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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 27.6.2019.
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2018.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Kelč za rok 2018, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření
č. 4/2019 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/19 s Českou
spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši 1 500.000,- Kč na
období čerpání od 1.9.2019 se splatností do 31.8.2020 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o úvěru č. 0495305139 s Českou spořitelnou, a.s., Praha
4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši 6 270.000,- Kč s čerpáním do 31.7.2019 se
splatností do 30.9.2020 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města Kelč pro rok 2019 Základní škole Kelč, okres Vsetín, se sídlem Kelč č.p. 229, 756 43 Kelč ve výši 6 465.467,- Kč na projekt „Zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích v ZŠ Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemků p.č. 1369/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 895 m2 a p.č. 1369/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 93 m2 v k.ú. Kelč-Staré
Město odměřené z pozemku p.č. 1369/2 v geometrickém plánu č. 610-1004/2019 ze dne
22.2.2019, zhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské
Meziříčí od Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, za kupní cenu
164.544,- Kč oceněnou soudním znalcem Ing. Františkem Kocourkem ve znaleckém posudku č. 11915-53/2019 ze dne 28.5.2019 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. 675/76 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 v k.ú. Němetice, odměřeného z pozemku p.č. 675/21 v geometrickém plánu č. 293-1003/2019 ze dne 18.1.2019, zhotovitel Ing. Libor Michna – Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské Meziříčí od M.B., Němetice, za kupní cenu 80,- Kč/
m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné převody pozemků města Kelč do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje v k.ú. Němetice do
vlastnictví Města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925.
Zastupitelstvo projednalo návrh manželů I.a J. P., Loučka o pořízení změny Územního
plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení při projednávání další řádné změny Územního
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plánu města Kelč po zpracování Zprávy o uplatňování Územního plánu Kelč v uplynulém období.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška města Kelč č. 27/2002 Řád veřejného pohřebiště.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kelč dne 24.6.2019.
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Odstranění havarijního stavu mostu v obci Komárovice“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936
a schvaluje uzavření smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací
č. VaK/116/2019 mezi Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
a Městem Kelč, Kelč č.p. 5, PSČ 756 43 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 k dohodě ze dne 28.12.2018 o finanční náhradě za omezení
vlastnického práva k pozemku s Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v suterénu MŠ Kelč s J.K.
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2N18/62 ze dne 11.4.2018 na pronájem
pozemku p.č. 236/4 v k.ú. Kelč-Staré Město se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 2023/96 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 75 m2 odměřeného v geometrickém plánu č. 69025/2019 z pozemku p.č. 2023/11.
Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 2023/1 ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře cca 31 m2. Přesná výměra pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 5.000, - Kč spolku Sdružení rodičů při Základní škole Kelč, Kelč 229 na činnost v roce 2019 dle předložené žádosti a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 40.000, - Kč Odbornému učilišti Kelč, Kelč
č.p. 1, PSČ 756 43 na generální opravu hodinového stroje věžních hodin a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu (pachtu) pozemků p.č. 1071/2 a 1071/3 a části pozemku
p.č. 1071/4 všechny orná půda o celkové výměře cca 200 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu (pachtu) částí pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město – zahrádka č. 6 a č. 11.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku p.č. 440/3 ostatní plocha, manipulační plocha
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o výměře 217 m2 v katastrální území Kelč-Staré Město, odměřeného v geometrickém
plánu č. 610-1004/2019 ze dne 22.2.2019 z pozemků p.č. 440/1 díl „c“ - 136 m2 a p.č 440/3
díl „d“ - 81 m2.
Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Vybavení fotbalových šaten nábytkem“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem Petr Staša, Kelč 232, PSČ 756 43, IČ: 87346869.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelkám příspěvkových organizací Základní školy
Kelč a Mateřské školy Kelč z finančních prostředků škol za I. pololetí 2019 dle provedeného hodnocení.

U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kelč dne 22.7.2019.
•
•

•

•

•

•
•
•
•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 5/2019 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje smlouvu č. D/1642/2019/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 V. Lhota v roce 2019 se Zlínským krajem se sídlem
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu č. 493190680 o dodávce doplňku Monitor Obecní Samospráva k programovému vybavení CODEXIS GREEN a jeho aktualizací a servisní smlouvu
č. 490191425 programového vybavení CODEXIS GREEN se společností ATLAS consulting spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 46578706 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti-věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8024375_002 na pozemcích parc.
č. 170/7 a 170/1 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem sportovního areálu u ZŠ Kelč Středisku volného času
Domeček Valašské Meziříčí, p.o., Zdeňka Fibicha 287 pro potřeby příměstského tábora
pro děti ve dnech 22.7. – 26.7.2019 a 5.8.. – 9.8.2019.
Rada schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 1071/2, 1071/3 a 1071/4 v k.ú. Kelč-Nové
Město (zahrádka) panu J.P., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město – zahrádka
č. 6 panu Z. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 753/1 v k.ú. Kelč-Nové Město – zahrádka
č. 11 panu M. Š., Kelč a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr vkladu vodohospodářského majetku města Kelč, oceněného znaleckým posudkem č. 41-9589/2019 ze dne 17.5.2019 znalcem Ing. Pavlem Tydlačkou,
Družstevní 1768, 755 01 Vsetín, do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652.
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Dotace v roce 2019 poskytnuté MK ČR:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón: Kostel sv. Kateřiny – 200.000 Kč

Svoz odpadů v září 2019

Městská knihovna Kelč

plasty – středa 11. 9. 2019
papír, tetrapak – pátek 13. 9. 2019
sklo – pátek 27. 9. 2019

pátek 27. září 2019
ZAVŘENO

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb.
v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem.
Pejskaři mají tedy necelé čtyři měsíce na to, nechat svá zvířata označit u soukromého
veterináře mikročipem.
Co to znamená?
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky
označený každý pes.
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené
před 3. 7. 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou registrovaní u Komory
veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho typu. Další
částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca
1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje
jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové
6

září 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině. Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
Dotazy a odpovědi:
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu
roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí
až při přeočkování?
Na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné
nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude očkování považováno za
neplatné.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete zde: https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/
(Zdroj: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/)
(MS)

Rozšíření internetu v domácnostech – dotazník
Z pověření Ministerstva průmyslu a obchodu, které ve spolupráci se společností Grant
Thornton Advisory realizuje průzkum o internetu v domácnostech, si dovoluji obrátit se na
Vás s prosbou o pomoc při distribuci dotazníku Vašim občanům
https://grantthornton.eu/pruzkumint/.
Výsledky průzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+) a nastavení dotačních možností pro
rozšíření internetu v domácnostech. Právě teď se rozhoduje o rozvoji sítí nové generace.
Ambicí průzkumu je zjistit na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy.
Průzkum analyzujeme skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak
mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.
Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru strategického rozvoje kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
Krajský úřad Zlínského kraje
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Plánované akce do konce roku (akce známé k 20.8.2019)
05.9.
25.9.

Září
Kavárna – KD
Burza RC Slůně – KD

03.10.
03.10.
12.10.
25.10.
28.10.

Říjen
Kavárna – KD
Dýňobraní – KD
ParaAkademie – KD
Lampiónový průvod – náměstí
Výstava psů – u KD

07.11.
09.11.
14.11.
23.-24.11.

06.12.
08.12.
10.12.
12.12.
12.12.
18.12.
24.12.
26.12.

Listopad
Kavárna – KD
Divadlo – S tvojí dcerou ne – Divadelní
soubor Hrachovec – KD
Setkání s důchodci – KD
Vánoční výstava – DS Anděl – KD
Prosinec
Vánoční jarmark s Mikulášem – náměstí
Mikulášská pohádka – Skauti a DS Čtyřlístek - KD
Divadelní pohádka – Čert a Káča – ZŠ
– KD
Vánoční kavárna – KD
Vánoční tvoření – Knihovna, TOM Myšáci – KD
Zvonkování – ZŠ – KD
Živý betlém – náměstí
Štěpánská zábava – TJ Kelč – KD

Prosíme spolky, organizace, oddíly a ostatní, aby nám během září nahlásili plánované
akce v roce 2020 pro připravovaný místní kalendář kulturních, sportovních a jiných
akcí v Kelči a pro kalendář akcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
(MS)
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Mistrovství Evropy do 23 let
Vrátil jsem se zpátky domů a těšil jsem se, že vám napíšu článek. V týdnu 9.14. července jsem závodil v belgickém Gentu o evropské medaile. Město Gent leží
přibližně 50 km od Bruselu a musím říci, že si mi tam líbilo. Když jsem odjížděl na
mistrovství Evropy, říkal jsem si, že bych chtěl mít medaili. Splnilo se.
Ještě před odjezdem jsem se zúčastnil národního šampionátu, kde jsem získal
zlato v teamsprintu s Martinem Čechmanem a Jakubem Šťastným. Dále mám stříbrnou medaili na 1 km s pevným startem.
Na mistrovství Evropy do 23 let jsem se zúčastnil tří disciplín, kde moje nejhorší
umístění bylo 5. místo. První den programu byl teamsprint společně s M. Čechmanem a J. Šťastným. V kvalifikaci jsme obsadili 4. místo. Poté v semifinále jsme zajeli
čas lepší, ale na postup nestačil. V této disciplíně hodně záleží na sjetí týmu. Byli
jsme připraveni perfektně, ale zde se projevilo to, že nemáme velodrom a nemůžeme
to natrénovat do sebemenšího detailu.
Hned další den byl na programu 1 km, jenž je mou nejsilnější disciplínou. Je to
souboj proti chronometru, nejrychlejší závodník vyhrává. Kilometr byl hodně vyrovnaný a také hodně rychlý. Podařilo se mi zajet čas 1:01:826 sekundy, byl to 3. nejrychlejší čas a získal jsem bronzovou medaili. Malinko jsem si sám pokazil start, kdy
jsem vyjel pozdě z bloku. Trenér říkal, že by to mohly být cca 1-2 desetiny sekundy
k dobru. Od zlaté medaile mne dělilo 0,2 desetiny sekundy.
Poslední můj start byl keirin. Konkurence byla silná, například mistr světa ve
sprintu v elitní kategorii a závodníci, kteří mají medaile z mistrovství světa nebo
světových poháru. Podařilo se mi dostat s přehledem do finále A – tedy boj o 1.6. místo. Byl jsem výborně takticky i fyzicky připraven. V této konkurenci už se
těžko určuje taktika. Rozhodl jsem se počkat a nechat své poslední síly na poslední
jedno kolo (250 m). Závod se nevyvíjel podle mých představ a v cílové rovince jsem
dospurtoval na 4. místě.
Jsem s výkonem spokojený a vím, že jsem tam nechal všechno. Myslím si, že
v té konkurenci, která tam byla jsem předvedl výborné výkony, za které se nemusím
stydět. Teď mne čeká volno a poté zase začnu trénovat. Od příštího roku přestupuji
do elitní kategorie, kde dostanu nového trenéra a měl bych jezdit světové poháry
a mistrovství světa v elitě. Je to ještě daleko, musíme si sednou s trenérem a probrat
to všechno. Bude to výzva, kterou přijímám.
Děkuji Vám za podporu a věřte mi, že na mých medailích máte zásluhu také.
Jiří Janošek
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Český střelecký svaz, z.s. –
Sportovně střelecký klub Kelč 0464
V prvním prázdninovém týdnu se za příjemného počasí uskutečnilo na střelnici SSK Kelč 3. kolo – ,,Cena Kelče“, závodu ,,Kelečské střelecké ligy 2019“, soutěže SP (30+30). Střelecký závod byl dotován věcnými cenami od sponzorů klubu,
vítězové obdrželi diplomy s medailemi (viz. foto). Na stupních vítězů se umístili:
3. kolo (Cena Kelče) :
•
Jiří Michalčák (Poruba - Skalka)
s nástřelem 561 bodů (z 600 možných)
•

Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky)
s nástřelem 541 bodů

•

Jiří Kunetek (SSK Lešná)
s nástřelem 541bodů

Čtvrté kolo ,,Kelečské střelecké ligy 2019“ se uskuteční na střelnici SSK Kelč
v neděli dne 1.9.2019, páté kolo dne 29.9.2019 a šesté kolo – Finále dne 20.10.2019.
Srdečně zveme všechny příznivce střeleckého sportu. 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)

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Nohejbalová párty v Babicích
Druhá srpnová sobota patřila v Babicích u Kelče nadšeným sportovcům.
I přes nesnesitelné vedro se turnaje zúčastnila 4 družstva. Na prvním místě se
umístilo družstvo přespolních s názvem POLBR (Police + Branky), druhé místo obsadili Rýcovci, třetí Hasiči a krásné čtvrté místo Dolňáci. Po celou dobu panovala
přátelská atmosféra a dobrá nálada. Nechybělo ani publikum, které sice v malém
počtu, ale skvěle, fandilo svým týmům. O výborné občerstvení se postarali místní
mladí hasiči. Na závěr akce vyzvaly děti na změření sil ve fotbale všechny zúčastněné
a kdyby je nevyhnal z hřiště déšť, hrálo by se jistě až do setmění.
Za OV Babice:
Bc. Marek Jurenka
14
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Dětský den v Komárovicích
Osadní výbor upořádal pro děti v sobotu 15. června DĚTSKÝ DEN. Snažili jsme se
připravit soutěže pro všechny věkové kategorie dětí, avšak jak to tak bývá, nejspokojenější byly nejspíše děti menší. Připraveno bylo několik soutěží, které prověřovaly, jak
fyzickou zdatnost a šikovnost dětí, tak byly zaměřeny i na jejich vědomosti. Za každou
splněnou disciplínu obdržely děti sladkou odměnu v podobně bonbonků. Ti, kteří neměli chuť soutěžit, se povozili na voze taženém koněm, který se téměř nezastavil. Letos
poprvé se v Komárovicích také malovalo na obličej a každý z návštěvníků měl možnost
nechat se vyfotit ve fotokoutku. Na závěr dětského dne byla pro děti připravena „pěna“,
která sklidila nejspíše největší úspěch a děti se řádně vyblbly.
Tímto bychom rádi poděkovali všem nečlenům osadního výboru, kteří pomohli
s dnem pro děti jmenovitě: Lence Plesníkové, Aleně Kubečkové a Kláře Müllerové. Poděkování rovněž patří všem, kterým se podařilo sehnat sponzorské dary.

Posezení u táboráku
Na sobotu 27. července naplánoval osadní výbor posezení u táboráku, které se mělo
konat v odpoledních hodinách na výletišti. Počasí však již od rána komplikovalo naše
plány, kdy téměř celý den pršelo. Vzhledem k nepřízni počasí bylo tohle posezení přesunuto do obecních prostor. Špekáčky nebyly opečeny na ohni, ale na grilu, a i tak všem
chutnaly. Nakonec se zde sešlo kolem 30 občanů a celá akce se příjemně protáhla do
pozdních nočních hodin.
Za osadní výbor Eva Foukalová
15
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31. ročník fotbalového derby
Plesníci proti zbytku Komárovic
Po dětském dnu se velká část osazenstva přesunula na fotbalové hřiště, kde se konalo tradiční fotbalové derby Plesníků proti zbytku Komárovic. Letos se uskutečnil již
31. ročník. Vzhledem k předchozím ročníkům byl letos přizván „nestranný rozhodčí“,
který zápas odpískal ke spokojenost všech. Vyhráli Plesníci. Celkové skóre tak je 18:13
pro Plesníky. Do ranních hodin probíhala tradiční zábava s kapelou Takzatrup.

Dračí lodě 3. srpna
Vzhledem k tomu, že letos, bohužel, nemáme
aktivní družstvo v požárním sportu, tak vznikl čas
a prostor i pro jiné aktivity. Rozhodli jsme se letos
tedy konečně poprvé zúčastnit dračích lodí v Kelči.
Při naší premiérové účasti jsme bojovali do posledních sil, avšak ani to nestačilo a obsadili jsme pro nás
krásné poslední místo. Nešlo o to zvítězit, ale užít si
zase společný příjemný sportovní den, což jsme splnili na jedničku.
Za SDH Komárovice Eva Foukalová

Myslivecké odpoledne ve Lhotě
Myslivecký spolek BOŘÍ Lhota u Kelče – Babice uspořádal v sobotu 17. srpna 2019
na výletišti ve Lhotě u Kelče pestré a zábavné odpoledne pro děti. Byla nachystaná stanoviště, kde děti plnily různé disciplíny se zaměřením na přírodu a myslivost. Děti si
zastřílely ze vzduchovky, z luku i na laserové střelnici. Dozvěděly se zajímavosti ze života zvěře, prohlédly si trofeje a vyzkoušely své znalosti v poznávání zvířat a jejich stop.
Program byl doplněn přednáškou a ukázkou živých dravců a sov. Nechyběly ani atrakce
jako skákací hrady a další sportovní vyžití. Za svou účast bylo každé dítě odměněno hodnotným dárkovým balíčkem. Akce se všem líbila – a dík patří jak členům mysliveckého
spolku, tak i těm, již tuto akci podpořili, a to:
Město Kelč, Osadní výbor Lhota u Kelče, Kelečsko a.s., pan ing. Vacula Radek,
ORNAS nástrojárna s.r.o., Zubíček s.r.o., Hydrap spol. s.r.o., Autoservis Herman Miloš,.
Budeme se těšit zase příště!
Libor Orel - Myslivecký spolek Boří Lhota u Kelče - Babice
16
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Příměstský tábor Malé Antiochie:
Svatý Václav (15.7.—19.7. 2019)
Ocitáme se v roce 907 na knížecím dvoře. Drahomíře a Vratislavovi se brzy narodí
potomek. My poddaní z rozličných rodů (Pražané, Saint Orange, Kosťané…) se na příchod nástupce trůnu velice těšíme. Tvoříme si společná pravidla, vyhotovujeme rodové
erby a skládáme radostné pokřiky. Když tu náhle jsme přítomni u narození knížecího potomka, který se bude honosit jménem Václav. Jak už to tak bývá, tato událost nenechá ani
tři sudičky chladné. Ty předpovídají, že budoucí kníže bude žít ctnostným životem, ovšem
v jeho rodině se budou dít zlé události, a to i ze strany nejbližších příbuzných. V pondělí si
poddaní musí vydělat na svůj denní chléb nejrůznějšími činnostmi, kupříkladu vázáním
uzlů či prokázáním tělesné zdatnosti. Odpoledne je nutné pochytat hospodářská zvířata
rozběhnutá po kraji. Práce se vydaří a společně se zasloužíme o první ctnost: MÍRNOST.
Druhý den Václav, již desetiletý chlapec, má občasné potyčky s mladším bratrem Boleslavem, který ho stále škádlí, ve hrách podvádí a chová se podle. Při rytířském i fotbalovém
turnaji nás Václav učí, že je dobré hrát férově. Na královském dvoře se objevuje dráteník, se
kterým si vyrobíme strom či pavoučka z drátků. Václav je vychováván ke ctnostnému životu svou moudrou, citlivou a láskyplnou babičkou Ludmilou. I díky ní se na konci druhého
dne zasloužíme o další ctnost: MOUDROST. Ve středu při putování do Zámrsk se schyluje
k bitvě s knížetem Radslavem. Přes všechny peripetie a zákeřné zloduchy k bitvě nedojde.
Václav svou mírností a moudrostí knížete Radslava doslova odzbrojí a my jsme šťastni, že
sloužíme tak šlechetnému knížeti. Oslavíme to chorálem v kapli zasvěcené našemu knížeti
a následně zmrzlinou. Zasloužíme se o třetí ctnost: STATEČNOST. Ve čtvrtek jsme konfrontováni s tragickou událostí. Ludmila je uškrcena svou ctižádostivou snachou Drahomírou. Díky našemu vlídnému a láskyplnému přístupu Drahomíra svého činu lituje. Na
knížecím dvoře probíhá trh a každý se živí tím, co umí. Poté slavíme mši svatou a následuje
táborák, ze kterého se postupně vydáváme na cestu za světlem, kdy často musíme překonat
sami sebe. Poté uléháme do spacáků, ale ne na dlouho. Ve tři ráno jsme vzbuzeni a dle vzoru našeho knížete odcházíme na ranní modlitby do kostela. Po chvíli ale slyšíme poslední
zasténání: „Pane, odpusť jim, bratře, odpouštím Ti! Otče, do Tvých rukou poroučím ducha
svého!“. My Václavovi věnujeme tichou vzpomínku. Do pátečního rána nás probudí kostelní zvony. Poslední ctnost, kterou obdržíme, je SPRAVEDLNOST. Zjišťujeme, že světská
spravedlnost někdy není úplně správná. Následně sesbíráme důkazy ke svatořečení Václava
a na jeho počest se nám podaří postavit katedrálu. Tábor končí zpěvem naší hymny: „Když
Bůh je s námi, kdo je proti nám…“. Kéž je svatý Václav naším vzorem.
Těm, kteří se na táboře jakkoliv podíleli, děkujeme a všem přejeme radostné dny.
Monika Valuchová
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Nabité prázdniny tanečního souboru Ruty Šuty Kelč
Tanečníci o prázdninách nelenili, trénovali a vystupovali na mnoha akcích. Prázdninové vystupování taneční soubor zahájil na Kelečských slavnostech, v nedělním programu
se předvedly všechny tři dětské skupiny. Kromě vystoupení však tanečníci tradičně připravovali také občerstvení v orelském stánku. Po skončení slavností ale tanečníkům žádné
prázdniny nezačaly, právě naopak.
Za dva týdny se konal již pátý ročník Němetického country festu. V sobotu 13. července se na taneční přehlídku, která se konala na výletišti v Němeticích, sjelo celkem pět
spřízněných tanečních souborů (Kosatky Velké Meziříčí, Country Dance Montana Horní
Benešov, Coloredo Horní Moštěnice, Eldorado Frýdek Místek a domácí Ruty Šuty Kelč).
Kromě tanečního umění mohli diváci zhlédnout také koncerty tří kapel – hranického LiThru, Country Mízy a užít si večer plný tance díky kapele Gympleři ze Vsetína, která to
rozjela na tradičním večerním country bálu. Kromě tance a hudby na návštěvníky čekalo
také bohaté občerstvení a zábavy pro děti. Nechyběly projížďky na koních, hry a soutěže
a malování na obličej. I přes dešťové přeháňky, které Němetický country fest provázejí od
jeho prvního ročníku, se celá akce zdařila, všichni tanečníci, muzikanti i návštěvníci si odpoledne strávené na výletišti v rytmu country pochvalovali a odcházeli spokojeni.
Další tradiční akcí, na které taneční soubor Ruty Šuty Kelč nesmí chybět, je festival Starý dobrý western na přehradě Bystřičce, který se konal první víkend v srpnu. Tanečníci na
festivalu zajišťují doprovodný program, který je
u návštěvníků velice oblíbený. V letošním ročníku poprvé kromě dospělé skupiny vystupovala
také nejstarší dětská skupina. Víkendovou akci
tanečníci zahájili už ve čtvrtek pěším pochodem
z Kunovic přes Lázy na Bystřičku, nechyběla ani
zastávka na koupališti v Mikulůvce. Po ubytování v Kempu Ranč Bystřička proběhl večer deskových her a příprava na páteční trénování a výšlap na Velkou Lhotu. V pátek už celá skupina
nechyběla na odpoledním zahájení hudebního
festivalu a svým tanečním uměním dokreslovala atmosféru pátečního country bálu pod širým
nebem. V sobotu tanečníky čekalo velké vystoupení na hlavní scéně festivalu v letním kině, kde
jejich choreografie mohly zhlédnout dva a půl
tisíce návštěvníků. Nejstarší dětská skupina se
však nezalekla a předvedla to nejlepší, co v ní je.
Odměnou byl nejen veliký potlesk, ale také slova
chvály od diváků, moderátora a také kamarádů
18
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z tanečního souboru Kentucky Nivnice, který na festivalu vystupuje. Dospělá taneční skupina letos předvedla nejnovější valčíkovou choreografii, která nese název Blue Waltz.
V sobotu 17. srpna dospělá skupina vystoupila na akci Muzikantské žně ve Frýdku Místku.
Nyní už se moc těšíme na novou taneční sezónu, kterou zahájíme již v pátek 6. září. Sraz
všech stávajících tanečníků bude v 15 hodin v hasičském domě. V letošním roce se nekoná
nábor nových tanečníků, všechny čtyři věkové skupiny jsou již plně obsazeny.
Veronika Ježíková
RC Slůně se po prázdninové
pauze znovu otevře a srdečně všechny zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 3.9.2019 a čtvrtek 5.9.2019
9.30 – 11.30 hodin.
Přijďte se k nám podívat, pohrát si a popovídat! Na děti čeká herna se spoustou hraček, skluzavka, trampolína, houpadla, k dispozici je dětská postýlka, přebalovací pult … Těšit se můžete
na výtvarnou dílničku, malování na obličej, malé občerstvení a výbornou kávu.
Vstup volný. Těšíme se na Vás!
Program září
 Úterý 3.9.2019 od 9:30 – 11:30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Čtvrtek 5.9.2019 od 9:30 – 11:30 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 Pondělí 9.9.2019 od 9:30 hod.” Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společné přivítání
do nového školního roku. Vyrobíme si vlastní rozvrh hodin pro naše školáky i školkáčky.
 Úterý 17.9.2019 Společný výlet: Ranč Branky u Valašského Meziříčí – jízda na poníkovi,
péče o koně, ukázky cvičení na poníkovi, učení hrou . . . Sraz v 9:15 hod. před RC Slůně,
pojedeme vlastními auty. V případě nepříznivého počasí bude otevřeno RC.
 Pondělí 23.9.2019 od 9:30 hod.”Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ První podzimní
den oslavíme pohybem! Cvičení s říkadly pro nejmenší i recepty na zdravé dobroty z jablek.
 Středa 25.9.2019 BURZA PODZIM – ZIMA 9:00 – 11:30 A 15:00 – 18:00 hodin předsálí
Kulturního domu v Kelči. /DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ,OBUVI,
HRAČEK, SPORTOVNÍCH A JINÝCH POTŘEB PRO MIMINKA A DĚTI/
ANGLIČTINA pro děti
 výuka angličtiny pro děti od 5 do 15 let pod vedení Bc. Dany Navrátilové /státní základní
jazyková zkouška z ANJ, FCE – First Certificate in English/.
 individuální přístup, možnost soukromého doučování, konverzační hodiny . . .
 výuka bude zahájena od měsíce října. Informace a přihlášky během měsíce září na tel.
737 617 785 Bc. Dana Navrátilová.
Informace a novinky sledujte na webu: rcslune.mypage.cz
Přijďte mezi nás, těšíme se na Vás!
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Pěstitelské okénko ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Září – nejen sklizeň, ale i výsadby
Sklízíme jádroviny, peckoviny, vinnou révu, ale i léčivé plody - jeřáb, aronie, rakytník,
klanopraška…
Pokračujeme se sklizní zeleniny (rajčata, cibule z výsevů, tykve, melouny). Sklízíme
hlízy mečíků a květiny určené k sušení.
V září ale i vysazujeme a vyséváme!!!
• Na jaře kvetoucí cibuloviny (tulipány, narcisy a další drobné cibuloviny). Nezapomeňte
na moření - předcházíte napadení háďátky i houbovitým hnilobám (např. Sulka).
• Trvalky - můžeme nyní většinu z nich sázet, přesazovat a dělit trsy.
• Začátkem září vysazujeme dvouletky - macešky, pomněnky a sedmikrásky.
• Vyséváme zeleninu pro letošní sklizeň - vyrůst ještě stihnou rané ředkvičky a raný salát.
• Vyséváme špenát, listovou petržel, mangold, kerblík, kozlíček polníček, které sklízíme
na jaře.
• Vysazujeme jehličnany (konifery) a stálezelené dřeviny – můžeme nakoupit i rostliny
s kořenovým balem. Po výsadbě zaléváme, aby dřevina do zimy zakořenila.
• Zakládáme trávníky - je nejvyšší čas, dny jsou ještě dost teplé na to, aby semeno vyklíčilo a do zámrazu dobře zakořenily rostliny. S výsevem nečekáme déle než do poloviny
září.
Kdo chce během zimy sklízet pažitku, přesadí nyní několik trsů do kořenáčů. V nich
je třeba nechat pažitku lehce promrznout. Po přenesení do tepla a zalití začne narůstat.
I ostatní bylinky můžete vysadit do květináčů. Během září ukončíme letní pobyt v zahradě
všem letněným pokojovým rostlinám. Zkontrolujeme, zda si domů s nimi nepřenášíme
některé choroby a škůdce.
Jindra Zvěřinová, vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

Český svaz zahrádkářů Kelč
Pěstitelská pálenice Kelč

začíná od soboty 31.srpna 2019
provádět moštování
a šrotování jablek

Oznamuje, že přijímá
objednávky na pálení
pro sezonu 2019–2020

V areálu Pěstitelské pálenice Kelč.

Od 15. srpna 2019
u paní Hermannové
Mob.: 723 800 514
zahájení pálení 15. 8. 2019

Sobota 13:00 – 15:00 - dle dohody
Středa – po tel. dohodě
Tel.: p. Orava 776 359 564
Větší množství je vhodné
dopředu domluvit.
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KELEČSKO a životní prostředí
V poslední době jsme v mediálním prostoru svědky neustálého označování zemědělců
za škůdce společnosti a životního prostředí.
A protože se občas i u nás s podobnými názory od neinformované veřejnosti setkávám,
přináším stručný výčet toho, co KELEČSKO a.s. pro krajinu a životní prostředí dělá, a také
chci uvést na pravou míru některé mýty, které se ve společnosti o zemědělství zažily.
KELEČSKO a.s. a jeho dceřiná společnost STATEK KLADERUBY s.r.o. hospodaří na
celkové výměře 2250 ha. STATEK KLADERUBY s.r.o. hospodaří na výměře 104 ha orné
půdy v režimu ekologického zemědělství a pěstuje vojtěšku, oves a pšenici. Na těchto polích se hnojí pouze chlévským hnojem, neprovádí se přihnojování umělými hnojivy, ani se
neprovádí postřiky přípravky na ochranu rostlin.
KELEČSKO a.s. hospodaří v režimu konvenčního zemědělství, tzn., že přihnojuje
umělými hnojivy a provádí postřiky přípravky na ochranu rostlin. Výnosy plodin jsou tady
proto vyšší než v ekologickém zemědělství. Zde je nutno si však uvědomit, že používané
prostředky jsou důkladně testovány na zdravotní rizika a vliv na životní prostředí a mají
jasně předepsanou aplikaci. Jejich množství se každý rok snižuje a je v posledních letech
přísně omezováno legislativou, naposledy např. zákazem předsklizňového použití glyfosátu. Celý proces směřuje k minimalizaci používání chemických prostředků, což je určitě
dobře, jen se tak nesmí dít překotně a bez rozmyslu.
Ze 2150 ha výměry KELEČSKO a.s. je 430 ha travních porostů, které se pouze sklízejí
a přihnojují močůvkou. Pro opylovače (včely, čmeláci, motýli) a zvěř máme vyseto 10 ha
biopásů v lokalitách v Kelči - Záhumení, Zadky pravé, Černá Šiferná, v Kladerubech Hřabčica, Hrčála, Stráž baba, Podhájčí. Pro ptactvo máme na 26 ha vysetu směs pro čejku
chocholatou se slunečnicí, prosem a lesknicí v lokalitách v Kunovicích - Na stráži, v Kelči
– Pod hřbitovem, Sázany, Zadky levé, Krátké, U hřbitova a Kopřivov a v letošním roce
jsme již zaznamenali zvýšené počty čejek na pozemcích. Pro snížení eroze jsme některé
pozemky zatravnili, na svažitých blocích děláme zadržovací pásy bránící splachu půdy. Při
velkých nárazových úhrnech srážek však ani tyto nemusí všechnu vodu zadržet.
Ročně vyvážíme od našich 1300 ks skotu zpět na pole 20.000 tun hnoje, který zlepšuje
půdní úrodnost a pomáhá zadržet vodu v krajině. V zimě již tři roky rozmisťujeme po pozemcích berličky pro dravce a sovy, kteří nám pomáhají s likvidací hlodavců. I toto opatření spolu s prováděnou orbou možná mělo vliv, že jsme nemuseli letos řešit kalamitu hraboše, i když i u nás se jeho výskyt zvýšil. Nemuseli jsme však aplikovat na pozemky žádný jed.
Snažíme se, aby veškerý mladý dobytek a suchostojné krávy byly přes sezonu na pastvinách v lokalitách Kobylník, Strašník a Kladeruby, čímž také podporují stavy hmyzu a na
hmyz vázaného ptactva. Na středisku chovu skotu v Kelči hnízdí cca 100 párů vlaštovek
a ve spolupráci s ornitology z Bartošovic vytváříme podmínky pro kriticky ohroženou
sovu sýčka obecného, který se na našem středisku vyskytuje.
Ve spolupráci s obcemi a místními myslivci chceme v letošním a příštím roce podpořit
výsadbu stromořadí do zemědělské krajiny. Chystáme projekty na zadržování vody v kraji22
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ně. Nemáme bioplynovou stanici, veškerá naše produkce je určena výhradně na potraviny
nebo krmiva. Velkou část naší produkce spotřebováváme přímo v místě svého vzniku na
výrobu krmiv a krmných směsí. Nezatěžujeme tedy silnice a ovzduší zbytečnou přepravou
z místa na místo.
V našem osevním postupu je také na cca 350 ha zastoupena řepka, kolem které se v posledních letech strhla doslova hysterie. Řepka je plodina, která hluboce koření, provzdušňuje půdu, na pozemku zanechává velké množství organické hmoty, její hustý porost brání
erozi a dlouho zadržuje vodu. Je to tedy plodina, která má všeobecně zlepšující vlastnosti
pro půdní úrodnost. Jediné, co lze řepce vytknout, je její vyšší náročnost na chemickou
ochranu před škůdci.
Snažíme se všeobecně zlepšovat životní prostředí a naše hospodaření a stejně tak činí
naši sousedé v okrese Vsetín. Nelze tedy šmahem odsuzovat všechny zemědělce a házet je
do jednoho pytle.
Hlavně lidé odtrženi od krajiny, zahrad a chovu domácího zvířectva velice rychle zapomněli, že zemědělství hlavně produkuje potraviny, že chceme-li vypěstovat, musíme i pohnojit a že hnůj patří na pole. Protože zemědělci živí národ.
Ing. Radim Kubečka, KELEČSKO a.s.

KELEČSKO a.s. oznamuje:
V termínu
od pondělí 9. 9. 2019 do pátku 13. 9. 2019
se uskuteční prodej obilí za zvýhodněnou cenu
500,-Kč/q na prodejně krmných směsí.
Majitelé půdy s platnou pachtovní smlouvou s KELEČSKO a.s. mají nárok na
50 kg obilí zdarma za každý propachtovaný hektar.

INZERCE

KOUPÍME DŮM v Kelči
(případně vyměníme za byt 3+1 v Kelči – po rekonstrukci)
Prosím volejte: 722 497 604
23
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NABÍDKA PRÁCE
EKONA SPOL S R.O., VALAŠSKÉ MEZIŘÍÍ –
FIRMA ZABÝVAJÍCÍ SE ZDRAVOTNICKOU TECHNIKOU
NÁPLŇ PRÁCE:
Jedná se o zajímavou práci s náplní servisně obchodní činností spojenou s výjezdy
do zdravotnických zařízení. Práce je vhodná pro osoby, které umí jednat samostatně, jsou komunikativní a mají zájem se zdokonalovat.
Vhodné i pro osoby se sníženou pracovní schopností.
NABÍZÍME:
• perspektivní a zajímavou práci
• finanční ohodnocení odpovídající odvedené práci
• dobré pracovní podmínky
POŽADUJEME:
• zkušenost na PC, korespondence a technicko-praktický zájem
Kontaktujte nás případně i se zasláním životopisu: navratil@ekona.eu
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Zdenka Beková
Jarmila Pajdlová

Kelč
Kelč

84 let
Marie Škařupová

Němetice

86 let
Antonín Prokeš
Ludmila Vinklarová

Kelč
Kelč

88 let
Marie Kunovská

Němetice

89 let
Marie Zimáková

Babice

65 let
Milan Zgažar

Komárovice

70 let
Marie Baďuříková
Marie Beková
Hana Nováková
Zdeněk Palata

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Vojtěch Ovčáček

Kelč

92 let
Josef Stryk

Kelč

83 let
Josef Pavelčík

Komárovice

94 let
Zdeněk Orel

Kelč

Narození
Kristýna Pastrnková
Anna Skácalová
David Lukáš
Lukáš Janošek
Mikuláš Koleček
Sebastian Ševčík
Aneta Jiříčková

Lhota
Lhota
Kelč
Kelč
Kelč
Babice
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 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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Nohejbal v Babicích
a Myslivecké odpoledne ve Lhotě
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