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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ ze 77. zasedání Rady města Kelč dne 9. 4. 2018
• Rada souhlasí s návrhem konkursní komise na vyřazení jednoho uchazeče z konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Kelč, okres
Vsetín, a to z důvodu nesplnění předpokladu pro výkon funkce ředitele základní
školy, který byl stanoven ve vyhlášení konkursu.
• Rada schvaluje „Návštěvní řád workoutového hřiště ve městě Kelč“ u kulturního
domu v Kelči dle předloženého návrhu.
• Rada souhlasí s umístěním sídla spolků v budovách města Kelč takto:
• Kelč č.p. 5, PSČ 756 43 – Myslivecký spolek Boří, Lhota u Kelče - Babice, PSČ 756
43, IČ: 01815792.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 3.000,- Kč Diakonii ČCE – středisko ve
Valašském Meziříčí, Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí na poskytování sociálních služeb občanům Kelče v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní
smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr pachtu zemědělských pozemků p.č. 314/96 a 439/22 v k.ú.
Kelč-Staré Město, p.č. 235/102, 235/103, 235/104, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13,
337/7, 345, 483/18 a 483/8 v k.ú. Kelč-Nové Město, p.č. 391 v k.ú. Komárovice, p.č.
410, 430/4, 412/2 a 419/2 v k.ú. Lhota u Kelče o celkové výměře 1,8675 ha .
• Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 1071/4 orná půda o výměře cca
200 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 391 trvalý travní
porost o výměře 2173 m2 v k.ú. Komárovice.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Vjezd a kanalizační přípojky
splašková a dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/84“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú.
Kelč-Staré Město se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Stavba a stavební úpravy chodníku
na ulici Školská v obci Kelč“ na pozemku p.č. 41/1 v k.ú. Kelč-Staré Město s vlastníky
pozemku a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje pronájem bytové jednotky č. 203 v penzionu pro důchodce v Kelči
č.p. 290 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci - dodávka „Pořízení
osobního automobilu“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Samohýl Motor, a.s., Tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ: 25511165. Rada schvaluje uzavření
smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a Samohýl
Motor, a.s., Tř. T. Bati 642, 763 02 Zlín, IČ: 25511165 dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Kelč dne 7.5.2018
• Rada jmenuje v souladu s § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů Mgr. Zdeňku Hradilovou na pracovní místo ředitelky Základní
školy Kelč, okres Vsetín, IČ: 70238472 s účinností od 1. srpna 2018 na období 6 let
a současně stanovuje ředitelce platový výměr dle vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady
pro poskytování příplatků za vedení, osobních příplatků, specializačních příplatků a
odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Kelč.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Stavba a stavební úpravy
chodníku na ulici Školská v obci Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ:
68335041.
• Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2018 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 2/2018 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě č. 711 – 2 o propachtování zemědělských pozemků v k.ú. Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Babice u Kelče, Komárovice, Lhota u Kelče a Němetice se společností KELEČSKO a.s., Kelč 269 a pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
• Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 1071/4 v k.ú. Kelč-Nové Město (zahrádka) a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku parc.č. 590/3 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 102 m2 v k.ú. Lhota u Kelče.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – části pozemku parc.č. 2023/11 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město, výměra části pozemku bude
stanovena v geometrickém plánu na zaměření hranice pozemků.
• Rada vyhlašuje záměr směny nemovité věci – pozemku parc.č. st. 507 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 5.000,- Kč spolku Sdružení rodičů při Základní škole Kelč, Kelč 229 na činnost v roce 2018 dle předložené žádosti a pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku Sdružení rodičů při Základní škole Kelč, Kelč 229 na pořádání tanečního kurzu pro žáky
9. tříd v roce 2018.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 10.000,- Kč spolku Czech Ensemble Baroque, Lázy 14, 756 44 Loučka na pořádání 16. ročníku Letní školy barokní hudby
v roce 2018 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
• Rada bere na vědomí zprávy o roční prověrce v oblasti BOZP a požární ochrany
z 16.4.2018 v Mateřské škole Kelč.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd, kanalizační a plynová
4

červen 2018

•

•

•

•

•

•

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

přípojka pro novostavbu RD, p.č. 51/1 a 152/1“ na pozemku p.č. 2023/3 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
p.č. 419/1, 539/1, 412/2 v k.ú. Lhota u Kelče a p.č. 450 v k.ú. Kelč-Staré Město - celkem11 ks (jabloň, vrba, olše a topol) dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje převod veškerých závazků, práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy č. 04/2006 ze dne 10.7.2006 z původního nájemce Ing. Tomáš Kratochvíl,
Juřinka 19, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 49563777 na společnost VALNET data,
s.r.o., Zděchov 67, PSČ 756 07, IČ: 27822273 dle dodatku č. 1 k této smlouvě.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výstavba víceúčelového
hřiště Komárovice – mantinelový systém“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy
o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, UHER COMPANY, s.r.o., Kouty
1290, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26835690.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 na akci „Stavba
chodníku podél silnice III/4387 v obci Kelč“ a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Obnova studny – obec
Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na
1. pořadí, Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041.
Rada schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů s administrátorem webových
stránek Města Kelč se společností Galileo Corporation, s.r.o., Březenecká 4808, 430
04 Chomutov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Městská knihovna Kelč

Svoz odpadů v červnu

pátek 8. června 2018
pátek 22. června 2018
ZAVŘENO

plasty – pátek 8. 6. 2018
sklo – pátek 29. 6. 2018

Pošta Kelč oznamuje:
důchody se splatností 4. července budou vypláceny 3. července
důchody se splatností 6. července budou vypláceny 4. července
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Vážení spoluobčané,
rád bych se s vámi podělil o problém, který mě trápí a možná nejen mne.
Jedná se o parkování osobních a dodávkových automobilů na sídlišti „Pod Kateřinkou“. V dané lokalitě chybí parkovací místa, to je neoddiskutovatelné. Vybudování
parkoviště v roce 2013 situaci zlepšilo, nicméně problém nevyřešilo. Počet odstavných ploch byl v 80. letech minulého stolení koncipován tak, že zhruba na tři byty
se počítalo s jedním automobilem. Dnes je situace úplně opačná. Připadá mi, že na
jeden byt by se mělo počítat možná se dvěma parkovacími místy. Počítáme ještě
s vybudováním jednoho malého parkoviště před domem 510, ale to problém s parkováním nevyřeší.
Proto bych chtěl apelovat na majitele automobilů z okolních rodinných domů, pokud to lze a máte možnost parkovat ve svých garážích, na svých nájezdech, ve svých
dvorech, tak tuto možnost přednostně využívejte a neubírejte parkovací místa řidičům ze sídliště.
Dále bych se rád obrátil na všechny řidiče s upozorněním na dodržování dopravních
předpisů obecně. Buďme k sobě ohleduplní a tolerantní. Neparkujme např. ve vjezdech panelových domů č.p. 511, 512, 513, kde dochází k porušování zákazu stání,
přednostně využívejme místa určená k parkování, při podélném parkování kolem
místních komunikací nezajíždějme na trávníky a nechávejme vedle sebe prostor
k projetí dalších automobilů atd.
A možná obecná úvaha na závěr, nedělejme si navzájem více nepříjemností, než se
na nás hrne z jiných stran a které nejsme schopni ovlivnit.
Ing. Karel David, starosta

Termín pro úhradu poplatku za odpad
pro rok 2018:
30. června 2018

Město Kelč obdrželo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
Ministerstva kultury na projekt
„ Zkvalitnění a modernizace služeb v Městské knihovně v Kelči“
ve výši 33.000,- Kč.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Český svaz chovatelů ZO Kelč
pořádá při Kelečských slavnostech ve dnech 23. a 24. 6. 2018

tradiční výstavu drobného zvířectva v prostorách
Chovatelského areálu v Kelči
Otevřeno v sobotu 13 - 19 hod., v neděli 8 - 17 hod.
O dobrou zábavu, podívanou a občerstvení je postaráno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Rok utekl jako voda a čeká nás poslední předprázdninový měsíc v pracovním duchu.
Poslední týden v květnu se děti vyřádily při hledání pokladu, s rodiči si užily spoustu
legrace při odpoledních Milanových aktivitách. Dne 1. června ukončíme „Týden dětských radostí“, paní učitelky zahrají dětem na jejich svátek pohádku v Kašpárkově
divadélku a rozdají každému dáreček. Červen bude plný exkurzí a pohádek. Dne 5.
června navštíví děti Autoopravnu Stříteský a podívají se i do Moto-muzea na naleštěné motorky.
Dne 6. června se chystáme na „pracovní“ výlet do Olomouce. Navštívíme Svíčkárnu,
kde si děti vyrobí svíčku, mýdlo nebo sůl, kterou si odvezou domů. Prý nás bude
čekat i papoušek a krátká pohádka. Dne 8. června se budeme fotografovat na společnou fotografii.
A máme tu dvě novinky! Podle počasí navštíví děti z Ježečků a Berušek Farmu Němetice, podívají se na chov telátek, selátek, uvidí také pávy, koně aj. Tou druhou
je Canisterapie – máme naplánovanou návštěvu p. Maňákové, která přiveze svého
pejska, se kterým nám ukáže, jak se dá se psem kamarádit. Poví dětem o tom, že i psi
mohou léčit lidi. Děti si určitě odnesou krásný zážitek. Dne 15. června nám zahrají
muzikál Šípková Růženka žáci ze ZŠ Kelč. Již třetí rok absolvujeme „Předplavecký kurz“ s 27 plaváčky, dne 18. června jej ukončíme za přítomnosti rodičů. Dne
19. června přiveze do školky pohádku „Cukrárna u čarodějky“ Divadlo Rolničky.
Odpoledne proběhne informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí. Slavnostní
rozloučení s 27 předškoláky proběhne 14. června v kulturním domě. Děti předvedou
své pásmo plné básní, písní a tanečků. Pozvání přijaly paní učitelky, pan starosta
Ing. Karel David, zástupci Sdružení rodičů při MŠ v Kelči a také srdečně zveme
rodiče, babičky a dědečky našich předškoláků. Divadelní společnost Tilia má kromě
pohádky připraveno „pasování na školáky“. Tablo předškoláků je tradičně umístěno
v opravně obuvi u pana Hýže. Oblíbené nocování s předškoláky nebude chybět ani
letos, kdy se rozloučí se školkou ve dnech 21. – 22. června. Nejprve proběhne „pracovní odpoledne“ plné her a večer budeme již osmým rokem s těmito dětmi nocovat
v MŠ. Kelečské slavnosti se ani letos neobejdou bez našeho vystoupení. Přijďte se na
děti podívat 24. června v odpoledních hodinách.
Provoz MŠ Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. 7. 2018 - 12. 8. 2018.
Prázdninový provoz začne 13. 8. 2018 v I. třídě. Na závěr bych chtěla poděkovat
všem zaměstnancům naší MŠ za vynaložené úsilí při práci, rodičům dětí a zřizovateli městu Kelč za podporu a dobrou spolupráci. Vám všem přeji za celý kolektiv
hodně sluníčka a hezkých zážitků s dětmi na prázdninových cestách. V září se na vás
opět těšíme!
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

HASÍK – návštěva základny meziříčských hasičů
Po absolvování dvou částí preventivního programu Hasík u nás ve škole nás čekala návštěva
stanice Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Provázel nás pán, který nás
seznámil nejen s prací hasičů, ale i policie a vlastně celého integrovaného záchranného systému. Dva jeho kolegové nám pak předvedli horolezeckou stěnu, na které asi trénují, nůžky na
stříhání kovu, vybavení hasičských aut, která jezdí k zásahům, a předvedli také požární alarm.
Slyšeli jsme hodně zajímavých a poučných informací a všechno se nám moc líbilo.

Exkurze – IPS ÚP Vsetín
I letos jsme využili nabídku Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání ve
Vsetíně, abychom my, budoucí deváťáci, získali první informace k výběru vhodného studijního nebo učebního oboru. Naše představy studia jsou zatím hodně mlhavé, ale třeba už
nyní začínají někteří z nás o svých plánech přemýšlet a sbírají první poznatky. Dvě pracovnice vsetínského IPS ÚP byly opravdu perfektně připravené a jejich vystupování bylo velmi příjemné. Jednak nám poskytly množství teoretických informací k profesní orientaci a
také nám umožnily aktivním způsobem přemýšlet o profesích, když jsme např. přiřazovali
ke konkrétnímu povolání ty vlastnosti, které jsou pro určité povolání důležité. Hry tohoto
druhu zpestřily celý program. Na každou otázku jsme dostali odpověď a myslím si, že nám
návštěva meziříčského pracoviště ÚP Vsetín hodně pomohla. Asi by nevadilo, kdybychom
podobnou návštěvu mohli v příštím roce zopakovat.
Teresa Anna Kubińová, účastnice exkurze

Projekt Cesta kolem světa
Téma letošního celoškolního projektu se zrodilo v hlavách členů žákovského parlamentu. Ti
měli velmi rychle vymyšlené státy, kterými by projekt –„ cesta“ - procházel, ale s úkoly už to
tak rychlé a jednoduché nebylo. To už byla spíše práce pro vyučující. Zkušenosti s takovými
akcemi sice už máme (dělení žáků do skupin napříč ročníky, tři úrovně obtížnosti úkolů, aby
se zapojili žáci všech věkových kategorií a nikdo nebyl znevýhodněn, pestrost úkolů, deváťáci
jako tzv. vodiči skupin a asistenti učitelů atd.), ale pokaždé je to jiné a pokud se nechceme
opakovat, tak to vyžaduje velkou fantazii, kreativitu a neotřelost nápadů. To vše snad pondělní projekt splňoval (7. květen). Až do oběda se po škole pohybovaly skupiny dětí, které
plnily jednotlivé úkoly, jak nejlépe uměly. Vítězná skupina získala 170 bodů (z max. 210) a
její členové se mohli radovat z ceny, kterou obdrželi. My dospělí jsme měli radost z hladkého
průběhu celého dopoledne, z chování našich žáků a z toho, jak se všichni snažili o co nejlepší
výkon. Podrobnější informace k akci poskytneme zájemcům ve škole.
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Recitační soutěž
I letos se konala recitační soutěž v sále Kulturního domu v Kelči. Celkem 40 žáků 1. a 2. stupně vystoupilo s básničkou na pódiu sálu a předvedlo před porotou složenou ze žáků jednotlivých tříd a před vyučujícími své výkony. Děti recitovaly na mikrofon, což hodně pomohlo
jejich vystoupení a tréma nebyla téměř poznat. V první části soutěžního dopoledne vystoupil
také školní sbor s operetkou – muzikálem autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře O Šípkové Růžence. Celoroční práce v podobě vystoupení dětí a pod vedením paní učitelek Kláry
Bockové, Marie Geserichové a Jarmily Žalmánkové sklidilo velký potlesk. Nechyběly kostýmy ani kulisy (ty vytvořil opět pan Vladimír Žalmánek). Vystoupení recitujících i zpívajících
všechny potěšilo. Stejně tomu bylo i odpoledne, kdy nejlepší recitátoři vystoupili před svými
rodiči nebo známými.
PhDr.Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Soutěž kaufland Praha 2018 - prodavačské práce
Před měsícem bylo potvrzeno, že se opět bude v Praze konat Soutěž učňů Kaufland. Letos
byla soutěž ohrožena nízkou účastí, ale nakonec se přihlásil dostatečný počet soutěžících.
Vzhledem ke státním svátkům byl termín určen na pondělí 14. května 2018. Za naši školu
reprezentovali Nikola Jochecová a Marie Vašková za filiálku Kaufland Hranice a za filiálku
Vsetín Miriam Šerá.
Jelikož začátek soutěže byl stanoven na desátou hodinu, museli jsme opět využít nabídku
noclehu v hotelu Meritum u letiště VH. V neděli odpoledne odjela naše skupinka do Prahy,
kde jsme si v pozdních odpoledních hodinách prohlédli významné dominanty Prahy, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, tradičně Karlův most a Malou Stranu. Odtud jsme se
městskou dopravou přesunuli do hotelu a dostavili k večeři.
Po přespání v hotelu jsme se autobusem přesunuli na centrálu Kaufland - Vypich. Po prohlídce dvoupatrového obchodního domu jsme se zaregistrovali. Sešlo se 23 soutěžících. Po
uvítání staronovými organizátory – sekce pro vzdělávání učňů, žáci odpověděli na 26 otázek písemného testu.
Následovalo šest disciplín. Tři odborné - rozhovor se
zákazníkem, seřazení zboží podle ceny, přiřazení bezpečnostních prvků. Tři praktické - výměna pásky ve
váze, ořez kartonu a jízda paletovým vozíkem mezi
překážkami.
Po necelém dvouhodinovém náročném soutěžním
maratonu byly vyhlášeny výsledky. Opět bylo pro nás
překvapením, když při vyhlašování výsledků jsme z devíti soutěžních míst obsadili dvě: za druhý ročník - 1.
místo – Nikola Jochecová a 2. místo – Marie Vašková.
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Snaha soutěžících byla ohodnocena nejen diplomem a drobným dárkem, ale i finanční odměnou. Pak jsme zasedli k společnému obědu v příjemném prostředí nové jídelny u centrály
Kaufland. Plni zážitků jsme se ve večerních hodinách vrátili domů.
Za tým a pedagogický dozor Hana Stromšíková

SPORT

Oddíl kuželek Kelč
Krajský přebor Zlínského kraje mužstvo „A“
KC Zlín C
TJ Kelč
433
3:5
2437
Plesník Antonín 431, Chvatík Pavel 452, Gassmann Josef 356,
Chvatík Zdeněk 468, Pitrun Antonín 360, Vybíral Tomáš 370
Konečná tabulka
1. Slávia Kroměříž

35 bodů

8. KK CAMO Slavíčín

23 bodů

2. TJ Gumárny Zubří

34 bodů

9. KK Kroměříž

22 bodů

3. TJ Kelč

33 bodů

10. SC Bylnice

20 bodů

4. TJ Bojkovice Krons

30 bodů

11. TJ Sokol Machová B

18 bodů

5. TJ Zbrojovka Vsetín C 27 bodů

12. TJ Valašské Meziříčí C

10 bodů

6. KC Zlín C

13. TJ Spartak Hluk

8 bodů

26 bodů

7. TJ Zbrojovka Vsetín B 26 bodů
Pořadí jednotlivců v hodnocení soutěže
Pořadí

Průměr na zápas

Největší výkon

1. Chvatík Pavel

450,7 kuželek

490 kuželek

22. Vybíral Tomáš

422,3 kuželek

497 kuželek

38. Plesník Antonín

414 kuželek

488 kuželek

59. Pavelka Miroslav

398,4 kuželek

463 kuželek

62. Pitrun Antonín

395,7 kuželek

437 kuželek

65. Gassmann Josef

491,4 kuželek

469 kuželek

Mistrovství České republiky
Soutěž mužů 5. 5. - 6. 5. 2018 kuželna SKK Rokycany
Na 39. místě se umístil Chvatík Pavel výkonem 559 kuželek.
Soutěž juniorek 28. 4. - 29. 4.2018 kuželna KK Slovan Rosice
kombinace 2 x 120 HS
2. místo Anička Mašlaňová 1128 kuželek
120 HS
2. místo Anička Mašlaňová 588 kuželek
Pavelka Miroslav
14
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 20.5.2018 se uskutečnil na střelnici SSK Kelč první závod ,,Kelečské střelecké ligy
2018“, soutěže SP (30+30). Prvního závodu, který proběhl v příjemné atmosféře slunného
dne, se zúčastnilo celkem 18 střelců, z toho 3 z domácího SSK Kelč. Na stupních vítězů se
umístili:
1. kolo:
• Jiří Kunetek (SSK Lešná) s nástřelem 551bodů (z 600 možných)
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 550 bodů
• Michal Fanta (SSK Buchlovice) s nástřelem 543 bodů
Jako prolog ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ proběhl dne 6.5.2018 na střelnici SSK Kelč klubový závod ve sportovní pistoli (malorážkové i velkorážní), a to s těmito výsledky na stupních vítězů:
• František Janča
• Miroslav Marejka
• Petr Vavřík
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2018“ a další informace pro
širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)

RŮZNÉ

Ohlédnutí za 22. ročníkem Květinového dne v Kelči
Již po šestnácté tradičně proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti
rakovině nazvaná Český den proti rakovině.
Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského, letos doplnila tento kvítek stužka VÍNOVÉ barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu onkologických výzkumných projektů. Každý rok je vyhlášeno téma sbírky a
letos se týkalo Rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v letošním dnu prodáno 329 kvítků v celkové hodnotě 9741 Kč (průměr na 1 kvítek 29,61Kč), která je zatím nejvyšší od konání sbírky
v Kelči.
Pokud chcete ještě přispět formou e-kytičky, můžete poslat DMS ve tvaru DMS KVET30
nebo 60 nebo 90 na číslo 87777. Info na www.darcovskasms.cz
Děkujeme vám všem, kteří jste přispěli a podpořili dobrou věc.
Skautky a Hanka Stromšíková
15
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KIT SHOW KELČ 2018
Poslední dubnový víkend proběhla v Kulturním domě v Kelči výstava modelů s bohatým doprovodným programem. Dá se říci, že tento ročník byl daleko více navštívený
vystavovateli z České republiky, Rakouska a Slovenska. Představili jsme celou škálu modelářských kategorií, ve kterých představilo své modely 87 vystavovatelů. Velký sál byl
zaplněn 535 modely a v malém sále vystavovali modeláři papírové modely a stavebnice
z Lega. Velice mile nás překvapila velká účast veřejnosti. Na své si jistě přišly i rodiny
s dětmi i milovníci vojenské historie. Rovněž jsme ve dvou soutěžních kategoriích vyhodnotili vítěze, a to v kategorii pevnosti a modely tanku Panzer IV. Jako obvykle jsme
udělili účastnický diplom a pohár všem zúčastněným vystavovatelům. Papírové modely
a Lega jsme vyhodnotili diplomem a věcnou maličkostí. Zaměřili jsme se na atraktivní venkovní programy pro širokou veřejnost, které se setkaly s velkým ohlasem. Diváci
opět viděli tank T34, OT 810 a vojenská vozidla ČSLA. Velký zájem byl o ukázky tábora
Wehrmachtu a předvedení jejich zbraní z II.sv.války. I letos mohli diváci vidět ukázky RC
modelů nákladních automobilů, tanků, nakladačů a předvádění rychlých RC bugyn. Na
hřišti TJ proběhla letecká bitva se zvukovými i pyrotechnickými efekty. Největší zájem
diváků vzbudil přílet helikoptéry a vyhlídkové lety nad Kelčí . Klub modelářů Kelč se
snažil zatraktivnit výstavu modelů. Doufáme, že se nám to podařilo. Tento dvoudenní
program by se neobešel bez podpory našich přátel a sponzorů:
Vacula silniční s.r.o, Město Kelč, Robe V.M., Cabot V.M., Auto Lukáš V.M, Diamant
V.M., Stříteský autoopravna, Mašlaň osvětl.technika, Pila Loukov, Mlékárny V.M., Lubor Pitrun elektro, Reichova vila V.M., Gasmont, Mlýny Vavřík, Pálenice Kelč. Ještě
jednou jim tímto děkujeme a věříme v jejich náklonnost v příštím 10. ročníku KIT
SHOW.
Miroslav Pajdla

Modeláři Kelč vystavovali
Dne 5. a 6. května proběhla v Kopřivnici mezinárodní výstava Beskyd show 2018. I když
jsme měli zastoupení pouze v jedné kategorii, model lodě Mikasa získal titul „oceněný
model“.
Modeláři z Kelče se zúčastnili výstavy a soutěže Štefanikovo křídlo v Ivance pri Dunaji
na Slovensku. Tam jsme byli velice úspěšní, obsadili jsme v různých kategoriích jedno 1.
místo, dvě 2. místa, dvě 3. místa a jedno 5. místo. Rovněž jsme byli oceněni ve speciálních kategoriích třikrát 1. místem. Bylo to naše první vystoupení na Slovensku, kde jsme
získali uznání od našich východních kolegů. V současné době se připravujeme na soutěž
Tovačov 2018. Jedná se o poměrně prestižní soutěž v oblasti střední Moravy. Doufám, že
budeme opět úspěšní.
Miroslav Pajdla
16
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Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná
jako dřív? Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav vašeho manžela a cítíte,
že potřebujete pomoci?
Diakonie ČCE Valašském Meziříčí nabízí služby poradny pro pečující. Pracovnice poradny
vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého člověka po stránce odborné i sociální. Seznámí
vás s vhodnými kompenzačními pomůckami, které mohou péči usnadnit nebo poradí, jak
si upravit byt, aby péče byla jednodušší. Poskytnou vám také potřebnou podporu při zajišťování vlastních potřeb – času pro regeneraci a odpočinek. Pracovnice poradny se mohou stát
vašimi průvodci v nelehkém období pečování.
Veškeré poradenství poskytuje Diakonie ČCE zdarma. Poradnu pro pečující najdete v přízemí Domu sociálních služeb na Žerotínově ulici č. 319/21 ve Valašském Meziříčí. Návštěvu
pracovnice poradny lze domluvit také u Vás doma. Naše působnost zahrnuje území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí, Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná, Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč,
Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů kontaktujte vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel. 730 190 733
nebo navštivte webové stránky www.diakonievm.cz.
Hana Huťková, Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí

Program ČERVEN:
•

Pondělí 4.6.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společná procházka do okolí Kelče s bojovou hrou. V případě nepříznivého počasí bude otevřeno
RC.
• Úterý 12.6.2018 od 9:00 hod. VÝLET na Farmu HORNÍ KONEC v Policích www.
farmahornikonec.cz – prohlídka farmy, pastvin s kravičkami, kozičkami i ovečkami
a jejich mláďaty, možnost nákupu domácích vajíček, kozího sýru, jogurtů ... jízda na
poníkovi. Vstupné 60,- Kč. Sraz v 9:00 hod. před RC Slůně, pojedeme vlastními auty.
V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC.
• Pondělí 18.6.2018 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Kurz první
pomoci aneb co nás může potkat o prázdninách.
• Čtvrtek 28.6.2018 od 9:00 hod. „Hurá, na prázdniny!“ Vyrobíme si veselou hru pro
děti. Beseda na téma „cestování s dětmi“, rady a tipy kam s dětmi na výlety v blízkém
okolí.
V době letních prázdnin (červenec, srpen) bude RC Slůně ZAVŘENO.
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel. 777 265 270
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
Bc.Veronika Mlčáková
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Vstupte do bran kostelů a zažijte je v jiném světle
Blíží se dny prázdnin, dovolených nebo jen chvíle odpočinku. K relaxaci můžete využít např.
kostel, a tak se zapojit do projektu Otevřené brány, který vám chci nyní představit.
Projekt otevřené brány: Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, evangelické církve, měst, obcí
a farností. Smyslem je přiblížit návštěvníkům kostelů hodnotu architektury
a umění spjatého s křesťanskou tradicí a poukázat i na další zajímavá místa
v okolí.
Před zahájením sezony Otevřených bran byli proškoleni průvodci:
Pro kvalitní výkon průvodcovské služby bylo zaměřeno školení, které ve Zlíně uspořádal
Krajský úřad Zlínského kraje před začátkem letošní sezony Otevřených bran. Ta byla slavnostně zahájena 1. května 2018 v Provodově.
„V projektu, který letos běží desátým rokem, je zapojeno 29 kostelů a přibližně 140 průvodců.
Jednou za dva roky pořádáme školení, které je koncipováno tak, aby se zcela noví průvodci seznámili s odbornými záležitostmi a zároveň aby těm, kdo v kostele třeba léta nebyli,
pomohli překonat ostych. Průvodce by měl citlivě odhadnout, co návštěvník potřebuje, co
hledá: Zdali je to chvíle ztišení před ruchem světa, anebo třeba jen stín před horkým letním
sluncem,“ řekl radní Mgr. Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
Otevřené brány kostelů:
Lešná u Val. Meziříčí -kostel sv. Michaela Archanděla
Zašová - poutní kostel Navštívení Panny Marie
Rožnov p. Radhoštěm - kostel Všech Svatých
Velká Lhota - dřevěný toleranční kostel
Velké Karlovice - Kostel Panny Marie Sněžné
Vsetín - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Francova Lhota – kostel sv. Štěpána Uherského
Horní Lideč – kostel sv.. Václava s betlémem
Rajnochovice - kostel Narození Panny Marie
Svatý Hostýn
Holešov - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kroměříž - kostel nanebevzetí Panny Marie
Kroměříž – kostel sv. Jana Křtitele
Chropyně – kostel sv. Jiljí
Zlín-Štípa - Poutní chrám Narození Panny Marie
Zlín - Evangelický kostel
Tečovice - kostel sv. Jakuba Většího
18
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Provodov - kostel Panny Marie Sněžné
Pozlovice - kostel sv. Martina
Luhačovice – kostel sv. Rodiny
Uherský Brod - Farní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Uherské Hradiště - kostel sv. Františka Xaverského
Velehrad - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
Střílky - kostel Nanebevzetí Panny Marie
Polešovice - farní kostel sv. Petra a Pavla
Podpora partnerů: Zlínský kraj, region ve východní části Moravy se vyznačuje mnohotvárností přírody, bohatstvím tradic i krásou kulturních památek. Kromě samotných kostelů projekt odkazuje i na některá z dalších pozoruhodných míst Zlínského kraje. Kompletní přehled
tipů na výlety a zajímavé akce celoročně přináší: web vychodni-morava.cz
Poutní stezky ve Zlínském kraji: Kromě návštěvy jednotlivých kostelů je možné se ve Zlínském kraji vydat za objevováním krás přírody i historie po poutních stezkách, které jsou
značeny a vybaveny zázemím pro poutníky.
Územím vede především dlouhý úsek poutní stezky sv. Cyrila a Metoděje propojující významná poutní místa na Moravě: Svatý Kopeček u Olomouce, Svatý Hostýn, Zlín-Štípu a
Velehrad. Poutní cesta vznikla z iniciativy církevních Matic a tuto „Moravskou Compostelu“
každoročně zdolávají zástupy poutníků putujících na Velehrad. Trasa, která měří celkem 112
km, se dělí na šest etap. Ty byly zvoleny tak, aby je člověk zvládl za jeden den, včetně zastávek
pro načerpání sil a prohlídky památek v okolí. Rozvoj poutnictví v regionu podporuje i Zlínský kraj, který s využitím evropských dotací usiluje o vybudování Evropské kulturní stezky sv.
Cyrila a Metoděje. Ta navazuje na již vytvořené trasy a nově propojí místa, která jsou napříč
Evropou spjata s působením sv. Cyrila a Metoděje – s přirozeným centrem na Velehradě.
Více informací o poutnictví ve Zlínském kraji: www.cyril-methodius.eu
Nejvýznamnější stezky, které Zlínským krajem prochází:
Svatý Kopeček – Velehrad
Pustevny – Svatý Hostýn
Pustevny – Svatý Hostýn – druhá verze
Svatý Hostýn – Zlín – Velehrad
Zlín – Luhačovice – Velehrad
Saštín – Velehrad
Více informací o projektu lze získat na stránkách kraje:
http://mapy.kr-zlinsky.cz/otevrene_brany/
„… je možné jen vejít, zastavit se a dopřát si chvíli ztišení …“
Mgr. Miroslav Kašný: radní Zlínského kraje zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport
Připravila: I. Skýpalová
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Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 13. 06. 2018 v 16:00 v prostorách Kelečské farnosti na
Befarku
Opékání špekáčků
Posezení při harmonice
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Spolek Anděl pořádá 1. září 2018 zájezd do Mikulova
Program:
- návštěva zámku
- Dietrichsteinské hrobky
- návštěva vinného sklípku
Cena 500,- Kč
Zájemci hlaste se na čísle: 603 334 936

INZERCE
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Česká firma JACK WEST s.r.o. v Kelči zabývající se výrobou stínící techniky, hledá
nové kolegy do výroby na pozici:

„Obsluha řezného centra a kompletace výrobků“
Pouze ranní směny
Příspěvek na stravování
Platový růst dle zaučení, práce a výkonu
Vhodné pro absolventy - zaškolíme
Nástup možný ihned.
Volejte: Jurečka Tomáš, mob. 603 215 156.

Hledám zahrádku k pronájmu nebo ke koupi v Kelči.
Tel. 737 617 785.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Marie Smolková
Dana Konieczná
Jana Kočišová
65 let
Vlastimil Číhal
70 let
Jiřina Orlová

Kelč
Kelč
Babice

Kelč

Kelč

81 let
Aloisie Gillarová

Komárovice

82 let
Jaroslav Kučera

Kelč

84 let
Anna Rýdlová

Kelč

87 let
Anna Majdlochová
Božena Mertlíková

Kelč
Kelč

75 let
Marie Matysková
Jaroslav Klaus
Ludmila Valasková

Kelč
Kelč
Lhota

89 let
Alois Holub

Kelč

80 let
Bohuslav Pavlištík

Komárovice

90 let
Alois Škarka

Kelč

Narození
Rozálie Kolečková

Kelč

Sňatky
Dorota Hlavicová * Radim Syryčanský

Lenka Mašlaňová * Radek Lukáš

Úmrtí
Karla Perutková
Jaroslav Staša
Libor Mašlaň

63 let
75 let
48 let

Kelč
Kelč
Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 950 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291. Písemné příspěvky
posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy na tel.
571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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KIT SHOW Kelč
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