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Úvod
Končí léto, začíná škola a s ní také podzim. Pro naše město to však není signál k odpočinku a
ukončení prací. Jak jistě mnoho lidí ví, probíhá již druhá etapa rekonstrukce kulturního domu.
Sál a ostatní příslušenství je již hotovo, ale dále probíhají práce na jevišti, kde se dokončuje
technické zázemí, instaluje se opona a horizonty, závěsy na okna, světla a ostatní doplňky.
Největší pracovní ruch probíhá v části bývalé kuželny. Celá budova kuželny byla znovu
postavena a přistavěno zázemí jak pro kuželkářský oddíl, tak pro návštěvníky sportovních
zápasů. Také je rekonstruována celá střecha kulturního domu, která byla v havarijním stavu.
Koncem roku bude v budově zahájen provoz.
To však není jediná akce, která u nás probíhá. Další důležitou investicí je příprava stavebních
parcel v lokalitě bývalého statku. Všechna stavební místa, která tak vznikla, jsou již obsazena.
Město proto hledá nové lokality pro výstavbu rodinných domků.
V lokalitě „Zátopkovo“, to je poblíž panelového sídliště, vzniká zóna pro hromadnou bytovou
zástavbu. Celou akci převzala developerská společnost Develop-HP, s.r.o. Nový Jičín. V
těchto místech budou postaveny nové bytové domy, v nichž si zájemci budou moci koupit
nové byty.
Začátkem roku 2008 začne platit nový vodní zákon, který mimo jiné ukládá všem obyvatelům
prokázat, jak likvidují své odpadní vody. V Kelči je kanalizace hotová, ale v místních částech
nás čeká ještě hodně práce.
V letošním roce je zahájena výstavba kanalizace v Němeticích a Komárovicích. Jen díky
výrazné dotaci od ministerstva zemědělství a Krajského úřadu Zlín, které uhradí ¾ nákladů,
může město tuto investici zrealizovat. Pokud bychom tuto akci nerealizovali, hrozila by městu
pokuta 1 mil. Kč ročně.
Další místní částí – Lhota a Babice, bude obtížnější vyřešit. Jde o menší sídlo, pro které není
možné v současné době zajisti dotace. Jediná možnost je spojit se s ostatními menšími
obcemi. Proto jsme přistoupili k aktivitám Mikroregionu Záhoří, které sdružuje menší obce v
části přerovského okresu poblíž Kelče. Tyto obce připravují společně projekt odkanalizování
a město Kelč se zapojilo do tohoto projektu s řešením odkanalizování části Lhota a Babice. Je
to v současnosti jediná možnost, jak zajistit stejné podmínky bydlení pro všechny občany
našeho města.
Poslední akcí, kterou v letošním roce připravujeme, je dokončení opravy mateřské školyvýměna oken, zateplení fasády a závěrečné práce na venkovní kanalizaci.
Věřím, že všechny tyto akce se podaří dovést do zdárného konce tak, abychom mohli v
příštích letech pokračovat dále. Čeká nás hlavně rekonstrukce komunikací a chodníků v Kelči.
Jde o velmi finančně a organizačně náročnou akci, která bude vyžadovat podporu fondů
Evropské unie.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

MěÚ informuje
Oznámení městského úřadu
Český statistický úřad bude provádět strukturální šetření v zemědělství nazvané „ZEM 2007“.
Do tohoto šetření byla vybrána i naše obec.
Šetření proběhne v době od 1. září do 15. listopadu 2007.

Provádět je budou pověření pracovníci, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele
vydaným ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u
domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
a zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Všechny osoby zúčastěné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech.
Případné dotazy zodpoví pověření pracovníci ČSÚ Zlín :
Lenka Galetková a Ing. Eva Svoradová,
tel. : 571 410179, e-mail : csu-vs@iol.cz
Městský úřad Valašské Meziříčí – odbor správních činností :
Vážení spoluobčané,
na základě oznámení Ministerstva dopravy Vás znovu upozorňujeme na nutnost výměny
řidičských průkazů vydaných do 31. 12. 1993, i když v těchto řidičských průkazech není
omezena doba platnosti.
Přestože tyto řidičské průkazy platí do konce letošního roku, nečekejte s výměnou na poslední
měsíce, kdy se na úřadě můžete setkat s dlouhým čekáním ve frontách.
Žádosti o výměnu se přijímají na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí na Zašovské ulici,
kancelář č. 110
( tel. 571 674 436 nebo 571 674 410 ).
K výměně potřebujete jednu fotografii, občanský a řidičský průkaz. Výměna je zdarma.
Bližší informace naleznete na úřední desce ( případně na obecním úřadě).
Ing. Soňa Janetková, vedoucí odboru správních činností MěÚ Valašské Meziříčí

Z mikroregionu
Svazek plánuje svůj rozvoj
Zpracování strategického plánu rozvoje na období let 2008 až 2016 zahájil Svazek obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Ve spolupráci s Rozvojovou agenturou VIA,
která plán zpracuje, budou zástupci členských obcí rozhodovat o tématech, jež bude
Mikroregion v rámci svého rozvoje prosazovat.
Výsledkem plánování bude takzvaný strategický dokument, který se stane důležitým
podkladem při předkládání žádostí o dotace ze zdrojů Evropské unie. Vzejít by z něj měly
také konkrétní náměty na společné projekty obcí, které bude Mikroregion v nejbližších letech
realizovat.
Strategické plánování bude probíhat do konce října. O jeho průběhu se zájemci dovědí více na
webových stránkách www.meziricsko.cz a www.agenturavia.eu. Během listopadu se pak
veřejnost bude moci k obsahu dokumentu vyjádřit a vznést případné připomínky.

Taneční kurz. V minulém čísle Zpravodaje jsme vás, vážení občané, informovali o možnosti
pořádání tanečního kurzu pro pokročilé, který by se konal u nás v Kelči. Zatím se přihlásilo
málo zájemců. Upozorňujeme tedy opět- přihlaste se na Měú v Kelči u pí M. Schybolové.

Kultura
Neděle 21. října Kostel sv. Petra a Pavla v Kelči
Moravští madrigalisté budou po 42 letech opět koncertovat v Kelči !!!
Sbor založil PhDr. Jiří Šafařík v Kroměříži v roce 1961. Původně těleso provozovalo pouze
renesanční a barokní skladby, ale brzy rozšířilo svůj repertoár o díla všech slohových epoch
až po současnost. PhDr. Jiří Šafařík vedl sbor 29 let, od roku 1991 stojí v jeho čele Mgr.
Radek Dočkal. Za dobu své existence sbor nastudoval více než 200 skladeb, od úprav
lidových písní až po osmihlasá moteta J. S. Bacha. Několik skladatelů věnovalo
madrigalistům svá díla, mezi jinými i Jaroslav Křička, kelečský rodák. Dnes mají
madrigalisté za sebou stovky koncertů doma i v zahraničí - v Maďarsku, Rumunsku, Dánsku,
Velké Británii a v Itálii. Opakovaně koncertovali v Polsku, Rakousku, Francii a zejména v
Německu, kam vyjíždějí nejčastěji, a kde mimo jiné zapívali také v Křesťanském pavilonu na
Světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru. Natáčeli pro domácí i zahraniční rozhlasové a
televizní stanice. Mají za sebou také tři CD nahrávky: profilové CD Moravští madrigalisté
(1998), Sborové cykly českých mistrů (2003) a Vánoce s Moravskými madrigalisty (2005).
Poprvé a zatím naposledy vystoupil sbor v Kelči v roce 1965 v rámci hlavního programu
oslav „Kelč Křičků 1965“, tehdy ještě pod původním názvem Komorní polyfonní
sdružení. Skladatel Jaroslav Křička byl koncertu osobně přítomen.
Koncert se uskuteční za podpory města Kelč a některých kelečských podnikatelů
Více o historii i současnosti Moravských madrigalistů se dočtete v příštím čísle Zpravodaje, ti
nedočkaví se mohou podívat na internetové stránky sboru:http://www.madrigaliste.cz
Věra Kroftová

Program kina na měsíc září 2007
Vážení filmoví přátelé, po filmových prázdninách znovu nabízíme to nejlepší co připravilo
filmové léto 2007.A protože jsme zůstali pozadu s premiérovými filmy, nabízíme tento i příští
měsíc dvouprogram pro děti,mladé i dospělé tak,abychom uspokojili i toho nejnáročnějšího
filmového diváka.
Neděle 2.září v 19hod.
VRATNÉ LAHVE
S malým zpožděním uvádíme nejpopulárnější český film. Učitel Tkaloun alias Zdeněk Svěrák
odešel do důchodu, ale nehodlá zahálet. Hořkou komedii o stáří natočil jeho syn Jan.Tento
film není třeba zvlášť představovat, protože byl oceněn několika českými i zahraničními
cenami.
Český film,95min.,vstupné 43Kč.
Neděle 9.září v 17hod.
SPIDER-MAN 3
Zdánlivá idyla Petera Parkera je narušená vpádem zla,jenž má mnoho tváří...Pravděpodobný
závěr série znovu v režii Sama Raimiho.
Americký velkofilm v dalším pokračováním pavoučího muže, v českém znění,
139min.,vstupné 45Kč.
Neděle 9.září v 19,30hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU - NA KONCI SVĚTA
Závěr veleúspěšné pirátské série musí vyřešit ožehavý problém zmrtvýchvstání Jacka
Sparrowa a zavést celou společnost starých přátel až na Dálný východ...
Americký dobrodružný film s českými titulky, 168min., vstupné 49Kč
Neděle 16.září v 17hod.
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Animovaný film podle pohádky Hanse Christiana Andersena o nejošklivějším káčátku na
světě a kryse, která se jaksi proti své vůli stala jeho otcem.
Kreslený film v koprodukci států EU v českém znění, 90min. vstupné 25 Kč.
Neděle 16.září v 19hod.
SUNSHINE
Danny Boyle natočil vesmírnou sci-fi, jejíchž hrdinové se v blízké budoucnosti vydávají k
umírajícímu Slunci, aby ho znovu probudili k životu.Nejúspěšnější sci-fi snímek letošního
léta v americké produkci s českými titulky, 108min., vstupné 45Kč.
Neděle 23.září v 17hod.
HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
I když Harrymu nikdo nevěří, pravdou je, že Voldemort je zpět a válka na spadnutí.Dokáže
tajný řád zachránit kouzelnický svět? A opět číhají
zákeřní smrtijedi, neméně proradné hormony a jedna ropucha v lidské podobě. Další
pokračování veleúspěšného filmu Velké Británie v českém znění, 139min., vstupné 51Kč.
Neděle 23.září v 19,30hod.
KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Po "Hrdinovi" a "Klanu létajích dýk" přichází Zhang Yimou s ještě výpravnějším kostýmním
velkofilmem. Shakespearovská tragédie na pozadí císařské nádhery.
Film Číny a Hongkongu s českými titulky, 114min., vstupné 43Kč
Neděle 30.září v 19hod.
TAJNOSTI
Pětačtyřicetiletá Julie se rozhodne koupit piano a v putování za jeho získáním prožije den,
který jí změní život...Hlavní roli v komorním dramatu Alice Nellis vytvořila Iva Bittová.
Český-Slovenský film, 96min., vstupné 45Kč.
Na měsíc říjen připravujeme: Shrek 3, Edith Piaf, Bestiář, Roming, Smrtonosná past 4.0,
Zodiac a jiné.
Na měsíc listopad připravujeme 4.11. Simpsonovi ve filmu, sci-fi Next.
Těšíme se na vaši přízeň a věříme,že filmy,které jsme pro vás vybrali se vám budou líbit.
Pajdla Miroslav,ved.kina Kelč

Kopaná
Rozpis Mistrovských utkání podzim 2007
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Neděle 17.6.2007 – Kelč – Prostřední Bečva 4 : 0 / 1 : 0 /Hostující hráči přijeli s vědomím
jen utkání odehrát. Naši hráči si tak mohli zastřílet. První branku vstřelil Martin Pastrnek. V
prvním poločase to bylo z naší strany jediná branka. Přestože hostující kupili jednu chybu za
druhou, další branky začaly padat do soupeřovy sítě až v druhém poločase, trefil se Tomáš
Srkala. Pak již unavení a brankami zlomení hosté čekali na další branky. Dočkali se. Žejdlík
zvýšil na 3:0. Na konečný stav upravil výsledek svojí první brankou po příchodu do Kelče
Lukáš Machač. Hosté byli na tom tak špatně, že neproměnili ani pokutový kop.
Pátek 22.6.2007 – muži Vel. Karlovice – Kelč 1 : 2 / 0 : 1 / Utkání se hrálo za velkého
vedra. Naši hráči měli více ze hry. Jako první se trefil Petr Vlček. Domácí srovnali skóre
pokutovým kopem. Domácím docházely síly a naši hráči toho využili.Branku vstřelil Martin
Hegar.

Jak dopadla naše mužstva v tabulce po skončení mistrovském ročníku 2006-2007:
Krajská soutěž přípravek- starší skončili na 3. místě
mladší skončili na 6. místě
Krajská soutěž žáků- starší skončili na 8.místě
mladší skončili na 7. místě
Dorost skončil na 10. místě
Muži skončili na 4. místě
Výbor oddílu kopané děkuje městskému úřadu, TJ Kelč, dalším sponzorům, kteří přispívají
na činnost kopané, divákům za podporu. Hráčům, trenérům a všem těm, kteří se starají o
kopanou.
Po letních prázdninách začala opět mistrovská utkání ročníku 2007-2008. Trenérem se stal
pan Jan Jursik. Změny v mužstvu nejsou žádné.
Neděle 12.8.2007 – dorost – Bylnice – Kelč 2 : 1
Muži – Prostřední Bečva – Kelč 2 : 2 / 1 : 1 / Na úvod soutěže to bylo velmi kvalitní utkání.
Obě mužstva hrála s maximálním nasazením. Z úvodní branky se radovali domácí. Zkušenost
Petra Tomáška se projevila a křižnou střelou z hranice pokutového území vyrovnal. Ve
druhém poločase po rohovém kopu hlavičkoval Libor Novák. Před koncem utkání byl po
druhé žluté kartě vyloučen Václav Škařupa. Domácí převahy dokázali využít a srovnali na
konečné skóre 2 : 2.
Miroslav Červek

Různé
Pošta pro tebe
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem ochotným neznámým lidem, hlavně zdravotním sestřičkám v civilu za
poskytnutí první pomoci a zavolání RZS při náhlé nevolnosti naší dcery na návštěvě pouti sv.
Petra a Pavla v kelečském parku 1.7.2007
Vděční rodiče

Organizace zahrádkářů oznamuje, že provádí
šrotování, moštování, sušení ovoce
Moštování - od 5. září
každou středu – 15 – 18 hodin
každou sobotu – 13 – 18 hodin
informace na tel. č. : 739 227627
Sušení ovoce - po dohodě na tel. : 739 263726 – po 18. hodině

Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 17.září 2007 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
POSEZENÍ S P.PIOTREM WARDECKIM,
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU.
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

Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: socialni@citadela.cz, tel. č.: 571 629 086, fax: 571 629 085, web: www.citadela.cz
Už čtyři roky poskytujeme hospicovou paliativní péči lidem v terminálním stádiu života a
jejich nejbližším. Hospicová péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné
bytosti. Nemocným je zajišťována odborná péče a podpora v oblasti medicínské, biologické,
sociální, psychologické a duchovní. Důležitou složkou paliativní péče je léčba bolesti.
Umírající člověk se často víc než samotné smrti bojí právě bolesti. Hospic nemocnému
garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována jeho lidská
důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Důraz je kladen na kvalitu
života nemocného až do jeho posledních chvil i na podporu jeho blízkých. Důvodem přijetí
pacienta do našeho hospice jsou pokročilá stádia nádorových a jiných onemocnění. Navrhnout
a doporučit tento způsob léčby a péče o nemocného může ošetřující lékař v nemocnici nebo
praktický lékař. Umístění do hospice si však může vyžádat i sám pacient nebo jeho blízcí.
Pokoje pro pacienty jsou většinou jednolůžkové, doplněné přistýlkou pro blízké nemocného,
vybavené nočním stolkem, stolem, skříní a poličkami. Postele jsou všestranně elektricky
polohovatelné. Součástí každého pokoje je i hygienické zařízení. Pacient má možnost si pokoj
vyzdobit a zpříjemnit drobnými předměty, které má v oblibě, včetně připojení vlastního
televizoru.
Na oddělení s osmi lůžky nabízíme odlehčovací službu rodinám, které dlouhodobě pečují
o nemocného člověka. Jedná se většinou o pobyty v rozsahu dvou až šesti týdnů, tedy po
dobu nutnou pro odpočinek pečující osoby, řešení vlastních zdravotních problémů,
rekonstrukci bytu a podobně.
Věkové složení obyvatelstva a rostoucí délka života přináší naléhavou potřebu vytvářet
odpovídající zázemí pro poskytování kvalitních sociálních a sociálně zdravotních lůžek pro
seniory. Velmi tíživá je situace v případě potřeby zajistit péči o osoby se zdravotním
postižením vyžadujících trvalou péči na lůžku. Právě jim a jejich rodinám nyní nabízíme
zázemí v nově otevřeném oddělení sociálně zdravotní péče v budově bývalé LDN a plicního
oddělení v těsném sousedství našeho hospice. V první fázi jsme obsadili osm lůžek ve čtyřech
dvoulůžkových pokojích, další pokoje, všechny dvoulůžkové, budou postupně připraveny

přijmout nové klienty během nejbližších dnů a týdnů. Předpokládaná délka pobytu klienta je
tři měsíce, zvažujeme i možnost pobytů delších.
Ruth Kopecká, referent PR, sociální pracovnice, tf.: 571 629 086, 605 518 212
kopecka@citadela.cz

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Ferdinand Nenutil Kelč
Bohuslav Pavlík Kelč
Maria Tomečková Kelč
65 let
Olga Gábová Babice
75 let
Marie Mašlaňová Lhota
80 let
Josef Stryk Kelč
Marie Pavlištíková Němetice
82 let
Zdeněk Orel Kelč
85 let
Metoděj Zůvala Kelč
86 let
Marie Chvatíková Kelč
František Slimáček Kelč
90 let
Františka Masaříková Kelč
Sňatky
Roman Poruba * Simona Hrušková
Radek Zajíc * Marie Němcová
Zdeněk Chrobák * Alena Malíková
Jaroslav Husák * Jana Kozlovská
Narození
Adam Hegar – Kelč
Šimon Horák – Kelč
Natálie Siekliková – Kelč

Václav Perutka – Kelč
Lukáš Slavík – Komárovice
Úmrtí
Jana Baštánová 77 let Kelč

