ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

5/2008

MěÚ informuje
Bankomat v Kelči, CZECH POINT - výdej ověřených výpisů ...
Bankomat v Kelči

V budově přístavby radnice ( nad drogerií Janda) byl v dubnu nainstalován bankomat
provozovaný společností Kingston Consulting s.r.o. Společnost se nepodílí na výši poplatků
za výběr z bankomatu. Poplatky za výběr z bankomatu provozovaného společností Kingston
Consulting s.r.o. jsou vysoké tak, jak je uvedeno v sazebníku jednotlivých bank pro poplatek
za výběr z bankomatu „jiné banky“.

Nová služba občanům

CZECH POINT - výdej ověřených výpisů:





z rejstříku trestů
z obchodního rejstříku
z živnostenského rejstříku
z katastru nemovitosti

Dveře č. 101 – stavební odbor – pí Anna Bičanová

Usnesení z 19.zasedání Rady města Kelče dne 21.02.2008













Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání rady města Kelč.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2008.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro místní organizace a spolky na činnost v
I.pololetí 2008 dle předloženého návrhu.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku :
o st.pl. 69 o výměře 183 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město
o část parc. č. 162/1 o výměře 14m2 v k.ú. Kelč-Nové Město označená dle
geometrického plánu parc.č. 407/2
Rada bere na vědomí žádost p.Viktora Pitruna, Kelč č.p. 443, o odkoupení obecních pozemků
parc.č. 631 a 659/39 v k.ú. Komárovice a žádost p.Šárky Rýcové, Kelč – Babice č.p. 32, o
odkoupení parc.č. 578/8 v k.ú. Babice u Kelče a předává je k vyjádření osadním výborům
Komárovice a Babice.
Rada bere na vědomí žádost p.Pavla Kubeše, Kelč č.p.474, o odkoupení obecního pozemku
parc.č. 1024/2 v k.ú. Kelč – Staré Město a pověřuje MěÚ zjištěním potřebnosti pozemků.
Rada schvaluje umístění přípojek inženýrských sítí v obecních pozemcích pro kanalizační
přípojku k domům č.p. 501 a 502, vodovodní přípojku k RD č.p. 434 a el.přípojku k pozemku
parc. č. 236/11 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předložených žádostí.
Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR,obvodní oddělení Valašské Meziříčí, o přehledu
trestné činnosti, přestupcích a dopravní nehodovosti na území města Kelč za rok 2007.
Rada bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky na stavbu „Silnice II/439,
III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obcí“ a pověřuje starostu podepsáním smlouvy o
dílo.















Rada pověřuje starostu Ing.Stanislava Pitruna uzavřením smlouvy s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových o právu provést stavbu „Silnice II/439, III/43911, III/43917: Kelč,
průjezdní úsek obcí“ .
Rada bere na vědomí dopis předsedy Školské rady při ZŠ Kelč týkající se záležitosti oprav
parketových podlah ve třídách ZŠ. Potřebné finanční prostředky na letošní rok jsou v
rozpočtu pro školu zahrnuty.
Rada vzala na vědomí požadavky na opravu komunikací k Valše v Kelči a ke Včelárně v
Němeticích a pověřuje starostu dalším jednáním s žadateli.
Rada souhlasí s převodem vyhrazeného parkovacího místa u č.p. 510 mezi p.Milanem Hýžou
a Tomášem Schybolem a parkovacího místa u č.p. 503 mezi Vladanem Holášem a Janou
Tomáškovou.
Rada schvaluje instalaci plynového topidla v hasičské zbrojnici v Němeticích dle nabídky č.
N/1561 p.Romana Večeři, Gasmont , Kelč č.p.205.
Rada byla seznámena s rozhodnutím Krajské hygienické stanice Zlín o prodloužení lhůt ke
splnění hygienických požadavků stanovených zákonem č. 274/2003 Sb., v základní a mateřské
škole v Kelči.
Rada bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky stavby „Zasíťování
stavebních parcel v lokalitě bývalého statku v Kelči – II.etapa“ a pověřuje starostu
podepsáním smlouvy o dílo.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej rybníku Valcha včetně části pozemku p.č.
694 v k.ú. Kelč – Staré Město Českému rybářskému svazu, místní organizace Kelč.

Kultura
ČMMJ – Okresní myslivecký spolek Vsetín
ve spolupráci s MS KELEČSKO
si Vás dovolují pozvat na celookresní

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ
Z LOVECKÉ SEZÓNY 2007,
která se uskuteční v kulturním domě v Kelči
ve dnech 3. – 5. května 2008
♣ Přehlídka bude slavnostně zahájena v sobotu ve 14,00 hodin
♣ Otevřeno v sobotu a neděli 8,00 – 17,00 hodin
♣ Závěrečný den v pondělí bude přehlídka otevřena jen dopoledne 8,00 – 13,00 hodin
Pořadatelé připravili řadu doprovodných akcí, k jejichž účasti jste srdečně zváni.
Lubomír Pavelka Ing. Vojtěch Bureš
předseda MS předseda ČMMJ OMS

POZVÁNKA
TJ Kelč - oddíl kopané pořádá v sobotu 31. května 2008

„netradiční“ DISKOTÉKU s DJ Martym

Místo konání: Začátek: Vstupné:
Park Kelč 19,30 hod 15 Kč
Občerstvení zajištěno
Srdečně zvou Fotbalisté TJ Kelč

Připravujeme :
Sobota 28. 6. a neděle 29. 6. 2008

tradiční Kelečský jarmark
něco z programu :
Sobota :
* IMPROVIZACE – divadelní vystoupení v Kině * Míša Růžičková – veselé písničky, při
kterých se ti nejmenší určitě vyřádí * Kouzelník Guliver – vystoupení barokního kouzelníka a
cestovatele + soutěže o ceny * Žongléři – žonglérská dílna a večerní ohňová show *
Pohádková představení pro děti * Divadlo bez střechy - pouliční divadlo * Kapela na večer –
LOS PERDIDOS * Ohňostroj * Zábava *
Vše se odehraje v námořnickém a cestovatelském duchu. Kdo přijde v pirátském,
námořnickém či jiném podobném oděvu, bude překvapen!
Neděle :
* Festival Dětských country tanečních souborů Kelč – 3. ročník * Country kapely *
Vystoupení cvičenek aerobiku – FiTTeam Kelč * Posezení u hudby *
A jako obvykle- kolotoče, stánky, občerstvení, autíčka, poník, aj.

IMPROVIZACE OPĚT V KELČI
FÚZE DIVADLA A HOKEJE – Každé představení je premiéra i derniéra!
Jako se schází rok s rokem, schází se i divadelně improvizační skupina OSTR.UŽ.I.NY.
(Ostrava už improvizuje nyní) ke svému historicky třetímu nástupu v Kelči v rámci
Kelečského jarmarku. Loňské a předloňské představení naplnilo očekávání i řady v kině. Na
„zápas“ byly vyzvány hned dva spřátelené mančafty: O.LI.V.Y. (Olomoucká liga v
yprovizaci) a ROŽNI..
Přijďte se přesvědčit, že sport lze spojit s divadlem a že vítězství nemusí mít podobu hmotné
odměny.
VY rozhodujete, o čem se bude hrát, VY rozhodujete, kdo zvítězí! Těšíme se na vás! Více
informací na www.improliga.cz/, www.olivy.wz.cz, www.ostruziny.eu .

Program Kina Kelč na měsíc květen 2008
Neděle 4. května v 19 hod.
LET´S DANCE 2
Zpět do marylandské taneční školy, kde se mezi jednotlivými kroky setká a zamiluje další
nepravděpodobná dvojice - tentokrát v režii Joana Chu.
Americký hudební film s titulky, 98min., vstupné 41Kč.

Neděle 11. května v 17 hod. !!!
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Comicsoví bijci se vracejí v dalším hraném dobrodružství. Coby Caesar se jim na sportovní
veleslavnosti postaví sám Alain Delon!
Španělsko-německo - francouzský film v českém znění, 117min.,vstupné 43Kč.
Neděle 18. května v 19 hod.
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
Lovec pokladů Ben Gates alias Nicolas Cage se pouští za dalším tajemstvím - tentokrát ve
jménu své rodiny, jejíž pověst, resp. pověst jednoho z dávných předků utrpěla ohavným
nařčením.
Americký film s českými titulky, 125min., vstupné 45Kč.
Neděle 25. května v 19 hod.
JUMPER
Doug Liman natočil podle románu Stevena Goulda dobrodružný sci-fi thriller, jehož
protagonistou je mladík, nadaný schopností teleportace. Zatímco si ale řeší svůj osobní
problém, jeho existence neunikne lidem, kteří přesuny v prostoru nepokládají za dobrý nápad.
Americký dobrodružný film s českými titulky, 86min., vstupné 45Kč.
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.
Na měsíc červen připravujeme: Venkovský učitel, 10 000 př. n. l. a český film O rodičích a
dětech.
Pajdla Miroslav , ved.kina Kelč

Kuželky
KUŽELKY
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
Kelč – Frenštát „B“ 4 : 6 1659 – 1674 0
Kelč – Bílovec „B“ 10 : 0 1822 – 1633 2
Závěrečná tabulka
1. Zubří 18 14 0 4 1617 123 :57 28
2. Sedlnice „B“ 18 14 0 4 1631 120 :60 28
3. Sedlnice „C“ 18 11 0 7 1585 112 :68 22
4. Kelč 18 10 0 8 1619 108 : 72 20
5. Odry „B“ 18 8 0 10 1580 90 : 90 16
6. Hranice „B“ 18 8 0 10 1567 80 : 100 16
7. Frenštát „B“ 18 8 0 10 1555 78 : 102 16
8. Bílovec „B“ 18 8 0 10 1550 68 : 112 16
9. N.Jičín „B“ 18 5 0 13 1490 59 : 121 10

10.Lipník „C“ 18 4 0 14 1554 62 : 118 8
J. Gassmann
Májový turnaj (odborářský ) tříčlenných družstev:











Místo konání : kuželna TJ Kelč
Datum : čtvrtek 1. května 2008
Začátek : 8 : 00 hodin
Disciplína : 60 hodů sdružených
Startovné : 120 Kč družstvo
Kategorie : libovolně složené družstvo neregistrovaných hráčů (muži, ženy, dorost, smíšené)
Přihlášky : Antonín Pitrun, tel. : 723 436 815 nebo před začátkem turnaje v kuželně i
průběžně během turnaje
Ceny : hodnocena první tři družstva
Občerstvení : zajištěno v baru kuželny
Nutná obuv se světlou podrážkou !!!

Tímto zveme i širokou veřejnost a příznivce tohoto sportu... Přijďte si zahrát, fandit a podívat
se do nové kuželny !!!

Kopaná
Ti, co se těšili na mistrovské souboje, se dočkali. 15. kolo bylo pro nepříznivé počasí
odloženo. V kádru mužstva mužů je vše při starém – trenér p.Jursík, asistent p.Karel Hlavica.
Mužstvo v obraných řadách posílil náš odchovanec Radim Minář.
No a 16. kola se domácí hráči i diváci konečně dočkali. Přijel soupeř, který přezimoval na
1.místě tabulky – Dolní Bečva. To, že by byl soupeř na rozehrání, rozhodně nikdo nečekal.
Neděle 30.3.2008 – muži – Kelč vs. Dolní Bečva 3:1 /2:0/
Ideální počasí pro fotbal, svítící sluníčko a bezvětří, hřiště v ideálním stavu. Po úvodním
hvizdu rozhodčího se naši hráči zabydleli na polovině soupeře. Běžela 3.min. utkání, co po
dlouhém autovém vhazování Hegera vstřelil hlavou první branku zápasu Jarek Machač. Hosté
byli z rychle inkasované branky zaskočeni. V prvním poločase se k ničemu nedostali. Velkou
zásluhu na tom měl stoper Radim Minář, který si s přehledem počínal na svém postě. Ve
27.min. skóroval Tomáš Srkala. Naši hráči nepolevili v tlaku ani v úvodu druhého poločasu .
V 57.min. založili naši hráči nádhernou akci na jeden dotek, kterou zakončil opět Tomáš
Srkala 3:0. Po této brance se naši hráči stáhli na svoji polovinu a toho využili hosté. Po
standardní situaci vstřelili branku. Naši hráči se tak mohli radovat z vítězství, spolu s nimi se
mohli radovat i diváci, kterých se na tento zápas sešlo velmi mnoho a naši hráči je určitě
svým výkonem nezklamali.
Sobota 23.3.2008 – dorost – Hulín vs. Kelč 3:3
V krajské soutěži dorostu došlo ke změně počtu mužstev, odstoupily Lůžkovice a Újezd.
Sobota 5.4.2008 – muži – Choryně vs. Kelč 2:3 /2:1/
Derby tak, jak má být. Je jen škoda, že diváci ani hráči domácích neunesli porážku a chovali
se dosti vulgárně. První gólová situace přišla ve 20.min. Branku vstřelil Jarek Machač. Poté
naše obrana nechala volného L.Hadvičáka a ten se nemýlil. Následně po rohovém kopu
vstřelili domácí branku, čímž otočili stav utkání. Ve druhém poločase se vyplatil důraz Jarka
Machače, který si z domácích obránců udělal kužely a zavěsil. O vítěznou branku se postaral

Radim Minář.
Neděle 6.4.2008 – dorost – Mládcová vs. Kelč 2:1
ml.žáci – Horní Bečva vs. Kelč 1:6
st.žáci – Horní Bečva vs. Kelč 1:3
ml.přípravka – Bystřice p.H. vs. Kelč 4:0, st.přípravka – Bystřice p.H. vs. Kelč 1:3
Sobota 12.4.2008 – ml.žáci – Kelč vs. Nedašov 2:1
st.žáci – Kelč vs. Nedašov 6:2
dorost – Kelč vs. Val.Polanka 5:0
Neděle 13.4.2008 - ml.přípravka – Kelč vs. Vsetín 2:11
st.přípravka – Kelč vs. Vsetín 1:11
Muži – Kelč vs. Val.Polanka 2:0 /2:0/
Jen co rozhodčí foukl do píšťalky, začal domácí uragán. Ti, co přišli o něco později, neviděli
ani jednu branku. První branku vstřelil hlavou Žejdlík. Na další branku diváci nemuseli
dlouho čekat a podruhé si zakřičeli gól opět po brance Žejdlíka. Tato branka naše hráče
uspala. Skóre se do poločasu již neposunulo. Druhá půle měla podobný scénář jako ta první.
Jako by trenér Marcel Abrman (který zastupuje pana Jursíka v jeho nepřítomnosti) hráče v
kabinách polil živou vodou. Na skóre však mírná převaha našich hráčů již neměla vliv.
Naopak, hosté začali v závěru utkání zlobit naši obranu. Branky se však nedočkali.
Miroslav Červek

TJ Kelč – oddíl kopané tímto oslovuje naše nejmenší spoluobčany (chlapce i děvčata od 5 let
+ starší), kteří by měli zájem si zkusit zahrát kopanou. Mohou přijít v doprovodu rodičů
každé úterý a čtvrtek od 16:30 – 17:30 hod na hřiště v Kelči, kde probíhají tréninky našich
nejmenších. Těšíme se na naše nové talenty v nejpopulárnějším sportu.
Fotbalisté TJ Kelč

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na 18.ročník rybářských závodů pořádaných v
sobotu 17. května 2008 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 (např. cca 20
kg sumec velký) nejen pro rybáře.
I v letošním roce zde bude doprovodně probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový).
Prodej ryb bude zajištěn firmou Aska Rožnov p/R v době od 10:00 do 12:00 hod.
Ing. Jaroslav Orel

Základní škola informuje
Výsledky okrskového kola ve florbalu chlapců 1. stupně základních škol
Pořadatel : SVČ Domeček Val. Meziříčí a ZŠ Křižná Val. Meziříčí
Termín : 27. 3. 2008
Místo : Základní škola Křižná Valašské Meziříčí
Skupina A : 1. místo : ZŠ Kelč
Skupina B : 1. místo : ZŠ Žerotínova Val. Meziříčí
Semifinále : ZŠ Kelč : ZŠ Vyhlídka V.M. 6:0
ZŠ Křižná V.M. : ZŠ Žerotínova V.M. 0:1(p)
Finále : ZŠ Kelč : ZŠ Žerotínova V.M. 1:0
Celkové pořadí : 1. místo : ZŠ Kelč
Složení družstva: Tomáš Pitrun (3.), Martin Jiříček, Karel Hradil a Lukáš Orava (všichni 4.
třída), Radim Plesník, Lukáš Lasovský a Jaroslav Orel (5. třída). Trenér Mgr. Pavel Faltýnek.
Výsledky matematického Klokana
Ještě na konci března proběhla ve škole matematická soutěž Klokan určená žákům 4. – 9. tříd.
Do soutěže se zapojilo 100 žáků a zde jsou výsledky jednotlivých kategorií:
4. třída:
Eliška Perutková
Kristýna Plesníková
Renata Klvaňová
5. třída:
Markéta Pastrnková
Patricie Plesníková
Nikola Medeová
6. třída:
Kateřina Tomášková
Martin Gerla

Monika Pavelková a Patrik Hegar
7. třída:
Pavlína Hermannová
Jana Plesníková
Ondřej Plesník
8. třída:
Jakub Plesník
Marie Ryšková
Michaela Tomášková
9. třída:
Radim Mácha a
Renata Vybíralová a Dagmar Holčíková
Veronika Dobešová
Soutěž připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena Poláchová, Mgr.
Marcela Plesníková a Mgr. Kateřina Fabíková.
Basketbalové turnaje
První dubnový týden byl ve znamení basketbalu. Holky i kluci se zúčastnili několika turnajů,
a to nejprve ve středu 2.4. kluci okrskového kola ve Valašském Meziříčí (bez umístění), 3.4.
sehrála děvčata ( Veronika Plesníková, Pavlína Hermannová, Ester Pavlíková, Kateřina
Vitteková, Veronika Hegarová, Barbora Hlavicová, Klára Matysková, Kristýna Hlavicová,
Andrea Pitrunová a Jana Plesníková) v Kroměříži zápas krajského kola soutěže Nestlebasket
2008 a skončila na 2. místě a v pátek zvítězila v turnaji okrskové soutěže ve Valašském
Meziříčí. Postoupila do okresního kola, které se konalo ve středu 9. dubna v tělocvičně ZŠ
Vyhlídka ve Valašském Meziříčí.
Noc s Andersenem
V pátek 28.3. strávili žáci 4. třídy pohádkové dopoledne s prvňáčky a netradiční aktivity
pokračovaly i odpoledne a protáhly se do noci a následujícího, tedy sobotního rána. Vše
souviselo s akcí, která měla letos již osmé pokračování, totiž s akcí, která má název Noc s
Andersenem a jíž se letos účastnilo již 651 škol a knihoven České republik a Slovenska. Naše
základní škola má přiděleno registrační číslo 638.
Odpoledne začalo pro děti v 17.00 hod. ve vestibulu školy. Tam se všichni zúčastnění
prokázali vstupenkou – jakoukoli pohádkovou rekvizitou, podepsali glejt, v němž se
zavazovali k tomu, že chtějí mít na následující společně strávené chvíle jen ty nejhezčí
vzpomínky, a pak se již mohli odebrat do třídy. Tam na ně čekal pohádkový kvíz, soutěž v
postřehu, stezka odvahy, povídání o Karlu Čapkovi a Zdeňku Svěrákovi. „Jeho pohádku Jak
se hadici narodily děti a Radovan je zachránil jsme si už pozdě v noci přečetli. Ale to už byl
čas uložit se ke spánku, takže už jen poslech několika Andersenových pohádek z CD a
spánek.
Kolem deváté hodiny ranní jsme se spokojeně rozešli domů.“
Lesní toulky s Ferdou
Tak je pojmenován letošní celoškolní projekt, který byl zahájen na konci března a jeho
ukončení spolu s vyhlášením výsledků je naplánováno na přelom května a června. V průběhu
dvou měsíců budou třídní kolektivy řešit a plnit různé úkoly, luštit šifry (náročnost je
přizpůsobena věku dětí) a za každou správnou odpověď a splněný úkol obdrží jako body
vajíčka. Každý týden čeká na třídní kolektivy jeden úkol, někdy ho vyřeší hned ve třídě, jindy
musí děti vyběhnout do přírody – terénu. Vyhrává samozřejmě ta třída, která posbírá nejvíce

vajíček. Už nyní můžeme naznačit, že cena pro vítěze je velmi zajímavá a pro děti bude určitě
poutavá. V tomto směru nám vyšel velmi ochotně vstříc ing. Tomáš Perutka, který poskytl na
celý projekt finanční dar, z něhož bude cena pro vítěze spolu s dalšími věcnými cenami
financována.
Projekt připravila a průběžně realizuje se žáky 8.B třídy v rámci přírodopisného semináře
Mgr. Kateřina Fabíková.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Květen, květen,
jabloň voní květem.
Všechno kvete, krásně voní,
motýlci se spolu honí.
Květen je časem pro radostné chvíle strávené v rozkvetlé májové přírodě.My s dětmi
pravidelně podnikáme výpravy do přírody, jezdíme na výlety. Letos pojedeme všichni
společně autobusem do ZOO Lešná. Za zvířátky děti jezdí nejraději. Venku se již zelená
tráva, sluníčko hřeje. Poznáváme, co všechno můžeme objevit na jarní louce, v lese, pod
vodní hladinou. Povídáme si o tom, čím cestujeme, poznáváme dopravní prostředky. Všude
vedou cesty a cestičky, které jsou různé, vedou různými směry a mohou nás zavést na různá
místa. Prohlížíme si obrázky, knihy se zajímavými místy v České republice, na celé Zemi. Na
globusu ukazujeme dětem, že všude na Zemi je život. Seznamujeme se s jinou kulturou,
učíme se respektovat jiné národy.
Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání v mateřské škole jsou činnosti dětí. Snažíme se,
aby aktivity, které jsou realizovány při běžných výchovně vzdělávacích činnostech v mateřské
škole, neměly rozměr tradičního předávání poznatků jenom nasloucháním a nazíráním, ale
aby dominantním prostředkem byla tvořivá hra. Hra, která činí dítě radostným, motivuje je a
rozvíjí jeho tvořivost. Hra, která má svá pravidla, jež se musí dodržovat. Hra, která je tím
nejpřirozenějším prostředkem učení.
Podporovat spontánní dětskou hru a nabízet podněty ke hře znamená rozvíjet pohybové i
manuální schopnosti, fantazii a vyjadřování dětí.
V pondělí 5. května přijede za dětmi do mateřské školy Pavel Majkus, účinkující ve
Slováckém divadle v Uherském Hradišti, s výchovným programem „Povídám, povídám
pohádku“. Je to řetěz rozmlouvadel, pohádek, písniček a hádanek, zaměřených na řečové
dovednosti. V písničkách se představí hudební nástroje - „bručoun“ violoncello a kytara.
V květnu také popřejeme maminkám k svátku při jarních besídkách u příležitosti Dne matek.
Přejeme i Vám radostnou májovou náladu.
Svatava Dohnalová

Odborné učiliště informuje
První ročník soutěže v aranžování květin „Zámecké vázání“ v Kelči ...

Ve čtvrtek 10. dubna 2008 se v areálu Odborného učiliště v Kelči uskutečnil 1.ročník jarní
soutěže v aranžování květin s názvem „Zámecké vázání“, kterou pořádalo Odborného učiliště
v Kelči ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem - ústředí Praha, místní organizací
ČZS v Kelči a pod záštitou náměstka hejtmana Zlínského kraje pro školství Mgr. Josefa
Slováka. Touto jarní akcí organizátoři z řad odborných pedagogů učiliště v Kelči doplnili
profesní soutěžní setkávání zahradnických a aranžérských oborů odborných učilišť, která se
uskutečňují v podzimních měsících v Soběslavi celostátní soutěží „ Soběslavská růže“ a v
Račicích u Vyškova moravskou soutěží„Račická šiška“.
Pro rozvoj odborných dovedností žáků pořádající školy je významná dlouholetá spolupráce s
Českým zahrádkářským svazem, která se mimo tuto akci realizuje při mnoha jiných
příležitostech. Jedná se především o prezentaci Odborného učiliště Kelč na jarní části
zahradnické výstavy Flóra Olomouc, kde má škola vlastní expozici. Spolupráce s místní
organizací ČZS a se zahradnickou veřejností města Kelč má dlouholetou tradici po celou
osmdesátiletou historii zemědělských oborů a téměř šedesátiletou historii zahradnického
oboru na škole.
Soutěže se zúčastnila pozvaná učiliště z Olomouckého, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Účastníky soutěžního klání bylo Odborné učiliště Račice u Vyškova a Soukromé odborné
učiliště Velký Újezd. Speciálními účastníky byli zahradníci ze Střední školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí a Odborné učiliště internátní v Ladcích, jeden z našich
partnerů ze Slovenské republiky.
Soutěžilo se ve třech kolech. Vítězem prví části – volná vázaná kytka z jarních květin se
stala Kateřina Marcoňová z Odborného učiliště Kelč. Druhým soutěžním úkolem byl
velikonoční košík, v němž první místo obsadila Kristýna Tichánková ze Střední školy pro
sluchově postižené ve Valašském Meziříčí. Poslední práci - sesazovaná miska z jarních
cibulovin vyhrála žákyně Soukromého odborného učiliště Velký Újezd, Tereza Ligáčová.
Soutěž měla vysokou odbornou úroveň, na čemž se shodla celá odborná porota, která
pracovala ve složení Jarmila Zlámalová z Ústředí ČZS Praha, Ludmila Kuběnová, známá
floristka a Pavel Strnadel, předseda místní organizace ČZS Kelč. Soutěžení bylo doplněno o
výměnu odborných dovedností, znalostí a zkušeností mezi soutěžícími, pedagogickým
doprovodem i odbornou porotou.
Zhlednutí prací bylo dále možné i v průběhu soutěže, která byla organizovaná jako veřejná.
Soutěžní vázání bylo zakončeno ve čtvrtek odpoledne a v pátek veřejnou výstavkou všech
prací v historických prostorách radnice města Kelč. Tato zdařilá akce byla jednou z mnoha
dalších, kterou pořádalo Odborné učiliště Kelč v průběhu školního roku. Věříme, že nezůstane
pouze u prvního ročníku, ale chceme za rok navázat ročníkem druhým.
René Kolařík

Různé
Komárovice, Letní sportovní hry středisek výchovné péče ČR, Budoucí Miss Aerobik v
Kelči ?

Komárovice

V pátek 7. března se uskutečnila v Komárovicích již tradiční Beseda s důchodci. Lenka
Plesníková, Eva Foukalová a Marie Plesníková nacvičily s dětmi z Komárovic nádherné
pásmo písní a básní, které se všem velmi líbilo. Při tomto setkání dostala každá žena k
Mezinárodnímu dni žen květinu. Pan František Mánek z Kladerub nám přišel povyprávět o
historii Komárovic a okolí. Poutavá přednáška měla u všech velký úspěch. Pro dobrou náladu
nám přišla zahrát a zazpívat paní Bronislava Lasovská z Kelče.
Byl to opravdu pěkný den, plný radosti a sousedské pohody.
Těšíme se na další setkání.
Za Osadní výbor Věra Pavlíková

SVP Kelč pořádá

Letní sportovní hry středisek výchovné péče ČR
12. – 13. června 2008 v Kelči
soutěže v lehké atletice - skok daleký, sprint, štafetové běhy, cross, turnaj ve stolním tenise
turnaje v malé kopané a florbalu (o pohár starosty města Kelč) + doprovodný kulturní
program
Vaše laskavé přispění na pořádání Letních sportovních her SVP ČR ve formě materiální či
finanční pomoci rádi přijmeme na adrese SVP Kelč,
tel. č. 721 830 637, nebo na účet 4200069828/6800.
Děkujeme !!! Mgr. Petr Spurný, vedoucí SVP Kelč

Budoucí Miss Aerobik v Kelči ?

V sobotu 5. dubna 2008 se v Kopřivnici konalo jedno ze semifinálových kol Miss Aerobik
Tour 2008, na které se jela podívat a zasoutěžit si také děvčata z kroužku Aerobik fiTTeam
Kelč.
Odborná porota včetně známého moderátora Petra Salavy hodnotila nyní nejen sportovní
výkon, ale také vzhled, intelekt a celkový dojem z děvčat. V každé kategorii soutěžilo více
než 60 holčiček a slečen, ze kterých porota vždy vybrala 10 postupujících do základního kola
Miss Aerobik 2008, které se bude konat 10. května 2008 v Praze.
V kategorii Minimiss Aerobik soutěžila Kateřina Rušarová, Lucie Orlová, Kateřina
Hrdličková a Michaela Hermannová. V kategorii Miss Aerobik Kadet se předvedly Kateřina
Tomášková, Kateřina Surovcová, Jana Plesníková, Monika Caisbergerová a Andrea
Hadašová. V kategorii Miss Aerobik Junior soutěžily Michaela Tomášková, Barbora Pelcová,
Kateřina Tvrdoňová, Petra Rolincová a Barbora Kunovská.
A i na Miss Aerobik Tour 2008 v Kopřivnici jsme měli velký úspěch, protože do základního
kola do Prahy postoupila z každé z výše uvedených kategorií jedna dívenka z fiTTeamu Kelč.

Jako Minimiss Aerobik – Michaela Hermannová ( na snímku vpravo), která zároveň obsadila
3. příčku, do Miss Aerobik Kadet postupuje Jana Plesníková a jako Miss Aerobik Junior bude
dále soutěžit Barbora Kunovská, která také obsadila 3. místo!!!
Všem dívkám, nejen postupujícím, moc a moc děkuji za předvedené sportovní výkony,
protože všechny byly moc šikovné a věřím, že se jim na soutěži líbilo. Na závěr chci také
poděkovat rodičům – panu Pelcovi, paní Tomáškové, paní Hadašové a paní Rušarové za
doprovod a zajištění dopravy pro všechny soutěžící.

Bc. Kateřina Žilková

110. výročí císařské návštěvy na Hostýně
Příjezd mocnáře očekávalo na Sv.Hostýně 80.000 lidí, jiný pramen však uvádí pouze 50.000
lidí. Všichni byli svátečně oděni, většinou v hanáckých nebo slováckých krojích.
Jakmile se mocnář se svou suitou objevil na kraji hostýnského temene u valů (kde jej uvítalo
procesí z Blatnice vedené A. Stojanem), čtyři trubači na levé věži chrámu zahráli císařskou
hymnu, po níž zástupy přítomných pozdravovaly císaře a zazpívaly píseň „Tisíckrát
pozdravujeme Tebe“.
Před schodištěm do chrámu očekával panovníka výbor Matice svatohostýnské. Císaře oslovil
a uvítal Msgr. Jan Weinlich, předseda Matice a pozdější světící biskup, nejprve českým
pozdravem „Pochválen buď Ježíš Kristus“, pak pokračoval německy a uvítací řeč dokončil
opět česky. Také císař poděkoval za uvítání německy a česky. Po přivítání promluvil mocnář
několik slov s dalšími členy výboru Matice. Byli to : hrabě Julius Seilern, dr. Jan Schneider,
kapitolní děkan a farář v Kroměříži (pokladník Matice), lékárník Jan Harna z Kroměříže
(hospodář Matice), kanovník Hanák, dr. Pištěcký, starosta Kroměříže a dr. A.C.Stojan
(jednatel Matice), před nímž císař vyslovil svůj údiv nad tak velkým množstvím lidí na
hostýnském temeni.
Dr. Stojan však panovníka upozornil, že z večera 31. srpna až do rána 1. září bez přerušení
pršelo, jinak by počet přítomných na Sv.Hostýně byl ještě vyšší. Hostýn měl v té době za
sebou již dvě stotisícové návštěvy, které byly zaznamenány 4. září 1881 a 15. srpna 1891, třetí
návštěva 100.000 lidí byla zaznamenána 15. srpna 1912, v den zahájení velkolepých
korunovačních slavností, které trvaly jedenáct dní. Dále panovník rozmlouval s provinciálem
Tovaryšstva Ježíšova Widmanem a s hostýnským superiorem Janem Cibulkou.
Císař se potom odebral s celou generalitou do chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se
požehnal, pokropil se svěcenou vodou, pomodlil se na klekátku u hlavního oltáře, kde také
přijal svátostné požehnání od superiora Cibulky. To vše doprovázel zpěv z kůru v provedení
pěveckého spolku „Moravan“ z Kroměříže. Mocnář se po požehnání podepsal česky do
pamětní knihy Matice svatohostýnské k tomu účelu připravené, pak položil svou ruku na
základní kámen pro stavbu kaple sv. Kříže s rozhlednou na vrcholu Hostýna a podepsal
pamětní list (základní listinu). Tím povolil stavbu tohoto objektu, rovněž svolil, aby rozhledna
nesla jeho jméno. Mimo to mocnář svolil, aby na levé (severní) straně chrámu u hlavního
vchodu byla zazděna mramorová pamětní deska na památku jeho pouti na Sv. Hostýn. Dále se

panovník věnoval prohlídce chrámu, s jehož dějinami ho stručně seznámil J. Cibulka, který
podával vysvětlení i k jednotlivým kostelním malbám a obrazům. Superior J.Cibulka
doprovázel mocnáře i do kaple Jana Sarkandra.
Před kaplí očekával císaře hostinský na sv. Hostýně Josef Dostál, jenž podal mocnáři sklenici
se svatou vodou a jeho šestiletý syn Jindřich podal podle slovanského zvyku císaři chleba a
sůl. Podobně byli obslouženi i hodnostáři z panovníkovy družiny. Po prohlídce kaple se
mocnář rozloučil a odebral se ke svému povozu.
Při jeho cestě zpět do Bystřice se s ním loučily nepřehledné zástupy přítomných
neutuchajícím jásotem a novým nadšeným provoláváním slávy. Tím skončila mocnářova
pouť na Svatý Hostýn.
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem 12.srpna 2007
( pokračování příště )

Společenská kronika
Naši jubilanti
Narození
Barbora Šimonová – Kelč
Sňatky
Lukáš Škrabánek * Eliška Střítežská
Drahomír Apolenář * Eva Frydrychová
Jubilanti
60 let
Jan Hruška Lhota
Emilie Novosadová Němetice
65 let
Ludmila Hulmanová Kelč
Marie Pajdlová Němetice
Božena Šatranová Kelč
Zdeněk Vavřík Kelč
70 let
Jan Voldán Babice
Ladislav Machula Kelč
Emilie Hrozová Kelč
75 let
Anna Drajsajtlová Kelč
Vlasta Škarková Kelč
Božena Stašová Kelč

80 let
Miroslav Pavlů Kelč
81 let
Anna Kolářová Kelč
82 let
Jaroslav Kutálek Kelč
Emil Novák Kelč
83 let
Anděla Hýžová Kelč
Marie Zábranská Kelč
84 let
František Pivoda Lhota
Ludmila Koláčková Lhota
86 let
Drahomíra Sobková Kelč
87 let
Františka Radová Babice
88 let
Marie Stříteská Kelč
Úmrtí
Lubomír Hroz 60 let Kelč

