ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

8/2010

Usnesení z 46. zasedání Rady města Kelč dne 20. 5. 2010




Rada bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavbu „Rekonstrukce
kulturního domu č.p. 224 v Kelči – III. etapa“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo
s dodavatelem stavby.
Rada souhlasí s vyřazením uchazeče o veřejnou zakázku na stavbu „Rekonstrukce kulturního
domu č.p. 224 v Kelči – III. etapa“ firmy SaPS s.r.o., Hemy 12, Valašské Meziříčí z důvodu
nekompletní nabídky.

Městský úřad informuje
Finanční pomoc Zlínského kraje obcím na odstraňování následků povodní:
Zlínský kraj poskytl Městu Kelč z rozpočtu Zlínského kraje účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 40.000,- Kč na pokrytí prvotních nákladů a nezbytná opatření přijatá při odstraňování
následků povodní v květnu a červnu 2010.
Dovolená v knihovně:
7. – 9. července 2010
9. – 20. srpna 2010
Svoz tříděného odpadu - prázdniny
plasty – 29. července
papír, tetrapak – 13. srpna
sklo – 26. srpna
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči - prázdniny
středa 14.7. 2010 8.00 – 16.00 hod.
středa 28.7.2010 8.00 – 16.00 hod.
středa 25.8.2010 8.00 – 16.00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

SUPEROGARKELČ 2010
V neděli 6. června se v areálu ČSCHDZ sešli ogaři z Kelče a okolí a utkali se o titul
SUPEROGAR KELČ 2010. V nejrůznějších disciplínách soutěžili:
Matěj Adámek z Kelče, Ondřej Dostál z Horního Újezdu, Jakub Graja z Kelče, Michal Jiříček
z Kelče, Pavel Pelc z Němetic, Ondřej Perutka z Kelče a Jindřich Rolinc z Němetic.
Porota, která hodnotila jejich výsledky, byla ve složení:
Mgr. Miroslav Raindl, vedoucí střediska výchovné péče, Renata Šubrtová, majitelka
masážního salonu, Martina Schybolová, referentka MěÚ Kelč, Milena Stržínková, starostka z
Rouského, Hana Stromšíková, občanka Kelče, Dorota Hlavicová, studentka, Václav Kozlík,
řidič.
Jak jinak, ani tentokrát to porota neměla lehké, ale nakonec rozhodla, že titulSUPEROGAR

KELČ 2010 získá Matěj Adámek.
Ceny pro vítěze věnovali tito sponzoři:
Jaroslav Jiříček, Zahradnictví u Juhyně, Zdravá výživa Valašské Meziříčí, Stacionář Anděl
Kelč, MěÚ Kelč, Drogerie Teta Kelč, Mlékárna Valašské Meziříčí, Mlékárna Bystřice a pan
Váhala.
Ani ostatní děti, které tuto akci navštívily, se nenudily. Byly pro ně nachystány nejrůznější
hry a soutěže od skákacího pytle přes stromové oko až po chytání rybiček.
Také ostatní návštěvníci se určitě bavili. V programu mimo soutěžící kluky vystoupily děti z
MŠ Kelč, Ryty-Šuty Kelč, a klienti SVP Kelč.
Program podpořili tito sponzoři:
Bazény Lukáš, Valašské Meziříčí, ROBE Valašské Meziříčí, pan Matyska Valašské Meziříčí,
pan Vlček,OPTIKA Kelč, pan Zimák Stolařství Babice, Farma Tvrdoňovi z Němetic, pan
Vašíček Stolařství Němetice, pan Mašlaň Svítidla Kelč, MEGACORP Kelč, CIDEMAT
Hranice, pan Andrys Drátěný program Skalička, pan Vykopal Autoopravna Kelč, pan
Škařupa Autodoprava Kladeruby, Okno Moravia, Valašské Meziříčí, pan Stříteský
Autoopravna Kelč, pan Šupler Husqurna Zubří, pan Kuběja Elektro Valašské Meziříčí, pan
Vacula NVB Kelč, AGRO Skalička, pan Pavelka topenář Kelč, Příleský mlýn, paní Číhalová
Potraviny Všechovice, pan Srkala Kelč, Fara Kelč, VIVA Kelč, Omladina Kelč a IZO Sklo
Valašské Meziříčí.
Všem těmto ochotným lidem děkujeme, děkujeme také všem těm, kteří ve velmi teplém
letním počasí přišli, moc děkujeme porotě a soutěžícím klukům, kteří podali opravdu
vyrovnané výkony a vítězi gratulujeme.
Anna Hlavicová

Kultura
Pozvánka
červenec:
10. července – turnaj v kopané – TJ Kelč, oddíl kopané
srpen:
6. – 15. srpna – Letní škola barokní hudby
14.-15. srpna - Dračí lodě – Chmelník – TJ Kelč, oddíl kopané
28. srpna – Myslivecké odpoledne na střelnici – veřejná soutěž ve střelbě
září:
12. září - Babí léto – mezinárodní folklórní festival
18. září – Přehlídka hudebních těles Kelč – areál chovatelů
19. září – Pohádkový les – v parku - Skauti
říjen:
9. října – Den zdraví a pohybu – KD Kelč
16.října – ParaAkademie – KD Kelč

Kopaná

MUŽI
Doma suverénní, venku tristní. Tak by se v kostce dala charakterizovat jarní část kelečského
A týmu, který měl po podzimu vyhlídky na postup z 1.B třídy. Svěřenci Jana Jursíka ale
doplatili právě na tragickou bilanci z venkovních zápasů. Za celé jaro na hřištích soupeřů
dokázali urvat pouhé dva body. V tabulce nakonec skončili třetí, první dvě místa si zajistily
Vizovice a Štítná.
3.6. Holešov B – Kelč 3:1 (3:1) Kelečští reprezentanti se na trávník kvůli nepříznivému
počasí dostali až po třítýdenní absenci a na jejich výkonu to bylo znát. Holešovické rezervě
navíc přálo štěstí, z minima vytěžila maximum. Brzy se dostala do dvougólového vedení, na
které ještě lobem ze třiceti metrů zareagoval Chrástecký. Kelč však poté znovu zbytečně
inkasovala a s nepříznivým stavem už ve druhé půli nedokázala nic udělat. Šancí na
zdramatizování zápasu pohrdl Škařupa, který deset minut před koncem neproměnil penaltu.
5.6. Kelč – Malenovice 6:2 (2:2) Pod jednoznačnou výhru Kelče se výkonem par excellence
podepsal zejména Martin Pastrnek, autor čtyř gólů. Právě kelečský útočník dal první dvě
branky domácích, na každou ale Malenovice dokázaly ještě v první půlhodině odpovědět. K
dalším dvěma Pastrnkovým trefám se přidali
i Vinklar a Hlavica. Skóre mohlo být ještě vyšší, to by ale Novák nesměl z penalty orazítkovat
jen břevno.
9.6. Kelč – Fryšták 4:1 (3:0) Kelč v dohrávaném utkání vrátila Fryštáku tvrdý direkt z
podzimní části, když soupeře přejela takřka stejným výsledkem. Skóre zápasu otevřel David
Pitrun, který čistým nártem trefil nefalšovanou šibenici. Brzy nato zvyšoval Aleš Škařupa,
jenž do brány doklepával Machačův centr. Kelč si tříbrankové vedení zajistila ještě do
přestávky, podruhé v utkání se radoval Pitrun. Po změně stran se osmělili také hosté a
povedeným "angličanem" výsledek kosmeticky upravili. Fryštáku však hořela defenziva,
čehož po kooperaci se záložní řadou využil Tomáš Hlavica.
12.6. Lubná – Kelč 1:1 (0:1) Úvod utkání patřil Jursíkovým svěřencům, kteří se v 10. minutě
zásluhou Pastrnka ujali vedení. Jejich další příležitosti ale zůstaly bez využití. Na kelečských
hráčích byla patrná únava jak z velkého vedra, tak
i z častých dohrávek. Lubná začala pořádně kombinovat až druhý poločas, což korunovala
vyrovnávací trefou v 80. minutě. Hlavica s Pastrnkem mohli po samostatném úniku strhnout
vedení na kelečskou stranu, zkušený kanonýr ale bodlem bránu minul.
17. 6. Těšnovice – Kelč 0:0 Zápas dvou vyzrálých celků nakonec skončil bez branek. Na
fotbalovou nudu si ale diváci stěžovat nemohli, na počet gólových příležitostí bylo utkání
velice bohaté. Na kelečské straně se do šancí dostával nejčastěji Martin Pastrnek, ani jednou
ale domácího gólmana nepřekonal. Událostí duelu se tak stal až velký comeback Radka
Pajdly. Ten nastoupil na posledních dvanáct minut a nebýt obětavé hlavičky jednoho z
domácích obránců na brankové čáře, zápas by rozhodl ve prospěch Kelče.
19.6. Kelč – Slavkov pod Hostýnem 5:1 (3:0) Utkání se neslo ve znamení odchodu Tomáše
Srkaly do fotbalového důchodu. Právě Srkala se také stal největší postavou posledního zápasu
sezony, v němž nastřílel hattrick. Kromě jeho tří gólů se prosadili také David Pitrun a Martin
Pastrnek, který zaokrouhlil svůj střelecký účet v sezoně na dvacet branek.
Pavel Mašlaň

Jarní výsledky mladších žáků:
TJ Kelč – Zubří 9:1; TJ Kelč – Loučka 8:1; TJ Kelč – Podlesí 6:1; Prostřední Bečva - TJ Kelč
4:5; TJ Kelč – Val. Meziříčí 2:0; Dolní Bečva - TJ Kelč 2:5; Kelč – Choryně 2:1; TJ Kelč –
Vidče 3:0; Střítež n. Bečvou - TJ Kelč 0:9; TJ Kelč – Vigantice 11:3; Zašová - TJ Kelč 3:2;
Zubří - TJ Kelč 0:11;
KONEČNÉ ZHODNOCENÍ SEZONY 2009/2010 MLADŠÍ ŽÁCI TJ KELČ

Rk.

Tým

Záp + 0 -

Skóre

Body

1.

Dolní Bečva

22 17 1 4

108: 29

52

2.

Kelč

22 17 0 5

115: 51

51

3.

Choryně

22 15 3 4

68: 34

48

4.

Podlesí

22 14 0 8

95: 54

42

5.

Vigantice

22 13 1 8

111: 62

40

6.

Prostř.Bečva

22 11 1 10

90: 61

34

7.

Zašová

22 11 1 10

76: 75

34

8.

Loučka

22 11 0 11

62: 67

33

9.

FC Zubří

22

9 0 13

49: 92

27

10.

Val.Meziříčí C

22

5 0 17

49:119

15

11.

Střítež n.B

22

4 2 16

35: 71

14

12.

Vidče

22

0 1 21

26:169

1

Nejlepší čtyři střelci mladších žáků:
Karel Hradil 36 gólů, Martin Jiříček 20 gólů, David Jiříček 17 gólů, Jaroslav Orel 16 gólů
Po podzimu, ve kterém se mužstvo žáků dávalo teprve dohromady, bylo vidět, že se přes zimní
přípravu stalo z kluků velmi silné mužstvo, které v jarní základní části pouze jednou prohrálo, a to v
Zašové, kde nebylo kompletní a všechny zbývající zápasy s přehledem vyhrálo. Tato jediná porážka
nás odsunula na konečné druhé místo v tabulce, což znamenalo, že jsme postoupili do závěrečného
finálového turnaje. Ten se konal v Dolní Bečvě, kde se ho zúčastnila i první dvě mužstva ze skupiny
„A“, a to: 1.Ratiboř, 2. Ústí u Vsetína. Tento turnaj se hrál systémem semifinále – finále, což pro nás
znamenalo semifinále proti velmi silnému soupeři z Ratiboře. Ratiboř ve své skupině vyhrála s velmi
vysokým skóre 193:18, což svědčilo o jejich kvalitách. Naši hráči se do tohoto soupeře v zápase o
finále zakousli a po 10 minutách vedli 3:0. Postupem času se hra na obou stranách vyrovnala a soupeř
dokázal skóre vyrovnat. Naše kluky to však nezlomilo a v závěrečných sedmi minutách dokázali dát

vítěznou branku na 4:3, což nás posunulo do finále turnaje. V druhém semifinále se utkala Dolní
Bečva s Ústím a Dolní Bečva s přehledem v tréninkovém tempu vyhrála nad Ústím 5:1.
Finále: Do tohoto zápasu jsme nastupovali s vědomím, že požadovaný cíl, který jsme si před turnajem
dali, jsme splnili a ve finále můžeme jen překvapit. To se nestalo, poněvadž se ukázalo, že semifinále s
Ratiboří bylo velmi těžké a namáhavé a stálo nás hodně sil. Ve finále jsme se dokázali soupeři
vyrovnat pouze v prvním poločase, kdy jsme vedli 1:0 , a poločas skončil v náš neprospěch 1:2. Do
druhého poločasu jsme nastupovali s již pozměněnou sestavou kvůli zraněním. Toho soupeř využil a
finálový zápas dovedl úspěšně do konce.
I přes porážku ve finále, jsme se svým umístěním v konečné tabulce (2. místo z 24 mužstev okresu)
velice spokojeni.
Tímto bych chtěla poděkovat všem hráčům za přístup k celé sezoně a rodičům, kteří nám vypomáhali
při domácích zápasech a vozili hráče na zápasy venkovní.
Za mužstvo mladších žáků TJ Kelč:
trenérka Denisa Vlčková, vedoucí mužstva Stanislav Vlček

Kuželky
Kuželkáři Orla Kelč se zúčastnili 12.6.2010 Mistrovství České republiky Orla čtyřčlenných
družstev v rámci Her Orla 2010 v Blansku. Titul z minulého roku se jim sice nepodařilo
obhájit, ale ve velmi napínavém závěru se jim podařilo dosáhnout na bednu a vybojovat
slušné 3. místo na úkor Orlů z Hranic, které porazili těsně o 7 kuželek.
Po dopoledne odehrané kvalifikaci, které se zúčastnilo 8 družstev postupujících z krajských
kvalifikací, byli kelečští kuželkáři na 4. místě s náskokem 2 kolky na 5. místo. Ztráta na
stupně vítězů byla 27 kuželek a na 1. místo jich ztráceli více než 60. Ve finálové části
(postoupilo prvních 6 družstev z kvalifikace) ovšem Kelč zabrala a postupně stahovala náskok
tak, že nakonec jí k celkovému vítězství chybělo pouze 25 kolků. Na turnaji se hrála
disciplína 60 hodů sdružených (30 plných, 30 dorážka).
Konečné pořadí:
1. Blažovice
2. Telnice
3. Kelč
4. Hranice
5. Blansko
6. Bohuslavice
7. Lichnov
8. Brno-Bohunice
Tým Kelče hrál ve složení Miroslav Pavelka, Josef Gassmannn, Petr Pavelka st. a Petr
Pavelka ml.

SDH KELČ

Hasičská sezona 2010
Jarní měsíce znamenaly opět první tréninky a přípravu našich hasičů na náročnou sezonu.
Narozdíl od předešlých let, kdy se naše činnost zaměřovala na práci s dětmi, jsme se letos
rozhodli naplno věnovat družstvu dorostenců, které je složeno s úspěšných kluků bývalého
žákovského družstva. Kategorie dorostu má již stejné disciplíny jako kategorie mužů, což pro
mladé závodníky znamená daleko vyšší fyzickou náročnost a o to složitější přípravu. Závodí
se v těchto disciplínách: běh na 100 m s překážkami, kdy se do celkového pořadí družstva
sčítá pět nejlepších časů ze sedmi závodníků, dále pak štafeta 4 krát 100 m a požární útok.
První velké závody, kterých se naši dorostenci zúčastnili, bylo obvodní kolo v požárním
sportu mužů a žen konané v Brankách. Zde se závodilo v běhu na 100 m s překážkami a
požárním útoku. Vzhledem k nepříznivému počasí v předešlých týdnech byl běh s překážkami
kvůli nezpůsobilému terénu zrušen a soutěžilo se dvoukolově v požárním útoku, kdy se do
celkového hodnocení sčítalo pořadí obou pokusů. V prvním pokusu předvedli naši kluci
nádherný výkon časem 23,46 a znamenal průběžné druhé místo za zkušenými matadory z
Babic. V druhém pokusu se ovšem vlivem nedostatečných zkušeností našim klukům příliš
nevedlo a obsadili příčku sedmou. V celkovém hodnocení obsadili 4.místo, kdy je od postupu
do okresního kola dělil pouhý bod, což bylo opravdu velkým zklamáním. Zvítězily Babice,
druhá byla Choryně, třetí pak kluci z Němetic.
O týden později měli možnost mladí závodníci bojovat o postup do krajského kola ve stejných
disciplínách, ale v kategorii dorostu. Závod se konal na již známém, nádherně vybudovaném
stadionu v Horní Lidči. Do závodu se přihlásilo celkem pět družstev dorostenců, a to Veselá,
Střelná, Karolinka, Dolní Bečva a Kelč. K již zmiňovaným třem disciplínám přibyla ještě
jedna – test z požární ochrany. V první disciplíně – štafetě 4 krát 100 m dorostenci z Kelče
zvítězili naprosto suverénně, a to dokonce se sedmivteřinovým náskokem nad druhou
Karolinkou a týmem z Veselé. Test taktéž kluci zvládli bez jediné chyby. V běhu na 100 m s
překážkami jako by kluci ztratili sebevědomí a zalekli se konkurence, první pokusy se jim
příliš nezdařily. V druhých pokusech se někteří zlepšili, avšak v celkovém součtu této
disciplíny obsadili naši mladí závodníci třetí příčku za Karolinkou a Veselou.
O vítězi měla tedy rozhodnout až královská disciplína - požární útok. Mladým Kelčanům
pokus nevyšel špatně, nástřikové terče naplnili v čase 37,40 a napjatě čekali, jak zaútočí
závodníci z Karolinky. Ti předvedli pevnější nervy, zvítězili a po zásluze postoupili do
krajského kola dorostu. Jen pro zajímavost uvádím, že v kategorii dorostenek zvítězila
děvčata z Jarcové. Obrovskou radost nám všem udělal náš bývalý reprezentant František
Kunovský z Němetic, který se probojoval do krajského kola v kategorii jednotlivců. To
proběhlo v Hulíně v polovině června. Františkovi se zde podařilo zvítězit a obhájit loňský
postup na Mistrovství ČR, které se bude konat v červenci v Litomyšli.
Kromě postupových závodů se zúčastňujeme i pohárových soutěží, kde kluci získávají cenné
zkušenosti a možnost se potkat se špičkovými družstvy našeho kraje. V Šarovech jsme získali
druhé místo v kategorii dorostu a v Sazovicích jsme mezi dorostenci skončili na příčce čtvrté.
Je před námi ještě celé léto a část podzimu, kluci mají ještě před sebou mnoho významných
soutěží, tak budeme doufat, že se jim zúročí jarní příprava a výsledky se dostaví.
Mgr.Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

Základní škola informuje
Recitační soutěž
19.5. se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 40 žáků 1. a 2. stupně a
o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd. Rozhodování nebylo

jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné, a určit, kdo je nejlepší, bylo někdy
opravdu těžké. Ve sporných případech pomáhaly při rozhodování vyučující.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly následující:
0. kategorie: 1. třída
1. Veronika Vlčková, 1.A
2. Martin Vavřík, 1.B
3. Erika Macková, 1.B
1. kategorie: 2. a 3. třída
1. Romana Stašová, 3.B
2. Marie Hlavicová, 2.třída
3. Markéta Burdová, 2. třída
2. kategorie: 4. a 5. třída
1. Alena Richterová, 4.B
2. Aneta Strnadlová, 4.A
3. Dominik Stříteský, 4.B
3. kategorie: 6. a 7. třída
1. Ondřej Málek, 7. třída
2. Daniel Cindler, 6.A
3. Dominika Holášová, 7. třída
4. kategorie: 8. a 9. třída
1. Nela Nenutilová, 9.A
2. Monika Valuchová, 8. třída
3. Zuzana Honešová, 8. třída.
Vítěznou básničku poslední kategorie recitovala Nela Nenutilová a autorkami jsou děvčata z
9.A:
9.A: Recitační soutěž
Stojím tu na pódiu, je tu celá škola,
snad to nějak přežiju, jsem tu za vola.
Teď mám svoje jméno říct, jak se kruci jmenuju?
V hlavě nemám vůbec nic, hádám, střílím, tipuju.
Před očima bílo, čumím jako sova,
Jak to jenom bylo? Nenacházím slova.
Chytám záchvat smíchu, všichni kolem taky.
Ukazují na mě celkem sprosté znaky.
Slova ze mě lezou jak z chlupaté deky,
Pomalu si balím všechny saky paky.

A za tyhle moje hlody porota si píše body.
Usměju se, sklopím hlavu, posadím se zas do davu.
Exkurze do ZOO Lešná
Ve středu 12.5. se v ZOO Lešná objevila třída sedmáků ze ZŠ Kelč. Přijeli si tam rozšířit své
znalosti o deštných pralesích. Nejprve absolvovali krátkou prohlídku ZOO, pak je už čekal
program zaměřený na tematiku deštných pralesů. Žáci se postupně seznamovali se životem
kolem rovníku, poznávali různé druhy kořenů. Po zajímavé přednášce zamířili opět do areálu
ZOO na prohlídku. Všichni se rádi zastavili u voliéry Yucatán, u slonů, opic, papoušků,
tučňáků aj. zvířat.
Program trval asi do 12. hodiny polední a byl opravdu hodně zábavný a poučný.
Všichni byli rádi, že pro ně paní učitelky Davidová a Poláchová tento program připravily a
organizačně zajistily.
Dominika Holášová, žákyně 7. třídy
Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu působivou
exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora.
Osvětim – prohlídka obou částí Muzea : Osvětim a Březinka, program v rozsahu 180 minut s
česky hovořícími průvodci.
Návštěva muzea holocaustu je opravdu emotivně náročná a silná, proto ve druhé části exkurze
míříme do bývalého královského města Krakova, abychom zažili příjemnou atmosféru
historického centra tohoto města.
Krakov - hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála,řeka Visla, kostel sv. Ondřeje, Rynek
Glowny, Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel sv.Vojtěcha, Floriánská
brána…….
Hudební vystoupení Abraka muzika
Učitelé hranické ZUŠ jsou nejen výbornými muzikanty a zpěváky, ale také herci a
improvizátory. Předvedli to našim žákům v pátek 4.6., když u nás v tělocvičně školy
vystoupili s programem zaměřeným na průřezové téma ŠVP Enviromentální výchova.
*Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů
člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k
udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i
každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi
člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických,
ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k
budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy)
i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti
na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace
životní styl a hodnotovou orientaci žáků. Ve svém vystoupení střídali mluvené slovo se
zpěvem a hrou na hudební nástroje, zapojili žáky do scének, upozornili na množství
aktuálních témat a možná některé z žáků přiměli k zamyšlení se nad některými otázkami.
Duhová pohádka
Podobně laděna (zdravý životní styl, pozitivní sociální chování, správný postoj k životnímu
prostředí, postoje a vzorce chování mezi vrstevníky) byla divadelní pohádka pro děti 1.- 4.
třídy, kterou jsme připravili ve spolupráci s Agenturou KK na úterý 15.6. Text k této pohádce

napsala prozaička a dramatička Daniela Fišerová. Děti se setkaly s herci, loutkami a vyslechly
vtipné texty a písničky.
Phdr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Je tady konec školního roku a naše milé „BERUŠKY“ ze 3. třídy nám již po prázdninách
„odletí“ do školních lavic. Proto jsme se pro ně rozhodly uspořádat netypickou akci, která se v
naší mateřské škole ještě nekonala. A to ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE A PYŽAMOVOU
PÁRTY S PŘENOCOVÁNÍM V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Akce se konala od čtvrtku 17. 6. do
pátku 18. 6. 2010.
Děti si přinesly pyžamka i svého oblíbeného plyšáčka. Odpoledne začal program, děti se
rozlosovaly do 3 družstev a jednotlivě i kolektivně plnily připravené soutěžní disciplíny na
dvaceti stanovištích, rozmístěných po celé školní zahradě (hod knoflíkem, břichatá, plnění
nafukovacích balónků barvou aj.). Za každý splněný úkol sbíraly razítka.
Na večer připravily paní kuchařky večeři formou švédského stolu.
Poté mohla začít pyžamová párty ve vyzdobené herně. A co se dělo na párty? Pilo se
šampaňské, samozřejmě dětské, tančilo se a zpívalo. Jakmile odzvonila večerka, všechny
unavené děti se i s plyšáčky přikryly peřinkami a poslouchaly pohádku na dobrou noc.
V pátek se konalo slavnostní předávání sladkých odměn a diplomů všem odvážným
„BERUŠKÁM“ za statečnost a splnění všech úkolů. Děti odcházely domů plny zážitků a s
úsměvem na rtech. My jsme si to s dětmi také pořádně užily, ostatně jako po celý školní rok.
Šárka Večeřová, Nikol Perutková, Kateřina Wágnerová
Ve středu 23. června 2010 se 25 našich předškoláčků s mateřskou školou slavnostně
rozloučilo. Rozloučení se uskutečnilo v Hasičském domě v Kelči za přítomností rodičů,
zástupců Městského úřadu v Kelči a paní učitelky 1. třídy Základní školy Kelč.
Divadelní společnost TILIA přijela s pohádkou na rozloučenou a pasovala děti na školáky. Po
předání dárků na památku na mateřskou školu následovalo slavnostní pohoštění.
V mateřské škole jsme školní rok ukončili 30. 6. veselými pohádkami, které dětem s maňásky
zahrály paní učitelky v Kašpárkově divadélku.
Provoz Mateřské školy Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 1. července do
13. srpna 2010.
Prázdninový provoz začne 16. srpna 2010.
Nový školní rok bude zahájen ve středu 1. září 2010. Ve školním roce 2010/2011 bude
Mateřskou školu v Kelči navštěvovat 84 dětí, což je 28 dětí na jednu třídu. Je to opět nejvyšší
počet dětí, který lze do trojtřídní mateřské školy přijmout.
Přeji vám za celý kolektiv mateřské školy pěkné zážitky s dětmi na vašich prázdninových
cestách, hodně sluníčka a těším se po prázdninách na shledanou.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Skauti informují

Skautské kácení mája 30.5.2010
Co bych měla o této akci napsat? Ti, co tam byli, se mnou doufám budou souhlasit, že i přes
nepřízeň počasí se kácení mája povedlo.
A jak to všechno probíhalo? Ráda popíšu, jak nejlépe dovedu.
Začátek akce byl naplánovaný na 14:00 hodin, ale program začal až okolo půl třetí
náčelníkovou řečí. Hned následovala první skvělá soutěž pro děti, a to pojídání koláča.
Nejprve nebyl moc velký zájem, ale čtyři odvážlivci se našli a s chutí se zakousli do sladkého
povidlového koláča, ve kterém se ukrývala desetikoruna. Mezi soutěžícími byla taky Maruška
Hlavicová, která usilovně hryzala, avšak desetikoruny se nemohla dobrat…ale i tak soutěž
nevzdala. Když byla soutěž u konce, tak vystoupily se svým žertovným tanečkem naše
skautky pod vedením Dorči a Alči. Kdo z vás znáte video z Youtube s názvem Hrošík, tak
přesně toto holky nacvičily a podle mě se jim to moc povedlo. Následovala perfektní pohádka
O veliké řepě našich malých světlušek Myšek. Nacvičila to s nimi Kristinka, která ale nebyla
přítomna, protože byla na výletě se třídou, a tak místo ní dělala velikou řepu jejich druhá
vedoucí Karlička. Pohádka byla opravdu moc pěkná a před holkami smekám klobouk,
myslím, že nerozesmály jenom mě, ale i všechny ostatní diváky.
Dalším bodem programu byla soutěž pro tatínky nebo muže. Ti, kteří se přihlásili, zprvu
nevěděli, co se bude dít, ale Hanka jim vše vysvětlila. Za úkol měli pomocí hůlky došoulat
syrové vajíčko do cíle. Ovšem nesměli toto vajíčko rozbít. Myslím, že to rozhodně
jednoduché nebylo. Ale tatínci si s tím lehce poradili.
Po této soutěži se nám představily děti z mateřské školky. Měly na sobě krásné beruškové
oblečky. Vypadaly opravdu moc pěkně a k tomu ještě moc hezky tančily. Jakmile školka
dotančila, nastoupily větší světlušky Berušky. Nacvičily jsme si dva tanečky z pohádky „Co
takhle svatba, princi?“ a myslím si, že se nám to povedlo.
Soutěž pro maminky byl další bod programu. Měly za úkol našlehat bílky pomocí metličky.
To už dneska málokterá maminka dělá, a tak v naší soutěži si to mohly vyzkoušet. Vyhrála
maminka Jana Perutková a jako odměnu dostala láhev vínka. Tuto soutěž nám trochu
pokazilo počasí, protože se rozpršelo, ale nám to nevadilo, protože program z tanečního
„placu“ se přesunul na podium, tak maminky mohly šlehat v suchu.
Protože se počasí nechtělo umoudřit, přesunul se další program do budovy, která je v areálu.
Tam předvedli pohádku O Sněhurce naši skauti a vlčata pod vedení Kessidyho a Mandošky.
Kdo neviděl o moc přišel! Princ ne že by chtěl zachránit Sněhurku, ale potřeboval rýč, aby
mohl vykopat okolo svého hradu kanál. A zrovna na tom nejlepším rýči značky Fiskars ležela
mrtvá Sněhurka. Nakonec princovi však nic jiného nezbylo, než Sněhurku vysvobodit
polibkem, aby se zvedla a sám si mohl vzít rýč.
Následovala další super soutěž, které se mohl zúčastnit kdokoli. Nakrm souseda našlehaným
bílkem se zavázanýma očima, tak nějak by se ta soutěž mohla jmenovat. Bylo skvělé
pozorovat, jak se soutěžící navzájem krmí
a přitom vůbec nevidí, kam lžičku strkají.
A to už se náš program chýlil ke konci. Počasí se na chvilku zlepšilo, tak se nelenilo a sehrála
se scénka na skácení mája. V režii ji měl Laďa, Břulin, Tomík a Jura. Byla moc povedená,
žádná tvář nebyla bez úsměvu.
Když se máj podřezal, mladí, staří vyběhli, aby získali vlajku, kterou mohli vyměnit za kofolu
či něco ostřejšího, záleží, kdo ji získal.
V neposlední řadě došlo na dražení mája. Po urputném zápolení získal máj Tomáš Perutka.
Doufám, že mu dřevo dobře slouží.
A to už je asi tak všechno, co bych k tomu napsala. Možná ještě veliké díky všem, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu této akce. Taky chovatelům, kteří nám pro tuto akci pronajali
prostory a vám všem, kteří jste přišli. Těšíme se zas na příští rok.

Terka

Různé
Prázdninové cvičení se Zuzanou
MUDr. Stanislav Kurejko - ordinace v době dovolených

Ani o prázdninách nemusíte nechávat svá těla zahálet!!!
Každou středu od 19 do 20 hodin si můžete v sále Hasičského domu v Kelči zacvičit Zumbu
(kombinace tance a fitness = aerobik, salsa, reggaeton, hip hop, merengue, flamengo – prostě
radost, hudba, pohyb).
První hodina zdarma!!!
Přijďte se ve středu 7. července v 19 hodin podívat, zacvičit a poté každou středu protáhnout
!!!

MUDr. Stanislav Kurejko - ordinace v době dovolených
19. 7. – 6. 8. 2010
23. 8. – 10. 9. 2010
Pondělí 7 – 9 hodin Loučka, 10 – 12 hodin Kelč
Úterý 7 – 12 hodin Kelč
Středa 7 – 12 hodin Branky
Čtvrtek 7 – 12 hodin Kelč
Pátek 7 – 12 hodin Loučka

Rodinné centrum Slůně Kelč
Na začátku března jsme v prostorách Hasičského domu v Kelči otevřeli Rodinné centrum
Slůně Kelč – centrum, které se mělo stát místem setkávání rodičů či prarodičů s dětmi.
Centrum funguje 4 měsíce, navštěvuje ho 25 maminek a babiček s dětmi a my můžeme v
současné době nahlas říct: „Věc se podařila!“
Původně se maminky setkávaly 1x za 14 dnů v městské knihovně. Problémem byly malé
prostory, děti neměly tu správnou možnost se pořádně vyřádit, nebylo místo na cvičení, ani na
výtvarné dílny. Dnes se scházíme pravidelně každý týden v úterý a čtvrtek dopoledne. Pondělí
je 1x za 14 dnů určeno maminkám, které se dříve setkávaly na faře. Úvod těchto setkávání
vždy patří krátkému zamyšlení nad slovy evangelia s otcem Janem Blešou - "Na slovíčko...".
Píšeme sice, že je pondělí vyhrazeno, ale vítáni v kterýkoliv den jsou opravdu všichni.
Píšeme, že se setkávají maminky s dětmi, ale pravdou je, že už mezi nás zavítaly i babičky, a
my se těšíme na prvního odvážného tatínka či dědečka.
Pro děti je v centru k dispozici spousta hraček, houpačky, skluzavka, mohou si zde malovat,

účastnit se výtvarných dílen – v průběhu jara jsme vyráběli velikonoční ozdoby, barvili
vajíčka, děti malovaly prstovými barvami, vyráběly papírové hady, barevná mýdla,
čokoládové ozdoby nebo se třeba jen vrtěly při hodině orientálních tanců. Učily se vzájemně
se respektovat. Máte vidět ty boje o kočárek či auto! Pro rodiče byly připraveny přednášky o
látkových plenách, nošení dětí, ekologických prostředcích do domácnosti, o respektování dětí
a jejich výchově. Podnikali jsme také výlety mimo centrum – pěšky jsme se vydali z
Rajnochovic na Tesák a navštívili jsme nádherné dětské hřiště v Býškovicích. Poděkování
patří především Gábině Pajdlové, která program pro děti připravuje.
Zvládli jsme toho hodně a máme i spoustu nápadů. Byli jsme úspěšní v projektu Sociálního
fondu Zlínského kraje na podporu sociálně zdravotních aktivit a získali dotaci na nákup
pomůcek ke cvičení (obruče, prolézačky, gymnastické míče, trampolíny). Dále musíme
centrum dovybavit výtvarnými potřebami a ostatním materiálem, který nám pro práci s dětmi
chybí (např. tvarové nůžky, děrovačky, lepící pistole, řezačka papíru, vytlačovací sady, barvy,
papír – lepenkový, vroubkový, obyčejný). Je toho spousta a prázdniny budou sloužit nejen na
relaxaci, ale i na přípravu programu na příští školní rok.
Zdeňka Smahlová, RC Slůně Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti
Dne 12. června 2010 jsme přivítali nové občánky města Kelč:
Ondřej Bek, Jan Stříteský, Natálie Kubíková, Přemek Šimon, Tomáš Kotrady, Daniel
Zdráhala, Jitka Abrmanová, Zuzana Plachá, Samuel Mička, Dominik Záruba, Matyáš
Baďuřík
Narození
Tereza Navrátilová
Sňatky
Zdeněk Dzujík a Vendula Pitrunová
Josef Majdloch a Lenka Hrstková
Úmrtí
František Staša 78 let Kelč
Jan Jiříček 89 let Kelč
Antonín Konvičný 67 let Babice
Marie Ordánová 70 let Kelč
Jubilanti
60 let
Palatová Mária Kelč
Štecová Ludmila Kelč
Tvrdoňová Marie Němetice
Ondruchová Milena Kelč
Škutová Valerie Kelč
Smahel Miroslav Komárovice

Fait Ondřej Kelč
65 let
Havlík Josef Kelč
Tichánek Petr Kelč
70 let
Valaska Ján Lhota
Kučerová Marta Kelč
Poláková Anna Kelč
75 let
Kuchno Jaroslav Kelč
Kunovská Ludmila Kelč
Nová Helena Kelč
Grec Stanislav Kelč
80 let
Srkalová Anna Kelč
Pajdlová Eliška Kelč
82 let
Kunovská Anna Němetice
83 let
Pelc František Němetice
84 let
Hlavica František Kelč
85 let
Jiříček František Kelč
Slimáčková Emilie Kelč
87 let
Kubíková Marie Kelč
89 let
Vozáková Anna Němetice
Hýžová Marie Komárovice
Krasňáková Zdeňka Němetice

