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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
před námi jsou dva letní měsíce, řadu z nás čeká dovolená, děti prázdniny, ale dění v obci
neustane ani v blížící se době prázdninových dnů.
V červnu u nás proběhly dvě významné kulturně společenské akce. XVIII. setkání obcí
Babice, tentokrát pořádané městem Kelč, kterého se zúčastnilo osm delegací z celé republiky i Polska a v posledním červnovém víkendu proběhly XXII. Kelečské slavnosti.
Předpokládám, že i přes chladnější počasí se většině z vás jak doprovodný, tak hlavní
program na Kelečských slavnostech líbil.
Plně vnímám připomínky některých občanů na průběh realizace dotační akce „Revitalizace zeleně na sídlištích v Kelči“. Asi by bylo mnohem vhodnější, kdyby realizaci této
zakázky prováděla firma z bližšího okolí, než je firma z Brna. Nicméně pokud je hodnotícím kritériem při výběrovém řízení nejnižší nabídková cena, mnohdy se stane, že nejlevnější firma není tou nejlepší, což se v tomto konkrétním případě potvrdilo. Vzniklou
situací se intenzivně zabýváme, tak aby akce dopadla co nejlépe. A vzhledem k tomu, že
součástí zakázky je i tříletá následná péče, budeme po celou dobu po zhotoviteli vyžadovat průběžné odstraňování vzniklých nedostatků.
Dále bych vás rád informoval o investičních akcích, které nás během následujících měsíců
čekají a které někoho z nás možná i částečně omezí. Asi jste si všimli, alespoň ti, kteří míříte
buď pěšky nebo vozem z Kelče směrem na Všechovice, že podél frekventované krajské silnice začala výstavba bezbariérového chodníku včetně vybudování nové dešťové kanalizace.
Oprava dalšího úseku kanalizace, která se blíží ke konci, probíhá v Kelči v ulici na Drahách.
V současné době projednávám převod vlastnických práv k předmětným pozemkům s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových tak, aby s největší pravděpodobností v
příštím roce zde byla zahájena výstavba nového chodníku, který tady za současné dopravní
situace velmi chybí. Kde se po novém chodníku s určitostí po prázdninách projdeme, je
úsek mezi základní a mateřskou školou, protože právě u mateřské školy je v ranních hodinách doslova lidské hemžení a nový chodník v této lokalitě situaci z hlediska bezpečnosti
výrazně zlepší. Součástí této akce bude i výměna vodovodního řadu a komplexní rekonstrukce asfaltového povrchu vozovky v této ulici. Další oprava místní komunikace nás čeká
v Babicích podél obecního úřadu. Nový asfaltový povrch se objeví také v Kelči v uličce
vedle autoopravny pana Jiříčka. Obyvatelé Lhoty a ti z nás, kteří využívají výletiště na Lhotě, určitě zaregistrovali nově opravenou místní komunikaci k výletišti. I kelečský park se
dočkal po mnoha desetiletích nových štěrkových chodníčků. Pevně věřím, že po několika
týdnech, až se trávník okolo nových chodníků zazelená, stane se park pro mnoho z nás navštěvovanou klidovou zónou. Budu doufat, že „omladina“ nám neudělá z tohoto místa spíš
zónu neklidu. Tímto bych vás všechny, kterých se investiční akce i jen částečně dotknou,
požádal o trpělivost a shovívavost, bez které se průběh těchto stavebních akcí neobejde.
Za zmínku možná stojí i akce, která není investicí města, ale také na ni čekáme již něko3
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lik desetiletí. Po složitých jednáních se na přelomu července a srpna dočkáme celoplošné
rekonstrukce povrchu komunikace mezi Komárovicemi a křižovatkou na Choryni, kterou
bude financovat Zlínský kraj. V roce 2019 máme příslib na navazující celoplošnou opravu
vozovky z Kelče do Komárovic. Takže již za rok by nejfrekventovanější krajská silnice spojující Kelč s Valašským Meziříčím mohla mít výrazně lepší parametry než doposud.
O dalších investičních akcích a záměrech, které právě probíhají nebo nás v budoucnu
čekají, si vás dovolím informovat v následujícím Zpravodaji.
Na závěr vám přeji příjemně prožité, sluncem prozářené letní měsíce, většině z vás příjemně strávenou dovolenou, dětem krásné prázdniny a ať jim ubíhají co nejpomaleji.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 79. zasedání Rady města Kelč dne 4.6.2018
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na projektovou dokumentaci akce „Stavební úpravy obecního domu v Komárovicích“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o
dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 25832395.
• Rada schvaluje vyhodnocení cenových nabídek na akci „Oprava MK Kelč - Lhota“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, SÚS
Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218.
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2018 – rozpočtové opatření č. 3/2018 dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8022410-001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti-věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu „Zemní kabelová přípojka
NN“ na pozemku p.č. 418/1 v k.ú. Němetice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o balíčku GDPR+ a SSL certifikátu s administrátorem webových
stránek Města Kelč se společností Galileo Corporation, s.r.o., Březenecká 4808, 430 04
Chomutov a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 5 ke smlouvě o zpracování mzdové agendy a účetním poradenství s Libuší Markovou, 756 24 Bystřička 141, IČ: 64071031 a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu č. VW-0106/18-S o podpoře výpočetní techniky s Tomáš Divák
– VALWARE, Havlíčkova 234/1, Valašské Meziříčí, IČ: 14593386 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Provozní řád stánkového prodeje na akci „Kelečské slavnosti 2018“ dle
předloženého návrhu.
4
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• Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd na pozemek p.č. 196/2“ z místní komunikace p.č. 208/4 v k.ú. Kelč-Nové Město.
• Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 21/3 orná půda o výměře
395 m2 a pozemek p.č. 21/6 orná půda o výměře 393 m2 v k.ú. Babice u Kelče odměřené z
pozemku p.č. 21/3 dle geometrického plánu č. 95-1074/2018 ze dne 16.5.2018.
• Rada doplňuje své usnesení č. 688/78 ze dne 7.5.2018 a vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemku p.č. 200/7 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 29 m2 v k.ú.
Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 200/1 dle návrhu geometrického plánu č.
668-196/2018.
• Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. S 10/2009 o provádění servisních prací pro
město Kelč s Pavlem Kubějou – EMPEMONT, Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 47822147 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby „Oprava MK Kelč –
Zvěřinec, Cihelny, výletiště Lhota“ Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
• Rada schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku státu p.č. 454/9 ostatní plocha o výměře 777 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město na Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Pod Vršky 27, Vsetín.
• Rada schvaluje Dohodu o užívání a údržbě lesních cest v katastru obce Police mezi obcí
Police a vlastníky lesů dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• Rada bere na vědomí Plán tvorby a použití investičního a rezervního fondu příspěvkových
organizací Základní a Mateřské školy v Kelči na rok 2018 a Přehled o tvorbě a použití rezervního a investičního fondu příspěvkových organizací Základní a Mateřské školy v Kelči
za rok 2017 dle předložených návrhů.
• Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích p.č.
320/1 a 314 v k.ú. Lhota u Kelče - jasan, lípa na ploše 173 m2 a 405 m2 dle předloženého
návrhu.

USNESENÍ z 80. zasedání Rady města Kelč dne 18.6.2018.
• Rada schvaluje smlouvu č. D/2645/2018/KH o poskytnutí účelové investiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši do 300.000,- Kč na pořízení nové požární techniky – nákup
dopravního automobilu pro JPO II Kelč v roce 2018 se Zlínským krajem se sídlem tř. T.
Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje smlouvu o podmínkách postupu při výstavbě chodníku a rekonstrukci
podpěrných bodů NN ke stavbě „Chodník u kina v obci Kelč“ na pozemku p.č. 1993/1
v k.ú. Kelč-Nové Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské
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Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Plynovodní přípojka k RD č.p. 470 v
Kelči“ na pozemku p.č. 1321/6 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojka k RD č.p. 17 v
Kelči“ na pozemku p.č. 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Kanalizační přípojky splašková a
dešťová pro novostavbu RD, p.č. 314/85 a 314/101“ na pozemku p.č. 314/56 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovního areálu u ZŠ Kelč Základní škole Kelč, Kelč
229 na akci „zábavné odpoledne a družinové opékání“ dne 26.6.2018 pořádanou školní
družinou při ZŠ Kelč.
Rada vyhlašuje záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 2034/2 ostatní plocha ostatní
komunikace o výměře 3 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřený z pozemku p.č. 2034 dle
geometrického plánu č. 653-1127/2017 ze dne 15.2.2018.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Obnova polních cest a výsadby stromořadí na
Strážné“ se zhotovitelem Vacula silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 21.6.2018.
• Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2017.
• Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Kelč za rok 2017, a to bez výhrad.
• Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/18 s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši 1 500.000,- Kč na období
čerpání od 1.9.2018 se splatností do 31.8.2019 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 0349258469 ze dne 4.7.2012
s Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku města Kelč v k.ú. Němetice, parc.č.
731/10, ostatní plocha, silnice o výměře 73 m2 darovací smlouvou do vlastnictví Zlínského
kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
• Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje v k.ú. Němetice,
parc.č. 675/73 ostatní plocha o výměře 34 m2 a parc.č. 675/75 ostatní plocha o výměře 7
m2 odměřených z pozemku parc.č. 675/1 ostatní plocha, silnice v geometrickém plánu č.
6
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287-1091/2017 ze dne 28.7.2017, darovací smlouvou do vlastnictví města Kelč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/OVS/1451/2018-OVSM k pozemkům p.č. 2024/3 ostatní plocha,
ostatní komunikace a p.č. 2024/5 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové
Město z vlastnictví České republiky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 do vlastnictví města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 2023/93 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 94 m2 a p.č. 2144/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 94 m2 odměřených z pozemků p.č. 2023/1 a 2144 v k.ú. Kelč-Nové Město v geometrickém plánu č. 662- 1042/2018
ze dne 1.3.2018 zhotovitel Ing. Libor Michna – GEODETICKÉ PRÁCE, Karafiátova 1306,
Valašské Meziříčí, kupujícímu VACULA silniční, s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ:
03181936 za cenu 150,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 314/100 orná půda o výměře 21 m2 a pozemku p.č. 314/102 o výměře 80 m2 odměřeného z pozemků p.č. 314/97 a 1313 v k.ú.
Kelč-Staré Město v geometrickém plánu č. 590-514/2018 ze dne 22.2.2018 zhotovitel Ing.
Luděk Palát - GEODETICKÉ PRÁCE, Juřinka 147, Valašské Meziříčí za cenu 150,- Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. 888/20 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 27 m2 odměřeného z pozemku p.č. 888/19 v k.ú. Komárovice za pozemek
p.č. 950 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 odměřený z pozemku p.č. st. 18 v k.ú.
Komárovice, podle geometrického plánu č. 153-152/2017 ze dne 12.2.2018, zhotovitel Bc.
Vladislav Trefil. 756 42 Choryně. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, která činí
24 m2, zaplatí manželé městu Kelč částku 1.200,- Kč (50 Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem směnné smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. st. 507 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 227 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město za pozemky p.č. 1758 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 a p.č. 1772 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 291 m2 oba v k.ú.
Kelč-Staré Město. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 590/3 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 102 m2 v k.ú. Lhota u Kelče za cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 391 trvalý travní porost o výměře 2173 m2 v
k.ú. Komárovice za cenu 50,- Kč/m2. V kupní smlouvě bude vyhrazeno předkupní právo ve
prospěch města Kelč a podmínky budoucího využití tohoto pozemku pro výstavbu rodinného domu. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje plné dofinancování akce „Kelč – Dopravní automobil“ číslo dotace
014D24100 8399 z rozpočtu města Kelč na rok 2018, podané v rámci programu Dotace
pro jednotky SDH obcí a poskytované Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím
hasičského záchranného sboru ČR.
Zastupitelstvo schvaluje plné dofinancování akce „Snížení energetické náročnosti veřejné7
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ho osvětlení a výměna osvětlovacích těles na větvích veřejného osvětlení – rozvaděč HR3
U tělocvičny ZŠ a HR4 Kunštát v části města Kelč v roce 2018“ – číslo dotace 122D22100
8308 z rozpočtu města Kelč na rok 2018 po celou dobu realizace této akce, podané v rámci
Programu EFEKT 2018 a poskytované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
• Zastupitelstvo souhlasí se zapojením do společného systému kofinancování sociálních a
souvisejících služeb pod DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko dle předloženého návrhu. Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku do rozpočtu DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v částce
100,- Kč/1 obyvatele.
• Zastupitelstvo stanovuje na základě § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Kelč pro příští volební
období 2018 – 2022 na 15 členů.

Svoz odpadů ve městě KELČ
2. pololetí 2018
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l, černé pytle

INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
udý týden: středa - KELČ část města
lichý týden: středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle + Nápojový karton – oranžové pytle

25.7.

12.9.

14.11.

Tříděné plasty – žluté pytle

11.7.

8.8.

14.9.

10.10.

9.11.

12.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle

21.9.

14.12.

SKUPINA ČEZ
Skupina ČEZ vydala letáček DESATERO POMOCI proti neseriózním metodám některých podomních obchodníků s energiemi.
Letáček je ke stáhnutí na www.cez.cz/nedejtese.
Bude k dispozici i na MěÚ v Kelči.
Info: bezplatná zákaznická linka Skupiny ČEZ 800 810 820.
8
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Dotace v roce 2018
poskytnuté MK ČR:

Městská knihovna Kelč
16. - 27. července 2018
pátek 10. srpna 2018
pondělí 3. září 2018

Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018:
Kostel sv. Kateřiny v Kelči
- 200.000 Kč

ZAVŘENO
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Kelč hledáčkem objektivu
Fotosoutěž vyhlásilo město Kelč spolu s kulturní komisí. Téma bylo široké, mělo však zachytit naše město, atmosféru života v něm, či architekturu a památky. Do soutěže zaslalo
fotografie celkem 16 soutěžících, z toho 5 dětí a 11 dospělých. Hranice v kategoriích byla
stanovena věkem - do a nad 18 let. Porota (ve složení Zdeňka Smahlová, Martin Hlavica
a Zdeněk Kostka) to neměla jednoduché. Předem si stanovila pravidlo, že nechce znát
autory soutěžních fotografií, protože jako místní se navzájem známe a nebylo by dobré, aby toto ovlivnilo naše rozhodování. Hodnotili jsme především nápad a originalitu
fotografií. Snažili jsme se vnímat, co jste chtěli fotografií sdělit, jakou ve vás fotografovaný objekt vyvolal emoci či náladu. Technickou kvalitu fotografií jsme vůbec neřešili. Je
jedno, zda fotíte na mobil, kompakt či zrcadlovku. O vítězích na prvních místech jsme
rozhodli hned. Obě fotografie vynikly nápadem a originalitou, zachytily téma soutěže. O
fotografiích na druhých místech se dá v podstatě říct totéž. Diskuze se vedla nad třetími
místy. A vybrané fotografie nás přivedly na myšlenku ukázat vám, kam chceme fotosoutěž v příštích letech směřovat. Chceme, aby na fotografiích byl více zachycen život
než jen statické fotografování památek. Kelč je kulturní a sportovní město, má spoustu
zajímavých míst k procházkám a očima hledáčku ji můžeme opravdu vidět jinak. Dobré
světlo do dalšího ročníku fotosoutěže přeje za porotu
Zdeňka Smahlová

Výsledky soutěže:
Kategorie do 18 let
1. místo – Tomáš Volek
2. místo – Kateřina Pitrunová
3. místo – Beáta Baďuříková
Kategorie od 18 let
1. místo – Petr Tkáčik
2. místo – Alena Baďuříková
3. místo – Markéta Černá
Slavnostní vyhodnocení a předání finanční odměny a hodnotných cen proběhlo v pátek
22.6.2018 v Hasičském domě v Kelči. Odměny předával pan starosta ing. Karel David
spolu se členy hodnotící komise.
Vítězům blahopřejeme a děkujeme všem soutěžícím za účast a věříme, že letošní 1. ročník byl inspirací pro ostatní a další ročník bude mít početnější zastoupení.
Kulturní komise
10
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Pozvání na koncert
Czech Ensemble Baroque pod vedením dirigenta Romana Válka Vás srdečně zve, na

barokní operu do Holešovského zámku.
V rámci cyklu Bacha na Mozarta! A to v sobotu 21. 7. 2018 v 20:00.
Na tento koncert bude vypravený autobus. Zájemci se mohou přihlásit
u p. Skýpalové a to do 15. 7. 2018. Tel. 608 776 386.
Odjezd autobusu bude upřesněn.
Využijte výjimečné nabídky s hezkým kulturním zážitkem.

11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2018

12

červenec - srpen 2018

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Babí léto 2018
Třináctý ročník festivalu Babí léto se uskuteční ve dnech 13. až 16. září 2018 – opět ve
Valašském Meziříčí, Hustopečích nad Bečvou a Kelči.
Hlavním festivalovým dnem bude sobota 15. září, kdy se v amfiteátru u zámku Kinských
představí všechny soubory zúčastněné na letošním ročníku.
Předpokládáme účast několika souborů z Čech, Slovenska, Valašska a Lašska, zahraniční
účastníky vybereme ze zájemců, kterými jsou soubory z Itálie, Kuby, Indie, Turecka a
Chorvatska.
V Kelči se soubory předvedou v neděli 16. září 2018.
Bližší informace budou v příštím čísle Zpravodaje.

Pozvánka na výstavu
„Kelč v průběhu století“
KD – 13. – 15. 9. 2018
I nadále sbíráme staré fotografie, dokumenty, zajímavosti apod. Materiály k zapůjčení
prosím doneste na MěÚ v Kelči. Děkujeme.
13

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výsledky přijímacího řízení
Žáci 9. ročníku naší školy absolvovali v dubnu přijímací řízení. Součástí tohoto řízení
na všechny maturitní obory byly testy připravené firmou CERMAT. Všichni žáci se
dostali na ten obor, který si vybrali.
Škola:

Obor

Maturita

Počet

Gymnázium, Valašské Meziříčí

4letý studijní

ano

4

Gymnázium arcibiskupské Kroměříž

4letý studijní

ano

2

Gymnázium Jana Blahoslava
Střední pedagogická škola Přerov

4letý studijní

ano

1

ne

1

SPŠ stavební, Valašské Meziříčí
SPŠ stavební, Valašské Meziříčí

4letý studijní

ano

3

Střední škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm

4letý studijní

ano

3

ne

1

ano

1

ne

3

Střední škola informatiky, elektrotechniky
a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm
Střední uměleckoprůmyslová škola
Uherské Hradiště

4letý studijní

ISŠ-COP, Valašské Meziříčí
Střední zdravotnická škola, Vsetín

4letý studijní

ano

2

Střední pedagogická škola Anežky České Odry

4letý studijní

ano

2

Střední průmyslová škola Hranice

4letý studijní

Střední průmyslová škola Hranice

ano

4

ne

1

OA, Valašské Meziříčí

4letý studijní

ano

3

Střední průmyslová škola strojnická, Vsetín

4letý studijní

ano

1

Střední škola nábytkářská Bystřice pod Hostýnem

ne

1

Střední průmyslová škola zemědělská
Rožnov pod Radhoštěm

ne

1

ano

1

ne

1

ano

1

Tauferova střední škola veterinární Kroměříž

4letý studijní

Střední průmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí
Střední odborná škola Hranice

4letý studijní

Mgr. Květoslava Václavíková, výchovná poradkyně
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červenec - srpen 2018

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Exkurze
Existují místa na světě, kam se zajedete podívat, abyste se pokochali krásou krajiny nebo
určité lokality. Existují ale i místa, kam jedete, abyste si připomněli minulost, třeba i
hořkou, ze které se chcete poučit, a možná se pak i pokusit zabránit, aby se historie opakovala ... Takovým místem se stal cíl naší historicko poznávací exkurze - koncentrační
tábor Osvětim-Březinka (Auschwitz - Birkenau) dne 1.6.2018.
Když v šest hodin ráno vyjížděl od naší školy autobus se žáky obou devátých tříd, určitě
u účastníků převládaly především pocity nadcházejícího cestovatelského a poznávacího
dobrodružství. O koncentračním táboře toho už leccos věděli z hodin dějepisu, hrůzy,
které se odehrávaly za zdmi tábora, jsou pro ně z dnešního pohledu těžko pochopitelné,
ale přítomnost na místě samém nic nenahradí. V muzeu se naší výpravy ujal polský, ale
výborně česky mluvící průvodce, který provedl celou naši skupinu jednotlivými bloky,
plynovými komorami i krematoriem. Prohlídka nyní již Muzea holocaustu, jak se bývalý
koncentrační tábor již několik let nazývá, trvala dvě a půl hodiny a byla opravdu působivá v tom nejsmutnějším slova smyslu. Svědectví války však ještě nebyl konec, neboť
výprava se pak autobusem přemístila do Březinky, místa, kam za války přijížděly vlakové transporty přivážející lidi z celé Evropy. Představy o transportech, vyhánění lidí z
vagónů, selekci, vedro nebo zimu, hlad, žízeň, strach a bezvýchodnost této situace sice
zmírňovalo krásné slunečné počasí toho dne, ale přece jenom působí Březinka velmi
skličujícím dojmem.
Na jiné myšlenky přišli žáci až při návštěvě Krakova a jeho historického centra, které tvoří Wawel, Barbakan, Hlavní rynek se Sukiennicí, Mariánský kostel a Kostel sv. Vojtěcha.
Právě zde probíhal tradiční jarmark s množstvím různých stánků, atrakcí a doprovodných programů.
Určitě to pro všechny byl velmi pěkný společně strávený den s hlubokým emotivním
prožitkem v Osvětimi-Březince.

Květnový turnaj v miniházené
Výběr našich třeťáků se v pondělí 28. května zúčastnil turnaje v miniházené. Místem konání byla opět sportovní hala v Bystřici pod Hostýnem. Sešlo se zde celkem deset týmů a
hrálo se ve dvou skupinách. Družstvo našich – Berušáci – skončili ve skupině čtvrtí a pak
v celkovém pořadí se umístili na 7. místě. Vzhledem k délce přípravy si vůbec nevedli
špatně a hlavně hra je velice bavila.

15
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Habsburská Vídeň
O necelý týden později (6.6.) vyrazili naši osmáci do hlavního města Rakouska – Vídně. Po příjezdu do města se první zastávkou stal zámek Schönnbrunn. V parku za
zámkem stojí Neptunova fontána, která je největší v celé Evropě. Po její prohlídce se
žáci vydali na kolonádu Gloriete, odkud je nádherný výhled na velkou část Vídně.
Autobusem se skupina účastníků přemístila k Památníku Marie Terezie a na Heldenplatz do centra města. Prošli nejdražší ulicí Vídně, zhlédli Hofburg, Dóm sv. Štěpána s
věží vysokou 136 metrů a Volsgarten s Památníkem Alžběty Bavorské. Po celou dobu
prohlídkové trasy nám náš průvodce poskytoval poutavý a zasvěcený výklad.
Jako odreagování pak přišla návštěva zábavního parku Prátr.

Exkurze za odměnu
Ve středu 13.6. odjela 4.B a 9.A na výlet – exkurzi na Horní Bečvu. Pro obě třídy to
byla odměna za vítězství ve školních soutěžích ke Dni Země 2018. Prvním cílem byla
přehrada a její hrázná věž. Ujal se nás správce, který nám poskytl komentovanou
prohlídku. Absolvovali jsme sestup na samé dno věže a to se nachází 15 metrů pod
hladinou přehrady. Bylo to super. Jakmile jsme opustili přehradu, vydali jsme se k
prameni Rožnovské Bečvy. Jaké to bylo překvapení, když jsme pořád stoupali vzhůru! Pak ale najednou cesta padala dolů, my klouzali po blátě, ještě že tam byly řetězy,
kterých jsme se mohli přidržovat. Kdo čekal vydatný pramen, byl zklamán. Bečva
vyvěrala odněkud ze země nenápadným pramínkem, který mizel mezi kameny. Nám
čtvrťákům se výlet líbil, o deváťácích se to asi říct nedalo, ale tak už to bývá, že ne
vždy jsou všichni spokojeni. Snad dojem z akce vylepšila pizza, kterou účastníci akce
dostali!
Účastnice exkurze ze 4.B

Dlouhá noc
Z pátku 15. 6. na sobotu 16. 6. jsme prožili akci zvanou „Dlouhá noc“. Tuto akci nám
dala naše paní učitelka třídní Kateřina Fabíková jako dárek ke Dni dětí. Byli jsme strašně
příjemně překvapeni a moc jsme se na akci těšili.
Začali jsme opékáním špekáčků na školním dvoře. Počasí nám přálo a nálada byla
výborná. Po týdnu plném písemek a uzavírání známek konečně něco příjemného. Po
opékačce jsme se přesunuli do školy. Tam paní učitelka oficiálně zahájila Dlouhou noc
písničkou se stejným jménem. Zpívali jsme a tančili. Nikdo nedbal slov paní učitelky,
16
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že jak nám tuto písničku pustí i ráno, že už nadšeni nebudeme. Pak jsme hráli různé
hry a soutěže. V přestávkách mezi nimi jsme tancovali. Bylo to výborné. Všichni si to
náramně užívali. Před půl 11 jsme si pustili krátký strašidelný příběh, aby nás navnadil
na stezku odvahy. Samotná stezka pak začínala u tělocvičny a vedla přes celou starou
budovu až nahoru ke sborovně. Cestou jsme museli plnit různé úkoly, jako např. poznat jaký předmět je v krabici, utrhnout si bonbón z kostlivce aj. Nakonec to zvládli
úplně všichni. Po skončení stezky jsme si pustili znovu písničku Dlouhá noc a ještě
chvíli měli diskotéku. Když nás paní učitelka hnala do spacáků, spát se nám vůbec
nechtělo. Spát se nám nechtělo vlastně vůbec. Až ráno, když jsme měli uklidit a jít
domů, jsme byli nějací divní, zpomalení, popletení. Když paní učitelka pustila písničku
Dlouhá noc a začala na ni tančit a zpívat, tupě jsme zírali. Někdo z nás asi ani neví, jak
se domů dostal.
A jak akci hodnotili někteří naši spolužáci?
1)
Super akce, dávám 15 bodů z 10.
2)
Bylo to super, až na to, že jsem ráno nevěděla, kdo jsem.
3)
Zatím nejlepší školní akce, ale rekordy se mají překonávat, takže doufám,
že tento rekord překonáme.
Za účastníky akce Lenka Valuchová a Pavla Trávníčková
(PS: tuto zprávu jsme psaly pod nátlakem o půl šesté ráno

Dlouhá noc podruhé
V pátek 15. června jsme my osmáci jeli do Olomouce na tzv. Veletrh vědy a výzkumu
(tuto akci pořádá Univerzita Palackého se záměrem popularizovat vědu a výzkum a ukázat na zábavných interaktivních experimentech a soutěžích využití vědy v každodenním
životě). Akce se nám moc líbila, ovšem druhá polovina dne byla stokrát lepší. Čekalo nás
totiž spaní ve škole a my se moc těšili. U školy jsme se sešli v sedm hodin večer. Uložili
jsme si věci ve třídě, následovalo opékání špekáčků na školním dvoře, zábava ve třídě
a pak … Stezka odvahy v úplně temné škole! Byla opravdu strašidelná, ale bezvadná!
Když jsme se opět sešli ve třídě a sdělili si dojmy z putování školou, následovala ještě
zábava- tančení, hry, povídání, ale to už bylo tolik hodin, že se paní učitelka zlobila, proč
už nespíme. Na spánek nám zůstaly asi dvě hodiny, a když jsme se kolem půl osmé ráno
rozcházeli domů, zněla nám v hlavách melodie Dlouhé noci a my s ní museli opravdu
souhlasit.
Účastnice akce z 8. třídy

Přejeme všem hezké léto a příjemně strávené letní dny!
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
17
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Projektové okénko
Po uplynutí mnoha jarně letních dní vám umožníme opět nahlédnout pod pokličku
probíhajícího projektu s názvem „Strom a člověk“, kterým mimo jiné pokračujeme v
revitalizaci parku v areálu školy. Když na zemi byla ještě sněhová pokrývka, pustili jsme
se společně s žáky v odborném výcviku do kácení bříz, jejichž stav již nevyhovoval bezpečnostním normám. Takto získané dřevo a proutí jsme použili při 1. Tvořivé dílně velikonočním odpoledni, o kterém jsme již informovali. Další užití bříz jsme našli na
jarní výstavě Flora Olomouc 2018. Letošní téma Flory bylo Zahrada hrou, a proto jsme
vytvořili interaktivní expozici pro malé návštěvníky. Ze silných kmenů jsme společně s
žáky vyrobili stolek na piškvorky, trny na házení kroužků, průlezky a husu s houserem,
kteří táhnou vozíček. Celé scenérii dominoval pár postaviček opět z břízových špalíků,
sedící na lavičce a hrající na kytaru. Naše expozice natolik zaujala hodnotitele i návštěvníky Flóry, že jsme za ni obdrželi 1. místo. V současné době můžete zhlédnout „vítězný
břízový pár“, jak sedí u hlavních zámeckých vrat.
Pavla Honešová, koordinátor projektu
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SPORT
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Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 17.6.2018 opět pokračovala ,,Kelečská střelecká liga „ druhým kolem soutěže SP
30+30 (střelba ze sportovní pistole) jednotlivců, kterého se zúčastnilo celkem 14 střelců,
z toho 2 z domácího SSK Kelč.
Výsledky 2. kola:
1.
Jiří Kunetek(SSK Lešná) s nástřelem 559 bodů (z 600 možných)
2.
Zdeněk Rédr (AVZO Přerov) s nástřelem 548 bodů
3.
Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 543 bodů
Třetí kolo ,,Kelečské střelecké ligy“ – Cena Kelče se uskuteční v neděli dne 15.7.2018, srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu. 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
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Rybářské závody 2018
V sobotu 9.června 2018 se na rybníku Chmelník v Kelči konal 28.ročník rybářských
závodů. Závodů se v letos za velmi teplého počasí zúčastnilo 45 závodníků, z toho 43
dospělých (z toho 1 žena) a jen 2 děti do 15 let.
Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
Poř.

Jméno a příjmení

Místní organizace

Počet ryb

Celková délka

1.

Lubomír TOPIČ

Choryně

6 ks

277 cm

2.

Gustav ROŽNOVJÁK

Vsetín

5 ks

244 cm

3.

Jan HOFFMANN

MRS Bystřice p/H

4 ks

185 cm

Největší úlovek kaprů a amurů – děti
Poř.

Jméno a příjmení

Místní organizace

Počet ryb

Celková délka

1.

Matyáš HLOCH

---

1 ks

49 cm

Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům z řad rybářské
i nerybářské veřejnosti a také členům MO Kelč, kteří se podíleli na organizaci letošních
závodů. Dále chceme poděkovat za pomoc a spolupráci při přípravě závodů následujícím subjektům: Město Kelč, KELEČSKO a.s., SDH Kelč a TJ Kelč – oddíl kopaná.
Děkujeme firmám, které nás letos podpořily finančně nebo věcnými dary do tomboly:
VAK Vsetín, a s, Kelečsko, a.s., Pstruhařství – Vlast. Raška, Akord Kelč – Radek Pajdla,
montáž oken – Petr Smahel, Gasmont Kelč – Roman Večeřa, Mlýn Kelč - Petr Vavřík, Probi Kelč – Ing.Zdeněk Hlavica, SportServis Kelč – Ing.Karel Gába, Hasiči Babice, smíšené zboží U Kubů – Eva Hlaváčová, pálenice Kelč – Pavel Strnadel, stavebniny
Stavospol Prostějov, Uher Company – František Uher, Libor Macek – oděvy MeTermo,
malířské práce - Ervin Tvrdoň, Vacula silniční s.r.o. – Ing.Radek Vacula, Elsap – Tomáš
Srkala, Marek Pajdla – Autodoprava, Lubomír Hroz – Pneuservis Kelč a Stanislav Bělík
– včelařství Všechovice.
Podrobnější výsledky a pár fotek z letošních rybářských závodů je možné zhlédnout na
adrese: http://www.kelc.cz/zajmova-cinnost/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
S přáním příjemného prožití letních měsíců
Ing. Jaroslav Orel
jednatel ČRS, z.s.,MO Kelč
23

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2018

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

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Čtyřicet devět rodin ze Vsetínska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem
více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí
pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je
možné také pomoci dětem, které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 384 rodin z celé
České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci
již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.
Markéta Křížová, nadace Dobrý Anděl
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Ze života farnosti
Milí farníci z Kelče a okolí,
na konci školního roku vrcholí ve farnosti příprava dětí na první svaté přijímání. Loni
v říjnu jich do přípravy naskočilo hodně přes dvacet, a protože se přidaly ještě dvě větší
slečny, bylo nakonec prvopřijímajících dvacet osm. Na slavnost 13. května vyšel dětem
den jako malovaný, a tak se podařily i památeční fotografie. Prosím o Vaše modlitby za
vytrvalost těch, kdo se přijetím Těla a Krve Pána Ježíše přihlásili veřejně ke svému křesťanství, ať dál rostou v životě z víry.
Tři týdny po slavnosti prvního svatého přijímání přišel čas na odměnu, kterou se stalo
putování na Velehrad. V pátek 1.června jsme nastoupili v půl osmé do autobusu v Kelči
a už chvíli po deváté jsme vystupovali kousek od baziliky na Velehradě. Po krátké prohlídce kostela se účastníci rozdělili na dvě skupiny, a zatímco jedna si prohlížela interaktivní výstavu o Bibli, členové druhé skupinky chodili ke svaté zpovědi. Jakmile byli všichni
připraveni, začala mše svatá. Paní učitelka Valová nás doprovázela na kytaru; zpívat, číst
i ministrovat naši třeťáci dokázali sami. Myslím, že účast tolika dětí na svatém přijímání
byla velkým povzbuzením i pro několik dalších poutníků, kteří se k nám v basilice přidali.
Obědvali jsme na poutním domě Stojanov, po-obědovou siestu strávili na dětském hřišti a nákupy upomínkových předmětů. Ještě před nástupem do autobusu jsme zvládli
koupit zmrzlinu a ujít kilometrovou procházku. Cestu domů jsme s kytarou prozpívali.
Děkuji všem dospělým, kteří nás provázeli a pomáhali s dohledem, zvlášť za organizaci
školních náležitostí paní učitelce Veronice.
o. Jan Bleša, farář

25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec - srpen 2018

První svaté přijímání
To, co je pro nás poprvé, to nám obvykle trvale utkví v paměti.
Také letos o. Jan spolu s rodiči a farníky připravili pro děti, které se poctivě po celý školní
rok připravovaly, krásnou slavnost. Slavnost, při které poprvé přijaly Pána Ježíše v eucharistii, v proměněném malém kulatém oplatku, aby proměňoval jejich život. Slavnost proběhla v neděli 13. května a děti doprovázeli nejen rodiče, sourozenci, prarodiče a kmotři,
ale také v průvodu místní kapela pod vedením pana Kutálka a ministranti. V promluvě při
mši sv. o. Jan velmi pěkně názorně vyprávěl o Bohu a o tom, jak důležité je mít jej ve svém
srdci na prvním místě, vždyť všechno co máme, máme od Něj.
Ke konci slavnosti děti poděkovaly maminkám a popřály růžičkou k jejich svátku a pak
nastalo fotografování na památku. Přejeme dětem, aby si odnesly nejen hezkou vzpomínku, ale aby nezapomínaly ani o prázdninách ani po nich na toho, kdo nad námi všemi bdí.
za rodiče Helena Zábranská

Pozvání
Při příležitosti 70. výročí založení textilní výroby v Kelči
zveme bývalé zaměstnance
závodu (MOP) L O A N A Kelč na setkání:
dne 20. října 2018 v 15.00 hodin v Kulturním domě v Kelči.
Příspěvek 100,- Kč při příchodu na akci.
Toto pozvání předávejte svým známým spolupracovníkům.
V případě zájmu kontaktujte do 30.9. 2018: Laďka Bijová, Marie Oravová,
Věra Pavelková, Lubomír Pavelka.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na setkání.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jarmila Jiříčková
Antonín Kohn
Holásková Hana
65 let
František Plesník
Marie Hradilová
Anna Hradilová
Pavel Klvaňa
Miroslava Příleská
70 let
Marie Perutková
Zdeněk Palata
75 let
Anna Mikušíková
Marie Plesníková
81 let
Růžena Sofková
Helena Pitrunová
Marta Volková

82 let
Eva Vichová
83 let
Helena Nová
Ludmila Kunovská
84 let
Zdeňka Stříteská
85 let
Marie Vaculíková
86 let
Karel Beinstein
87 let
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková
88 let
Anna Srkalová
97 let
Anna Vozáková

Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Komárovice
Němetice
Babice
Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč
Němetice

Narození
Thea Hermanová

Kelč

Úmrtí
Ludmila Pelcová 72 let
Jaromír Mikušík 51 let
Zdeňka Ryšková 86 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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