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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Kelč k 31.12.2008 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši : 45 689.639,75 Kč
Financování ve výši : 2 989.602,01 Kč
Celkové příjmy : 48 679.241,76 Kč
Celkové výdaje rozpočtu města 48 679.241,76 Kč
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Kelč za rok 2008 včetně zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2008 s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
Zastupitelstvo ukládá účetní města účtovat o pohledávkách za rozpočtovými příjmy na účet
315.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Kelč na rok 2009 v závazných ukazatelích dle
předloženého návrhu v celkové výši 51 560.000,- Kč v příjmové i výdajové části.
Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem Města Kelč za rok 2008 a
rozpočet fondu na rok 2009 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatné darování nemovitosti – stavby občanského vybavení na
pozemku parc.č. st. 74 v k.ú. Komárovice, Obci Kladeruby, PSČ 756 43, IČ: 00303933.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 504/1 v domě č.p. 504 v Kelči včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kelč – Nové
Město paní Marii Koplíkové, Kelč č.p. 504 za cenu 143.060,- Kč se stanovením předkupního
práva v kupní smlouvě na dobu 5 let za uvedenou cenu pro Město Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě k pozemku parc.č. 161/2
ost. plocha o výměře 842 m2 včetně staveb a porostů nacházejících se na tomto pozemku s
paní Dagmar Pitrunovou, bytem Hranice I – město, Pod Nemocnicí 1654, PSČ 753 01 dle
předloženého návrhu smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje spolupráci mezi Městem Kelč a Městem Valašské Meziříčí formou
uzavření smlouvy o poskytování služeb eGON centra dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „EGovernment v obcích – Czech POINT dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo uděluje čestné občanství Města Kelč panu ing. arch. Otakaru Tvrdoňovi, bytem
Ostrava 2, Gregorova 10, PSČ 702 00 a panu Janu Slimáčkovi, bytem Plzeň, Mohylová 109.
Zastupitelstvo schvaluje delegování p. Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč zástupcem města
Kelč na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK a.s. Vsetín, která se koná ve Vsetíně
dne 4.6.2009. Náhradníkem určuje p. Jaroslava Stašu, radního města Kelč.
Zastupitelstvo neschvaluje prodej bytů v domě č.p. 13 v Kelči.
Město Kelč má zájem získat od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky
parc.č. 1741/5 a parc.č. 243 – pozemek ve zjednodušené evidenci, parcela původu
pozemkový katastr v k.ú. Kelč – Staré Město, které jsou určeny pro výstavbu rodinných
domků, místních komunikací, parkoviště, veřejných ploch a zeleně.
Zastupitelstvo schvaluje investiční akci „Rekonstrukce náměstí v Kelči“ ve veřejném zájmu.

MěÚ informuje
Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2009 ... OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S KRAJSKOU RADOU SVAZU
DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE ...

Očkování proti katarální horečce ovcí v roce 2009
Chovatelé mají povinnost zabezpečit provedení očkování proti katarální horečce ovcí u skotu,
ovcí a koz starších 3 měsíců.
Tato povinnost je obsažena v mimořádných veterinárních opatřeních, která byla vyhlášena
Státní veterinární správou České republiky dne 5.3.2009
pod č.j. 2009/1044/SVS.
Chovatelé musí kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který u nich toto očkování
provede nejpozději do 30. dubna 2009.
Chovatelé, kteří nesplní tuto svou povinnost, se vystavují nebezpečí uložení finančního
postihu podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
MVDr. František Mahdalík,
ředitel Krajské veterinární správy pro Zlínský kraj

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH A FINANČNÍCH PORADEN SPOLU S
KRAJSKOU RADOU SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, senioři,sociálně slabší rodiny
a rodiny s dětmi.
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme informace o slevách u vybraných pojišťoven :





na pojištění domácnosti
na pojištění nemovitosti
na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů
na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční poradny a ostatní zájemce nabízíme pomoc a informace o slevách
:







na elektrickou energii u vybraného dodavatele
na dodávku plynu u vybraného dodavatele
na pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky
na pojištění domácnosti a nemovitosti
na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů

Informace – Svaz důchodců ČR.ve spolupráci s občanským sdružením soc.a fin.poraden ČR,
Randýskova 1800 Zlín,
úřední den každý čtvrtek 14.00 – 16.00h hod.
Tel.518 321 861,mob.739 446 788,mail financniporadna.ZL@seznam.cz

Z historie Svatého Hostýna - 4.
Pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu ...
260 let hostýnského chrámu 1748 – 2008

(pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu)
Úpravy hostýnského chrámu pokračovaly i letech 1845 a 1847. Farář Martin Vyskočil ze
Zdounek daroval svatohostýnskému chrámu druhý zvon, který zhotovil zvonař Wolfgang
Straub z Olomouce. Dále byly postaveny varhany se 16 mutacemi a 54 klávesami. Byly dílem
varhaníka Jana Neusera z Nového Jičína. Varhany dovezli na Hostýn zadarmo novojičínští
občané. Konečně v r. 1846 zmizela také poslední upomínka
na zpustošení hostýnského chrámu – hliněná podlaha. Kostel byl vydlážděn bílým kamenem z
Vizovic a modrým kamenem z Velké Bystřice.
Vzhledem k nemilosrdnému podnebí ve vrcholové části Hostýna, musela se údržba chrámové
stavby provádět průběžně i v dalších letech ve větším nebo menším rozsahu. Velké pozornosti
se věnovalo opravám chrámu
před význačnými událostmi, mezi které patřila např. konsekrace (posvěcení) chrámu 15.
srpna1891 nebo korunovační slavnosti v létě r. 1912.
Šindelová střecha z r. 1845 byla po letech chatrná a kolem roku 1890 byla nahrazena
pocínovaným frýdlantským plechem za 12 tisíc zlatých. Později však pod krov zatékalo, a tak
v letech 1929 a 1930 byla provedena generální oprava střechy. Vítkovické železárny Ostrava
odstranily původní střešní konstrukci a dodaly konstrukci železnou, která byla pokryta silným
měděným plechem. V roce 1995 byla opět měděnou krytinou provedena poslední oprava
chrámové střechy. Práci, která stála přes 7 miliónů korun, provedla firma SAS Uherské
Hradiště.
V r. 1890 byla provedena oprava oken a fasády omítkou z cementu
a hydraulického vápna. Kamenná podlaha z r. 1846 byla po více jak čtyřiceti letech hodně
vyšlapaná a vylámaná. Byla proto od května do srpna r. 1891 pokryta šamotkami.
Na průčelní západní straně kostela tvoří hlavní vchod stavby masivní dveře (vrata), které jsou
pokryty bronzovou výzdobou od sochaře Josefa Axmana z Brna, žáka Myslbekova. Šest
čtvercových polí vyplňují uprostřed dva plastické monogramy IHS a MARIA, nad nimi dva
reliéfy s poprsím českých světců, sv. Václava a sv. Vojtěcha, na dolních čtvercích jsou reliéfy
zvěčňující sv. Ludmilu a sv. Hedviku.
Průčelí stavby je lemováno dvěma věžemi, které jsou ukončeny stříškami v podobě
čtyřbokého jehlanu, původní věže měly podobu cibulovitou (barokní báně).
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem
pokračování příště

Program Kina Kelč na měsíc duben 2009
Neděle 5.dubna v 16hod. ! - hrajeme pro děti
LOVECKÁ SEZONA 2
Pokračování animovaného filmu z roku 2006 se vracejí grizzly Boog a jelen Elliot, aby
zachránili svého kamaráda, jezevčíka Buřtíka, jehož chce původní majitel zpátky.
Kreslený film USA, v českém znění, 76min., vstupné 35Kč.
Neděle 12.dubna v 18hod.
KAMARÁDOVA HOLKA
Hlavní hrdina této komedie má zajímavý "kšeft " : balit dívky, se kterými se právě někdo
rozešel a naštvat je tak, aby se dotyčná vrátila k původnímu partnerovi. Jenže všeho do času...
Americká komedie s českými titulky, 101min., vstupné 39Kč.

Neděle 19.dubna v 18hod.
VÝMĚNA
Podle skutečné události z přelomu 20.a 30. let min.století vypráví Clint Eastwood příběh
ženy, které se po zmizení jejího syna policie snažila vnutit úplně cizí dítě.
Americký dobrodružný film, s českými titulky, 140min.,vstupné 41Kč.
Neděle 26.dubna v 18hod.
MĚSTO EMBER
Rodinná fantasy, příběh lidí, žijících léta v podzemním městě za svitu elektrických lamp.
Dvanáctiletá dívka a její kamarád se pokoušejí rozpadající se město zachránit...
Americká dobrodružná fantasy s českými titulky, 95min., vstupné 41Kč.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

UDĚLENÍ ČESTNÉHO OBČANSTVÍ MĚSTA KELČE
Na základě návrhu Rady udělilo Zastupitelstvo města Kelč dne 26. 2. 2009 čestné občanství
Města Kelče
hudebnímu skladateli panu Janu Slimáčkovi a
ing. arch. Otakaru Tvrdoňovi
Pamětní listy budou naším rodákům předány před zahájením slavnostního koncertu
smíšeného sboru Svatopluk dne 3. května 2009 ve farním chrámu sv. Petra a Pavla v Kelči,
začátek v 16,00 hodin.

KONCERT
k sedmdesátinám hudebního skladatele Jana Slimáčka
Smíšený pěvecký sbor Svatopluk z Uherského Hradiště uvede na slavnostním koncertu
především skladby jubilanta pro smíšený pěvecký sbor - Ave Maria, Jubilate Deo, Adesto
domine, Modlitba, Magnificat
Z varhanní tvorby zazní v podání paní Lucie Adamcové
5 částí ze skladby Čtrnáct zastavení
(1, 5, 8. 12 a 14 )
Na závěr koncertu sbor zazpívá z tvorby Petra Ebena skladby
Missa Adventus, Kyrie, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus
Sbor řídí sbormistr Filip Macek.
Bývalý dlouholetý sbormistr pan Karel Dýnka se ujme průvodního slova.
Se jménem hudebního skladatele Jana Slimáčka jste se již seznámili
v 9. a 10. čísle Zpravodaje v září a říjnu loňského roku. Přesto alespoň několik základních
údajů:

Jan Slimáček se narodil 31. 7. 1939 v Kelči v rodině rolníka jako první
ze šesti dětí. V letech 1954-59 studoval hru na flétnu a varhany na Vyšší hudební škole v
Kroměříži. Moderní skladebnou orientaci získal v kompoziční třídě prof. Miloslava Kabeláče
na Státní konzervatoři v Praze (1959-62) .
Životním působištěm Jana Slimáčka se stala Plzeň, kde od roku 1967 pracoval jako hudební
režisér a redaktor v hudební redakci Československého rozhlasu, později rozšířil svoji činnost
i do oblasti hudební pedagogiky. Slimáčkova hudba imponuje čistotou formové struktury,
svébytností hudebního projevu, úsporností v tématické práci, invenční nápaditostí a smyslem
pro zvukovou barevnost. Jeho tvorba mu získala nejedno ocenění na významných soutěžích a
festivalech a byla hrána v řadě zemí - Kanada, Německo, SSSR, Rakousko, Finsko a Anglie.

Ing. arch. Otakar Tvrdoň se narodil 22. 1. 1931 v Kelči na „Kamenných lávkách“. Dříve
narození Kelečáci vědí, že tam byla vyhlášená cukrárna jeho rodičů.
Otakar chodil do obecné i měšťanské školy v Kelči v létech 1938 – 1946. Po základní škole
chtěl studovat strojní průmyslovou školu, neboť v létech 1944 – 1946 získával praxi jako
řádně zapsaný učeň u zámečnického mistra pana Jaroslava Krumplera. Přes výborný výsledek
přijímacích zkoušek na průmyslovou školu v Ostravě - Vítkovicích nebyl ke studiu přijat.
Podařilo se mu však zahájit studium na Masarykově státním koedukačním ústavu učitelském

ve Valašském Meziříčí. Učitelský ústav se v roce 1948 přeměnil na Palackého gymnázium a
tam také v roce 1950 maturoval.
Po maturitě byl přijat ke studiu na Vysoké škole stavitelství na fakultu architektury. V roce
1955 promoval v urbanistickém ateliéru
prof. Bohuslava Fuchse. Po vysoké škole nastoupil jako inženýr - urbanista na Krajský
národní výbor v Ostravě. Po osmi letech přešel po absolvování konkursu na urbanistické
středisko Stavoprojektu v Ostravě a byl autorem řady územních plánů obcí, měst a velkých
územních celků. V roce 1976 odešel do Útvaru hlavního architekta města Ostravy. Ve funkci
náměstka hlavního architekta města se podílel na řízení urbanistického rozvoje města Ostravy.
Vypracoval návrhy několika výstavních expozic a řadu projektů různých interiérů.
V Ostravě se v roce 1957 oženil. S manželkou Věrou má dvě dcery, obě jsou stavařky a pro
potěšení v důchodu má tři vnuky a jednu vnučku.
V mládí se věnoval bezmotorovému létání, odbíjené a různým zájmovým aktivitám. Od
útlého mládí a vlastně po celý život měl štěstí na dobré kamarády: JUDr Bohuslav Perutka,
MUDr Karel Dohnal, ing. Čestmír Libosvár, MVDr. František Fuksa, Jan Vala, Antonín
Kuběna, František Hloch - to byla parta, v níž prožil nádherná léta dětství a dospívání
v nezapomenutelném a zajímavém prostředí města i okolí Kelče. Nejméně jednou ročně se
tato parta scházela jako „všichni dobří rodáci“ v Kelči.
Ing. arch. Otakar Tvrdoň se věnuje amatérskému bádání a sepisování různých zajímavostí,
týkajících se Kelče a jeho rodáků.
Ve Zpravodaji za deset let uveřejnil články a statě :
1999 Za bratrem Slimáčkem, starostou Sokola - č.3
2001 Opomenuté výročí -Vlastimil Bubník – č.5
2002 Pamětní kniha Sokola Kelč, informace ke kronice) – č.3
O kelečském skautování – č.6
2003 Magda Koryčánková-Mihalová – č.2
O sokolské odbíjené – č.5,6,7,12
2004 Opomenuté výročí, konec I.světové války– č.2
Životopis generála Jana Rady kelečského rodáka – č.5,6,10
Vzpomínka na MUDr.Karla Dohnala CSc. – č.12
2005 Vzpomínka na Emanuela Helštýna – č.3
2008 Kelečský rod Slimáčků – č.9 a č.10
2009 Antonín Srkala – č.3
Dále publikoval v roce :
1999 „Pamětní kniha Sokola v Kelči„ kronika -uloženo ve Státním okresním archivu ve
Vsetíně
2001 „O kelečském létání“ -vydal Městský úřad v Kelči ,volně prodejné
2007 „Krajinské muzeum v Kelči“ - předáno Městskému úřadu v Kelči
2008 „Kelč: středisková dříve - a co dnes a zítra? úvaha o městě –
dokončeno v únoru
V současné době sonduje zdroje pro dokument o Srkalově kapele.
Zdroje: www.musica.cz/slimacek/cz a Kelečský patriot Ota Tvrdoň
Zapsal Ing. František Scholly

Základní škola informuje

Florbalový turnaj
24.2. se v tělocvičně ZŠ Křižná ve Valašském Meziříčí konalo okrskové kolo ve florbalu
chlapců. 1. stupně. Naši školu reprezentovali žáci 4. a 5. ročníku: Tomáš Plesník, Tomáš
Pitrun, Radek Vraj, Václav Humplík, Lukáš Orava, Ondřej Nepustil (všichni ze 4. třídy),
Martin Jiříček a Karel Hradil (5. třída). Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev a naši kluci
obsadili v celkovém pořadí hezké 3. místo.
III. Kelečský minimaraton v aerobiku
Letos v netradičním termínu ( jinak vždy na podzim) 26.2. proběhl u nás v tělocvičně velký
maratón v aerobiku. Zúčastnila se ho děvčata z deseti škol regionu a jen za naši školu
soutěžilo 29 děvčat. Úspěchy se slavily ve všech kategoriích (byly celkem 4).
Snad nejvíce „medailových“ postů získala děvčata v 1. kategorii, neboť tam obsadila 1.
(Kateřina Rušarová), 2. (Aneta Strnadlová),
3. (Petra Jiříčková) a (Romana Stašová) 4.místo a dále 7., 9. – 12. místo (Lucie Orlová,
Viktorie Holášová, Veronika Jiříčková, Daniela Pitrunová, Veronika Flajšarová).
Ve 2. kategorii zvítězila Michaela Hrdličková a hezké 7. a 12. místo obsadily Kateřina
Hrdličková a Klára Stržínková.
V další, 3. kategorii, nám opět patřila první tři místa, a to v pořadí Andrea Hadašová, Monika
Caisbergerová a Magdaléna Hlavicová, úspěchem je i 8. místo Kateřiny Surovcové a 9. místo
Kateřiny Tomáškové.
V kategorii nejstarších dívek si nejlépe ze všech vedla Andrea Pitrunová (1. místo), na 2.-3.
místě skončila Jana Plesníková a Barbora Kunovská , čtvrtá byla Klára Matysková a 10. a 11.
místo patřilo Michaele Tomáškové a Pavlíně Hermannové.
Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že holky aerobik baví, dokážou perfektně zúročit
tréninkovou činnost a hlavně jsou všechny samy o sobě moc šikovné, cílevědomé a snaživé.
Velkou zásluhu na tom jistě má i jejich trenérka bc. Kateřina Žilková, která dokáže děvčata
perfektně metodicky vést a umí je motivovat a nadchnout pro pohyb.
Dopravní výchova ve 4. třídě
V úterý 3.3. proběhla dopolední výuka ve 4. třídě v duchu dopravní výchovy. Navštívila nás
pracovnice Městského úřadu ve Valašském Meziříčí Mgr. Zlámalová, která dětem
zprostředkovala teoretické informace k této problematice. Vzhledem k tomu, že čtvrťáci jezdí
letos i na dopravní hřiště, byla to pro ně dobrá průprava.
Exkurze do lesa
Ve čtvrtek 5.3. vyrazili sedmáci na akci Střední školy lesnické v Hranicích – projekt Les. Žáci
si přímo v terénu doplňovali své znalosti z přírodopisu.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
I když je nám ještě zima, sluníčko už připomíná:
„Vstávej země, už je čas, brzy bude jaro zas“!
Sněženkový bílý kvítek, díky tomu sluníčku,
první ze všech jarních kytek, vystrkuje hlavičku.

Jarní příroda se po dlouhé zimě opět probouzí a velikonoční svátky jsou přímo za dveřmi.
Sluníčko za oknem už jasně dává najevo, že je tady jaro. Děti v mateřské škole čeká
velikonoční kouzlení, jarní zvyky a tradice.
Naši školku jsme si společně s dětmi vyzdobili jarními a velikonočními motivy a celá hýří
barvami, stejně jako probouzející se příroda. Však se také v dubnu zvláště zaměřujeme na to,
abychom si uvědomili význam přírody pro člověka a potřebu přírodu chránit. K tomuto
tématu také směřují náměty pro výchovně vzdělávací činnost. Hry a činnosti jsou zaměřeny
na poznávání a vnímání přírody a využívání přírodního materiálu. Celoroční ekologický
/environmentální/ program je přiměřený věku dětí a činnosti jsou rozděleny podle ročních
období.
K vítání jara už každoročně patří oslava Dne země. Aktivity jsou zaměřeny na třídění odpadu.
V dubnu se v rámci preventivní výchovy podíváme do Hasičského domu v Kelči, kde se děti
seznámí s požární technikou a zapojíme se do výtvarné soutěže„Požární ochrana očima
dětí“.
V pondělí 6. dubna půjdou děti do Kina Kelč na kreslenou pohádku „Lovecká sezóna“.
Navštívíme také knihovnu v Kelči.
V úterý 28. dubna pojedou nejstarší předškoláci na Hvězdárnu a Dětské dopravní hřiště do
Valašského Meziříčí.
Koncem dubna si připomeneme starou tradici – „Rej čarodějnic“.
Vám všem přejeme radostné velikonoční svátky.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kopaná
Kelečský fotbal: historie a současnost
Rozpis mistrovských utkání - jaro 2009
Kelč si za pár let připomene již sedmdesát let od založení místního fotbalového klubu. Na
počátku této epochy stála parta kolem Oldřicha Pajdly, bratrů Tvrdoňových nebo brankáře
Škrly, aby si společně zakopala na hřišti v Babicích. Patrně tehdy ani netušila, že právě
pokládá základní kámen kelečskému fotbalu.
Nejen budoucí hráči začali stavět první fotbalové hřiště v roce 1941 na pozemku u Juhyně pod
hřbitovem a již za necelé dva roky mohlo proběhnout jeho slavnostní otevření.
Pod názvem SK Kelč vstupovali první kelečští fotbalisté na nepříliš kvalitní plochu. Ani
ostatní herní podmínky tehdejších týmů nebyly zdaleka tak ideální, jak je známe z dnešní
doby….
Kopačky, po jejichž použití hráčům někdy zůstaly hřebíky v noze. Šněrovaný balon se švy, po
kterých se doma mohli chlubit jizvami na hlavě. Navíc, než přijeli k venkovnímu zápasu,
mnohdy měli za sebou kilometry pěší túry. Z dvouhodinového fotbalového klání se tak stala
doslova záležitost celého dne.
V šedesátých letech se kelečští fotbalisté „stěhovali“ na mnohem přístupnější plochu v centru
města za Kulturním domem v Kelči.
Na místo, kam se chodí kopat i fandit dodnes.
Za téměř sedmdesát let své existence si fotbal v Kelči vybudoval bohatou tradici. Oddíl se
dnes může pyšnit širokou základnou mládežnických družstev. Své město reprezentuje hned
sedm věkových kategorií, od nejmladších talentů až po dospělé.
Právě tým mužů hraje v současnosti 1.B třídu, tedy sedmou nejvyšší soutěž. V tabulce jim po
podzimní části sezóny po zásluze patří první místo a po mnoha letech tak mají velkou šanci

postoupit zase o stupínek výše. Současný kádr je dostatečně kvalitní na to, aby tento vytýčený
cíl pod vedením kouče Jursíka, splnil.
Tvář fotbalu se ale částečně mění. Kromě záležitostí na zeleném trávníku se totiž fotbalisté
angažují i v jiných oblastech. Pravidelně pořádají společenské akce (zábavy, diskotéky nebo
plesy). Další podobné projekty jsou v plánu také na léto.
Začátkem února fotbalisté zprovoznili své oficiální webové stránky - www.fotbal-kelc.cz, na
nichž pravidelně veřejnost informují o svých aktivitách. Vytvořili dokonce znak klubu, o
jehož finální podobě bylo možné hlasovat na tomto internetovém serveru.
Každý příznivec místní kopané může svou oddanost týmu vyjádřit také zakoupením
minidresu v kelečských barvách.
Na závěr bych jménem fotbalového oddílu rád poděkoval městu Kelč i jiným sponzorům za
spolupráci. Samozřejmě i noví zájemci o spojení svého jména s kelečským fotbalem jsou
vítáni.
Největší podporou ale jistě bude hojná fanouškovská základna na mistrovských zápasech. Ta
je totiž pověstným „dvanáctým hráčem“, který může ke kýženému cíli významně pomoci.
Poděkování patří také panu Zdeňku Pajdlovi, který ochotně dodal informace o historii kopané
v Kelči.
Pavel Mašlaň
Pozn.:
Zapůjčete nám své fotky !!!
Obracím se na všechny současné i bývalé fotbalisty s prosbou o zapůjčení fotografií s
fotbalovou tématikou. Fotografie budou použity na doplnění naší galerie.
Fotografie přineste, prosím, do Elektro Srkala na náměstí - k rukám pí Srkalové. Všechny
podklady vrátíme v pořádku.
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Různé
Pozvánka hasičů
III. Kelečský minimaraton v aerobiku
Pozvánka
SDH Kelč pořádá v pátek 1. května 2009
na místním fotbalovém hřišti v Kelči
Okrskovou Postupovou Soutěž
mladých hasičů v požárním sportu.
Začátek v 8,00 hodin.

III. Kelečský minimaraton v aerobiku
Takřka 150 soutěžících se ve čtvrtek 26. 2. 2009 zúčastnilo třetího ročníku Kelečského
minimaratonu v aerobiku základních škol.
Mimo děvčat z kroužku aerobiku fiTTeam Kelč si přijely zasoutěžit také děti ze ZŠ Loučka,
ZŠ Rajnochovice, ZŠ Choryně, ZŠ Kunovice, ZŠ Masarykova z Valašského Meziříčí, ZŠ
Jablůnka, ZŠ Šafaříkova z Valašského Meziříčí, ZŠ Lešná a z klubu Akademie Sportu z
Valašského Meziříčí. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích - I. kategorie (1. - 3. třída), II.
kategorie (4. - 5. třída), III. kategorie
6. - 7. třída a IV. kategorie (8. - 9. třída) pod vedením cvičitelek Jitky Kundrátové, Kateřiny
Žilkové, Dagmar Dreslerové a Aleny Dusíkové.
Průběh soutěže zpestřila svým vystoupení děvčata z fiTTeamu Kelč a dívky z Akademie
Sportu. Letos poprvé jsme v Kelči vyhlašovali 10 míst. Děvčata, která se umístila na 6. až 10.
místě, a pak prvních 5 nejlepších. A ty vám nyní představím jmenovitě:

I. kategorie:
1. Kateřina Rušarová (Kelč)
2. Aneta Strnadlová (Kelč)
3. Petra Jiříčková (Kelč)
4. Romana Stašová (Kelč)
5. Martina Hradilová (Rajnochovice)
II. kategorie:
1. Michaela Hermannová (Kelč)
2. Veronika Vogtová (Akademie Sportu)
3. Veronika Sedlářová (Loučka)
4. Tereze Greplová (Loučka)
5. Marie Vašková (Akademie Sportu)
III. kategorie:
1. Andrea Hadašová (Kelč)
2. Monika Caisbergerová(Kelč)
3. Magdaléna Hlavicová(Kelč)
4. Jana Pavlištíková (Loučka)
5. Barbora Matisková (Loučka)
IV. kategorie:
1. Andrea Pitrunová (Kelč)
2. Barbora Kunovská (Kelč)
3. Jana Plesníková (Kelč)
4. Klára Matysková (Kelč)
5. Miroslava Škařupová (Loučka)
Chtěla bych také zmínit děvčata z fiTTeamu Kelč, která se umístila na 6. – 10. místě. V I.
kategorii to byly Lucie Orlová, Veronika Jiříčková a Viktorie Holášová. V II. kategorii se
umístila Kateřina Hrdličková, ve III. kategorii Kateřina Surovcová a Kateřina Tomášková a v
kategorii IV. Michaela Tomášková.
Celková statistika - ze 40 vyhlašovaných míst, tudíž pro děvčata z Kelče činí
12 ocenění v prvních 5 místech a 7 ocenění na místech 6. – 10.!!! Holky předvedly úžasné
výkony, za které jim moc děkuji a věřím, že na další soutěži se opět vyznamenají.
Kateřina Žilková

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Danuše Halavičová
Josef Ovčáčík
65 let

Jaroslava Kalčáková
Anna Ovčáčková
Marie Tichánková
70 let
František Smahel
František Porazil
75 let
Libuše Staňková
83 let
Jiřina Pavelková
Anna Plesníková
Karel Minář
86 let
Marie Horáková
Ludmila Strnadlová
88 let
Jindřiška Škařupová
91 let
Antonie Hašová
93 let
Marie Chvatíková
Narození
David Graja
Klára Zajícová
Daniel Mareček
Úmrtí
Ferdinand Hradil 96 let

