ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2008

Úvod
XII. Kelečský jarmark 28. - 29. června 2008
XII. Kelečský jarmark 28. - 29. června 2008

v areálu parku v Kelči
sobota: zahájení ve 14,00 hodin
14 - 14,15 – Zahájení, průvod parkem
14,30 – Improvizace v kině – představení divadelně improvizační skupiny OSTR.UŽ.INY
Ostrava
14,15 - 22,25 – v parku program umělecké agentury LEV:
14,15 - Míša Růžičková a její písničky pro děti
14,55 – pouliční divadlo - DBS
15,35 – Weytora - historická hudba
16,10 – Sluníčko - maňáskové divadlo
17,00 – Míša Růžičková – písničky pro děti
17,40 – Weytora – historická hudba
18,20 – pouliční divadlo - DBS
19,00 - kouzelník Guliver – UA LEV
19,40 – Weytora – histrická hudba
20,20 – pouliční divadlo – DBS
21,00 – koncert skupiny LOS PERDIDOS
22,05 – ohňová show – CYBERFIRE
doprovodné programy - pirátské soutěže * žonglérská dílna * hry a soutěže pro všechny
(přijďte v námořnickém nebo pirátském oděvu !)
22,30 - lidová zábava do ranních hodin - GRADACE

Country neděle : zahájení v 9,00 hodin
3. ročník Festivalu Dětských country souborů

Dopolední program je veřejnou generální zkouškou programu především pro ty nejmenší
účastníky.
Odpolední program začíná ve 13 hodin.
Tančit se bude clogging, step, country show, line dance a jiné country tance. K poslechu
budou hrát různé country kapely.
Součástí jarmarku je starodávný řemeslnický trh s ukázkami lidové tvořivosti, stánkový
prodej drobných výrobků, občerstvení všeho druhu, kolotoče, skákací hrad, trampolíny,
autíčka aj.

Pořadatel: Město Kelč ve spolupráci s Jednotou Orel Kelč
info: tel: 607 631204

Výstava drobného zvířectva
Český svaz chovatelů základní organizace Kelč si vás dovoluje pozvat na
„ tradiční výstavu drobného zvířectva“,

která se bude konat ve dnech 28. 6. - 29.6. v areálu chovatelů v Kelči.
Otevřeno v sobotu od 13 do 19 hodin, v neděli od 8 do 17 hodin.
Pro návštěvníky je zajištěna bohatá tombola, občerstvení a možný nákup drobného zvířectva.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.
Za ZO ČSCH Kelč - Předseda Jan Slimáček ml.

Usnesení z 20. zasedání Rady města Kelče dne 12. 5. 2008
















Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání rady města Kelč.
Rada bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce kulturního
domu č.p. 224 v Kelči – III. etapa“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o dílo.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků parc.č. 274 ost.plocha o výměře 149 m2 a st. 74
zast.plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Komárovice.
Rada byla seznámena s geometrickým plánem na rozdělení pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Kelč –
Staré Město a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej p.č. 314/24 manželům
Orlovým. Odprodej p.č. 314/22 zatím odkládá. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje zřízení dvou vyhrazených parkovacích míst na pozemku p.č. 2023/12 v k.ú.
Kelč – Nové Město, nájemci zábavního centra Kotelna, kdy jedno parkovací místo bude
zřízeno pro osoby tělesně postižené. Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví MěÚ
podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003.
Rada bere na vědomí informace starosty o jednání se společností DELOP-HP s.r.o. v Příboře
ve věci přípravy výstavby objektů k bydlení v lokalitě na „Zátopkovém“ a souhlasí s
představením návrhu projektu na jednání zastupitelstva.
Rada bere na vědomí požadavek na provedení deratizace na sídlišti v Kelči a pověřuje MěÚ
zajištěním ve spolupráci s SBD Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje finanční příspěvek 5.000,- Kč souboru Aerobik FiTTeam Kelč na náklady
spojené s účastí členů souboru v celostátním finále soutěže „Miss aerobik“.
Rada schvaluje finanční příspěvek 7.500,- Kč pro SDH Kelč na vybavení družstva mladých
hasičů, které se zúčastňuje soutěží v požárním sportu.
Rada zamítá žádost p. Viktora Pitruna, Kelč 443 o odkoupení pozemků parc.č. 631 a 659/39 v
k.ú. Komárovice.
Rada byla seznámena s lesnickým a ekonomickým auditem hospodaření v lesích města Kelč a
pověřila tajemníka MěÚ přehodnotit pracovní zařazení lesního p. Michalíka.
Rada bere na vědomí znalecký posudek na ocenění lesních pozemků a porostů města Kelč v
k.ú. Police u Valašského Meziříčí.






Rada schvaluje provedení geologického průzkumu na pozemcích v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí podle nabídky K-GEO s.r.o., Masná 1, Ostrava a pověřuje místostarostu dalším
jednáním.
Rada bere na vědomí informace místostarosty o návrhu označení příjezdu a místa nálezu
„Kelečského pokladu“ na Strážném.
Rada pověřuje tajemníka MěÚ připravit návrh obecně závazné vyhlášky o vymezení míst v
obci, ve kterých nebude povolován provoz výherních hracích přístrojů.

MěÚ informuje
Informace k problematice ochrany obyvatelstva, Svoz tříděného odpadu - Upozornění
pro občany ...
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Informace k problematice ochrany obyvatelstva:
Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč (IOO( www.ioolb.cz vydal DVD s názvem
„Štěstí přeje připraveným“. K zabezpečení lepší informovanosti obyvatelstva a přípravy
obyvatelstva na řešení následků krizových a mimořádných událostí ve Zlínském kraji je obsah
tohoto DVD volně přístupný na portálu HZS Zlínského kraje – www.hzszlk.eu – v rubrice
„Hasiči radí videoklipy“.
plk. Ing. Petr Šimáček, vedoucí odd. ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Svoz tříděného odpadu - Upozornění pro občany :

Byli jsme upozorněni svozovou firmou na to, že se v Kelči a místních částech špatně třídí
odpad. Přesněji, nedodržují se barvy pytlů pro každý druh odpadu.
Tříděný odpad je nutné dávat opravdu do těch pytlů, které jsou k tomu určeny.
Připomínám :
plast – žlutá barva
papír – modrá barva
tetrapack – oranžová barva
bílé sklo – bílá barva ( i šedá )
barevné sklo – zelená barva
Žádáme občany, aby zásadně dodržovali barevné rozlišení. Není v silách a časových
možnostech obsluhy svozové firmy nahlížet do pytlů, zda v modrém je skutečně papír a ve
žlutém skutečně plast. Vzhledem k tomu, že se od nového roku komodity svážely v jeden
určený den, byla tato kontrola prakticky nemožná.
Svoz je již od 6,00 hodin, proto je nutné mít pytle s vytříděným odpadem připravené raději
večer před svozem. Stále dochází k tomu, že jsou pytle vyneseny před dům až po odjezdu
svozového vozidla.

Program Kina Kelč na měsíc červen 2008
Neděle 1.června v 19 hod.
NEŽ ĎÁBEL ZJISTÍ, ŽE SEŠ MRTVEJ
Režisérský veterán Sidney Lumet se představuje v mladistvě oslnivé formě a přináší thriller o
bratrské dvojici, která se rozhodne své finanční problémy vyřešit vyloupením klenotnictví
svých rodičů.
Americké drama s českými titulky, 117min., vstupné 45Kč.
Neděle 8.června v 19 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL
Pavel Liška jako učitel, Zuzana Bydžovská coby statkářka Marie, Ladislav Šedivý v roli
jejího syna.Tři lidé touží po lásce, jež se ovšem osudově ubírá jednosměrkami. Je člověk
vůbec schopen smířit se s "nemožností lásky"? Milostný trojúhelník, který má příliš ostré
hrany.
Český film, 117min., vstupné 45Kč.
Neděle 15.června v 19hod.
10 000 PŘ.N.L.
Ronald Emmerich se vydal tak daleko proti běhu času, že mu (jak doufá) projde úplně
všechno. Svůj výpravný dobrodružný film věnoval lovcům mamutů. Mamuti, šavlozubí tygři
a osudová proroctví v americké fantasy s českými titulky, 109min., vstupné 47Kč.
Neděle 22.června v 19hod.
O RODIČÍCH A DĚTECH
O jedné rodinné procházce (Josef Somr, David Novotný) a citlivých věcech mezi (nejen) otci
a syny vypráví podle knihy Emila Hakla Vladimír Michálek. Český mezigenerační film o
tom, že už dvě miliardy let je to pořád o tom samém.
Český film, 112min., vstupné 45Kč.
Nastává letní čas prázdnin, tedy i filmových prázdnin.
Uvidíme se opět v září při promítání nových českých a zahraničních filmů.
Těšíme se na vaši návštěvu .
Miroslav Pajdla ved.kina Kelč

Kultura
SUPEROGAR Z KELČE
Občanské sdružení ANDĚL KELČ
ve spolupráci s MěÚ Kelč
pořádá ke Dni dětí
soutěž o nejšikovnějšího kluka z Kelče a okolí
SUPEROGAR Z KELČE

8.června 2008 ve 14,00hodin
KELČ – areál ČSCHDZ

Přihlášky kluků od 9 do 13 let
na tel: 571641290, 604106835
Program, tombola a občerstvení připraveno.

Kultura
HRANICKÝ ROCKFEST, Zápas v divadelní improvizaci
HRANICKÝ ROCKFEST

Největší rocková akce v hranickém regionu a okolí vypukne v sobotu 21.června od 13.30
hodin v letním kině. Seznam vystupujících skupin slibuje bohatou a kvalitní porci rocku.
Jako první od 14 hodin vystoupí místní punkrocková čtveřice s názvemTreason, po ní zahraje
opět hranická Modrá Opice, která sklízí za své funky ovace nejen u teenagerů, ale i starších
posluchačů. Její členové jsou absolventi konzervatoře a jejich procítěná a vysoce kvalitní
instrumentace dává jejich tvorbě velikou uměleckou tvář. Dalším důkazem toho, že je
hranická scéna opravdu kvalitní a plná zajímavých partiček, je skupina Psycho Radio. Kolem
17 hodiny ovládne podium skupina Stracené ráj. Jejich silně melodická, optimistická a
svižná hudba s originálními hanáckými texty slavila před pár měsíci úspěchy na rádiu Haná.
V rádiové hitparádě vedl jejich hit „Nečoché mě k nohám“ několik týdnů. Tzv.hlavní program
Hranického rock festu vypukne kolem 18. hodiny, kdy se na podiu ozve syrový a poctivý
heavy metal skupiny Krleš ze severních Čech. Po nich zahraje známá a na Moravě oblíbená
Doga v čele s charizmatickým leaderem Izzym. Dříve narozeným určitě udělá radost
vynikající kytarista, zpěvák a skladatel Miloš Dodo Doležal. Jeho koncertní program udělá
průřez jeho celou muzikantskou kariérou. Dodo se svou kapelou zahraje a zazpívá od 21
hodin např.skladby od kytarového mága Jimiho Hendrixe, své nové písně , ale hlavně největší
pecky své tehdejší metalové legendy Vitacit. Ready Kirkena není jistě třeba mnoho
představovat. Její hity jako např. 1+1, Nosím černý brejle, Poslední dobou, nebo Krasohled
znějí často na vlnách rádií. Vyvrcholením letošního hranického rockfestu bude koncert přední
a velice oblíbené Anny K. S její kapelou. Tato zpěvačka sklidila už několik ocenění a její
koncert slibuje veliký zážitek. Právě na stejném festivalu sklidila tato rocková stálice velké
ovace i přes nepřízeň počasí. Velmi kladné ohlasy donutily pořadatele po třech letech opět
tuto zpěvačku na festival zařadit.
Festival slibuje bohatý výběr alkoholických a nealkoholických nápojů, jídla, ale hlavně
muziky. Předprodeje vstupenek v Hranicích jsou v Prodejně Alltech – nokia shop v
Hypernově a Allton (p.Bajzová) na horním podloubí.
Martin Kapek

Kopaná
Sobota 14. 4. 2008
dorost – Malenovice – Kelč 0:2
st. přípravka – Val. Meziříčí – Kelč 3:3
ml. přípravka – Val. Meziříčí – Kelč 6:0
Neděle 20. 4. 2008
st. žáci – Štítná nad Vl. – Kelč 1:3
ml. žáci – Štítná nad Vl. – Kelč 1:4
Muži – Podlesí – Kelč 1:0 /0:0/ Derby utkání. Vstup do utkání našim hráčům vyšel. Domácí
hráči nestíhali pokrývat naše hráče, kteří se skvěle pohybovali. Vytvořili si tři tutovky. Ovšem
naši hráči je zahazovali. V prvním poločase s přehledem pískal rozhodčí férově. Do druhého
poločasu jako by na hřiště přišel jiný rozhodčí, rozhodčí, který zcela evidentně byl 12. hráčem
domácích. Jen co se naši hráči s míčem dostali na jejich polovinu a střetl se domácí hráč s
naším hráčem, pískalo se proti nám. Vše vyvrcholilo 5 min. před koncem utkání, centr
domácího hráče srazil náš hráč hrudí na roh. Neuvěřitelné pro všechny, rozhodčí Číž ukázal
na značku pokutového kopu. Ten domácí hráč proměnil. Takže o výsledku utkání rozhodl
rozhodčí a zasloužil si potlesk domácích hráčů i diváků.
Sobota 26. 4. 2008
st. žáci – Kelč – Velké Karlovice 0:0
ml. žáci – Kelč – Velké Karlovice 8:0
dorost – Kelč – Val. Klobouky 5:1
Neděle 27. 4. 2008
st. přípravka – Kelč – Juřinka 3:2
ml. přípravka – Kelč – Juřinka 3:7
Muži – Kelč – Val. Klobouky 4:1 /3:1/ Naši hráči vstoupili do utkání s odhodláním rychle
rozhodnout. Museli čekat až do 15. min., to se trefil Libor Novák. Vzápětí po samostatném
úniku zvyšoval Lukáš Machač. Po pravé straně utekl Žejdlík a přízemní centr zakončil opět
Lukáš Machač. To se již soupeř vzpamatoval a z penalty snížili. Druhý poločas se odehrával v
poklidném tempu. Naše obrana hostům nic nedovolila. Na to se nemohl dívat Jarek Machač a

vstřelil branku. Naši hráči jsou na svém hřišti k neporažení. Chtělo by to dovést body i se
soupeřových hřišť.
Čtvrtek 1. 5. 2008
muži - Velké Karlovice „B“ – Kelč 1:0 /1:0/
Sobota 3. 5. 2008
dorost – Hovězí – Kelč 2:0
Neděle 4. 5. 2007 - st. přípravka – Kelč – Hulín 2:4
ml. přípravka – Kelč – Hulín 1:4
ml. žáci – Val. Klobouky – Kelč 0:5
st. žáci – Val. Klobouky – Kelč 0:8
Muži – Hovězí – Kelč 1:0 /0:0/ Muži sehráli dvě utkání na hřištích soupeřů a vždy odešli s
těsnou prohrou.
Sobota 10. 5. 2008
st. žáci – Kelč – Slavičín 0:1
ml. žáci – Kelč – Slavičín hosté nepřijeli
dorost – Kelč – Zašová 2:1
Neděle 11. 5. 2008
st. přípravka – Holešov – Kelč 2:5
ml. přípravka – Holešov – Kelč 2:1
Muži – Kelč – Zašová 8:0 /4:0/ Hra kočky s myší. Domácí byli jednoznačně lepším
mužstvem. Hosté byli rádi, že se dostali na půlku našich hráčů a slavit mohli za každou střelu
jdoucí mimo branku. Po rozehrání našich hráčů následoval rohový kop. První branku vstřelil
Tomáš Srkala 2x, po té se trefil hlavou Žejdlík. To ještě Lukáš Machač zahodil penaltu. Jako
by mu bylo již hostů líto. Ve druhé půli se již hrálo pouze na branku hostí. Postupně skórovali
Lukáš Machač, Martin Hegar a do vlastní branky se trefil hostující hráč. Konečný účet tohoto
utkání završil Jarek Machač.
Miroslav Červek

Základní škola informuje
Výsledková listina v okrskovém kole v košíkové pro dívky základních škol

Pořadatel : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a SVČ Domeček Valašské Meziříčí
Termín : 9.4.2008
Místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
Účastníci : 7 družstev – 76 soutěžících dívek
Skupina A :
místo : ZŠ Kelč
místo : ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
místo : ZŠ Pod Skalkou Rožnov pod Radhoštěm
místo : ZŠ Ohrada Vsetín
Fotbalové turnaje
V úterý 8.4. byla zahájena letošní série fotbalových zápasů turnaje CocaCola Školský pohár.

Zastoupení měla naše škola také v turnaji McDonalds´Cup, který je určen pro mladší žáky
základních škol.
Naši žáci se 9.5. také zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje ve Všechovicích. Sehráli
zápasy s družstvy TJ Mrlínek, FKM Opatovice - Všechovice a MFK Ilava (SR). Naši hráči
suverénně zvítězili. Zásluhu na tom měli Radim Plesník, Ondřej Plesník, Adam Hrdlička,
Jaroslav Orel, Lukáš a Martin Lasovští, Martin Jiříček, Tomáš Vybíral, Ondřej Klíma, Pavel
Rada, František Novák a Ester Pavlíková.
Akce pro žáky
16.4. uspořádaly vedoucí hudebních kroužků Mgr. Libuše Vlčková (hra na klavír a elektrické
klávesy a Mgr. Iveta Stržínková (zobcová flétna) 1. jarní koncert, na němž své muzikální
dovednosti předvedli žáci těchto hudebních oborů. Koncert se konal za velké účasti rodičů a
rodinných příslušníků a měl velký úspěch.
O den později se mohli zájemci zapojit do turnaje ve stolním tenise. Přihlásilo se 26 dětí
z 1.- 4. ročníku a 6.a 8. třídy.
Ti, kteří rádi řeší sudoku, měli možnost vyzkoušet si své logické myšlení ve čtvrtek 24.4. v
turnaji této zajímavé luštitelské hry. Tentokrát byly vytvořeny dvě kategorie podle náročnosti
- pro děti 1. a 2. stupně.
Besedy pro žáky
V rámci prevence negativních projevů v chování a jednání mladistvých jsme pro žáky
2. stupně zorganizovali přednášky na následující témata:
7. ročník – Bulimie a anorexie
8. ročník – Zdravý životní styl
9. ročník – Kriminalistika mladistvých.
Starší učí mladší
Projekt připravili žáci 9.A v dějepisném semináři ve 2. pololetí školního roku 2007/2008
Zapojené ročníky a třídy: 9.A učí čtvrťáky
Předmět: Vlastivěda
Učivo: Vznik habsburské monarchie a doba Rudolfa II.
Doba na realizaci: 5 vyučovacích hodin
Termín: 7.5.2008
Průběh dopoledne, jednotlivé činnosti
1.
8.00 – zahájení, představení třídy 9.A (beze jmen), stručné seznámení s průběhem dopoledne
(moderátorky)
2.
8.05 – seznamovací hra všech – předávání (přehazování) klubíčka
***Všichni utvoří kruh, v kruhu si přehazuje klubíčko deváťák se čtvrťákem, vždy při
chycení řekne každý své jméno, tvoří se pavučina, jakmile dostane klubíčko poslední žák,
klubíčko se vrací pozpátku a ten, kdo ho vrací, musí říct jméno toho, komu ho dává
pomůcky: klubíčko vlny
3.
8.20 – rozdělení do skupin – 7 skupin po čtyřech čtvrťácích
*** Jednotlivci si budou tahat z pytlíku barevné vršky od petek a podle barev vzniknou
pracovní skupiny, každá skupina bude mít dva patrony – deváťáky
pomůcky: látkový, popř. z jiného materiálu neprůhledný pytlík, vršky od petek v 7 barvách
vždy po šesti kusech od jedné barvy

*** Po vytvoření skupin dostane každá skupina papírové lepky a na ně si napíše název své
skupiny. Lepky si pak nalepí na viditelné místo na těle.
Názvy jednotlivých skupin budou napsány do tabulky pro jednotlivé disciplíny
4.
8.35 - práce s textem
*** každá skupina obdrží text k tématu, pozorně si ho přečte a pak písemně odpoví na otázky
za textem, odpovědi se vyberou a obodují podle správnosti, a to za každou správnou
odpověď jeden bod – celkem 10 bodů, pokud budou všechny odpovědi správně
5.
9.15 - Jak vypadalo nové království?
*** na stěně bude viset historická mapa habsburské monarchie
skupiny budou postupně na chodbě skládat mapu jedné z částí monarchie a pokud úkol splní,
dostanou 1 prémiový bod
skládat budou vždy tři skupiny, celkem 2x3 skupiny + jedna
pomůcky: dějepisná mapa, rozstříhané části mapy monarchie – celkem tři (Čecy a Morava,
Uhry, Rakousko)
v době, kdy budou skupiny skládat, budou ti, kteří zůstali ve třídě, hrát hru na poznávání
osobnosti – pravidla vysvětlí
Karel IV., Jan Hus, Anežka Česká - Bez bodů
6.
9.40 – 10.00 - tělocvična
Protože jsme v době renesance, je důležité dbát na zdravý pohyb a harmonii rozvoje člověka,
a proto si půjdeme zacvičit.
pomůcky: 7 žíněnek, 21 ks kuželek, 7 laviček, 7 kus ze švédské bedny, 7 mycích hub
disciplíny: vybíhá s houbou v ruce, kotoul na žíněnce, slalom mezi kužely, běh po lavičce,
hod na cíl, houbu rychle vzít a běžet zpět , předat houbu dalšímu
hodnocení podle rychlosti: 1. místo – 7 bodů, poslední – 1 bod.
7.
10.15 - Úvodní slovo
Písnička „ Ten umí to a ten zas ono“ Voskovce + Wericha
*** skupiny pak na základě vyslechnuté písničky v časovém limitu 4 minuty napíší co nejvíce
profesí, které v písničce zazněly, za každou správně napsanou profesi získávají bod
8.
10.30 – Pantomima dvou řemesel
*** každá skupina si vybere z řemesel, která zazněla v písničce, dvě a ta předvedou jako
pantomimu, předvádí jedna skupina a druhá hádá, všechny skupiny se vystřídají v předvádění
i hádání, za uhodnutou profesi dostane skupina bod
9.
11.00 – scénka: Rudolf II.
*** ve scénce bude předveden císař Rudolf II., jako nápovědy budou oslovení Vaše
veličenstvo, slova jako elixír mládí, elixír života, horoskopy, Tycho de Brahe, Jan Kepler atp.
skupiny obdrží nafocené materiály s obrázky Jana Wericha co by císaře,
úkolem bude odhalit postavu císaře Rudolfa II.
Za správnou odpověď získává skupina 1 bod
Role: císař: Michal, sluha: Dáša, hudebnice: Lucka V., služka: Iva, alchymista: Lucka
M.
10.
11.15 - Text o Golemovi
*** skupiny vyslechnou text o Golemovi, jeho název ale nepadne, musí poznat, o koho se

jedná a pak ho co nejlépe nakreslit.
1 bod za uhádnutí Golema, obrázek se bude posuzovat od 1 do 5 bodů
11.
11.50 - Závěrečný test
***10 testových otázek, za každou správnou 1 bod
12.
Písnička
Text bude zpíván na melodii písničky Narozeninová autorů Svěráka a Uhlíře, slova vlastní
13.
Hodnocení formou dotazníčku – zpětná vazba
Výsledky výtvarné soutěže
V sobotu 3.května byla v Kulturním domě v Kelči zahájena přehlídka trofejí z lovecké sezóny
2007. Součástí této akce byla mimo jiné také výstava výtvarných prací žáků regionálních
základních škol na téma příroda a myslivost. K této akci se přidali také žáci naší školy a jejich
vyučující výtvarné výchovy. Ze zaslaných výtvarných prací byly vybrány ty nejlepší a v den
otevření výstavy byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže. Podle nich lze konstatovat, že
máme jak šikovné pedagogy - výtvarníky, kteří žáky vedli, tak samozřejmě žáky. V kategorii
nejmladších získali 1. místo Martina Škařupová (1.B), 2. místo Zdeněk Pitrun (1.B), 3. místo
Ondřej Perutka (2. třída). V kategorii starších žáků získaly Patrika Plesníková a Markéta
Pastrnková (5. třída) za společnou práci 3. místo a v kategorii nejstarších pak Markéta
Plesníková z 8.B obsadila 2. místo.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
Školní rok se chýlí ke konci, výlet do ZOO se nám vydařil, děti mají pěkné zážitky a už se
těší na oslavu Dne dětí. Paní učitelky mají pro děti připraveny Kašpárkovy kouzelné
pohádky, které dětem zahrají s maňásky v mateřské škole. Pohádkové postavy zavítají i do
parku, kde bude probíhat Pohádková stezka s hledáním pokladu.
Za pěkného počasí čeká děti také odpoledne plné her a soutěží na školní zahradě za
přítomnosti rodinných příslušníků. Nebude chybět ani tradiční táborák s opékáním
špekáčků a pro děti malý dárek a občerstvení.
V neděli 8.června se naše nejstarší děti setkají u příležitosti svátku dětí s mládeží
Občanského sdružení „Anděl“ na společné kulturní akci v Areálu chovatelů v Kelči, kde
vystoupí s tanečním programem.
S programem vystoupily děti také při vítání občánků do života na Radnici v Kelči v sobotu
17. května a na Kácení máje v neděli 25. května, které pořádal Český Junák Kelč v Areálu
chovatelů.
Turistickými vycházkami na louku a k vodě s dětmi zakončíme také celoroční třídní
ekologické projekty „Hrálo si koťátko“, „Putování s ježkem Bodlinkou“ a „Cesty berušky
Tečky“.
V pondělí 23. června se přijede se všemi dětmi rozloučit Divadlo Smíšek s pohádkou „O
víle Lesněnce“ a ve středu 25. června se rozloučíme s 28 dětmi, které navštěvují mateřskou
školu poslední rok a po prázdninách odejdou do základní školy. Slavnostní rozloučení s
programem dětí a pasováním na školáky se uskuteční v Hasičském domě v Kelči za účasti
rodičů, zástupců Městského úřadu v Kelči a paní učitelky z 1. třídy Základní školy Kelč.
A pak už popřejeme dětem krásné prázdniny a na konci šťastný návrat do našeho
pohádkového světa.

Provoz Mateřské školy Kelč bude přerušen v době letních prázdnin od 7. července do 8.
srpna 2008.
Na závěr už jen poděkování, které patří všem zaměstnancům Mateřské školy Kelč za jejich
náročnou a zodpovědnou práci, rodičům dětí a Městskému úřadu v Kelči za podporu a dobrou
spolupráci.
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Různé
Country soubor Ruty Šuty a jeho akce
75 let firmy Váhala v Hustopečích
Velice rádi jsme přijali pozvání firmy Váhala z Hustopečí nad Bečvou na oslavu založení
firmy.V sobotu 5. 4. 2008 jsme jeli auty tentokrát i s našimi nejmladšími tanečníky do
Hustopečí na zámek. Bylo docela zima, ale našim tanečníkům to nevadilo a celý půlhodinový
program zatančili na výbornou . Velký potlesk, zvlášť pro ty nejmladší, hřál u srdce.
Děkujeme rodičům za odvozy.
Tábor 25.-27.4 2008
Poprvé jsme se vydali na dalekou cestu, až na Celostátní setkání dětských country tanečních
souborů do Tábora. O této akci jsme uvažovali dlouho, ale až teď jsme si byli jisti, že se tam
neztratíme ve velké konkurenci jiných souborů. Jela 16členná skupina nejstarších tanečníků.
V pátek ráno odjíždíme z Hranic na Moravě a v 18 hodin už jsme v Táboře v 6. ZŠ, kde jsou
noclehy pro všechny soubory. Hned večer se začíná vyučovat, takže každý si má možnost
vybrat, co se mu líbí. Tancuje se ve dvou školách a v hotelu Palcát, v němž se uskutečnila i
samotná soutěž. Tanečníci si opět mohli vybrat kromě country a cloggingu i line dance,
skotské tance, mexické tance a lidové tance. Moc se nám líbila i pohybová průprava. V sobotu
odpoledne jdeme do hotelu Palcát, kde už se vše chystá na soutěž . Nervozita je znát na
každém, koho jsme potkali. V kategoriích vystupují děti i dospělí, skupiny, sólisté i dueta.
Porota měla nelehký úkol, vybrat ze 60 choreografií ty nejlepší. Večer je country bál a zde se
vyhlašují výsledky soutěže.
V prvních vyhlášených kategoriích jsme měli jedinou choreografii „Colorédo“, v kategorii
country starší, která se umístila na hezkém šestém místě. Naše napětí stoupá při druhém
vyhlašování, kde jsme měli v kategorii line dance starší, novou choreografii „Sedm
statečných“ a ta skončila těsně za medailovými pozicemi na čtvrtém místě. Poté přišla na řadu

kategorie country show starší. Tam jsme si nejvíce věřili s choreografií „Hej pane šenku“.
Třetí místo bychom považovali za velký úspěch , ale to obsadil soubor Kroky. Takže by to
snad mohlo být místo druhé? Ale porota ocenila soubor Simoni. Na našich tanečnících už
bylo znát zklamání, že se vystoupení nepovedlo a že odejdeme s prázdnou. Vyhlašování
prvního místa p.Procházkou, ředitelem soutěže, který oznámil jako vítěze soubor Ruty Šuty,
byl pro všechny nádherný zážitek. Jít si pro pohár a diplom za první místo v celostátní soutěži
se přece nestává každý den. K velké radosti patřily i slzy štěstí.
V kategorii clogging open starší jsme si chtěli ověřit, jak jsme na tom ve srovnání se
soubory, které stepují deset i více let. K naší velké radosti se tanečníci umístili s choreografií
Paní Patty na čtvrtém místě. A navíc ještě pochvala od p. Jana Pumpra, učitele cloggingu v
Praze , podle jehož kazet se učíme, za velice dobrý styl a pěkné kostýmy.
Cesta domů byla únavná a dlouhá, všichni dospávali country bál, ale pocit vítězství nás
všechny těšil. Gratulace od známých i neznámých lidí nám ukázaly, že se o náš soubor lidé
zajímají. Poděkování patří všem tanečníkům za skvělé výkony a výbornou partu, která se za
ty dva roky vytvořila a taky našemu nejmladšímu tanečníkovi, Adámkovi Hegarovi, že
vydržel být hodný po celý festival i cestu tam a zpět.
Teď nás čeká soutěž ve Všechovicích na Moravském pohárku, kde bychom rádi potvrdili
úspěchy z Tábora. Pojedou s námi i naši nejmladší. A jelikož článek vyjde až v červnu,
dovolujeme si Vás pozvat na Třetí ročník Festivalu dětských country tanečních souborů Kelč
2008, který se koná v neděli 29. 6. 2008 od 9.00 hod.
Seminář Všechovice 2008
Již potřetí jsme se zúčastnili semináře country tanců 79.Region Dance Party Všechovice 2008
se soutěží O Moravský country pohárek. Letos jsme jeli i s naší přípravkou, aby si také zvykli
na soutěžní atmosféru. Hlavním cílem ale bylo potvrdit vítězství na celostátním setkání v
Táboře a dokázat tak nám i okolí, že to nebyl náhodný úspěch.
Tanečníci, včetně těch nejmladších, se velice aktivně zapojili do výuky tanců, což nás velice
potěšilo. Naučili se spoustu nových tanečků a zvykli si tancovat i s dětmi z jiných souborů. Je
to pro ně určitě velká zkušenost. Navíc se i starší tanečníci vzorně starali o naše nejmenší a
pomáhali jim, když byl tanec trošku složitější, s jeho pochopením.
V sobotu odpoledne proběhla soutěž, na kterou jsme se velmi těšili a zároveň jsme byli hodně
nervózní, Libor Nenutil již nemohl soutěžit, má totiž už 18 let, a naši nejmenší soutěžili
poprvé. Při prostorových zkouškách to vypadalo na naprosté fiasko. Děti choreografii pletly a
velký prostor jim svazoval ruce i nohy. Ale je to poprvé, tak jsme je uklidnili, že o nic nejde
ať tancují hlavně pro radost a pro rodiče, kteří je přišli ve velkém počtu povzbudit. Ovšem na
soutěž nastoupily úplně jiné děti. Choreografii zvládly bez jediné chybičky a navíc tancovaly
s takovou radostí, že je všichni diváci vyprovázeli velikým potleskem. Zvládly to na výbornou
a za třetí místo v kategorii country mladší si právem odnesly pohár a diplom. Tím začal náš
veleúspěšný večer. V kategorii country starší jsme obsadili první místo, v kategorii country
show také první místo a v kategorii clogging druhé místo. Slzy štěstí tentokrát tekly úplně
všem a to ještě hodně dlouho po vyhlášení vítězů.
Po návratu domů někteří tanečníci, ač značně unavení, ještě vystoupili na skautském kácení
máje. Pro Ruty Šuty to byl zkrátka zlatý víkend.
Jitka a René Hegarovi.

110. výročí císařské návštěvy na Hostýně ( pokračování )

V dalších dnech se císař František Josef I. soustředil již na hlavní účel své návštěvy. Ze svého
stanoviště v prostoru mezi Žákovicemi a Soběchleby ( asi 10 km od Bystřice) sledoval cvičení
rakousko-uherské armády. Dne 3. září se pak v pět hodin odpoledne zúčastnil slavnostního
otevřené nové budovy obecní a měšťanské chlapecké školy v Nádražní ulici v Bystřici p/H.
Císař František Josef I. byl prvním a na dlouhou dobu i posledním představitelem našeho
státu, který navštívil Svatý Hostýn.. Z dosud dostupných dokladů, vztahujících s k Hostýnu,
alespoň nevyplývá, že by Hostýn navštívili nástupce Františka Josefa I., císař Karel I., nebo
oba první prezidenti Československa T.G.Masaryk a dr. Eduard Beneš. Rovněž prezidenti
ČSR od r. 1948 a ČSSR od r. 1960 zřejmě nezavítali na Sv. Hostýn.
Po téměř 110 letech navštívil Hostýn další představitel našeho státu. Ve středu 15. března
2007 zavítal na Hostýn prezident ČR Václav Klaus. Stalo se tak v rámci jeho třídenní
návštěvy Zlínského kraje na pozvání hejtmana Libora Lukáše. Se svým doprovodem přijel
Václav Klaus krátce po čtvrt na jedenáct. Byl přivítán starostou Chvalčova Antonínem
Stodůlkou a arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem. Prohlédl si chrám a Jurkovičův
sál v Poutním domě a před jedenáctou hodinou odcestoval s manželkou a s doprovodem na
další místa v okrese Kroměříž.
Časově téměř uprostřed mezi roky 1897 a 2007 navštívil Hostýn soukromě jiný představitel
našeho státu. Na jaře r. 1953 přijel na Hostýn prezident Antonín Zápotocký v rámci svého
pobytu v blízkých Teplicích nad Bečvou. Zde se léčila jeho manželka, která byla pobožná, a
prezident musel vyhovět jejímu přání navštívit toto známé poutní místo.
Na Svatý Hostýn dosud nezavítal žádný z nejvyšších představitelů katolické církve, z papežů.
Bude současný papež Benedikt XVI. ( kardinál Josef Ratzinger) prvním z papežů, který poctí
svou návštěvou Svatý Hostýn ? A budou další představitelé našeho státu následovat
prezidenta Václava Klause a navštíví alespoň jednou ve své prezidentské funkci toto věhlasné
a proslulé poutní místo na Moravě ?
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem 12. srpna 2007

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Ludmila Valašková Lhota
65 let
František Rada Kelč
Jaroslav Klaus Kelč
Marie Matysková Kelč
70 let
Bohuslav Pavlištík Komárovice
75 let
Anna Plesníková Komárovice
80 let
Radomír Slavík Komárovice
Alois Škarka Kelč
Marie Ovčačíková Lhota

82 let
Antonín Petřkovský Kelč
84 let
Jiřina Bothová Kelč
86 let
Ludmila Hradilová Komárovice
87 let
Jaromír Srkala Kelč
Narození
Kristýna Lakatošová Kelč
Karolína Capilová Kelč
Tereza Tomášková Kelč
Denis Konvičný Babice
Patricie Konvičná Babice
Sňatky
Petr Kunovský * Kristýna Krchová
Lukáš Masařík * Iveta Škařupová

