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Úvod
Už nějaký čas probíhá v Kelči třídění domovního odpadu. Každá domácnost, která bydlí v
rodinném domku, si může vyzvednout zdarma sadu pytlů pro třídění plastů, skla a papíru. U
bytových domů na sídlišti a u obchodů jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Celá akce
se velmi dobře ujala a lidé začali odpad skutečně třídit. Trochu občas zaskřípe organizace
svozu, ale doufám, že tyto problémy se rychle vyřeší. Tříděním odpadu došlo ke snížení
objemu zbytkového odpadu v popelnicích a tím k zefektivnění tohoto svozu. Stále nás
všechny ale trápí, že lidé házejí do kontejnerů plastové láhve nesmačkané. Tím se kontejnery
velmi brzy naplní a musí se příliš často vyvážet. Chtěl bych touto cestou poprosit všechny
občany, aby pochopili nutnost šetřit místem v kontejnerech a všechny plastové láhve
smačkali, aby zabíraly co nejmenší objem.
Také organizace sběru odpadu od hřbitova se změnila. Donedávna zde byly umístěny dva
velkoobjemové kontejnery. Museli jsme je stáhnout a nahradit menšími, protože si tyto
kontejnery někteří občané pletli s kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad. Tím se
svoz odpadu značně prodražil. Vždyťjedna likvidace odpadu v kontejnerech, ve kterých byl
nebezpečný odpad, si vyžádala náklady ve výši až 20 tis. Kč.
Doufám, že po změně systému se situace zlepší a lidé budou využívat organizovaného svozu
nebezpečného a velkorozměrného odpadu, který město dvakrát ročně organizuje.
Třídění odpadu je velkým skokem, který nás dostává mezi města, která myslí ekologicky.
Vlastní separace systém likvidace odpadu nezlevní. Vytvoří však podmínky proto, abychom
co nejvíce odpadů vraceli k novému využití a tak co nejméně zatěžovali přírodu
skládkováním.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 41.zasedání Rady města Kelče dne 24. 06. 2002










Rada doporučuje zastupitelstvu ke kladnému projednání žádost Městské nemocnice ve
Valašském Meziříčí o příspěvek na provoz nemocnice.
Rada na základě žádosti manželů Hostašových , Masarykovo náměstí 28,Nový Jičín,navrhuje
Zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje částí obecních pozemků parc.č. 235/1 a 239/ 1
předloženého geometrického plánu.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v 1.poschodí v hasičském domě v Kelči čp. 241
Ing.Jaroslavu Zelovi, Topolová 1511,Bystřice pod Hostýnem za účelem obnovení jednatelství
České pojišťovny a.s.. Nájemné a podmínky pronájmu budou stanoveny stejné jako u
předchozího nájemce.
Rada schvaluje změnu nájemní smlouvy s Mgr.Rostislavem Nepustilem na byt v MŠ Kelč čp.
59 tak, že doba pronájmu bude stanovena na dobu neurčitou.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 500,-Kč Občanskému sdružení ANDĚL , Kelč
290 na uspořádání kulturní akce “ Pohádkový les” dne 23.06.2002 .
Rada bere na vědomí žádost Občanského sdružení ANDĚL, Kelč čp.290 o finanční příspěvek
na zajištění provozu stacionáře v roce 2002 a postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kelč paní Dohnalové o uzavření školky v době
od 01.07.2002 do 02.08.2002 .











Rada byla seznámena se zprávou komise , jmenované zastupitelstvem , o provedené
prověrce hospodaření s obecními lesy ze dne 24.04.2002 a tuto bere na vědomí.
Rada schvaluje návrh smlouvy o dílo Severomoravským plynárenským inženýringem s.r.o.
Ostrava na projekt a inženýrskou činnost stavby “ Dokončení odkanalizování města Kelč”.
Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zajištění odběru a recyklaci odpadů obalů EKO-KOM a.s.
se sídlem Pod novým lesem 384/76a, Praha 6 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada byla seznámena se zápisem z ustavujícího jednání “Školního sportovního centra
mládeže” Základní školy Kelč. Informace o činnosti rozpočtu a financování budou předloženy
zastupitelstvu.
Rada byla informována o záměru SBD Valašské Meziříčí provést likvidaci septiku a opravu
kanalizačních přípojek u domů čp. 501 a502 v Kelči. K dalším jednáním o požadavcích SBD na
spoluúčast obce rada pověřuje starostu, o návrzích průběžně informovat.
Rada schvaluje požadavek manželů Mašlaňových , Kelč čp.121 na instalaci dopravního
značení – zrcadla na výjezdu z místní komunikace Blanická ulice na silnici a pověřuje starostu
řešit tento požadavek společně s již schválenými zrcadly.

Usnesení z 20.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 11.
07. 2002





Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelče.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky hospodaření MěÚ Kelč za I.pololetí 2002
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelče za
rok 2001 a schvaluje roční účetní uzávěrku za rok 2001
Zastupitelstvo schvaluje prodej těchto nemovitostí :

část pozemku parc.č. 885/4 v k.ú. Lhota u Kelče dle geometrického plánu č. 48-465/2001 a
části pozemků parc.č. 42, 175/4 , 606, 175/2 , 53/1 a 54 v k.ú. Babice u Kelče dle
geometrických plánů č. 47 až 50 – 464/2001 ( úprava toku Točenka) Zemědělské
vodohospodářské správě , Libušina 8 , Ostrava 2 za cenu dle znaleckých posudků č.
3032/32/2002 a č. 3026/26/2002 vypracovaných znalcem Štefanem Verbichem , Krhová 154 ,
Valašské Meziříčí.


Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu těchto nemovitostí :

část pozemku p.č. 231/3 o výměře 99 m2 , v k.ú.Kelč – Staré město /žádost manželů
Kunovských , Kelč čp.133 /
část pozemku p.č. 8/1 v k.ú. Kelč – Staré město / žádost Petra Pavlištíka, Kelč čp.93 a
manželů Pavlíkových ,Kelč čp.122 / s tím, že pozemek bude zaměřen tak, aby obci zůstaly ty
části pozemků , ve kterých je uložen plynovod , telefonní vedení a kanalizace.
části pozemků p.č. 235/1 a 239/1 o výměrách 286 m2 a 35 m2 v k.ú. Kelč – Staré město /
žádost manželů Hostašových , Nový Jičín /


Zastupitelstvo pověřuje městský úřad zajistit demoliční výměr na dům čp. 438 na parcele st.
259 v k.ú. Kelč – Staré město a následnou demolici domu. Stavební parcela bude prodána za
částku běžnou za čtvereční metr stavebního pozemku a část demoličních nákladů.
Zastupitelstvo pověřuje radu stanovením výsledné ceny.










Zastupitelstvo bere na vědomí vznik Školního sportovního centra mládeže Základní školy Kelč
, založeného dne 10.06.2002 .
Zastupitelstvo odkládá žádost Městské nemocnice ve Valašském Meziříčí o finanční příspěvek
z důvodu neplnění příjmové stránky rozpočtu.
Zastupitelstvo odkládá žádost Občanského sdružení ANDĚL , Kelč čp.290 o finanční příspěvek
z důvodu neplnění příjmové stránky rozpočtu.
Zastupitelstvo schvaluje navýšení kapitoly rozpočtu “ Kultura – oprava kulturních památek” o
10 090,- Kč převodem z kapitoly “Správa”.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu komise pro vyhodnocení hospodaření ZŠ Kelč v roce
2002 ze dne 25.06.2002 .
Zastupitelstvo pověřuje radu a finanční výbor přípravou úpravy rozpočtu.
Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu organizační složky města Kelč – Městské knihovny
Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje uzavřenou smlouvu o svozu , třídění a likvidaci odpadů města Kelč s
firmou JOGA Valašsko s.r.o. ze dne 30.04.2002 .

Usnesení z 42.zasedání Rady města Kelče dne 29. 07. 2002












Rada bere na vědomí cenovou nabídku p.Věry Macháňové , Zámecká 671 , Bučovice na
odprodej pozemků p.č. 285/2 a 285/4 v k.ú. Kelč –Staré město do vlastnictví města Kelče a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí ukončení pronájmu nebytových prostor gynekologické ambulance v
domě čp. 31 v Kelči s MUDr. Miroslavem Rottrem a schvaluje pronájem těchto prostor na
přechodnou dobu do 30.09.2002 MUDr. Jaroslavu Grégrovi z Valašského Meziříčí. Rada
současně vyhlašuje záměr pronájmu těchto nebytových prostor na dobu od 01.10.2002 .
Rada bere na vědomí žádost Ing.Zdeňka a Marie Hlavicových , Kelč 530 o uzavření smlouvy o
budoucí směnné smlouvě k pozemkům s městem Kelč a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí informaci starosty o průběhu , přípravě a finančním zajištění
investičních akcí města Kelč v roce 2002.
Rada schvaluje finanční pomoc po SDH Babice na pořádání Extraligy ČR v požárním útoku v
Babicích dne 11.08.2002 , spočívající v úhradě pronájmu 2 ks mobilních toalet od firmy TOI
TOI Sanitární systémy s.r.o. Olomouc.
Rada byla seznámena s nabídkou Auditorské společnosti CONSULT s.r.o. Ostrava na
provádění auditorských a poradenských služeb a tuto bere na vědomí.
Rada byla seznámena s informací společnosti Sm VaK Ostrava , a.s. o záměru vstupu do
společnosti VaK Vsetín a.s. se zájmem nabídnout akcionářům odkoupení akcií a tuto bere na
vědomí.

POZOR ZMĚNA – svoz komunálního odpadu
Od 1. září bude prováděn svoz komunálního odpadu v intervalu 1x za 14 dní v místních
částech Komárovice, Němetice, Lhota, Babice a ve všech rodinných domech ve městě
Kelč.
Interval 1 x týdně bude zachován v těchto lokalitách :




sídliště,
Základní škola,
Mateřská škola,



lékárna,MěÚ

Kdo z občanů si ještě nevyzvedl pytle na tříděný odpad, může tak učinit každé pondělí od 8 –
17 hodin na Městském úřaděv Kelči.
Týká se to především občanů místních částí a na Dolině v Kelči.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
provede firma JOGA Luhačovice :
sobota 14. září – KELČ
sobota 21. září – Němetice, Komárovice, Babice, Lhota

Historie
Záhorská kronika - Září 1932
Florián Zapletal
Zástavní držitelé Kelče v letech 1451 – 1469
Střediskem obřanského zboží byl původně hrad Obřany na cotě701 na východ od Hostýna, o
kterém se však již v roce 1447 mluví jak o hradu zbořeném, cantrum Obrzan diruptum (Z D
O. X. 639, 640). Zanikl podle všeho za husitských válek. A správa obřanského zboží byla
přenesena do Bystřice pod Hostýnem. Zříceniny obřanského hradu zachovaly se dosud v
horách za Hostýnem (Peck 155).
Proto se psal roku 1466 jeho majitel Jiřík z Lantšteina také z Bystřice (Z. D. O XI. 304).
Stejně je uveden ve vlastnoručním listě, daném a psaném roku 1466 v sobotu před sv.
Klimentem, v němž slibuje věrnost olomouckému biskupu Tasovi jako zástavní držitel Kelče.
Ale v knihách půhonných a nálezových je zván Jiříkem z Lantšteina a z Bystřice už v roce
1464 (IV. 365, 376, 383, 400, 403, 414, 423, 438).
Toho roku bylo Jiříkovi bystřické zboží nařčeno právem (IV. 391). Ale v roce 1466 bylo mu
vloženo do zemských desek.
Jako jeho otec Mikuláš byl také Jiřík biskupským manem. Dne 18. května roku 1465 dostal do
nájmu tvrz Kurovice u Holešova a ves Kostelec u Kyjova, které držel už jeho otec Mikuláš.
Při tom se uvádí Jiříkova dcera Alžběta (Lech. I. 84).
Po otci zdědil ves Podnítovice u Brna (K P. IV. 70-71), o které vznikl později soudní spor
(IV. 221, Z D O. XI. 100).
Spor byl také o městečko (oppidum) Vsetín, o tamní tvrz (municio) a o zboží ku Vsetínu
příslušné, což všechno zdědil Jiřík po svém otci (K P. IV. 356. 356).

R. 1466 pohnal Jiřík u zemského soudu v Olomouci Jana z Cimburka a z Jíčína, že mu drží
zboží jeho Vsetín, k kterémužzboží nálezem panským spravedlivě příšel i úředníky uveden a
nač mu jest odhadáno, a on mu to svévolně drží (IV. 491).
Ještě r. 1481 se dovídáme, že Jiřík z Lantšteina měl zvod, odhad i přidědění na všech zboží
vsetínského (VI. 123).
R. 1466 držel Jiřík ves Chýlce se dvorem u Uherského Ostrohu (Z D O. XI. 305, 306).
Téhož roku zabezpečil hmotně svou matku Barboru z Víckova na všech obřanského neboli
bystřického zboží (O. XI. 274).
Po roce 1464, snad r. 1467 stal se Jiřík držitelem hradu Buchlova a buchlovského zboží a by
zván Jiříkem z Lantšteina Buchlovským (K P. V. 12. 24. 207).
Jiřík měl listy a zápisy královské na hrad Buchlov s jeho příslušenstvím, které svědčily jemu a
jeho erbům neboli dědicům (VI. 24. 25. 217).
Jako jeho otec Mikuláš seděl také Jiřík v soudě zemském, např. 11. ledna r. 1466 (Z D O. XI.
235).
Je nesnadno povědět, na kterém zboží bylo umístěno šest houfnic a dvě tarasnice, o něž jako
děla Jiříka z Lantšteina vznikl r. 2481 soudní spor (K P. VI. 123).
Za války uherského krále Matyáše Korvína s českým králem Jiřím z Poděbrad přidal se Jiřík z
Lantšteina r. 1468, jak se zdá, na stranu uherského krále. Ve svém listu ze 4. listopadu r. 1484
praví Václav z Baště a na Všechovicích, že Jiřík z Lanšteina a na Buchlověs králem
Matyášem smlouvu udělal o zámek neb tvrz s městečkem Kelčí, aby uherskému králi
postoupena byla.
Ale Matyáš neponechal si zámek neb tvrz s městečkem Kelčí pro sebe, nýbrž dal ihned oboje
Dobešovi z Boskovic a z Černé Hory, bratru tehdejšího olomouckého biskupa Tasa, potomně
slavnému válečníku a diplomatickému jednateli a svému stoupenci.
Za vpádu krále Matyáše r. 1468 do Moravy byl Dobeš v jeho službách a obyčejně pří jeho
osobě, zejména 6. dubna r. 1469, když král Matyášpřijel do Olomouce ku sjezdu s králem
Jiřím.
Dobešovi za jeho službu dal král Matyáš Kelč. Stalo se tak koncem roku 1468 nebo počátkem
r. 1469.
I požádal Dobeš Václava z Baště a na Všechovicích, aby při tom byl, když jemu Dobešovi
Kelč postupována bude. Tu jest Dobeš do Kelče puštěn rozkázáním Jiříka z Lantšteina, pána
jich a toho, kterýž Kelčv zástavě a řádných zápisích, totižto ve 2400 zlatých dobrých
uherských od kostela olomúckého držel, kteréž zápisy týž Jiřík od rytíře Hynka ze Zvole a na
Golštýně na místě sirotkův nebožtíka Zbyňka, též ze Zvole, bratra jeho, svými penězi vyplatil.
A tak Václav z Baště a na Všechovicích u Bystřice pod Hostýnem přijel do Kelče a při tom
byl, kdež se starší a všecka obec kelečská k Dobešovi z Boskovic sebrali a rozkázáním Jiříka
z Lantšteina, pána jich, kterýž je ze všech slibův a povinností skrze služebníka svého a listem

svým propustiv, Dobešovi člověčenství slíbiti a Kelče se vším příslušenstvím, jakž to sám
držel, postoupiti rozkázal.
A oni prosili Dobeše, aby jim toho přál, aby některé ze starších k Jiříkovi, pánu svému, poslati
mohli, a tak Dobeš učinil a toho jim přál. Oni přijevše od pána svého Jiříka z Lantšteina
(patrně jim přál. Oni přijevše od pána svého Jiříka z Lantšteina (patrně z Buchlova), všem
vůbec pověděli, že je pán jich z člověčenství propustil a Dobešovi z Boskovic slíbiti rozkázal,
a oni jako věrní a poslušní pána svého tak učinili a Dobešovi člověčenství věrnost a poddanost
vedle obyčeje zvyklého jako pánu svému slíbili.
Tak líčí události, které se zběhly v Kelči nejspíše na počátku roku 1469, očitý jich svědek
Václav z Baště a na Všechovicích.
Jiřík z Lantšteina držel tedy Kelč necelé tři roky. Dne 7. března r. 1474 byl Jiřík už mrtev
(Lech. I. 88).
Jak už řečeno, Jiříkovou dcerou byla Alžběta, provdaná později za Albrechta z Rychnova
neboli Rychnovského (KP. V. 206. 216).
Podle listu, psaného a daného na Moravské Třebové r. 1474 večtvrtek před sv. Kalixtem, ujala
se tehdy Alžběta, jsouc při letech svých a dobře mocná sebe statku po otci zůstalého a to
zámku (hradu) Buchlova s jeho příslušenstvím i některého jiného otcova zboží (V. 207).
Ještě v letech 1475 až 1482 vzpomínají Knihy půhonné a nálezové často Jiříka z Lantšteina v
souvislosti s Bystřicí a jejím příslušenstvím “s tvrzí Bystřicí a obřanským zbožím, se zbožím
obřanským neb bystřickým (V. 24. 267, VI. 1. 26. 123. 209).
Pánové z Lantšteina užívali jako erbu stříbrné růže načerveném štítě a v klenotu stejné růže
jako ve štítu.
Zkratky:
A Č: Archív český.
Č M M: Časopis Matice moravské.
Lech: Lechner, Die Belehnungs- und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz.
Peck Eduard: Okresní hejtmanství holešovské.
Sedláček August: Českomoravská heraldika II. Díl.
Z D O B: Zemské desky olomoucké a brněnské.

Kultura
Sobotní odpoledne dne 14. září 2002 si naplánujte jako volný den a zasportujte si jen tak
sami pro sebe, s dětmi a pak se spolu s ostatními pobavte při oslavě 1000. výročí nalezení
Kelečského pokladu na Strážném.
Běh Terryho Foxe
– start je naplánován na 14,00 hodin u Radnice. Jsou připraveny tři trasy. Pro nejmenší a
nesportovce je určena trasa od radnice kolem Kateřinky přes sídliště k parku, pro zdatnější od
radnice uličkou kolem zámku přes Zvěřinec, Záhumení, uličkou k Juhyni, přes řeku,kolem
mlýna a uličkami Posvátno a Lázeňka cestou ke kinu a do parku. Nejdelší trasa pro sportovce

a cyklisty je už tradičně na Komárovice, Němetice, Zámrsky a zpět do Kelče. V parku bude
pro všechny občerstvení a po ukončení Běhu Terryho Foxe bude následovat
Sportovní odpoledne
pro děti, mládež, ale i dospělé. Můžete si vyzkoušet kroket, ringo, boccio, šplh po laně, ale i
tradiční soutěže jako hod míčem na cíl, šipky, slalom a podobně. Odpoledne proběhne závod
na koloběžkách všech typů. Prezence závodníků bude po doběhnutí Běhu Terryho Foxe. Pro
všechny jsou připraveny nějaké odměny. Při sportovním zápolení a hrách bude hrát
reprodukovaná hudba. Nažízeň bude pivo, víno, limo a na chuť klobásy, párky, koláče atd.
Kelečský poklad
K večeru se za hudebního doprovodu odebereme na kopec Strážné, kde si u velké vatry
připomeneme slavné výročí nalezení pokladu. U jiného ohně bude možnost opékání. Pokud si
s sebou vezmete jakékoliv světlo – lucerničku, svíčku, lampion, baterku – bude to jen lepší.
Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na velkou účast.

Kulturní dům Kelč
sobota 28. září – kulturní dům Kelč – Rockový večer ( agentura Martin Kapek )
Připravujeme :

pátek 4. října v 19,00 hodin – v kulturním domě v Kelči
LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ
hudebně zábavný pořad umělecké agentury Miroslavy
Rennerové z Ostravy, ve kterém vystoupí sólisté opery a
operety Moravskoslezského národního divadla v Ostravě a
členové orchestru Slezského divadla v Opavě.

Kino
Program kina Kelč na měsíc září 2002
Středa 12. září v 19,30 hodin - V LOŽNICI
Sisy Spaceková a Tom Wilkinson excelují co by manželé, paralyzovaní rodinnou tragédií.
Režijní debut Totda Fielda patří k nejoceňovanějším titulům oscarové sezóny. Americký film
s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 16. září v 19,00 hodin - BÍLÁ VDOVA
Když je člověk dáma, nikdy neztratí glanc. I když náhodou pěstuje marihuanu. Americká
komedie s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.

Středa 19. září v 19,30 hodin - MUŽ, KTERÝ NEBYL
Být, či nebýt…otázka pro hrdinu nového filmu bratří Cenových. Americké kriminální drama s
českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 23. září v 18,00 hodin - TAJEMSTVÍ ŽLUTOZELENÉHOŠKORPIÓNA
Woody Allen přivedl na svět další komedii. Sám hraje pojišťovacího agenta, který je schopen
vcítit se do vědomí podvodníků. Americký film s českými titulky, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 26. září v 19,30 hodin - WASABI
Japonský křen, který vám sežehne ústa – francouzský kořen, který vám je rozbije.
Francouzsko-japonská krimikomedie s českými titulky, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 30. září v 18 hodin - VOSÍ HNÍZDO
Predátoři pod palbou. Účinkují jen ti, kteří střílejí a ti, kdo jsou zastřeleni. Francouzské
hvězdy v super akčním klipu, v rytmu rapu. Francouzský film s českými titulky, vstupné 30 a
32 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Sport
Dne 3. srpna 2002 se konal Běh na Lysou horu – mistrovství Moravy a
Slezska, jeden ze závodů Českého Poháru v běhu do vrchu.
Trať měřila 8 400 m při převýšení 704 m. Nejlepší z juniorů vyběhl
tento kopec za 43 minut. Byl to Honza Polášek z Kelče. Gratulujeme a
přejeme hodně úspěchů v dalších závodech.
M.S.

Různé
Vážená paní, pane, vlastníci pozemků v katastru KELČ – STARÉ MĚSTO, KELČ –
NOVÉ MĚSTO, KOMÁROVICE
Schválením nového Zákona č. 449/2001 ze dne 27.11.2001 o Myslivosti, který nabývá právní
platnost dnem 1.7.2002, vznikají nové vztahy Vás vlastníků půdy k takzvanému honebnímu
společenstvu, které bude dále řešit výkon práva myslivosti.
Většina z Vás má uzavřeny nájemní smlouvy se Zemědělským družstvem Kelečsko za účelem
zemědělského využití a rovněž i k výkonu práva myslivosti.
Nový zákon o myslivosti stanovuje nutnost přizpůsobit se nové právní úpravě nejpozději do
31.3.2003 ve všech souvisejících vztazích.
Zástupci Mysliveckého sdružení Kelečsko zabezpečí založení honebního společenstva a
souvisejícího, Zemědělské družstvo Kelečsko formou dodatků k nájemním smlouvám k
pozemkům zruší v dalším ujednání přenechání práva myslivosti družstvu, obojí provedou ve
shora uvedeném termínu.

Právo myslivosti od 1.7.2002 se může provádět pouze prostřednictvím honebního
společenstva, které doposud neexistuje.
Honební společenstvo je nutno založit a to formou ustavující valné hromady vlastníků
pozemků. Ustavující valnou hromadu svolá přípravný výbor v závěru září 2002.
Přípravný výbor zasedal 18.6.2002 a vzal na sebe všechny úkoly vyplývající z nového zákona
ve vztahu k honebnímu společenstvu. Cílem přípravného výboru je vést veškerá jednání a
zajistit nutnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb. pro svolání ustavující
valné hromady.
Členové přípravného výboru jsou:
paní Zdeňka Zgažarová – členka ZD – vlastník pozemků
pan Lubomír Pavelka – člen ZD – vlastník pozemků
Ing.Jan Ryška– předseda MS Kelečsko – vlastník pozemků
Protože náklady na vznik honebního společenstva jsou velmi vysoké, bude se kontakt s
vlastníky pozemků zajišťovat dvěma způsoby:
1. osobní návštěva členem přípravného výboru nebo členem Mysliveckého sdružení
Kelečsko, který bude mít písemné oprávnění jednat jménem přípravného výboru,
2. poštovní zásilkou.

Obdržíte přílohy:
1. přihlášku za člena honebního společenstva
2. pozvánku s programem ustavující valné hromady
3. plnou moc pro zastupování v případě nepřítomnosti na valné hromadě
4.dodatek smlouvy o nájmu pozemku ve vztahu k myslivosti se ZD Kelečsko
Honební společenstvo po ustavující valné hromadě bude zaregistrováno jako právnická osoba
s právem pronajat honitbu předem stanovenému zájemci a to Mysliveckému sdružení
Kelečsko se sídlem v Kelči.
Předpokládaný nájem je 3,-- Kč/ha. S financemi z nájmu bude honební společenstvo nakládat
dle Stanov honebního společenstva.
Jelikož k usnášení valné hromady je zapotřebí minimálně50% hlasů vlastníků půdy, je nutno
v případě Vaší nepřítomnosti na valné hromadě dát plnou moc jinému vlastníku půdy nebo
jiné osobě. Tato plná moc nemusí být notářsky ověřena. Počet hlasů majitele půdy na valné
hromadě vychází ze součtu hektarů jednotlivých parcel (např. 2,14 ha = 3 hlasy, 0,50 ha = l
hlas).
Na závěr chceme upozornit, že pokud by se nenašla vůle vlastníkůzaložit honební
společenstvo, stávající honitba by zanikla k 31.3.2003 a z rozhodnutí orgánů státní správy by
byla rozparcelována a přidělena sousedním již existujícím honebním společenstvům.
Cílem přípravného výboru je nedopustit tento stav. Věříme ve vstřícný přístup a pochopení
Vás všech.

V Kelči, srpen 2002.
Přípravný výbor.

Česká pošta informuje
Česká pošta, s.p. obvod Nový Jičín
informuje občany o připravované změně hodin pro
veřejnost na poště v Kelči.
S účinností od 1. 9. 2002 se upravují hodiny následovně :
Pondělí až pátek 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Ředitel Ing. Miroslav Vávra

Cvičení pro ženy a dívky
bude probíhat od pondělí 16.září.

Bližší informace budou včas zveřejněny. Kdo bude mít chuť udělat
něco pro své zdraví, pro lepší postavu nebo pro zlepšení či udržení
kondice, je srdečně vítán.

Odborné učiliště informuje
Poklidný prázdninový čas je u konce a místnosti kelečského zámku znovu ožívají. Žáci
druhých a třetích ročníků se vrací do známého prostředí. Do jejich kolektivu přibude také 30
nových kluků a děvčat, kteří studium na učilišti teprve zahájí.
Ještě bych se však ráda vrátila k uplynulému školnímu roku a seznámila vás s konečnou
sumarizací závěrečných zkoušek žáků třetích ročníků, které proběhly v měsíci červnu. K
závěrečným zkouškám se přihlásilo celkem 17 žáků. Zkoušky byly tradičně rozděleny do tří
částí –písemné, praktické a ústní. V oboru květinářské, zelinářské a ovocnářské práce se
pokoušelo uspět osm žáků, z nich žádný neprospěl s vyznamenáním, osm prospělo. Švadleny
se ke zkouškám připravily celkem tři, jedna prospěla s vyznamenáním a dvě prospěly.
Závěrečné zkoušky v oboru zámečnické práce ve stavebnictví absolvovalo šest žáků, z toho
pět prospělo a jeden neprospěl za všech tří částí. Ročník žáků, který zahájil studium v oboru
zednické práce ve školním roce 1999-2000 se úplněrozpadl a k jeho ukončení se nepřihlásil

žádný z nich. Pevně věřím,že v letošním školním roce budou mezi úspěšnými absolventy
učiliště také zedníci.
Chtěla bych také připomenout úspěch naší žákyně 2. ročníkušvadlen Romany Raušerové. Ta
se přihlásila začátkem května do literární soutěže na téma “ Proč mám rád svou rodinu ”. Ve
své kategorii získala 1. místo. Slavnostní vyhodnocení proběhlo 5. července na Velehradě.
Během prázdnin se v kelečském zámku budovalo. Zrenovovala se podlaha v zahradnické
třídě, byly vymalovány všechny chodby a byla položena nová podlahová krytina na vrátnici.
Nejvíce se však modernizovala školní kuchyně.
Velká akce nás také čeká, a to celková rekonstrukce sklepních prostor. Ty by se měly během
školního roku přeměnit na moderní šatny a sociální zařízení pro žáky.
Závěrem bych chtěla všem žákům popřát úspěšný start do studia a pěkné známky, učitelům a
vychovatelům potom hodně pedagogického elánu, optimismu a trpělivosti.
Dagmar Valchařová

Tábor Velké Karlovice – Leskové
Zprávu o táboře pořádaném pro děti z Kelče a okolních vesnic píšu už poněkolikáté, a tak aby
byla jiná, uvádím, co děti samy napsaly do táborové kroniky nebo do hodnocení tábora.
“…. vedoucí pro nás připravili vodní hry…”
“… dostali jsme lahodnou snídani …”
“… v bazénu začaly akvabely ( naše děvčata ) své vystoupení, bylo to výborné.”
“ Vrátili jsme se ze stezky odvahy a hádejte, kdo přišel ? Opravdový rytíř ! A předal nám
královské glejty. ”
Otázka : Co se ti nejvíce na táboře líbilo ?
Nejčastější odpovědi : bazén, stezka odvahy, soutěže, vodní hry, výlet na Sůkenickou,
táboráky, hry, všechno.
Otázka : Co ti nejvíc chutnalo ?
Většina odpovědí : kuře, guláš, všechno
Otázka : Jel bys znovu na takový tábor ?
Odpovědi : ano, 10krát ano, na 100% ano, jasně, jistě, určitě, jo.
Za vydařený průběh tábora děkuji především vedoucím K. Matýskové, P. Sedlářovi, V.
Vašákové, instruktorce P. Havlíkové, kuchařům E. Buberníkové a Z. Ševčíkovi, také
“opravdovému” rytíři a jeho panoši.
Už tradičně patří dík prodavačkám obchodu U Kubů, Řeznictví a uzenářství ( P. Ondrušek) a
prodejně VIVA za výborné zásobování a MěÚ Kelčza zaplacení dopravy.
A. Schillingová, hl. ved. tábora

Český ráj – 21. letní sraz
turistických oddílů mládeže.
Turistický oddíl Myšáci Kelč se letos v počtu
27členů opět zúčastnil letního srazu turistů z celé
republiky, který se konal ve dnech 16. – 26. července
v jedné z nejkrásnějších oblastí naší země v Českém
ráji. Celkem přijelo 296 turistů z různých koutů naší
republiky. I přes takové množství lidí se
organizátorům, mezi nimiž byli i naši starší kluci –
turisté junioři, podařilo zabezpečit vše, co bylo v
plánu a dokonce i mnohé navíc. Areál rekreačního
střediska Pařez nám naprosto vyhovoval, bylo se kde koupat, slunit, hrát volejbal,
přehazovanou, fotbal, ringo i jiné hry. Co by kamenem dohodil, byly Prachovské skály a
přírodní koupaliště Pelíšek, takže i této přednosti jsme občas využili. Organizátoři srazu měli
perfektněpřipravených 13 tras do okolí. Všechny jsme ale stihnout nemohli, takže jsme si
vybrali ty, které se nám zdály být zajímavé a i vzhledem k věku některých našich malých
turistů lehce zvládnutelné. Celkem jsme ušli přibližně 130 km. Jen zběžně uvedu lokality,
které jsme navštívili. Samozřejmě Prachovské skály, Hruboskalsko, Suché skály,
Maloskalsko, Jičínsko, Humprecht, Kost,Trosky, kopec Kozákov a Klokočské skály, jeskyně
a spoustu dalších zajímavých míst. Dennějsme nachodili v průměru 16 km. Mimo to jsme
stihli i orientační závod podle buzoly, který jsme zorganizovali pro náš oddíl, taky tzv. Pařez
Cross – 5 km traťs různými úkoly a nástrahami, což organizoval srazový štáb pro všechny
oddíly. V něm se dobře umístili naši kluci, kteří získali v celkovém pořadí 3. místo ( mladší
kluci ) a 4. místo ( starší kluci ). Pochvalu ovšem zaslouží úplně všichni. Pro děti byl
nejzajímavější zážitek Noční výsadek. Pozdě večer rozvezl autobus účastníky na tři předem
neurčená místa, postupně je vysadil a každá skupina při výstupu obdržela mapu, podle níž se
museli dostat zpět do tábora a posbírat při tom co nejvíce podpisů a razítek hlídek, které byly
rozmístěny po trase. Celý výsadek se odehrál v Prachovských skalách a hlídky byly
rozmístěny po skalních vyhlídkách. Členové hlídek měli pouze louče nebo lucerničky, takže
to ve skalách vypadalo jako u Broučků. I když to bylo poměrněnáročné, protože vylézt a zase
slézt skalnaté výběžky, přeskákat rozsedliny a zdolat náročné úseky je zážitek i přes den,
natož v noci, kdy není vidět, kam přesně došlápnete, všichni byli nadšeni a dorazili do tábora
bez úrazu, bez bloudění a náramně spokojeni. Mimo turistické, sportovní a soutěžní akce se
pořádaly i taneční akce, jako diskotéka i country zábava, při nichž se naše děti pěkně vyřádily
i vytančily. Velké plus tohoto srazu vidím ve sblížení našichčlenů navzájem a také v navázání
nových kamarádství s dětmi jiných oddílů.
A že jsme nestihli projít celou oblast Českého ráje ? Nevadí, máme aspoň důvod se tam vrátit.
Už teď se ale těšíme na sraz v příštím roce.
Martina Schybolová, ved. TOM Myšáci Kelč

Společenská kronika
Září 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Rušarová Marie Kelč
Gábová Olga Babice
70 let
Mašlaňová Marie Lhota
Pýcha Josef Kelč
75 let
Pavlištíková Marie Němetice
Stryk Josef Kelč
80 let
Mikeska Josef Komárovice
Zůvala Metoděj Kelč
81 let
Jašíčková Bohumila Komárovice
Chvatíková Marie Kelč
Slimáček František Kelč
85 let
Masaříková Františka Kelč
Narození

Křenková Kateřina Kelč
Vlček Tomáš Kelč
Lakatoš Dominik Kelč
Pastrnková Barbora Kelč
Janošková Monika Kelč
Sňatky

Porazil Libor – Kateřina Ovčáčíková
Suchanec Radek – Irena Slavíková
Úmrtí

Plesník Josef – 91 let
Fábri František – 72 let
Remeš Josef – 83 let
Řimák Josef – 79 let
Majdloch Alois – 81 let

