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Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v budově kina Kelč č.p. 214 paní Mileně
Šimáčkové, bytem Kelč č.p. 510 k účelům provozování pedikúry.
Rada zamítá žádost p. Šárky Rýcové, bytem Kelč – Babice č.p. 32 o odkoupení obecního
pozemku parc.č. 578/8 ost. plocha v k.ú. Babice u Kelče.
Rada bere na vědomí žádost p. Renaty Lukášové a Jarmily Bělocké, Kelč 247 o odkoupení
obecního pozemku parc.č. 161/1 zahrada v k.ú. Kelč – Nové Město. Projednání odkládá až po
zpracování podrobné dokumentace bytové zástavby a vyjasnění hranic pozemků.
Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku parc.č. 1328/15 ost. plocha, ost.komunikace o
výměře 28 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město podle geometrického plánu č. 326-585/2008 ze dne
23.5.2008.
Rada vyhlašuje záměr prodeje obecního pozemku parc.č. 885/7 ost.plocha, ost.komunikace o
výměře 130 m2 v k.ú. Lhota u Kelče.
Rada schvaluje zvýšení nájemného v obecních bytech od 1.1.2009 v maximální výši podle
vyhlášky č. 214/2008 Sb.,
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o spolupráci s DELOP – HP s.r.o. v Příboře a pověřuje své
členy o doplnění připomínek k návrhu do 13.7.2008. Dalším jednáním pověřuje starostu a
místostarostu.
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Kelč p. Dohnalové o prázdninovém provozu v
MŠ Kelč.
Rada souhlasí s návrhem p. ing. Tomáše Perutky, Kelč č.p. 563 na darování Městu Kelč jeho
spoluvlastnického podílu k pozemkům parc.č. 713/2 a 713/3 v k.ú. Kelč – Staré Město a
parc.č. 1802/1, 1802/2, 1802/3 a 1802/4 v k.ú. Kelč – Nové Město a tento doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí žádost p. Stanislava Haše, Kelč 510 o vyhrazení parkovacího místa pro
osobní automobil u bývalé kotelny na sídlišti v Kelči, žádost odkládá a pověřuje MěÚ dalším
jednáním.
Rada schvaluje odměnit finalistku soutěže Miss aerobik JUNIOR České a Slovenské republiky
2008 za vzornou reprezentaci našeho města.
Rada souhlasí se zadáním přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2008 Krajskému úřadu
Zlínského kraje.
Rada bere na vědomí oznámení PS MOST Ostrava-Hrabůvka o pořádání turnusů letních
dětských táborů v Němeticích u Bečvy.

Usnesení z 23.zasedání Rady města Kelče dne 18. 8. 2008







Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 30.6.2008 a návrh na úpravu
rozpočtu k 31.7.2008 – rozpočtové opatření č. 01/08 a předkládá je k projednání
zastupitelstvu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s DELOP –HP s.r.o. se sídlem Ř. Volného, Příbor
o společné investici směřující k výstavbě bytových domů v lokalitě „Na Zátopkovém“
Rada byla seznámena se zápisy o předání a převzetí staveniště na stavbu „Silnice II/439,
III/43911, III/43917, Kelč, průjezdní úsek obcí“ ze dne 25.7.2008 a schvaluje uzavření smlouvy
se stavebním dozorem na tuto stavbu.
Rada byla seznámena se záměrem Povodí Moravy na vybudování stavby „Bečva, Teplice
suchá nádrž“, která zasahuje do pozemků v k.ú. Němetice a předává ji k vyjádření osadnímu
výboru v Němeticích.









Rada byla seznámena s předpokládaným průběhem orientačního závodu automobilů v Kelči a
okolí dne 6.9.2008.
Rada schvaluje vyhrazení trvalých parkovacích míst pro osobní automobily na parkovišti na
sídlišti v Kelči dle žádostí p. Stanislava Haše st. a ml., Kelč 510 a p. Jany Borutové, Kelč 503.
Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví MěÚ podle obecně závazné vyhlášky č.
4/2003.
Rada schvaluje ukončení nájemního vztahu k pozemku parc.č. 627 v k.ú. Němetice se
Sportovními rybníky s.r.o., Družstevní 442, Hranice a pověřuje MěÚ zasláním výpovědi
nájemci.
Rada pověřuje starostu jednáním s firmou Kingston consulting s.r.o., Hlučín o obnovení
provozu bankomatu.
Rada byla seznámena se zprávou K-GEO s.r.o., Ostrava o provedeném geologickém průzkumu
ložisek písku na části lesních pozemků v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje starostu,
místostarostu a členy rady dalším jednáním.

MěÚ informuje
Upozornění občanům, Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2008
Upozornění občanům :
Firma Technické služby Valašské Meziříčí zajišťuje odběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu od občanů s trvalým pobytem v Kelči přímo ve své provozovně ve Valašském
Meziříčí. Nezahrnuje se stavební odpad.
O téhle možnosti jsme se již zmiňovali v jarních měsících a služby jsou prozatím občany
Kelče využívány.
Z tohoto důvodu nebude probíhat podzimní mobilní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu v Kelči.

Upozornění pro řidiče – držitele profesních průkazů:
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností, upozorňuje řidiče, kteří jsou
držiteli osvědčení profesní způsobilosti řidiče, že se blíží konec termínu pro výměnu za nové
průkazy profesní způsobilosti řidiče. O nový průkaz je nutno požádat nejpozději do
30.9.2008, po tomto termínu jsou již dosavadní průkazy nevyměnitelné a řidiči budou muset
před získáním nového průkazu profesní způsobilosti řidiče absolvovat vstupní školení v
základním rozsahu 140 hodin. K žádosti je nutno přiložit 1 fotografii a zaplatit poplatek 200
Kč.
Žádosti přijímají referenti odboru správních činností v budově městského úřadu na Zašovské
ulici, dveře č. 103.
Prosím, upozorněte i své známé.
Za Odbor správních činností MěÚ Val. Meziříčí Ant. Foltýnová

Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2008
Chovatelé mají povinnost zabezpečit provedení očkování proti katarální horečce ovcí u
skotu, ovcí a koz starších 3 měsíců.
Tato povinnost je obsažena v mimořádných veterinárních opatřeních, která byla vyhlášena
Státní veterinární správou České republiky dne 14.8.2008 pod č.j. RED/1283/2008.
Chovatelé musí kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který u nich toto očkování
provede nejpozději do 14. září 2008 poprvé a poté za tři týdny podruhé.
Chovatelé, kteří nesplní tuto svou povinnost, se vystavují nebezpečí uložení finančního
postihu podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
MVDr. František Mahdalík v.r.
ředitel Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj

Program kina na měsíc září 2008
Opět vás vítáme u nových českých a zahraničních filmů a věříme,že se vám filmy, které jsme
pro vás vybrali, budou líbit.
Neděle 7. září v 19hod.
U MĚ DOBRÝ
Pučící kapitalismus počátku 90.let zasáhne v komedii Jana Hřebejka i do poklidných životů
šestice přátel, scházejících se k mariášovým sedánkám v přístavní hospůdce. Když se jeden z
nich stane obětí falešných hráčů, rozhodnou se mu ostatní pomoct. Český film, vstupné 43Kč.
Neděle 14.září v 19hod.
LETOPISY NARNIE: Princ Kaspian
V pokračování lewisovských adaptací se sourozenci Pevenseieovi vracejí do tajemné říše
Narnie. Zatímco v jejich světě uplynul pouhý rok, v Narnii uběhla staletí a současnost je
neutěšená . . .
Film VB a USA v českém znění, vstupné 47Kč.
Neděle 21.září v 17hod. ! ! !
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
Další z krásných pohádek Zdeňka Trošky, ve které se vrací k Janu Drdovi. Chvilku veselá
pohádka, chvilku film, u něhož bychom se měli aspoň trošku bát.
Česká pohádka vhodná pro děti i rodiče, vstupné 43Kč.
Neděle 28.září v 19hod.
INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
Ve světě neposedných archeologů i nedočkavých diváků uplynulo 19 let a profesor Jones
konečně znovu opustí svou poklidnou pedagogickou činnost - píše se ovšem rok 1957 a o
tajemnou křišťálovou lebku stojí i zlotřilí Rusové . . . Zestárl, ale pořád je to Indiana Jones.
Americký dobrodružný velkofilm s českými titulky, vstupné 47Kč.
Na měsíc říjen připravujeme: Mongol-Čingischán, Iron Man, František je děvkař, Akta X a
2.listopadu film Juraje Jakubiska BÁTHORY.

Těšíme se na vaši účast, Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Babí léto 2008 - 8. ročník Mezinárodního folklórního festivalu
Programy Babího léta 2008 - Tisková zpráva 08-01/2008
Počátkem září se Valašské Meziříčí stane dočasně centrem folklorního dění na Valašsku.
8. ročník mezinárodního folklorního festivalu „Babí léto“, který se letos uskuteční v dnech 10.
– 14.září přivítá 19 folklorních seskupení z ČR a ze zahraničí.
Festival bude zahájen ve čtvrtek v dopoledních hodinách programem určeným pro školní
mládež. Večerní vystoupení souboru HRADIŠŤAN, který je dostatečně známým tělesem
nejen pro folkloristy, vyvrcholí program prvního dne festivalu.
V pátek budou mít občané města a návštěvníci města Valašské Meziříčí možnost seznámit se
především se zahraničními soubory. Večerním vyvrcholením bude komponovaný program
slovenského folkloru „Z plodov tejto zeme“ v podání Vysokoškolského folklorního souboru
TECHNIK z Bratislavy. Páteční večer bude folklorní i v Hustopečích nad Bečvou, kde v
programu„V hustopečském zámku hrajú …“ uvidí návštěvníci především zahraniční
účastníky festivalu, následovat bude lidová veselice s muzikami souborů.
Sobota bude naplněná tóny lidových písní od samého rána. Nejprve se představí lidové hudby
zúčastněných souborů v programu „Muziky, muziky …“ a po zdravici oficiálních hostí
festivalu začne nepřetržitý sled programů – „Ze světa do Mezříča“ – program zahraničních
souborů, průvod krojovaných účastníků „Z Krásna do Mezříča“, dětské soubory uvidíme v
programu „Aj my, mladí“, program seniorských souborů nese název „Aj my, starší“ a pro
širokou veřejnost je připravena hodinka výuky lidových tanců „Taneční škola Babího léta“.
Večerní hlavní program festivalu naplní tóny a tance domácích i zahraničních souborů. A po
jeho ukončení čeká ještě tance- a zpěvuchtivé návštěvníky veselice při lidových hudbách u
zámku Žerotínů.
Nedělní program festivalu se uskuteční v Kelči – soubory se nejprve zúčastní slavností
mše v kostele sv. Petra a Pavla, poté se průvodem přesunou na náměstí a po obědě do
parku, kde proběhne druhý hlavní program festivalu pod názvem „Zešli zme sa v
Kelči“.
Aktuální informace o přípravě festivalu lze v současné době najít na internetových
stránkách www.babileto.com

Sport
Úspěch mladých hasičů z Kelče na Mistrovství ČR hry Plamen
Ve dnech 2. až 4.července se uskutečnilo v Trutnově Mistrovství České republiky žákovských
hasičských družstev. Náš okres na tomto klání, jako jediní ze Zlínského kraje, reprezentovali
žáci z Kelče. Mladí hasiči měli možnost se zde utkat s nejlepšími družstvy celé republiky v
šesti disciplínách. Celému mistrovství proto předcházela několikaměsíční poctivá a tvrdá
příprava.
První den byl ve znamení dlouhého běhu, tzv.Závodu hasičské všestrannosti. Tento závod
měří tři kilometry a běhají ho pětičlenné hlídky, které v průběhu trati plní rozmanité úkoly z

nejrůznějších odvětví (např.střelba ze vzduchovky, topografie, požární ochrana, uzlování,
ručkování po laně apod.). Vítězí družstvo s nejmenším počtem trestných bodů a s nejlepším
časem. První den se mladým Kelčanům nevyvedl podle jejich představ a obsadili průběžně
jedenáctou příčku. Naopak skvěle si vedlo družstvo z nedalekých Milotic nad Bečvou, které s
přehledem vyhrálo.
Druhý den se závodilo v tzv. CTIF disciplínách. Jako první v pořadí proběhla štafeta CTIF, ve
které soutěží devět závodníků. Štafeta je tvořena několika „hladkými úseky“, kde soutěžící
pouze v co nejkratším čase proběhne a „úseky s nářadím“, jako např.přelez žebříku, podlez
překážky, přeskok překážky apod., kde je velmi důležitá šikovnost a zároveň rychlost. Mladí
hasiči z Kelče v této disciplíně obsadili dvanácté místo, což bylo pro ně velkým zklamáním.
Následoval požární útok CTIF, nejnáročnější disciplína, ve které opět útočí devět závodníků v
čele s kapitánem. První čtveřice probíhá trať (přeskok přes vodu a překážku, průlez tunelem,
přelez lávky), a poté se snaží v co nejkratším čase nastříkat džberovými stříkačkami terče s
obsahem 10 l a následně určuje technické prostředky. Druhá čtveřice natahuje 15metrové
hadice v přesně určeném pořadí po trati a poté váže uzly. V této unikátní disciplíně obsadili
kelečští žáci skvělé osmé místo, což bylo i pro ně samotné překvapením. A do posledního dne
vstupovali na průběžném jedenáctém místě.
Poslednímu dni vůbec nepřálo počasí. Z důvodu prudkého deště hrozilo zrušení jedné z
disciplín (štafety 4 krát 60 m), ve které si kelečští závodníci věřili. Nakonec došlo k rychlé
operativní změně programu a disciplíny pátečního dne se běhaly v jiném pořadí, avšak
všechny podle programu.
Jako první v pořadí proběhla štafeta dvojic, kterou kelečští žáci pravidelně trénují, a která je
také součástí hodnocení vsetínské ligy. Jako by však Kelčané dostali strach z příliš velké
konkurence, a tak obsadili až devátou příčku.
Požární útoky probíhaly za velmi silného deště. Rozdílem na MČR jsou tzv.nástřikové terče,
což znamená, že závodníci po provedení sacího vedení a natažení hadic musí ještě naplnit
desetilitrové nádoby na terčích. Vzhledem k tomu, že tato rarita byla pro kelečské závodníky
nová, šli na tuto disciplínu jako na velkou neznámou, i přesto se jim podařilo v konkurenci
uspět a obsadit úctyhodnou osmou pozici.
Následoval přesun na jiný stadion a kýžená poslední disciplína, štafeta 4 krát 60m. Běh je
tvořen čtyřmi úseky, v prvním se překonává kladina o délce 4 metrů, dále pak přeskok břevna,
přenos hasicího přístroje a následuje spojení hadic a proběhnutí cílem.
Až do samého konce čekali žáci z Kelče na svůj samotný úspěch a díky skvělému času zde
obsadili celkové druhé místo a stali se vícemistry České republiky ve štafetě 4 krát 60 m.
Je nutno podotknout, že se podařilo prosadit i jednotlivcům ve štafetě 60 m překážek. V
kategorii chlapců obsadil Jakub Plesník celkové sedmé místo, František Kunovský desáté a
Tomáš Foukal dvacáté místo z celkového počtu asi čtyřiceti pěti závodníků. Dále pak Adéla
Georgievová obsadila v té samé disciplíně v kategorii dívek patnáctou příčku.
Celkově obsadilo družstvo mladých hasičů 11.místo, což je pro družstvo, které nemá
zkušenosti s tak velkými závody, dozajista úspěchem.
D.Syryčanská

Orel Jednota Kelč informuje
Ruty Šuty v Lurdech, Ruty Šuty na Starém Dobrém Westernu 1.- 2.8.2008, Nábor do
florbalu a tanečního souboru Ruty Šuty
Ruty Šuty v Lurdech

Ve dnech 12. -20. 7. 2008 se osm členů souboru Ruty Šuty Kelč zúčastnilo zájezdu
pořádaneho otcem Marianem do francouzkých Lurd. Součástí zájezdu bylo i vystoupení
souboru na setkání poutníků. Každý den byl nějaký program a mše svatá. Byli jsme na
světelném průvodu , koupali se v zázračných lurdských lázních (pro mě osobně nejkrásnější
zážitek), prošli jsme krásnou křížovou cestu. Proběhlo také mezinárodní setkání mládeže a
šest zástupců našeho zájezdu (mezi nimi i tři ze souboru Ruty Šuty) se modlili růženec před
hlavní katedrálou na světelném průvodu česky.
Moc se nám líbilo jen tak chodit po malých krámcích a sledovat prodavače i kupující, jak se
domlouvají krásnou francouzštinou. Naši tanečníci tancovali i za doprovodu živé hudby ,
když se narychlo domluvilo vystoupení před hlavní budovou na závěr našeho pobytu jako dík
všem, kdo se o nás starali, a děvčata ze Scholy se musela rychle naučit písničku „ Nebe,
peklo, ráj“ od Věry Martinové a secvičit s tanečnicemi, ale zvládla to na výbornou. Moc se
nám líbily zastávky u moře v Monaku a na cestě zpět v Itálii v Bibione. Pobyt v Lurdech byl
pro všechny velkým zážitkem. Bylo to krásných osm dní plných přátelství, pohody a
nevšedních zážitků. Děkuji otci Marianovi, všem poutníkům i tanečníkům.
Jitka Hegarová
Ruty Šuty na Starém Dobrém Westernu 1.- 2. 8. 2008
Vystoupení na STARÉM DOBRÉM WESTERNU na přehradě Bystřičce už patří mezi naše
pravidelné akce. Letos to již bylo potřetí a velice jsme se těšili. Zvlášť proto, že jsme společně
s pořádající kapelou Gympleři ze Vsetína, připravili společný projekt. Na námět Jitky
Hegarové byla vytvořena choreografie Sedm statečných, text napsal René Hegar a Martin
Kožich, kapelník Gymplerů, složil hudbu, kterou kapela nahrála ve studiu současně s novým
Cd „Převážně country“ vsetínského písničkáře Goši, kterého jsme mohli vidět na našem
festivalu v Kelči. A s touto choreografií jsme se měli předvést naživo s Gymplery v jejich
programu. V předpremiéře tato skladba zazněla v Českém rozhlase Ostrava v pořadu Koktejl,
kde padla zmínka i o našem tanečním souboru a mluvilo se o nás i v Dobrém ránu ČT z
Ostravy. Patříme už pevně do programu Westernu a děkujeme Gymplerům za reklamu, kterou
nám udělali.
Kromě Sedmi statečných, které se tančily v pátek i v sobotu, jsme měli ještě dvě vystoupení v
pátečním pořadu a to Colorádo a Hej, pane šenku. Navíc si ještě děvčata zatančila naživo
společně s Věrou Martinovou, která byla hvězdou pátečního programu, skladbu Nebe, peklo,
ráj. Pochvala v zákulisí a následné fotografování s paní Martinovou, nepsanou královnou naší
country music, byl jen začátkem nevšedních zážitků tohoto víkendu.
V sobotním programu kromě nás vystupovala také skupina Kentaky z Nivnice.Byli to již
starší tanečníci a předváděli country tance a line dance, tak jsme se rozhodli předvést clogging
(step). Už zvuková zkouška byla zajímavá, protože sám Wabi Daněk, který zahajoval sobotní
program, nechal naše tanečníky zkoušet na úkor vlastního zvučení. Na oplátku jsme se s
Wabim vyfotili a i od něj jsme se dočkali pochvaly. Pak se již festival rozběhl naplno a na
pódiu se střídaly známé skupiny jako Nezmaři, Taxmeni, Modrotisk, Naďa Urbánková a
Bokomara a festival zakončil Petr Spálený se skupinou Apollo. Všichni tanečníci si nenechali
ujít možnost získat podpis od takových osobností naší hudební scény, obzvlášť proto, že jsme
se pohybovali po celý festival v zákulisí, takže jíst guláš u stolu spolu s Petrem Spáleným,
nebyl zas až tak výjimečný zážitek.
Tento krásný víkend jsme si zpestřili už i páteční pěší túrou na bazén do Mikulůvky, kde se
všichni, včetně malého Adámka, dosytosti vyřádili a také jsme se zašli podívat s Alešem a
Patrikem na závody do vrchu „Valašský klobúk“ do nedaleké Malé Bystřice, kde nejlepším
zážitkem bylo, že kluky málem přejela formule F1, která přijížděla na start. Zkrátka už teď se

těšíme na další ročník Starého Dobrého Westernu 2009. A nám nezbývá než poděkovat
Anetě, Veronice J., Hance, Alence, Nele, Renátce, Terezce, Veronice H., Liborovi, Karlovi,
Alešovi za skvělou reprezentaci souboru, kterou ocenilo nejen potleskem více jak dvě
tisícovky diváků, Adámkovi, že vydržel být hodný, Petrovi a Janě Perutkovým za dovoz
kostýmů a tanečních plat, manželům Pajdlovým za odvoz kostýmů, Josefu Masaříkovi za
odvoz tanečních plat a rodičům za odvoz tanečníků domů.
René a Jitka Hegarovi
Orel Jednota Kelč
1. pořádá nábor do oddílů florbalu
Oddíly florbalu jsou v těchto kategoriích:
1. Mladší žáci (1996 a mladší) účastní se Lars ligy ml.žáků
2. Starší žáci (1995-1994) účastní se Orelské ligy st.žáků
Tréninky oddílů jsou :
Ml.+St.žáci – Po+St 18,00-19,30hod – trenéři Petr Perutka, Červek Miroslav
vedoucí družstev: Marek Palata
Zájemci se mohou hlásit na trénincích v průběhu měsíce září u trenérů . Vlastní florbalová hůl
podmínkou. Přezůvky do tělocvičny sebou.
2. pořádá nábor do tanečního souboru Ruty Šuty
v těchto kategoriích:
1. Country začátečníci
2. Line dance+step začátečníci
3. Country mírně pokročilí
4. Line dance+step mírně pokročilí
5. Country pokročilí
6. Line dance+step pokročilí
7. Irské+ skotské tance (pro zkušené tanečníky)
Zájemci se mohou hlásit na zkoušce, která bude v hasičském domě ve čtvrtek 11. 9. 2008 od
17,00 hod. u vedoucích souboru Jitky a René Hegarových. Přijímáme děti ve věku od šesti let,
děti mladší dvanácti let musí přijít v doprovodu dospělé osoby. Přezůvky s sebou.

Výstavba 5-ti bytových domů
V KELČI - ( „Na Zátopkovém“ )




POPIS PROJEKTU:
o 5 bytových domů s maximálním počtem 55 bytových jednotek,
o bytové domy A,B,C nejsou podsklepeny, u bytových domů D a C jsou plánovány v
částečném podsklepením vždy 4 garáže,
o každá bytová jednotka má vlastní balkon,
o v okolí domů jsou navržena parkovací místa,
o v okolí domů je plánované dětské hřiště a odpočinková část
POPIS DOMU:

o
o
o
o
o



cihlový dům se sedlovou střechou,
okna a vstupní dveře z plastu,
v každém bytovém domě bude 11 bytových jednotek – 5 bytů 1+kk a 6 bytů 2+kk,
v přízemí domů je společný prostor pro všechny byty ( kola,kočárky ),
možnost úpravy vnitřní dispozice bytů před dokončením výstavby bytového domu,
VELIKOSTI BYTŮ

PODLAŽÍ

1.podlaží

2.podlaží

3.podlaží



ČÍSLO BYTU

TYP BYTU

OBYTNÁ
PLOCHA

BALKÓN

SPOL.
PROSTOR.

PODÍL NA
POZEMKU

m2

m2

m2

m2

A1

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A2

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A3

1+kk

39,81

2,88

8,6

36,86

A4

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A5

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A6

1+kk

39,81

2,88

8,6

36,86

A7

1+kk

39,81

2,88

8,6

36,86

A8

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A9

2+kk

51,89

3,65

8,6

36,86

A 10

1+kk

39,81

2,88

8,6

36,86

A 11

1+kk

39,81

2,88

8,6

36,86

POZVÁNKA NA INFORMATIVNÍ SCHŮZKU K VÝSTAVBĚ BYTOVÝCH DOMŮ V KELČI
o Dne: 25. září 2008
o Místo: Hasičský dům v Kelči
o Hodina: 18 hodin
o Program:
 informace o projektu výstavby bytových domů
 termín realizace
 možnosti rezervace bytových jednotek
 financování

Na společné jednání Vás co nejsrdečněji zve společnost
DELOP-HP s.r.o. a starosta města.
Veškeré bližší informace:
www.delop-hp.cz

email: info@delop-hp.cz
tel. 731 185 715

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2008
V sobotu 17.května 2008 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal již 18.ročník tradičních
rybářských závodů. Závodů se za pěkného slunečného počasí zúčastnilo celkem 98
závodníků, z tohoto počtu 14 dětí 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 16 let.
2) nejdelší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 16 let).
Výsledky závodů:
O největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo:
Miroslav ZAHRADIL z MO Choryně chytil 19 kaprů o celkové délce 906 cm.
2.místo:
Miroslav PODZEMNÝ z MO Choryně chytil 9 kaprů o celkové délce 420 cm.
3.místo:
Václav SVOBODA z MO Val. Meziříčí chytil 4 kapry o celkové délce 195 cm.
4. místo Jan KOVÁŘ

Vsetín

4 ks

194 cm

5.

František HAVRAN

Kelč

4 ks

187 cm

6.

Josef DOLEŽAL

Choryně

2 ks

101 cm

7.

Martin KUBZA

Val. Meziříčí

2 ks

95 cm

8.

Oldřich JUŘICA

Vsetín

2 ks

91 cm

9.-10.

Zdeněk MATULA

Ostrava

2 ks

90 cm

9.-10.

Josef URBAN

Vsetín

2 ks

90 cm

11.

Ervín TVRDOŇ

Kelč

2 ks

87 cm

O největší úlovek kaprů a amurů - děti
1.místo: Josef Indruch z MO Valašské Meziříčí chytil 3 kapry o celkové délce 135 cm
O nejdelšího kapra
1.místo: Josef Doležal z MO Choryně chytil kapra o délce 52 cm
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci letošních
závodů a všem návštěvníkům závodů.
Děkujeme všem sponzorům letošní tomboly: Aska-pstruhařství Rožnov p/R - p.Vlastimil
Raška, Akord Kelč - p.Jaroslav Pajdla, Autoopravna Kelč – p.František Jiříček, Autoopravna
Kelč – p.Vladimír Stříteský, Elektronika Kelč-p. Lubor Pitrun, Panedi Style s.r.o. Kelč, Mlýn
Kelč- p.Petr Vavřík, Odborné učiliště Kelč, NVB servis - Ing.Radek Vacula, Montáž oken –
p.Petr Smahel, prodejna smíšeného zboží U Kubů, prodejna rybářských potřeb Hranice na
Moravě, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová, Řeznictví Kelč – p.Pavel
Ondrušek, Rybářství Velké Meziříčí-chov drůbeže Kelč, trafika Všechovice - p.Václav
Horáček, UHER Company-p.František Uher, VAST Tercia Valašské Meziříčí, Viva Kelč - p.
Pavel Valla, Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Zahradnictví Kelč- p.Jaroslav Jiříček ml.,
Zemědělské družstvo Kelečsko.
Ing. Jaroslav Orel

MěÚ informuje
Vítání občánků
V sobotu 13. září 2008 přivítáme mezi občany města Kelč nově narozené děti.
Slavnostní obřad proběhne v 9,30 hod. a v 10,30 hod. v obřadní síni radnice.
Byly pozvány děti narozené od konce března 2008.
Pokud rodiče neobdrží pozvánku, prosíme, aby se dostavili ne MěÚ v Kelči.

Zajímavosti
Kelečský rod Slimáčků („od kostela“)
Pan František Slimáček (1909-1999) byl známá a nepřehlédnutelná kelečská osobnost. Znali
jsme jej již od roku 1928 jako významného a obětavého činitele ochotnického divadla v Kelči.
Nejdříve jako herce, ale pak také jako pilného režiséra a organizátora. Nacvičoval a hrál
divadlo i po roce 1945. Od tohoto roku byl také navíc i starostou tělovýchovné jednoty Sokol
a to až do jejího zrušení v roce 1951.
František Slimáček byl dále známý jako dobrý hospodář a čestný a zásadový člověk. To mu
také vyneslo, že byl v padesátých letech zatčen a zařazen do vojenského, pracovního
„pomocného technického praporu“.
Tyto skutečnosti příslušníka rodu Slimáčků „od kostela“ ještě nejstarší kelečští občané
pamatují. Mnozí občané také vědí, že jeho syn Jan, ročník 1939, je hudebním skladatelem a

významnou osobností hudebního světa, a to nejen v prostředí města Plzně. Už málo je ale
známa skutečnost, že i bratr Františka Slimáčka Josef, kelečský rodák, byl hudebníkem, a také
syn Josefa Milan, je hudební skladatel. Připomenutí těchto osobností z jednoho kelečského
rodu je tedy na místě.
Josef Slimáček se narodil v Kelči 25.7.1913. Počáteční hudební vzdělání získal na hudební
škole v Moravské Ostravě a ve studiu pokračoval na brněnské konzervatoři, kde absolvoval v
letech 1929-1933 varhanní oddělení a kde rovněž studoval řízení sboru a dirigování. Po
vykonání vojenské služby navštěvoval učitelský ústav, na kterém odmaturoval v roce 1938 a
složil státní zkoušky z houslí, zpěvu, klavíru i varhan. Ve studiu sborového dirigování
pokračoval také dva semestry na JAMU (nedokončeno z důvodů nástupu komunismu v
r.1948.)
Již v době svých studií na učitelském ústavu působil Josef Slimáček v Brně jako pedagog. Od
roku 1935 vyučoval 14 let na 1. a 3. reálném gymnáziu v Brně, v letech, v letech 1945-1949
byl profesorem na brněnské konzervatoři a také na pedagogickém gymnáziu, několik let byl
ředitelem hudebních škol v Brně-Šlapanicích a Žabovřeskách. Soukromě vyučoval hru na
klavír.
V roce 1937 nastoupil do funkce ředitele kůru v minoritském kostele sv.Janů později pak v
kostele sv.Tomáše a tam působil až do své smrti. Měl hluboký vztah k liturgické hudbě a
velice miloval hru na varhany. Plně se věnoval náročné službě regenschoriho, u minoritů vedl
místní smíšený chrámový sbor, který zvláště ve vánoční a velikonoční době doplňoval
orchestrální složkou. Při slavení liturgie dovedně uplatňoval své znamenité improvizační
umění.
Josef Slimáček uplatnil také své skladatelské schopnosti. Zkomponoval několik skladeb
liturgického charakteru, jež jsou všechny dochovány v rukopisné podobě. K dalším jeho
skladbám se řadí několik mužských sborů a přibližně 50 úprav lidových písní pro mužský
sbor.
Kromě chrámové služby, funkce ředitele kůru krematoria a pedagogické činnosti se věnoval
současně sborovému dirigování. Byl velkým propagátorem sborového zpěvu a k jeho
celoživotním zájmům patřily mužské sbory.
Josef Slimáček zemřel v Brně dne 7.6.1973 ve věku nedožitých šedesáti let.
Milan Slimáček, syn Josefa Slimáčka a synovec kelečského Františka Slimáčka, se narodil v
Brně 20.9.1936. V roce 1958 vystudoval konzervatoř v Brně, kde studoval hru na varhany u
prof. Pukla a kompozici u prof. Suchého. Pokračoval na Vysoké škole múzických umení v
Bratislavě (kompozici u profesora A.Moyzese), kterou ukončil v roce 1963.
Od tohoto roku až do roku 1971 působil jako pedagog na konzervatoři v Brně (korepetice na
klavír, nauka o harmonii). Další jeho kariéra je spjata s Československou televizi – studio
Brno. Zde osmnáct let vykonával funkci hudebního režiséra. Poté se věnoval pedagogické
činnosti : nejdříve na herecké fakultě Janáčkovy akademie muzických umění Brno, pak na
brněnské Taneční konzervatoři.
Milan Slimáček je autorem hudby k řadě televizních filmů a inscenací i večerníčků pro TV
studio Bratislava, autorem hudby dětského pohádkového muzikálu Princezna písnička,
scénické hudby pro představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký a dalších skladeb. Od roku
1990 je členem Klubu moravských skladatelů.
V oblasti hudby je i veřejně činný. Začátkem devadesátých let působil ve výboru Českého
hudebního fondu a v letech 1991 až 2001 pak ve správní radě Nadace Leoše Janáčka.
Prameny:
1.www.sdh.cz/sdh_htm/zpravodaj/ms-20032.htm

2.www. on-lineastrology.com /encyklopedia/09-20.htm1
3.Jaroslav Fiala: Portréty plzeňských skladatelů – Jan Slimáček (Západočeská univerzita v
Plzni, 2006)
Otakar Tvrdoň, Ostrava ( pokračování příště )

Různé
Organizace zahrádkářů oznamuje, Posezení se seniory, Humanitární sbírka
Organizace zahrádkářů oznamuje:
Od 6. září šrotování, moštování, sušení ovoce
Šrotování, moštování - informace na mobilu 739 227 627
čtvrtek 15hod. – podle zájmu
sobota 13 hod. - 17 hod.
Sušení - informace na mobilu 739 263 726 (volejte po 18hodině)

Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 18.září 2008 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecním/městským úřadem vyhlašuje
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce.
HUMANITÁRNÍSBÍRKU

Můžete nám darovat :
letní a zimní oblečení (dámské, pánské,dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky
peří, péřových přikrývek a polštářů
deky a přikrývky (obyčejné, vatované, spací pytle)
noviny, časopisy a knihy
pouze novou obuv
pouze funkční kabelky (s funkčním zipem, zapínáním, apod.)
VĚCI, KTERÉ NEMŮŽEME PŘIJMOUT, jelikož pro ně nemáme uplatnění :
kabáty, svetry, samostatná saka
oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon)
lyžařské boty, stany
veškerou elektroniku (ledničky, televize a počítače apod.)
nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
hračky a školní potřeby
domácí potřeby ( černé a bílé nádobí, příbory apod. )
Sbíráme pouze textilní materiál a to z důvodu, že pro ostatní materiál nemáme uplatnění
a jeho případná likvidace je pro nás finančně náročná.
Sbírka se uskuteční
dne: každou středu - do 10. září 2008
čas: 16 – 18 hodin
místo: fara Kelč
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Více na www. diakoniebroumov.org

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Dagmar Jiříčková Kelč
65 let
Libuše Ševčíková Kelč
Václav Wrana Kelč
Stanislav Machač Kelč
Ladislav Smolka Kelč

70 let
Alois Staša Lhota
75 let
Ludmila Vinklarová Kelč
Antonín Prokeš Kelč
80let
Zlatonka Gazdíková Kelč
81 let
Josef Stryk Kelč
Marie Pavlištíková Němetice
83 let
Zdeněk Orel Kelč
87 let
Marie Chvatíková Kelč
91 let
Františka Masaříková Kelč
Narození
Jakub Fabík
Lukáš Michut
Beáta Baďuříková
Tomáš Hloch
Štěpán Škařupa
David Štoller
Tobias Brückner
Marie Šatranová
Sňatky
Miroslav Bareš * Markéta Hubertová
Ivan Kočík * Daniela Srkalová
Michal Škařupa * Dobromila Kutálková
Marek Dolák * Drahomíra Effenbergerová
Petr Pospíšilík * Hana Tvrdoňová
Petr Jurenka * Věra Neradilová
Úmrtí
Jiří Humplík 44 let
Anděla Klášterková 79 let
František Slimáček 86 let
Milada Mašlaňová 71 let

Milada Vozáková 88 let
Ladislav Olajoš 77 let
Josef Kunovský 74 let

