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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Volby do Evropského parlamentu 24. a 25. 5. 2019
Volební účast:
číslo
5
9
26
27
28
30
39

Kelč - 31,10 %
Strana
název

ODS
KSČM
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ANO 2011
KDU-ČSL

Zvolení kandidáti:
ODS
Zahradil Jan Ing.
Vondra Alexandr RNDr.
Tošenovský Evžen Ing.
Vrecionová Veronika Ing.

Česká pirátská strana
Kolaja Marcel Bc.
Gregorová Markéta Bc.
Peksa Mikuláš Mgr.

SPD
KSČM
Blaško Hynek Ing.
Konečná Kateřina Ing.
David Ivan MUDr. CSc.
Koalice STAN + TOP 09
Niedermayer Luděk RNDr.
Pospíšil Jiří JUDr.
Polčák Stanislav JUDr.

ČR - 28,72 %
Platné hlasy v %
Kelč
ČR
6,69
14,54
4,56
6,94
7,45
11,65
7,30
13,95
9,43
9,14
22,37
21,18
30,28
7,24

ANO 2011
Charanzová Dita
Dlabajová Martina
Hlaváček Martin Ing.
Maxová Radka Ing.
Knotek Ondřej Ing.
Kovařík Ondřej Ing.
KDU-ČSL
Zdechovský Tomáš Mgr.
Šojdrová Michaela Ing.
www.volby.cz

U S N E S E N Í z 11. zasedání Rady města Kelč dne 1.4.2019.
•

•

Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2019 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.
Rada bere na vědomí Zprávu č. 142/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření
města Kelč za rok 2018 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
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Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Kelč, okres Vsetín za rok 2018.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti v rámci stavby podzemního komunikačního vedení s názvem akce „CG6M_Z_VSKLC_2_OK“ k pozemkům p.č. 33
a st. 457 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – dodávka „Kelč
(Lhota) – dopravní automobil“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč
CARent, a.s., Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno – Juliánov, IČ: 63485885 a schvaluje
uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Za zajímavostmi
města Kelč a obce Ladce – informační panely“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč REBOUND s.r.o., Slezská 96, 735 14 Orlová, Poruba a schvaluje
uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Za zajímavostmi
města Kelč a obce Ladce – informační brožury“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč KOMPAKT VM s.r.o., Hemy 28, 757 01 Valašské Meziříčí a schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava sociálního zařízení –
fotbalové šatny v KD Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43
Kelč, IČ: 68335041 pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje aktualizaci směrnice pro čerpání sociálního fondu města Kelč dle
předloženého návrhu.
Rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pracovní pozici investiční technik
Městského úřadu Kelč dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci – stavební práce „Stavební úpravy
kuchyňského bloku v MŠ Kelč“.
Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Stavební úpravy kuchyňského
bloku v MŠ Kelč“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy
kuchyňského bloku v MŠ Kelč“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel
a Zdeněk Porazil.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v I. podlaží domu č.p. 290
v Kelči – penzion pro důchodce, a to společenská místnost, kuchyňka, WC a úklidová
místnost o podlahové ploše 41,9 m2.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 799/2 v k.ú.
Kelč-Nové Město ke stavbě „Přípojky vodovodu, kanalizace a NN pro novostavbu
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RD na pozemku parc. č. 791/1 v k.ú. Kelč-Nové Město“ se stavebníky J.a J. N. a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby na pozemku parc. č. 621/6 v k.ú.
Babice u Kelče ke stavbě „Vodovodní přípojka a zpevněné plochy pro novostavbu RD
na pozemku parc. č. 25 v k.ú. Babice u Kelče“ se stavebníky L. I.a K. N. a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Kelč-Staré Město, parc. č. 1321/6 – 4 ks bříza
a k.ú. Babice u Kelče, parc. č. 619/1, 42/1, 622/1 – 1 ks lípa, 1 ks jasan a 1 ks modřín.
Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 5.000,- Kč Klubu německých krátkosrstých ohařů Praha, z.s. – Moravskoslezská pobočka KCHNKO na pořádání XXIV.
Ročníku mezinárodní soutěže všestranných zkoušek ohařů ve dnech 17. – 18.8.2019
ve spolupráci s mysliveckým spolkem Doubrava Kladeruby - Němetice a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Tepelně technické úpravy části objektu ZŠ Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč,
IČ: 68335041 pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemku parc.č. 885/6 v k.ú. Lhota u Kelče. Výměra částí pozemku bude stanovena v geometrickém plánu na rozdělení pozemku.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Babice u Kelče, a to
- parc.č. 175/13 vodní plocha o výměře 1520 m2
- parc.č. 175/14 ostatní plocha o výměře 98 m2
- parc.č. 175/12 ostatní plocha o výměře 11 m2

Příloha usnesení č. 83/11 z 11. zasedání Rady města Kelč ze dne 1.4.2019.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2019:
1. Syryčanský Jiří, Kelč 408 (tenis)
12.000,- Kč
2. Rušarová Olga, Kelč 513 (tenis)
5.000,- Kč
3. Stříteský Petr, Kelč 513 (motorismus)
20.000,- Kč
4. SH ČMS - SDH Komárovice
10.000,- Kč
5. Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s.
14.000,- Kč
6. Volejbalový klub Kelč, z.s.,
22.000,- Kč
7. Amatér Komárovice, z.s.
15.000,- Kč
8. Český svaz chovatelů, ZO Kelč
10.000,- Kč
9. Myslivecký spolek BOŘÍ, Lhota-Babice
6.000,- Kč
10. SH ČMS - SDH Babice
25.000,- Kč
11. Rodinné centrum Slůně Kelč, z.s.,
15.000,- Kč
12. JUNÁK – Český skaut, středisko Kelč, z.s.
25.000,- Kč
13. Motoclub Kelč, z.s.
35.000,- Kč
14. TOM Myšáci Kelč, z.s.
21.000,- Kč
15. Český svaz včelařů, z.s.
30.000,- Kč
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U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Kelč dne 23.4.2019.
•

•

•

•

•

•
•

•

Rada schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“, podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu formou otevřeného řízení.
Rada schvaluje zadávací podmínky, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku „Cyklostezka Kunovice
– Kelč – II. etapa“ a to ve složení:
Členové:
náhradníci:
Ing. Karel David
Jaroslav Staša
Ing. Jaroslav Orel
Anna Bičanová
Ing. Radek Sommer
Rada pověřuje starostu města provedením všech ostatních úkonů zadavatele
dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
„Cyklostezka Kunovice – Kelč – II. etapa“ s tím, že ji starosta bude průběžně
informovat o průběhu daného zadávacího řízení.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Stavební úpravy kuchyňského bloku v MŠ Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041
a schvaluje uzavření smlouvy a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 2/2019 dle
předloženého návrhu
Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků:
katastrální území Němetice
p.č. 730/14 ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2
p.č. 730/3 ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2
katastrální území Kelč-Staré Město
p.č. 1326/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 51 m2
p.č. 193/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2
p.č. 193/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2
katastrální území Kelč-Nové Město
p.č. 1993/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2
Rada schvaluje smlouvu č. D/1257/2019/KUL o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje ve výši 300.000,- Kč na realizaci projektu
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„Oprava krovu a střechy sýpky v Kelči“ v roce 2019 se Zlínským krajem se
sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu č. IV-12-8015174/003 o zřízení věcného břemene –
služebnosti na pozemcích p.č. 904/1 a 916/1 v k.ú. Komárovice v rámci stavby
energetického zařízení, zemní vedení NN včetně pojistkové skříně se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Mateřská škola Kelč, okres Vsetín za rok 2018.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č.p. 290 v Kelči Spolku
ANDĚL Kelč, z.s., 756 43 Kelč 290, IČ: 66934702 a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr směny částí pozemků v katastrální území Kelč-Staré
Město:
p.č. 440/1 ostatní plocha, manipulační plocha – díl „c“ o výměře 136 m2
p.č. 440/3 ostatní plocha, manipulační plocha – díl „d“ o výměře 81 m2,
odměřené v geometrickém plánu č. 610-1004/2019 ze dne 22.2.2019.

Město Kelč vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce
Investiční technik Městského úřadu Kelč.
Požadujeme:
- ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního zaměření (praxe výhodou)
- orientace v právních předpisech souvisejících s činností investičního technika
- řidičský průkaz skupiny B
- nástup od 1.9.2019
Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě do 9. platové třídy
Uzávěrka přihlášek je do 17.6.2019.
Více informací k výběrovému řízení najdete na www.kelc.cz (úřední deska),
na úřední desce Městského úřadu Kelč a u tajemníka městského úřadu.
Telefon: 571 665 910
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MĚSTO KELČ, Kelč 5, 756 43 Kelč
Ing. Karel David, starosta

vypisuje výběrové řízení
na prodej osobního automobilu
Technický popis vozidla:
Typ:
Palivo:
Zdvih.objem(cm3):
Karoserie:
Barva:
PNEU:

ŠKODA FELICIA LXI EFF613F – HATCHBACK
BA 95 B
1 289
Samonosná-5dvéřová-Hatchback
8240 Červená základní
přední 165/70 R13 79T
Zadní 165/70 R13 79T
Rok výroby:
1999
Stav tachometru: 218 000 km
STK platná do:
25.9.2020
Součástí výbavy osobního automobilu jsou i zimní pneu včetně disků.
Prohlídka vozidla možná na adrese MěÚ Kelč čp.5,
(po tel. domluvě nebo e-mailem).
Kontakt: ing. Jaroslav Orel, 571 665 912, orel@kelc.cz
Servisní knížka, včetně servisních prohlídek k dispozici.
Prodej bude uskutečněn výběrem nejvyšší cenové nabídky.
Nejnižší nabídka: 5.000 Kč.
Upozornění: Při zápisu změny vlastníka silničního vozidla na MěÚ ve Valašském
Meziříčí uhradí kupující tzv. „ekologickou daň“ ve výši 3.000 Kč.
Nabídky zasílejte písemně v zalepené
obálce označené názvem výběrového
řízení „Prodej osobního automobilu“
NEOTVÍRAT“, na adresu zadavatele
nebo doručte osobně na podatelnu
MěÚ Kelč.
Lhůta pro přihlášky do výběrového
řízení je 14.6.2019 do 11:00 hodin.
Kelč 27.5.2019
Ing. Karel David, starosta
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Web okénko
Webové stránky města Kelč dostanou v nejbližší době novou, modernější podobu.
Rádi bychom doplnili interaktivní mapu, ve které by návštěvníci našli nejen informace
o městě, památkách, zajímavých místech, ale také odkazy na firmy, které se v Kelči
nacházejí. Obracíme se proto na majitele firem, aby nám zaslali údaje, které chtějí zveřejnit, fotografie firmy či výrobků, popř. jiné důležité informace. Takto zadané firmy se
pak promítnou i do katalogu firem, který bude rovněž na webových stránkách města.
Nadále zůstanou aktivní moduly, které se osvědčily a které zároveň přispívají
k lepší informovanosti občanů. Jedním z nich je aplikace V obraze, kterou si můžete
zdarma stáhnout do svých mobilních telefonů a následně se vám zobrazí aktuálně
zveřejněné informace z úřední desky, plánovaných akcí i hlášení rozhlasu. Jak na to?
V levé části úvodní stránky v položce „Mobilní aplikace“ jsou veškeré informace.
V kalendáři akcí jsou zveřejněny ty akce, o kterých nás jejich pořadatelé informují.
Uvítáme tedy včas zaslané tipy.
O dalších aplikacích, zajímavostech či novinkách na našich webových stránkách
vás budeme průběžně informovat.
(MS)

Městská knihovna Kelč

Svoz odpadů v červnu 2019
Plasty
středa 12. 6. 2019

pátek 28. června,
pondělí 1. července
a středa 3. července 2019

Sklo
pátek 28.6.2019

ZAVŘENO

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Koncert Hradišťan – týden před poutí
v sobotu 22. června v 19:00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Cena 300 Kč v předprodeji a 350 Kč na místě.
Předprodej u pí Hlavicové v papírnictví na náměstí.
Koncert pořádá Farní úřad Kelč.
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Český svaz chovatelů ZO Kelč pořádá
při Kelečských slavnostech ve dnech 29. a 30.6. 2019 tradiční

Výstavu drobného zvířectva
v prostorách Chovatelského areálu v Kelči.
Otevřeno v sobotu 13–19 hod, v neděli 8–16 hod.
O dobrou zábavu, podívanou a občerstvení je postaráno.
Na Vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Školní rok utekl jako voda a nyní nás čeká poslední předprázdninový měsíc.
Když nám bude přát počasí, budeme trávit co nejvíce času s dětmi na školní zahradě. Dne 4. června bych chtěla pozvat děti s rodiči na Dětský den, který pro naše děti na
školní zahradě připraví Divadlo Koráb. V případě nepříznivého počasí se přesuneme
do Kulturního domu. Nocování předškoláků nebude chybět ani letos! Se školkou se
rozloučí ve dnech 6. – 7. června celkem 23 dětí. Nejprve proběhne „pohádkové odpoledne“ plné her a večer budeme již devátým rokem s těmito dětmi nocovat v MŠ. Jejich
tablo je umístěno v opravně obuvi u pana Hýže.
V sobotu 8. června přivítají naši předškoláci nové občánky města na místní radnici.
Již čtvrtý rok absolvujeme „Předplavecký kurz“, dne 11. června jej ukončíme za přítomnosti rodičů. Dne 12. června přiveze do školky dětem pohádku „Truhlík a truhlička“ Divadlo z Truhlice. Dne 18. června proběhne informační schůzka pro rodiče
nově přijatých dětí pro školní rok 2019/2020. Přijďte se podívat na taneční vystoupení
předškoláků na Kelečských slavnostech 30. června v odpoledních hodinách.
Jak už jsem Vás informovala dříve, provoz MŠ Kelč bude přerušen v době letních
prázdnin od 1. 7. 2019 - 31. 8. 2019. Prázdninový provoz nebude žádný, jelikož proběhne rekonstrukce stravovacího zařízení. Nový školní rok začneme 2. září, děti přivítá
oblíbené Divadélko Smíšek s pohádkou „O třech medvědech“.
Ne všichni navštěvujete naše webové stránky, proto bych vám ráda představila projekt naší „Přírodní zahrady“. Tento projekt je financován Státním fondem životního
prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Realizace projektu spočívá v pořízení herních prvků, osazení zahrady a provedení drobných
terénních úprav a v přímém zapojení pedagogického sboru, dětí a jejich rodičů do
samotné realizace projektu. Po skončení fyzické realizace projektu budou pedagogové
proškoleni k užívání nových prvků pro realizaci EVVO (environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta) a zahrada se stane plnohodnotným výukovým prostorem a pomůckou při EVVO. Jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/
environmentální výchovu s názvem MRKVIČKA. Každá třída má svůj Třídní vzdělávací program zaměřený na environmentální výchovu a vzdělávání.
1. třída „Koťátka“ pracuje podle programu „Hrálo si koťátko na trávníčku“.
2. třída „Ježečci“ má program „Putování ježka v desetimílových botách“.
3. třída „Berušky“ má program „Cesty berušky Tečky“.
Přímá pozorování na zahradě umožní dětem rozlišovat a pojmenovat rostliny,
stromy, keře i drobné živočichy, se kterými se mohou v zahradě běžně setkat. Děti
budou schopné charakterizovat jednotlivá roční období v souvislosti se změnami
v zahradě. Dokáží se chovat ohleduplně s ohledem na pozorované živočichy či rostliny, naučí se spolupracovat a využívat dosavadních zkušeností k dalšímu pozorování
a poznávání.
11
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Nové prvky na zahradě:
Pohyblivý chodník - formování vztahu k přirozenému pohybu, rozvoj rovnováhy,
poznávání struktury dřeva a jeho vlastností, vedení dětí k pravidelnému pohybu, posilování tělesné zdatnosti;
Hmatový chodník - cvičení rovnováhy, modelace klenby nohou a hmatové poznávání, rozvoj obratnosti a hbitosti, závodění;
Ptačí krmítka - poznávání jednotlivých druhů ptáků, kteří žijí v přírodě blízké
dětem, seznámení s jejich životem, ponaučení o tom, jak jednotlivé druhy žijí, které
druhy zůstávají po celý rok nebo odlétají do teplých krajů, formování odpovědnosti
a vztahů k přírodě (sbírání plodin a výroba krmiva);
Hmyzí domečky - poznávání hmyzích druhů nacházejících se v přírodě blízké dětem, seznámení s jejich životem, ponaučení o tom, jak jednotlivé druhy žijí, jak přezimovávají, jak se chovají v průběhu jednotlivých ročních období;
Květináče, Pozorovací centrum - sázení rostlinek (bylinek, pěstování ovoce a zeleniny, květin), sledování růstu rostlin, jejich přeměny, růstu plodů, jejich ochutnávání
a využití, formování vztahu ke každodenním povinnostem a péči, vypěstování si návyků a každodenní rutiny;
Květinová louka, motýlí zahrádka a další osazení zahrady - rozvoj pěstitelských
prací a péče o zahradu, ochutnávky, zpracování plodů, poznání procesu růstu rostlin
a tvorby plodů, výtvarná činnost, rozeznávání jednotlivých druhů a jejich pojmenování
(podle listů, plodů atd.), poznávání rostlin lučních, lesních, zahradních (jaký je mezi
nimi rozdíl, jakou vyžadují péči, jací živočichové a jaké hmyzí druhy se na nich objevují,
přirozené zastínění zahrady a vytvoření různorodých prostředí a zákoutí zahrady).
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

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
(HZS). Pracovník HZS nás seznámil nejen s prací hasičů, ale i policie a vlastně
celého integrovaného záchranného systému. Dva jeho kolegové nám pak před12
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vedli 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.
Druháci a šesťáci

Exkurze – IPS ÚP Vsetín
I letos jsme využili nabídku Informačního a poradenského střediska (dále jen
IPS) pro volbu povolání ve Vsetíně, abychom my, budoucí deváťáci, získali 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. IPS poskytuje aktuální informace o síti
středních škol, studijních a učebních oborech, podmínkách a průběhu přijímacího řízení, charakteristice a nárocích jednotlivých profesí, možnostech uplatnění
absolventů na trhu práce. IPS zároveň pomáhá při výběru vhodného studijního
nebo učebního oboru, popř. pomůže při přestupu na jinou školu či obor. IPS
má zároveň k dispozici celorepublikovou databázi škol, počítačový program pro
testování profesních zájmů, krátké informativní videoklipy o jednotlivých profesích, popisy profesí s informacemi o pracovních činnostech, pracovním prostředí, zdravotních požadavcích a informační materiály o všech středních školách
v České republice.
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.
A dva informační zdroje, které si zapamatujeme: www.burzaskol.cz - databáze středních škol zlínského kraje a www.atlasskolstvi.cz - celostátní databáze
všech typů škol, informace, rady.
Žákyně 8. třídy,
účastnice akce

Tvoření ze dřeva
Na téma TVOŘÍME ZE DŘEVA si žáci 1. stupně vyrobili před Velikonocemi hezkou jarní ozdobu v podobě kuřátka. Vlastníma rukama si z dřevěných
polotovarů zhotovili ozdobný nebo dárkový předmět, o němž si pak sami rozhodli, k čemu ho použijí. Jednotlivé komponenty byly velmi vhodně připra13

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červen 2019

veny, takže všichni žáci, i ti nejmladší, byli schopni téměř bez pomoci svůj
výrobek vytvořit.
Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, práce s ním byla pro děti určitě příjemná. V dnešní přetechnizované době asi není mnoho dětí, které si mohou
dřevo osahat, osmirkovat, ucítí jeho vůni a radují se z něčeho, co samy vytvořily
Tato tvořivá činnost velmi vhodně rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec praktickou zručnost, kterou žáci v poslední době tolik postrádají.
Práce s tímto materiálem odpovídá našemu ŠVP, lze ji tedy zařadit do nejrůznějších předmětů jako je např. prvouka, pracovní výchova, výtvarná výchova atp.
Používaným dřevem je smrk, modřín, buk a lípa a vždy je to dřevo z Valašska.
A ještě několik poznámek k „tvoření“:
Naše škola je zapojena do projektu MAP II, který navazuje na MAP I (ukončen v únoru 2018). Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II“ je projektem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko.
A protože prioritou MAP je také zlepšení kvality vzdělávání, pestrost aktivit
a podpora neformálního vzdělávání v mateřských a základních školách, uskutečnilo se v rámci tohoto programu i předvelikonoční tvoření ze dřeva.

Starší žáci Kelče v okresním kole
Starší žáci naší školy se probojovali do okresního kola v minikopané, které se
konalo 17. května ve Valašském Meziříčí.
Po velmi kvalitní hře skončili naši ve své skupině sice až na třetím místě, ale
výsledky byly velmi těsné, a to Kelč – Horní Lideč 1:2 a Kelč – ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí 0:1. V těchto utkáních bylo minimum chyb z naší strany, ale bohužel
byly vždy potrestány brankou. My jsme své šance nevyužili, buď jsme trefili brankovou konstrukci nebo se vyznamenal gólman soupeře. V souboji o 5. místo jsme
rozdrtili Valašskou Bystřici 5:0.
Pořadí turnaje 1. ZŠ LUH VSETÍN
2. ZŠ HORNÍ LIDEČ
3. ZŠ VYHLÍDKA
4. ZŠ NOVÝ HROZENKOV
5. ZŠ KELČ
6. ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE
Složení našeho týmu: Hermann Martin, Menšík Adam, Kunovský Denis,
Pastrnek Vojtěch, Kubeša Jakub, Hlavica Tadeáš, Tvrdoň Jakub, Kubla Daniel,
Škařupa Adam.
14
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Vystoupení s dravci
V České republice je bohužel pro řadu lidí ochrana přírody stále jen na okraji
zájmu a ochrana dravých ptáků je lidem téměř neznámá. Přitom v této kategorii
se nachází největší množství ohrožených druhů u nás. S dravcem se lidé většinou
setkají jen na velkou vzdálenost a jedná se především o běžné druhy. Pokud se už
dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného dravce. Bohužel v této situaci lidé většinou neví, jak se mají k dravci chovat. Proto je jedním
z hlavních cílů společnosti SEIFEROS široká osvěta, především prostřednictvím
výukových programů na základních školách.
Žáci se mohou zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení
a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si mohou své
znalosti o životě dravců dále rozšířit.
Při vystoupeních s dravci mohou žáci vidět zblízka, jak výr velký, naše největší
sova chytá ve dne maketu veverky, puštíci bělaví nalétávají nad hlavami žáků,
raroh velký uloví obratného zajíce, luňák hnědý obratně chytá maso vyhozené do vzduchu, sokol stěhovavý, létající až 300 km/h, chytá vyhozenou maketu
bažanta, sova pálená neslyšně zakrouží nad hlavami dětí a uloví myšku, jestřáb
v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu, káně Harrisovo, nejchytřejší dravec přiletí připravenému žákovi na
ruku, orel stepní žene atrapu lišky, orel
bělohlavý zakrouží majestátně nad hlavami obecenstva.
Do Kelče přijela společnost již poněkolikáté a program opět zaujal. Věříme, že tematika programu zaměřená
na přírodní bohatství naší země zvláště v dnešním přetechnizovaném světě vyvolala v dětech zájem a sympatie
k lidem, kteří takovou záslužnou práci
dělají. Výtěžek z této akce je výhradně
použit na veškerou činnost spojenou
s ochranou dravců.
Novinky.cz - Přečetli jsem za vás –
smutná poznámka na závěr:
Dvě mláďata kriticky ohroženého
orla mořského zahynula minulý týden
(6. – 10.5.2019) u Kostelní Myslové na
Jihlavsku poté, co někdo pokácel strom
i s hnízdem. „Mladí orli mořští se zabili
15
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pádem z výšky. Někdo pokácel jen tento jediný strom. Agentura ochrany přírody
a krajiny ČR už podala trestní oznámení na neznámého pachatele,“ informuje
Klára Hlubocká, která se v České společnosti ornitologické věnuje potírání ptačí
kriminality.
Jako největší dravec žijící v Česku nemá orel mořský v přírodě přirozeného
nepřítele, ohrožuje ho pouze člověk. Pytláci při tom používají zvláště brutální
způsob usmrcení – nástrahu s nervovým jedem karbofuranem, po jehož požití
zvíře umírá dlouho a bolestivě v křečích. „Od začátku ledna do konce dubna se
bilance mrtvých orlů mořských vyšplhala na dvanáct. U devíti z nich už analýza
prokázala otravu karbofuranem, jehož držení je v celé Evropské unii zakázané už
od roku 2008,“ upozorňuje Hlubocká, která v terénu pátrá se psy po otrávených
nástrahách a jejich obětech.

Recitační soutěž
I letos jsme uspořádali školní recitační soutěž. Dopoledne patřilo v sále kulturního domu 39 soutěžícím z 1. a 2. stupně. Jednotlivé výkony posuzovala žákovská a učitelská porota.
Děti recitovaly na mikrofon, což hodně pomohlo jejich vystoupení, a většinou
nebylo znát, že takto vystupují poprvé. Po soutěžní části vystoupil na jevišti také
školní pěvecký sbor s novým repertoárem různorodých písniček. Vystoupení recitujících i zpívajících všechny potěšilo.
Stejně tomu bylo i odpoledne, kdy nejlepší recitátoři vystoupili před svými
rodiči nebo známými a příjemné odpoledne zakončily děti ze sboru svými písničkami.
Jako první vystoupily děti z 1. třídy. Na 1. místě se umístil Adam Černý,
2. místo patří Michaele Kotradyové a třetí byl Patrik Drechsler.
Mezi žáky 2. a 3. tříd byli nejlepší Vilma Radová, Viktorie Perutková a Ema
Machačová.
V další kategorii – 4. a 5. třída – recitovala Marie Šatranová jako vítězka, dále
pak Tereza Drechslerová a Aneta Jiříčková.
Kategorii 6. a 7. třída vyhrál Arnošt Baďuřík, 2. místo patří Matěji Abrmanovi
a třetí Martinu Hruškovi.

Výlet do Vídně
Ve středu 15. května jsme jeli s žáky osmé třídy a panem učitelem Faltýnkem
na školní výlet do Vídně. Příjemný pan průvodce z cestovní kanceláře Valaška
náš výlet doprovázel poutavým výkladem o Jižní Moravě a o vídeňských památkách. Přesto, že bylo celý den pod mrakem, chladno a chvílemi mrholilo, navští16
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vili jsme i zábavní park Prater, který se všem moc líbil. Obohaceni o nevšední
zážitky a s vídeňskými cukrovinkami v tašce jsme se navečer v pořádku vrátili
domů.
Kateřina Machačová,
třídní učitelka
Nejhezčí věc, co jsem ve Vídni viděl, byl Schönbrunn. Už od cesty vypadal
úžasně, ale zahrada vzadu byla nádherná ještě víc. Můj nejlepší zážitek byl ale
v Prateru. Sice tam byla zima, ale zážitky z atrakcí mám na celý život – třeba ze
strašidelného domu, nebo z volného pádu asi ze 100 m…nedá se to ani popsat.
David Hradil, spokojený účastník
Nejvíc se mi líbila Katedrála svatého Štěpána, ve které bylo nečekaně teplo
a příjemně hřejivě na duši. I když byla zima, tak jsme si to moc užili.
Anna Lakatošová, spokojená výletnice

Náš školní výlet žáků sedmé třídy
V pondělí 13.května jsme s naší paní učitelkou třídní Kateřinou Fábikovou
a paní učitelkou Marcelou Plesníkovou jeli na dvoudenní výlet do Štramberku.
Nejdříve jsme se vyšplhali k jeskyni Šipka, v níž byla kdysi byla nalezena čelist
neandrtálského dítěte. Pokračovali jsme stezkou českých velikánů a plnili na ní
úkoly pracovního listu. Následoval oběd v restauraci U Trúby. Potom jsme vystoupali 167 schodů na Trúbu a krásně jsme viděli na celý Štramberk a jeho okolí.
Zastříleli jsme si z kuše a měli na náměstí rozchod. Poté jsme se rozdělili na dvě
skupiny. První skupina šla do Aqua-Terra expozice prohlédnout si hady, pavouky,
želvy, ryby atd. Měli jsme dokonce možnost chytit do ruky hada a také jsme mohli
vidět jeho krmení. Druhá skupina šla nejprve do pekárny tzv. štramberských uší
a kromě toho, že se
dozvěděli recept na
zhotovení této pochoutky, mohli si
„své vlastní ucho“
vyrobit. Jízdou na
čtyřkolkách jsme
ukončili část programu prvního dne
a přemístili jsme
se do rekreačního
střediska U Kateři17
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ny, kde jsme se ubytovali a kde na nás také čekala večeře. Pak nás paní učitelky
rozdělily do 4 skupin, ve kterých jsme po celý zbývající čas soutěžili, šifrovali,
hráli hry apod. Večer byla diskotéka, stezka odvahy a následoval odpočinek se
spánkem. Ráno v 8:00 byla rozcvička a pak snídaně. Po ní jsme hráli společenské
hry, při nichž byla velmi důležitá komunikace uvnitř skupiny, neboť bez ní bychom úkol nesplnili. Po obědě nás čekal poslední, už méně zábavný úkol – úklid
chatek. A pak už následoval jen odjezd domů. I když byla zima a počasí nám
příliš nepřálo, výlet jsme si moc užili a moc se nám tam líbilo.
Anička Hýbnerová a Markéta Pavlíková
Z hodnocení spolužáků:
„Výlet byl suprový, mega jsem si to užil.“
„Klidně to mohlo být delší“…
„Na výletě mě naštvalo, že jsme prohráli v hokeji.“ (ČR – Rusko – poznámka
redaktora)
PhDr.Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Prodavačské práce - exkurze do továrny
na ohýbaný nábytek Ton Bystřice pod Hostýnem
Pro zpestření výuky nabízíme našim žákům možnost navštívit nějaké zajímavé
místo, které souvisí s určitým oborem. Žáci oboru prodavačské práce měli možnost navštívit továrnu ohýbaného nábytku TON v Bystřici pod Hostýnem. Exkurze byla předem domluvená, žáci proškoleni a vybaveni ochrannými vestami
a brýlemi. Nic tedy nebránilo tomu, vstoupit do areálu továrny. Průvodcem nám
byl p. Zajíc, který nás jednoduchým, zajímavým a příjemným výkladem seznamoval s výrobou ohýbaného nábytku. Jak známo, továrnu TON založil Michael
Thonet asi před víc jak 150 lety. Továrna sice prošla modernizací, ale přesto neztratila kouzlo tradice. Prohlídka začala ve skladech, kde dřevo zraje. Abychom
však viděli samotnou výrobu nábytku, museli jsme se přemístit do výrobních hal.
Jako bychom se přesunuli o pár let zpět. Staré, ale stále výkonné pece a ohýbačky pracovaly bez poruchy. Díky parnímu napařování dřeva a šikovnosti pracovníků vznikaly jednotlivé komponenty nábytku. Pokračovali jsme do modernějších prostor, kde se komponenty mořily, brousily, lakovaly a následně dávaly
dohromady. Laserové stroje dokázaly vytvářet různé doplňky a loga na jednotlivé
kusy nábytku, hlavně židlí. Některé zakázky byly i v čalouněném provedení. Vše
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procházelo přísnou kontrolou a poté byly výrobky zabaleny. Když jsme zhlédli
celý proces, prohlídka končila v prodejně TONU, kde si žáci mohli prohlédnout
a vyzkoušet krásný designový nábytek, hlavně židle, věšáky a stoly. Odnesli jsme
si zase nový poznatek, co dokáže lidská ruka vytvořit a že staré technologie si
v moderním světě najdou své místo. Doporučuji rodinám nebo skupinám domluvit návštěvu a za nízký poplatek nakouknout, jak tradice nestárnou.
Zapsala Hana Stromšíková

Realizovaný účel je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje

Projekt EVVO „Strom a člověk“
Právě končící projekt krajinářských a ekologických činností „Strom a člověk“ navazoval na dlouhodobý plán Regenerace
obnovy zámeckého parku Odborného učiliště Kelč a na již realizované aktivity v rámci předchozího projektu „Poznej a chraň!“.
Nabízíme malé ohlédnutí za tím, co jsme společně s žáky, pedagogy učiliště,
krajinářskými odborníky a s širokou veřejností za 16 měsíců trvání projektu vykonali:
• Novou výsadbou jsme rozšířili naučnou stezku v zámeckém parku o dalších
5 dřevin a o interaktivní tabuli, která slouží k poznávání stromů podle pupenů
a větví mimo vegetační období.
• V podzimních a jarních měsících proběhly odborné arboristické práce, kdy
byly ošetřeny stromy, které si žádaly odstranění starých a nemocných větví.
Odřezy byly poštěpkovány a slouží k mulčování. Současně došlo k odstranění několika starých a bezpečnostním požadavkům již nevyhovujících stromů,
většinou bříz.
• Takto vzniklý bioodpad posloužil jako materiální základ k realizaci tří „Tvořivých dílen pro širokou veřejnost“, pro ty z vás, kteří rádi vyrábějí nebo
zkoušejí z přírodnin nejrůznější dekorace. Tematicky byla jednotlivá setkání
zaměřena na období Velikonoc, adventu a na košíkářské základy. Byla to tři
příjemná a kreativní odpoledne.
Prostřednictvím realizace tohoto projektu jsme revitalizovali další část zámeckého parku nejen pro potřeby výuky učiliště, ale i pro ostatní vzdělávací instituce v Kelči a podpořili ekologické myšlení všech zúčastněných.
Většina projektových aktivit mohla být uskutečněna i díky finančnímu příspěvku Zlínského kraje.
Pavla Honešová,
koordinátor projektu
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Reakce na článek TJ Kelč (Zpravodaj 5/2019)
Dovolte krátce reagovat na poslední příspěvek předsedy TJ Kelč, z.s. pana Václava Škařupy ze Zpravodaje 5/2019. Předně se domnívám, že podobné příspěvky do Zpravodaje
nepatří a je třeba se zaměřit na nové vize a strategie či aktivity ve volnočasovém sportu.
Nutno také podotknout, že pokud chce někdo provozovat vlastní koníček, tak je zcela
na místě jemu věnovat maximum svého času, energie a někdy i příjmů.
K 1. 1. 2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ), který
transformuje občanská sdružení na spolky. Pokud jednotlivá sdružení nesplní legislativní
požadavky do stanovené tříleté lhůty, pak soud k 1. lednu 2017 započne proces likvidace
spolků, které se platné legislativě nepřizpůsobily. Spolek nesmí fungovat bez zvolného
předsedy a jeho řádného zápisu do spolkového rejstříku jako statutárního zástupce.
Jelikož stanovy TJ Kelč neobsahují ani slovo k zániku funkce předsedy spolku, je třeba
vycházet z obecných ustanovení občanského zákoníku o členství v orgánech práv.osob
a nezbývá než dodržet zákonnou lhůtu 2 měsíců dle §160 NOZ. Předseda má povinnost
podat účetní závěrku za poslední období a předat veškeré listiny a kompetence novému
statutárnímu zástupci (bohužel se takto nestalo u předchozího vedení ani u předchozí
účetní spolku, která dodala podklady pouze do sídla spolku bez jakýchkoliv dalších doplňujících informací). Výmaz původního předsedy = zápis nového předsedy.
V období od února do září 2018 bylo žádáno o sdělení tohoto nového zástupce, avšak
bezúspěšně.
I přes urgence (emailová komunikace) - ani k 29.9. nebyla tato informace dodána od
bývalého místopředsedy. Zároveň byla nabídnuta možnost vytvoření plné moci pověřenému členovi k jednání v úkonech, které byly nutné řešit během výpovědní lhůty. Opět bez
úspěchu. Valná hromada se uskutečnila již po vypršení výpovědní lhůty, není povinností
předsedy natož bývalého předsedy, aby se daného setkání zúčastnil. Nově jmenované vedení později v lednu 2019 zaslalo výzvu k úhradě 298 tis.Kč na účet spolku, nejlépe obratem.
Z dané výzvy nebylo zcela srozumitelné, z jakého právního důvodu bylo žádáno o úhradu částky. Stejně jako u bývalých i nových předsedů spolku, předseda neodpovídá svým
majetkem za hospodaření spolku samotného, který je jako právnická osoba samostatným
subjektem práv a povinností, proto byl požadavek vyhodnocen jako zcela neoprávněný.
Předseda po dobu své funkce vykonával ve prospěch spolku činnosti a práva svěřené mu
stanovami spolku. Aktuální účetní ztrátu (která plyne z povahy sezónnosti činnosti spolku
a ze sezónnosti jeho příjmů a výdajů, a v průběhu roku se mění) nelze bez dalšího v žádném
případě považovat za škodu. Veškeré účetní závěrky od roku 2014 jsou k dispozici v rámci
sbírky listin ve spolkovém rejstříku / justice.cz (přičemž 3 z celkových 5 let jsou ve ztrátě).
Dále je třeba poukázat na šetření Finančního úřadu Valašského Meziříčí, které bylo
ukončeno až dne 22.10.2018 a výsledky předány statutárnímu zástupci (viz předávací pro20
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tokol o kontrole předán v rámci podkladů z roku 2018). Předloženy byly totožné doklady
(šanony) za roky 2017 a 2018, které byly následně předány do sídla spolku. Výsledkem
šetření nebyly zjištěny žádné skutečnosti v rozporu se zákonem ani ZoET (prioritně kontrola zaměřena na hospodářskou činnost provozovny LaPutyka) a činnost vyhodnocena
jako ztrátová. V neposlední řadě je třeba zmínit vyšetřování hospodářské kriminálky
(září 2018, na podnět anonymního udání), která se opět zabývala hospodařením spolku
se zaměřením na provozovnu LaPutyka, spis opět uzavřen se závěrem provozování není
ziskové.
V neposlední řadě je také třeba upozornit, že veškeré příjmy z akcí spolku provedených za rok 2018 (Dračí lodě a účast na Kelečských slavnostech) si v hotovosti ponechal
výkonný výbor spolku a tato částka nebyla předsedovi fakticky nikdy předána ještě během jeho funkčního období. V celkovém souhrnu se jednalo minimálně o částku 200 tis.
Kč (dle nákladových faktur externích dodavatelů), obě akce byly každoročně výrazným
zdrojem příjmů pro spolek, a právě tyto prostředky měly být použity na úhradu zásadních
výdajů spolku.
Ve věci aktuálních výdajů spolku, je třeba zmínit, že nové vedení si zaplatilo služby
externího auditora (www.kvaspo.com, daň. poradce ev.č. 000507), který zpracovává forenzní audit za roky 2014–2018, týká se tedy i období předchozích vedení. Děkujeme za
čas věnovaný tomuto příspěvku aneb slovy všech dobrých rodáků: „Na dolině si prdneš
a u sv.Františka ses pos..l.“
T.S.& P.S.J.
(Tomáš Srkala a Pavlína Srkaková Jemelková)

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Opět po roce, dnes již tradičně v květnovém termínu, se dne 19.5.2019 uskutečnilo na
střelnici SSK Kelč první kolo „Kelečské střelecké ligy 2019“, soutěže SP (30+30). Prvního
závodu, který proběhl i letos v příjemné atmosféře slunného dne, se zúčastnilo celkem
12 střelců, z toho 3 z domácího SSK Kelč. Na stupních vítězů se umístili:
1. kolo:
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 551bodů (z 600 možných)
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 549 bodů
• Michal Fanta (SSK Buchlovice) s nástřelem 537 bodů
Soutěž ,,Kelečská střelecká liga“ se sestává z šesti závodů (šesti kol) ve střelbě z malorážkové sportovní pistole na 2x30 ran (30 ran přesná a 30 ran otočná terčová střelba).
Třetí kolo ,,Cena Kelče“ a šesté kolo ,,Finále“ jsou soutěže dotované věcnými cenami. Do
celkového vyhodnocení ligy se započítávají jen ti střelci, kteří se zúčastnili nejméně tří
libovolných kol soutěže a závěrečného ,,Finále“(6. kola soutěže).
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečské střelecké ligy 2019“ a další informace pro
širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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Kuželkáři TJ Kelč „A“ mistři Zlínského
krajského přeboru
Jak už nadpis prozrazuje, družstvo kuželkářů TJ Kelč „A“ dotáhlo jarní část
zápasů do vítězného konce. Nejúspěšnějším hráčem dle průměru se stal Petr Pavelka umístěný na skvělém celkovém třetím místě (s průměrem 446 kuželek). Dál
se umístili: 7. Tomáš Vybíral (440), 14. Pavel Chvatík „loňský absolutní vítěz“
(436), 30. Miroslav Pavelka „kapitán teamu“ (426), 39. Josef Gassmann (422),
57. Zdeněk Chvatík (411) a 60. Antonín Plesník (409).
TJ Kelč „A“ letos jarní drtivou formou ještě vylepšila loňské třetí umístění,
kdy polevila pouze v jediném případě prohrou proti Bylnici hrající ve Vsetíně,
kde se stabilně silnějším soupeřům dost často nedaří. Celkově se podařilo vyhrát
v devatenácti utkáních. Zbylých pět bylo těsnou prohrou, tudíž remíza žádná.
Poslední zápas sezóny se odehrál v naší domácí kuželně ve velmi přátelské
atmosféře s naším nejbližším soupeřem, a to TJ Valašské Meziříčí „B“.
Souboj zahájil stabilně první hrající Antonín Plesník, a i přes krásný výkon
422 kuželek, prohrál o 43 kolků. Druhý Miroslav Pavelka vyhrál se 408 kolky.
Další na řadě Pavel Chvatík prohrál s výkonem 453 kuželek, a to i přes zaváhání
soupeře (Petr Tomášek) na druhé dráze. Čtvrtý hráč Petr Pavelka měl smůlu, protože narazil na nejsilnějšího soupeře přeboru (Dalibor Tuček), který u nás nahrál
letošní nejlepší skóre (493), takže i přes skvělý výkon 469 kuželek, Petr prohrál.
Nám už tudíž nezbývalo nic jiného než zbylé dva zápasy vyhrát, a ještě mít více
shozených kuželek. Předposlední Zdeněk Chvatík se svým výkonem 425 kuželek
těsně porazil soupeře o tři kolky. Poslední Tomáš Vybíral naštěstí drtivě vyhrál
416:358. Celkově jsme vyhráli 5:3 a 2593 kuželek nás s náskokem čtyř bodů dovedlo za titulem mistrů zlínského Krajského přeboru.
Ani družstvo TJ Kelč „B“ na tom v letošní sezóně nebylo špatně. Skončilo na
úžasném třetím místě Meziokresního přeboru Novy Jičín, Přerov, Vsetín.
Nejúspěšnějším hráčem TJ Kelč „B“ se stal Josef Chvatík umístěný na celkovém devátém místě s průměrem 395 kuželek. Dál se umístili: 11. Jiří Janošek
(393), 18. Antonín Pitrun (383) a 21. Stanislav Pitrun (381). Ostatní hráči nebyli
počítáni do tabulky, jelikož neměli dost zápasů, i když jejich přínos byl nemalý.
Tedy Jan Mlčák (409), Marie Pavelková (395), kapitán Martin Jarábek (378), Radomír Koleček (346) a Zbyněk Kamas (336).
Sezóna 2018/2019 tedy už skončila a pomalu se těšíme na září, kdy zahájíme
nový soutěžní ročník. Určitě budeme moc rádi, když se na nás přijdete podívat
a podpoříte nás v obhajobě.
Zdeněk Chvatík
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Babice Vás zve na

pohárovou soutěž v požárním útoku,
která je zařazena do seriálu závodů
Podhostýnské hasičské ligya Velké Ceny OSH Přerov.
Soutěž se koná v sobotu 8.června 2019
na hasičském cvičišti v Babicích. Začátek je v 9,30hod.
Bohaté občerstvení zajištěno.
Srdečně zvou hasiči z Babic.

RŮZNÉ

Ohlédnutí za 23. ročníkem květinového dne v Kelči
Po sedmnácté tradičně proběhla v našem městě celostátní sbírka Ligy proti
rakovině nazvaná Český den proti rakovině.
Symbolem této sbírky je květ měsíčku lékařského, letos doplnila tento kvítek
stužka MERUŇKOVÉ 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 prevence nádorových onemocnění plic.
I přes deštivé počasí a chlad, díky vaší štědrosti a porozumění bylo prodáno
299 kvítků v celkové hodnotě 8717 Kč (průměr na 1 kvítek
29,15Kč).
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
Skautky: „Na Květinový den se nás sešlo pět. Chodily jsme
po Kelči a nabízely květinky. I přes nepříznivé počasí, jsme si to
užily a lidé byli vůči nám vstřícní. Všem mockrát děkujeme za
příspěvek na Den proti rakovině.“
skautky a Hanka Stromšíková
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Program ČERVEN:
• Pondělí 10.6.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem
Blešou.“ Tvoříme pro Den otců. Vyrobíme si společně drobný
dárek pro své tatínky a zacvičime s padákem.
• Čtvrtek 20.6.2019 od 9:00 hod. Dopravní školička pro nejmenší na víceúčelovém hřišti.
Zhrajeme si na řidiče a chodce, procvičíme si orientaci v prostoru a pravidla silničního
provozu. Odrážedlo a přilbou s sebou!
• Pondělí 24.6.2019 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Těšíme se na prázdniny. Vzájemná inspirace pro výlety o prázdninách, ohlédnutí za uplynulým programem.
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

KIT SHOW KELČ 2019
Poslední dubnový víkend proběhla v Kulturním domě v Kelči již desátá výstava modelů s doprovodným programem. I tento jubilejní ročník byl navštívený
vystavovateli z České republiky, Rakouska a Slovenska. Vystavena byla celá škála
modelářských kategorií, ve kterých představilo své modely 92 vystavovatelů. Velký
sál zaplnilo téměř 700 modelů a na malém sále vystavovali modeláři své papírové
modely a stavebnice z Lega. I když nám nepřálo počasí tak jako vloni, přesto se
přišlo podívat velké množství návštěvníků. Mezi nimi i rodiny s dětmi a milovníci
vojenské historie. Hodnotili jsme i soutěžní modely v kategorii pásová a kolová
technika ČSLA. Vítězové byli odměněni pohárem a poukázkou na nákup modelů.
Také ostatní vystavovatelé byli odměněni reklamními předměty města Kelče. I letos
jsme měli venkovní program pro širokou veřejnost. K vidění byla obrněná pancéřovaná TATRA 810 a palné zbraně armády ČR. Velkým tahákem byla 120mm houfnice DANA na podvozku TATRA a ukázka kolových vozidel ČSLA. Návštěvníky,
zvláště děti, zaujaly ukázky RC modelů a předvádění rychlých RC bugin. Tento
dvoudenní program by se neobešel bez podpory našich přátel a sponzorů. Je třeba
vyzvednout našeho stálého sponzora, Vacula silniční s.r.o., který svými vozidly zajišťuje dopravu těžkých vojenských vozidel. Je třeba také poděkovat městu Kelč za
pomoc při zajišťování KD a přilehlých prostor, dále firmám Robe V.M., Cabot V.M.,
Auto Lukáš V.M., Diamant V.M., Stříteský autoopravna, Mašlaň osvětl. technika,
Pila Loukov, Reichova vila, Pálenice Kelč. Ještě jednou jim tímto děkujeme a věříme
v jejich náklonnost i v příštím 11.ročníku KIT SHOW KELČ.
Za modeláře Kelč
Pajdla Miroslav
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Ruty Šuty uspořádalo svůj první taneční seminář
Taneční soubor od nového školního roku úspěšně funguje ve čtyřech věkových kategoriích
a účastní se mnoha akcí. Jednou z nich byla soutěž O Moravský country pohárek, která se konala 13. dubna 2019 ve Střelicích u Brna. Ze soutěže přivezli tanečníci mnoho ocenění, konkrétně
1. místo v kategorii Clogging mladší, 1. místo v kategorii Line dance starší, 2. místo v kategorii
Country show mladší a 2. místo v kategorii Country starší. K úspěchu jistě dopomohla i podpora
rodičů z publika. Děti ve Střelicích strávily celý víkend a účastnily se i několika výukových seminářů.
V sobotu 27. dubna 2019 uspořádala taneční skupina celodenní seminář line dance, cloggingu
a country tanců v Hasičském domě v Kelči. Semináře se zúčastnili všichni tanečníci z Kelče a také
spřátelený taneční soubor Country Dance Montana Horní Benešov. K výuce line dance byl přizván zkušený lektor ze skupiny Community Dancers Brno Michal Janák, který tanečníky naučil
mnoho nových tanců, ale také došlo na zdokonalování techniky tance. Ostatní výukové lekce měli
na starost trenéři souboru Ruty Šuty Kelč. Kromě výuky však na tanečníky čekala také večerní line
dance party a společné nocování na faře. Za poskytnutí prostor k realizaci celodenního semináře
patří městu Kelč velký dík.
Kromě soutěží a seminářů soubor stále vystupuje na různých akcích v blízkém i vzdálenějším
okolí. V neděli 19. května 2019 se na Velehradě konala velká oslava 110. výročí založení organizace
Orel. Na slavnostním programu svou činnost předvedli i tanečníci z jednoty Orel Kelč, která na
oslavu vypravila celý autobus. Účastníci orelského zájezdu se přidali k orelskému průvodu a slavnostní mši v kostelíku v areálu archeoskanzenu Modrá u Velehradu, kde se celá akce odehrávala.
V měsíci červnu čeká tanečníky ještě několik vystoupení (dětský den v Kelči, dětský den
v Němeticích, vítání léta ve Skaličce, Kelečské slavnosti). V červenci se uskuteční již pátý ročník
akce Němetický country fest. Letos se kromě taneční přehlídky můžete těšit na vystoupení kapel
Gympleři ze Vsetína, Country míza Hranice a LiThr Hranice. Akce se koná 13. července 2019 na
výletišti v Němeticích. Všichni jste srdeční zváni.
Veronika Ježíková,
vedoucí tanečního souboru

Zahradnické rady na červen
Červen – první sklizeň
Sklízíme jahody, třešně, první hrášek a saláty, ale stále ještě můžeme vysít nebo
vysadit zeleninu, která bude ke sklizni na podzim (např. pórek).
Nesmíme zapomínat na zálivku na záhonech i ve sklenících, které je třeba také podle potřeby větrat. Optimální teploty například pro okurky by se měly pohybovat mezi
16–18 ºC v noci a do 32 ºC ve dne. U tyčkových rajčat pravidelně vylamujeme postranní
výhony.
U ovocných stromů nastupuje „červnový propad plodů“ – přirozená regulace
množství ovoce. Stromy přihnojíme organickým hnojivem do půdy nebo tekutým na
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list. Pokud plodů na stromě zůstalo ještě mnoho, děláme probírku a z každého trsu
ponecháme jen jeden plod. Získáme tak jakostní plody. Sledujeme, zda stromy nejsou
napadené chorobami (padlí, strupovitost) a škůdci (mšice, obaleč), případně použijeme
vhodné postřiky.
Bohužel i růže bývají napadené mšicemi, vyskytuje se u méně odolných kultivarů
padlí a černá skvrnitost. Včas zasáhneme měďnatými přípravky nebo Folicur.
Trávníky sekáme každý týden, spotřebují pak značné množství živin. Neměli bychom zapomínat na jejich přihnojování a v případě potřeby také na zálivku.
Tulipánům, narcisům a dalším cibulovinám zežloutly listy, můžeme cibule vyjmout
ze země a uložit pro podzimní výsadbu. Narcisy se v půdě ponechávají více let, tulipány
vyrýváme každé dva roky. Trvalky, které již odkvetly, můžeme přesazovat a dělit právě
nyní.
Od konce června začneme se stříháním živých plotů tvořených opadavými dřevinami. Stříháme jen konce nových výhonů.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada, Zahradní centrum Valašské Meziříčí
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Irena Orlová

Kelč

65 let
Marie Porazilová
Jaroslav Pajdla

Kelč
Kelč

70 let
Tamara Ovčáčíková
Josef Němec

Lhota
Kelč

75 let
Lubomír Kuběna
Anna Pitrunová

Kelč
Kelč

80 let
Josef Ševčík
Karel Hlavica

Němetice
Kelč

81 let
Bohuslav Pavlištík

Komárovice

82 let
Aloisie Gillarová

Komárovice

85 let
Anna Rýdlová

Kelč

88 let
Anna Majdlochová

Kelč

90 let
Alois Holub

Kelč

91 let
Alois Škarka

Kelč

Sňatky
Anna Nováková * Michal Hlavica
Šárka Plesníková * Karel Gába

Úmrtí
Ivana Rušarová

52 let

Němetice

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 1000 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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