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Rada bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2007 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje bezúplatný pronájem části obecního pozemku parc.č. 992/13 v k.ú. Kelč –
Nové město p.Zdeňku Orlovi, Kelč čp.502. Dohodnuté podmínky užívání budou stanoveny v
nájemní smlouvě.
Rada schvaluje bezúplatný pronájem části obecního pozemku parc.č. 621/1 v k.ú. Babice u
Kelče p.Viktoru Petrušovi, Seifertova 705,Valašské Meziříčí. Dohodnuté podmínky užívání
budou stanoveny v nájemní smlouvě.
Rada vyhlašuje záměr převodu části obecních pozemků parc.č. 418/1 , 424/2 a 685/1 v k.ú.
Němetice, jejichž výměra bude stanovena v geometrickém zaměření.(žádost p.Stanislava
Pelce , Němetice čp. 62)
Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením domu čp. 24 včetně jeho oplocené části ve
Lhotě u Kelče a doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej odměřených částí obecních
pozemků vlastníkům domu čp.24.
Rada vzala na vědomí návrh smlouvy o dílo s firmou Pajdla Jaroslav –AKORD- Kelč 462 na akci
„oprava podlahy učebny ZŠ Kelč“ a pověřila Ing.Jaroslava Orla jejím posouzením.
Rada vzala na vědomí finanční požadavek osadního výboru ve Lhotě na zajištění přívodu vody
včetně vybavení sociálního zařízení na hřišti ve Lhotě a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí finanční požadavek na vklad vlastníků bytových jednotek v domě
čp.291 v Kelči do fondu oprav „Společenství VM Kelč 291“. Rada požaduje upřesnění
požadavku a žádost odkládá. Dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.
Rada zamítá žádost p. Anny Kočíbové, Kelč čp.65 o pronájem bytu č.303 v penzionu pro
důchodce v Kelči čp.290.
Rada byla seznámena se záměrem Zemědělského družstva Kelečsko, Kelč 269 na výstavbu
bioplynové stanice s kogeneračními jednotkami v areálu ZD v Kelči.
Rada schvaluje žádost ředitele ZŠ Kelč o převod finančních prostředků 126 169,-Kč z
rezervního do investičního fondu na nákup piána a monitorovacího systému do ZŠ Kelč.
Rada vzala na vědomí požadavek ředitele ZŠ Kelč na opravu krytiny na střeše školy a pověřila
místostarostu zajistit odborné posouzení.
Rada vzala na vědomí žádost předsedy Školního sportovního klubu při ZŠ Kelč o finanční
příspěvek na činnost klubu v roce 2007 a požaduje doplnění žádosti o způsobu použití těchto
finančních prostředků. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada nevyhovuje žádosti Obecně prospěšné společnosti Dlaň života v Moravské Ostravě o
finanční příspěvek na činnost “Poradny Cesta těhotenstvím“.
Rada byla seznámena s opětovnou žádostí o skácení 2 ks lip na obecním pozemku parc.č.
916/1 v k.ú. Komárovice a pověřuje MěÚ Kelč posouzením požadavku v době vegetačního
klidu.
Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitelky MŠ Kelč o přerušení provozu v MŠ Kelč od 02.07.
do 10.08.2007 a stanovení úplaty za srpen 2007.
Rada schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce kulturního domu čp. 224 v
Kelči – II. etapa“ a jmenuje hodnotící komisi.

Program Kina Kelč na měsíc červen 2007
Zveme vás do kina v měsíci červnu, který je poslední před filmovými prázdninami. Připravili
jsme pro vás to nejlepší, co nabízí letní sezóna filmových společností.
Neděle 3.června v 19hod.

GOYOVY PŘÍZRAKY
Historické drama Miloše Formana není portrétem Francisca Goyi, ale kruté doby, kdy
Španělsku vládla inkvizice a postavy, jejichž životy poznamenala.
Americká historická výpravná freska s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 10.června v 19hod.
POSLEDNÍ SKOTSKÝ KRÁL
Odpudivý, fascinující, paranoidní(prostě brutálně skvělý) Forest Whitaker jako charismatické
monstrum a vládce Ugandy v autentickém dramatu balancujícím mezi fikcí a realitou.
Film VB/USA s českými titulky, vstupné 41Kč.
Neděle 17.června v 19hod.
KREV JAKO ČOKOLÁDA
Režisérka Katja von Garnierová přichází s příběhem mladé vlkodlačky, sváděné na scestí
láskou k obyčejnému mladíkovi...Romance drobátko hororová.
Koprodukční film VB/Německo/Rumunsko/USA s českými titulky, vstupné 39Kč.
To nejlepší nakonec !!!
Neděle 24.června v 19hod.
300: BITVA U THERMOPYL
Mytický obraz mytické bitvy, v níž se umíralo pro čest a svobodu, zamířil ze stránek comicsu
Franka Millera na filmové plátno. Sparťané, přišel den vítězné smrti! Působivý výpravný
historický velkofilm, mapující řecko-perské války.
Americký film s českými titulky,vstupné 45Kč.
Loučíme se s vámi na dva měsíce a těšíme se na vás opět v září s novými filmy, např. další
pokračování Harry Pottra.
Miroslav Pajdla,vedoucí kina Kelč

O Moravský country pohárek
Kultura
Náš soubor, Ruty Šuty Kelč, se v pátek 11.května vypravil do nedalekých Všechovic na
víkendový taneční seminář se soutěží. Zúčastnili jsme se již vloni a, jen pro připomenutí, jsme
získali dvě třetí příčky. Celý rok jsme pilně trénovali, připravovali nové choreografie a byli
zvědaví, zda budeme mít u poroty úspěch. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích: Clogging,
Country – mladší, Country – starší a Nováčci. Náš soubor se ucházel o pohárek ve všech
kategoriích, až na Nováčky, protože už přece nejsme žádní zelenáči. To by se ovšem nedalo
říci ani o naší konkurenci. Soupeřili jsme s tanečníky ze skupin Hazard, Sokol dance,
Kosatky, Hopsálek, Mary Lou, Simarelka a Cácorky.
I přes velkou počáteční nervozitu jsme se konkurence nezalekli a odvedli perfektní výkon,
který porota ocenila. V kategorii Country – mladší jsme se umístili v krásném stříbrném
pásmu se skladbou Střevíčky. V kategorii Clogging jsme získali rovněž stříbro za sestavu
Paní Patti. Předběhli nás pouze ostřílení tanečníci z klubu Hazard Ostrava a v kategorii
Country - starší jsme se umístili na úžasném 1.místě. Všichni byli velice příjemně překvapení
a spokojeni, že se naše píle a snaha zúročila.
Na závěr bych chtěl poděkovat našim trenérům, manželům Hegarovým, za jejich trpělivost,
Občanskému sdružení Orel, nadaci pana Valenty – Děti, kultura, sport a také ostatním členům

souboru za profesionální výkon. Doufám, že se této akce zúčastníme i příští rok a kdoví,
možná se umístíme ještě lépe. Každopádně myslím, že to byla dobrá zkušenost. Naučili jsme
se mnoho nových věcí, poznali nové kolegy a získali skvělé renomé a jak říkal pan Hegar:
„Konečně Vám můžu doopravdy říkat vy moje děti zlaté.“
Libor Nenutil

Kopaná
Co se událo v oddílu? Odešel Zbyněk Vinklar a naopak přišel náš odchovanec Lukáš Machač
z Hranic a z Komárna Žejdlík.
15. kolo bylo odloženo kvůli nepříznivému počasí.
Sobota 31.3.2007
Mladší žáci, Kelč –Valašské Klobouky 8 : 1
Starší žáci, Kelč – Valašské Klobouky 2 : 0
Dorost, Kelč – Bylnice 3 : 1
Neděle 1.4.2007
Mladší přípravka, Kelč – FC Vsetín 1 : 5
Starší přípravka, Kelč – FC Vsetín 5 : 2
Muži, Kelč – Dolní Bečva 1 : 3 / 0 : 0 / Do utkání vstoupili lépe hostující hráči. Byli lepším
mužstvem než naši hráči. Jen ta jejich koncovka ! Co nepochytal Petr Kubjat, to pokazili
hostující hráči. Měli nejméně pět tutovek. Naši hráči začali zakřiknutě. Soupeř jim nedovolil
prakticky nic. Vstup do druhého poločasu měli naši hráči lepší. Ovšem byli to hostující hráči,
kteří udávali tempo zápasu a darovali nám tři branky. Z naší strany vstřelil branku Martin
Pastrnek.
Sobota 7.4.2007
Dorost, Vlachovice – Kelč 3 : 2
Neděle 8.4.2007
Mladší žáci, Poličná – Kelč 2 : 0
Starší žáci, Poličná – Kelč 8 : 1
Muži, Bylnice – Kelč 2 : 4 / 0 : 3 / Hřiště domácích bylo vždy pro naše družstvo zakleté.
Tentokrát se to nepotvrdilo. Naši hráči sehráli parádní utkání,byli lepším mužstvem. Branky
vstřelili Martin Pastrnek, Petr Vlček, Žejdlík
Sobota 14.4.2007
Starší žáci,- Kelč – Hulín 0 : 2
Mladší žáci, Kelč – Hulín 5 : 3
Dorost, Kelč – Podlesí 2 : 2
Neděle 15.4.2007
Starší přípravka, Kelč – FC Vsetín 1 : 9
Mladší přípravka, Kelč – FC Vsetín 0 : 13
Muži, Kelč – Podlesí 3 : 0 / 1 : 0 / Naši hráči chtěli dokázat domácím divákům, že fotbal hrát
umí. Do vedení nás dostal Martin Hegar. Druhý poločas se hostující hráči k ničemu nedostali.
Herní převaha stála na straně našich. Svou druhou branku vstřelil opět Martin Hegar.
Vítěznou branku uštědřil soupeři Žejdlík.

Sobota 21.4.2007
Mladší přípravka, Hulín – Kelč 2 : 4
Starší přípravka, Hulín – Kelč 0 : 2
Neděle 22.4.2007
Mladší žáci, Velké Karlovice – Kelč 2 : 0
Starší žáci, Velké Karlovice – Kelč 10 : 0
Dorost, Valašské Klobouky – Kelč 3 : 0
Muži, Loučka – Kelč 1 : 1 / 1 :0 / Derby přineslo zajímavý fotbal. Naši hráči vstoupili do
utkání s odhodláním odvézt si tři body, nakonec však byli rádi za jeden urvaný bod.Vytvořili
si dobré brankové příležitosti. Ovšem vstřelit branku se jim nedařilo. Domácí se dostali ke
slovu těsně před koncem poločasu. Z penalty dali branku. I v druhém poločasu byli naši
aktivnější. Když už byl brankář domácích překonán, byl zastoupen na brankové čáře
spoluhráčem. Zaslouženého vyrovnání jsme se dočkali až hlavičkou Martina Pastrnka.
Sobota 28.4.2007
Mladší žáci, Kelč – Otrokovice 2 : 6
Starší žáci, Kelč – Otrokovice 2 : 0
Neděle 29.4.2007
Mladší přípravka, Kelč – Holešov 4 : 3
Starší přípravka, Kelč – Holešov 8 : 4
Úterý 1. 5. 2007
Dorost, Kelč – Chvalčov 7 : 1
Muži, Kelč – Horní Lideč 1 : 1 / 0 : 0 / Zdánlivě jednoduché utkání. Hosté jsou poslední v
tabulce. Na hřišti však naše hráče po všech stranách předčili. Ujali se vedení. Naši vyrovnali
díky pokutovému kopu. S přehledem zavěsil Lukáš Machač. Hráči měli olovo v nohou po
těžkém soustředění, byli na svatbě Lukášovi Machačovi. Tímto bych chtěl Lukášovi i jeho
ženě Romaně popřát hodně štěstí a spokojenosti do manželství
Sobota 5.5.2007
Mladší žáci, Kvasice – Kelč 0 : 1
Starší žáci, Kvasice – Kelč 0 : 5
Dorost, Rajnochovice – Kelč 0 : 4
Neděle 6.5.2007
Muži, Hovězí – Kelč 1 : 0 / 1 : 0 / Na horké půdě mužstva z Hovězí, které si udržuje druhou
příčku v tabulce, naši nezklamali.
Miroslav Červek

Základní škola informuje
Aerobic show Hošťálková
V úterý 24. dubna jela děvčata z kroužku aerobiku soutěžit do Základní školy Hošťálková na
akci Aerobic show. Z děvčat se už staly ostřílené soutěžící, takže opět zabodovaly v silné
konkurenci pěti škol. V 1. kategorii se umístila Andrea Hadašová ze 4. třídy a Magdaléna
Hlavicová z 5. třídy na 2. – 3. místě a Kateřina Surovcová obsadila 8. – 9. místo. Ve 2.
kategorii získala naše děvčata všechna tři „medailová“ místa: Kateřina Vitteková a Andrea
Pitrunová - 1. – 2. místo, Jana Plesníková – 3. místo ( všechny 6. třída) a ještě Barbora

Pelcová (7. třída) se umístila na 5. místě. I v kategorii nejstarších se děvčatům dařilo.
Zvítězila Hanka Machačová, druhá byla Veronika Tomášková (obě 8. třída), na 4. místě se
pak umístila Veronika Davidová z 9. třídy.
Je vidět, že děvčata jsou soutěž od soutěže lepší a lepší a hlavně, že je aerobik baví. Tím
správným způsobem je určitě motivuje cvičitelka Kateřina Žilková, které touto cestou
děkujeme za přípravu děvčat, ale samozřejmě na výsledcích mají zásluhu samotná děvčata a
jejich snaha a píle.
Volejbalový turnaj
Již dva roky se u nás v tělocvičně scházejí zájemci o volejbal (z řad žáků) v kroužku pana
Zdeňka Rady. Letos poprvé se rozhodli zúročit své hráčské umění a přihlásili se do soutěže –
okrskového kola ve volejbalu. Konalo se 26. dubna v tělocvičně ZŠ Žerotínova za účasti
celkem tří družstev. První místo a postup do okresního kola vybojovali naši žáci 9. ročníku ve
složení Petr Hlavica, Roman Jiříček, Petr Matýska, Petr Minář, Radek Pajdla, Pavel Pavlištík,
Dalibor Plesník, Tomáš Rusek a Jiří Tvrdoň.
Okresní kolo se pak konalo v pátek 4. května ( celkem pět družstev – ZŠ Horní Bečva, ZŠ
Dolní Bečva, ZŠ Vsetín Sychrov, ZŠ Nový Hrozenkov + naše škola). Kdyby kluci neprohráli
jeden zápas, mohli postoupit do krajského kola. I přesto je ale 2. místo super výsledkem a
klukům a jejich trenérům gratulujeme k úspěchu.
Pískání pro zdraví – soutěž souborů zobcových fléten – oblastní kolo v Olomouci
21.4. se děvčata kroužku Hra na zobcovou flétnu zúčastnila ve dvou kategoriích výše uvedené
soutěže. V kategorii I – průměrný věk do 9 let - se Žabky ve složení Lenka Tvrdoňová (4.),
Dominika Holášová (4.), Klára Stržínková (3.) a Tereza Škařupová (2.) umístily na 3. místě a
stejné místo obsadily i Žáby – kategorie II – průměrný věk do 12 let – ve složení Veronika
Jandová (5.), Pavlína Hermannová (6.B) a Marie Ryšková (7.B). Děvčatům gratulujeme a jim
i Mgr. Ivetě Stržínkové, která děvčata vede, děkujeme za pečlivou a poctivou přípravu.
Tajemná Indonézie – exkurze
Vyučující zeměpisu navštívili se žáky osmých tříd a některými deváťáky výstavu s názvem
Tajemná Indonézie, která se od 6.3. 2007 koná ve Zlíně, v areálu Svitu – 12. budova. Jedná se
o unikátní výstavu, která vznikla z iniciativy našich cestovatelů J. Hanzelky, M. Zikmunda a
R. Švaříčka. Výstava mapuje jejich putování touto pro nás velmi exotickou oblastí, nabízí
kromě fotografií a materiálních předmětů (zbraně lovců lebek, rituální totemy, obrovské
iniciační masky, bojové oštěpy, kamenné sekery) také ukázky tropické řeky s visutým
mostem, džungli s orchidejemi, živá zvířata, terária, moderní videoprojekci apod.
Tato výstava potrvá až do 10.6.2007.
Mc Donald´s Cup
Tak jak mají starší žáci svou fotbalovou soutěž Cocacola Cup, tak mladší hrají Mc Donald´s
Cup. Právě v pátek 11.5. sehrála dvě naše chlapecká družstva zápasy okrskového kola této
soutěže, ale výsledek nestačil k postupu do dalších kol.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
Krajské kolo v Nestlébasketbalu dívek
Dne 24. 4. 2007 do školy v Kelči zavítalo krajské kolo v basketbalu dívek. Celkem se turnaje,
ve kterém šlo o postup do celostátního kola, zúčastnila 3 družstva, a to ZŠ Vyhlídka Valašské
Meziříčí, ZŠ Slovan Kroměříž a domácí družstvo ZŠ Kelč. Slavnostní zahájení provedl pan
starosta ing. Stanislav Pitrun a ve svém proslovu podtrhl význam celé akce. První utkání ZŠ
Vyhlídka – ZŠ Slovan Kroměříž se stalo jednoznačnou záležitostí družstva z Kroměříže, které

vyhrálo hladce 31 : 6. Pak se s Valašským Meziříčím utkala děvčata z Kelče. A taky to bylo
jednoznačné utkání s ještě vyšším bodovým rozdílem pro naše holky. Zápas skončil 36:6. Po
krátkém odpočinku se uskutečnil rozhodující poslední zápas, který měl rozhodnout o vítězi
krajského kola a tím i postupujícím do dalšího kola soutěže Nestlébasket, do které jsme se
letos přihlásili. Zápas začal ze strany našich hráček velmi ustrašeně a po zásluze nám soupeř
ve skóre hodně odskočil. Pak se do toho holky trošku dostaly a stop dalšímu bodovému
postupu udělalo vyfaulování Marie Ryškové a tím i nucené střídání. Náš oslabený tým ještě
bojoval a přidal pár hezkých kombinací a košů pro vynikající diváky, ale na lepšího a
zkušenějšího soupeře už to zdaleka nestačilo. ZŠ Slovan Kroměříž se stala vítězem nejenom
posledního zápasu 33 : 7 , ale i celého turnaje a právem jako nejlepší tým zlínského kraje
postoupila do dalších kol této soutěže. I tak patří velké poděkování děvčatům: Marie Ryšková,
Petra Kašíková, Adriana Kubešová ze 7.B, Lenka Stašová, Silvie Žákovská, Radka Holčíková
ze 7.A, Veronika Plesníková, Martina Indruchová ze 6.A a Pavlíková Ester ze 6.B, že dobře
reprezentovaly naši školu i město Kelč.
Petr Zátopek

Mateřská škola informuje
Čas ukrajuje poslední dny letošního školního roku, který utekl jako voda a my se s dětmi
těšíme na další společné akce.
Celý červen bude „měsícem dětského úsměvu“, protože je všeobecně známo, že s úsměvem
jde všechno lépe. Zvláště to platí při výchově dětí.
Začátek měsíce proběhne ve znamení Dne dětí, který bude veselý a pohádkový. Společně s
dětmi si vyzdobíme školní zahradu barevnými květinami, balónky a připravíme soutěže, do
kterých se zapojí i maminky. Tatínci se zase postarají o opékání „vuřtů“. Pak přijdou na řadu
oblíbené písně při kytaře, doprovázené dětskými rytmickými nástroji.
Dopoledne nebudou chybět ani Kašpárkovy pohádky, které zahrají dětem paní učitelky.
V úterý 5. června půjdou děti do Kina v Kelči na pásmo kreslených pohádek „Ukradené
sluchátko“. Pohádku Tři prasátka nám 20. června přijde zahrát Divadlo „Řád červených nosů“
z Blatnice pod Sv. Ant. Děti čeká ještě hledání pokladu v parku. Cesta k jeho objevení bude
plná úkolů, překvapení a nástrah.
V neděli 10. června se naše nejstarší děti setkají s mládeží Občanského sdružení „Anděl“ na
kulturní akci nazvané „Sedmikráska“ v Areálu chovatelů v Kelči.
V sobotu 16. června také přivítají nové občánky města na kelečské radnici.
A na konci měsíce už přijde čas loučení s bezstarostným životem předškoláka.
Slavnostní rozloučení se uskuteční v úterý 26. června v Hasičském domě v Kelči, za
přítomnosti rodičů dětí, zástupců Městského úřadu v Kelči a Základní školy v Kelči.
Pasovat děti na školáky bude divadelní společnost „Tilia“ z Hranic.
Nezapomíná se ani na dárek pro vzpomínku na předškolní léta –pěknou knížku s pamětním
listem a album s fotografií ze života v mateřské škole.
Na závěr bych ráda poděkovala zaměstnancům naší mateřské školy za všechno dobré, co v
tomto školním roce dali dětem do života a popřála jim, aby se po dovolené vrátili k dětem
odpočinutí a plni optimismu. Poděkování patří také našemu zřizovateli – Městskému úřadu v
Kelči za jejich vstřícnost a dobrou spolupráci.
Vám všem přeji nezapomenutelné zážitky s dětmi na Vašich prázdninových cestách.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

