ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2007

Úvod
Jak jistě mnoho občanů ví, připravujeme odkanalizování místních částí Kelče. Jde o obce
Němetice a Komárovice. Někomu se to možná bude zdát nadstandardní řešení, ale nový vodní
zákon přijatý pod č. 20/2004 Sb., nás všechny nutí chovat se ekologičtěji a zabránit
znečišťování podzemních i povrchových vod.
Každý majitel nemovitosti musí mít od roku 2008 povolení vodoprávního úřadu k vypouštění
odpadních vod. Toto povolení není nutné, pokud je odpadní voda odváděna veřejnou
kanalizací. K tomuto vypouštění však je třeba doložit smlouvu s provozovatelem kanalizace.
Proto urychleně řešíme výše uvedené místní části, kde je situace nejvážnější. V současné době
končí vodoprávní řízení, máme příslib finanční výpomoci od Ministerstva zemědělství a
žádáme o pomoc také Krajský úřad Zlín.
Celá akce má rozpočtové náklady téměř 30 miliónů korun. Takový rozsah financování
bychom bez přispění státu a kraje nebyli schopni zvládnout.
Věřím, že se nám podaří dotáhnout přípravu této investice do zdárného konce a v dubnu
budeme schopni zahájit výstavbu. Občanů Němetic se tato akce téměř vůbec nedotkne. Jiná
situace je v Komárovicích, kde bude nutné vést kanalizační stoky v komunikacích a tím bude
docházet k určitému omezení pohybu občanů.
Věříme, že tyto dopady budou co nejmenší a nebudou trvat příliš dlouho.
Odpadní voda z obou těchto obcí bude čerpána do stávající čistírny odpadních vod v Kelči. Je
to řešení, které se po ekonomické analýze jeví jako nejlepší jak z hlediska investičního, tak
provozního.
Realizací této akce se značně zlepší čistota vody a také zamezíme problémům občanů se
zajišťováním povolení o nakládání s odpadními vodami.
Nejde však o poslední investici v našich obcích. Čeká nás také dořešení situace ve Lhotě a v
Babicích. Tam je situace poněkud složitější, protože se jedná o malé obce a je velmi obtížné
získat finanční dotace na výstavbu kanalizace pro obce takové velikosti.
Jednáme však s obcemi ležícími v Olomouckém kraji, které jsou sdruženy do mikroregionu
Záhoří o společném postupu a zajištění peněz z evropských fondů.
Je to cesta náročná, ale přesto věřím, že bude úspěšná a že se i občané těchto místních částí
dočkají zlepšení podmínek pro život a i v těchto obcích kanalizaci vybudujeme.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 3. zasedání Rady města Kelče dne 15.01.2007









Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2006, závěrečný účet města za
rok 2006, rozpočtový výhled na rok 2008-2012 a výpočet ukazatele dluhové služby za rok
2006.
Rada byla seznámena s průběhem stavby „Zasíťování stavebních parcel v lokalitě bývalého
statku v Kelči“ a pověřuje MěÚ vyzvat žadatele zařazené do II.etapy k aktualizaci svých
žádostí.
Rada zamítá žádost p.Pavla Kubeše, Kelč čp. 474 o odprodej obecních pozemků parc.č. 380/1
a 380/2 v k.ú. Kelč – Staré město.
Rada bere na vědomí žádost p.Šárky Rýcové, Kelč-Babice čp.32 o odprodej obecního
pozemku parc.č. 578/9 v k.ú. Babice u Kelče a předává ji k vyjádření osadnímu výboru v
Babicích.
Rada bere na vědomí návrh JUDr. Stančíka, advokáta zastupujícího rodinu Vaníčkových , KelčLhota čp. 24 na odprodej části obecních pozemků u tohoto domu. Rada trvá na stanovisku z











22.03.2006 jednat o odprodeji až po dodání geometrického zaměření oplocení a zastavěné
části domu.
Rada bere na vědomí žádosti Jednoty Orel Kelč o oddílu kopané TJ Kelč o finanční příspěvky a
odkládá je k řešení při přípravě rozpočtu na rok 2007.
Rada schvaluje úpravu odměňování členům zastupitelstva podle nařízení vlády č. 614/2006
Sb. od 01. 01. 2007.
Rada bere na vědomí nabídku Svazu měst a obcí ČR na členství města Kelč v tomto svazu a
nabídku odkládá.
Rada bere na vědomí žádost manželů Komárových, Kelč čp.504 o řešení odstranění plísně v
bytě č.504/2 a pověřuje městský úřad zajistit odborné posouzení.
Rada byla seznámena s výsledkem tématické kontroly o připravenosti a akceschopnosti
jednotek SDH Kelč. Finanční prostředky na vybavení členů jednotek SDH osobními
ochrannými pomůckami budou uplatněny při přípravě rozpočtu na rok 2007.
Rada pověřuje JUDr. Josefa Gehringera, Kelč-Němetice čp. 27 zastupováním města Kelč při
jednáních o spolupráci v oblasti výroby větrné energie.
Rada pověřuje MěÚ přípravou výběrového řízení na svoz a likvidaci odpadů v Kelči od roku
2008.
Rada bere na vědomí oznámení AMK Vsetín o změně trasy motoristického podniku „Valašská
rally 2007“ a souhlasí s průjezdem dvou rychlostních zkoušek dne 06.04.2007 přes Němetice.

MěÚ informuje
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2006, blahopřání starostovi ...
Pro podporu dobrovolného výběru daní, především daně z příjmu fyzických osob,
připravuje Česká daňová správa v roce 2007 některá opatření ve vybraných obcích. Do
„Projektu“ byly vybrány obce a města, ve kterých byla v souladu s Vyhláškou MFČR č.
541/2006 Sb. zřízena k 1.lednu 2007 pracoviště finančních úřadů a dále pak obce s
pověřeným obecním úřadem (tzv. dvojkové obce). V působnosti finančního úřadu ve
Valašském Meziříčí se takové obce a města nenacházejí, ale z hlediska zabezpečení dopravní
obslužnosti a četnosti podaných daňových přiznání bylo vybráno město Kelč a obec Zašová,
ve kterých budou zajištěny služby poskytované v rámci projektu, zejména distribuce
daňových tiskopisů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí
daňových přiznání a případná kontrola jejich formální správnosti.
Tyto služby mohou využít obyvatelé Kelče, Zašové a okolí takto:
Na OÚ v Zašové dne: 12.3. a 19.3.2007 v době 8.00 - 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Na MěÚ v Kelči dne: 14.3. a 21.3.2007 v době 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
Tyto služby zajistí pracovníci FÚ ve Valašském Meziříčí.
Na všech finančních úřadech budou dále služby spojené s výdejem a příjmem přiznání k
dani z příjmů fyzických osob poskytovány v období od 5.3.2007 do 2.4.2007 v
pracovních dnech v následujících hodinách:




v období od 5.3.2007 do 16.3.2007 v úřední dny v době od 8:00 do 17:00, mimo úřední dny v
obvyklých provozních hodinách
v období od 19.3.2007 do 30.3.2007 každý pracovní den v době od 8:00 do 17:00 hodin
dne 2.4.2007 v době od 8:00 do 18:00 hodin

Na FÚ ve Vsetíně budou pro veřejnost otevřena pracoviště podatelny a referáty daně z příjmů
fyzických osob rovněž v sobotu 31.3.2007 v době od 8:00 do 12:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že 31.března 2007 připadá na sobotu, je posledním dnem pro podání
daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob pondělí 2. dubna 2007.
Platbu daně z příjmů fyzických osob (i jiných daní) lze stejně jako v loňském roce mimo jiné
platit na kterékoli poště daňovou složenkou – bez poplatku.
Informace o provozní době jednotlivých finančních úřadů lze rovněž získat na těchto
telefonních číslech:




Finanční úřad ve Valašském Meziříčí: 571 685 111
Finanční úřad ve Vsetíně : 571 495 111
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm: 571 666 311

Ing. Jiří Sobek, ředitel

Blahopřání
„Skutečného mládí dosahujeme ve zralých letech.“
Jean Cocteau
Pan Stanislav Pitrun, starosta Kelče, slaví své životní jubileum a my se přidáváme k
zástupu gratulantů, abychom mu popřáli dobré zdraví, pevné nervy, hodně štěstí,
rodinné pohody a životního elánu do dalších let.
Redakce Zpravodaje a zaměstnanci městského úřadu.

Kultura
Vernisáž k 5. výročí denního stacionáře Anděl v Kelči
Kdy : 2. a 4. března 2007
Kde : Muzeum bratří Křičků
V kolik : pátek 2. března 2007 od 14. hodin
neděle 4. března 2007 od 9 do 13 hodin
Čeká Vás prodejní výstava výrobků postižené mládeže z Kelče a okolí.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně Vás zve vedení stacionáře.

Ruty Šuty Kelč
Úspěšná plesová sezóna Country souboru

Přesto , že u nás v Kelči nebyla plesová sezóna taková , na jakou jsme zvyklí , pro náš soubor
byla velice bohatá a úspěšná . Po celý rok jsme pilně nacvičovali choreografie a z nich jsme
nakonec vybrali tři pro předtančení na plesech : „Valčíček“ – country taneční choreografie ,
„První lajna + Babská lajna“ – Line dance a „Nebuď hloupá + Paní Patti“ – clogging .
Plesová sezóna pro nás začala v sobotu 6.1. 2007 v H. Těšicích . O týden později 13.1. jsme
tančili na plesech v Loučce a v Hustopečích n.Bečvou . V sobotu 20.1. jsme vystupovali v

Opatovicích a v Hranicích . Následující sobotu 3.2. jsme tancovali v Kladerubech a
Kunovicích . Velice pilně jsme se připravovali a těšili na náš Farní ples do Kladerub , který se
konal 9.2 , kde jsme předvedli všechny tři choreografie . V sobotu 10.2. jsme měli naše ,
prozatím poslední vystoupení na Obecním plese v Zámrskách .
Chtěla bych moc ocenit výkony tanečnic a tanečníků , kteří se ples od plesu zlepšovali a s
jejich výkonem rostl i ohlas diváků , kteří je vždy vyprovázeli bouřlivým potleskem .
Velké díky patří také rodičům za odvozy na plesy a za trpělivé čekání na konec vystoupení .
Plesová sezóna sice skončila , ale náš soubor čeká nácvik nových choreografií na soutěže ,
přehlídky , festivaly a country bály.
Jitka Hegarová

Program kina na měsíc březen 2007
Neděle 4.března v 18 hod.
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Nový film Karla Janáka se tentokrát odehrává v prostředí mladých muzikantů. V hlavních
rolích osvědčené duo Kotek - Mádl.
Český film,vstupné 39 Kč.
Neděle 11.března v 18 hod.
DÉJA VU
V akční sci-fi Tonyho Scotta hraje Denzel Washington vládního agenta,který dostane šanci
ovlivnit tragickou událost, k níž už došlo. Americký film s českými titulky, vstupné 41 Kč.
Neděle 18.března v 18 hod.
BAMBI 2
Nová dobrodružství odvážného kolouška Bambiho a jeho kamarádů Velkého knížete, Dupíka,
Kvítka,Filiho, Výra a dalších aneb neslavné pokračování slavné disneyovky.
Americký film v českém znění, vstupné 29 Kč.
Neděle 25.března v 18 hod.
SAW III
Psychopatický zabiják Jigsaw se znovu pouští do akce! Třetí díl nezničitelné série opět
režíroval Darren Lynn Bousman.
Americký horor s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 1.dubna v 18 hod.
OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
Netrpělivě očekávaná adaptace románu Bohumila Hrabala je návratem Jiřího Menzela. Český
film, vstupné 47 Kč.
V měsíci dubnu ještě v našem kině uvidíte film APOCALYPTO a ATENTÁT V
AMBASADORU.
Miroslav Pajdla, ved. Kina Kelč

Kuželky

Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007. Výsledky 11. – 14. kola
Kelč - Sedlnice „B“ 10 : 0 1650 -1527 2
Kelč - Zubří 6 : 4 1511 -1555 2
Kelč- volno
Odry „B“ - Kelč 4 : 6 1604 -1649 2
Tabulka po 14. kole :
1. Kelč 12 11 0 1 1614 91 : 29 22
2. Hranice „B“ 13 9 0 4 1584 74 : 56 18
3. Lipník „C“ 12 7 0 5 1552 76 : 44 14
4. Zubří 13 7 0 5 1568 75 : 55 14
5. Sedlnice „B“ 14
6. Sedlnice „C“ 14
7. Bílovec „B“ 13
8. Odry „B“ 10
9. N.Jičín „B“ 10
10. Sedlnice „D“ 6
11. Frenštát „B“ 5
J. Gassmann

Sport
Floorbal
Hodnocení kvalifikačního (pro župy Bauerova, Kadlčákova, Křížkovského, Stojanova,
Šrámkova) turnaje mladších žáků ve floorbalu
Termín: 20 .ledna 2007 od 8:00 do 11:00 hod.
Místo: tělocvična ZŠ Kelč
Pořadatel: Jednota Orel Kelč
Dne 20. ledna 2007 se uskutečnil v tělocvičně ZŠ Kelč kvalifikační turnaj pro župy Bauerova,
Kadlčákova, Křížkovského, Stojanova, Šrámkova, mladších žáků ve floorbalu. Turnaj zahájil
duchovní promluvou Otec Mgr. Piotr Wardecki, který hráčům popřál hodně sportovních
úspěchů a vybídl je ke hře „fair play“. Do turnaje se přihlásila 3 družstva, která se postupně
utkala každý s každým.
Družstvo/jednota záp. vítěz.porážka body skóre pořadí
Orel Stěbořice 2 2 0 6b. 10:5 1. místo
Orel Kelč 2 1 1 3b. 5:7 2. místo
Orel Troubelice 2 0 2 0b. 1:4 3. místo
Do republikového kola postupuje družstvo Orel Stěbořice.
Zapsal: Petr Zátopek

Základní škola informuje



Exkurze na hvězdárnu
Ve čtvrtek 8.2. absolvovali žáci 8.A třídy exkurzi do meziříčské hvězdárny a doplnili si znalosti
z oblasti meteorologie. Hvězdárna ve Valašském Meziříčí totiž nabízí školám výukové
programy s prezentacemi a tím přispívá k popularizaci těchto oblastí.
Zde je stručná charakteristika toho, co zhlédli osmáci:
Meteorologie pro ZŠ a SŠ





Program seznamuje žáky se základními poznatky a informacemi o meteorologii, měřených
parametrech a přístrojích, které se k měření používají. Žáci jsou informováni o těchto
okruzích tématu:
o Rozdíl mezi počasím a klimatem
o Klimatologická stanice ve Valašském Meziříčí
o Co všechno měříme a čím?
o Meteorologická budka a meteorologické přístroje
o Automatická meteorologická stanice ve Valašském Meziříčí
o Extrémní naměřené hodnoty ve Valašském Meziříčí (1957 – 2004)
o Český hydrometeorologický ústav a jeho oddělení (družicové, radarové, solární atd.)
o Zpracování naměřených dat, předpovědi počasí a klimatologické mapy.
Plavecký výcvik
Od školního roku 2006/2007 se změnila ve Zlínském kraji organizace povinného plaveckého
výcviku. Podle nových pravidel by povinný výcvik vždy v délce 20 hodin plnili žáci 2. a 3.
ročníku, žáci 4. ročníku by mohli absolvovat hodiny tzv. zdokonalovacího plaveckého výcviku,
který by již povinný nebyl a záleželo by na zájmu dětí a jejich zákonných zástupců. Tento kurz
by si již v plné výši hradili žáci. Zatím existuje tzv. přechodné období, takže i čtvrťáci ještě
„odplavou“ povinné hodiny výcviku.
Od 8. února začali dojíždět do Plavecké školy ve Valašském Meziříčí naši třeťáci. Mají před
sebou 10 dvouhodinových lekcí a naposledy pojedou v pátek 27.4.
Vybráno z organizace školního roku 2006/2007 – jaro 2007
Jarní prázdniny
Termín Okres
26. 2. - 4. 3. 2007 Vsetín
Přijímací zkoušky: 1. kolo – pondělí 23.4.2007
2. kolo – středa 2.5.2007.



Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5.dubna a pátek 6. dubna 2007.
V březnovém čísle Zpravodaje vás budeme informovat o tom, jak si vedli naši dva žáci v
okresním kole Dějepisné olympiády, jak se dařilo řešitelům školního kola Pythagoriády a jak
se povedla soutěž Paragraf 11/55.
UPOZORNĚNÍ!
Sledujte internetové stránky Základní školy Kelč, které jsou stále průběžně aktualizovány.
Naše adresa: http://zskelc.sweb.cz

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje

V letošním roce jsme si zimních radovánek moc neužili a jaro už nám ťuká na vrátka.
Začíná se probouzet příroda i zvířátka.
V únoru se nejstarší děti připravovaly a těšily k zápisu do Základní školy v Kelči, který se
uskutečnil 7. 2. Děti se s prostředím kelečské základní školy a se žáky seznamují v průběhu
celého školního roku.
Zúčastňují se společných. akcí, pravidelně využívají tělocvičny základní školy.
1. února nám žáci základní školy pod vedením p.učitelky Schillingové přišli zahrát
pohádku„O princeznách na hrášku“.
V letošním školním roce máme také uzavřenou smlouvu s Divadlem „Úsměv“.
9. února nás navštívili s pohádkou „O zlaté rybce“.
Od poloviny února žila naše mateřská škola přípravami na Dětský karneval, který se letos
poprvé konal v mateřské škole, z důvodu rekonstrukce Kulturního domu v Kelči.
Paní učitelky s dětmi krásně vyzdobily třídy, paní kuchařky upekly zákusky, připravily
slavnostní oběd a v úterý 20. února vše vypuklo již od rána. Děti přicházely do mateřské školy
v působivých a kouzelných maskách, rázem se proměnily v pohádkové bytosti a začal
maškarní rej. Soutěžilo se, tancovalo při disco hudbě a nechyběly ani odměny a dárky, které
dostaly všechny děti díky sponzorům. Všem moc děkujeme!!!
Pro zpestření karnevalového veselí vystoupil i country soubor „Ruty, šuty Kelč“ s pěkným
programem a paní učitelky taky proměněny v pohádkové postavy zahrály dětem
maňáskové divadelní představení.
Všichni odcházeli domů spokojeni z jedné zase vydařené akce, kterou jsme zakončili období
masopustního veselí.
V březnu čekají děti další kulturní akce.
7. března za námi přijede LOUTKOVÉ DIVADLO „MYŠKA“ s pohádkou „Šípková
Růženka“ a 27. března navštíví mateřskou školu DIVADLO „STUDNA“ s pohádkou „Pták
Ohnivák“. V březnu se také uskuteční zápis nových dětí do Mateřské školy v Kelči.

ZÁPISDĚTÍ
(podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
do Mateřské školy Kelč pro celý školní rok 2007 – 2008
/ od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 /
se uskuteční ve středu 28. března 2007
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.

Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s celou mateřskou školou a také
se„Vzdělávacím programem školy“.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni
písemným„Rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
UČILIŠTĚ KELČ PROŽILO DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pátek 26.1. se uskutečnil v našem Odborném učilišti Kelč „Den otevřených dveří“. V tento
den byla škola otevřena a zpřístupněna veřejnosti již od deváté hodiny ranní až do sedmnácté
hodiny podvečerní.
Žáci, pedagogové, prakticky všichni zaměstnanci byli skvěle připraveni. V jednotlivých
učebních oborech se nezahálelo. Děvčata z oboru pečovatelka, který běží už třetí rok,
připravila pro návštěvníky jednohubky z pomazánek zdravé výživy, přeměřila krevní tlak
hypertonikům i zdravým, přeměřila obsah tuku v těle, předvedla obvazovou techniku atd.
Součástí prezentace naší školy byla módní přehlídka, o kterou se zasloužila děvčata z oboru
švadlena. Také jsme se pochlubili novou počítačovou učebnou, nezahálela účelně vybavená
posilovna a v nově zbudované tělocvičně probíhal v odpoledních hodinách turnaj v kopané.
Domů si spokojení návštěvníci (kterými byli nejen občané Kelče, ale také zástupci Městského
úřadu v Kelči, žáci ZŠ, chlapci a děvčata SVP) po vypití kávy odnášeli nejen zámeček z
perníku, ale také uspokojení, že už dobře ví, jak ten „neperníkový zámeček“ vypadá nejen
zvenčí, ale co se skrývá uvnitř. Všichni, kteří přišli, poznali činnost děvčat a chlapců v
oborech pečovatel, zahradník, švadlena, zámečník, zedník. Poznali také, čím se baví ve
volném čase a jaké je jejich ubytování na internátě.
Co říci závěrem? Přijďte se příště podívat i vy, kteří jste váhali. Přesvědčíte se, že rozhodně je
co vidět. Úsměv ředitele školy ing. Karla Davida svědčil o spokojenosti uskutečněné akce. A
my ostatní přemýšlíme a těšíme se, čím překvapíme „naše hosty“ v příštím roce.
Ema Muricová, Odborné učiliště Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Zdenka Pitrunová Kelč
Ludmila Pajdlová Kelč
Stanislav Pitrun Kelč
65 let
Stanislav Vlček Kelč
Anna Hlavicová Kelč
70 let
Marie Masaříková Kelč
75 let
František Libosvár Kelč

Marie Stryková Kelč
Marie Hlavicová Kelč
Jiří Šnejdrla Němetice
81 let
Otilie Hradilová Kelč
Josef Pelc Komárovice
82 let
Marie Ševčíková Babice
84 let
Helena Nyklová Lhota
Ludvika Volfová Kelč
86 let
Marie Švamberková Kelč
88 let
Aloisie Tajchlová Lhota
94 let
Ferdinand Hradil Kelč

Narození
Lukáš Mareček Kelč
Barbora Vlčková Kelč

