ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2009

Úvod
V loňském roce, přibližně ve stejném čase, jsem psal do tohoto Zpravodaje o přípravě a
zahájení rekonstrukce silnice a chodníků v Kelči.
V té době jsme ještě neměli podrobné informace o možnostech dodavatelů a snažili jsme se
do této akce zařadit další opravy a výměny sítí. Podařilo se vyjednat s Vodovody a
kanalizacemi Vsetín výměnu vodovodních řadůa opravu kanalizace v místech dotčených
rekonstrukcí silnice a chodníků. Stavba byla v loňském roce zahájena a byl dokončen úsek
„Na špici“, včetně výměny vodovodu a opravy kanalizace. V jarních měsících letošního roku
byly zahájeny práce na úseku od benzínové pumpy po most u Juhyně.Také v tomto úseku
proběhla kompletní výměna vodovodu a rozsáhlá oprava kanalizačních řadů.V těchto dnech
se tato etapa uzavírá a bude předána do užívání. Práce však nekončí. V dalším období bude
postavena kruhová křižovatka u Hasičského domu v Kelči směrem na Hranice a Bystřici pod
Hostýnem. Také v této etapě budou kompletně vyměněny vodovodní řady a opravena
kanalizace. Celá stavba musí být ukončena do konce roku 2009.
Součástí stavby je rekonstrukce silnice včetně jejího odvodnění, výstavba nových chodníků,
oprava křižovatek s místními komunikacemi, výměna vodovodu a oprava kanalizace. Také
budou opraveny přechody u kruhové křižovatky a u školy. Nové přechody budou také lépe
osvětleny. V místech vjezdů do domů bude chodník snížen a podklad zpevněn betonem.
Součástí projektu nejsou vjezdy do jednotlivých nemovitostí. Tyto vjezdy si každý občan
musí řešit sám. Také náměstí nebude v rámci této akce opraveno. Pro jeho rekonstrukci platí
složitější pravidla. S projektem na obnovu náměstí musí mimo jiné souhlasit památkáři,
protože se jedná o památkovou zónu. Projekt rekonstrukce náměstí, které bychom chtěli
opravit v rámci Regionálního operačního programu, se připravuje. Doufám, že se nám tato
akce podaří zrealizovat a tak zrekonstruovat celý průtah Kelčí a zkrášlit celé naše město.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 32.zasedání Rady města Kelče dne 18. 5. 2009













Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rada města Kelč.
Rada doplňuje své usnesení č. 410/31 z 15.4.2009 a souhlasí s prodloužením termínu do
15.6.2009.
Rada doplňuje své usnesení č. 415/31 z 15.4.2009 a na základě vyjádření osadního výboru v
Komárovicích nesouhlasí s prodejem obecních pozemků parc.č. 833/1, 833/2, 840/1 a 840/5
v k.ú. Komárovice.
Rada doplňuje své usnesení č. 417/31 z 15.4.2009 a schvaluje vyhrazení parkovacího místa
pro osobní automobil před domem č.p. 503 v Kelči p. Libuši Němcové, Kelč 503 dle
předloženého návrhu. Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví MěÚ podle obecně
závazné vyhlášky č. 4/2003.
Rada byla seznámena s výsledkem jednání s manžely Radovými, upřednostňuje směnu
pozemků a pověřuje starostu a místostarostu svolat další jednání.
Rada bere na vědomí urgence a doplnění žádostí JUDr. Štefana Adama a dalších vlastníků
pozemků o vyměření některých obecních cest v půdních blocích obhospodařovaných ZD
Kelečsko, své stanovisko na provedení komplexních pozemkových úprav nemění.
Rada bere na vědomí informace starosty o získání dotace na opravu lesních cest města Kelč .
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků parc.č. 530, 536/19, 536/21, 536/26, 536/29, 616/1,
616/17, 616/19 a 616/20 v k.ú. Babice u Kelče.
Rada nesouhlasí s prodejem obecního pozemku parc.č. 795/1 ost. plocha v k.ú. Kelč – Nové
Město podle žádosti Karla a Milady Minářových, Kelč č.p. 546.
















Rada nesouhlasí s prodejem obecního pozemku parc.č. 2033 ost. plocha a pronájmem části
parc.č. 41/7 ost. plocha v k.ú. Kelč – Nové Město podle žádosti p. Libora Štěpána, Kelč č.p.
512.
Rada vyhlašuje záměr převodu domu č.p. 355 v Kelči na pozemku st.pl. 260 v k.ú. Kelč – Staré
Město.
Rada zamítá žádosti p. Jaroslava Icely, Dolní Těšice č.p. 5 a p. Miroslavy Honešové, Rouské
č.p. 15 o pronájem bytu v penzionu pro důchodce v Kelči.
Rada zamítá žádost p. Viery Štollerové ml., Kelč č.p. 360 o pronájem domu č.p. 251 v Kelči.
Rada byla seznámena s nabídkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve
Vsetíně na prodej pozemku parc.č. 655/2 ost. plocha v k.ú. Kelč – Staré Město do majetku
Města Kelč, s nabídkou souhlasí za předpokladu stanovení přijatelné ceny pro město.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2.000,- Kč Obchodní hospodářské komoře ve
Vsetíně na uspořádání „Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí“ v listopadu r. 2009 ve
Vsetíně.
Rada schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 rozpočtu r. 2009 přesunem ve vybraných
kapitolách v příjmové a výdajové části rozpočtu, celková výše schválených příjmů a výdajů
rozpočtu se nemění. Zpráva bude předána zastupitelstvu.
Rada schvaluje návrh mandátní smlouvy k provedení výběrového řízení na akci oprava lesních
cest města Kelč.
Rada projednala návrh smlouvy o dílo s Alpine, s.r.o. na opravy kanalizace při akci „Silnice
II/439, III/43911, III/43917; Kelč – oprava kanalizace“ a žádá doplnit položkový rozpočet.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kelč p. Dohnalové o uzavření MŠ v době
prázdnin od 1.7. do 14.8.2009.

Usnesení z 33.zasedání Rady města Kelče dne 15. 6. 2009
















Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada schvaluje vyhotovení pasportu komunikací města Kelč od firmy Geodetické práce ing.
Michna a ing. Palát s.r.o., 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí podle předložené cenové
nabídky.
Rada bere na vědomí informace ředitele ZŠ Kelč Mgr. Blahy o hodnocení nabídek na opravu
parketových podlah ve dvou třídách ZŠ a pověřuje ředitele ukončením výběru dodavatele do
30.6.2009.
Rada vzala na vědomí žádost DELOP-HP s.r.o., Ř. Volného 411, Příbor o prodloužení platnosti
uzavřené smlouvy o investiční spolupráci ze dne 4.8.2008 a pověřuje MěÚ prověřením
skutečností uvedených v žádosti.
Rada byla seznámena se stavem projednávání žádosti manželů Radových, Kelč č.p. 201 o
vyřešení přístupové cesty přes pozemek č. 991/2 v k.ú. Kelč – Nové Město a doporučuje MěÚ
pokračovat v jednání o směně pozemků.
Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením na směnu částí pozemků v k.ú. Němetice
mezi p. Petrem Adamem, Němetice č.p. 44 a městem Kelč a doporučuje zastupitelstvu tuto
směnu ke schválení bez vzájemného finančního vyrovnání.
Rada na základě žádosti p. Josefa Škody, restaurace Omladina, vyhlašuje záměr pronájmu
části obecního pozemku parc.č. 1328/17 v k.ú. Kelč – Staré Město o výměře cca 40 m2.
Rada souhlasí s umístěním vodovodní přípojky v obecním pozemku parc.č. 2031 v k.ú. Kelč –
Nové Město pro nemovitost na pozemku p.č. 236/11 Bc. Romana Janče, Pod Bílým kamenem
1862, Hranice.
Rada souhlasí s umístěním přípojek el. energie, plynu, vody a kanalizace v obecním pozemku
parc.č. 2023/1 v k.ú. Kelč – Nové Město pro novostavbu RD na pozemku p.č. 129/2 manželů
Jiříčkových, Kelč č.p. 511.













Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 20.000,- Kč středisku Junák Kelč 723 06 na
činnost oddílů Junáka v roce 2009.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 15.000,- Kč pro TJ Kelč na opravu trávníku
fotbalového hřiště v Kelči v letošním roce.
Rada odmítá žádost občanského sdružení Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha o finanční
příspěvek na činnost v roce 2009.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 205 v penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290 paní Zdeňce
Rýdlové, Hodslavice č.p. 146.
Rada bere na vědomí oznámení PS MOST Ostrava – Hrabůvka o pořádání turnusů letních
dětských táborů na tábořišti v Němeticích u Bečvy.
Rada bere na vědomí oznámení Policie ČR ve Valašském Meziříčí o šetření oznámení o
ohrožování občanů Kelče volně pobíhajícími psy a pověřuje tajemníka MěÚ prověřením
nutnosti přijetí odpovídající obecní vyhlášky.
Rada schvaluje zadat přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2009 Krajskému úřadu
Zlínského kraje.
Rada bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2008 Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
Rada odmítá žádost ing. Libora Skácala, Semetín 1424, Vsetín o odprodej obecního pozemku
č. 529, parcela zjednodušené evidence v k.ú. Kelč – Staré Město.
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou na rekonstrukci osvětlení v objektech MŠ Kelč.
Dalším jednáním pověřuje starostu.

Usnesení z 15.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 18.
6. 2009














Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení u minulého jednání zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Kelč k 31.3.2009 a
rozpočtovou změnu č. 3/2009.
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku města Kelč parc.č. 276 ost. plocha o výměře
670 m2 za část pozemku p. Petra Adama, Kelč – Němetice č.p. 44 parc.č. st. 7 zastavěná
plocha o výměře 518 m2 oba v k.ú. Němetice, podle geometrického plánu č. 229-580/2009
ze dne 22.5.2009. Směna bude provedena bez vzájemného finančního vyrovnání.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc.č. 530, 536/19, 536/21, 536/26, 536/29,
616/17, 616/19, 616/20 a část 616/1 o výměře 400 m2 podle geometrického plánu č. 621037/2009 v k.ú. Babice u Kelče do spoluvlastnického podílu ing. Karlu Krutilkovi, Výletní
1444, Valašské Meziříčí, p. Břetislavu Krutílkovi, Třanovského 1324, Valašské Meziříčí a
Miroslavu Kubešovi, Choryně 76 za cenu, která bude stanovena znaleckým posudkem.
Zastupitelstvo schvaluje prodej domu č.p. 355 v Kelči na pozemku st. 260 zast. plocha v k.ú.
Kelč – Staré Město panu Tomáši Grosmanovi, Malá strana č.p. 689, Studénka, PSČ 742 13 za
cenu 1,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej a nabytí částí pozemků v Kelči – Sázanech podle
geometrických plánů č. 346-547/2009 a č. 350-546/2009 z 24.3.2009 mezi městem Kelč a
vlastníky dotčených pozemků za ceny podle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.č. 1741/5 o výměře 457 m2 v k.ú.
Kelč – Staré Město od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
Města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o partnerství k projektu technologická centra a elektronické
spisové služby v území, mezi Městem Kelč a Městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387 dle předloženého návrhu.



Zastupitelstvo v návaznosti na své usnesení č. 17/2 z 30.11.2006 bylo seznámeno a souhlasí
se stanovami občanského sdružení Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko a s
rozvojovou strategií MASKLS na období 2008 – 2013. Zastupitelstvo pověřuje starostu ing.
Stanislava Pitruna zastupováním Města Kelč v tomto sdružení.

Různé
Svoz tříděného odpadu pro 2. pololetí 2009, Úřad práce ve Vsetíně ...
Svoz tříděného odpadu pro 2. pololetí 2009
Směsný papír – modré pytle + Nápojový karton – oranžové pytle
14.8. 9.10 10.12.
Tříděné plasty –žluté pytle
16.7. 13.8 8.10. 19.11. 17.12.
Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
20.8. 20.11.
plast – žlutá barva
papír – modrá barva
tetrapack – oranžová barva
bílé sklo – bílá barva ( momentálně i šedá )
barevné sklo – zelená barva
Dodržujte barevné rozlišení pytlů pro každý druh tříděného odpadu!

Úřad práce ve Vsetíně, odbor státní sociální podpory Valašské Meziříčí, kontaktní místo
Kelč - 3. čtvrtletí 2009
červenec 2009
středa 15.7.2009 8 – 16 hodin
středa 29.7.2009 8 – 16 hodin
srpen 2009
středa 26.8.2009 8 – 16 hodin
září 2009
středa 30.9.2009 8 – 16 hodin

Kultura
Letní škola barokní hudby už po druhé v Kelči

Ve dnech 7.-16. srpna uvítá město Kelč již po druhé účastníky unikátní hudební akce
zaměřené na barokní hudbu. Letošní ročník bude zaměřen na hudbu anglického baroka,
především anglického " BACHA " Henryho Purcella. Tento skladatel, ačkoli zemřel ve 36
letech, stihl položit pevné základy anglické barokní hudby, stát se prvním skladatelem
královského dvora a vytvořit zcela zvláštní a v hudebním světě ojedinělý jazyk spojující
anglickou tradici s prvky hudby italské a francouzské. Podobně jako loni, se kromě výuky v
kelečské škole a zámku uskuteční celá řada lákavých koncertů. Tradiční exhibice
mezinárodního týmu lektorů v neděli 9.8. v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči, studentské
koncerty - první zaměřený na duchovní hudbu - taktéž v kelečském kostele, druhý spojený s
barokními tanci a lahodnými víny ze Znojma na nádvoří zámku- úterý 11. a středa 12.8.
Hlavním cílem školy je v závěru uvést velké dílo kantátové, mešní či oratorní literatury. Letos
to bude O'da na sv.Cecílii Henryho Purcella. Toto skvělé dílo svým leskem reprezentující to
nejlepší z anglické barokní hudby zazní poprvé v Kroměříži v kostele sv. Jana Křtitele v pátek
14.8., podruhé pak 15.8. na Svatém Hostýně a v Kelči 16.8. již tradičně jako slavnostní
zakončení barokní školy. Díky vstřícnosti kelečské radnice, vedení zámku, školy i farnosti
letos najde opět Letní škola barokní hudby důstojné místo k realizaci a jak organizátoři pevně
věří, pomůže tak oživit hudbou překrásné interiéry kelečských kostelů, zámku i školy a
rovněž začlenit město Kelč mezi organizátory významných kulturních akcí ve Zlínském kraji.
V lektorském týmu se letos objeví významní umělci - např. Joel Frederiksen z New Yorku,
Peter Zajíček z Bratislavy, Monika Knoblochová z Prahy, Miloš Štědroň z Brna, Jakub
Burzynski z Varšavy aj. Organizační a uměleckou záštitu nad Letní školou barokní hudby má
The Czech Ensemble Baroque v čele s Romanem Válkem.
Více informací získáte na www.baroknihudba.cz V souvislosti s letní školou barokní hudby se
obracíme se zajímavou nabídkou na občany Kelče ----- .
Z důvodu malých ubytovacích kapacit hotelového, pensionového či privátního ubytování
nabízíme možnost ubytovat od 7.8. do 16.8. lektory naší školy. Jedná se převážně o ubytování
po jednom, samostatný pokoj a sociální zařízení. Cena za noc by byla dohodnuta podle
konkrétní situace a požadavků pronajímatele.
Kontakt- Roman Válek - 737750374

Kopaná
Soutěžní ročník 2007-2008 : zhodnocení
Výbor oddílu kopané děkuje trenérovi p.Janu Jursíkovi, Karlu Hlavicovi, jenž je u týmu "kluk
pro všechno", hráčům, sponzorům, bez kterých by se fotbal u nás nehrál. Největší dík patří
Městu Kelč, divákům, kteří chodili na domácí utkání, ale i těm, kteří jeli s hráči na soupeřova
hřiště.Hráči je těšili pěkným fotbalem a doma na jaře neprohráli, takže diváci mohli vidět
kvalitní fotbal s mnoha brankami.
Soutěžní ročník 2007-2008 : zhodnocení
Muži:
v konečné tabulce skončili na pěkném 3. místě. Na podzim 2007 byli na 5.místě, sehráli 26
utkání, z toho 14 vyhráli, 4 remízovali a 8 prohráli. Nastříleli 65 branek dostali 32 branek,
získali 46 bodů a 7 bodů pravdy. Většinu utkání hráli v tomto složení - brankář Petr Kubját,
obrana z levé strany - Vašek Škařupa, stoper-Radim Minář, Libor Novák, předstopér - Radim
Pastrnek. Záloha :Petr Mizera, Martin Hegar, Lukáš Machač a útok Jarek Machač, Tomáš
Srkala, Jaroslav Žejdlík.Doma sehráli 13 utkání, z toho 11 výher, remíza 0, porážky 2, skóre

47:9, bodů 33. V utkáních hraných na soupeřových hřištích 7.místo, 13 zápasů, 3 výhry, 4
remízy, 6 proher, skóre 18:23, bodů 13.
Karty hráčů : 4. a 5. místo obsadili Lukáš Machač,Václav Škařupa, každý jedna červená,
jedenáct žlutých.Petr Mizera na 11.místě : jedna červená a osm žlutých.To byli hráči s
hroznou statistikou. O něco lepší byli tito hráči: Hegar Martin, Libor Novák, Martin Pastrnek,
Petr Vlček, Jaroslav Žejdlík.Všichni tito hráči dostali jen dvě žluté.
Karty mužstva : 4 červené a 51 žlutých.
Nejlepší střelci: Jaroslav Machač 11 branek, Tomáš Srkala 7 branek, Martin Pastrnek a Libor
Novák 6 branek. Brankáři: Kubját Petr 3 zápasy s 0, z celkového počtu utkání 21, z toho
doma 3, venku 0.
Dorost:
v tabulce skončil na 3. místě z 12 mužstev, sehrál 22 zápasů, 12 výher, 2 remízy,
8 porážek, 38 bodů. Utkání doma: 3.místo, 11 zápasů, 9 výher, 0 remíz, 2 prohry, skóre 44:19,
27 bodů.To byla utkání na domácím hřišti.Utkání hraná venku: 6.místo, 11 zápasů, 3 výhry,
remízy 2 a 6 prohraných utkání. Podzim 2007: 6.místo, 12 utkání, 6 výher, 1 remíza, 5 proher,
skóre 30:28, bodů 19. Utkání hraná na jaře 2008: 4.místo, 10 zápasů, 6 výher,1 remíza, 3
prohry.
Karty hráčů: Martin Greš -7 žlutých, Petr Minář -6 žlutých,
Karty mužstva: 34 žlutých.
Střelci: nejvíce branek ze všech mužstev nastřílel Petr Hermann-21, Jan Hlavica- 7.Brankáři:
Tomáš Hrdlička zápasy s 0, jedno utkání z 20, utkání doma 1,venku 0 .
Krajská soutěž starších žáků:
celkové pořadí - 4.místo, 22 zápasů, 11 výher, 1 remíza, 10 porážek, skóre 46:36, 34 bodů.
Utkání hraná doma : 7.místo, počet zápasů 11, 5 výher, 1 remíza,
5 proher, skóre 25:18, bodů 16. Utkání hraná venku: 4. místo, 11 zápasů, 6 výher, 0 remíz, 5
proher, skóre 21:18 ,bodů 18. Na jaře 2008 -9.místo, 11 utkání, 4 výhry, 1 remíza, 6 proher,
skóre 21:23, bodů 13.Podzim 2007- 11 utkání, 7 výher, 0 remíz, 4 prohry, bodů21.
Karty hráčů: František Kunovský -1 červená, 3 žluté, Patrik Hruška -3 žluté.
Karty mužstva: Kelč -1 červená a 16 žlutých.
Střelci branek: Tomáš Sofka 26 branek, 1.místo, František Kunovský 6 branek. Brankáři:
zápasy s 0, Tomáš Klvaňa z celkového počtu zápasů 11, z toho doma 2,venku 2.
Krajská soutěž mladších žáků:
obsadili 4.místo, 22 zápasů, 15 výher, 1 remíza, 6 proher, skóre 101:32, bodů 46. Doma 11
zápasů, 8 výher, 3 prohry, skóre 62:14, bodů 24. Venku 11 zápasů, 7 výher, 1 remíza, 3
prohry, skóre 39:18, bodů 22. Podzim 2007: 11 utkání, 8 výher,1remíza, 2 prohry, skóre
64:14, bodů 25. Jaro 2008 11 utkání, 7 výher, 0 remíz, 4 prohry,skóre 37:18,bodů 21.
Karty hráčů: Ondřej Dobeš 3 žluté.
Karty mužstva: 5 žlutých.
Střelci branek: Jakub Mlčák 36!!!- 1. místo, Radim Plesník 21. Brankáři : Ondřej Plesník
zápasů s 0, z celkového počtu utkání doma 3,venku 2.
Miroslav Červek

Kopaná
Přátelské utkání KOLÁROVICE vs. KELČ

Během posledního červnového víkendu přivítaly fotbalové týmy Kelče fotbalisty z
nedalekých slovenských Kolárovic.
Hlavním účelem byla přátelská setkání v kategoriích: muži a starší páni během soboty, žáci a
dorost během nedělního dopoledne.
I přes nepříznivé a deštivé počasí si fotbalisté všech věkových kategorií vychutnali své
souboje a radost ze hry … Deštivé počasí neodradilo ani stálé kelečské fanoušky, stejně jako
přespolní návštěvníky z Kolárovic.
Výsledky jednotlivých utkání:
Kelč vs. Kolárovice
Muži: 6 x 3
Starší páni: 2 x 1
Žáci: 3 x 1
Dorost: 6 x 2
Během herních pauz a následně i po skočení utkání bylo připraveno občerstvení a zábava v
přilehlém parku, kde právě probíhal celý víkend každoroční Kelečský jarmark.
Za TJ Kelč – Oddíl kopaná bychom rádi poděkovali za podporu Města Kelče a osobní účast
nejvyšších představitelů tohoto úřadu přímo na akci.
Poděkování patří také všem sponzorům, jakož i těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke
zdárnému zvládnutí této rozsáhlé akce.
V neposlední řadě patří náš dík všem členům klubu TJ Kelč – Oddíl kopaná a zejména jejich
obětavým, tolerantním a vstřícným rodinným příslušníkům a přátelům našeho oddílu, kteří
přiložili ruku k dílu.
Pevně věříme, že se podařilo založit tradici česko-slovenských přátelských utkání v Kelči a
budeme se snažit v ní pokračovat také v příštích letech.
Doufáme, že nám i v budoucnu zachováte svou přízeň !

Různé
„ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ V KELČI NA CHMELNÍKU“
V průběhu měsíce srpna se uskuteční závody pod taktovkou klubu MORAVIAN DRAGONS
z Přerova ...
Těšte se na výkony kelečských dragonů a krásu kelečských dračic!
O přesném termínu Vás budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu.
Mgr. Pavlína Jemelková Srkalová, Kelč

SDH Kelč
Úspěšný vstup mladých hasičů do sezóny

S příchodem prvním jarních dnů zahájili kelečští hasiči své pravidelné tréninky, aby se
pečlivě připravili na letošní sezónu a navázali na loňské výborné výsledky. Letošní zimní
příprava proběhla pod vedením trenéra atletiky v hale v Hranicích. Oproti loňskému roku se
nám k naší radosti podařilo sestavit dvě družstva starších žáků, jedno je tvořeno převážně
žáky deváté třídy, kteří už jsou zkušení závodníci a druhé družstvo vytvořili „ nováčci“.
1.května proběhlo na fotbalovém hřišti v Kelči obvodní kolo hry Plamen, kde v součtu šesti
disciplín obsadili Kelčané výborné první místo a vybojovali si, jako v loňských letech,
možnost postupu do okresního kola.
Dne 23.května jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen, opět konaném na krásném
stadionu v Horní Lidči. Podle výsledků z obvodních kol byli naši mladí hasiči horkými
favority na vítězství. Mimo jiné to potvrzovalo vítězství v podzimní části této hry, v Závodu
hasičské všestrannosti. Avšak od první disciplíny nebyly naše výsledky tak přesvědčivé, jak
tomu ukazovaly tréninkové časy. Naopak družstvo z Hovězí bylo velmi silným konkurentem
a naše žáky nakonec zaslouženě porazilo. I přesto, že jsme na okresním kole po náročném dni
obsadili druhé místo, zajistili jsme si k naší obrovské radosti opět postup do krajského kola,
kde budeme bojovat ve velmi silné konkurenci o postup na Mistrovství republiky.
23. května jsme za podpory hasičů z Babic uspořádali závod v požárním útoku žákovských
družstev, který byl mimo jiné zařazen do Středomoravského poháru. Soutěže se zúčastnilo
celkem 23 družstev. Naši žáci podali pěkný výkon a s časem 13.20 zaslouženě v domácí
soutěži zvítězili, druhé byli družstvo z Malenovic a třetí Loučka u Zlína. I druhému
kelečskému družstvu se dařilo, obsadili nakonec celkové sedmé místo. Díky iniciativě pana
ing. Karla Gáby, který přišel s myšlenkou druhého kola požárních útoků, tentokrát ne však o
poháry, ale o peníze (on sám vložil počáteční vklad), se téměř všechna družstva rozhodla
zápolit a rozběhlo se druhé kolo. V tomto kole zvítězilo družstvo z Malenovic (ZL), před
Miloticemi (PR) a třetí Loučkou (ZL). Našim oběma družstvům se již v této části nedařilo a
nedosáhli předních příček.
Dne 13.května se konalo na stadiónu v Otrokovicích Krajské kolo hry Plamen, do něhož
mladí Kelčané vstupovali jako jedni z horkých kandidátů na vítězství. V letošním ročníku
došlo k výrazné změně, a to, že na toto postupové kolo na rozdíl od loňského roku
postupovali z každého okresu dva týmy, přičemž loni pouze jeden tým, takže konkurence byla
dvojnásobná. K největším favoritům patřilo družstvo SDH Malbru, které vzniklo spojením
družstev Malenovic a Brumova.
V první disciplíně, štafetě 4krát 60 m se nám podařilo zvítězit časem 41.44, který byl lepší
než v loňském roce na Mistrovství republiky. Druhá disciplína, štafeta CTIF 400 m nepatří k
našim nejsilnějším, přesto jsme si vytvořili svůj osobní rekord a k naší radosti obsadili druhé
místo právě za již zmiňovaným družstvem Malbru. Ve štafetě dvojic běželi naši mladí
závodníci na jistotu a obsadili druhé místo. Velkým zklamáním byl požární útok CTIF, kde
Kelč obsadila až šestou pozici. Krásným výkonem se žáci blýskli v požárním útoku na
nástřikové terče, kde s časem 22,05 skončili druzí. Největším zážitkem pro mě osobně byl
však Závod hasičské všestrannosti, kde kluci dokázali zaběhnout tříkilometrovou trať za 18
min a na všech úsecích splnili své povinnosti bez trestného bodu. To je výkon hodný
účastníků republikového kola. I přes obrovský závěrečný finiš Kelčané obsadili druhé,
nepostupové místo. Ovšem musím podotknout, že to byl nejkrásnější výkon, který jsem kdy
od žáků viděla. Jsem přesvědčena, že v loňském roce by na Mistrovství republiky byli s
těmito výsledky přinejmenším na „bedně“ v celkovém pořadí. Právem jsme na ně byli pyšní.
Zvítězilo nakonec družstvo Malbru. Za družstvo SDH Kelč startovali: Aleš Staša, Jakub
Plesník, Vlastimil Gába, Jakub Kubieň, Martin Zábranský, Daniel Zetek, Lukáš Valla, Radek
Greš, Tereza Zetková, Daniel a Nikola Hradilovi z Kunovic.
Nesmím opomenout, že krajského kola se zúčastnila i naše loňská velká opora František
Kunovský z Němetic, který se sem probojoval jako jednotlivec za okres Vsetín. František

závodil v běhu na 100 m překážek, psal test znalostí a běžel tzv.dvojboj. V konečném pořadí
obsadil skvělé třetí místo a postoupil na Mistrovství ČR dorostu, které se bude konat 4.-5.7. v
Třebíči. Dozajista mu budeme všichni držet palce a doufat, že se ve velmi silné republikové
konkurenci neztratí.
Měsíce květen a červen jsou velmi bohaté i na pohárové soutěže v požárním útoku a naši žáci
absolvovali mnohé z nich:
Racková - 6.místo
Bystřička - 2.místo
Hovězí - 1.místo
Starojická Lhota - 1.místo
Valašská Polanka - 1.místo
Na závěr je nutno podotknout, že sezóna je v začátku a my pevně doufáme, ze bude stále tak
úspěšná a klukům zůstane chuť a touha vyhrávat.
Mgr. Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

SDH Kelč pořádá dne 17. 7. 2009 na výletišti ve Lhotě u Kelče
taneční zábavu se skupinou Apači.
Jste zváni!!!

Základní škola informuje
Den dětí
4. června si žáci 9. tříd připravili zábavné dopoledne se spoustou her pro všechny děti 1.
stupně. Jednotlivé třídy chodily se svými patrony po hřišti a okolí a plnily různé úkoly, např.
prolézali pavučinou, učili se vzájemně básničku, provlékali klíč pod oblečením atp.
Soutěžící si to užili přinejmenším tím, že se nemuseli učit. Nakonec dostali všichni za účast
odměnu v podobě bonbonů. A my deváťáci jsme získali nové zkušenosti.
Marie Ryšková, 9.B a Lenka Stašová, 9.A.
Poličná Cup 2009 – O pohár místostarostky Valašského Meziříčí
V pátek 5. června se deset děvčat 3. – 5. třídy zúčastnilo dívčího fotbalového turnaje. Hrálo se
podle upravených pravidel futsalu, na hřišti se hrálo v počtu 5+1. Ve vzájemných zápasech se
utkalo celkem pět týmůa v systému každý s každým se nakonec vítězem stalo družstvo děvčat
ze ZŠ Poličná. Naše děvčata skončila na 4. místě. Bojovala statečně, v posledních zápasech
ale chyběly fyzické síly. A kdo vlastně reprezentoval naši školu? Byla to Anna Hlavicová,
Denisa Kopečná, Vilma Pavelková, Eliška Perutková, Klára Stržínková, Jaroslava Vitteková,
Michaela Hermannová, Kateřina Hrdličlová, Tereza Plesníková, Michaela Pivovarčíková a
Katka Rušarová. Děvčata doprovázela a hráčsky vedla Mgr. Marcela Vozáková.
Divadelní představení
Děti 1. stupně navštívily divadelní představení Za brankou je drak v podání herců Docela
velkého divadla Litvínov.

Návštěva hvězdárny
Ve čtvrtek 18.6. absolvovali deváťáci exkurzi do meziříčské hvězdárny, aby si doplnili
znalosti fyziky z oboru astronomie.
Stručně o obsahu:
Přednáška o sluneční soustavě, která umožní lépe poznat nejbližší části vesmíru, seznámení se
s nejnovějšími informacemi a fotografiemi planet i dalších objektů, nahlédnutí do zákulisí
výzkumu sluneční soustavy pomocí kosmických sond, základní orientace v této problematice,
např. čím je naše planeta tak výjimečná, jaké skupiny těles naleznete v naší domovské
sluneční soustavě, obrázkové panoptikum těch nejlepších snímků planet a jejich měsíců z
kosmických sond.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Základní škola informuje
Posunutá Noc s Andersenem
Naše NsA se nemohla 2.4. uskutečnit, a tak se této akce dočkalo 14 páťákůa jeden druhák v
pátek 12.června. Scházeli jsme se mezi 17 – 17.30 hod. a v 18 hodin již začala první soutěž –
literární kvíz, kterým si dvě soutěžící skupiny určily, kdo první začne hlavní hru večera. I
když ani jedna z nich nezískala plný počet bodů, zahájila úspěšnější z obou hru. (na
vysvětlenou: tato hra měla původně probíhat venku, cestou na Chmelník, nicméně počasí bylo
natolik vrtkavé, že jsme - pro jistotu - zůstali doma, tedy ve škole), jejímž cílem bylo vypátrat
26 lístečků s otázkami z různých oborů: příroda, Země, historie, ale i literatura a znalost
cizích slov. Děti zaujaté hrou snášely postupně lístečky s otázkami, začaly se dohadovat o
správných odpovědích, vybíhaly dohledat ty, které chyběly a nakonec obě skupiny odevzdaly
vypracované odpovědi. Protože otázky nebyly nejjednodušší, ani odpovědi se ne vždy zcela
povedly. Bodový rozdíl byl minimální. Vítěz si mohl jako první vybrat balíček se sladkou
odměnou, kterou si mezi sebou všichni členové rozdělili. Po této aktivitě následovalo volno,
které někteří strávili u večeře, jiní povídáním, někteří si hráli v prázdných prostorách školy, a
když se setmělo, dorazil milý host - pan Stanislav Pitrun, starosta Kelče, aby si s dětmi
popovídal o knížkách, které měl rád v jejich věku. Přes jeho vzpomínání na dětství - bez
televize a počítačů, došlo na dotazy typu: Co v Kelči postrádám? A byly to opět otázky na
sportoviště, bazén, ale i na stav místních komunikací a termín dokončení rekonstrukce. Děti
se zajímaly i o větrné elektrárny. S panem starostou jsme se rozloučili a pak se někteří až do
půlnoci dívali na filmy, jiní si hráli, někdo si vzpomněl na hygienu. Po půlnoci jsme se začali
zklidňovat a pomalu ukládat do spacích pytlů. Salvy smíchu a vykřikování, stejně jako
přemísťování některých nocležníků, ustalo po 2.hodině ranní a krátce po třetí byl klid. Trval
asi dvě hodiny, potom se všichni navzájem probudili, uklidili, posnídali, trochu se ještě
pobavili a kolem půl deváté jsme se rozešli a rozjeli domů. Tak zase možná příští rok.
Mgr. Eva Hartmannová

Ruty šuty
Moravský pohárek Všechovice 2009

Již počtvrté jsme se s naším souborem Ruty Šuty zúčastnili od 22. -24. 5. 2009 víkendového
tanečního semináře se soutěží, pořádaného panem Miroslavem Procházkou z Asociace
dětských country tanečních souborů ČR. Přihlásili jsme celkem devět choreografií a jelo 25
dětí a 2 vedoucí.
Tanečníci se s chutí účastnili jednotlivých výukových hodin, ale nejvíc se těšili na soutěž,
která začala v sobotu ve 14,00 hod. Soutěžili jsme ve všech věkových kategoriích ve všech
disciplínách, kterým se věnujeme - klasické country, country show, line dance a clogging.
Výsledkem našeho snažení bylo medailové umístění ve všech kategoriích. V kategorii tradiční
country byly sloučeny mladší i starší dohromady a k velkému překvapení vyhráli mladší s
choreografií „Vlak v 05“, v kategorii country show + line dance mladší jsme obsadili třetí
místo, country show + line dance starší a 18+ jsme obsadili druhé místo, v cloggingu jsme
obsadili samá druhá místa, a to v kategorii sóla mladší + starší, sóla 18+ a dueta + open 18+.
Radost byla veliká a oslavy probíhaly dlouho do večera. Starší tanečníci navíc ještě před
vyhlášením vítězů odjeli vystoupit na kácení máje do Ústí u Hranic, kde předvedli
choreografie „Hej Joe“ a „Buchty makový“.
Se spoustou nových tanců a zážitků jsme se v neděli vydali domů. Všichni byli unaveni, ale
už teď se těší na příští ročník, který si nenecháme ujít.
Na závěr děkujeme rodičům za pomoc s odvozem na akci a zpět.
Festival dětských country tanečních souborů Kelč 2009
Své taneční dovednosti představili již počtvrté divákům tanečníci v různých druzích country
tanců, jako jsou klasické country tance, country show, line dance, clogging, k vidění byly také
tance mexické
a nově irské tance a exotické tance havajské a břišní v podání našich zvláštních hostů z
Dětského domova Hranice. Bohatý dopolední program nám narušilo nepříznivé počasí, a tak
se pod moderátorským vedením Jitky Hegarové odtančila jen část programu. V polední
přestávce nám hudební skupina Karel Zich revival band zahrála i známou Parádu a jako
mávnutím proutku přestalo pršet a my jsme mohli odtančit celý odpolední program.
Čtvrtý ročník našeho festivalu byl také spojen s oslavami sto let založení Orla. V rámci těchto
oslav jsme do programu zařadili soutěž v cloggingu – Free style začátečníci a pokročilí. Byla
to pro nás i pro diváky zajímavá novinka a určitě v ní budeme pokračovat. Za účast v porotě
děkujeme paní Martině Schybolové, panu Svatopluku Hýžovi a vedoucím taneční skupiny
Hazard Ostrava Hance Klánicové a Lucii Vašákové. Tanečníci si odvezli balíčky kosmetiky z
drogerie Teta a drogerie Jana. Vítězové dostali medaile a orelská trička ke sto letům Orla a
kožené drobnosti od p. Hýži.
Za finanční pomoc děkujeme Akordu Kelč, p. Pajdlovi, autoopravna, Vladimíru Stříteskému,
Petru Smahelovi, Megacorp, s.r.o., Prodejněu Kubů a Mašlaňovi s.r.o., Petru Vavříkovi za
odvoz nápojů, manželům Čechovým za kytice pro vedoucí skupin a firmám Váhala a spol. a
Viva pekařství Kelč, za občerstvení pro tanečníky. Festival se mohl uskutečnit díky finanční
podpoře Města Kelč a grantu Zlínského kraje.
Na závěr děkujeme rodičům a členům Orla za pomoc při prodeji v našem stánku.
Škoda, že nám nevyšlo počasí a také naše tanečnice mrzí, že nemohly sledovat žádné z
fotbalových utkání, protože byla naplánována ve stejný čas jako náš festival. Snad příště
fotbalisté nezapomenou oslovit organizátory programu, zda by nešlo utkání zakomponovat do
programu tak, aby se mohli diváci podívat na oba programy!?
Náš soubor čekají o prázdninách dvě významné akce. Tou první je ve dnech 7. a 8. srpna
2009 vystoupení v programu na Starém dobrém westernu na Přehradě Bystřička. Hlavní akcí
jsou oslavy Sto let Orla v Kroměříži ve dnech 20. –23. srpna 2009, kde nás čeká výuka
country tanců pro veřejnost a hodinový program v pátečním programu

a vystoupení v sobotním hlavním pořadu. Zveme všechny příznivce Ruty Šuty a Orla na tyto
akce.
Jitka a René Hegarovi.

Různé
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2009
V sobotu 30. května 2009 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal již19. ročník tradičních
rybářských závodů. Závodů se za deštivého počasí zúčastnilo celkem 47 závodníků (z toho 2
děti do 15 let).
Závody probíhaly v těchto disciplínách a věkových kategoriích:
1) největší úlovek kaprů a amurů - sčítala se délka veškerých ulovených kaprů a amurů.
Vyhodnocení proběhlo ve dvou věkových kategoriích: 3 místa dospělí+mládež 16-18 let a 1
místo děti do 15 let.
2) nejdelší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 15 let).
Výsledky závodů:
O největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo: Jiří JAŠÍČEK z MO Kelč chytil 15 kaprů o celkové délce 687 cm.
2.místo: Libor INDRUCH z MO Hustopeče nad Bečvou chytil 11 kaprů o celkové délce 517
cm.
3.místo: Marek ANTOŠ z MO Hranice na Moravě chytil 8 kaprů o celkové délce 346 cm.
4. Martin DADÁK Val. Meziříčí 6 ks 283 cm
5. Jiří INDRUCH ml. Choryně 6 ks 275 cm
6. Zbyněk BARTOŠEK Rožnov p/R 5 ks 225 cm
7. Miloš PHILIPP Kelč 5 ks 184 cm
8. Milan ČADA Kelč 3 ks 145 cm
9. Jan KOVÁŘ Vsetín 3 ks 142 cm
10. Josef TOPIČ Kelč 3 ks 136 cm
11. Vladimír HAVRAN Kelč 3 ks 135 cm
12. Oldřich JUŘICA Vsetín 3 ks 134 cm
13. Jiří KIEDROŇ Přerov 3 ks 131 cm
14. Václav SVOBODA Val. Meziříčí 3 ks 130 cm
15. Martin HLAVICA Kelč 2 ks 96 cm
O největší úlovek kaprů a amurů - děti
1.místo: Lukáš JAŠÍČEK z MO Kelč chytil 4 kapry o celkové délce 192 cm.
O nejdelšího kapra
Nejdelšího kapra (o délce 53cm) chytil devítiletý Lukáš JAŠÍČEK z MO Kelč.
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem, kteří se
podíleli na organizaci letošních závodů.

Děkujeme samozřejmě všem sponzorům letošní tomboly:
Aska-pstruhařství - p.Vlastimil Raška, Akord Kelč - p.Jaroslav Pajdla, Altermed - p.SrkalováJemelková, Autoopravna Kelč - p.Vladimír Stříteský, Elektronika Kelč - p.Lubor Pitrun,
Gasmont – p.Roman Večeřa, Hasiči Babice, Mlýn Kelč - p.Petr Vavřík, Montáž oken – p.Petr
Smahel, Odborné učiliště Kelč, Panedi Style s.r.o. Kelč, Pneuservis Hroz - p.Lubomír Hroz,
Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna rybář.potřeb Bystřice p/H., prodejna smíšeného
zboží U Kubů, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová, Rybářství Velké Meziříčíchov drůbeže Kelč, Stavospol Prostějov, trafika Všechovice - p.Václav Horáček, UHER
Company - p.František Uher, Vašina inženýring Bystřice p/H, Viva Kelč - p. Pavel Valla,
Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Zemědělské družstvo Kelečsko.
Ing. Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč

Občanské sdružení Anděl
Jarmarky pro šikovné ručičky
Jarmarky pro šikovné ručičky:
Kdo by nechtěl mít šikovné ručičky!! O lidech z naší vlasti se odedávna povídá, že je mají.
Mnozí z nás by však v dnešní době mohli leckdy nabýt dojmu, že to už dávno není pravda!
Ale já mohu potvrdit, že tomu tak, alespoň v jednom případě, není!
Středisko výchovné péče v Kelči bylo totiž již potřetí pozváno k účasti na projektu OPS při
Nadaci Terezy Maxové "Jarmarky pro šikovné ručičky“, který se letos konal v Olomouci 12.
června. A bylo to právě olomoucké náměstí, které bylo plné dětí se šikovnýma ručičkama!
O co tam tedy vůbec šlo? Stěžejní myšlenkou tohoto projektu je nabídnout dětem v
Domovech finanční částku na nákup materiálu na výrobu věciček, které pak prodávají na
jarmarcích. Děti věci vyrobí, samy si stanoví částku, za kterou je budou prodávat, samy
vyzdobí stánek a vymyslí slogan. Důležitá je i kultura prodeje – jak se k zákazníkům chovají,
jak umí zboží nabídnout a jak ho taky zabalí. Prodávané drobnůstky tak udělají spoustě lidí
radost, protože skoro ze všech vyrobených věciček cítíte, že byly dělané s nadšením a
láskou…
Naše Středisko výchovné péče v Kelči se do tohoto krásného projektu zapojilo heslem:
„Řekni to květinou“ a tomu jsme přizpůsobili naši nabídku. Nabízeli jsme kytičkové šperky,
obrázky, hrníčky, výrobky ze slámy, batikovaná trička, malované skleničky, kouzelné zápalky
a spoustu a spoustu dalších zajímavých drobnůstek. Naše děti se s nadšením pustily jak do
výroby, tak do výzdoby stánku i do prodeje. A jak se nám to povedlo, můžete posoudit z
fotografie.

Anna Hlavicová, vychovatelka

Ohlédnutí za jarmarkem 2009
Navzdory mimořádně obtížným podmínkám, které provázely přípravu i samotný průběh
letošního již 13. Kelečského jarmarku, si myslíme, že se nakonec akce podařila. Každý si
našel něco, co se mu líbilo. Pro příští ročník se pokusíme zajistit více šermířů a rytířů, kteří
některým účastníkům v programu chyběli a naplánovat lepší počasí!!!!
Poděkování patří skupině TakzatruP za to, že to nevzdala a bavila lidi aždo ranních hodin,
dětem z Ruty Šuty za výdrž a údržbu pódia, Katce Žilkové a Laďce Bijové a jejím děvčatům
za velice hezkou podívanou, stánkařům za bohatou nabídku jídla a pití, elektrikářům za jejich
práci, mládeži za jejich technickou pomoc a pomocné práce, prostě všem, kdo se jakoukoliv
formou podílel na letošním jarmarku.
Omlouváme se všem, komu jsme způsobili nějakou nepříjemnost v souvislosti se zajištěním
technických podmínek, při přejezdech s materiálem a technikou, všem, koho jsme omezili v
dopravě. Jsem ráda,že až na výjimky, všichni brali tento ruch s pochopením.
No a na závěr děkuji vlastně všem, kdo přišli, koho neodradilo ani počasí, ani bláto, ani těžký
terén.
Martina Schybolová a ostatní organizátoři

Společenská kronika
Naši jubilanti
Narození
Alice Tichánková
Barbora Plesníková

Nikola Lakatošová
Jan Tomášek
Sňatky
Pavel Kotrady * Jana Jiříčková
Michal Krasňák * Jana Kunovská
Václav Wrana * Hana Volková
Lubomír Kubica * Dagmar Pajdlová
Jubilanti
60 let
Jaroslava Ondrušková
Miroslav Pavelka
Josef Gehringer
Marie Hlavicová
Zdeněk Pajdla
Jaroslav Pařízek
Jaroslava Syryčanská
Karel Hradil
Anna Tkáčiková
Ludmila Holubová
65 let
Břetislav Lasovský
Josef Jiříček
Anna Klimková
Ludmila Matýsková
70 let
František Střítežský
Jiří Vavřík
Marie Ordánová
Marie Pitrunová
75 let
Marie Ovčáčíková
Marie Šnejdrlová
Miluška Jančíková
Antonín Mašlaň
Marie Slimáčková
Zdeňka Stříteská
81 let
Anna Kunovská
Štefan Adam
82 let
František Pelc

83 let
František Hlavica
84 let
František Jiříček
Emilie Slimáčková
85 let - Marie Pastrnková
86 let
Zdeněk Pajdla
Marie Kubíková
88 let
Anna Vozáková
Marie Hýžová
Zdenka Krasňáková
Úmrtí
František Maňas - 57 let
Marie Hýžová - 67 let
Ludvika Volfová - 86 let
Zlata Gazdíková - 80 let
Anna Rušarová - 74 let

