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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006
Sdružení nezávislých kandidátů – KELČ 2000
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás opět oslovit v souvislosti s blížícím se termínem voleb do Městského
zastupitelstva. Již dříve jsme si dali za cíl prosazovat naše společné zájmy v několika
oblastech života obce. Připomeňme jen některé úspěchy, kterých jsme ve spolupráci s
ostatními stranami dosáhli:








dokončení kanalizace v Kelči, zahájení investiční akce - odkanalizování místních částí
Němetice, Komárovice
zlepšení provozních podmínek a technického zázemí v základní a mateřské škole
zahájení rekonstrukce kulturního domu
příprava stavebních parcel v lokalitě Záhumení a v bývalém státním statku
odkup a pomoc při uvedení do provozu prodejen smíšeného zboží v místních částech
vybudování víceúčelového hřiště v Němeticích
modernizace místního rozhlasu.

Určitě byly a jsou i jiné problémy, kterým je třeba se také věnovat. V následujícím volebním
období bychom chtěli navázat na to, co se nám podařilo a rozvinout své úsilí i tam, kde jsme
stoprocentně úspěšní nebyli.
K našim prioritám bude i nadále patřit:










ŠKOLSTVÍ
- dokončení generální opravy v základní a mateřské škole
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
- spoluúčast na rekonstrukci státní silnice v Kelči a s ní související oprava chodníků
- oprava místních komunikací včetně dopravního značení
BYTOVÁ POLITIKA
- výkup dalších lokalit pro výstavbu rodinných domů a realizace inženýrských sítí
- podpora výstavby bytů se státní dotací
KULTURA A SPORT
- pokračování v rekonstrukci kulturního domu a kuželny
- zlepšení technického vybavení a zázemí fotbalového hřiště
- další rozvoj dětských hřišť
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
- podporovat rozšíření nabídky k využití volného času mládeže i dospělých
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- propracování systému třídění domovního odpadu
- dokončení odkanalizování místních částí
- obnova a rozvoj veřejné zeleně

Všechny tyto cíle jsou závislé na finančních možnostech našeho města, které jsou omezené.
Proto se budeme snažit i o využití finančních prostředků z evropských fondů a státních dotací
a hospodařit tak účelně, aby výsledek odpovídal zájmům většiny obyvatel.
Kandidáti sdružení KELČ 2000:
ing. Karel David, Roman Večeřa, Mgr. Roman Blaha, Jaroslav Staša, Lubomír Pavelka,

ing. Vlastimil Orel, Vlastimil Pitrun, ing. Radek Sommer, Mgr. Renata Ryšková, Stanislav
Vlček, Lubor Pitrun, Zdeňka Zgažarová, Eva Mašlaňová, Vlastimil Gába, Josef Pavelka

Usnesení z 53.zasedání Rady města Kelče dne 04. 09. 2006
l Rada byla seznámena s přípravou stavební lokality pro výstavbu RD na bývalém statku v Kelči a
doporučuje zastupitelstvu k projednání uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě k pozemkům v I.
etapě výstavby s vybranými zájemci. l Rada bere na vědomí žádost p.Blanky Uhrové ,Kouty
1290,Valašské Meziříčí o projednání změny územního plánu města Kelč k pozemku parc.č. 330/5 v
k.ú.Kelč-Nové město a záležitost odkládá k řešení při další změně ÚP. l Rada schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku 4 000,-Kč na úhradu dopravy zájezdu rodičů s dětmi dne 02.09.2006 do Střížova
a Náměště na Hané ,pořádaný kulturní komisí rady. l Rada schvaluje finanční příspěvek pro florbalový
oddíl Jednoty OREL KELČ ve výši úhrady pronájmu tělocvičny pro oddíly dětí do 15 let v roce 2006. l
Rada schvaluje provedení rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Záhumení, výstavba 4 RD, a pod
kostelem (3 ŘD) podle nabídek firmy ELSAP – Josef Srkala Kelč čp.4 . l Rada byla seznámena s
geometrickým zaměřením pozemků u RD čp. 193 v Kelči (p.Jaroslav Černoch) a doporučuje
zastupitelstvu schválit majetkoprávní vypořádání k pozemkům dle tohoto geometrického plánu. l
Rada bere na vědomí žádost Střeleckého klubu Kelč o odprodej části pozemku parc.č. 662/2 v k.ú.
Kelč-Staré město.Za účelem vyjasnění záměru využití pozemku požaduje zajistit osobní projednání s
žadatelem na příštím zasedání rady města. l Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 05/2006 s
REALKA – Rubíček plus s.r.o.,Masarykovo nám.9,Kroměříž , na zpracování finančního projektu
akce“Kelč – odkanalizování m.č.Němetice a Komárovice“.l Rada schvaluje návrh vedoucí Městské
knihovny Kelč p.Milady Davidové o zajištění provozu knihovny do konce roku 2006. l Rada
nevyhovuje žádosti p.Ilony Barošové o prodloužení nájmu k bytu č. 205 v penzionu pro důchodce v
Kelči čp.290 a požaduje ukončit nájem k 30.09.2006. l Rada bere na vědomí stížnost občanů z Kelče –
Posvátna na obtěžování zápachem z provozu vepřínů ZD Kelč a pověřuje starostu a místostarostu
záležitost osobně projednat s předsedou družstva. l Rada byla informována o havarijním stavu
střešních oken v některých bytech v budově penzionu pro důchodce Kelč čp.290 a pověřuje MěÚ Kelč
zajistit jejich opravu popřípadě výměnu oken. l Rada byla seznámena s návrhem úpravy rozpočtu
r.2006 (navýšení v příjmech i výdajích o 797 000,-Kč) a tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení. l
Rada bere na vědomí oznámení p.Jindřicha Plesníka o poškození podstavce kříže v Komárovicích
vedle kaple a pověřuje MěÚ zajistit posouzení kameníkem. l Rada schvaluje „Řád dětského hřiště“ ,
které bude na sídlišti v Kelči.

Usnesení z 21.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
14.09. 2006




Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2006 dle předložené zprávy v příjmové i
výdajové části na částku 45 466 000,-Kč.
Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypořádání k pozemkům v k.ú.Kelč-Staré město podle
geometrického plánu č.302 – 1037/2006 ze dne 11.08.2006 takto :
o směna části pozemků parc.č. 1328/1, 87 a st. 50,mezi Městem Kelč a panem
Jaroslavem Černochem ,Bělidla 1125,Bystřice pod Hostýnem. Směna části pozemků
bude provedena bez vzájemné finanční úhrady.

o



prodej části pozemku parc.č. 1328/1, nově označenou parc.číslem 1328/32,
manželům Lubomíru a Ludmile Kuběnovým,Kelč čp.288 za cenu 70,-Kč/ m2 .
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o budoucí kupní smlouvě k pozemkům pro výstavbu
rodinných domků v lokalitě bývalého statku v Kelči s vybranými zájemci s těmito podmínkami
:
o kupní cena pozemků se stanovuje ve výši 100,-Kč/m2
o stavba rodinného domku bude zahájena do 2 roků od sepsání smlouvy o budoucí
kupní smlouvě
o kupní cena za pozemek bude zaplacena při podpisu kupní smlouvy , nejpozději při
kolaudaci rodinného domku

Informace k volbám
Ve dnech 20. a 21. října 2006 se v našem městě konají volby do zastupitelstva města Kelč a
volby do Senátu Parlamentu České republiky (1. kolo), případné 2. kolo voleb do Senátu se
uskuteční ve dnech 27. a 28. října 2006.
Volební místnosti budou otevřeny :
v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin.
Pro Kelč a její části je opět stanoveno 6 volebních okrsků:
Okrsek č. 1 – Městský úřad Kelč, čp. 5, obřadní síň v přízemí – pro voliče s příjmením
začínajícím písmeny A – N
Okrsek č. 2 – Městský úřad Kelč, čp. 5, zasedací místnost v 1. poschodí – pro voliče s
příjmením začínajícím písmeny O – Ž
Okrsek č. 3 – Obecní dům v Němeticích, čp. 75 – pro voliče z Němetic
Okrsek č. 4 – Obecní dům v Komárovicích, čp. 37 – pro voliče z Komárovic
Okrsek č. 5 – Obecní dům ve Lhotě u Kelče, čp. 46 – pro voliče ze Lhoty u Kelče
Okrsek č. 6 – Obecní dům v Babicích, čp. 24 – pro voliče z Babic
Do zastupitelstva obce mohou voliči volit pouze ve svých volebních okrscích. Do Senátu
můžou voliči volit i v jiných volebních okrscích volebního obvodu č. 77 s voličským
průkazem, který jim vystaví na základě žádosti městský úřad Kelč. Voličské průkazy budou
vydávány od 5. října, konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu je
18. října.
Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději do 17. října. Hlasovací lístky budou k
dispozici i ve dnech voleb ve volebních místnostech.
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb jsou průběžně vyvěšovány na úřední
desce MěÚ Kelč.

KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY –
KELČ
od 1.10.2006
říjen 2006
středa 4.10. 8-16 hodin
středa 11.10. 8-16 hodin
středa 18.10. 8-16 hodin
středa 25.10. 8-16 hodin

listopad 2006
středa 8.11. 8-16 hodin
středa 22.11. 8-16 hodin
prosinec 2006
středa 6.12. 8-16 hodin
středa 20.12. 8-16 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí v úřední dny :
PO, ST od 8 do 17 hodin a ÚT,ČT,PÁ od 8 do 13 hodin

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
Pojednání o hradu Šaumburku v prvních dobách jeho bytí (v letech 1272 až 1326) nelze
ukončit úvahou o domnělých Templářích na Šaumburku a o vzniku poutí v Podhradní Lhotě.
Až do roku 1727 byla Podhradní Lhota přifařena do Kelče. Na dnešním hřbitově stál tehdy
dřevěný kostelíček sv. Anny, který měl v letech 1670 až 1690 pouze jeden oltář a na vížce
malý zvonek. Třikrát do roka sloužil tam farář z Kelče sv. mši. Nedostával za to desátek,
nýbrž peníze (Selský archiv VII. 19). Kostelíček byl zrušen teprve za císaře Josefa II.
Nynější kostel vystavěl olomoucký biskup kardinál Schrattenbach. Nad vchodem do kostela
je kamenný, dovedně tesaný erb s letopočtem 1716. Označuje dobu, kdy se stavbou kostela
bylo započato. Na nedaleké farní budově, vystavěné roku 1732,je také Schratttenbachův znak,
je však rozložen ve tři štíty.V jednom z nich jsou pyramidy, ve druhém orel (oba jsou znaky
olomouckého biskupství), ve třetím štítu uprostřed pod nimi je biskupův rodný znak. Pod
celým znakem je obšírný latinský nápis, nad ním biskupský klobouk se šňůrami a třapci, pod
kloboukem biskupský kříž průvodní, po stranách kříže insignie důstojnosti biskupské a
knížecí (mitra, berla, koruna , meč). Klobouk, kříž a insignie má také Schrattenbachův znak
nad vchodem do kostela. Takový znak Schrattenbachův s letopočtem 1736 vidíme také nad
vchodem do kostela v Kelči, takový znak je zasazen nad vjezdem do bývalého biskupského
dvora v Bochoři u Přerova. Několik kamenných kardinálových znaků je nyní uloženo v
Museu v arcibiskupském zámku v Kroměříži (Časopis Spolku musejního v Olomouci
XXXVIII. 164).
Schrattenbach vystavěl opravdu kostel honosný, vysoký, vzdušný, světlý, s věží za
presbytářem a s mohutným průčelím, k němuž vede majestátní schodiště. Průčelí je po
stranách vroubeno staletými lipami. Hned na prvý pohled je kostel ještě dnes překvapením v
tomto kraji. A působil jistě mocně na mysli lidu v celém okolí v době svého vzniku.Tento
barokový kostel byl však vysvěcen až dne 25. července roku 1742. Byl původně zasvěcen
svaté Anně. U kostela nebyla zřízena hned fara, nýbrž pouze samostatná administratura. Jejím
prvním správcem neboli administrátorem byl od června roku 1727 František Josef
Brandejský, který tam setrval až do září roku 1733, kdy se stal farářem v Břestě u Kroměříže.
Od něho se dovídáme o Podhradní Lhotě jako o poutním místě.
Roku 1736 byl v Brně, v chrámě sv. Tomáše, korunován obraz P. Marie. Slavnost byla

popsána latinsky v knize téhož roku vyšlé, a přiložena některá německá i česká kázání. Česká
kázání jsou tam tři, první z nich od Františka Josefa Brandejského, faráře břestského, které
měl dne 10. května roku 1736. V úvodu zmiňuje se kazatel o soudobých válečných událostech
v Evropě ( v Polsku a v Itálii), o tehdejších úzkostech, o soužení, o velikém útiskání a
presování Moravanů a o příčinách toho všeho, které vidí v souvěkých bojích o královské
koruny v Evropě : polskou, sicilskou a neapolskou. „Královské koruny jsou původ toho
nynějšího soužení, královské koruny způsobily toto presování“, volá kazatel Brandejský.
Dotýká se tím války, která se roku 1733 rozpoutala o polský trůn, a vídeňského míru roku
1735, kterým rakouský císař Karel VI. ztratil Sicilii a Neapolsko (jejich královské koruny).
Také se zmiňuje Brandejský ve svém kázání o poutních místech na Moravě : „ Vědí ctitelové
Mariánští o Křtinách, Tuřanech, Vranově, Nikelspurku (Mikulově), vědí o Dubě (u
Tovačova), o Žarošicích, o Svatém Kopečku ( u Olomouce), o Podhradní Lhotě, o Zašové (u
Valašského Meziříčí), o Hostýně, o Španělské kapli při Novém Jičíně, vědí o mnohých jiných
svatých místech v Moravě, kde Maria v svých svatých obrazích je ctěná, jakoby osobně byla
přítomná“ (Časopis Českého musea roku 1885, str. 403-404).
Pokračování příště. Vyhledala : Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2006
Vážení příznivci kina !
Chtěl bych vás znovu upozornit, že jsme změnili promítací hodinu u filmu pro dospělé na 19
hod. a u filmu pro děti a filmy rodinného tipu na 17hod. Věříme,že se tato změna projeví ve
vyšší návštěvnosti kina a větší spokojenosti filmových diváků.
Neděle 1.října v 19hod.
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Podle bestselleru Michala Viewegha natočil debutující Jiří Vejdělek letní komedii o autobuse
plném výletníků a jejich dovolené v Itálii. Osazenstvo autobusu coby zmenšený model české
společnosti vyráží vstříc velkému diváckému očekávání.
Český film, vstupné 39 Kč.
Neděle 8.října v 17hod.
DIVOČINA
Kdyby lev v newyorské ZOO nekrmil dospívajícího synka povídačkami o krásách divočiny,
mohl si ušetřit spoustu starostí. Protože dorostenec vyrazil přesvědčit se, co je na Africe tak
fajn .Tatínek s partou kamarádů ho musí zachraňovat.
Americký kreslený film v českém znění, vstupné 35 Kč.
Neděle 15.října v 19hod.
SILENT HILL
Radha Mitchellová hledá svou dceru v pekle, jež má podobu nadpřirozenými silami
prodchnutého městečka jménem Silent Hill. Adaptaci veleúspěšných hororových videoher
natočil Christophe Gans.
Americko -japonský horor s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 22.října v 17hod.
AUTA
Auta - auta - auta. Není důležité, kam jedeš, ale musí to být jízda. Tahle digitální vozítka
mluví sama za sebe.

Americký kreslený film v českém znění, vstupné 35 Kč.
Neděle 29.října v 19 hod.
BESTIE KARLA
Příběh vražedkyně českého původu Karly Homolky a jejího manžela, kteří mají na svědomí
brutální smrt několika mladých dívek. Na motivy skutečné události.
Americký film s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Na měsíc LISTOPAD připravujeme: SUPERMAN, POSEIDON, DŮM U JEZERA.
Pajdla Miroslav, vedoucí kina

Kopaná
KOPANÁ
Pro trenéry, hráče a jejich asistenty skončila dovolená i fotbalové prázdniny.
Začaly totiž mistrovské soutěže nového ročníku 2006/2007.
Trenérem mužstva je Metoděj Nejedlý. Do mužstva se vrátili Ondra Schwarz a Michal
Tvrdoň. Přišli Petr Zdařil spolu s Petrem Vlčkem, na půlroční hostování Zbyněk Vinklár, na
roční hostování Petr Mizera. Věřím, že všichni tito hráči zapadnou do mužstva a budou jeho
posilou. Mužstvo opustil Tomáš Kocián ten, odešel hrát do Juřinky.
Neděle 13.8.2006
Muži, Halenkov – Kelč „B“ - 13 : 1 !!!
Muži, Prostřední Bečva – Kelč – 0 : 4 Branky vstřelili Martin Pastrnek 2x, Tomáš
Srkala a Tomáš Zdařil.
Sobota 19.8.2006
Dorost, Kelč – Hovězí – 2 : 1
Neděle 20.8.2006
Muži, Kelč „B“ – Vsetín „B“ – 1 : 3
Muži, Kelč – Velké Karlovice „B“ - 4 : 1 / 3 : 0 / Vstup do podzimní části soutěže se našim
mužům vydařil. Hostující hráči si přijeli alespoň pro bod, již v úvodu utkání jejich snažení
zmrazil Martin Pastrnek. Další jeho brejk znamenal druhou branku. Aby toho nebylo málo,
dal i třetí branku a tak skončil první poločas. Do druhého poločasu šli hosté s vědomím
zkorigovat výsledek. Podařilo se jim vstřelit jen jedinou branku, avšak to se nelíbilo Martinu
Pastrnkovi a zvýšil naše vedení. Toto utkání bylo pouze v jeho režii !
Sobota 26.8.2006
Mladší žáci, Valašské Klobouky – Kelč – 0 : 12
Starší žáci, Valašské Klobouky – Kelč – 3 : 1
Muži, Ůstí – Kelč „B“ – 3 : 1
Neděle 27.8.2006
Dorost, Bylnice – Kelč – 4 : 1
Muži, Dolní Bečva – Kelč – 0 : 1 / 0 : 0 / Ten, kdo očekával hladké vítězství našich hráčů, se
mýlil. Domácí hráli bez respektu. Zatlačili naše hráče na jejich polovinu. Jejich střely míjely
naši branku. Druhý poločas začali lépe opět domácí, přesto to byl právě Martin Pastrnek,
který vstřelil vedoucí branku. Od této chvíle se valily útoky domácích na naši bránu, ale
všechno jako zázrakem vychytal Petr Kubjat. Podržel naše mužstvo. Hra našich hráčů v této

fázi utkání nebyla dobrá. Míče od obránců i záložníků na útočníky byly pouze nakopávány,
bez myšlenky.
Sobota 2.9.2006
Mladší žáci, Kelč – Poličná – 6 : 3
Starší žáci, Kelč – Poličná – 0 : 3
Dorost, Kelč – Vlachovice – 1 : 5
Neděle 3.9.2006
Mladší přípravka, Kelč – 1.FC Valašský – 1 : 15
Starší přípravka, Kelč – 1.FC Valašský – 4 : 9
Muži, Kelč „B“ – Dolní Bečva „B“ 2 : 9
Muži, Kelč – Bylnice – 2 : 1 / 1 – 0 / Utkání se pro naše hráče nevyvíjelo dobře, hned v
úvodu utkání kopal Martin Pastrnek pokutový kop a neproměnil, avšak ani tato situace naše
hráče nepoložila. Jejich výkon rostl každou minutou. Výsledkem tohoto snažení byla branka
Martina Pastrnka, za předvedenou hru si ji zasloužili. Do druhého poločasu vstoupili naši
hráči s odhodláním zvýšit vedení. Své první branky mezi muži se dočkal Petr Vlček. Po této
brance naši hráči přestali hrát. Hosté toho využili ke snížení dvougólového manka. To se
našim hráčům nelíbilo a zabrali. Výsledkem toho byly neproměněné tutovky. Diváci opět
viděli kvalitní fotbal, škoda, že jich přišlo tak málo.
Sobota 9.9.2006
Dorost, Podlesí – Kelč – 2 : 0
Neděle 10.9.2006
Mladší přípravka, Zlín – Kelč – 2 : 0
Starší přípravka, Zlín – Kelč – 4 : 1
Mladší žáci, Hulín – Kelč – 7 : 3
Starší žáci, Hulín – Kelč – 5 : 1
Mužstvo TJ Kelč „B“ bylo odvoláno ze soutěže.
Muži, Podlesí – Kelč - 6 : 2 / 2 : 1 / Nováček naděloval lídrovi tabulky. Když nadílka, tak
pořádná ! Naši hráči začali s velkým elánem. Domácí hráče přehrávali po všech stránkách.
Tuto převahu zúročil Martin Pastrnek vedoucí brankou, poté si vytvořili ještě několik tutovek.
Skóre se však měnilo na naší straně. Domácí kopali pokutový kop a vyrovnali. Přidělili našim
hráčům ještě jednu branku do šatny. V druhém poločase to byli právě domácí, kteří řídili
utkání ve vlastním zájmu. Při jednom průniku jejich hráče jej fauloval náš brankář Petr Kubjat
a dostal červenou kartu.
Do branky se postavil Vašek Škařupa a skóre neutěšeně narůstalo. Na konec zápasu snížil na
přijatelný výsledek Tomáš Srkala.
Miroslav Červek

Hasiči
Velkopopovický kozel Extraliga ČR v požárním útoku – Babice 13.8. 2006
Předpovědi počasí na druhý srpnový víkend bohužel nelhaly. Již v sobotu odpoledne, kdy se převážná
část družstev přesunula z dějiště sobotního závodu do Babic, začala zatažená obloha kropit travnaté
hřiště. Pořadatelé se proto snažili zlepšit náladu všem přítomným příjemnou hudbou a občerstvením.

Ráno druhého dne vypadalo obdobně jako konec předchozího dne, ale těsně před startem se obloha
uklidnila a po deváté hodině odstartovalo první družstvo. Na dráze v Babicích nepadaly nikdy super
rychlé časy, o čemž svědčí i dva roky starý rekord dráhy 17,60s družstva Petrovic. Mokrý terén měl
toto pravidlo potvrdit – v první desítce bylo dokonce pět neplatných pokusů. Zlepšující formu doma
potvrdili i domácí a časem 18,33s obsadili 6. místo a uhnízdili se „definitivně“ celkově v první
patnáctce. Vedli až do startu družstva mužů Úherců (PS), které nakonec časem 18,12s obsadilo třetí
místo, na druhé místo se vytáhli kluci z Urbanova (JI) – 18,05 s a stále se zlepšující formu potvrdil
Radíkov (PR) a jako jediný pokořil hranici 18s a to časem 17,73s . Celkem o body a ceny v kategorii
mužů bojovalo 28 družstev. S těžkou dráhou a nepřízní počasí přijelo do Babic bojovat osm družstev
žen. Stejně jako loni obhájily prvenství na skoro domácí půdě ženy z Kunovic (VS) a časem 17,03 ujely
ostatním o více jak jednu vteřinu a v podstatě si zajistily i celkové vítězství v letošním ročníku
Extraligy. Na druhém místě skončily jejich velké soupeřky, ženy z Nevcehle (JI) s časem 18,41s. Třetí
místo obsadily ženy z Uherce (PS) 19,18s. Chtěli bychom, touto cestou poděkovat všem sponzorům a
příznivcům hasičského sportu, kteří nám přispěli k zajištění a uspořádání tak významné soutěže. Karel
Gába

Kelečští hasiči – vítězové Středomoravského poháru a
Vsetínské ligy
Ještě než uzavřeme pro letošní rok hasičskou sezónu, rádi bychom Vás informovali vynikajících
výsledcích našich mladých hasičů. Jak již bylo zmíněno, hlavní prioritou byly dobré výsledky ve
Středomoravském poháru žákovských družstev. V posledních závodech Středomoravského poháru
jsme dosáhli těchto výsledků:

Dřevohostice:
1. Pravčice 13,73
2. Ludslavice 13,95
3. Vítonice 14,01
5. Kelč 15,06
Hostišová :
1. Tečovice 13,13
2. Pravčiče 13,20
3. Brumov 13,76
Zde jsme byli kvůli chybě pořadatele nuceni svůj dobře rozjetý pokus opakovat, avšak díky
nervozitě nebyl výsledek na bodovaných místech.
Soběchleby:
1. Kelč 12,47
2. Pravčice 13,06
3. Brumov 15,39
Míškovice:

1. Pravčice 11,76
2. Kelč 12,64
3. Tečovice 13,15
Tečovice:
1. Brumov 12,64
2. Tečovice 13,13
3. Kelč 13,64
Po velmi dramatickém a napínavém závěru v Tečovicích, kde jsme do konce závodu nevěděli,
jaké bude naše celkové umístění, jsme skončili k naší obrovské radosti v celkovém pořadí na
prvním místěa stali se mistry Středomoravského poháru pro rok 2006. Na druhém místě
se ztrátou jednoho bodu skončili loňští obhájci z Brumova a třetí místo obsadili žáci z
Pravčic.
Mimo závodů Středomoravského poháru se naši žáci zúčastnili i několika závodů Vsetínské
ligy, kde jsme se umístili takto:
ve Viganticích 1.místo
ve Veselé 2.místo
na Dolní Bečvě 2.místo
v Novém Hrozenkově 1.místo
v Jarcové 3.místo
v Karolince 2.místo
V celkovém pořadí se naši žáci stali i vítězi Vsetínské ligy.
Dne 10.září jsme díky umístění v okrese Vsetín byli pozváni na Pohár ředitele HZS
Zlínského kraje, který se konal v Rokytnici u Slavičína. Zde jsme obsadili skvělé třetí
místo.
Na ostatních pohárových závodech se naši žáci umístili :
Hustopeče nad Bečvou 1.místo
Záhlinice 2.místo
Machová 2.místo.
30.září jsou naši žáci pozvání na Pohár mistrů, konaný v Pravčicích. O výsledku Vás budeme
informovat v dalším čísle.
Hvězdnou sestavu pro letošní rok tvořili : Michaela Stašová, Eva Foukalová, Aleš Staša,
Karolína Jiříčková, Filip Hvorkový, Gabriela Masaříková a Tomáš Rusek, náhradníci
Naděžda Stašová, Iveta Plesníková. Jelikož někteří z nich museli pro svůj věk již se
závoděním skončit, děkujeme jim touto cestou za skvělou reprezentaci.
Mgr.Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

Základní škola informuje
Byl zahájen školní rok 2006/2007

V pondělí 4. září byl v Základní škole Kelč zahájen nový školní rok.
Do školy nastoupilo 289 žáků, kteří se budou letos učit ve 14 třídách. Čekaly na ně nové třídy
a prostory ve 2. poschodí přístavby (1.B, 3. a 4. třída) a dále úplně nové šatny, které byly
vybudovány z původní malé tělocvičny a jedné třídy v přízemí hlavní budovy.
Organizace školního roku 2006/2007
Období školního vyučování ve školním roce 2006/2007 začne ve všech základních školách,
středních školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2006. Vyučování bude v prvním pololetí
ukončeno ve středu 31. ledna 2007. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 29. června 2007.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2. ledna
2007. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2007.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 26.2. – 4.3.
2007 ( okres Vsetín).
Zápis do 1. třídy: 15.1.2007 – 15.2.2007.
Přijímací zkoušky: 1. kolo – pondělí 23.4.2007, 2. kolo – středa 2.5.2007.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2007.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2007 do pátku 31. srpna 2007.
Období školního vyučování ve školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.
Volitelné předměty
Základy administrativy - 6. a 8. ročník
Konverzace v anglickém jazyce – 8. a 9. ročník
Konverzace v německém jazyce – 9. ročník
Dramatická výchova – 9. ročník
Přírodopisný seminář – 9. ročník
Volba povolání – 8. ročník
Pěstitelství – 7. ročník
Příprava pokrmů a vaření – 7. ročník
Sportovní hry – 6. a 7. ročník
Nepovinné předměty
Náboženství
Kroužky školního klubu
Šikulka – batikování, malování na sklo, mramorování, práce s moduritem
Ruční práce – drhání, háčkování, vyšívání
Práce na počítači a počítačové hry
Práce na počítači – internet
Florbal
Sportovní hry
Akce měsíce září
1. 8.9. – divadelní představení pohádky Princezny jsou na draka ( Kelečské divadelní léto)
2. 21.9. – výuka žáků 4. třídy na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí
3. 22.9. – exkurze žáků 9. tříd do Osvětimi a Krakova.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
Dne 4. září 2006 jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2006/2007. Maňáskovým
představením s Kašpárkem „Pojďte s námi za pohádkou“, pomohly paní učitelky dětem
překonat první odloučení od rodičů.
Mateřskou školu bude v tomto školním roce navštěvovat 84 dětí. Je to opět nejvyšší počet
dětí, které může trojtřídní mateřská škola přijmout.
Náročné období adaptace na nové prostředí a kolektiv, kdy je potřeba hodně trpělivosti,
pochopení a také komunikace rodičů a učitelek, už máme za sebou a naše škola se pomalu
dostává do pravidelného rytmu své celoroční práce.
Výchovně vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných učitelek včetně ředitelky, zdravou
stravu zabezpečují 3 zaměstnanci školní jídelny a o čistotu školního zařízení se stará 1
uklízečka. Dalším zaměstnancem je účetní, která pracuje na zkrácený pracovní úvazek.
Všichni společně se snažíme, aby byly děti spokojeny, šťastny a do naší mateřské školy,
kterou jsme si pojmenovali„Sluníčko“ , se těšily.
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Děti se
učí především přímými zážitky a na základě praktické zkušenosti podle přísloví „Pověz mi,
zapomenu. Ukaž mi, zapamatuji si. Zapoj mě do práce, porozumím!“
Každá třída má také zpracován svůj třídní program se symbolem třídy.
V letošním školním roce se bude 33 dětí, které jsou umístěny ve dvou třídách, připravovat na
plynulý přechod do základní školy. Jde o systematickou a cílevědomou přípravu, která u
dítěte rozvíjí vědomosti, poznání, myšlení, vůli, tvořivost, aktivitu a návyky.
Součástí této přípravy je i přiměřený grafický projev, který je založený na uvědomělém
pohybu – koordinace svalstva ruky, zápěstí a prstů, tedy jemné motoriky, ve spojitosti se
smyslovými funkcemi – zrakem, sluchem a hmatem. Všechny činnosti motivujeme hrou,
která obohacuje život a poskytuje prostor pro vlastní aktivitu dítěte. Včasná a správně cílená
příprava v předškolním věku se pozitivně odrazí ve výsledcích, které děti dosáhnou už v
tomto období v dovednostech a návycích.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také hodně kulturních, sportovních a
poznávacích akcí.
6. září nás navštívilo Divadlo Úsměv s pohádkou „Perníková chaloupka“.
8. září jsme v rámci „Kelečského divadelního léta“ navštívili Kino Kelč, kde Docela velké
divadlo z Litvínova zahrálo dětem pohádku„Princezny jsou na draka“.
Dne 21. září byly děti, které jsou v posledním ročníku mateřské školy, autobusem na
Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí, společně se žáky ZŠ v Kelči. Děti navštíví ještě
Hvězdárnu ve Val. Meziříčí, kde je bude čekat také „Vesmírná pohádka“.
22. září přijelo k nám do mateřské školy „Kouzelné divadélko“ se zábavným programem, ve
kterém vystoupil i žonglér.
V říjnu čeká děti soutěž o nejhezčího draka, vycházka na „dračí kopec“ s pouštěním draků,
návštěva Zemědělského družstva v Kelči, kde se děti seznámí s chovem hospodářských
zvířat.
4. října přijede do mateřské školy „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“ v podání Divadla Zlatá
studna.
Přejeme si, aby se nám všem práce dařila, aby byly spokojené nejen děti, ale i jejich rodiče,
aby nám ve školce pořád svítilo sluníčko.

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Výroční zpráva RUTY ŠUTY Kelč
Čas velmi rychle letí a náš soubor country tanců v Kelči později Ruty Šuty Kelč už slaví první
rok založení. První schůzka v hasičském domě proběhla 7.10.2005. Přišlo asi 10 zájemců a
postupně se přidávali další nadšenci. 8.10. 2005 jedeme na seminář do Hošťálkové, kde
country tance vyučuje p. Procházka - vedoucí dětských country souborů v České republice.
Přivážíme si spoustu materiálu, kontaktů a zkušeností. Náš soubor se začíná rozvíjet třemi
směry:
- tradiční country tance
- line dance
- clogging
Děti i dospělí tančí s velkou chutí a 7.1.2006 nás čeká 1. vystoupení na plese v Horních
Těšicích. V únoru tančíme na farním a hasičském plese v Kelči.
25.3.2006 vystupujeme na Dni zdraví a pohybu v místní škole a poprvé se tančí clogging step.
Díky pozvání Sdružení Anděl jsme si zatančili i v Teplicích nad Bečvou 28.4.2006 a v
Hustopečích nad Bečvou 26.5.2006.
Velkou akcí jsou dny 19.5. – 21.5. 2006, kdy jsme se zúčastnili soutěže O moravský country
pohárek ve Všechovicích Na této soutěži jsme při velké konkurenci získali dvě třetí místa.
Všichni máme z našeho umístění velkou radost.
28.5.2006 vystupují tanečníci na Kácení máje v Rouském a pro naše kelečské kácení máje
jsme připravili originální tančení rodičů i prarodičů s dětmi. Podle ohlasu diváků - velmi
zdařilé.
18.6.2006 vystupujeme na dětském dni v ÚSP Skalička. Pro tyto děti je to velký zážitek a i
naši tanečníci se podívali tam, kde ještě nikdy nebyli.
25.6.2006 nám p. Schybolová dává prostor o jarmareční neděli, tančíme ve stylu country.
Čtyři taneční soubory a dvě kapely a doprovodný program se nám doufám povedl.
Ani o prázdninách nelenošíme, tančíme a pilně trénujeme i ve 30° vedrech.
4 – 5.8.2006 nás zve skupina Gympleři na Bystřičku, kde probíhá festival „Starý dobrý
western“. Vystupujeme, i když mrholí, a clogging se skladbou „Suzana“ musí tanečníci
opakovat.
26.8.2006 vystupujeme v Horním Újezdě na Mikroregionální olympiádě.
16.9.2006 tančíme na Country bále ve Skaličce na festivalu trampských písní.
Výčtem těchto akcí jsme Vám přiblížili naši činnost. Za jeden rok jsem toho stihli docela dost
a ještě toho máme hodně před sebou.
Naši tanečníci už mají tři kroje, za ně děkujeme p. Vybíralové a troje boty díky dobré
spolupráci s p. Hýžou. Díky také patří Nadaci „Děti,kultura,sport“ p.Valenty, která sídlí v
Uherském Hradišti, a Městu Kelč za finanční podporu , p. Schybolové- kulturní referentce-za
pomoc při vyřízení grantu.
Díky také obětavým rodičům, kteří vždy ochotně všechny zavezou na vystoupení.
Jestli má někdo chuť s námi tancovat, rádi Vás uvidíme. Zkoušky se konají vždy v pátek od
18.00 hod v hasičském domě. S sebou jen přezuvky a dobrou náladu.
Vedoucí souboru Jitka Hegarová.

Výlet na „Starý dobrý western“ na přehradě Bystřička
4. – 6.8.2006
V pátek jsme vyjeli třemi auty směr Bystřička. Po zastávce ve Valašském Meziříčí jsme za
deště dorazili na festival, kde nás již pořadatelé očekávali. Po ubytování v kempu Dolinky
jsme se vypravili na country bál, kde hrály skupiny Gympleři a skvělá slovenská kapela The
Colt. Děti si s chutí zatančí Line dance a ve 23,00 hod. odcházíme spát.
V sobotu nás čeká velký den . Máme mít 2 – 3 vystoupení a děti se moc těší. První přijdou na
řadu naši nejmenší s country tancem „Střevíčky“. Vystoupení je zakončeno zaslouženým
potleskem. Poté nám pořadatelé oznámí, že se zvyšuje počet vystoupení na 5–6. Takže
narychlo zkoušíme další choreografie. Stále poprchává, ale děti tančí i v dešti, což publikum
oceňuje obrovským aplausem. Ovšem naše vrcholné číslo je díky rozmarům počasí ohroženo.
Stepařské vystoupení je na mokrém parketu velice riskatní. Ale motlitby našich tanečnic /
Veroniky, Terezky, Anetky a mé / byly vyslyšeny a ve 20.00 hod. děti nastupují k
stepařskému vystoupení „Suzana“. Pro obrovský úspěch našich tanečníků jsou potleskem
vyzváni k opakování skladby. Pro naše tanečníky je tento úspěch odměnou za dřinu, se kterou
se potýkali celý půlrok, při přípravách našich choreografií. A také máme možnost vidět přímo
v akci na pódiu velikány naší country a folkové scény, jako jsou Wabi Daněk, Hana Horecká,
Texmeni, Rangers a na závěr programu i Petra Spáleného se skupinou Apollo.
Na celou akci jsem měli jako účinkující vstup zdarma a na večeři jsme dostali výborný guláš
nebo domácí klobásky podle chuti.
Účastníci: Jitka Hegarová, René Hegar, Jana Tomášková, Patrik Hegar. Veronika Hegarová,
Veronika Tomášková, Aneta Pitrunová, Iveta Ondrušková, Petra Ondrušková, Hana
Machačová, Nela Nenutilová, Tereza Jandová, Petr Janda, Libor Nenutil, Alena Pajdlová,
Veronika Jandová, Karel Tvrdoň a Aleš Tvrdoň.

Mikroregionální olympiáda
26.8.2006
Na pozvání . starostky obce Rouské p. Stržínkové jsme vystupovali na Mikroregionální
olympiádě v Horním Újezdě.
Tato akce začala průvodem obcí a naši tanečníci nesli prapory.
Mezi jednotlivými soutěžemi devíti obcí regionu jsme vystupuvali s různými tanci celkem
pětkrát. Tančili jsme country tance „Střevíčky“, starší tanečníci vystupovali s tancem
„Valčíček“ , line dance a nechyběl ani clogging.
Velice dobře nás pohostili - kuřetem a limonádou a za odměnu si mohly děti zaskákat na
bungee trampolíně. Vystoupení se velice líbilo a máme nabídky na další akce.
Hegarová Jitka

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Anna Radová Babice
Ludmila Konvičná Babice

65 let
Bohumil Pastrnek Kelč
70 let
Vladimír Vaníček Lhota
František Hýža Kelč
81 let
Vlastimila Vlčková Kelč
87 let
Karel Stříteský Kelč
93 let
Marie Pitrunová Kelč

Narození
Martin Hruška Kelč
Martina Stříteská Kelč
Johana Hradilová Kelč

Sňatek
Vladimír Kubeša * Zuzana Škařupová
Martin Orosz * Lenka Pastrnková
Ladislav Lehnert * Lenka Šimerová
Petr Kostka * Andrea Matulová

Úmrtí
Jaroslav Jurajda 62 let Kelč

