ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2005

Úvod
IX. Kelečský jarmark
25.6. - 26.6. 2005 - areál parku u Kina
Program agentury LEV – Karel Adamec
Sobota 25. června
Hlavní pódium
14:00 Přivítání dětí v Bradavické škole
14:15 Veselá kouzla učitele chechtacích kouzel
14:45 Pohádka – O veselé princezně
15:05 Calata – historické písně
15:35 Standa Kix paroduje Harryho Pottera
16:05 Albus Brumbál
16:35 Fakíři a turecká tanečnice
16:50 Šermíři
17:15 Další sprška veselých kouzel
17:45 Calata – historické písně
18:15 Útěky z Azkabanského vězení
18:45 Žonglér
19:00 Kouzla Veselého Jirky
19:30 Calata
20:00 Soutěže a kouzla s Harry Potterem
20:30 Team Revival
21:30 Ohňová show
22:00 – Taneční zábava se skupinou POHODA z Hranic
Doprovodný program
Stan Versailles - Cimbálová muzika, Stan Versailles 2 - Šachová simultánka
Zapovězený les - Soutěže s Harry Potterem
Neděle 26. června
Program – od 10,00 do 17 hodin
Cimbálová muzika Mezříčan, cimbálovka z Rusavy, dětský soubor z Valašského Meziříčí,
divadelní představení OS Anděl, vystoupení dětí z Mateřské školy Kelč, rocková kapela –
Elizabeth, ukázka výcviku mladých hasičů aj.
Během obou dnů – kolotoče, starodávný jarmark s ukázkou lidových řemesel, občerstvení,
V areálu chovatelů - Výstava drobného zvířectva

Usnesení z 36.zasedání Rady města Kelče dne 02.05.2005


Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2005 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.













Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení přijetí finanční podpory na regeneraci městské
památkové zóny Kelč v roce 2005 za spoluúčasti finančních prostředků z rozpočtu města a s
finanční výpomoci Římskokatolické farnosti Kelč.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 305 v penzionu pro důchodce , Kelč čp. 290 paní Marii
Machačové, Kunovice čp.90. Žádost pana Vladislava Foltýna o výměnu bytu v penzionu
zamítá.
Rada bere na vědomí návrh programu pro 14. zasedání zastupitelstva dne 12.05.2005
Rada schvaluje provedení opravy anténního systému v bytovém domě čp.504 dle cenového
návrhu p.Lubora Pitruna , Elektronika , Kelč čp.244.
Rada zamítá požadavek SDH Komárovice na provedení generální opravy hasičské stříkačky PS
– 12 v rozsahu uvedeném v žádosti. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí Zprávu o provedení prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
MŠ Kelč z 21.04.2005.
Rada bere na vědomí rozhodnutí ředitele ZŠ Kelč o udělení ředitelského volna žákům ZŠ Kelč
ve dnech 27. – 30.06.2005.
Rada bere na vědomí přípravu vzpomínkové akce u příležitosti 60.výročí osvobození města
Kelče , která se uskuteční 06.05.2005 ve 20,00 hod. u pomníku Vladimíra Šišáka Na Dolině.
Rada schvaluje provedení vyčistění části mlýnského náhonu dle nabídky Libora Štěpána , Kelč
čp.512

Usnesení z 14.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
12.05.2005
















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč a pověřuje Radu zajistit zpracování ekonomického výhledu lesního
hospodářství.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 31.03.2005
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2004 a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2004
Zastupitelstvo pověřuje MěÚ Kelč zpracovat návrh kontrolního řádu dle zákona č.320/2001
Sb. o finanční kontrole.
Zastupitelstvo pověřuje MěÚ Kelč připravit podklady k jednání o pohledávkách města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků parc.č. 617 a 695 ostatních ploch o celkové výměře
31 556 m2 v k.ú. Němetice, společnosti Sportovní rybníky s.r.o.,Družstevní 442, 753 01
Hranice, za cenu 20,-Kč/m2 .
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků parc.č. 314/1 v k.ú.Kelč – Staré město a parc.č.
988,986,984 a 933/1 v k.ú. Kelč – Nové město s Římskokatolickou farností Kelč a uzavření
smlouvy o budoucí směnné smlouvě k těmto pozemkům.
Zastupitelstvo ruší své usnesení č. 104/12 z 12.zasedání ze dne 25.11.2004
Zastupitelstvo schvaluje přijetí finanční podpory na regeneraci městské památkové zóny Kelč
v roce 2005 ve výši 200 tis.Kč a schvaluje spoluúčast finančních prostředků z rozpočtu města
Kelč ve výši 213 700,-Kč. Tyto prostředky budou použity na opravu kulturní památky kostela
sv.Kateřiny v Kelči.
Zastupitelstvo schvaluje vklad vodohospodářského majetku města Kelč do akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jesenická 1106, 755 11 Vsetín.
Zastupitelstvo deleguje místostarostu ing.Karla Davida zástupcem města Kelč na řádnou
valnou hromadu akciové společnosti VaK Vsetín , která se koná dne 09.06.2005.
Náhradníkem určuje tajemníka MěÚ Zdeňka Porazila.





Zastupitelstvo bere na vědomí připomínky občanů k provozu Sportcentra s restaurací u
řadových domků v Kelči a pověřuje MěÚ Kelč projednáním těchto připomínek s
provozovatelem zařízení.
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu k čerpání úvěru č. 451/04/LCD u České
spořitelny , a.s. ,do konce května 2005 .

MěÚ informuje
Městský úřad Kelč - MATRIKA
– žádá občany, aby vždy hlásili osobně nebo telefonicky jakékoliv změny v evidenci. Jedná se
především o nově narozené děti, úmrtí, odstěhování. Tyto změny jsou zasílány z centrální evidence
občanů s velkým zpožděním. Pro lepší orientaci a také včasné oznámení v místním Zpravodaji
uvítáme osobní sdělení. Děkujeme za pochopení.

Tisková oprava
Ve Zpravodaji č. 5/2005, str. 14, článek Vzpomínka na Vojtěcha Jasného
– chybně uvedeno výročí narození Vojtěcha Jasného( 105. výročí)
– správné znění : 115 výročí…..nar. 10. 4. 1890

Historie
Laskavec a rváč,
Čeněk Kramoliš
Slyšel zase ptáčky zpívať
Jařinami zasetá pole byla hnědá a vedle nich zelenala se podzimní pšenice a rež. Hnědozelené
koberce pokrývaly zemi.
Na uválených rolích bylo ještě znát koňská kopyta a uválené role měly podélné rýhy, které se
podobaly hřebenem rozčesaným a čelo zakrývajícím vlasům. Někde seděly v řádku hromádky
hnoje, čekaly na rozházení a na zaorání a podél nich leskly se koleje . Jeteliny i lada byla
místy uhrabána, místy ještě krtičinci posázena.
Trnky podél cesty vysázené ukazovaly ještě černé větve, ale u potoka objevovaly se již listové
pupeny na výhoncích vrbových a olšových. Seděly na nich jak perličky na šňůře. Tráva podél
potoka byla čerstvě zelená, nad svahem vyvýšené silnice prodíraly se vršky nové
travičky a chomáče staré trávy a ještě výše kam vláha z potoka nesahala , ležely na zemi
suché listy, travnaté jak šedivé vlasy na hlavě starcově.
Oháňka se zastavil a zadíval se na trávu.
„Teď ani ta stará tráva se neomlazuje. Leží tu suchá, shnije a nová vypučí. Tak, tak kráčíme
všecí k hrobu. Žádný doktor stáří nezastaví, “filosofoval. Pak přemýšlel , neměl-li by se vrátit
domů. – Co mu doktor může pomoci, když jeho sluchu je již odzvoněno?
Vtom přilétl ptáček konipásek, jemuž na Valašsku říkají pliska, sedl si na výhonek olšoví,

obrátil se ke staříkovi , pokřikoval na něho a přitom potřásal ocáskem napravo a nalevo.
„Voláš na mne, voláš? – Ale já tě neslyším. Škoda, škoda. – Přece půjdu k tomu doktorovi.
Zkusím to, zkusím, “ rozhodl se a kráčel dále ke Kelči.
O půl osmé byl již ve městě. Přeptal se, kde ten nový lékař bývá a hned šel k němu. Přišel do
čekárny prvý. Byl tomu rád. Však nemocní se brzy scházeli a než docházela osmá hodina,
bylo jich v čekárně plno : domácí i cizí.
Ve dveřích objevil se vysoký štíhlý lékař s licousy. Oblečen byl v bílém dlouhém plátěném
kabátě.
„Kdo přišel prvý, pojďte,“ promluvil krátce.
„Co říká?“ ptal se souseda stařík.
„Jste prvý, máte k němu jít,“odvětil mu a ukázal rukou, aby šel za doktorem.
Stařík nechal beranici na židli a loudal se za doktorem.
„Tak vy, stařečku, neslyšíte dobře. Pravda?“ otázal se ho hlasitě lékař, když Oháňka dveře za
sebou zavřel.
Stařík se zarazil a hleděl překvapeně na doktora.
„A jak to víte?“ vykoktal udiveně ze sebe.
Lékař se usmál. Slyšel ve dveřích , když volal pacienty, že se stařík ptal „Co říká?“ a podle
toho usoudil, že je nahluchlý.
Místo odpovědi se ptal : „A dávno již nedoslýcháte?“
„Už tomu bude pomalučky deset let. Dostal jsem hluchotu ze zvonění v uších , a to prý není
pomoci, povídá moje stará. – Napřed mně zvonilo v jednom, potom v druhém a naposledy v
obou. – Napřed mi zalehlo v jednom . potom ve druhém a každým rokem hluchota rostla.
Napřed jsem neslyšel ptáky zpívat, potom ženu mluvit a za chvíli budu hluchý jak peň. – Pane
doktore, pomozte. Ty ptáčky bych rád zase slyšel , ach, jak rád!“
„A ženu byste nerad slyšel mluvit?“ zvídal šelmovsky doktor.
„Též, též, ale jen když se nevadí,“ přiznával se Oháňka.
Doktor se znova usmál.
„Tak si sedněte tady na židli, podívám se vám do uší.“
Stařík pohlédl na pěknou židli s tenkými nohami a nevěděl , jak si na ni sednout. Sedal
pozvolna, jako by se bál, aby se pod nim neprobořila, ale pak dosedl ztěžka , div , že se z ní
nevyvrátil.Oddechl si, jako by byl kus těžké práce vykonal.
Lékař vzal zrcadélko, vložil do ucha a podíval se.
„Fuj!“ zvolal po nahlédnutí.
Vzal malou pinzetu, vstrčil do ucha, uškubl z něho kus nečistoty a ukázal nemocnému.
„A to je ze mne?“ podivil se stařec.
„To není všecko, to je jenom drobet. Máte obě uši zaneřáděné. Myslím, jste je nečistil, co jste
na světě.“
Lékař kázal donést teplé vody, vtáhl ji do stříkačky, děvečka podržela strýci pod uchem
kovovou mísu a doktor stříkl vodu do ucha. Oháňkovi zašustělo v uchu. Zdálo se mu, jako by
bouře v lese zahučela.
Lékař nabral ještě teplé vody a zase ji vystříkl do ucha.
Najednou vyplavila voda na mísu nečistoty a strýcovi náhle se sluch otevřel. Cítil ještě jakési
šustění v uchu, ale zároveň slyšel smích děveččin.
Doktor beze slova ukázal mu ve vodě plovoucí hnůj.
Stařík se podíval a překvapeně pravil : „A kde se toho tolik v uchu nabralo? Vždyť je to
veliké a tvrdé jak špunt od kanónu. Ale pane doktore, slyším, slyším!“pochvaloval si
radostně.
„Počkejte, ještě propláchneme druhé!“
A zase dvakráte vstříkl teplou vodu do druhého ucha, z něhož vyplavil se nemenší špunt. Byl
to slepený netřesk s ušním mazem. Místo, aby „hromotřesk“ pomáhal, ještě mu dutinu ušní

zalepoval.
„Ach pane doktore, to je zázrak. A žena myslela, že se nevyléčím. Vždyť já slyším jak za
mlada. Aji hodiny vaše slyším , jak tikají. No, to se bude žena divit. –
Všem to vyložím, jak umíte léčit. Ach, jejda, ach, jejda, už zase budu slyšet ptáčky zpívat,“
zaradoval se Oháňka a vesele se rozhlížel po pokoji.
„A co jsem dlužen, pane doktore?“ otázal se po chvíli.
„Deset korun.“
„Slyším dobře? – De – deset korun?“ zděsil se uzdravený. „Ale tolik já nevydělám, ani když
celý deň hnůj vyhazuji, co vy chcete za chvilku.“
„Vám se při vyhazování chlévského hnoje nestane nic, ale kdybyste byl kýchnul, mohl špunt
z vašeho ucha vyletět a mne zabít. Sám jste říkal, že je tvrdý a veliký jak špunt od kanona,“
žertoval doktor.
„Ale to byla jenom řeč. Vždyť já jsem kanón jakživ neviděl,“ vymlouval se Oháňka.
„No, když se žádné neštěstí při tom nestalo a špunt mne nezasáhl, tak dejte pět korun a jděte.
Čekají na mne zase druzí.“
„Tož pět jak pět, tolik dám. Alespoň budu zase slyšet ptáčky zpívat,“ pravil sám pro sebe
stařík, rozvázal šátek, vyňal z uzlíku pět korun, položil na stůl a s poděkováním ubíral se ke
dveřím.
„Lidičkové , drazí, slyším, už zase slyším a dobře slyším!“radostně zvěstoval čekajícím
pacientům , vzal beranici a hůl a kráčel vesele domů.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc červen 2005
Neděle 5. června v 18 hodin
ZAHULÍME, UVIDÍME
Dvojice kamarádů se jedné noci rozhodne, že si nezbytně musí dát hamburgera. Ovšem jen z
konkrétního krámu a cesta k němu nebude žádná procházka.
Americko-kanadská teenegerovská komedie s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 12. června v 18 hodin
ROMÁN PRO ŽENY
Romantická komedie o milostných příhodách a nehodách redaktorky časopisu Vyrovnaná
žena a její výstřední matky. Podle Viweghova bestselleru natočil Filip Renč.
Český film, vstupné 41 Kč.
Neděle 19. června v 18 hodin
LOVCI POKLADŮ
Benjamin Gates obětoval celý svůj život hledáním bájného pokladu templářů. Teprve Benovi
se podařilo najít klíč k jeho nalezení, háček je v tom, že o poklad má zájem i proradný Ian.
Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 26. června v 18 hodin
NENÁVIST
Američanka Karen se uprostřed moderního Tokia stává obětí tajemných sil. Děs mezi diváky
vnáší remakem vlastního úspěšného hororu Japonec Takashi Shimizu.
Americko-japonský horor s českými titulky, vstupné 39 Kč.

Tímto titulem se s vámi loučíme a těšíme se opět na setkání s vámi v měsíci září s dalšími
filmovými novinkami.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kultura
PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ CYKLOTRAS
Termín: pátek 3. června 2005
Časový rozvrh:
12:00 h. setkání „obecních“ cyklotýmů a hostů na radnici ve Valašském Meziříčí
13:00 h. přestřižení slavnostní stuhy na náměstí
13:15 h. odstartování odjezdu na kolech pro veřejnost
13:30 h. odjezd na kolech „obecních“ cyklotýmů a hostů
Účastníci: starostové obcí s doprovodným týmem.
Vedoucí cyklotýmu dostane žluté tričko s názvem své obce.
Pozvaní hosté:
Mgr. Josef Slovák, náměstek hejtmana Zlínského kraje
Jiří Čunek, starosta města Vsetín
Ing. Jaromír Kudlík, místostarosta města Vsetín
RNDr. Václav Mikušek, starosta města Rožnov
Ing. Ladislav Štefan, generální ředitel CS Cabot, spol. s r.o.
Ing. Karel Jiříček, finanční ředitel DEZA, a.s.
Dr. Marc Clement, předseda představenstva STV Glass a.s.
Ing. Martin Žalmánek, místopředseda předst. STV Glass a.s.
Trasa: Valašské Meziříčí – Lešná – Choryně – Kladeruby – Kelč (16 km) a zpět
Občerstvovací přestávky: v každé obci na trase bude čekat občerstvení a v Lešné navíc
prohlídka kvetoucího zámeckého parku.
Bezpečnostní opatření: doprovod městské policie na území města Valašské Meziříčí
Pro vlastní bezpečnost cyklistické přilby s sebou !!!

Vítání občánků
Vítání nově narozených občánků Kelče proběhne
v sobotu 18. června 2005 v 9,30 hodin
v obřadní síni starobylé radnice v Kelči.
Pokud někdo z rodičů neobdrží pozvánku pro své dítě, obraťte se na úřad matriky MěÚ v
Kelči.

Český svaz chovatelů Kelč pořádá ve dnech
25. – 26. června 2005
při kelečském jarmarku tradiční

Výstavu drobného zvířectva v areálu chovatelů.
Otevřeno
Sobota 13 – 19 hodin
Neděle 8 – 17 hodin
Bohatá tombola a občerstvení zajištěno.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.

Kopaná
Sobota 23.4.2005
Mladší žáci, Kelč - Hulín 2 : 0
Starší žáci, Kelč - Hulín 1 : 1
Dorost, Kelč - Valašská Polanka 4 : 1
Neděle 24.4.2005
Mladší přípravka, Valašské Meziříčí - Kelč 2 : 2
Starší přípravka,Valašské Meziříčí - Kelč 4 : 2
Muži,Branky - Kelč „B“ 1 : 2
Muži, Dolní Bečva - Kelč 2 : 1 / 1 : 0 / .Stoupající tendence formy našich hráčů nepokračuje.
Spíše naopak. Jako by někteří hráči neměli zájem hrát fotbal. V prvním poločase si vytvořili
pouze jednu brankovou příležitost, kterou nevyužili. Byli to naopak domácí , kteří svou šanci
zužitkovali. Poločas měl velmi slabou úroveň. Druhý poločas byl již v režii domácích hráčů.
Vytvořili si nespočet brankových příležitostí. V naší brance však stál Zdeněk Němec.
Mužstvo ho podrželo. Přesto za jeho záda prošla jedna střela. Za nás snížil Ondra Schwarz.
Bylo to však jen pár minut před koncem utkání.
Sobota 30.4.2005
Dorost, Kelč - Zlín – Paseky 1 : 1
Neděle 1.5.2005
Muži, Kelč „B“ - Krhová 4 : 0
Muži,Kelč - Prostřední Bečva 0 : 0. Výkony našeho mužstva stále klesají, i když měli v
úvodu brankovou příležitost. Nenašel se ani jeden hráč, který by dopravil míč do soupeřovy
brány. Do utkání nastoupili dva dorostenci, David Pitrun a Michal Škařupa. Oba předčili
některé hráče hrající již delší dobu v mužstvu, i když měli v nohou sobotní mistrovské utkání.
Náš trenér Jursík si nepadl do oka s rozhodčím Kyprem st. Poslal jej z lavičky již na
Prostřední Bečvě a doma se to opakovalo. Co říci k samotnému utkání ? Naši hráči se na hřišti
trápili. Ani hostující hráči na tom nebyli lépe. Střel na bránu bylo málo. A tak utkání skončilo
spravedlivou dělbou bodů.
Sobota 7.5.2005
Muži,Valašská Bystřice „B“ - Kelč „B“ 1 : 1
Neděle 8.5.2005
Mladší žáci, Zlín - Paseky - Kelč 0 : 2
Starší žáci, Zlín - Paseky - Kelč 0 : 1

Dorost, Rajnochovice - Kelč 0 : 1
Muži, Valašská Bystřice - Kelč 5 : 1 ! ! ! Ani ti největší optimisté nevěřili, že z hřiště lídra
tabulky si odvezou naši hráči lepší výsledek. Natož body. Je to jen důsledek upadající herní
činnosti v našich řadách. Branku střelil Martin Hegar.
Sobota 14.5.2005
Mladší žáci, Kelč – Podlesí 14 : 0
Starší žáci, Kelč - Podlesí 1 : 0
Neděle 15.5.2005
Muži, Jarcová - Kelč „B“ 2 : 3
Muži, Zašová - Kelč 0 : 3 / 0 : 2 / Neškodní domácí hráči přenechali body našim. Branky
střelili - Tomáš Srkala - dal dvě branky a vlastní si střelil hráč Zašové.
Miroslav Červek

Kuželky
Pro naše muže i dorostence skončila sezóna pro rok 2004-2005. Družstvo mužů s jedinou
porážkou suverénně vyhrálo celou soutěž. Je škoda, že nemůžeme postoupit do vyšší soutěže,
kam rozhodně patříme.
Horší ale je, že s naším setrváním v soutěži musí kvůli špatnému stavu naší kuželny souhlasit
všechna družstva v soutěži. A zdaleka ne všichni jsou nám nakloněni.
Konečná tabulka :
1. Kelč 18 17 0 1 1630 144 : 36 34
2. Zubří 18 14 0 4 1573 116 : 64 28
3. Frenštát „B“ 18 13 0 5 1545 114 : 66 26
4. Bílovec „B“ 18 12 0 6 1590 116 : 64 24
5. Lipník „C“ 18 9 0 9 1505 78 : 102 18
6. Odry „B“ 18 7 0 11 1526 81 : 99 14
7. Hranice „B“ 18 6 0 12 1503 80 : 100 12
8. N.Jičín„B“ 18 5 0 13 1441 54 : 126 10
9. Bílovec „C“ 18 4 0 14 1512 67 : 113 8
10. Sedlnice „C“ 18 3 0 15 1480 50 : 130 6
Tabulka dorostenců :
1. Slavičín 1163 26
2. Kroměříž „B“ 1184 22
3. Luhačovic e 1152 18
4. Kelč 1124 16
5. Val. Meziříčí „D“ 1083 10
6. Kroměříž „A“ 1070 8
7. Val, Meziříčí „C“ 1070 8
8. Otrokovice 1044 6
Dorostenci, přestože hráli na cizí kuželně a neměli možnost trénovat, dosáhli pěkné umístění.

Navíc Gassmann Luboš se stal nejlepším jednotlivcem soutěže výkonem 404 kolků na zápas.
Rovněž v soutěži mužů ses stal nejlepším jednotlivcem celé soutěže hráč Kelče Dalibor Tuček
průměrem 424 kolků na zápas.
Oddíl kuželek touto cestou děkuje Mlýnu Kelč a Řeznictví u Ondrušků za pomoc při zajištění
chodu našeho oddílu.
Josef Gassmann

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2005
V sobotu 7.května 2005 se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konaly tradiční rybářské
závody. Závodů se zúčastnilo za proměnlivého počasí celkem 68 závodníků, z toho 7 dětí do
15 let. Cenami pro jednotlivé výherce byly rybářské potřeby, popř. povolenky k rybolovu.
Závody probíhaly v těchto disciplínách a věkových kategoriích:
1) největší úlovek kaprů a amurů - počítala se délka veškerých ulovených kaprů a amurů.
Vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích: 3 místa dospělí+mládež 16-18 let a 3 místa děti
do 16 let.
2) největší úlovek kapra - rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze
jedno místo (společně dospělí, mládež a děti do 16 let).
Výsledky závodů:Při závodech bylo v letošním roce uloveno 130 ks kaprů, amur nebyl v
letošním roce uloven žádný.
O největší úlovek kaprů a amurů - dospělí
1.místo: Jiří ŘEHÁK z MO Milenov chytil 17 ks kaprů o celkové délce 715 cm!
2.místo: Štěpán ZMARZLÁK z MO Valašské Meziříčí chytil 7 kaprů o celkové délce 288 cm
3.místo: Jaroslav JUŘÍČEK z MO Valašské Meziříčí chytil 6 kaprů o celkové délce 277 cm
4. Milan ČADA MO Kelč 5 ks 227 cm
5. Dan KOVAŘČÍK MO Hustopeče 5 ks 226 cm
6. Zdeněk MATULA MO Ostrava 5 ks 203 cm
7. Bohumil HRUŠKA ml. MO Choryně 5 ks 202 cm
8. Tomáš DOROTÍK MO Val. Mez. 5 ks 190 cm
9. Miroslav Skýpala MO Val. Mez. 4 ks 190 cm
10. Marek SUROVEC MO Kelč 4 ks 178 cm
O největší úlovek kaprů a amurů - děti
1.místo: Ondřej BLAHA z MO Valašské Meziříčí chytil 3 kapry o celkové délce 124 cm
2.místo: Tomáš LISCHÁK z MO Bystřice p/H chytil 3 kapry o celkové délce 116 cm
3.místo: Petr FOGL z MO Valašské Meziříčí chytil 2 kapry o celkové délce 83 cm
O nejdelšího kapra
1.místo: Jiří KIEDROŇ z MO Přerov chytil kapra o délce 53 cm
Za zdárný a klidný průběh závodů děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci závodů,
závodníkům, návštěvníkům těchto závodů a sponzorům letošní tomboly.
Hlavními sponzory letošní tomboly byly firmy Ant. Cimala spol.s r.o.- prodejna rybářských
potřeb ve Valašském Meziříčí a firma ASKA-pstruhařství Rožnov p/R.
Děkujeme i dalším sponzorům: firmě Gasmont-Roman Večeřa, firmě Polymont-Petr Smahel,

firmě Elektronika-Lubor Pitrun, firmě AKORD Kelč-Jaroslav Pajdla, Odbornému učilišti
Kelč, prodejně U Kubů, prodejně rybářských potřeb Bystřice p/H a firmě LOANA a.s.závod
Kelč.
Děkujeme i sponzorům ze Všechovic: p.Božena Číhalová (prodejna potravin), p.Václav
Horáček (trafika), Květinářství Mikušovi, p.Juráňová (masna), p.Žák (instalace), Občerstvení
u Koblihů, p.Hrabovská (restaurace Formanka) a OÚ Všechovice.
Ing. Jaroslav Orel

Soutěže v požárním sportu
SDH Němetice
SDH Němetice pořádá tradiční pohárové soutěže v požárním sportu.
V sobotu 18.6.2005 od 8.00 hod. se uskuteční pohárové soutěže mladších
a starších žáků započítávaných do okresní ligy.
V neděli 19.6.2005 od 14.00 hod. proběhne pohárová soutěž mužů a žen.
Soutěže se uskuteční v areálu v Němeticích.
Po oba dny bude připraveno bohaté občerstvení.
Zveme všechny příznivce požárního sportu.

Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).


Recitační soutěž
Na 4.května byla u nás ve škole vyhlášena recitační soutěž. Přihlásilo se celkem 41 soutěžících
z 1. – 9. ročníku.
Místem konání soutěže se stal sál místního kina. Loni se nám toto prostředí velmi osvědčilo,
proto jsme ho letos volili znovu. Soutěžící byli rozděleni do pěti kategorií a každá kategorie
pak měla své tři nejlepší recitátory. O nich rozhodovala žákovská a učitelská porota. Výsledky
soutěže jsou následující:
0. kategorie – žáci 1. třídy
1. Eliška Perutková
2. Michaela Hermanová
3. Klára Stržínková
1. kategorie – žáci 2. a 3. třídy
1. Monika Valuchová
2. Ondřej Málek
3. Anna Mašlaňová
2. kategorie – žáci 4. a 5. tříd
1. Marie Ryšková
2. Klára Matysková
3. Barbora Hlavicová

3. kategorie – žáci 6. a 7. tříd
1. Lucie Vaníčková
2. Karla Hlavicová
3. Lucie Mašlaňová
4. kategorie – žáci 8. a 9. tříd
1. Karolína Jiříčková
2. Jarmila Kubíková
3. Veronika Pelcová









Všichni soutěžící i členové poroty dostali občerstvení (sladkost + Fruko), vítězové pak ještě
diplom a knihu.
Hlavním organizátorem soutěže byla Mgr. Anna Schillingová.
60. výročí ukončení 2. světové války
Ve čtvrtek 5. května jsme si ve škole rozhlasovou relací připomněli významné historické
výročí, a to 60 let od ukončení 2. světové války. Kromě obecných údajů
o 2. světové válce se žáci dozvěděli o událostech posledních květnových dnů roku 1945 v
Kelči a jejím okolí. To, jak děti pozorně naslouchaly, prověřila tentýž den už za hodinu
rozhlasová soutěž. V té byly položeny žákům otázky (celkem osm), které vycházely právě z
obsahu relace. Děti své odpovědi nosily do kanceláře školy a pak už jen čekaly do druhého
dne, která třída nejlépe odpověděla. Hodnotily se výkony tříd zvlášť na 1. a 2. stupni a rozdíly
ve výsledcích byly opravdu minimální. Nakonec nejúspěšnější třídou z 1. stupně byla 5. A a z
2. stupně třída 9.A. Deváťáci nakonec dokázali najít i nejvíce překladových slov pro slovo
„mír“, což byl poslední úkol soutěže (celkem 9x).
Vítězné třídy obdržely sladkou odměnu.
Rozhlasovou relaci a soutěž pro třídy připravila PhDr. Pavla Čučková a pomáhali jí Libor
Nenutil a Martina Vaníčková – oba z 9.A.
Soutěž „Co víš o 2. světové válce“
Ve stejný den, tedy 5. května, se 15 žáků z 9.A i B zúčastnilo ještě jedné akce k výročí
ukončení 2. světové války. Vedení Základní školy v Kelči a Loučce a vyučující dějepisu (PhDr.
Pavla Čučková, Mgr. Dagmar Syryčanská, Mgr. Zdeňka Macháňová) totiž pro žáky nejvyššího
ročníku připravily vědomostní soutěž, ve které naši žáci „změřili“ své síly s 12 žáky ze
sousední školy. V testu žáci doplňovali jména, letopočty, vysvětlovali pojmy, skládali dějinné
souvislosti, ale také poznávali z CD nosiče hlas historické osobnosti, z dokumentárního filmu
měli poznat a nazvat válečnou operaci a ze záběru pak významného generála atd.
Na celé čáře zvítězili naši deváťáci, protože ti obsadili 1.- 7. místo, dále 10. a 11., 14., 16 – 17.,
19. – 20. a 26.
Nejvyšší místa patřila Petře Marečkové (85 bodů z 94), Lucii Matějičné (78 bodů) a Miroslavu
Červkovi (77 bodů). Tito tři (všichni z 9.A) obdrželi z obou škol diplomy a navíc drobné věcné
ceny.
Vystoupení skupiny HUMANITAS.cz
V pátek 6. května proběhla v tělocvičně školy dvě vystoupení nám již známé černošské
skupiny, která v pestrém programu a zábavnou formou představila žákům historii,
současnost a tradice Jihoafrické republiky. Program byl doplněn také výukou afrických písní,
tanců a hrou na bubny.
Turnaj v minikopané Mc Donald’s Cup 2004/2005
V náhradním termínu (původně 4.5.) ve středu 11.5. se na hřišti TJ Kelč konalo okrskové kolo
v minikopané žáků 1. stupně. V této soutěži hrají družstva žáků 1. – 3. ročníku a 4. – 5.
ročníku. Naše škola obsadila obě kategorie a družstva hrála ve složení:
Kategorie I: Martin Lasovský, Tomáš Dobeš, Jaroslav Orel, Martin Foukal, Martin Jiříček,
Stanislav Ryška, František Novák, Radim Plesník, Aleš Tvrdoň, Richard Honeš, Vlastimil Holl,



Patrik Hegar, Jan Kostka.
Kategorie II: Lukáš Lasovský, Petr Fojtík, Radek Greš, Vlastimil Gába, Jan Hlavica, Adam
Hrdlička, Ondřej Valaska, Jakub Plesník, Ondřej Dobeš, Tomáš Pivovarčík, Robert Jiříček,
Adam Stolář, Ester Pavlíková.
V obou kategoriích zvítězila naše družstva, a to bez jediné porážky a bez jediné branky
vstřelené soupeřem, a postupují do okresního kola turnaje, které proběhne opět v Kelči 25.
května.
Celý turnaj organizačně zajistili Mgr. Rostislav Nepustil a Mgr. Pavel Faltýnek.
Okresní kolo Pythagoriády
Ve středu 11. května se žák 6.B Petr Pavelka v doprovodu Mgr. Renaty Ryškové zúčastnil
okresního kola matematické soutěže. V únoru se stal úspěšným řešitelem ve své kategorii u
nás ve škole, a proto jsme ho vyslali i do kola následujícího. V době vydání Zpravodaje jsem
však ještě neměli oficiální výsledky. Informovat o nich budeme v dalším čísle.
Připravujeme v měsíci květnu:
o Soutěž v anglickém jazyce pro žáky 9. tříd
o Exkurzi do ZOO Lešná pro 7. třídy
o Dvoudenní pobytový seminář v Terezíně pro deváťáky
o Jarmark chemie, fyziky a matematiky pro osmáky a deváťáky – Olomouc.

PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Je tady červen, poslední měsíc školního roku, který u nás v mateřské škole začíná oslavou
DNE DĚTÍ. Na všechny děti se 1. června budou těšit pohádkové postavy, které ztvární paní
učitelky a zahrají dětem pohádky. Na dopoledne jsou pro děti připraveny také výtvarné,
sportovní a dovádivé úkoly. Děti si vyzdobí zahradu papírovými květy, veselými balónky a
obrázky nakreslenými barevnými křídami na chodnících. Každý dostane malý dárek.
Na odpoledne, pokud bude příznivé počasí, plánujeme „Den dětí“ za účasti rodičů. Děti
čekají hry, soutěže s odměnami, do kterých zapojíme i rodiče a na závěr táborák s opékáním
„vuřtů“. „Přijďte se společně s námi pobavit!“
Na druhý týden připravujeme v parku „Pohádkovou stezku s hledáním pokladu“ a
turistickou vycházku do přírody k vodě, kterou ukončíme ekologický projekt„Děti – živé
květy země“!
Ve středu 8. června nás naposled v tomto školním roce navštíví Divadlo „Úsměv“ s
roztomilou pohádkou O pejskovi a kočičce - „jak vítají prázdniny“.
Uspořádáme také malou výstavku dětských výtvarných prací na téma „Můj nejoblíbenější
pohádkový hrdina“.
V sobotu 18. června vystoupí naše děti na kelečské radnici s programem při„Vítání nových
občánků“.
Na konci června se již tradičně loučíme s dětmi, které odchází do základní školy.
Letos se s 30 dětmi slavnostně rozloučíme ve středu 22. června.
Rozloučení se zúčastní zástupci Městského úřadu v Kelči, paní učitelka z 1.třídy Základní
školy v Kelči a také Divadelní společnost „TILIA“ z Hranic, která kromě pohádky bude děti
„pasovat“ na školáky. Dětem budou předány knihy a dárky na památku na Mateřskou školu v
Kelči.

A pak už „hurá na prázdniny“!!!
Mateřská škola v Kelči bude v době letních prázdnin uzavřena od 1. července do 5. srpna
2005. Prázdninový provoz začne 8. srpna 2005.
Nový školní rok zahájíme 1. září 2005 s Divadlem „Valašská studna“ a loutkovou
pohádkou„Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.
Na závěr už jen poděkování, které patří všem zaměstnancům Mateřské školy v Kelči za jejich
náročnou a zodpovědnou práci, rodičům dětí a Městskému úřadu v Kelči za podporu a dobrou
spolupráci.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Úklid příkop
Ve středu 27. dubna 2005 proběhla v Kelči při příležitosti
Dne Země ( 24. 4. ) menší ekoakce – Čistá příkopa.
Úkolem bylo do recyklovaných pytlů posbírat vše, co do přírody, potažmo příkop, nepatří.
Divili byste se, co se všechno dá po ujití ani ne 300 m od Kelče různými směry nalézt.(
autobaterie, výfuk, boty, toluen aj.) Samozřejmě převládaly obaly od PET láhví.
Tímto děkujeme všem dobrovolníkům z řad Junáka Kelč, kteří se podíleli na akci, jež jistě
nebude poslední. A taky „dík“ všem těm „ milovníkům přírody“, kteří se nebojí plnit příkopy
čímkoliv.
Libor Žalmánek

TOM Myšáci Kelč
Náš oddíl má od počátku roku za sebou několik zajímavých a několikadenních akcí, z nichž
bych se ráda zmínila hlavně o té poslední – Železném tomíkovi 2005, který se konal o
víkendu 13. – 15. května 2005 v Litoměřicích. Je to celorebublikový závod členů turistických
oddílů, tzv. triatlon. Soutěžilo se v jízdě na kánoi, v jízdě na kole a běhu. Z Kelče se tohoto
závodu zúčastnily 4 dvojice kluků v žákovské kategorii – Michal Žůrek a Tomáš Schybol,
Marek Jiráček a Ondřej Schybol, Richard Vlček a Vít Pavel, Tomáš a Jakub Zapiorovi. Kluci
si vedli velice dobře a zaslouží si pochvalu, protože ač ještě neseděli v laminátové lodi,
(jezdíme totiž jen na gumových pálavách), tak se nenechali odradit, a po chvilce tréninku a
vysvětlení základních pravidel se pustili odhodlaně do závodění. Některým se sice podařilo i
vykoupat, ale líbilo se mi, že to přesto nikdo nevzdal a v závodě pokračovali všichni s plným
nasazením, i když věděli, že ztráta bude velká. Hodně dohnali na kolech. Tady se potvrdilo,
že dobré kolo a vytrénované nohy udělají své. I tato disciplína nám připravila jedno úskalí v
podobě píchlého kola. Přesto se závodilo dál. Snad nejtěžší bylo uběhnout trať- 4km,
obzvlášť, když si někteří zaběhli a tím si trať prodloužili. Kluci byli v pohodě a dobře
naladěni, což jim pomohlo k dobrým výsledkům. Závodilo 110 účastníků, mezi kterými byly i
děti předškolního věku, nejmladší účastnice měla 4 roky. Všichni tihle tomíčci byli úžasní a
strašně ctižádostiví a všechny úkoly zvládli.
V žákovské kategorii soutěžilo 20 dvojic. Naši se umístili na : skvělém 2. místě ( Michal a

Tomáš ), 6. místě ( Marek a Ondřej ) a 9. místě ( Vít a Richard). Patří jim za to můj obdiv,
protože jsme tento závod absolvovali poprvé a kluci vůbec nevěděli, do čeho jdou. Ale všem
se akce líbila a příští rok jedeme zase a určitě dopadneme ještě lépe.
V únoru jsme byli na zimním táboře v Orlických horách a v červenci nás čeká letní tábor.
Poznáme Roháče a Slovenský ráj a zúčastníme se Slovenského srazu turistů. Na ten se všichni
moc těší, protože poznáme nové oddíly, nové tváře a zase se vytvoří nová přátelství.
A o tom to je !!!
Martina Schybolová, vedoucí TOM Myšáci Kelč
Pozn. Rádi bychom rozšířili náš oddíl o nejmladší členy. Přihlásit se mohou děti už od první
třídy. Chodíme na pochody, poznáváme přírodu, učíme se v ní orientovat a také ji chránit,
jezdíme na výlety, na víkendovky, na tábory… prostě se snažíme, aby děti netrávily volný čas
jen pobíháním kolem paneláků nebo sezením u počítačů.
Bližší informace vám podá Martina Schybolová, Kelč 510, tel. 607 631204.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Petr Hlavica Kelč
František Mašlaň Kelč
Josef Jukl Kelč
Karel Novosad Němetice
65 let
Ludmila Tomášková Němetice
70 let
Miroslav Marejka Kelč
75 let
Marie Pelcová Komárovice
81 let
Jiřina Bothová Kelč
83 let
Ludmila Hradilová Komárovice
84 let
Jaromír Srkala Kelč
87 let
Ludmila Pavelková Kelč
93 let

Květoslava Zukalová Kelč
Narození
David Kučera Kelč
Filip Schlesinger Kelč
Jakub Zedek Babice
Nikola Rušarová Kelč
Sňatky
Libor Pařenica * Jana Kostřicová
Úmrtí
Františka Jiříčková 99 let Kelč
Ludmila Kiszová 82 let Kelč

