ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

5/2009

Úvod
INFORMACE K VOLBÁM DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se konají volby do Evropského parlamentu
Volební místnosti budou otevřeny :
v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Pro Kelč a její části je opět stanoveno 6 volebních okrsků:
Okrsek č. 1 – Městský úřad Kelč, čp. 5, obřadní síň v přízemí – pro voliče s příjmením
začínajícím písmeny A – N
Okrsek č. 2 – Městský úřad Kelč, čp. 5, zasedací místnost v 1. poschodí – pro voliče s
příjmením začínajícím písmeny O – Ž
Okrsek č. 3 – Obecní dům v Němeticích, čp. 75 – pro voliče z Němetic
Okrsek č. 4 – Obecní dům v Komárovicích, čp. 37 – pro voliče z Komárovic
Okrsek č. 5 – Obecní dům ve Lhotě u Kelče, čp. 46 – pro voliče ze Lhoty u Kelče
Okrsek č. 6 – Obecní dům v Babicích, čp. 24 – pro voliče z Babic
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb jsou průběžně vyvěšovány na úřední desce
MěÚ Kelč.

Usnesení z 30.zasedání Rady města Kelče dne 16.3.2009
















Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR, obvodní oddělení ve Valašském Meziříčí o přehledu
trestné činnosti, přestupcích a dopravní nehodovosti na území Města Kelč za rok 2008 a
informace vedoucího oddělení npor. Srkaly
o změnách ve výkonu služby policie od letošního roku.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č.p. 81 v Němeticích panu Pavlu
Podzemnému, Lešná – Perná č.p. 75 za účelem zřízení prodejny potravin a pohostinství.
Rada byla seznámena s rozpisem státní finanční podpory na regeneraci MPZ Kelč na rok 2009
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí příspěvku na opravu kostela sv. Kateřiny
a domu č.p. 6 v Kelči ve výši dle schváleného programu regenerace MPZ Kelč.
Rada byla seznámena s výsledkem inventarizace majetku Města Kelč, provedené k
31.12.2008.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření MŠ Kelč za rok 2008
a požadavek na navýšení rozpočtu MŠ na rok 2009 a pověřuje starostu zajištěním zpracování
projektu na rekonstrukci osvětlení v MŠ.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – místnosti v I. poschodí hasičského domu v
Kelči č.p. 241 paní Jarmile Kočíbové, Zašová č.p. 100 za účelem zřízení kanceláře Pojišťovny
ČSOB.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na
umístění přípojky „NN“ k RD č.p. 237 v obecním pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město
dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje finanční příspěvek 30.000,- Kč Jednotě OREL Kelč na činnost mládežnických
oddílů jednoty v roce 2009.
Rada schvaluje finanční příspěvek 5.000,- Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů v
Kelči na činnost v roce 2009.
Rada souhlasí s umístěním plynové přípojky pro RD č.p. 183 v Kelči v obecním pozemku p.č.
1328/1 v k.ú. Kelč – Staré Město.











Rada souhlasí s umístěním kanalizační, vodovodní a „NN“ přípojky v obecních pozemcích p.č.
2053 v k.ú. Kelč-Nové Město a p.č. 1316 a 297 v k.ú. Kelč-Staré Město pro novostavbu RD
manželů Pavla a Kateřiny Jiříčkových.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na obecních pozemcích v Kelči a Lhotě u
Kelče podle předloženého návrhu p. Jiřího Michalíka.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o nájmu k části pozemku p.č. 732 v k.ú. Kelč-Nové
Město od p. Miroslava Staňka, Kelč 513, návrh odkládá za účelem zajištění právního rozboru.
Rada bere na vědomí ukončení pronájmu veřejného prostranství s paní Marií Chvatíkovou,
Kelč 144 na umístění prodejního stánku se zmrzlinou před domem č.p. 182 v Kelči k
12.3.2009.
Rada schvaluje žádost p. Jany Havranové, Kelč 540 o změnu uzavřené smlouvy o budoucí
kupní smlouvě, týkající se stanovení termínu pro zahájení stavby RD na pozemku p.č. 208/3 v
k.ú. Kelč-Nové Město do 30.6.2009.
Rada souhlasí s umístěním odvodnění pro RD č.p. 6 v Kelči v obecních pozemcích p.č.
2023/11 a 2023/39 v k.ú. Kelč - Nové Město.

MěÚ informuje
Ćeská spořitelna, svoz odpadů, sociální podpora
Upozornění pro klienty České spořitelny, a.s.
Vážení klienti, dovolujeme si vás upozornit na změnu otevírací doby servisní pobočky ČS,
a.s v Kelči, která bude platná od 1.5.2009:
Po: 8:30 – 12:30, 13:30 – 17:00
Út: zavřeno
St: 8:30 – 13:30, 13:30 – 17:00
Čt: zavřeno
Pá: zavřeno

Svoz tříděného odpadu v Kelči - květen – červen 2009
14. května 2009 – svoz plastů a skla (žluté, zelené a bílé pytle)
25. června 2009 – svoz plastů a papírů a nápojových kartónů (žluté, modré a oranžové pytle)

Kontaktní místo státní sociální podpory v Kelči
květen – červen 2009
květen středa 27. 5. 2009 8,00 – 16,00 hodin
červen středa 24. 6. 2009 8,00 – 16,00 hodin

Z historie Svatého Hostýna - 5.

Pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu ...
260 let hostýnského chrámu 1748 – 2008
(pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu)
Nad hlavním chrámovým portálem je velký mozaikový obraz
na ploše 26m2 (jiné materiály uvádějí 25 nebo 24 m2). Obraz je složen z 260 000 barevných
kaménků , což znamená, že na každém metru čtverečním je jich 10 000. Autorem tohoto
nádherného obrazu je malíř Viktor Foerster, bratr hudebního skladatele Josefa Bohuslava
Foerstera. Obraz byl vyhotoven v r. 1912 před korunovačními slavnostmi v srpnu r. 1912,
které byly největší událostí na Hostýně ve 20. století. Pod obrazem je mozaikový
dvouřádkový nápis: Vítězná Ochrano Moravy, buď zdráva.
Nynější hlavní oltář Nanebevzetí Boží Rodičky je z r. 1935. V chrámu je celkem ještě šest
bočních oltářů. Na severní straně jsou to směrem od hlavního oltáře k hudebnímu kůru oltáře
sv. Josefa, Božského srdce Páně a oltář zasvěcený sv. Jáchymovi a sv. Anně. Na jižní straně
opět směrem ke kůru jsou další tři vedlejší oltáře:
sv. Valentina, sv. Ignáce z Loyoly a sv. Šebestiána.
Původní varhany na hudebním kůru z r. 1846 o 16. rejstřících (mutacích), byly v r. 1953
rekonstruovány a pořízen byl nový varhanní stroj z Krnova o 72 rejstřících (registrech).
Kazatelna z r. 1845 u oltáře sv. Josefa je dílem sochaře Benedikta Fdeleho z Brna, který
provedl práce řezbářské a malíře Josefa Hamanna , rovněž z Brna, který provedl pozlacení a
malbu.
V duchu liturgické reformy II. vatikánského koncilu (1962-1965) byla pořízena nová oltářní
menza (stůl, oltářní deska), která byla v r. 1985 umístěna před hlavním oltářem pod vítězným
obloukem.
Nástěnné malby a dekorativní výzdoba chrámu byly vyhotoveny v letech 1887 – 1890
malířem a restaurátorem Janem Zapletalem mladším z Prahy, rodákem z Kroměříže.
Prostorný a výstavný chrám je jeden z mála příkladů centrální stavby (centrální půdorysné
dispozice) elipsovitého tvaru. Stavba je orientována, to znamená, že presbytář s hlavním
oltářem směřuje k východu. V r. 1982 u příležitosti 70. výročí korunovace sochy Panny Marie
s Dítětem za hlavním oltářem chrámu získal hostýnský poutní chrám titul Menší bazilika.
Toto zvláštní vyznamenání udělil papež Jan Pavel II. dne 9. srpna 1982 papežským breve
(krátký papežský list) na žádost administrátora olomoucké arcidiecéze biskupa Josefa Vrány,
apoštolského administrátora v letech 1973 a ž 1987.
Pokud se týká rozměrů hostýnského chrámu, zde se dostupné materiály neshodují a lze si tedy
vybrat. František B. Vídenský ve své knize „Sv. Hostýn ve svém původu a svých osudech“,
vydané v r. 1913 uvádí: kostel je dlouhý 41 m, široký 28 m, výška hlavních zdí je 21 m a síla
zdi je 5 m. Josef Krumpholz ve své knize „Soudní okres bystřický“, vydané v r. 1940 uvádí:
délka 46 m, šířka 31 m, výška zdí 24 m a shoda je pouze v síle 5 m.
Skříňka s informacemi v interiéru chrámu u jižního bočního vchodu i venkovní tabule na jižní
straně chrámové stavby se v tomto směru shodují: délka 48 m, šířka 32 m, výška stavby v
kopuli je 28 m. Konečně jedna z nejmladších publikací o Hostýně „Svatý Hostýn Bazilika
Nanebevzetí Panny Marie“, vydaná v r. 1992 (autoři Miloslav Pojsl a Vladimír Hyklík) uvádí
tyto číselné údaje: podélná osa 40,5 m, příčná osa 30,3 m (šířka) a výška činí 23,75 m (patrně
myšlena výška zdí). Po svém obnovení před 163 lety se v chrámové stavbě na Sv. Hostýně
prolínají dva umělecké slohy – baroko a klasicismus.
Poutní chrám na hostýnském temeni byl svědkem, ale především srdcem a duší, celé řady
významných událostí, z nichž některé zde byly připomenuty. Co ještě dodat k jubileu
hostýnské baziliky? Nebude jistě na škodu vypůjčit si závěrem část věty, která uzavírá článek

„150. výročí obnovení hostýnského chrámu“, jenž byl uveřejněn v r. 1995: Chrám
Nanebevzetí Panny Marie na
Sv. Hostýně dostal již začátkem léta památného roku 1845 podobu, která se nám zachovala až
do dnešních dnů“. A tato podoba by měla být zachována navždy i pro všechny budoucí
generace.
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
Děkujeme panu Vlastimilu Doleželovi za celý článek.

Program Kina Kelč na měsíc květen 2009
Neděle 3. května v 18hod.
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
Brad Pitt v roli muže, který se narodil na konci první světové války jako osmdesátiletý stařec
a na rozdíl od ostatních lidí ho čeká mládnutí.
Americký film s českými titulky, 166min., vstupné 41Kč.
Neděle 10. května v 16hod. !!!
PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka o tom, že s čerty občas jsou i žerty. V nové české pohádce se princezna Aneta
nechce vdát za nešikovného prince Jeronýma. Její otec, král Leopold proto vymyslí lest, do
které zaplete samotného Lucifera. V hlavní roli Jiří Mádl a Tereza Vořížková, 90min.,
vstupné 37Kč.
Neděle 17. května v 16hod. !!!
MADAGASKAR 2
Jsou znovu zde, znovu ve formě a ještě ztřeštěnější než posledně. Animovaná partička
obyvatel newyorské ZOO to sice napoprvé tak úplně nezvládla, napodruhé se ale do Afriky
určitě dostane.
Americký animovaný film v českém znění, 90min., vstupné 37Kč.
Neděle 24. května v 18hod.
KURÝR 3
Z jižní Francie přes Budapešť a Bukurešť až do Oděsy s výbušným nákladem a ostrými hochy
v zádech. Muž s nejtěžší nohou na plynu je zpět a v nejlepší formě.Volné pokračování
amerického akčního filmu s českými titulky, 100min., vstupné 45Kč.
Neděle 31. května v 18hod.
VALKÝRA
Tom Cruise jako plukovník von Stauffenberg, jeden ze strůjců nejznámějšího atentátu na
Hitlera v roce 1944, ve válečném thrilleru režiséra Bryana Singera. Americký film s českými
titulky, 120min., vstupné 43Kč.
Na měsíc červen jsme pro vás připravili český film Líbáš jako bůh a Vévodkyně.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura

Koncert pěveckého sboru
SVATOPLUK z Uherského Hradiště
kostel sv. Patra a Pavla v Kelči
neděle 3. května 2009 v 16 hodin
Program:
Ave Maria, Jubilate Deo, Adesto domine, Motlitba, Magnificat
Z varhanní tvorby zazní v podání Lucie Adamcové
5 částí ze skladby Čtrnáct zastavení (1,5,8,12 a 14).
Na závěr koncertu zazní písně z tvorby Petra Ebena:
Missa Adventus, Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus
Sbor řídí sbormistr Filip Macek.
Koncert se koná u příležitosti sedmdesátin hudebního skladatele Jana Slimáčka.
Před zahájením koncertu budou předány pamětní listy o udělení čestného občanství města
Kelče panu Janu Slimáčkovi a panu ing. arch. Otakaru Tvrdoňovi.

XIII. Kelečský jarmak
sobota 27. června 2009
neděle 28. června 2009

Malé Kelečské divadelní léto
Naši přátelé z Docela velkého divadla Litvínov nás přijedou v červnu pobavit s komedií pro
dospělé a pohádkou pro děti.
Nebude to tedy (prozatím) velký kelečský divadelní festival, který u nás zavedl pan Richard
Hučík, ale spíš malé kelečské divadelní léto.
Věříme, že se určitě necháte přesvědčit a na představení přijdete.
Čtvrtek 11. června v 10 hodin – Kulturní dům Kelč - pohádka
Za brankou je drak - pohádka plná legrace a písniček, ve které se spolu utkají dva herci o to,
kdo vlastně má pohádku o hloupém drakovi a jeho výpravách za nevěstami hrát. Chvíli to
vypadá, že snad pohádka ani nebude, ale protože nejlepší je vždycky hrát si alespoň ve dvou,
zahrají herci nakonec pohádku spolu a také s dětmi. Pohádku ve výpravě Mileny Dubšíkové Říhové, s hudbou Petra Raka nastudoval režisér Jurij Galin. Hrají Lenka Lavičková a
Lukáš Masár. Umělecká spolupráce Jan Bouš.
Čtvrtek 11. června v 19 hodin – Kulturní dům Kelč - komedie
Gangsteři z městečka - komedie o malém idylickém francouzském městečku Valance, kde se
až do včerejška nic nedělo, a ode dneška se to v něm zločinci a novináři jen hemží.
Napsal Wolfgang EBERT, překlad, úprava a dramaturgie Jana GALINOVÁ, hudba Jan
TUREK, scéna Jurij GALIN a Milena DUBŠÍKOVÁ – ŘÍHOVÁ a Jan Ignác ŘÍHA, kostýmy

Tomáš KYPTA, režie Jurij GALIN.
Hrají: David SUCHAŘÍPA, Roman ŠTOLPA, Zuzana DŘÍZHALOVÁ, Lenka LAVIČKOVÁ,
Petr ERLITZ, Petr KOZÁK, Andrea TRAGANOVÁ, Jana GALINOVÁ a Lukáš MASÁR
Více o divadle se můžete dozvědět na www.docelavelkedivadlo.cz

Letní škola barokní hudby Kelč
Letní škola barokní hudby už po druhé v Kelči!
Ve dnech 7.-16. srpna uvítá město Kelč již po druhé účastníky unikátní hudební akce
zaměřené na barokní hudbu.Letošní ročník bude zaměřen na hudbu anglického baroka,
především anglického " BACHA " Henryho Purcella.Tento skladatel, ačkoli zemřel ve 36
letech, stihl položit pevné základy anglické barokní hudby, stát se prvním skladatelem
královského dvora a vytvořit zcela zvláštní a v hudebním světě ojedinělý jazyk spojující
anglickou tradici s prvky hudby italské a francouzské. Podobně jako loni, se kromě výuky v
kelečské škole a zámku uskuteční celá řada lákavých koncertů.Tradiční exhibice
mezinárodního týmu lektorů v neděli 9. 8. 2009 v kostele sv.Petra a Pavla v Kelči, studentské
koncerty-první zaměřený na duchovní hudbu- taktéž v kelečském kostele, druhý spojený s
barokními tanci a lahodnými víny ze Znojma na nádvoří zámku v úterý 11 8. a středu 12. 8.
Hlavním cílem školy je v závěru uvést velké dílo kantátové, mešní či oratorní literatury. Letos
to bude Óda na sv.Cecílii Henryho Purcella.Toto skvělé dílo svým leskem reprezentující to
nejlepší z anglické barokní hudby, zazní poprvé v Kroměříži v kostele sv. Jana Křtitele v
pátek14. 8., podruhé pak 15. 8. na Svatém Hostýně a v Kelči 16.8. již tradičně jako slavnostní
zakončení barokní školy. Díky vstřícnosti kelečské radnice, vedení zámku, školy i farnosti
letos najde opět Letní škola barokní hudby důstojné místo k realizaci a jak organizátoři pevně
věří, pomůže tak oživit hudbou překrásné interiéry kelečských kostelů, zámku i školy a
rovněž začlenit město Kelč mezi organizátory významných kulturních akcí ve Zlínském kraji.
V lektorském týmu se letos objeví významní umělci - např. Joel Frederiksen z New Yorku,
Peter Zajíček z Bratislavy, Monika Knoblochová z Prahy, Miloš Štědroń z Brna, Jakub
Burzynski z Varšavy aj. Organizační a uměleckou záštitu nad Letní školou barokní hudby má
The Czech Ensemble Baroque v čele s Romanem Válkem.
Více informací získáte na www.baroknihudba.cz
V souvislosti s letní školou barokní hudby se obracíme se zajímavou nabídkou na občany
Kelče.
Z důvodu malých ubytovacích kapacit hotelového, pensionového, či privátního ubytováníhledáme možnost ubytovat od 7. 8. do 16. 8. lektory naší školy. Jedná se převážně o
ubytování po jednom-samostatný pokoj a sociální zařízení. Cena za noc by byla dohodnuta
podle konkrétní situace a požadavků pronajímatele.
Kontakt: Roman Válek-737750374, nebo paní Schybolová- kelečská radnice.

Komárovice
Osadní výbor Komárovice připravil pro své starší spoluobčany „Besedu s důchodci“, která se
uskutečnila v pátek 27. února 2009. Lenka Pesníková, Eva Foukalová a Marie Plesníková
nacvičily s dětmi z Komárovic pásmo písní, básní a scének, které se všem přítomným velice

líbilo. Při tomto setkání dostal každý důchodce jako malou pozornost květinu. Je velice
záslužné, že mladá děvčata si najdou v dnešní uspěchané době čas a připraví pro své starší
spoluobčany tak pěkné vystoupení. Všem vystupujícím dětem patří velký dík. Paní Broňa
Lasovská nám setkání zpříjemnila hrou na harmoniku. Společně jsme si všichni zazpívali a
zavzpomínali na čas mládí. Bylo to pěkné sousedské setkání i s představiteli města Kelč.
Za osadní výbor Komárovic Pavlíková Věra

Základní škola informuje
Vyhodnocení Minimálního preventivního programu školy (MPPŠ)
Rada Zlínského kraje schválila návrh komise, která vyhodnocovala MPP škol Zlínského kraje
za školní rok 2007/2008. Náš MPP byl vyhodnocen jako nejlepší v kategorii základní školy a
28.4. bylo metodičce školní prevence Ing. Michaele Davidové a řediteli školy Mgr. Romanu
Blahovi předáno ocenění za preventivní program.
Turnaj ve stolním tenisu
Ve středu 18.3. uspořádali vyučující tělesné výchovy Ing. Michaela Davidová a Mgr. Marcela
Vozáková turnaj ve stolním tenisu pro žáky 1. i 2. stupně. Celkem se přihlásilo 36 žáků. Žáci
byli rozděleni do tří kategorií. Druháci, třeťáci a čtvrťáci tvořili 1. kategorii (13 žáků), žáci 5.
a 6. třídy byli zařazeni do 2. kategorie (17 žáků) a 7. – 9. třída – to byla 3. kategorie (6 žáků).
Výkony byly velmi vyrovnané a kvalitní a výsledky byly následující:
1. kategorie
1. Dominik Stříteský (3. třída)
2. David Jiříček (2.A)
3. Martin David (3. třída)
2. kategorie
1. Karel Hradil (5.B)
2. Martin Jiříček (5.B)
3. Jaroslav Orel (6. třída)
3. kategorie
1. Antonín Rohleder (9.B)
2. Tomáš Pivovarčík (8.B)
3. David Boháč (9.B)
Výsledky matematického Klokana
Soutěž proběhla 19.3., zúčastnilo se jí 88 žáků 4. – 9. ročníku s těmito výsledky:
4. třída:
1. Tereza Škařupová
2. Ondřej Nepustil
3. Jiří Tomášek
5. třída:
1. Martin Jiříček (5.B)
2. Martin Mánek (5.B)
3. Jaroslava Vitteková (5.A)

6. třída:
1. Vlastimil Holl
2. Zuzana Machačová
3. Markéta Pastrnková
7. třída:
1. Martin Gerla
2. Kateřina Tomášková, Monika Pavelková
3. Daniela Konečná, Aleš Tvrdoň
8. třída:
1. Pavlína Hermannová
2. Barbora Hlavicová
3. Jana Plesníková
9. třída:
1. Kateřina Tvrdoňová
2. Michaela Tomášková
3. Barbora Pelcová
Soutěž připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena Poláchová, Mgr.
Marcela Plesníková a Mgr. Marcela Vozáková.
Pythagoriáda
Další matematická soutěž, která už má na naší škole opravdu dlouhou tradici, se uskutečnila
24.3. Jednalo se tentokrát o soutěž určenou žákům 6. a 7. ročníku. Výsledky letošního
školního roku byly následující:
6. třída
1. Zuzana Machačová
2. Markéta Pastrnková
3. Patricie Plesníková, Ondřej Málek
7. třída
1.- 2. Anna Mašlaňová
1.- 2.Martin Gerla
3. Monika Pavelková
Basketbalový turnaj I
Naše škola se letos přihlásila do školní postupové soutěže Nestle basketbal’09, která je
vypsána pro žáky 6. a 7. tříd. K tomu, abychom mohli vytvořit soupisku pro okresní kolo,
bylo nutné uspořádat školní turnaj, do kterého se přihlásila 4 družstva z 6. a 7. tříd. Velké
basketbalové klání vypuklo ve čtvrtek 26. března 2009 v 11 hodin v tělocvičně naší školy.
Družstva se postupně utkala systémem „každý s každým“. Ve všech zápasech se bojovalo s
velkým nasazením a velmi obětavě.
Tabulka družstev:
1. místo Sudá 7. ročník 6 bodů 21:0
2. místo Popeláři 6. ročník 5 bodů 9:13
3. místo Lichá 7. ročník 4 body 14:11
4. místo Chuligáni 6. ročník 3 body 2:22
Tabulka nejúspěšnějších střelců:
1. místo František Novák Sudá 8 bodů

2. místo Martin Lasovský Popeláři 7 bodů (1x za 3 body)
3. místo Patrik Klvaňa Lichá 6 bodů
3. místo Stanislav Ryška Lichá 6 bodů
3. místo Martin Dobeš Sudá 6 bodů
Složení jednotlivých družstev:
Chuligáni 6. roč. – Vojtěch Pavlík, Dominika Holášová, Jiří Janošek, Jakub Hruška, Pavel
Dudáš, Markéta Pastrnková, Patricie Plesníková
Popeláři 6. roč. – Matěj Foukal, Jaroslav Orel, Martin Lasovský, Jan Klvaňa, Andrea
Hadašová, Monika Caisbergerová, Kristýna Rolincová, Radek Pelc, Ondřej Málek, Vlastimil
Holl, Tereza Zetková, Aneta Perutková
Sudá 7. roč. – Martin Dobeš, Patrik Hegar, Radek Klaus, Jan Kostka, František Novák, Jan
Palata, Tadeáš Szatmari, Markéta Hašová, Zuzana Honešová, Daniela Konečná, Monika
Pavelková, Kateřina Surovcová, Kateřina Tomášková, Petra Volková, Jan Dobrovolný
Lichá 7. roč. – Lukáš Dobeš, Martin Gerla, Štěpán Hlavica, Patrik Klvaňa, Jakub Mlčák,
Marek Pajdla, Stanislav Ryška, Tomáš Tvrdoň, Madla Hlavicová, Veronika Jandová, Anna
Mašlaňová, Lenka Philippová, Lucie Šnajdrová, Veronika Levová, Monika Valuchová
Poděkování patří rozhodčímu Jakubu Plesníkovi (9.B) a zapisovatelkám Marii Ryškové (9.B)
a Silvě Žákovské (9.A), které se pečlivě staraly o zápisy z utkání. Dále bych chtěl poděkovat
vedení školy za vstřícný přístup a podporu k pořádání basketbalového turnaje.
1. Basketbalové turnaje II (napsal Petr Zátopek)
Ve čtvrtek 19. března 2009 se v tělocvičně Základní školy Šafaříkova ve Valašském Meziříčí
uskutečnilo okrskové kolo žáků základních škol v basketbalu, do kterého se přihlásili i chlapci
z naší školy. V základní tříčlenné skupině sehráli první utkání s favoritem turnaje ZŠ
Vyhlídka Valašské Meziříčí a prohráli rozdílem třídy s výsledkem 38:7. Pak následovalo
velmi důležité utkání se ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí. To rozhodovalo o postupu do
semifinále, které naši kluci trochu nešťastně prohráli 9:13. S těmito výsledky obsadili 3. místo
v základní skupině a nastoupili ke svému poslednímu zápasu o 5. až 6. místo se ZŠ Křižná
Valašské Meziříčí. V již uvolněné atmosféře svého soupeře s přehledem přehráli po všech
stránkách a porazili jej 15:2 a obsadili tak 5. místo. Škoda, že se družstvo rozehrálo až na
poslední chvíli. Nakonec totiž ukázali divákům, že basket hrát umí. Do okresního kola
nepostoupili.
Za ZŠ Kelč nastoupili:
Kubieň Jakub, Greš Radek, Valla Lukáš, Janda Petr (všichni z 9.A), Plesník Jakub, Rohleder
Antonín (oba z 9.B), Plesník Ondřej z 8.A, Vybíral Tomáš z 8.B, Ryška Stanislav ze 7. třídy a
Plesník Tomáš ze 8.A třídy.
O den později tj. v pátek 20. března 2009, se na ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí uskutečnilo
okrskové kolo základních škol v basketbalu dívek, v němž na naše děvčata čekal jen jeden, ale
o to těžší soupeř, družstvo domácích. Utkání se hrálo na 4 čtvrtiny, aby si děvčata obou týmů
mohla vyzkoušet taktiku hry a prostory tělocvičny, ve které se bude odehrávat okresní finále.
První čtvrtinu naše holky prohrávaly o 2 koše, ale pak začaly hrát na plný výkon a skóré se
přehouplo v náš prospěch. Nakonec se zastavilo na 34:16 pro naše děvčata. Tímto vítězstvím
si holky otevřely cestu k postupu do okresního finále, které se bude konat 2. dubna 2009 opět

ve Valašském Meziříčí.
Celkové výsledky okrskového kola:
1.místo : ZŠ Kelč
2.místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
Za ZŠ Kelč nastoupily:
Žákovská Silvie, Stašová Lenka z 9.A, Ryšková Marie, Kašíková Petra, Pelcová Barbora z
9.B, Plesníková Veronika, Hegarová Veronika z 8.A, Pavlíková Ester ©, Hermannová
Pavlína, Hlavicová Barbora, Matysková Klára z 8.B.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA V KOŠÍKOVÉ
pro dívky základních škol
2. Pořadatel : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
a SVČ Domeček Valašské Meziříčí
Termín : 2.4.2009
Místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
Účastníci : 5 družstev – 49 soutěžících dívek
Celkové pořadí :
1. místo : ZŠ Kelč
2. místo : ZŠ Ohrada Vsetín
3. místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
4. místo : ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
5. místo : ZŠ Nový Hrozenkov
Do krajského kola postupuje družstvo Základní školy Kelč.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Jsou před námi poslední dva měsíce školního roku a my s dětmi budeme naplňovat tématický
celek našeho Školního vzdělávacího programu„Jasné slunce, krásný den, půjdeme spolu
všichni ven“. Protože filozofií naší mateřské školy je „Zdravě žít a žasnout nad velkými i
malými zázraky přírody“, podnikáme v těchto krásných jarních měsících vycházky a výlety
do přírody. Seznamujeme děti s živočichy pod vodní hladinou, k tomu nám slouží naše říčka
Juhyně a rybník Chmelník, učíme se poznávat rostliny
a živočichy v lese, na louce. Děti se také učí poznávat a pojmenovat cizokrajná a exotická
zvířata, vyprávíme si, kde žijí, odkud pocházejí. Podnětem jsou různé knihy, encyklopedie,
mapa světa a glóbus, které mají děti v každé třídě. A aby bylo naplněno učení prožitkem, na
zvířátka se pojedeme společně podívat do zoologické zahrady. Naši nejstarší předškoláci
navštívili v dubnu Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Dalekohledem pozorovali sluníčko,
seznámili se s planetami sluneční soustavy a nechyběla ani filmová„Vesmírná pohádka“.
Vesmíru jsme věnovali téma jednoho týdne. Děti zaujalo, jak a proč se střídá den a noc. Pro
demonstraci využíváme vhodné pomůcky, které si s dětmi vytváříme. Učíme se
prostřednictvím hry. Hra je nejpřirozenější , velmi důležitou činností dětí předškolního věku a
stojí v programu mateřské školy na čelním místě. Děti potřebují dostatek prostoru pro svou
volnou hru, která jim pomáhá porozumět sobě, světu, i těm druhým. Měsíc květen je již
tradičně spojen s oslavou a přípravami na Den matek. Děti si uvědomují postavení maminky v
rodině. V každé třídě uspořádáme slavnost a popřejeme maminkám a babičkám k svátku ve

středu 13. května. V pondělí 18. května navštíví děti v mateřské škole Divadlo„SMÍŠEK“
s „Pirátskou pohádkou“. Pohádky nás motivují k dalším tvořivým činnostem. Ilustrujeme je
různými výtvarnými technikami, propojujeme je hudbou, pohybem. Rozvíjíme hudební cítění
dětí a schopnost napodobování rytmů hrou na ozvěnu. Při hudebních chvilkách využíváme
nástroje z Orffova instrumentáře.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč.

Kopaná
Už jsme se dočkali. V sobotu 21.3.2009, začala mistrovská utkání 2009-2010.
Co se stalo v zimní přestávce. Mužstvo posílil Antonín Chrástecký, do mužstva přišel z
Velkých Karlovic na půlroční hostování. Dále se do mužstva vrátil Zbyněk Vinklar. Přejme
oběma hráčům, aby zapadli do mužstva a byli přínosem. Mužstvo vede trenér pan Jursík.
Sobota 21. 3. 2009
Muži – Kelč – Hovězí 2 : 1 Branku vstřelil Martin Pastrnek a druhou branku si hosté vstřelili
sami
Sobota 28.3.2009 – dorost st. Kelč – Holešov 2 : 1
dorost ml. Kelč – Holešov 3 : 0
Muži – Prostřední Bečva – Kelč – odloženo
Muži – Kelč – Zubří 2 : 0
Souboj dvou lídrů tabulky vyzněl jasně pro naše hráče. Hosté přijeli s odhodláním nedostat
debakl. Jejich sestava byla prošpikována dorostenci. To ale nic nemění na herní pohodě
našich hráčů.Trenér Jursík nechal na lavičce kanonýra Martina Pastrnka. Většina prvního
poločasu se odehrávala na polovině našich hostí. Čekalo se, kdy naši hráči udeří. Jako první
se trefil Mizera, druhou branku vstřelil Tomáš Srkala. Ve druhém poločasu se již nic
mimořádného nestalo. Hosté zazlobili až ke konci společného utkání.
Sobota 11.4.2009 – starší žáci – Vlachovice – Kelč 6 : 2
mladší žáci - Vlachovice – Kelč 3 : 0 kontumačně
starší dorost – Kroměříž – Kelč 2 : 2
mladší dorost - Kroměříž – Kelč 6 : 0
Muži – Valašské Příkazy – Kelč 5 : 1 !!!
Ten, kdo si koupil týdeník Jalovec, se nestačil divit, titulek jako hrom: „ Příkazy zesměšnily
vedoucí Kelč. „ Myslím si, že k tomu není co dodat. Domácí jsou na dně tabulky a docela
dobře si vychutnali naše hráče. Byla to předčasná pomlázka.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2008 – 2009
Výsledky 15. – 18. kola:
Odry „B“ – Kelč 6 : 4 1699 – 1633 0
Kelč – Hranice „B“ 8 : 2 1689 – 1598 2
Sedlnice „C“ – Kelč 2 : 8 1539 – 1561 2
Kelč – N. Jičín 8 : 2 1591 – 1471 2

Tabulka po 18. kole
1. Odry „B“ 16 13 0 3 1614 120 : 40 26
2. Zubří „A“ 16 11 0 5 1599 99 : 61 22
3. Hranice „B“ 16 10 0 6 1583 95 : 65 20
4. Bílovec „B“ 16 0 0 6 1572 80 : 80 20
5. Kelč „A“ 16 9 1 6 1587 91 : 69 19
6. Lipník „C“ 16 8 1 7 1542 79 : 81 17
7. Sedlnice „C“ 16 6 0 10 1522 62 : 98 12
8. Frenštát „B“ 16 3 0 13 1471 52 : 108 6
9. N.Jičín „B“ 16 1 0 15 1501 42 : 118 2
Blahopřejeme družstvu ODRY „B“ k vítězství v našem přeboru.
Máme radost, že do našeho oddílu přibyli noví členové a doufáme, že vytvoří nové
soutěžní družstvo.
Josef Gassmann

Jednota Orel Kelč informuje
Orelské florbalové soutěže ukončeny
Jaro je symbolem nejen Velikonoc a znovu se rozvíjejícího života, ale už několikátou sezonu
vyvrcholením orelských florbalových soutěží v naší kelčské jednotě.
Starší žáci byli přihlášení do celostátní Orelské florbalové ligy (www.florbalovaliga.cz), kde
byli spolu s dalšími třemi celky vylosovaní do divize Sever. Tato družstva se vždy spolu
utkala každý s každým ve 4 turnajích, které se postupně uskutečnily v Kelči, Hranicích,
Havířově, Stěbořicích (Hranicích). Naši kluci nezačali soutěž moc dobře a po první části
soutěže byli poslední. Postupně se však rozehráli a dokázali se soupeři držet krok, někdy,
když se přiklonilo i pověstné štěstí, zvítězit. Celkově obsadili 3. nepostupové místo. Do
finálového turnaje postoupily Hranice a Havířov. Na Stěbořice zbylo poslední 4. místo.
Divize Sever
1 Hranice 12 31 58:18
2 Havířov 12 26 56:31
3 Kelč 12 7 34:58
4 Stěbořice 12 5 23:64
Za starší žáky naši jednotu reprezentovali tito hráči:
Klaus Radek, Klvaňa Jiří, Klvaňa Tomáš, Palata Jan, Pivovarčík Tomáš, Poláček Libor,
Rohleder Antonín
Mladší žáci se zapojili do Lars florbalové ligy (www.orel.kelc.sweb.cz), která v tomto regionu
získala mezi týmy velikou oblibu. Protože florbalového „potěru“ bylo letos v Kelči dost,
přihlásili jsme dvě družstva Kelč „A“ i Kelč „B“. Kromě našich borců se ještě do soutěže
přihlásila družstva Orel Valašské Meziříčí, Orel Veřovice a Sokol Bystřice pod Hostýnem.
Celkem se těchto pět družstev utkalo spolu 4x. Každý tým odehrál 16 velmi kvalitních utkání
v pěti turnajích, které pořádali 2x Kelč, 2x Bystřice pod Hostýnem, 1x Veřovice. Když se
všechny výsledky (tj.40 utkání) celkově sečetly, dopadly následovně:
Poř. Družstvo Zápasů body Skóre
1. Orel Veřovice 16 36 75:36

2. Orel Valašské Meziříčí 16 33 62:32
3. Sokol Bystřice pod Hostýnem 16 24 76:52
4. Orel Kelč "A" 16 21 66:45
5. Orel Kelč "B" 16 3 19:133
Soutěž o nejužitečnější hráče Lars ligy 2008/2009
Jméno hráče Družstvo
Jonáš Smetana Orel Veřovice
Jakub Beránek Orel Valašské Meziříčí
Dominik Říha Sokol Bystřice pod Hostýnem
Jan Klvaňa Orel Kelč "A"
Radomír Vraj Orel Kelč "B"
Za mladší žáky - tým „A“naši jednotu reprezentovali tito hráči:
Foukal Matěj, Hegar Patrik, Klvaňa Jan, Nepustil Ondřej, Orel Jaroslav, Pelc Radek, Pitrun
Tomáš, a brakář Poláček Libor
Za mladší žáky - tým „B“naši jednotu reprezentovali tito hráči:
Hlavica Filip, Houb Marek, Málek Ondřej, Pajdla David, Palata Marek, Perutka Ondřej,
Perutka Tomáš, Zbrožek Antonín
Závěrem celé náročné florbalové sezony bych rád poděkoval všem hráčům za odvedené
výkony a reprezentaci naší jednoty, trenérům – Mirku Červkovi, Martinu Jandovi, Petru
Perutkovi, Radku Pelcovi a Marku Palatovi st., ale i rodičům za jejich přízeň a podporu.
Velké poděkování patří i děvčatům z bufetu, Marii Pavelkové a Olině Fuksové, které nás na
všech domácích turnajích zásobovaly chutnými laskominami. Rádi ve svých řadách uvítáme
další zájemce, kteří by chtěli v příští sezoně posílit družstva starších i mladších žáků, a
reprezentovat Kelč
v tomto oblíbeném, zajímavém a mladém sportu.
Orel jednota Kelč
zve všechny zájemce o vycházky, turistiku a cykloturistiku na kelečské křižování, volný
orientačně-vědomostní soutěžní závod po kapličkách a křížích v Kelči a jejím bezprostředním
okolí.
Celá akce se uskuteční 30. května 2009 od 15:00 u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči. Soutěžit
se bude v jednotlivých kategoriích:
· kategorie A - rodiče (prarodiče), celé rodiny s dětmi do 6-ti let (kočárky, koloběžky, kola)
· kategorie B - starší děti na kolech a koloběžkách v doprovodu alespoň jednoho rodičů (6 –
12 let)
· kategorie C - mládež (12 – 18 let)
Nejlepší soutěžící budou odměněni. Ostatní budou odměněni hezkou vycházkou do přírody v
okolí Kelče.
Pro všechny soutěžící na kolech mladších 18 let platí povinnost nošení cyklistické přilby.
Srdečně zveme a těšíme se na Vaši hojnou účast
členové Rady Orla jednoty Kelč

Různé
SDH Kelč zve všechny příznivce požárního sportu žáků na pohárovou soutěž, která je
součástí
Středomoravského poháru žákovských družstev.
Soutěž se koná dne 24.května od 10.00
na hasičském cvičišti v Babicích.
Přijďte povzbudit naše mladé závodníky.
Bohaté občerstvení zajištěno. Srdečně zve SDH Kelč.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na 19.ročník rybářských závodů pořádaných v
sobotu 30. května 2009 na rybníku Chmelník v Kelči.
Závody se budou konat od 7°° do 14°°hod. Prezence závodníků (dospělých i dětí) již od 6°°
hod. Bude připraveno bohaté občerstvení
a tombola se spoustou zajímavých cen.
I v letošním roce zde bude probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový). Prodej ryb bude
zajištěn fy.Vlastimil Raška z Rožnova p/Radhoštěm v době od 10:00 do 12:00 hod.
Jaroslav Orel

Náramky SKeeper – náramky pro tísňové volání
Bydlí Vaši bližní sami a bojíte se o jejich zdraví a bezpečí?
Náramky SKeeper jsou určeny pro osoby, které nezvládají obsluhu běžného mobilního
telefonu (senioři, zdravotně postižení lidé) a existuje možnost, že budou potřebovat přivolat
rychlou pomoc (např. z důvodu pádu, akutního zdravotního problému, příchodu zloděje).
Tento náramek poskytuje Charitní pečovatelská služba Kelč v rámci půjčovny
kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Více informací na naší pobočce v přístavbě radnice 39 nebo na telefonu 776 243 674 vždy od
7 do 15 hodin.

RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21
Sobota 30. května 2009, Pustevny!
6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude také letos konat v krásném prostředí na
Pustevnách poslední sobotu v květnu od 10 hodiny ranní.

Vystoupí kapely MIG 21, Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David Kraus a revival
skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný doprovodný program, zábavné Městečko
Radegast a opět se můžete účastnit soutěží v pětiboji o ceny značky Radegast. Vstup je
tradičně zdarma.
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na www.radegastuvrej.cz a
www.beskydy.cz.
Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky
pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Antonín Janošek
Zdeněk Ševčík
70 let
Marie Jiříčková
81 let
Miroslav Pavlů
82 let
Anna Kolářová
83 let
Jaroslav Kutálek
Emil Novák
Karel Palata
84 let
Anděla Hýžová
Marie Zábranská
85 let
František Pivoda
Ludmila Koláčková
87let
Drahomíra Sobková
89 let
Marie Stříteská
Narození
Zuzana Švarcová

Gabriela Drechslerová
Tereza Drechslerová
Monika Pospíšilová
Šimon Perutka
Agáta Strnadlová
Úmrtí
Josef Pajdla 68 let
Jiří Maňák 24 let
Josef Neřád 50 let

