ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2007

Taneční opět a znovu
A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů. V černých šatech jsem si připadal
jako… Boty mě příšerně tlačily. Vešel jsem do sálu a po těle mi začaly stékat krůpěje potu.
Rozhlédl jsem se zoufale kolem sebe. Byl jsem téměř bez vlády. Partnerka mnou
pohupovala sálem, několikrát jsme upadli, ale to už mi bylo jedno. Nikdy na tento večer
nezapomenu...
Poznali jste, že jsem si těch několik vět vypůjčila z povídky Moje první taneční od M. Šimka
a J. Grossmanna? Máte na první taneční podobné vzpomínky, nebo naopak krásné a něžné?
Že jste taneční kurzy nenavštěvovali? Nevadí. Je tu naděje všechno dohnat a něco nového se
naučit.
Opravdu se naskýtá možnost navštěvovat taneční kurz pro starší a pokročilé. Záleží jen na
vás, vážení občané. Projevíte-li zájem, kurzy se uskuteční u nás v Kelči. Stačí se přihlásit na
MěÚ v Kelči u pí M. Schybolové.
V zářijovém čísle Zpravodaje se dozvíte podrobnosti.
Už T. M. Plautus řekl: „Často nejlepší talenty zůstávají utajeny.“
Anna Schillingová

MěÚ informuje
Mimořádná veterinární opatření, harmonogram svozu odpadu, zájezd pro děti,
Kontaktní místo státní sociální podpory Kelč
Mimořádná veterinární opatření
( týkající se ptačí chřipky )
pro chovatele drůbeže , konání svodů drůbeže a ostatních ptáků, soustředění drůbeže a
ostatních ptáků různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, zejména trhy s
drůbeží, výstavy, přehlídky a chovatelské soutěže....
Celé znění opatření je vyvěšeno na úřední desce nebo k nahlédnutí na MěÚ v Kelči.

Harmonogram svozu tříděného odpadu v Kelči
na 2. pololetí roku 2007
Joga Valašsko
PLASTY
13.7. 7.9. 12.10. 30.11.
Žluté pytle
PAPÍR a TETRAPAK
24.8. 5.10. 16.11.

Modré pytle + oranžové pytle
SKLO – BÍLÉ I BAREVNÉ
10.8. 2.11.
Zelené pytle = barevné sklo
Bílé pytle = čiré sklo

Zájezd pro děti : sobota 1. září 2007
Dinopark Vyškov u Brna a další zastávky.
Přihlášky u pí Schybolové 571 665913

Kontaktní místo státní sociální podpory Kelč
Červenec
Středa 4. 7. 2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 11.7.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 18.7.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 25.7.2007 8,00 – 16,00 hod.
Srpen
Středa 8.8.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 22.8.2007 8,00 – 16,00 hod.
Září
Středa 5.9.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 19.9.2007 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek,pátek 8,00 – 13,00 hod.

Usnesení z 7. zasedání Rady města Kelče dne 14.05.2007







Rada souhlasí s realizací větrných elektráren na území města Kelče, bere na vědomí nabídky
smluv o spolupráci v této oblasti a záležitost předkládá k projednání Zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o budoucí nájemní smlouvě k pozemkům pro
pískovnu v k.ú. Police u Valašského Meziříčí a pověřuje starostu a místostarostu dalším
jednáním.
Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením na oddělení části pozemku PK č. 314/1 a
zaměřením budoucí stavby silnice přes Kelč a doporučuje Zastupitelstvu ke schválení
vzájemný odprodej popřípadě směnu částí pozemků s firmou Megacorp- plus, s.r.o., Kelč
455.
Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení prodej částí pozemků parc.č. 596/2 a 621/1 v
k.ú. Babice u Kelče podle geometrického zaměření manželům Petrušovým za cenu 10,Kč/m2.









Rada vyhlašuje záměr převodu obecního pozemku parc.č. 753/8 o výměře 64m2 v k.ú. KelčNové město (žádost vlastníků zahrádek u domu č.p.530 v Kelči)
Rada schvaluje finanční příspěvek 6 000,-Kč oddílu kopané TJ Kelč na materiální zajištění
turnaje starších přípravek v minikopané v letošním roce.
Rada schvaluje finanční příspěvek 1 000,-Kč Občanskému sdružení ANDĚL, Kelč č.p.290 na
materiální zajištění akce „Sedmikráska Kelč“ pořádané ke dni dětí dne 10.06.2007.
Rada schvaluje žádost MUDr. Evy Dobešové o zápočet vynaložených nákladů 12 168,-Kč na
stavební úpravy gynekologické ordinace v domě č.p.31 v Kelč , s předepsaným nájemným.
Rada odmítá nabídku firmy EMPESORT s.r.o., Kouty 34, Valašské Meziříčí na zakoupení
informačního panelu pro měření rychlosti.
Rada schvaluje zakoupení geografického informačního systému MISYS od firmy Geodetické
práce Ing.Michna a Palát,40.pluku 135 , Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k obecním
pozemkům v lokalitě bývalého statku v Kelči na uložení kabelových rozvodů NN včetně
rozvodných skříní s ČEZ Distribuce, a.s. dle předloženého návrhu.

Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
17.05.2007














Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města Kelč k 31.03.2007.
Zastupitelstvo nesouhlasí s realizací větrných elektráren na území města Kelč.
Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním o zřízení pískovny v k.ú. Police u Valašského
Meziříčí a pověřuje Radu města dalším jednáním v této záležitosti s tím, že upřednostňuje
pronájem za fixní částku.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 314/1 o výměře 300m2 v k.ú. Kelč –
Staré Město ,odměřené geometrickým plánem č. 312-82/2007 ze dne 03.04.2007 firmě
MEGACORP – Plus,s.r.o.,Kelč 455 za cenu stanovenou podle vyhlášky o oceňování
nemovitostí.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 596/2 o výměře 180m2 a části
pozemku parc.č. 621/1 o výměře 162m2 v k.ú. Babice u Kelče , odměřené geometrickým
plánem č. 55-718/2006 ze dne 16.03.2007 manželům Viktoru a Jarmile Petrušovým
,Seifertova 705,Valašské Meziříčí za cenu 10,-Kč/m2 .
Zastupitelstvo odkládá jednání o prodeji pozemku parc.č. 885/20 a pozemku st.pl.25/2 v k.ú.
Lhota u Kelče.
Zastupitelstvo povoluje řediteli ZŠ Kelč uzavřít smlouvu se ZUŠ, Komenského 64 Valašské
Meziříčí, o pronájmu prostor pro výuku uměleckých oborů za symbolické nájemné 1,-Kč za
školní rok.
Zastupitelstvo bylo seznámeno se stížností paní Emílie Mužíkové, Kelč č.p.195 a pověřuje
Radu města o řešení této stížnosti.

Usnesení z 8. zasedání Rady města Kelče dne 11.06.2007




Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p.55 v Němeticích (žádost
Zbyňka Gehringera , Křižná 659,Valašské Meziříčí) .
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – kancelář v přízemí radnice č.p.5 v Kelči
(žádost paní Jany Tomáškové , Kelč č.p.503).
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 578/1 v k.ú. Babice u Kelče s plochou
pro hasičské cvičiště, kopanou a tenis (žádost SDH Babice).












Rada bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce kulturního
domu č.p. 224 v Kelči – II.etapa“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vybraným
dodavatelem stavby.
Rada bere na vědomí oznámení paní Ivony Bačové, Poličná 202 o ukončení užívání zahrádky
č.7 na pozemku parc.č. 753/1 v k.ú.Kelč-Nové město a schvaluje další užívání této zahrádky
p.Vladimíru Oravovi , Kelč č.p.510.
Rada schvaluje zadat přezkoumání hospodaření města Kelče za rok 2007 Krajskému úřadu
Zlínského kraje.
Rada schvaluje ředitelce MŠ Kelč paní Svatavě Dohnalové čerpání řádné dovolené v r.2007,
dle předložené žádosti.
Rada bere na vědomí oznámení PS MOST, Ostrava – Hrabůvka, o pořádání letošních turnusů
letního dětského tábora v Němeticích u Bečvy.
Rada byla seznámena s aktualizací žadatelů o výstavbu RD v lokalitě bývalého statku a
pověřuje starostu uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vybraným žadatelem.
Rada navrhuje zastupitelstvu udělit čestné občanství města Kelče p.Vladimíru Rolincovi ,
Olšovec č.p. 95.
Rada schvaluje žádost SDH Komárovice o zakoupení náhradních dílů na hasičské vozidlo AVIA
a požární stříkačku

Historie
Životní dílo Arnošta Dadáka
Životní dílo Arnošta Dadáka
Antonín Frel
Vzpomínka k 70. výročí úmrtí
A r n o š t D a d á k , známý československý žurnalista, narodil se 5. listopadu 1858 v Kelči a
zemřel 9. srpna 1937 v Miloticích nad Bečvou. Pocházel z mlynářské rodiny. Po studiích na
učitelském ústavě v Příboře působil 4 roky v Kelči jako učitel, pak 23 léta jako správce školy
v Miloticích nad Bečvou. S valašskomeziříčským knihkupcem Vaňkem počal vydávati 2
čtrnáctideníky, a to „Radhošť“ a první politický list na Valašsku „Valašské Hlasy „. Roku
1889 připojil k nim hospodářskou přílohu „Hospodář“, z níž se později vyvinul samostatný
hospodářský list vycházející pod názvem „Milotický Hospodář“. Roku 1902 začal vydávati
kapesní kalendář. Roku 1903 začal vydávati druhý svůj časopis pro zahradnictví a chov
drobného hospodářského zvířectva „Praktický Rádce „. Roku 1921 začal vydávati „ Velký
zábavně-poučný kalendář Milotického Hospodáře“. Současně se svými časopisy a kalendáři
založil odbornou knihovnu Milotického Hospodáře, v níž vydal 56 svazků odborných knih
zemědělských a zahradnických i chovatelských.
Stal se tak šiřitelem zemědělského pokroku a osvěty již v dobách, kdy o českou literaturu byla
velká nouze.
Arnošt Dadák byl znamenitý žurnalista a redaktor. Dovedl velmi dobře vystihnouti duši
československého člověka. Psal populárně a jeho tisk putoval horskými chaloupkami v
dobách, kdy se lidé učili čísti.
Patřil k osobnostem velké koncepce. Byl to duch velmi hloubavý a iniciativní.
Tak při své vydavatelské a novinářské činnosti, která byla velkorysá, založil i známou továrnu
na hospodářské stroje Družstvo Hospodář v Miloticích nad Bečvou. Nejdříve v této továrně
soustředil výrobu drobnějších potřeb pro zemědělce, ale později se továrna pod jeho vedením
propracovala tak, že se stala známým a konsolidovaným podnikem nejen v kraji, ale v celé

republice.
Vedle továrny Družstva Hospodář, založil ukázkové krásné zahrady a ovocnářské školky.
Svou podnikatelskou činnost chápal vždycky a především jako službu svým odběratelům.
Arnošt Dadák se nikdy neomezoval jen na práci ve svém závodě. Staral se vždycky pečlivě o
veřejné otázky kulturní a hospodářské. Byl skvělým řečníkem a vykonal sta a sta přednášek v
celém kraji.
Jeho práce byla poctivá, a proto nacházela ohlasu všude. Ve své obci v Miloticích nad Bečvou
založil Sbor Dobrovolných hasičů, místní odbor Ústřední matice školské, Tělovýchovnou
jednotu Sokol atd. Na přestavbu obecné školy v Miloticích nad Bečvou věnoval příspěvek
25.000 Kč. Podporoval různé korporace a byl za své neobyčejné zásluhy jmenován i čestným
členem Československé akademie zemědělské. Byl též místopředsedou Syndikátu
zemědělských novinářů a spisovatelů v Praze a I. čestným členem téhož Syndikátu. Byl
čestným občanem města Hranic, obce Milotic nad Bečvou, čestným členem učitelské jednoty
v Hranicích a mnoha jiných organizací a institucí.
Jeho časopisy byly na Slovensku velmi oblíbené, rozšířené a skutečně čtené. Přispěl tak
prakticky a opravdově k československé vzájemnosti.
Svou velkou životní prací patří k význačným mužům našeho kraje.
Podrobně o životě a díle Arnošta Dadáka napsal redaktor F. Obrtel ve Věstníku české
zemědělské akademie v ročníku 1943, číslo 8,9, 1. listopadu.
zpracovala Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc září 2007
Kino Kelč připravuje na měsíc září filmy pro děti i pro dospělé z letní nabídky filmových
společností.
Neděle 2.září
v 19hodin VRATNÉ LAHVE
Neděle 9.září
v 17hodin SPIDER-MAN 3
v 19 hodin PIRÁTI Z KARIBIKU - Na konci světa
Neděle 16.září
v 17hodin OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
v 19hodin SUNSHINE
Neděle 23.září
v 17hodin HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
v 19hodin KLETBA ZLATÉHO KVĚTU
Neděle 30.září
v 19hodin TAJNOSTI
Informace o filmech budou v zářijovém zpravodaji.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Ruty šuty ve westernovém městečku, Letní škola barokní hudby
Ruty šuty ve westernovém městečku
Náš soubor dostal výbornou nabídku – zajistit celovíkendový program ve westernovém
městečku Stonetown v Kamenici u Humpolce. I přes tu dálku jsme bez delšího váhání přijali,
protože se to jevilo jako dobrá příležitost a zkušenost. Sešli jsme se 15.6. v 6 hodin ráno u
vlaku v Hranicích a vydali se směrem na divoký západ. Doprava tam nám trvala až do 10:30,
kdy jsme už konečně byli na místě. Cestou jsme třikrát přesedali a nakonec šli i kousek pěšky.
S sebou jsme museli vézt i taneční plochy, protože ve městečku zatím neměli vhodné
podmínky pro naše tancování. I přes tyto útrapy jsme v pořádku dorazili do uprostřed lesa
rostoucího městečka. Ubytováni jsme byli v horním patře jedné ze stylových budov, které
jakoby vystřihl z amerického filmu. Naše vystoupení se střídala s divadelními vstupy herců z
Divadla divokého západu. Bez ohledu na malé potíže s improvizovaným podiem myslím, že
se naše vystoupení povedla a měla úspěch. Doufám, že se do Stonetownu zase brzy podíváme.
Libor Nenutil

Neděle 19. srpna - významný den nejen pro všechny milovníky hudby Johanna
Sebastiana Bacha, ale také pro znalce dobrého vína!
Letní škola barokní hudby v Rajnochovicích slaví letos kulaté výročí. Již po páté se sjedou
v Rajnochovicích umělci z celého světa, aby strávili týden ve společnosti krásné hudby a
dobrých přátel. Již po páté nabídnou posluchačům pravé klenoty klasické hudby na několika
komorních a dvou velkých oratorních koncertech.
Závěrečné koncerty účastníků mezinárodních interpretačních kurzů se již tradičně těší velké
oblibě publika. Během pěti let jejich trvání zazněla díla G. F. Händela, C. Monteverdiho i J. S.
Bacha na koncertech v Rajnochovicích, Hošťálkové a Olomouci. Letos poprvé se uskuteční
velký závěrečný koncert také v Kelči, v kostele sv. Petra a Pavla. Sólisté, sbor i orchestr
bude tvořen profesionálními hudebníky z celé Evropy, bok po boku se představí začínající
umělci, společně s hvězdami světového barokního nebe. Společně provedou skladby
Johanna Sebastiana Bacha:
Orchestrální suitu D dur (BWV 1068) a Magnificat D dur (BWV 243) pro sóla, sbor a
orchestr
– tedy naprosté skvosty světové barokní literatury. Vše v autentické interpretaci na dobové
nástroje.
Součástí koncertu bude také sólové vystoupení nejlepšího studenta kurzů – absolutního vítěze
interpretační soutěže.
Barokní hudba není jen „podivnou zálibou“ uzavřené společnosti. Přijďte se přesvědčit, že ve
své době byla Bachova hudba skutečnou popmusic, spojená s mnohými příjemnými prožitky.
Na tuto tradici chce navázat také tento koncert. Pro posluchače bude totiž o přestávce
uspořádána řízená degustace vynikajících vín ze Znojemských vinných sklepů.
Koncert se uskuteční díky podpoře města Kelč, Zlínského kraje, Českého hudebního fondu a
Ministerstva kultury ČR.

Jste srdečně zváni
v neděli 19. srpna 2007 v 16 hodin
do kostela sv. Petra a Pavla v Kelči.

Základní škola informuje
Vzdělávací seminář v Terezíně
Ve dnech 15. – 16.5. se žáci 9. tříd zúčastnili dvoudenního poznávacího a vzdělávacího
semináře v Terezíně. Tento typ seminářů nabízí pro žáky a studenty Památník Terezín, který
pro účastníky připraví program, zajistí ubytování, nabídne možnost stravování a hradí v plné
výši dopravu všech, kteří se akce zúčastní. Obsah semináře je motivován holocaustem Židů za
2. světové války, a protože v Terezíně bylo v období Protektorátu zřízeno židovské ghetto, je
historie tohoto období prezentována přímo v reálu. Organizátoři mají vše promyšleno do
posledního detailu a spolu s prostředím města, v němž na vás z každého místa smutná historie
dýchne, to působí na každého velmi emotivně a silně.
Žáci absolvovali prohlídku města a Malé pevnosti, shlédli dokumentární i hraný film k
tematice, vyslechli přednášky, samostatně pracovali ve workshopech, sami získávali z
materiálů informace a prezentovali před ostatními výsledky svého snažení.
Škoda jen, že pro velký zájem škol nemůžeme tuto akci opakovat každý rok. Dalším
termínem bude až září roku 2010.
Beseda
15.5. navštívili naši školu dva příslušníci České policie ze Vsetína, kteří pro žáky 8. tříd
připravili besedu na téma trestní odpovědnosti mládeže. Svá slova doplňovali i tematickým
videofilmem. Přispěli k rozšíření povědomí žáků o této problematice.
Recitační soutěž
Tradiční školní recitační soutěž se konala 23.5. v sále kelečského kina. Ze všech zájemců
recitovat se nejvíce dařilo těmto žákům a žákyním:
Kategorie 0.:
1. Lucie Orlová
2. Martin David
3. Michal Jiříček, Petra Jiříčková
Kategorie 1.:
1. Ondřej Nepustil
2. Eliška Perutková
3. Martina Vašíčková
Kategorie 2.:
1. Anna Mašlaňová
2. Andrea Hadašová
3. Kateřina Surovcová
Kategorie 3.:

1. Markéta Plesníková
2. Marie Ryšková
3. Sabina Laurenčíková
Kategorie 4.:
1. Lucie Vaníčková
2. Dagmar Málková, Ivana Truhlářová
3. Lenka Ondrušková
Blahopřejeme úspěšným recitátorům a děkujeme Mgr. Anně Schillingové za přípravu a
vyhodnocení celé soutěže.
Projektový den 2006/2007 - Dveře Kelče dokořán – 11. a 12. 6.
1. Úvodní relace ve školním rozhlase – žáci 9. ročníku
2. Rozdělení do družstev: v každé třídě losování kartiček, na kterých jsou pohádkové postavy,
vznikne 15 družstev (namíchány všechny ročníky dohromady).Děti se pak přemístí do třídy
označené jejich postavou, tam je bude čekat učitel, který si danou postavu také vylosoval.
3. Seznamovací hry a seznámení s plánkem trasy (letecký pohled na Kelč a na něm vyznačeno
pořadí míst, po kterých se má družstvo pohybovat), obdrží tabulku na bodování jednotlivých
úkolů.
4. Přesun do terénu a zahájení výpravy podle plánku – po Kelči je rozmístěno 15 dvojic
deváťáků, kteří mají připraveny úkoly pro družstva. Úkoly se bodují (body z daných úkolů se
zapisují do tabulky daného družstva a pro kontrolu a vyhodnocení si je zapisují také
pořadatelé). Za každý splněný úkol obdrží družstva navíc obálku, ve které bude 1/15 fotky
(bude se jednat o fotku dveří Kelče), postupně tedy družstva sbírají nejen body, ale také
jednotlivé díly fotografie, kterou na konci své výpravy poskládají. Pokud nastane během
přesunu z jednotlivých stanovišť časový prostoj, mohou družstva hrát hry, které jejich
vedoucí učitel obdrží na začátku projektového dne.
Během cesty družstva pečlivě sledují terén, kterým procházejí, protože na trase se budou
vyskytovat různé informační letáky s poučnými informacemi a u posledního stanoviště každé
družstvo obdrží test, v němž budou otázky právě z těchto cedulek.
5. Ukončení výpravy po Kelči a skládání fotografie – družstva si sednou a společně skládají
fotografii dveří a snaží se přijít na to, o jaké dveře se jedná (dveře zámku, policie, kostela,
mlýnu apod.). Tak zjistí téma, jímž se budou dále zabývat.
6. Hledání dveří – toto místo musí společně najít, protože v okolí těchto dveří bude pro
družstvo vzkaz, co mají dělat dál.
7. Společná práce družstva na výstupním projektu - družstva obdrží velký arch papíru, na který
nalepí poskládanou fotografii dveří, projekt si nějak pojmenují a začnou na něm pracovat,
mohou po dohodě dané místo navštívit, fotit, hledat materiály, ptát se obyvatel města,
pracovat na internetu apod. Získané informace libovolným způsobem zpracují na daný arch.
Tuto práci dokončí další den dopoledne ve škole a připraví se na její prezentaci v tělocvičně.
8. Zhodnocení projektového dne v družstvu – např. komunitní kruh…
9. Prezentace projektů družstev v tělocvičně, vyhodnocení soutěží, vyhlášení vítězů
10. Ukončení projektového dne.

Dveře :
Policie –činnost policie v Kelči, od kterého roku tady působí, kolik má členů, služby pro
veřejnost, zajímavé případy, které řešila apod.
Hasičský dům- složení hasičského sboru, výbava jejich techniky, doba založení, největší

požáry apod.
Radnice – radnice jako budova, radní v Kelči, starosta, místostarosta, rada, zastupitelstvo,
pobočky, kompetence apod.
Zámek – zámek jako budova, historie, obyvatelé, zámek dnes – škola – obory, zajímavosti
apod.
Šatny TJ– sporty v Kelči, fotbal, kuželky, florbal, šachy, volejbal, aerobik, sportovní areály,
možnosti, úspěchy jednotlivých sportovních odvětví, spartakiády, Orel
Kulturní dům – historie budovy, kultura v Kelči, divadla, kina, koncerty, plesy, jarmarky,
hospody, knihovna…
Kostel – křesťanství v Kelči, množství věřících lidí, historie kostela, faráři, fara – využití
budovy…
Muzeum Křičků – budova, historie, slavní kelečští rodáci
Dveře k hrobce hraběnky – historie Kelče obecně, hlavně šlechtických rodů a panství
„Dveře“ zastávky ČSAD (autobusu) – doprava v Kelči – autobusy, nejbližší vlakové
spojení, osobní automobily, garáže, autoopravny, frekvence dopravy
Školní pozemek – zemědělství v Kelči, historie, zaměstnanost, lidé a zemědělství, chovy v
domácnosti, pole, zemědělské plodiny, chov krav, dojivost …
Dveře školy – vzdělání v Kelči, budova školy a její historie, ředitelé školy, rozčlenění školy,
nové prostory, počty žáků apod.
Dveře sběrny – ekologie v Kelči, čistota, třídění odpadů, firmy spolupracující na sběru
odpadů, čistota vod, černé skládky, nejbližší smetiště, plynová a pevná paliva,
Dveře pošty – služby v Kelči, podnikatelství v Kelči, spořitelna, obchody, pošta, kadeřnictví,
kosmetika, …
ÚKOLY NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH
1) šifrování
2) poznej zvíře
3) nejdelší věneček z rostlin
4) Co do přírody nepatří
5) poznávání rostlin
6) prolézání pavučinou – prolézá celá skupina, jedno oko nesmí použít víckrát, trestné body
za doteky, měří se čas
7) poznávání druhů koření
8) vnímavost v lese – hledání kolíčků na prádlo, skupina se musí dohodnout na jednom
společném výsledku
9) poznávání věcí v pytlíku
10) předávání pet láhve mezi nohama
11) porovnávání odhadem hmotností 2 kamenů
12) Aztécký náčelník – honička
13) protahování klíče oděvem všech členů družstva -čas
14) chytání za slovo – čte se příběh, mají poslouchat kolikrát tam uslyší např. spojku ale…
15) poznávání zvuků.
Poznámka na závěr: Celý projekt chystali deváťáci s vyučující celé druhé pololetí školního
roku. Děkujeme jim za nápady a píli a věříme, že těm, komu byl projekt určen, se líbil.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Kopaná

Sobota12.5.2007
mladší žáci – Kelč – Štítná n. Vl. 2 : 2
starší žáci- Kelč – Štítná n . Vl. 1 :0
dorost- Kelč – Zašová 0 : 5
Neděle 13.5.2007
mladší přípravka – Kelč – Bystřice p. Hostýnem 3 : 1
starší přípravka- Kelč – Bystřice p. Hostýnem 4 : 2
muži- Kelč – Zašová 1 : 2 / 0 : 2 /
K výkonu mužstva se dá v tomto utkání říci jen jedno - OSTUDA !!! Přesto, že si hráči v
prvním poločase vytvořili brankové příležitosti, hostující branka byla pro ně prokletá. Hostům
stačily dvě šance a byly z toho dvě branky. Po chybách obrany i brankáře. Druhý poločas se
naši hráči snažili s výsledkem něco udělat, ale byla to nemohoucnost útočníků. Naši branku
vstřelil stoper Petr Tomášek.
Sobota 19. 5. 2007
mladší přípravka, Juřinka – Kelč 5 : 0
starší přípravka, Juřinka – Kelč 3 : 4
mladší žáci, Holešov - Kelč 4 : 1
starší žáci, Holešov - Kelč 6
Neděle 20.5.2007
dorost – Štítná n. Vl. – Kelč 3 : 1
muži – Zubří – Kelč 5 : 3 / 4 : 1 /
Ostudný výkon. Utkání začali bojovně. Opět hráče zklamala koncovka. Když se našim hráčům
nedařilo vstřelit branku, tak se domácí hráči vzpamatovali. Nasázeli našim hráčům čtyři
branky. Těsně před koncem poločasu snížil Jarek Machač. Když domácí dali potom branku,
zápas jakoby pro ně skončil. Svůj špatný den si vybral Libor Novák a byl vyloučen. Výsledek
ještě upravil Martin Hegar a Martin Pastrnek.
Sobota 26.5.2007
mladší žáci – Kelč – Napajedla 8 : 1
starší žáci - Kelč – Napajedla 3 : 0
dorost – Kelč – Mladcová 1 : 9 !!!
Neděle 27.5.2007
muži – Kelč - Střítež n. Bečvou 4 : 2 / 1 : 0 /
Soupeř si přijel pro body. Ty nutně potřebuje k záchraně. A první poločas nasvědčoval tomu,
že si nějaký bod odvezou. Naši hráči hráli tak jakoby to bylo přátelské utkání. Jedinou branku
vstřelil Tomáš Srkala. Druhý poločas to bylo jiné kafe. Na to, že umí střílet branky si
vzpomněl Martin Pastrnek. Hned se trefil dvakrát. Další branku vstřelil Petr Tomášek. Po této
brance naši hráči polevili a dovolili soupeři vstřelit dvě branky.
Sobota 2.6.2007
mladší žáci- Kelč – Horní Bečva 5 : 1
starší žáci Kelč - Horní Bečva 3 : 2

dorost Hulín - Kelč 5 : 0
Muži- Choryně - Kelč 2 : 1 / 2 : 0 /
Očekávané derby mužstev z popředí tabulky. Domácí mužstvo sahá po postupu do vyšší
soutěže. Pak mají v mužstvu střelce Luboše Hadvičáka. Naši hráči se na něj připravovali.
Přesto vstřelil úvodní branku našemu týmu. Domácí vstřelil do konce poločasu ještě jednu
branku. Druhý poločas začali lépe naši hráči. Rozehrál se Lukáš Machač. Rozděloval
spoluhráčům jeden míč za druhým. Těsně před koncem utkání snížil Žejdlík.
Sobota 9.6.2007
dorost – Kelč - Lůžkovice 2 : 2
Muži- Kelč – Lidečko 3 : 4 / 0 : 3 /
Hostující hráči přijeli pro výhru. Body potřebují do postupu do vyšší soutěže. Začali aktivně.
Než se naši hráči na hřišti rozkoukali, prohrávali 0 : 3. Pak se zranil brankář Kubjat a do hry
šel Svoboda. Hostům se také zranil brankář. Naše branky vstřelili Tomáš Srkala, Martin a
Radim Pastrnkové.
Neděle 10.6.2007
mladší žáci – Slušovice – Kelč 3 : 1
starší žáci - Slušovice - Kelč 2 : 1
Jelikož poslední dvě utkání se hrají po uzávěrce tohoto dvojčísla, výbor oddílu kopané přeje
již tedˇ hráčům, trenérům a vedoucím, ale i divákům příjemné prožití dovolené, načerpání
nových sil do podzimní části mistrovských utkání
Miroslav Červek

Úspěšný vstup do hasičské sezóny 2007
S příchodem jarních měsíců zahájili hasiči z Kelče opět své tréninky,aby se dostatečně
připravili na nadcházející sezónu. V letošní roce se nám podařilo sestavit jen jedno družstvo
starších žáků, což je způsobeno malým zájmem dětí o požární sport.
K překvapení všech však letos vznikla dvě nová družstva jiné kategorie, a to mužů a žen. Dne
19.května se družstva mužů a žen zúčastnila obvodního kola, které pořádali hasiči z Choryně.
Letošní ročník se vyznačoval vyšším počtem družstev než v minulosti. V klání o postup do
okresního kola se utkalo celkem 13 družstev mužů, 4 družstva žen a 5 družstev mužů nad 35
let. V kategorii dospělých se závodí ve dvou kategoriích- běh na 100 m s překážkami a
požární útok. V mužské kategorii zvlášť překvapilo družstvo mužů z Kelče, kteří nastoupili
letos v nové sestavě a dokázali obsadit skvěle třetí místo za zkušenými Babicemi na prvním
místě a velmi sportovním družstvem mužů z Kunovic na místě druhém. Za družstvo SDH
Kelč nastoupili a skvělého výsledku dosáhli: Marek Jiráček, Josef Doležel, Tomáš Kunovský,
Ondřej Komár, Radim Rusek, Tomáš Rusek a Matěj Šimera.
V kategorii žen došlo k tvrdému souboji, kde na rozdíl od kategorie mužů se bojovalo do
poslední chvíle. Družstvo žen z Kelče po první disciplíně díky nezkušenosti a nervozitě
obsadilo poslední místo. Avšak závěr ženám vyšel skvěle a díky výbornému požárnímu útoku
obsadily konečné druhé místo za několikanásobnými vítězkami Extraligy České republiky v
požárním útoku z Kunovic. Třetí místo obsadily ženy z Kladerub. Ženy z Kelče závodily v
sestavě: Michaela Stašová, Ludmila Stašová, Eva Foukalová, Karolína Jiříčková, Iveta
Plesníková, Dagmar Syryčanská, Gabriela Masaříková, Naďa Stašová. Doufáme, že první

úspěchy těchto družstev byly dostatečnou motivací,aby měly chuť pokračovat v závodění
dále.
Současně byla zahájena sezona pro naše úspěšné mladé hasiče. Dne 5.května se uskutečnila
okrsková soutěž hry Plamen na Dolní Bečvě, kde v součtu pěti disciplín obsadili mladí
Kelčané 2.místo a postoupili do okresního kola. To se uskutečnilo dne 26.května na nově
vybudovaném stadionu v Horní Lidči a naši žáci skončili na třetím místě za Veselou a
Hovězím.
28.dubna žáci absolvovali noční závod v Ludslavicích, kde po loňském prvním místě skončili
druzí za družstvem z Pravčič.
Dne 2.6. se v Kelči-cvičišti v Babicích konala pohárová soutěž žákovských družstev, které se
zúčastnilo 14 družstev. V domácím závodě zvítězilo družstvo z Pravčič s časem 13,56, na
druhém míste skončilo naše domácí družstvo s časem 14,42 a třetí Vítonice s časem 15,64. V
mladší kategorii zvítězila Lešná, druhé Míškovice a třetí příčku obsadil Rychlov.
Žáci již také absolvovali první závody Středomoravského poháru, který je již už po několikáté
hlavní motivací.
V poháru jsme prozatím dosáhli těchto výsledků:
Racková:
1.Pravčice 11,38
2.Tečovice 12,57
3.Kelč 13,72
Vítonice:
1.Pravčice 12,11
2.Kelč 13,51
3.Brumov 14,63
Ludslavice:
1.Pravčice 11,48
2.Brumov 12,60
3.Kelč 13,07
Lhotka:
1.Kelč 13,56
2.Loučka 13,80
3.Dřevohostice 14,07
Sazovice:
1.Pravčice 12,22
2.Kelč 13,36
3.Brumov 14,56
Mimo jiné jsme také absolvovali pohárový závod, konaný v Opatovicích, v němž jsme
zvítězili s časem 14,40.
Doufáme, že celá sezóna bude tak úspěšná jako doposud.
Mgr.Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

Sedmikráska KELČ

V neděli 10.června Kelč zažila událost hodnou zaznamenání do kronik. Poprvé v historii
našeho města proběhla volba o nejšikovnější holčičku – SEDMIKRÁSKA KELČ.
O titul soutěžilo 10 děvčátek:
Číslo jedna si vylosovala Klárka Jandová, dvojku Magdička Hlavicová, trojku měla
Alenka Richterová, čtverku Verunka Grajová, pětku Anička Hlavicová, šestku Eliška
Peroutková, sedmičku Monička Valuchová, osmičku Verunka Krausová, devítku
Markétka Pastrnková a desítku si vylosovala Martinka Vašíčková.
Jejich výkony hodnotila vysoce odborná porota ve složení:







Ing. Stanislav Pitrun, starosta města Kelče
PhDr. Zdeněk Szpak, radní pro věci sociální za Zlínský kraj, ředitel akademie J. A. Komenského
ve Zlíně
Marie Baďuříková, sekretářka a matrikářka města Kelče
Ivana Zajícová, odborný vychovatel SVP Kelč
Marie Kettnerová, diplomovaná zdravotní sestra Lázně Teplice
Josef Škoda, obchodní ředitel ČMSS

Děvčata soutěžila v 5 disciplínách : rozhovor, sporťačka (skok přes švihadlo, podbíhání pod
lanem, nesení nákladu na hlavě), šikulka (škrabaní brambor, přišívání knoflíku, stavění z
kostek), disciplína nazvaná: „ženská si umí vždycky poradit“- (dívenky musely vybrat od
diváků pravé boty- hodnotil se největší počet) a volná disciplína.
Porota neměla vůbec jednoduché rozhodování. Všechna děvčátka byla moc šikovná, což
prokázala zvláště při volných disciplínách, kdy diváci slyšeli spoustu pěkných básniček,
zhlédli perfektně provedený aerobic, vtipně tanečně zahranou písničku od Těžkého Pokondru
Vařila myšička kašičku, navštívila nás drsná Kalamity Džejn a Bafallo Bil a písničku
zazpívala i něžná Popelka s holoubky.
V programu vystoupily děti z MŠ Kelč s velmi roztomilým programem, country soubor
RUTY ŠUTY Kelč - jako vždy skvěle připraven a secvičen pod vedením manželů
Hegarových a mažoretky JACKIE Police, které předvedly krásu dívčího půvabu.
To vše by se nemohlo udát bez laskavé podpory našich sponzorů:
Soutěžící podpořili:
Pekárna VIVA Kelč, Loana Kelč, MěÚ Kelč, Květinářství Jan Čech Kelč, Stacionář Anděl
Kelč, Krajský úřad Zlín, Pekárna Lesňanka Lešná, MěÚ Hranice,
Mlékárna Valašské Meziříčí, Mlékárna Bystřice pod Hostýnem, Českomoravská stavební
spořitelna, Klenotnictví Démant Valašské Meziříčí, Kožešnictví Strnadel Choryně, Paní
Huňková Všechovice
Celou akci finančně nebo cenou do tomboly podpořili:
NVB – Ing. Radek Vacula, Velox Hranice Ing Hlavinka, Krok Hranice, Megacorp Kelč,
Zimák – Lhota u Kelče, Farma Němetice Tvrdoňovi, Stolařství Robert Vašíček, Femax
Hranice, OÚ Běchovice, OÚ Police

A která z dívenek získala historicky první titul: SEDMIKRÁSKA KELČ ?
MARKÉTKA P A S T R N K O V Á
(a můžu vám prozradit, že při přebírání šerpy se v jejích chytrých hnědých očkách objevily
perličky slziček štěstí…)

Děti z výchovného ústavu v Kelči mají šikovné ručičky.
Že mají děti z „výchovňáku“ v Kelči „šikovné ručičky“, o tom nikdo nikdy nepochyboval! A
taky nikdo nikdy nepochyboval o tom, že mnozí z nás si pod pojmem šikovných ručiček
představí leccos…
A právě dětem z výchovných ústavů a dětských domovů byla Nadací Terezy Maxové
představena možnost, jak práce svých rukou využít.
Přihlásili jsme se do projektu, jehož hlavní myšlenkou je nabídnout těmto dětem zajímavou
činnost - práci, nabídnout jim zkušenost, jaké to je vlastníma rukama něco vyrobit a pak to
prodávat, nabídnout jim vidět, jak je o práci jejich rukou zájem. Děti tedy vyrobí nejrůznější
dárkové předměty, které pak na obrovském jarmarku prodávají. To celé je hodnoceno jako
soutěž - kdo má jaké věcičky, jak je vyzdoben stánek, jak jsou děti schopny své zboží nabízet
a prodávat….
A tak jsme se i v Kelči pustili do velkého vyrábění, abychom na jarmarku, který se konal
16.6. na náměstí v Olomouci, měli co prodávat. A docela jsme se při tom vyřádili!
Přestože letos probíhal již 4. ročník tohoto projektu a my jsme se přihlásili poprvé, vůbec
jsme si jako nováčci nepřipadali. Celý stánek jsme vyzdobili jako pirátskou loď Černou Perlu
a převlekli jsme se za hrdiny z filmu Piráti z Karibiku. Vyrobili jsme spoustu zajímavých
předmětů a každý jsme opatřili sloganem. Batikovaná trička jsme nabízeli slovy: “Kupujte
naše hábity, lepší člověk oditý!“ U keramiky byla značka: „Kupujte naši keramiku, je to zboží
z Karibiku!“ Malé panenky jsme prodávali jako „Panenky copaté, mlaďoučké, šťavnaté!“
Ošklivé čarodějnice držely ve svých rukou cedulku: „Čekala jsem na milého, zkrásněla jsem i
bez něho!“ a spoustu dalších průpovídek. Našim největším „špekem“ byla pirátská tanga s
lebkou a zkříženými hnáty, které jsme prodávali jako: „Pás cudnosti pro zachování věrnosti!“
Před stánkem nabízela roztomilá Elizabetka kolemjdoucím zákazníkům „pravý“ karibský rum
a zrekvírované koláčky a paragon ve stánku s pravou pirátskou rozvážností (a možná i s
chybami) psal sám statečný Jack Sperow…
Jestli jsme soutěž vyhráli a pojedeme na jarmark do Prahy, nevíme.Ale víme, že jsme si
vyrábění i prodávání jarmarečního zboží jaksepatří užili. A při tom všem jsme měli možnost
poznat se navzájem úplně jinak. Poznat, že nikdo z nás není černý ani bílý, že v každém z nás
jsou skryté talenty, kterým je třeba pomoci , aby vypluly na povrch jako ta Černá perla, která
brázdí vlny Karibiku. A to je vlastně naše velké vítězství!
Anna Hlavicová, vychovatelka SVP Kelč
Děkujeme firmě VIVA, za koláčky, tyčinky a floriánky, které nám věnovala.

Letošní kelečský jarmark
„Vstupenka platí na sobotní odpolední program, večerní zábavu a na celodenní nedělní program,“
říkám u pokladny sympatické mladé dvojici, která se rozmýšlí, jestli zaplatí a půjde dál. Přesvědčila
jsem je.

Ale nechci psát o tom, komu se vstupné zdálo vysoké a komu ne.
Málokdy napíše návštěvník jarmarku do Zpravodaje uznání organizátorům této akce.
A tak, i když se říká: „Samochvála smrdí,“ chci touto cestou poděkovat těm, kteří se postarali o
výborné pochoutky, lahodné nápoje, pěkný program a všem těm, kteří poskytovali různé služby
ochotně a rádi, tzn. gratis. Nad tím vším drželi ochranou ruku pracovníci MěÚ v Kelči.
Anna Schillingová
P.S. Omlouvám se, že nejmenuji všechny, ale byl by to dlouhý seznam a taky bych nechtěla na nikoho
zapomenout. Ale přece jen si zvláštního obdivu zaslouží dětský country soubor Ruty Šuty Kelč, jehož
členové podávají výkony na úrovni srovnatelné s mnohem vyspělejšími soubory.
( a to fungují teprve druhý rok ! ).

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Ludmila Jiříčková Kelč
Jitka Pitrunová Kelč
Josef Tomášek Babice
Josef Vozák Němetice
Petr Janošek Kelč
Ľudovít Lakatoš Kelč
Antonín Tajchl Lhota
65 let
Václav Srkala Kelč
Karel Valuch Kelč
70 let
Růžena Sofková Kelč
Helena Pitrunová Kelč
Marta Volková Kelč
75 let
Josef Nový Kelč
Karel Beinstein Kelč
80 let
František Pelc Němetice
81 let
František Hlavica Kelč
Jaroslav Rýdl Kelč

82 let
František Jiříček Kelč
Emilie Slimáčková Kelč
83 let
Marie Pastrnková Kelč
84 let
Marie Kubíková Kelč
Zdeněk Pajdla Kelč
86 let
Anna Vozáková Němetice
Marie Hýžová Komárovice
Zdenka Krasňáková Němetice
87 let
Milada Vozáková Němetice
Narození
Kristýna Orlová Kelč
Tomáš Staša Kelč
Jiří Kutálek Kelč
Matěj Abrman Kelč
Tomáš Nehyba Lhota
Sňatky
Jiří Lesák * Renáta Ovčáčíková
Ing.Petr Hanzelka * Ivona Menšíková
Michal Dančák * Renáta Červeková
Stanislav Pavlištík * Lucie Absolonová
Radek Capil * Jana Poledňáková
Úmrtí
Marie Juklová Kelč 90 let
Květoslava Zukalová Kelč 95 let
Drahomíra Strnadlová Kelč 83 let

