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Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání rady.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31.3.2010 a předává ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 02/2010 dle
předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí zprávy o výsledku kontroly hospodaření za rok 2009 u příspěvkových
organizací Mateřská škola a Základní škola Kelč a předává je k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-8003482 s ČEZ
Distribuce, a.s., Děčín na uložení zemního kabelového vedení NN v pozemcích p.č. 242/15 a
1328/15 v k.ú. Kelč-Staré Město.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s obcemi Choryně, Kladeruby, Kunovice, Loučka, Podolí a
Police o poskytnutí příspěvku na provozní náklady služebny Policie ČR v hasičském domě v
Kelči dle předloženého návrhu.
Rada jmenuje kronikářem města Kelč od 1.7.2010 paní Annu Schillingovou, Kelč č.p. 291.
Rada schvaluje vydání brožury „Vzpomínky na Vojtěcha Jasného“ od autora Jana Jasného a
stanovuje prodejní cenu 30,- Kč za 1 kus.
Rada schvaluje podání žádosti o grantovou podporu vyhlášenou Moravskými naftovými doly
Hodonín, na projekt z oblasti sportu a volného času na vybudování dětského a
mládežnického hřiště v Kelči dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje úpravy a dodatky směrnic o poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, o používání mobilních telefonů, provozní řád motorových vozidel a zásady o
účtování-číslování účetních dokladů dle předložených návrhů.
Rada bere na vědomí informace p. Martiny Schybolové o přípravě „XIV. Kelečského
jarmarku“ ve dnech 26.-27.6.2010.
Rada bere na vědomí žádost ing. Vladimíra a Elišky Skácalových, Semetín 1424, Vsetín o
pronájem pozemku p.č. 885/8 v k.ú. Lhota u Kelče a předává ji k vyjádření Osadnimu výboru
ve Lhotě.
Rada souhlasí s uložením plynové přípojky k rodinnému domu č.p. 562 v Kelči v obecních
pozemcích parc. PK č. 297 a 298 v k.ú. kelč –Staré Město dle předloženého návrhu.
Rada souhlasí s uložením vodovodní přípojky k rodinnému domu č.p. 3 v Kelči v obecním
pozemku parc. st. 4 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje jmenování členů hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky
„Rekonstrukce kulturního domu č.p. 224 v Kelči –
III. etapa“.
Rada pověřuje starostu uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových na uložení zemního kabelového vedení VO v
pozemku p.č. 1312/1 v k.ú. Kelč-Staré Město a p.č. 2051/78 v k.ú. Kelč-Nové Město a souhlasí
s oceněním věcného břemene podle předpisů ÚZSVM.
Rada pověřuje starostu zajištěním pamětní desky Metoděje Jahna, která bude umístěna na
obecním domě v Komárovicích č.p. 37.
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou PROXIMA Lesnická a dřevařská a.s., Za Drahou
1405, Valašské Meziříčí na výkup dřevní hmoty a předává ji k posouzení lesnímu p.
Michalíkovi.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku souboru Ruty Šuty Kelč na dopravu pro účastníky 12.
mistrovství ČR v country tancích v Sokolově ve dnech
8. a 9.5.2010.
Rada bere na vědomí žádost Osadního výboru Komárovice o zajištění výstavby víceúčelového
hřiště v Komárovicích

Městský úřad informuje
Svoz odpadu a sociální podpora
Svoz tříděného odpadu v červnu 2010
papír, tetrapak – 17. června
plasty – 24. června

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči - červen 2010
středa 30.6. 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.

Program Kina Kelč na měsíc červen 2010
Neděle 6.června z technických důvodů se kino nehraje.
Neděle 13. června v 17hod. !!!
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
Nového zpracování knihy Lewise Carrolla o dobrodružstvích Alenky, která se ocitne ve
fantastické podzemní říši, se ujal osobitým způsobem Tim Burton. Rodinný film USA v
českém znění, 108min.,vstupné 47Kč.
Neděle 13. června v 19hod.
SOUBOJ TITÁNŮ
Bohové válčí mezi sebou, zejména vládce podsvětí Hádes má zálusk na samotného Dia. Aby
Perseus Háda zničil a zachránil svět, musí porazit množství hrůzných nepřátel. Remake
slavného amerického filmu z řecké mytologie s českými titulky, 106min, vstupné 51Kč.
Neděle 20. června v 19hod.
VLKODLAK
Lawrence Talbot se vrací po letech domů, kde na něj čeká hrůzostrašná legenda o krvelačném
monstru s nadlidskou silou, které se po nocích toulá po okolí a vraždí vše živé.
Americký horor s českými titulky,102Min, vstupné 47Kč.
Neděle 27. června v 19hod.
NA HRANĚ TEMNOTY
Mel Gipson se vrací coby herec v hlavní roli napínavého thrilleru. Hraje detektiva, kterému
jeho dcera umírá v náručí a vyšetřování její vraždy vede někam hodně vysoko. Mel Gipson je
zpátky.
Film Velké Británie a USA s českými titulky, 117min.,vstupné 45Kč.
Tímto filmem uzavíráme filmovou sezónu 2009-2010. Znovu se uvidíme začátkem září a

těšíme se na vás !
Pajdla Miroslav, ved.Kina Kelč

Jednota Orel Kelč zce ...
ZÁVOD NA ODRÁŽEDLECH

Jednota Kelč
Pořádá pro všechny děti do 5 let

ZÁVOD NA ODRÁŽEDLECH.
Bude se konat v sobotu 5. června 2010 od 15.00 hodin
na parkovišti u kostela.
(v případě nepříznivého počasí se akce nekoná)
***
Prezentace závodníků: 15:00 – 15:20,
start závodu: 15:30 hodin,
startovné za jedno dítě: 20,- Kč.
Kategorie závodníků:
chlapci 0 – 2 roky * dívky 0 – 2 roky
chlapci 2 – 3 roky * dívky 2 – 3 roky
chlapci 3 – 4 roky * dívky 3 – 4 roky
chlapci 4 – 5 let včetně * dívky 4 – 5 let včetně
Nutno si přinést vlastní závodní stroje (motorky, auta, chodítka – pouze bez motorků nebo
pedálů, také ne koloběžky) a pokud možno i přilbu pro dítě.
Pro děti bude připraven závodní okruh, startovat se bude postupně dle kategorií a bude
povolena fyzická pomoc rodičů (navigace, mírné postrkávání).
Pro všechny děti jsou připraveny odměny!
Srdečně zve RADA ORLA JEDNOTY KELČ.

Občanské sdružení ANDĚL KELČ zve ...
Soutěž o nejšikovnějšího kluka z Kelče a okolí ...
Občanské sdružení ANDĚL KELČ
ve spolupráci s MěÚ KELČ
pořádá ke dni dětí

soutěž o nejšikovnějšího kluka z Kelče a okolí

6.června 2010 v 15,00 hodin
KELČ – areál ČSCHDZ
Přihlášky kluků od 7 do 10 let
na tel: 571641290, 604106835
Program, tombola a občerstvení připraveno

Cts Ruty Šuty Kelč Vás zvou ...
Festival Dětských country tanečních souborů ...

5. Festival Dětských country tanečních souborů Kelč 2010
a seminář country tanců a line dance pro širokou veřejnost.
Koná se v sobotu 19. 6. 2010 v areálu parku u kina v Kelči.
Program:
9,00 hod- Zahájení festivalu, registrace
10,00-11,30hod- seminář country tanců, moderních amerických Line dance,
12,00 hod- Oběd
13,00-14,30 hod- Odpolední seminář
15,00 hod- Festival dětských tanečních souborů
16,30 hod- Soutěž v cloggingu- free style
18,00hod- KARMA ZLÍN, country bál (vstupné 50,-Kč, osoby do 140cm výšky a účastníci
semináře vstup zdarma)
Seminář country tanců povede Jitka Hegarová, seminář line dance povede Veronika Hegarová
za asistence René Hegara.
Registrace bude 50,-Kč na osobu, možnost ubytování ve spacácích za 20,-Kč na osobu.
Zájemci se mohou hlásit na: orel.kelc@seznam.cz, nebo na tel.: 736642028, 603462331
Občerstvení zajištěno, akce se koná za každého počasí.
Akce se koná za finanční podpory:
Města Kelče, podnikatelů a firem z Kelče a okolí

Přátelský večer s folklorním souborem Rusava ...
Přátelský večer s folklorním souborem Rusava
a cimbálovou muzikou Bukovinka
Kdy? -19. 6. 2010
V kolik? - 19.00 hod

Kde? - v Kulturním domě ve Všechovicích
Vstupné dobrovolné.
Všechny mladé i dříve narozené srdečně zve
o.s. Šimon Všechovice.

Tradiční výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů v Kelči Vás zve na

Tradiční výstavu drobného zvířectva,
která se koná ve dnech 26. a 27. června 2010
v prostorách chovatelského areálu.
Otevřeno:
sobota 13 – 19 hodin
neděle 8 – 17 hodin
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na Vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
Za ZO ČSCH předseda Jan Slimáček

XIV. Kelečský jarmark
XIV. Kelečský jarmark
sobota 26. a neděle 27. června 2010 - Kelč u kulturního domu

Sobota:
zahájení a průvod - 14.00 až 22.25 hodin
► Program agentury LEV – klauni, žongléři, kouzelníci, provazochodec, 3 pohádky,
dobová historická hudba, živá socha, doprovodné akce, atraktivní soutěže pro děti, klaun na
chůdách, paintball ....
► Hudební skupina Šajtar
► Ohňová show
► Ohňostroj
od 22.30 hodin - ...Taneční zábava se skupinou TAKZATRUP ROCK – Kelč

Neděle:
od 9.30 do 13.00 hodin - Hravé dopoledne plné her a soutěží pro děti
13 – 14 hodin - Dechová hudba města Valašské Meziříčí
14,30 – 15,30 hodin - Stanley´s Dixile Street Band
16,00 – 17,30 hodin - REVIVAL KABÁT MORAVA
Mezi kapelami vystoupí děti ze souboru Ruty Šuty Kelč a cvičenky FitTeam Kelč.
Divadlo - kino Kelč v 15 hodin

SEVER PROTI JIHU, VÝCHOD PROTI ZÁPADU –
zápas v divadelní improvizaci (OSTR.UŽ.I.NY, O.LI.V.Y. a jejich hosté napříč ČR)
Součástí jarmarku je starodávný jarmark s ukázkou lidových řemesel, stánkový prodej,
občerstvení. Pro děti kolotoče, skákací atrakce, aj.
Zábavná atrakce – Lidský stolní fotbal – atrakce pro max. 12 lidí.
Kolotoče, stánky, očerstvení, řemeslníci.
Místo konání bude zveřejněno obvyklým způsobem.
Za příznivých klimatických i technických podmínek - v parku.
Změna programu vyhrazena !

Kultura
Připravujeme ...
červenec:
10. července – turnaj v kopané a po něm disco – 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
19. září – Pohádkový les – v parku - Skauti
říjen:
9. října – Den zdraví a pohybu – KD Kelč
16.října – ParaAkademie – KD Kelč

Kopaná
24.4. Kelč – Admira Hulín 2:0
Na domácím hřišti se Kelči tradičně daří a tento zvyk nebyl narušen ani proti hulínské
Admiře. Hosté přijeli bez několika opor základní sestavy a na jejich výkonu to bylo znát.
Přesto měli právě oni první velkou šanci utkání, střelu ze 16 metrů ale Jiří Šindelek, nová
brankářská akvizice Kelče, bravurně vyrazil na roh. V protější bráně stál 40letý Zygar, který
na sklonku kariéry odchytal v Kelči životní zápas. Na jeho umu ztroskotali Pastrnek, Pitrun,
oba Machačové i Novák. Fanoušci se gólu dočkali až po přestávce. Odraženého balonu za
obranu se zmocnil Jarek Machač a na hranici ofsajdu hlavou zavěsil – 1:0. Druhý gól obstaral
Martin Pastrnek, který se trefil také hlavou, přestože mu ve skórování vydatnou tečí pomohl
jeden z hostujících obránců. Navzdory dalším tutovkám už Zygar potřetí neinkasoval.

1.5. Vizovice – Kelč 1:0
Další venkovní utkání, ve kterém kelečští hráči neuspěli. Opět ale mohli žehrat jen na svoji
vlastní střeleckou neschopnost. Kelč po většinu první půle určitě nebyla horším týmem, ale
její ofenzivní akce zpravidla končily ještě před pokutovým územím.
Na kompaktním domácím týmu bylo patrné, že se na špičce tabulky pohybuje právem. Do
vedení se dostal díky střele Radka Machače. Gólman Šindelek neměl proti jeho přesnému
zakončení k tyči žádnou šanci. Kelč se tlačila za vyrovnáním, ale zároveň také pokračovala v
zahazování i těch nejvyloženějších šancí. V devadesáté minutě se například na bránu řítil
osamocený Martin Pastrnek, ale ani on na domácího gólmana nakonec nevyzrál.
8.5. Kelč – Rusava 3:0
Před zápasem pořádně sprchlo a podmáčený terén dělal hráčům při hře velké problémy. S
tímto faktorem se lépe vypořádali domácí. Už po pěti minutách mířil přesně David Pitrun. Ani
o další zajímavé příležitosti před bránou rusavského gólmana Paláta nebyla nouze. Po akci
Pastrnka trefil tyč Lukáš Machač. Druhý gól na sebe nenechal dlouho čekat. Pitrun rozehrál
rohový kop na zadní tyč, kde si naběhl Radim Pastrnek, a ten již nemohl minout - 2:0.
Druhá půle se nesla v podobném duchu jako ta první – s jasnou převahou Kelče. Povedený
zápas ze svého pohledu korunoval v 75. minutě David Pitrun dalším gólem. Utkání se pak za
slyšitelné podpory diváků dohrávalo spíše jen z povinnosti. Hosté už na ohrožení brány
neměli příliš času ani sil.
Okresní přebor starší přípravka sk. B
kolo utkání jaro 2010-05-21 výsledek
16. Hošťálková – TJ Kelč 0 : 16
17. Podlesí - TJ Kelč 2 : 7
18. TJ Kelč – Kateřinice 5 : 2
19. Jarcová – TJ Kelč 3 : 2
20. TJ Kelč – Police 1 : 0
Pavel Mašlaň

Orelská florbalová liga ...
Finále OFL starších žáků z Uh. Hradiště obhájilo prvenství
Již třetí finálový turnaj má za sebou Orelská florbalová liga v kategorii starších žáků.
Dvoudenní turnaj hostili orlové z Kelče v sobotu a neděli 24. a 25. dubna 2010. V místní
tělocvičně ZŠ si to o celkového vítěze rozdalo 10 družstev. Hned úvodní den tak určil
osmičku družstev, která postoupila do play-off. Na dva týmy z Vizovice a Křenovice zbyl jen
duel o 9. místo.
O záludnosti vyřazovacích bojů se hned v prvním čtvrtfinále přesvědčil do té doby největší
favorit turnaje podle výsledků ze skupin - Brno-Židenice. Ti narazili na domácí Kelč. V

přetahované došlo až na samostatné nájezdy, v nichž prokázali lepší znalost místní palubovky
domácí hráči.
Druhý duel prvního se čtvrtým přinesl taktéž vyrovnanou partii, v němž se z výhry 2:0
radovali mladí uherskobrodští florbalisté, kteří zvítězili nad Havířovem. Další mač již tak
vyrovnaný nebyl. Boskovice totiž smetly i díky šesti brankám v druhé půli ležérně hrající
Blansko 7:2.
Poslední čtvrtfinále proti sobě postavilo tradiční rivaly z Velehradské župy - obhájce loňského
prvenství Uherské Hradiště a Nivnici. Vše podstatné se událo na začátku druhé půle, kdy se
během necelých dvou minut trefili čtyři hráči, přičemž více střelců mířících do černého bylo
na straně Hradiště.
V úvodním semifinále na sebe narazily Uherský Brod a Kelč. Domácí opět napínali své
příznivce až do samotného závěru zápasu. Základní hrací čas rozuzlení nepřinesl, i když blíže
k vítězství byli hráči Brodu, které o finále připravila obrovská „minela“ vlastního brankáře,
který propustil pouhých 33 sekund před koncem základní hrací doby nahození přes půl hřiště
do vlastní sítě. Rozhodnutí přineslo až prodloužení, kdy rozradostnil domácí „zlatým gólem“
Tomáš Pivovarčík.
Druhé semifinále bylo na góly skoupější. Rozhodla jediná branka nejlepšího střelce turnaje
Vojtěcha Dudy.
Zápas o 3. místo byl utkáním týmů, zklamaných ze semifinálových proher. Lepší motivaci
prokázali florbalisté Uherského Brodu, kteří si za hubenou výhru 1:0 nad Boskovicemi
odvážejí bronzové medaile.
Očekávané finále však již další drama ze strany kelečských florbalistů nepřineslo.
Jednoznačný výsledek 5:0 pro Uherské Hradiště lze jistě připsat jak unavenosti domácích
hráčů, tak dobře hrajícímu Hradišti, které tak obhájilo celkové prvenství v kategorii starších z
předešlého roku.
Ceny pro nejlepší hráče turnaje patřily nositelům jména Vojtěch – Ottovi z Boskovic
(brankář), Mauritzovi z Uherského Brodu (obránce) a Dudovi z Uherského Hradiště
(útočníkovi).
Sluší se také poděkovat organizátorům z Orla Kelče. Starostovi místní jednoty Renému
Hegarovi, jeho manželce, Petru Zátopkovi, celé Orelské jednotě v Kelči, místním děvčatům
za obětavou výpomoc, kuchařkám za uvaření dobrých a sytných pokrmů a v neposlední řadě
vedení ZŠ, které umožnilo celé finále pořádat v prostorách školského zařízení.
Sumář výsledků play-off:
Čtvrtfinále:
Brno-Židenice – Kelč 3:4 po samostaných nájezdech
Uherský Brod – Havířov 2:0
Uherské Hradiště – Nivnice 3:1
Blansko – Boskovice 2:7
Semifinále:
Uherský Brod – Kelč 4:5 po prodloužení
Uherské Hradiště – Boskovice 1:0
Zápas 3. místo:
Uherský Brod – Boskovice 1:0
Finále:
Uherské Hradiště – Kelč 5:0

Celkové pořadí turnaje:
1. Uherské Hradiště
2. Kelč
3. Uherský Brod
4. Boskovice
5. Brno-Židenice
6. Blansko
7. Nivnice
8. Havířov
9. Křenovice
10. Vizovice
Individuální ocenění:
Nejlepší brankář: Vojtěch Ott (Boskovice)
Nejlepší obránce: Vojtěch Mauritz (Uherský Brod)
Nejlepší útočník a střelec: Vojtěch Duda (Uherské Hradiště)
All-stars turnaje: Vojtěch OTT – Vojtěch MAURITZ, Patrik HEGAR – Vojtěch DUDA, Petr
MUSIL.
Zapsal: Petr Gabriel, ředitel OFL

Jitka Hegarová k turnaji:
Ve dnech 24. - 25. 4. 2010 se uskutečnilo v Kelči celostátní finále Orelské florbalové ligy
starších žáků. O průběhu zápasů, tabulkách, výkonu rozhodčích, hráčů apod. psát nebudu, na
to jsou povolanější. Ale chtěla bych vám, co jste si nechali ujít jedinečnou možnost vidět
napínavé zápasy, popsat, jak perfektní byl celý turnaj. Na zahájení promluvil ke všem
nastoupeným týmům otec Jan Bleša, starosta ing. Stanislav Pitrun, ředitel OFL Petr Gabriel a
René Hegar. Deset týmů hrálo ve dvou skupinách a potom v neděli play off. Naši kluci nás
opravdu napínali až do konce turnaje. Hned prohrávali a zase vyhrávali. V zápase s Brnem
dokonce došlo i na prodloužení a samostatné nájezdy, které rozhodl pro tým Kelče Radek
Klaus. Kluci se na střídačce drželi za ramena jako hokejisté v Naganu a i brankář Vítek
Plesník měl co dělat, aby to ustál, když ho kluci objímali jak pěkně „to“ chytil. Ale velké
nervy pokračovaly dál. „Stačí jedna prohra a vypadneme,“ to se určitě každému z kluků
honilo hlavou. V tomhle je play off hodně náročné a možná i kruté, tolik tréninků, dřiny a
jedním zápasem bude konec. Ale kluci nám všem dokázali, že jsou velcí bojovníci, dobrý tým
a skvělí florbalisté. Druhé místo, stříbrná medaile a pohár jim právem náleží. Vždyť ve finále
prohráli s výborným týmem, obhájcem titulu, Uherským Hradištěm a věřte mi, že to nebylo
tak jednoznačné, jak by napovídal výsledek 5:0. Kluci bojovali, ale možná i trochu únava a
stres jim zabránil dát gól. Děvčata ze souboru Ruty Šuty spolu s p. Porazilovou a p. Fuksovou
prodávala pro kluky dobroty a kofolu ve školní kuchyňce. Když tak kluci chodili do stánku a
po škole, kde spali ve třídách, rozhodla se děvčata, že vyhodnotí missáka turnaje. Titul
nakonec po velkém rozhodování získal brankář týmu Orel Havířov.
Na závěr bych chtěla klukům poděkovat za vzornou reprezentaci jednoty Orel Kelč v čele s
jejich trenérem Martinem Jandou. Kluci jsou uličníci, ale tady dokázali držet partu, bojovali
jako tým. Myslím si, že sportem poroste i jejich osobnost a jejich morální vlastnosti. Škoda,
že u takového úspěchu nebylo víc rodičů a diváků. Ti, co přišli, se opravdu měli na co dívat,
vždyť tu hrála nejlepší družstva z republiky. Přejme klukům, ať se jim daří i dál, trenérům

hodně trpělivosti a někdy zase v tělocvičně ZŠ Kelč na shledanou.
Poděkování starosty Orla Kelč
„Hoši děkujem!!!“ Tak jsme skandovali po skončení finále. Naši kluci dosáhli skvělého
úspěchu, který je zároveň zúročením naší pětileté práce v oddíle FBC Orel Kelč. Za to hráčům
musím poděkovat a zároveň se jim i omluvit. Po výkonech v základní skupině a přípravných
zápasech jsem moc nevěřil, že dokáží spolupracovat jako tým. Ale finálový turnaj je
vyburcoval ke skvělému kolektivnímu výkonu a díky tomu získali stříbrné medaile. Takže
ještě jednou se omlouvám a gratuluji, a přeji hodně takových úspěchů i v budoucnu.
Dále děkuji vedení ZŠ Kelč za poskytnutí prostor pro uspořádání turnaje, mgr. Zátopkovi za
perfektně připravenou organizaci turnaje, všem pořadatelům za ochotnou pomoc. A také
děkuji našim stálým sponzorům, kterými jsou manželé Valovi Pekařství Viva Kelč, firma
Váhala s.r.o. a Pizzerie Il Cane Kelč.
Hegar René, starosta Orla jednoty Kelč

Základní škola informuje
Fotbalové turnaje 21.4. byla zahájena letošní série fotbalových zápasů turnaje
McDonalds´Cup, který je určen pro mladší žáky základních škol, a turnaje v minikopané
mladších žáků. V žádném ze zápasů však nebyli naši žáci tak úspěšní, aby postoupili do
dalšího kola.
Akce pro žáky
V měsíci dubnu uspořádali učitelé 1. stupně pro žáky 1. i 2. stupně turnaj v badmintonu.
Ukázalo se totiž, že mezi žáky je o tento druh sportu zájem.
V 1. kategorii (3.-6.třída) si nejlépe vedl Tomáš Pitrun z 5. třídy, 2. místo obsadil David
Pajdla ze 6. třídy a na 3. místě se umístil Tomáš Plesník z 5. třídy. V kategorii 7.-9. třída
zvítězila Ester Pavlíková z 9.B, 2. místo obsadila Kateřina Vittekováz 9.A a třetí skončil
Tomáš Pivovarčík z 9.B.
Napsaly naše žákyně:
Návštěva meziříčské hvězdárny
Ve čtvrtek 15. dubna jsme se my žáci 8. třídy zúčastnili exkurze do Hvězdárny ve Valašském
Meziříčí. Přednáška na téma meteorologie trvala si 60 minut, probíhala formou prezentace a
doplnila nám informace z fyziky, protože i ve škole jsme zrovna meteorologii probírali.
Dozvěděli jsme se toho hodně nového o tvorbě mraků, srážek nebo o předpovídání počasí. I
když počasí ten den nebylo nejlepší, prohlédli jsme si i meteorologické přístroje umístěné
venku. Tím dopolední exkurze končila.
Daniela Konečná, 8. třída
Žáci žákům pro páťáky
Dne 28.4. k nám do školy přijeli studenti Střední zemědělské školy v Rožnově pod Radhoštěm
s projektem Žáci žákům, aby nám poskytli informace o Chráněné krajinné oblasti Beskydy.
Povídali nám o Beskydech a o tom, jaká tam žijí zvířata, jaké se tam vyskytují rostliny, své
povídání doplňovali různými zajímavostmi z historie této oblasti. Dozvěděli jsme se např.o
jeskyních, které se tam nacházejí a v nichž se našly zkameněliny např. ježovek, mlžů a plžů.
Beskydy nevypadaly vždy tak, jak je známe dnes. V minulosti byly mnohem více zalesněny, ale
v 16. století se začalo na území Beskyd kácet a místo lesů zde vznikaly louky. Dnes na nich
nacházíme spoustu chráněných rostlin a živočichů. Studenti pro nás měli připravenou také

tajenku, kterou jsme s jejich pomocí vyluštili. Nakonec nás čekalo několik kvízových otázek na
to, co jsme si z celého povídání zapamatovali. Hodina se nám líbila, dozvěděli jsme se hodně
nového a poučného o našem regionu.
Katka Gerlová, Tereza Škařupová, 5. třída
Žáci žákům pro sedmáky
28.dubna za námi sedmáky letos přijeli už podruhé žáci Střední zemědělské školy v Rožnově.
Tentokrát pro nás připravili projekt s názvem Les. Nejdřív jsme zhlédli prezentaci, ve které
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Poté nás rozdělili do skupin. První skupina poznávala
stromy podle větviček, druhá zvířata podle zvuků, které vydávají, a třetí skupina prokazovala,
co si z toho všeho zapamatovala. Celá akce trvala si hodinu a všem se líbila. Těšíme se, co
zajímavého se dozvíme příště.
Dominika Holášová. 7. třída

Odborné učiliště Kelč informuje
Školní rok 2009 / 2010 se rychlými krůčky blíží k závěrečné metě a během toho
devítiměsíčního běhu se v našem OU Kelč událo mnoho zajímavých akcí. Proto ještě než na
řadu přijde poslední měsíc školního roku, chtěli bychom se pootočit
a podívat se, kolem čeho všeho naši žáci proběhli, ale hlavně, kde byli těmi „závodníky“ a s
plným nasazením reprezentovali naše učiliště.
Žáci se aktivně zapojili do nejrůznějších akcí pořádaných nejen naší, ale i jinými školami.
Zúčastnili jsme se několika sportovních meziučilištních soutěží, ze kterých žáci přivezli
mnohdy jedna z nejlepších ocenění. Ať šlo o vybíjenou, nohejbal, bangbinton či pink ponk.
Také odborně se snažíme o profesní růst našich žáků. V listopadu 2009 proběhl již 11.ročník
vazačské soutěže v Račicích „Račická šiška“. V letošním školním roce jsme přivezli
nejcennější kov a to za 1.místo v úkolu - přízdoba pokojové květiny.
Avšak nejen Račice byly pro zahradníky aranžérskou zkušeností, ale také na našem učilišti si
děvčata porovnala své odborné dovednosti již na třetím ročníku „Zámeckého vázání“, který se
konal 7.dubna 2010. I když se děvčata neumístila na předních místech, byla to pro ně velká
zkušenost. Také výstava všech zhotovených prací měla úspěch a jen jedna pochvala za
všechny – „Celá výstava byla pěkná a je vidět, že učni a učnice mají šikovné ruce a fantazii.“
Také chceme touto cestou poděkovat paní učitelce a výborné floristce v penzi, paní Ludmile
Kuběnové, která po celou dobu děvčata na soutěž připravovala.
I žáci z oboru zámečnické práce se snaží o svůj profesní růst, a tak ve spolupráci se
svářečskou školou na Integrované škole ve Valašském Meziříčí se jako jiné roky chlapci
připravovali na svářečské zkoušky. Ke konci školního roku chlapce z druhého ročníku
zámečnického oboru ještě čeká soutěž odborných dovedností.
Zato chlapci z oboru zednické práce se již soutěže odborných dovedností zúčastnili a všem
dokázali, že i když byla konkurence v podobě žáků ze středních odborných učilišť veliká,
nemusíme mít strach, že by z našich zedníků nebyli výborní řemeslníci.
V březnu se děvčata z pečovatelského oboru zúčastnila soutěže v ruční dovednosti. Soutěž se
uskutečnila na Slovensku v Ladcích. Úkolem bylo zhotovení ručně ušité kuchyňské rukavice chňapky za časový limit 3hodin. 2.úkol soutěže bylo zdobení medových perníčků s vlastním
umícháním polevy. Celkem měla děvčata nazdobit 5 kusů perníčků, z toho 3 podle stanovené
předlohy a 2 perníčky podle vlastní fantazie. Úkolu se děvčata zhostila velmi dobře a při
závěrečném ohodnocení obsadila 1.místo v kategorii zahraničních hostů. Soutěže se
zúčastnila ještě družstva z Vamberku a Maďarska.
Žáci z oboru prodavačské práce se v polovině května v Praze zúčastnili soutěže pořádané
jedním z obchodních řetězců a tématem byly pracovní a technologické dovednosti prodeje. I

když žáci nedovezli žádnou medaili, zkušenost a porovnání vlastních dovedností s ostatními
je povede dál k tomu, aby sobě dokázali, že jednou zvládnou to, na čem nyní pracují.
K velkým akcím letošního školního roku jistě patří účast v mezinárodním projektu Comenius
– jde o mezinárodní kooperaci mezi školami států – Německa, Maďarska, Slovenska a České
republiky. Již proběhla první část - týdenní pracovní pobyt našich a zahraničních žáků v
Německu ve Waiblingenu v době od 11.4. do 16.4. 2010. Hlavním úkolem celé akce bylo
postavit na zahradnické výstavě vrbovou zelenou učebnu, na které žáci ze všech zúčastněných
zemí spolupracovali. Neméně podstatným bylo i navázání přátelských kontaktů se žáky
kooperujících škol a seznámení se s novými poznatky v oborech stejných i rozličných v
zemích Evropské unie.
Již druhým rokem se naši žáci snaží udržet tradici ve spolupráci s jezdeckým klubem Juko
Juráň Rouské. Žáci se během odpoledne ve výchově mimo vyučování pracovně věnují
činnostem souvisejících s očistou koně a čistoty ustájení a pak si za odměnu můžou na koních
zajezdit. Žáci si velice tuto činnost pochvalují, neboť se tak přímo můžou setkat s přírodou a
nechat na sebe blahodárně působit všechny vlivy, které je s koněm spojují.
Také letos se žáci OU Kelč snažili prohlubovat spolupráci našeho učiliště s městem a jeho
obyvateli. Příkladem může být přizvání našich žáků do „Kurzu společenského tance a
chování“ pro deváté ročníky ZŠ. I když bylo letos méně párů, ti kteří se zúčastnili, byli
nadšeni.
Za OU Kelč, učitelka odborného výcviku Pavla Honešová

Středisko výchovné péče informuje
Středisko výchovné péče slaví 15. let svého vzniku
Před patnácti léty se začalo připravovat otevření střediska výchovné péče jako součást
Odborného učiliště Kelč. Tehdejší ředitel PaedDr. Vlastimil Kušner společně s Mgr.
Bronislavem Ludmilou reagovali na Resortní program Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy z roku 1995 a vytvořili podmínky pro vznik SVP.
Středisko zahájilo svou činnost v září 1995. Za tu dobu se zde vystřídalo ve dvouměsíčních
cyklech téměř tisíc dětí, další stovky klientů prošly ambulantní péčí.
Máme dvě koedukované výchovné skupiny pro věkovou kategorii 6 – 18 let. V každé může
být 6 až 8 dětí.
Středisko se nachází ve velmi pěkném prostředí zámeckého parku a zahrady OU. Velkou
výhodou je možnost využívat i sportovní zařízení učiliště /tělocvična, travnaté hřiště/. Rodiče
oceňují nejen umístění budovy, ale i zajímavé okolí s výhledem na Kelečský Javorník,
Beskydy. Stejně jako malebnost města Kelč se zajímavou historií a známými osobnostmi.
Chtěl bych tímto ocenit spolupráci s městským úřadem, panem starostou ing. Stanislavem
Pitrunem, ředitelem učiliště ing. Karlem Davidem a s místními živnostníky: „Řeznictvím U
Ondrušků“, obchod „U Kubů“, pekařstvím Viva /pan Valla/. Spolupráce s nimi byla a je
velmi přínosná. Pomáhali nám svými výrobky při různých aktivitách pro klienty našeho
střediska. Současně využívám této příležitosti k poděkování za pomoc firmě Akord a panu
Jaroslav Pajdlovi, panu Zdeňku Šatranovi při řešení potíží s budovou. A všem dalším, kteří
vždy ochotně přispěchali s pomocí. Poděkování náleží MUDr. Kurejkovi, MUDr. Šoborovi,
dětské lékařce MUDr. Stodůlkové, všem za vstřícnost při zdravotních problémech našich
klientů.
Jsem rád, že dnes je středisko výchovné péče již nedílnou součástí školských zařízení ve
městě. A že i my svým malým dílem můžeme nabídnout zaměstnání určitému počtu místních
občanů. Za těch patnáct let jich bylo jistě přes 20.
Všichni současní zaměstnanci mají všechny odborné i morální předpoklady pracovat s

problémovými dětmi a mládeží. Proto vlastně SVP vzniklo. Jako preventivně – výchovné
zařízení pro děti s počínajícími poruchami chování. Hlavní náplní naší práce je individuální a
skupinová činnost s klienty formou vzdělávací, reedukační a sociálně rehabilitační.
Zaměřujeme se i na volnočasové aktivity. Nedílnou součást tvoří i krátkodobý výjezdový
terapeutický program. Naší velkou předností je úzká spolupráce s rodiči.
Prošli jsme dlouhou a náročnou cestou formování a zkvalitňování našeho zařízení. Nebyla
jednoduchá. Třikrát jsme měnili svého nadřízeného. V současnosti jsme součástí Dětského
diagnostického ústavu v Olomouci. I s nimi máme velmi dobrou spolupráci.
Samozřejmě, že máme už i svou historii. V personálním obsazení se vystřídali čtyři vedoucí,
na pozicích vychovatelů docházelo k častějším změnám, což však není na závadu. S novým
pracovníkem vždy přicházejí i nové pohledy na odbornou práci.
Pro mě osobně je středisko výchovné péče citovou záležitostí. Začínal jsem zde jako
psycholog. Vím, jak se postupně rozvíjelo, jak jsme řešili různé problémy spojené s provozem
i s prací s klienty. Také bych chtěl vyjádřit osobní postoj k samotnému městu. Máte hezké a
útulné městečko. Seznámil jsem se u Vás se dobrých spoustou lidí. Řada z nich mi hodně
pomohla už při seznamování s historií
Kelče a s navazováním novodobých vztahů. Chci tak poděkovat panu Arnoštu Fickovi, panu
Františkovi Jiříčkovi a celé řadě dalších.
Dovolte, abych všem občanům města poděkoval za přízeň a trpělivost, kterou vůči našemu
středisku výchovné péče mají. A současně Vám přeji jen úspěšné a pohodové dny.
Oficiální vzpomínka proběhne 30. 6. 2010, které se zúčastní zástupci všech rezortů, kteří
mají v péči problémové děti a mládež. Současně Vás zvu i tento den na prohlídku SVP v
době od 8:00 do 12:00.
Mgr. Miroslav Raindl, vedoucí SVP Kelč

Ruty Šuty informuje
Country taneční soubor Ruty Šuty obhájil bronzové medaile z MČR !!!
Ve dnech 7. - 9. 5.2010 se konalo v Sokolově Mistrovství ČR v country tancích. Z Kelče jeli
mladší i starší tanečníci a soutěžili v kategorii country a line dance. Starší jsme přihlásili i do
soutěže v cloggingu. Ale cesta do dalekého Sokolova nebyla jednoduchá. Vlak, kterým jsme
měli dojet bez přestupů až na místo, měl neuvěřitelné 4 hod. zpoždění. Tak se nám vše začalo
komplikovat. Soutěž začala v 10 hod. dopoledne a my jsme byli v tuto dobu na půl cesty z
Prahy do Sokolova. Sledovali jsme každou minutu, mladší se oblékli do kostýmů již ve vlaku
a utíkali s panem Hegarem do kulturního domu, který byl naštěstí velice blízko vlakového
nádraží. Já a starší tanečníci jsme nesli i jejich batohy a tašky. Když jsme přišli unavení do
kulturního domu, museli jít tančit podle rozlosování soutěže starší a teprve potom mladší. Tak
rychle se snad ještě nikdy neoblékli do kostýmů. Za dvě minuty už stáli na parketu před
porotou. Po nich šli mladší tanečníci a kategorie country byla šťastně za námi. Po ubytování,
dobrém obědě, uklidnění a odpočinku začala odpoledne soutěž v line dance. Mladší tanečníci
odvedli perfektní výkon a právem je velice přísná porota ohodnotila třetím místem. Starší
podali výkon, jaký jsem u nich ještě neviděla. Choreografii We can zatančili jako nikdy. I
kluci si dali záležet, ale v této kategorii byl velký boj a rozhodovaly maličkosti. I když se
starší neumístili na medailových pozicích, vysloužili si od poroty velké uznání a Veronika
Hegarová, autorka choreografie, pochvalu a obdiv, že tak mladá tanečnice vymyslí něco tak
pěkného. I ostatní soutěžící nám přáli úspěch a jejich velký potlesk byl parádní, ale medaile
jsou jenom tři a na nás nezbyla.

V neděli šla část tanečníků na mši svatou a část na slavnostní nástup. Potom začala soutěž v
cloggingu. My jsme přihlásili chorografii „V sedle je mi líp“ do kategorie Nováčci, protože se
stepem jsme ještě na mistrovství nebyli. V této kategorii se uděloval diplom a pohár. Děti
dostaly ještě plyšáky a byl konec.
Myslím, že i přes počáteční smůlu s vlakem, soutěží v country, kde se projevila únava z
probdělé noci a strach před porotou, se vše v dobré obrátilo. Line dance bylo zatančeno
perfektně a clogging také. Tak máme v Kelči bronzové tanečníky v line dance mladší.
Jmenovitě: Katka Hrdličková, Martina Horáková, Lucie Telingerová, Eliška Perutková, Vilma
Pavelková, Richard Honeš a Aleš Klvaňa. Za starší tančili Veronika Hegarová, Veronika
Jandová, Veronika Plesníková, Alena Pajdlová, Zuzana Honešová, Marie Pavelková, Martina
Čechová, Aleš a Karel Tvrdoňovi, Patrik Hegar. Všem těm bych chtěla poděkovat a doufám,
že to byl dobrý impuls do nové práce. Děkuji rodičům, že umožnili svým dětem jet na MČR,
vím, že to bylo finančně náročné, ale věřte, že to mělo smysl pro další tančení a další posun
našeho souboru. Děkuji za odvozy k vlaku. Věřím také, že tento úspěch našeho souboru
přiláká i ty, kteří zatím váhají přijít mezi nás. Nebojte se a přijďte od září tančit a třeba příště
můžete jet na 13. MČR do České Lípy právě vy.
Jitka Hegarová
Poděkování patří také radě Orla jednoty Kelč za poskytnutí příspěvku na ubytování a
startovné a Městu Kelč za příspěvek na dopravu. Náš úspěch je také váš úspěch. Děkujeme.

12. Mistrovství ČR v Sokolově očima tanečníků Ruty Šuty
Po strastiplné cestě jsme nakonec dojeli do Sokolova. Jakmile jsme dorazili do kulturního
domu, šli jsme hned vystupovat. Bohužel jsme skončili poslední. Docela nás to mrzelo, ale na
druhou stranu nás to povzbudilo podat co nejlepší výkon ve druhém soutěžním vystoupení.
Vydali jsme ze sebe maximum, ale porota byla jiného názoru. Na pohár jsme tedy nedosáhli.
Zklamání a vztek: to byly naše pocity. Ale i přes to jsme zažili spoustu srandy. S mladšími
tanečníky jsme oslavili jejich třetí místo a už teď jsme rozhodnutí na podzimním mistrovství
ukázat, kdo to je Ruty Šuty. Nakonec bych chtěl poděkovat městu Kelč a Orlu Kelč za finanční
podporu. A za všechny tanečníky děkuji našim vedoucím manželům Hegarovým za pevné
nervy a jejich trpělivost s námi, tanečníky.
Za tanečníky Ruty Šuty Karel Tvrdoň

Skauti informují
Výprava na Ivančenu aneb jak jsme oslavili den sv. Jiří
Blížil se svátek svatého Jiří a to je pro nás skauty velký den. Ti, kdo neví, o čem mluvím, ráda
vysvětlím J Svatý Jiří je patron skautů, a tak hlavy tím pověřené se shodly, že k tomuto dni
vzpomeneme na skauty, kteří byli zabiti v době 2. sv. války, a tak jsme se vydali do malebné
krajiny pod Lysou horou nesoucí jméno Ivančena. Přicházíme sem každoročně, abychom
uctili památku padlých skautů.
Sraz byl naplánován na 5:40, protože v tuto dobu odjíždí autobus do Valašského Meziříčí. Pro
někoho bylo asi obtížné vstát tak brzo, protože účast nebyla zas tak velká, ale i přesto nás jelo
čtrnáct, sedm dětí a sedm vedoucích. Protože jsme přijeli asi okolo čtvrt na sedm, nezbývalo

nám, než počkat skoro hodinu na vlak směr Frýdlant nad Ostravicí. A tak tyto prázdné chvilky
jsme vyplnili různě. Někteří se pustili do svých svačin, někteří nelenili a šli studovat jízdní
řady či stránky města Valašské Meziříčí na dotykovém displeji… Jakmile odbyla sedmá
hodina, paní uklízečka otevřela čekárnu a my s myšlenkou, že své nohy ještě dneska budeme
hodně potřebovat, jsme nezaváhali a šli jsme se na chvíli posadit. Ovšem neseděli jsme
dlouho, protože za chvíli přijel vlak, který nás odvezl do Frýdlantu. Všude, kam jste se
podívali, byla skautská košile.
Do Frýdlantu jsme dorazili nějak okolo půl deváté. Jak jsme se přepočítali, zda jsme všichni,
mohli jsme se vydat směrem k vrcholu. Kdo na Ivančenu někdy šel, ví, jak cesta vypadá. Ze
začátku se prochází městem a přilehlými částmi. Je to cesta asfaltová a nic moc kopcovitá,
ovšem jakmile asfaltka přejde v lesní stezku, již se tak krásně po rovince nejde. Přece jenom
Ivančena měří 925m a nějaké to stoupání tam být musí. Ale my jsme se ničeho nezalekli a
hrdě jsme šli vstříc nelehké cestě. Několikrát jsme si taky udělali přestávku na občerstvení a
odpočinutí. Nejhorší část cesty je těsně pod vrcholem, kde je pouze úzká stezka, a to příkře do
kopce, ale i to jsme zvládli.
Po výstupu na nás čekali pořadatelé, kteří nás obdarovali plackou s podobiznou svatého Jiří
bojujícího s drakem. Tuto placku dostal každý, kdo vystoupal až na vrchol J Krásně se mi teď
vyjímá na skautském kroji.
Na vrchol jsme dorazili okolo půl jedenácté, byli jsme tomu rádi, protože na jedenáct hodin
byla naplánovaná mše svatá, kterou sloužil biskup Ostravsko - opavské diecéze skaut bratr
František Lobkowicz. Ale ještě před tím jsme se zašli podívat k mohyle, kde jsme se taky
vyfotili. Pak už jsme si šli najít místo na sezení, samozřejmě na zemi, abychom dobře viděli
na průběh mše svaté.
Přesně v poledne se u mohyly zpívala skautská hymna a byli předány medaile za činnost v
Junáku zasloužilým skautům. To my jsme už ale neviděli, protože jsme se pomalu ubírali
směrem k nádraží.
Ovšem na půli cesty je hospoda, kterou už odpradávna skauti navštěvují, aby svlažili své rty a
uhasili žízeň a taky žaludky naplnili, no prostě se občerstvili, aby zvládli i poslední část cesty
k nádraží, která sice není až tak náročná, ale i na tak malém kousku cesty se můžou stát
nepředvídatelné věci. Tak i my jsme se zastavili v tomto obydlí, abychom se občerstvili.
Taky je známé, že před touto hospůdkou bývají stánky, ve kterých rádi nakupují naše
světlušky, vlčata, ale i skauti a skautky. A ani letos nás neudivilo, že tam opravdu stály a zase
se kupovaly různé věci, které nám obchodníci nabízeli.
Když byl čas, vydali jsme se pokořit ten poslední kousek cesty. Nebyla to cesta lehká, jak
jsme si mysleli, protože únava na nás dolehla a k tomu ještě slunce pálilo jak ďas…ale i přes
tato úskalí jsme se přece jenom dostali na nádraží. Tam už byly stovky skautů, kteří čekali na
svůj vlak. Bylo to až neskutečné, kolik nás tam bylo. Jakmile přijel nějaký vlak, obrovské
davy lidí se valily, aby se dostaly ke svému vlaku a mohly odjet. I my jsme měli menší potíže,
protože v té změti lidí jsme měli strach, že někoho zapomeneme, či se nám ztratí, ale naši
členové se statečně drželi nás vedoucích a tak jsme všichni nastoupili do vlaku uhánějícího
směr Valašské Meziříčí.
Ve Valmezu jsme si opět museli počkat, než nám přijede vlak, ale to nám nevadilo. Ti, co byli
hodně znavení, si sedli na lavičku a třičtvrtě hodiny vyčkávali. Ti, kterým ještě síly zbyly,
zašli si do Kauflandu, aby se opět občerstvili.
Jakmile přijel náš autobus, rychle jsme do něj naskákali a jeli jsme domů. V Kelči jsme se pak
rozloučili a s příslibem, že pojedeme taky příští rok, jsme se rozešli.
Jsem moc ráda, že se nám výprava na Ivančenu tak povedla a chtěla bych poděkovat všem,
kteří se jí zúčastnili. Doufám, že jste si ji užili aspoň tak jako já.

Terka

Různé
Osadní výbor Komárovice uspořádal pro své starší spoluobčany Besedu s důchodci.
Akce se uskutečnila 12. března 2010. Děti z vesničky pod vedením Marušky Plesníkové
nacvičily nádherné pásmo písní, básní a scének. Pěkným programem potěšily všechny
přítomné. Po vystoupení bylo občerstvení a pak následovala beseda s panem Františkem
Mánkem z Kladerub, který nám poutavě povyprávěl o spisovateli, básníkovi a panu řídícím z
komárovické školy – Metoději Jahnovi. Pro dobrou náladu zahrála a zazpívala paní Lidka
Slimáčková z Rajnochovic. Bylo to pěkné sousedské posezení i s představiteli města Kelče.
Těšíme se na další setkání.
Za Osadní výbor Komárovice Věrka Pavlíková

Poděkování
Chceme touto cestou poděkovat lidem, kteří pomáhali v době ohrožení záplavami u Juhyně,
za jejich pomoc při likvidaci škod a zabránění dalších škod. Především děkujeme členům
Sboru dobrovolných hasičů Kelč a Němetice, panu Petru Vavříkovi za poskytnutí pytlů, panu
Jaroslavu Pajdlovi za písek
a ostatním lidem, kteří byli na místě ohrožení a pomáhali svými silami.
Jiří Kunovský, Kelč 133 a Tomáš Gerla, Kelč 386 – dolina

OHLÉDNUTÍ ZA XIV. KVĚTINOVÝM DNEM V KELČI
Ve středu 12. 5. 2010 proběhla v našem městě, již po deváté, celostátní sbírka Ligy proti
rakovině nazvaná KVĚTINOVÝ DEN.
Symbolem této sbírky po mnoho let je květ měsíčku lékařského, letos doplňovala tento kvítek
stužka červené barvy.
Projekt LPR má za cíl zlepšení života nádorově nemocných a podporu onkologických
výzkumných projektů.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo v tento den prodáno 272 kvítků v celkové hodnotě
7410,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
skautky a Hanka Stromšíková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2010

V sobotu 1.května 2010 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konal jubilejní 20.ročník
tradičních rybářských závodů.
Závodů se zúčastnilo celkem 55 závodníků (z toho 3 ženy a 4 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 15 let.
2) nejdelší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 15 let).
Výsledky závodů:
Největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo: Jiří JAŠÍČEK z MO Kelč chytil 13 kaprů o celkové délce 557 cm.
2.místo: Zdeněk ČECHOVSKÝ z MO MRS Zlín chytil 10 kaprů o celkové délce 434 cm.
3.místo: Miloš PHILIPP z MO Kelč chytil 10 kaprů o celkové délce 404 cm.
4. Milan ČADA Kelč 9 ks 385 cm
5. Jiří KIEDROŇ Přerov 8 ks 331 cm
6. Jan KOVÁŘ Vsetín 7 ks 308 cm
7. Marián KOŇAŘÍK Val. Meziříčí 6 ks 264 cm
8. Josef URBAN Vsetín 6 ks 252 cm
9. Oldřich JUŘICA Vsetín 5 ks 225 cm
10. Luděk ŽMIJÁK Choryně 3 ks 131 cm
Největší úlovek kaprů a amurů - děti
1.místo: Lukáš JAŠÍČEK z MO Kelč chytil 5 kaprů o celkové délce 221 cm.
2-3. Stanislav RYŠKA Kelč 1 ks 40 cm
2-3. Lukáš HEGAR Valaš. Meziříčí 1 ks 40 cm
Nejdelší kapr
Nejdelšího kapra (o délce 52cm) chytil p.Milan ČADA z MO Kelč.
Za zdárný a klidný průběh této akce děkujeme závodníkům, návštěvníkům a všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na organizačním zajištění letošních závodů.
Dále bychom chtěli poděkovat za perfektní spolupráci v souvislosti s konáním letošních
závodů panu starostovi a dalším zaměstnancům MěÚ Kelč. Obdobné poděkování patří i
funkcionářům TJ Kelč – oddílu kopané.
Poděkování patří také sponzorům letošní tomboly:
Aska-pstruhařství - p.Vlastimil Raška, Akord Kelč - p.Jaroslav Pajdla, Altermed - p.SrkalováJemelková, Autoopravna Kelč - p.Vladimír Stříteský, Elektronika Kelč - p.Lubor Pitrun,
ing.Karel Gába – Kelč, Gasmont – p.Roman Večeřa, Hasiči Babice, Restaurace Záhoran
Všechovice-p.Hrabovská, Mlýn Kelč - p.Petr Vavřík, Montáž oken – p.Petr Smahel, Obecní
úřad Rouské, Odborné učiliště Kelč, Pneuservis Hroz - p.Lubomír Hroz, Prádelna Blaha V
s.r.o. – Hranice n/M, Probi Kelč - Ing.Zdeněk Hlavica, prodejna rybář.potřeb Bystřice p/H.,
prodejna smíšeného zboží U Kubů - Kelč, prodejna potravin Všechovice - p.Božena Číhalová,
prodejna textilu – Barbara Nguyenová-Všechovice, Rybářství Velké Meziříčí-chov drůbeže
Kelč, Stavospol Prostějov, trafika Všechovice - p.Václav Horáček, Uher Company p.František Uher, Včelaři Všechovice, Vodo-topo-plyn - p.Zdeněk Šatran, Zemědělské

družstvo Kelečsko.
Za výbor MO ČRS Kelč Ing. Jaroslav Orel

Různé
Oznámení ordinace MUDr. Evy Dobešové
Pálení čarodějnic v Kelči
Oznámení ordinace MUDr. Evy Dobešové
gynekologie - ambulance Kelč
- v červnu bude ordinace :
3. 6. 2010 do 9,30 hodin
10. 6. 2010 NEORDINUJE – zástup: MUDr. Veličková – nemocnice VM
17. 6. 2010 8 – 12 hodin
26. 6. 2010 NEORDINUJE – zástup: MUDr. Grégr – internát naproti nemocnici VM

Pálení čarodějnic v Kelči
V pátek 30 dubna se část kelečských čarodějnic rozhodla, že se sejdou v areálu ČSCHDZ, kde
se představí široké veřejnosti . Ta pak mohla posoudit a rozhodnout , která z nich na tento rok
převezme titul MISS ČARODĚJNICE 2010.
Představit se přiletěly malé roztomilé začínající čarodějničky, ale i ty, které byly již
povážlivého věku. Úkoly, které plnily, byly nelehké. A laskaví diváci rozhodli takto:
Titul MISS ČARODĚJNICE 2010 získala Mařenka SUCHÁNKOVÁ
Titul 1. VÍCEMISS 2010 získala Nikolka Stříteská
Titul 2. VÍCEMISS 2010 získala Marta Leinertová
GRATULUJEME!!!
Mimo věcných cen získaly i pobyt v salonu krásy Mary Kay na kosmetické služby.
O občerstvení se po celou dobu starali uživatelé Denního stacionáře Anděl Kelč spolu se
svými asistentkami, rodinnými příslušníky a známými.
Na závěr vzplanula vatra, ale neukončila život žádné z místních čarůvek…..
Anna Hlavicová

Právní rubrika
Co s majetkem – sedmé pokračování a závěr
V předchozích pojednáních jsme se snažili vysvětlit problematiku dědění majetku ve světle
českých zákonů. Z pojednání vyplynulo, že většina projednávaných dědictví může proběhnout
hladce a bez problémů. Ta dědictví, která se stanou dlouhodobou záležitostí, mají obvykle
jediného společného jmenovatele a tím je touha po nabytí majetku. A ta může velmi ohrozit

soudržnost rodin.
Tomu lze předcházet především výchovou v rodinách, které jsou základem naší společnosti.
Velmi pomáhá setkávání se členů celých rodů nejen na významnějších osobních událostech
jako svatby, křtiny, pohřby, ale v průběhu roku společná účast a spolupráce na společenských
akcích, kulturních akcích a aktivitách obce, farní rady, škol, společenských a jiných
organizací. zde se probouzí a roste solidarita s potřebnými, kterých nikdy nebylo a není málo.
V takovém způsobu prožívání života člověk zjistí a lépe pochopí, že majetek není cílem
života člověka, ale jen prostředkem usnadňujícím život jednotlivci i celou společností.
Závěrem připomínáme, že projednávání dědictví vyžaduje určité náklady, které ponese dědic.
Soudem pověřený notář jako soudní komisař má právo si vyúčtovat odměnu. Výše odměny je
závislá na výši obvyklé ceny dědictví a činí nejméně 600 Kč. Dále je vyjádřena v procentech
základu, a to 2% z prvních 100.000 Kč, pak 1,2% z přebývající částky až do 500.000 Kč, dále
0,9% z přebývající částky až do 1,000.000 Kč, 0,5% z přebývající částky až do 3,000.000 Kč
a 0,1% z přebývající částky až do 20 mil. Kč základu. Vyšší částka se již do základu
nezapočítává. Odměnu notáře může soud přiměřeně zvýšit po přihlédnutí k náročnosti
případu,
a to až o 100%. Mimo to náleží notáři i náhrada hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při
práci mimo kancelář. Vedle této odměny za činnost notáře jako soudního komisaře náleží
notáři odměna za další činnosti jako sepsání závěti, a to v částkách dle vydaných sazeb. Jeví
se jako vhodné si vždy vyžádat informaci o výši očekávaných plateb.
Po ukončení dědického řízení musí se dědic zajímat o placení daně dědické a, byly-li
předmětem dědictví nemovitosti, i o placení daně z nemovitostí. Od placení daně dědické je
osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud jsou dědici příbuzní v řadě přímé a manželé, dále
sourozenci, synovci, neteře, strýcové, tety, dále manželé dětí(zeť a snacha), děti manžela,
rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které se zůstavitelem žily po dobu nejméně jednoho
roku před smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které pečovaly o společnou domácnost
nebo byly odkázány výživou na zůstavitele. Tyto osoby nepodávají daňové přiznání. Ostatní
dědicové podávají daňové přiznání do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení
dědického řízení a platí daň dědickou.
Přiznání k dani z nemovitostí (z pozemků a ze staveb) podává dědic do 31. ledna zdaňovacího
období proto, že nabytím dědictví došlo ke změně poplatníka. Daň pak zaplatí po obdržení
příslušného výměru do 31. května.
Ve věci placení daní můžeme jen doporučit prostudování poučení k daňovým přiznáním a
případnou konzultaci na finančním úřadě.
Odkaz na použitou literaturu:
zák.40/1964 Sb. v pl. znění – občanský zákoník
zák.301/2000 Sb., v pl.znění o matrikách a vyhl. 207/2001 Sb., v pl.znění – provedení zákona
zák.99/1963 Sb. – občanský soudní řád v pl. znění
zák.357/1992 Sb., v pl.znění o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
zák.338/92 Sb., v pl.znění o dani z nemovitostí
zák.140/61 Sb., trestní zákon v pl.znění a zák.40/09 Sb., trestní zákoník v pl.znění
poznámkové vydání občanského zákoníku s judikaturou JUDr. Holub, JUDr. Fiala a
JUDr.Bičovský, JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Společenská kronika
Naši jubilanti

Jubilanti
60 let
Pajdlová Irena Kelč
Stříteský Vladimír Kelč
Zdenka Vlčková Kelč
65 let
Petr Hlavica Kelč
František Mašlaň Kelč
Josef Jukl Kelč
Karel Novosad Němetice
70 let
Ludmila Tomášková Němetice
75 let
Marejka Miroslav Kelč
81 let
Květoslava Jiříčková Kelč
Alois Holub Kelč
Ladislav Drajsajtl Kelč
82 let
Radomír Slavík Komárovice
Alois Škarka Kelč
Marie Ovčačíková Lhota
84 let
Petřkovský Antonín Kelč
86 let
Rýdlová Zdenka Kelč
Bothová Jiřina Kelč
88 let
Ludmila Hradilová Komárovice
Narození
Dominik Záruba * Vilma Radová * Matyáš Baďuřík
Sňatek
Jan Neubauer * Zdeňka Hašová
Úmrtí
Václav Pavlík 60 let Kelč
Anna Kolářová 83 let Kelč

