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Rada bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč
31. 12. 2008 a postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu Města Kelč na rok 2009 ve výši 51 560.000,- Kč v
příjmové i výdajové části. Návrh doporučuje k projednání finančnímu výboru a následně
zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s výkazem zisku a ztrát za rok 2008 u příspěvkových organizací ZŠ a MŠ
Kelč a schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ ve výši 29.195,64 Kč a MŠ ve výši 350,28
Kč do rezervního fondu.
Rada vyhlašuje záměr převodu nemovitosti – stavba občanského vybavení, kaplička na
pozemku st.pl. 74 v k.ú. Komárovice.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu hrobového zařízení č. 4/XII na
hřbitově v Kelči v hodnotě 10.045,41 Kč včetně práva nájmu k tomuto hrobovému místu od
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Města
Kelč.
Rada bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v domě
č.p. 241 v Kelči od Policie ČR, Krajského ředitelství Brno a pověřuje starostu jednáním na
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Policejním ředitelství v Brně o zajištění služeb
Policie ČR v dalším období.
Rada bere na vědomí odstoupení od smlouvy o službách spojených s provozem bankomatu
firmou Kingston Consulting, s.r.o. Hlučín. Rada nesouhlasí s finanční spoluúčasti města na
dalším provozu bankomatu. Z těchto důvodů není možné provoz bankomatu zajistit.
Rada schvaluje umístění kabelové el. přípojky k rodinnému domu č.p. 434 v Kelči v obecním
pozemku parc.č. 1328/15 v k.ú. Kelč – Staré Město a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s. dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje zahraniční studijní cestu starosty ing. Stanislava Pitruna do Francie pořádanou
Sdružením historických sídel ČMS ve dnech 1. – 9.5.2009 včetně vyplacení kapesného dle
vyhlášky o náhradách cestovních výdajů.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 81 v Němeticích (obchod) na
pozemku č. st. 122 v k.ú. Němetice.
Rada schvaluje na základě žádosti Denního stacionáře Anděl, Kelč 290, zhotovení a umístění
vývěsní skříňky k domu č.p. 290 v Kelči (penzion), která bude využita pro informace o
poskytovaných službách stacionáře a informace o rodném domu bratří Křičků.
Rada schvaluje finanční příspěvek 10.000,- Kč hudební skupině TAKZATRUP z Kelče na
pořízení zvukové a světelné techniky pro skupinu.
Rada schvaluje finanční příspěvek 2.000,- Kč oddílu Aerobik fitt team Kelč na organizaci III.
ročníku Minimaratonu v aerobiku, který se uskuteční dne 26.2.2009 v tělocvičně ZŠ Kelč.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na pozemcích Města Kelč dle předložených
žádostí a posouzení p. Jiřího Michalíka: - na pozemku
p.č. 858/4 v k.ú. Lhota u Kelče – 41 ks topolů, na pozemku p.č. 193/13 v k.ú. Kelč – Staré
Město – 2 ks kaštany a na pozemku p.č. 1328/11 v k.ú. Kelč – Staré Město – 3 ks lípy.
Rada byla seznámena se dvěma doručenými žádostmi o pronájem nebytových prostor v
hasičském domě v Kelči. O výběru nájemce bude rozhodnuto formou obálkové metody na
příštím zasedání rady.
Rada ruší své usnesení č. 367/28 ze dne 12. 1. 2009 vzhledem k nevyjasněnosti problému a
pověřuje MěÚ zajištěním dalšího jednání.
Rada na základě vyjádření osadního výboru v Němeticích nevyhovuje žádosti manželů
Radomíra a Karly Indrákových, Němetice č.p. 28 o odprodej obecního pozemku p.č. 270/4 a
částí pozemků p.č. 270/2 a 275 v k.ú. Němetice.










Rada pověřuje MěÚ zadat zpracování projektu na rozšíření parkovacích míst na sídlišti v Kelči.
Do doby vybudování nových parkovacích míst nebudou řešeny žádosti o vymezení
vyhrazených parkovacích míst v této lokalitě. Žádosti p. Libora Štěpána a Libora Pitruna, Kelč
512 do uvedené doby odkládá.
Rada byla seznámena předsedou OV Babice p. Tomáškem s programem a kalkulací nákladů
na pořádání IX. Setkání obcí Babice ve dnech 20. - 21.6.2009 a předává je finančnímu výboru
pro jednání o přípravě rozpočtu na rok 2009.
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na odkoupení pozemku p.č.
161/2 včetně staveb v k.ú. Kelč – Nové Město od p. Dagmar Pitrunové a budoucí koupi dle
této smlouvy doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada navrhuje zastupitelstvu udělit čestné občanství Města Kelč architektu ing. Otakarovi
Tvrdoňovi a hudebnímu skladateli p. Janu Slimáčkovi.
Rada souhlasí s vydáním publikace od p. Vladimíra Rolince s názvem „Nové příspěvky k raným
dějinám Města Kelče“

MěÚ informuje
Finanční úřad nabízí
Ve dnech 11.3.2009 a 18.3.2009
v době od 8.00 hod. – 11.30 hod.
a 12.30 hod – 17.00 hod.
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Kelči
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci FÚ ve Valašském Meziříčí k
předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových
přiznání, převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Ing. Jiří Sobek, ředitel

Program Kina Kelč na měsíc březen 2009
Neděle 1.března v 18hod.
HLÍDAČ č.47
Mimořádnou hereckou příležitost poskytl Karlu Rodenovi Filip Renč v přepisu románu Josefa
Kopty: jako vysloužilého vojáka ho vyslal vstříc osudu na osamělou vechtrovnu. Karel
Roden, Lucia Siposova a Václav Jiráček v českém filmu, 108min.,vstupné 43Kč.
Neděle 8.března v 18hod.
DEN,KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
I v remaku klasické sci-fi Roberta Wise se na Zemi dostaví nečekaná návštěva-mimozemšťan
Klaatu (Keanu Reeves) a jeho obří robot,aby dali nepoučitelnému lidskému plemeni poslední
varování.
Americký sci-fi film s českými titulky,103min.,vstupné 43Kč.
Neděle 15.března v 18hod.
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH
Profesora Kardu, Vikiho Cabadaje a Mariku Kardovou svedla dohromady náhoda a oni se
rozhodli zavzpomínat na staré časy a svolali proto celou starou partu na tutéž horskou chatu. .
. po 25 letech. Co jim přinesla a vzala? Michal Suchánek, Eva Janíčková a Václav Kopta v
českém filmu, 104min.,vstupné 45Kč.

Neděle 22.března v 18hod.
AUSTRÁLIE
Láska, romantika, dobrodružství, drama i komedie.Dlouho očekávaný melodramatický epos
Baze Luhrmanna o osudech britské aristokratky, která se na konci 30.let vydává do Austrálie
převzít dědictví po manželovi - a nachází Hugha Jackmana. Nicole Kidmanová v hlavní roli
amerického filmu, vstupné 43Kč.
Neděle 29.března v 18hod.
OCAS JEŠTĚRKY
Narození Josefa Bárty provází věštba: zemře ve 29 let . A je mu právě tolik, když ho opustí
žena i se synem a jeho svět se hroutí. Dodá jeho životu smysl nová láska? Český film, 90min.,
vstupné 43Kč.
Na měsíc duben 2009 pro vás připravujeme: film pro děti Lovecká sezona, Kamarádova
holka, Výměna, Město Ember.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Z historie Svatého Hostýna - 3.
Pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu ...
260 let hostýnského chrámu 1748 – 2008

(pokračování – Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu)
V dalších letech nábožný lid dával dárky na obnovu hostýnského kostela, které k tomu účelu
shromažďoval bystřický farář Bernard Reger, jeden z trojice mužů, kteří stáli v čele sílícího
hnutí za obnovení hostýnské baziliky. Dalšími dvěma muži této trojice byli Řehoř Volný,
benediktýn z Rajhradu a baron Vincenc Ehrenburg, děkan z Holešova. Svolení ke
znovuzřízení kostela dal baron Oliver Loudon, majitel bystřického panství, a pak i císař
Ferdinand V.Dobrotivý, který tím vlastně přiměl moravskoslezské gubernium, že po čtyřech
letech vyhovělo požadavku a 31. 10. 1840 vydalo povolení k obnově chrámu. Císař věnoval
na opravu stavby 300 zlatých, baron Loudon v r. 1840 věnoval 800 zlatých a na rok 1842
slíbil dalších 2000 zlatých. Peněžními dary přispěly i další významné osobnosti, mezi nimiž
byla i císařovna matka Karla Augusta.
Oprava hostýnské baziliky byla zahájena 10. května 1841, v den jubilejního 600. výročí
vpádu Tatarů na Moravu, kde byli poraženi u Olomouce a pod Hostýnem. O zahájení a zdárný
průběh obnovovacích prací se velmi zasloužil další muž, prelát a opat Viktor Martin Šlosar z
Rajhradu. Práce zednické, tesařské, stolařské, pokryvačské, sklenářské, zlatnické, řezbářské a
malířské probíhaly s velkým úsilím. Byla zřízena nová střecha, která byla pokryta šindelem,
opraveny byly věže i zdi. Zvon pro chrámovou věž dodal a daroval František Pípal z
Kroměříže. Dále byla pozornost věnována vnitřku chrámové lodi. V interiéru stavby byl
kladen důraz na opravu presbytáře (kněžiště, tj. prostor kolem hlavního oltáře). V r. 1844
pořídil hlavní oltář na své útraty Ř. Volný, kazatelna byla v r. 1845 pořízena zásluhou
Antonína Hamerského z Brna.
Zvláštní obdiv si při opravách chrámové ruiny získala klenba. Víc jak 50 let nad ní chyběla
střecha. Celý tento čas byla vystavena působení větru, mrazu, deště, sněhu a slunce. Rostla na
ní nejen tráva, ale i křoví a stromy. Zvláštní komise složená z odborníků z Vídně, Brna a

Hranic však přesto shledala, že klenba neztratila téměř nic ze své původní kvality, až na
několik cihel, vypadlých nad kazatelnou. Komise proto rozhodla, že klenba zůstane. Byla po
vnější straně upravena a zalita vápnem.
Na začátku roku 1845 byl mariánský chrám natolik upraven, že bylo vyhověno požadavku
faráře Regera a mohly se konat mše již v první polovině tohoto roku. Hlavní mše spojená z
provedením slavnostní benedikce (vyžehnání, vysvěcení) chrámu se uskutečnila 2. července
1845, kdy si věřící připomínali svátek Navštívení Panny Marie. Mši sloužil a svěcení chrámu
provedl V. Šlosar, asistoval mu Olomoucký prelát a probošt baron Jan Peteáni, rytíř ze
Steinbergru. Slavnostní kázání mimo jiné vykonal i V. Ehrenburg. Počet poutníků toho dne
byl odhadován na 50.000. Byla to do té doby jedna z největších návštěv Hostýna.
(pokračování příště)

Kelečský rodák
Antonín Srkala – kelečský rodák
Antonín Srkala – kelečský rodák

Narodil se 8.července 1913 v rodině Arnošta Srkaly, školníka na kelečské měšťance. Otec byl
vynikajícím křídlovkářem Srkalovy dechovky a také jejím kapelníkem. Není proto divu, že
chtěl v muzikantské tradici pokračovat. Od páté třídy hrál na housle, křídlovku a
baskřídlovku, s cílem, že půjde studovat hudbu na vojenskou hudební školu v Roudnici. Po
přijímacích zkouškách mu vojáci řekli: „Foukáš to dobře a pěkně, ale celoživotně bys tu
trumpetu neufoukal, jsi na to trochu malý a slabý,“ a tak z toho sešlo.
Odešel proto do Brna, kde se v hotelu Avion v roce 1928 vyučil číšníkem. Tak si nasměroval
jinou cestu životem, než o jaké původně snil. Soukromě studoval francouzštinu, lásku k hudbě
realizoval absolvováním výuky operního zpěvu. V roce 1928 na pozvání svých českých přátel
odchází na zkušenou do Francie, aby si zde prohloubil své odborné i jazykové znalosti. Od
umývače nádobí, přes pikolíka, číšníka a vrchního číšníka to dotáhl ažna post ředitele hotelu.
V druhé polovině třicátých let se objevuje v hotelu Savoy ve francouzském městečku St.
Gerweis, v hotelech Monte Carla, pařížském hotelu Georgie V. a jinde.
Při svém pobytu na jihu Francie si nachází čas ke studiu operního zpěvu na hudební škole. V
roce 1937 začal dálkově studovat hotelovou školu pro lordy v Londýně, tuto pro válečné
události dokončil až v roce 1947. Mezitím v létě 1938 se na kratší dobu vrací domů, a protože
již nemůže do ciziny, je zaměstnán po dobu německé okupace u špičkové lahůdkářské firmy
Lippert postupně jako butler (stolník), potom trancher a nakonec chef de rang. V roce 1947
znovu odjíždí na rok do ciziny jako šéf týmu čsl. hotelových odborníků na stáž na britský
ostrov Yrsey. Když se vrátí domů, je již naším předním odborníkem v hotelnictví a
gastronomii.
Je mu 35 let. Postupně pracuje ve vedoucích funkcích v řadě našich předních hotelů. V Praze
jsou to Alcron, Esplanade, Intercontinental, Pyramida, Prezident. motel Atol, Jalta, v
Karlových Varech Grandhotel Pupp, v Ostravě Imperiál a jiné. Byl nepostradatelným
organizátorem gastronomických soutěží a výstav, zejména všech Gastropragů v letech 1972
až 1990. Pracoval na 4 světových výstavách EXPO: v roce 1937 v Paříži jako ředitel hotelu, v
roce 1958 v Bruselu jako člen realizačního týmu Československa obdržel Čestný diplom, v
roce 1967 v Montrealu byl členem realizačního týmu, který se přičinil o největší úspěch ČSR
na EXPO, v roce 1970 byl ředitelem celého provozu čs. restaurace.
Pro svou dobu, ve které žil, byl uznávaným odborníkem, měl velké odborné a životní
zkušenosti. Byl mimořádně pracovitý, pečlivý a náročný nejen k sobě, ale i na své

spolupracovníky. V Ottově encyklopedii z r.2006 v odd.2: Kultura a umění (str.515) je jeho
činnost zhodnocena takto:
„Antonín Srkala, * 8.7.1913 (Kelč, okr Vsetín) + 21.2.1993 (Praha), gastronom, manažér a
publicista s dlouholetou praxí v zahraničí. Zasloužil se o rozvoj čes. gastronomie v oblasti
moderní obsluhy. Pracoval na světových výstavách v Paříži (1937), Bruselu (1958).
Montrealu (1967) a Osace (11970).
Organizačně řídil mezinárodní přehlídky odbornosti Gastroprag (1972-1990)-Spoluautor
publikací „Práce číšníka u stolu“ (1982), „Moderní obsluha“ (1993).“
Antonín Srkala se rád vracel do Kelče a byl zdejší veřejnosti znám svým hudebním
působením. Několikrát zpíval při slavnostních mších v kostele. Je třeba také vzpomenout, že
po vzdělání operního zpěvu, dokázal zpaměti zpívat tenorové operní árie nejen česky, ale i v
italštině, francouzštině, němčině, nebo angličtině. V období působení ve Francii zpíval
několikrát sólově české a francouzské tenorové árie na československé ambasádě v Paříži.
Únor 2009 Ota Tvrdoň, Ostrava

Myslivecké odpoledne
Pozvánka Mysliveckého sdružení Kelečsko ...
Myslivecké sdružení Kelečsko, 756 43 Kelč 241
Vás zve na
Myslivecké odpoledne

21.března 2009, 15.00 hodin, KD Kelč
Program:
► Cimbálová muzika Polajka z Val. Meziříčí, primáš Petr Baklík
► Konferenciér, lidový vypravěč, zpěvák Zdeněk Chrástecký
► Valašský taneční folklorní soubor
► Hanácká beseda v podání souboru ze Všechovic
Dále je připraveno:
dobré víno z Blatnice p.Sv. Antonínkem
myslivecké speciality: kančí řízek, daňčí svíčková, srnčí guláš
hodnotná tombola: LCD televizor, lednička, zvěřina-divočák
Vstupné: 50,- Kč, předprodej: Papírnictví Věra Hlavicová, náměstí Kelč

Různé
Připravujeme ...

Připravujeme :

V neděli 3. května 2009 v kostele Sv. Petra a Pavla v Kelči-koncert k sedmdesátinám
hudebního skladatele Jana Slimáčka.
Vystoupí smíšený pěvecký sbor SVATOPLUK pod vedením sbormistra Filipa Macka. Na
varhany zahraje Lucie Adamcová.

Základní škola informuje
Akce k narozeninám Albatrosu

Když se naši páťáci v polovině ledna dočetli v nabídkovém katalogu knih vydavatelství
Albatros, že Albatros vyhlásil soutěž, rozhodli se okamžitě, že se zapojí. Nebyl totiž čas
otálet, soutěž trvala do 23.1.09 přesně do 12 hodin.
A o co šlo? Nakladatelství v tomto roce slaví významné výročí a vyzvalo své čtenáře, aby
shromáždili co nejvíce knih s jejich logem, spočítali je, vyhledali ty nejstarší a do zmíněné
uzávěrky e- mailem s fotografií a požadovanými údaji se do soutěže přihlásili. Když byly
shromážděny všechny knížky na jednom místě, několikrát přepočítány, mohl být odeslán
mail, ve kterém stálo, že 33 páťáků z Kelče shromáždilo 660 knížek a nejstarší byly z roku
1969!(mimochodem v roce 1949 vzniklo SNDK- Státní nakladatelství dětské knihy a z něho o
20 let později Albatros). Každý tedy přinesl průměrně 20 knížek, ale byli i tací, kteří
vlastnoručně dosmýkali skoro 50 knížek. Rekord byl ovšem 71 knih.
A i když páťáci soutěž nevyhráli, přislíbilo jim vedení školy za odměnu jeden den mezi
knížkami a bez učení - a to stojí za to. Vzhledem k tomu, že se i letos tito žáci hlásí do akce
Noc s Andersenem, bude tento den její součástí.
Celou akci řídily třídní učitelky 5. tříd Mgr. Eva Hartmannová a Mgr. Iva Polášková.
Mgr.Eva Hartmannová
Lyžařský kurz

V letošním školním roce se uskutečnil lyžařský kurz pro 23 žáků 7. třídy. Lyžařský výcvik se
konal ve Velkých Karlovicích v rekreačním středisku Kyčerka. Letos šlo opravdu o kurz
lyžařský, tzv. prknaři museli svá vozítka nechat doma, protože se nám nepodařilo zajistit
instruktora snowboardu.
Plavecký výcvik

Počátkem února začal pro žáky některých ročníků 1. stupně letošní plavecký výcvik, který je
organizován v rámci tělesné výchovy na škole. Deset lekcí postupně absolvují žáci 2.,3. a 4.
ročníku. Výuka probíhá na Plavecké škole ve Valašském Meziříčí, která je od podzimu 2008
přestěhována do nového krytého bazénu města.
Zájezd do divadla

Ve čtvrtek 5. února jely děti 1. stupně do Městského divadla ve Zlíně na představení pohádky
O dobru a zlu.

Zápis do 1. třídy

Ve středu 11. února proběhl ve škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2009/2010. Děti
čekalo první seznámení se školou. O příjemnou atmosféru se postarali jak vyučující z 1.
stupně, tak starší spolužáci z 8. ročníku.
Meteorologie a počasí – exkurze do meziříčské hvězdárny

Vyučující fyziky 8. ročníků podnikly se žáky osmých tříd exkurzi do meziříčské hvězdárny.
Ta ve své činnosti totiž myslí i na žáky základních škol, aby jim přiměřenou formou přiblížila
tematiku, s níž se žáci setkávají ve škole. Tentokrát se žáci dozvěděli hodně zajímavostí z
oblasti meteorologie a počasí, např. rekordy regionální ve srovnání s českými a světovými,
mluvilo se o atmosféře Země, o druzích oblaků, atmosférických frontách, synoptických
mapách, meteorologických družicích a radarech. Z praktické meteorologie se žáci seznámili
se způsoby měření teploty, množství srážek, slunečního svitu, rychlosti a směru větru. Viděli
meteorologickou budku, stanici ČHMÚ na měření znečištění ovzduší (prašného aerosolu,
SO2 a NO2).
Celá akce přispěla k vytvoření jasného názoru na danou problematiku.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
Zápis dětí ...
ZÁPISDĚTÍ

(podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
do Mateřské školy Kelč pro celý školní rok 2009 – 2010
/ od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 /
se uskuteční ve čtvrtek 19. března 2009
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s prostředím celé mateřské
školy, se „Vzdělávacím programem školy “, a také si prohlédnout jarní výstavku dětských
prací.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni písemným„Rozhodnutím
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
V měsíci březnu už nám v mateřské škole bude „jaro ťukat na vrátka, začne se pomalu
probouzet příroda i zvířátka“.
Společně uspořádáme jarní výstavku dětských prací pro rodiče a zapojíme se do výtvarných
soutěží„Požární ochrana očima dětí“ a Honzíkova cesta Evropou“.
V pátek 27. února nás navštívilo DIVADÉLKO „Smíšek“ s pohádkou „Princ na čočce“.
V úterý 17. března přijede do mateřské školy DIVADLO V BATOHU s loutkovou
pohádkou„O Nebojsovi“.

A v úterý 31. března přijede za dětmi opět DIVADÉLKO „Smíšek“ s pohádkou„Jak švec ke
štěstí přišel“.
Všechny akce dětem hradíme z výtěžku Dětského karnevalu, který se letos opět vydařil. Děti
v maskách byly kouzelné, při maškarním reji pod vedením skupiny Charlie team se skvěle
bavily, zapojili se i dospělí. Pěkné bylo také vystoupení dětí z Fit teamu aerobic Kelč se
skladbou„Berušky“ a „Havajanky“.
Tombola byla bohatá, děti měly radost z hodnotných výher. Děkujeme všem sponzorům, kteří
se na zajištění karnevalu podíleli!
Do nadcházejících dnů přejeme Vám i dětem hodně jarního sluníčka a radostné nálady!
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2008 – 2009

Výsledky 11. – 13. kola:
Kelč – Frenštát „B“ 8 : 2 1628 – 1510 2
Lipník „C“ – Kelč4 : 6 1402 – 1537 2
Kelč – Bílovec 4 : 6 1630 – 1640 0
Tabulka:
1. Odry „B“ 13 10 0 3 1620 98 : 32 20
2. Zubří „A“ 13 9 0 4 1606 81 : 43 18
3. Hranice „B“ 13 9 0 4 1582 81 : 49 18
4. Bílovec „B“ 12 7 0 5 1578 54 : 66 14
5. Kelč „A“ 12 6 1 5 1583 63 : 57 13
6. Sedlnice „C“ 12 6 0 6 1537 54 : 66 12
7. Lipník „C“ 12 5 1 6 1534 57 : 63 11
8. Frenštát „B“ 13 3 0 10 1496 46 : 84 6
9. N.Jičín 12 0 0 12 1497 26 : 94 0
Další domácí zápasy :
6. 3. 2009 Kelč – N. Jičín „B“ v 16,30 hodin
Josef Gassmann

Různé
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009
Dne 10.02.2009 probíhala v našich obcích Tříkrálová sbírka.
Vybrané prostředky budou použity na humanitární pomoc, rekonstrukci Azylového domu pro
matky s dětmi ve Valašském Meziříčí a na přímou pomoc.

V jednotlivých pokladničkách byly vybrány tyto částky:
Tomáš Perutka č.026 5.886,-Alžběta Pastrnková č.027 6.010,-Jiří Hlavica č.028 10.431,-Terezie Hlavicová č.029 11.315,-Dorota Hlavicová č.030 8.368,-Kelč 42.010 Kč
Marcela Plesníková č.031 6 400,-Komárovice 6.400 Kč
Anna Kopřivová č. 035 6 140,-Lucie Škařupová č. 034 7 560,-Kladeruby 13.700 Kč
Marie Kettnerová č. 033 5.010,-v Němeticích 5.010 Kč
Lucie Vaníčková č. 032 5 269,-Lhotka a Babice 5.269 Kč
Celkem 72.389 Kč
Ještě jednou bychom touto cestou chtěli mnohokrát děkovat všem dárcům a také těm, kteří se
do sbírky jakkoli zapojili.
zaměstnanci Charitní pečovatelské služby Kelč

Plesová sezóna Ruty Šuty
Rok 2009 jsme zahájili první zkouškou hned na Nový rok 1.1.2009, protože plesová sezóna
našeho souboru začala již 3.1.2009. Účinkovali jsme na těchto plesech:
Obecní ples-Horní Těšice, Nadační ples ZŠ Loučka-Kunovice, Sokolský ples-Opatovice,
Farní ples-Kelč, Orelský ples-Mořkov, Sousedský bál-Ústí, Maturitní ples Střední školy
cestovního ruchu-Rožnov pod Radhoštěm, Farní ples-Hranice, Myslivecký ples-Babice,
Hasičský ples-Horní Bečva, Hasičský ples Trojanovice a Maturitní ples MNC4 v Hranicích.
Na letošních plesech jsme vystupovali s country choreografií „Hej pane šenku“, line
dancovou choreografií„Sedm statečných“, cloggingovými choreografiemi „Tři
sestry“,„Paní Patty“ a novým duetem choreografií „Sexy pistols“ a úplnou novinkou v
našem tanečním repertoáru jsou Irské tance, choreografie„Dance above the rainbov“ (tanec
na duze).
I naši mladší tanečníci vystupovali na dvou dětských maškarních plesech a to na:
Dětském maškarním plese v Kladerubech, Dětském maškarním plese v Kojetíně. Děti
vystupovaly s choreografiemi „Kladerubská“ (country tanec), „Ty holky“ (line dance) a
„Maškarní rej“ (clogging).
Na Farní ples do Kelče jsme secvičili choreografii „Buchty makový“, kterou zatančily tři
dospělé páry.

Jak jste si mohli přečíst, naši tanečníci se opravdu v novém roce nezastavili. Proto bych jim
chtěla moc poděkovat za perfektní výkony na tanečních parketech. Velký dík patří všem
rodičům, kteří se podíleli na odvozech tanečníků na plesy. Bez vaší trpělivosti a ochoty
bychom se vůbec neobešli. Ještě jednou velké díky všem tanečníkům a rodičům.
Na závěr bych chtěla poděkovat za vrácení našich plyšových maskotů.
Na podněty od diváků začínáme od března tancování i dospělých tanečníků. Poslední pátek v
měsíci bude zkouška od 20 00 hodin určena pro ty, kterým se naše tancování líbí a mají
nějaký ten rok navíc. Můžou přijít páry i jednotlivci. Tak se těšíme 27.3.2009 v kulturním
domě.
Hegarová Jitka

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Otakar Tvrdoň
65 let
Zdeňka Rolincová
František Scholly
70 let
Mária Olajošová
Ludmila Tvrdoňová
75 let
Jaroslava Hrstková
80 let
Anděla Mičulková
83 let
Otilie Hradilová
Josef Pelc
84 let
Marie Ševčíková
86 let
Helena Nyklová
Ludvika Volfová
88 let
Marie Švamberková
96 let

Ferdinand Hradil
Narození
Lukáš Fabík
Ester Kocourková
Vojtěch Stříteský
Sňatek
Martin Kunovský * Martina Feráková

Kopaná
Nové www stránky našich fotbalistů
Na závěr tohoto našeho zpravodaje Vám sdělujeme, že další organizace našeho města si
zřídila své vlastní internetové stránky -jedná se o naše fotbalisty, jejichž nové www stránky si
můžete prohlédnout na následující adrese:
www.fotbal-kelc.cz

Odkaz na tyto stránky jsme zařadili i do menu našeho webu.

