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Usnesení z 37.zasedání Rady města Kelče dne 03. 04. 2002
Rada v souvislosti s potřebou další postupné rekonstrukce budovy základní školy Kelč
pověřuje starostu a místostarostu pokračovat v jednáních o rekonstrukci a získávání
finančních prostředků.
Rada bere na vědomí žádost manželů Kunovských , Kelč čp.133, o odprodeji části obecního
pozemku parc.č. 231/3 v k.ú. Kelč – Staré město a ukládá městskému úřadu ověřit požadavek
na místě samém. Do té doby sežádost odkládá.
Rada na základě žádosti oddílu odbíjené , TJ Kelč, schvaluje zakoupení antuky pro potřeby
úprav volejbalového hřiště v parku.
Rada na základě žádosti manželů Hruškových , Kelč čp.499 , pověřuje starostu přípravou a
zabezpečením rozšíření stávajícího plynovodního řádu u areálu chovatelů v Kelči, který bude
sloužit pro napojení stávající a budoucí zástavby včetně chovatelského areálu.
Rada schvaluje p.Zdeňku Pajdlovi , restaurace “ U Pajdlů” , Kelč čp.29 , zřízení venkovního
posezení před restaurací na náměstí.. Užívání veřejného prostranství k tomuto účelu bude
poskytnuto bezplatně.
Rada bere na vědomí informaci České obce sokolské a kanadského velvyslanectví v Praze o
organizaci Běhu Terryho Foxe od letošního roku včetněpoděkování organizátorům této akce.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 000,-Kčmístní organizaci Českého svazu
chovatelů Kelč na doplnění technického vybavení pro pořádání výstav drobného zvířectva.
Rada na základě žádostí o zakoupení stavebního místa pro výstavbu rodinných domků
doporučuje zastupitelstvu vyhlásit záměr prodeje zbývajících částí pozemků v lokalitě B5 na
Záhumení.

Usnesení z 19.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 11.
4. 2002
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje zadat komplexní službu svozu , likvidace a třídění odpadů v městě
Kelč firmě JOGA RECYLING s.r.o. . Zastupitelstvo pověřuje radu a předsedy finančního a
kontrolního výboru projednáním a odsouhlasením smlouvy na komplexní likvidaci odpadů s
touto firmou.
Zastupitelstvo pověřuje radu dalším jednáním ve věci financování stacionáře pro postiženou
mládež v Kelči, čp.290, se spoluúčastí dotčených obcí. O výsledku jednání bude
zastupitelstvo informováno na dalším zasedání.
Zastupitelstvo pověřuje předsedu kontrolního výboru zorganizováním pracovní skupiny z
členů rady, kontrolního a finančního výboru za účelem posouzení reálnosti rozpočtových
nákladů na provoz Základní školy Kelč.Zprávu předložit zastupitelstvu.

Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu těchto nemovitostí :
pozemky parc.č. 242 /3, PK 232/4, v k.ú. Kelč – Staré město
Zastupitelstvo schvaluje stanovení odměn včetně příplatkůneuvolněným členům zastupitelstva
města Kelč, předsedům výborů a komisí,podle nařízení vlády č. 122/2002 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstva.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním posouzení smlouvy se Skládkou v Bystřici pod
Hostýnem v souvislosti s tříděním a likvidací odpadů firmou JOGA s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním kontroly skládky v lokalitě Kelč – Zadky
Referátem Životního prostředí OkÚ Vsetín.

DEN ZEMĚ
V pátek 26. dubna se na náměstí v Kelči konala akce “
DEN ZEMĚ ”, kterou v rámci propagace tříděného
odpadu pořádala firma JOGA LUHAČOVICE. Zúčastnili
se jí žáci naší základní školy. Městský úřad Kelč
sponzoroval sladké odměny a ozvučení. Poděkování patří
panu Zdeňkovi Pajdlovi za pomoc během celého
dopoledne.
( Více uvedeme v příštím čísle Zpravodaje. )

Svoz odpadu Kelč
KVĚTEN – PROSINEC 2002
zajistí Firma JOGA VALAŠSKO s.r.o.
NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ČERNÁ (ŠEDÁ) BARVA
1 x týdně ,svozový den STŘEDA
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PAPÍR - MODRÁ BARVA
20. 6. 20.9. 22.11.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
6.9. 1.11.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - PLASTY - ŽLUTÁ BARVA
6.6. 9.8. 4.10. 28.12. (So)
Kontejnery na plasty budou sváženy 1x měsíčně
HARMONOGRAM SVOZU NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU:
14.9. KELČ 21.9. MČ KELČ: KOMÁROVICE,NĚMETICE,LHOTA,BABICE
Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje,
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem

škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice,
zbytky prostředků na ochranu rostlin a stromů, pneumatiky, duše atd.
Do modrého pytle a kontejneru na papír patří:
noviny, časopisy, kartony, papírové obaly,školní sešity, balicí papír, papírové obaly od
potravin nebo jiných předmětů, počítačový papír, papírové ubrousky, pytle, lepenky, katalogy,
spisy
Do zeleného pytle a kontejneru na sklo patří:
prázdné sklenice od zeleniny, kompotů, láhve od nápojů, ovocných šťav, lihovin, oleje, octu,
rozbité okenní sklo (bez drátěného výpletu), průmyslové sklo, skleničky a skleněné střepy
Do žlutého pytle a kontejneru na plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ: plastové obaly od potravin a nápojů (PET láhve), plastové sáčky a obaly
od průmyslového zboží, pěnový polystyrén,obaly a láhve z umělých hmot, fólie,přepravky
Do zbytkového odpadu patří:
papír potažený umělou hmotou nebo kovovou fólií (od džusů), porcelán, smetí, popel,starý
textil, použité hygienické potřeby, mastné papíry, staré pryže, drátěné sklo, staré kousky
koberce, rohože

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ NA PAPÍR, SKLO A PLASTY VE
MĚSTĚ KELČ OD 15.5.2002
Město Kelč ve spolupráci s firmou JOGA VALAŠSKO s.r.o zahajuje od 15.5.2002
třídění odpadů na PAPÍR,SKLO A PLASTY ,a to tzv."pytlovým systémem" a do
kontejnerů na tříděný odpad.To znamená,že každý občan a domácnost,která se zapojí
do systému třídění
Občané na sídlišti budou třídit do barevných kontejnerů na třídění,které budou rozmístěny na
sídlišti.Do modrého kontejneru 1100 l budou třídit papír,do zeleného kontejneru sklo a do
žlutého kontejneru plasty.
SVOZ PAPÍRU ,SKLA A PLASTŮ JE VŽDY DLE HARMONOGRAMU SVOZU
TŘÍDĚNÉHO ODPADU !!!
Nesmí být v barevných pytlích a kontejnerech uložen nebezpečný odpad a ostatní odpady.V
případě,že do pytlů na papír,sklo a plasty budou uloženy jiné odpady,nebude tento barevný
pytel odvezen.Pokud při kontrole a vysypání vytříděných papírů,skla a plastů bude zjištěno
znečistění těchto surovin v daném barevném pytli,na základě čárových kódů bude zjištěn
původce znečištění v barevném pytli a takto znečistěný obsah barevného pytle bude na
náklady občana odvezen na skládku a uložena pokuta 500,-Kč. Žádáme všechny občany,aby
pečlivě dodržovali zásady správného třídění dle propagačních listů.
NÁVOD NA SPRÁVNÉ TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
Do žlutých pytlů a kontejnerů na vytříděné plasty PATŘÍ :

čisté plastové obaly od jogurtů,Ramy,šampónů,pracích prostředků,nevratné plastové
láhve(PET láhve) od limonád,plastové fólie,kelímky,pěnový polystyrén,plastové lišty
elektroinstalační apod.
Do žlutých pytlů a kontejnerů na vytříděné plasty NEPATŘÍ:
zbytkový odpad,bioodpad,papír,sklo,nebezpečné odpady(plastové krabičky od léků,plastové
injekční stříkačky,znečistěné plastové obaly od lékůoleje,ředidel,monočlánky, plastové obaly s
alobalem ,nádobky od sprejů,chemikálie,azbest),keramika,porcelán a drobné
staveb.materiály.
DESATERO SPRÁVNÉHO TŘÍDĚNÍ PLASTŮ
1) Do žlutých pytlů a kontejnerů na plasty vhazujeme pouze čisté nebo vymyté vytříděné
odpady z plastů. Do plastových žlutých pytlů a kontejnerůnevhazujeme chemické a hořlavé
látky.
2) Plastové obaly se škodlivinami,Ni-Cd akumulátory,injekční stříkačky a plastové obaly od
ředidel,pohonných hmot,olejů,desinfekčních prostředků jsou nebezpečné odpady,do žlutých
pytlů a kontejnerů se nesmí vhazovat a v den svozu nebezpečného odpadu se odevzdají do
mobilní sběrny.
3) Pečlivě dodržujeme návod na třídění plastů.
4) Z odpadů z plastů včetně plastových obalů před vysypáním dožlutého pytle nebo
kontejneru odstraníme hrubé nečistoty (zbytky obsahu, nečistoty).
5) Plastové obaly (kelímky od jogurtů,Ramy apod.)vymyjeme horkou vodou,obaly od olejů
řádně odkapeme a opět vymyjeme vodou zejména z hygienických důvodů,aby žluté pytle a
kontejnery nezapáchaly a nebyly znečišťovány zbytky jídel)
6) PET láhve vždy před uložením do žlutého pytle a kontejneru zmáčkneme a ihned uzavřeme
zátkou,abychom podstatně ušetřili a využili objemžlutého pytle a kontejneru.
7) Při částečném zaplnění žlutého pytle vzhledem k neskladnosti plastových obalů se
pokusíme o stlačení většího množství plastů.
8) Při dřívějším zaplnění barevných pytlů na plasty neodhazujeme plastové obaly do
popelnic,ani nevysypeme odpady z plastů do barevných pytlů na sklo nebo papír,ale
telefonicky nebo osobně požádáme obecní úřad o další sadu chybějících pytlů .Vždy na
počátku nového systému je nutno v praxi ověřit ideální harmonogram svozu tříděného odpadu
.Provozovatel systému tříděného odpadu garantuje operativní mimořádný vývoz např. žlutých
pytlů na plasty nebo kontejnerů dle požadavku obce.
9) Velkorozměrové vytříděné plasty,plastové obaly,které se nevejdou do žlutého pytle na
plasty nebo velké množství plastových obalů odevzdáme při svozu nebezpečného odpadu do
mobilní sběrny.

10) Vždy přesně dodržujeme určený termín svozu jednotlivých vytříděných druhů
(papír,sklo,plasty,nápojové kartony) pro přistavení vytříděných barevných pytlů dle
harmonogramu svozu tříděného odpadu,v určený den vždy od 6.00 hod.
ZAPOJ SE I TY DO TŘÍDĚNÍ ODPADŮ VE MĚSTĚ KELČ.
I TY MŮŽEŠ POMOCI PŘÍRODĚ KAŽDÝ DEN !!!

Kulturní dům Kelč
Program na květen 2002
pátek 3. 5. 2002 – REFLEXY – křest nového CD– taneční zábava
pátek 17. 5. 2002 – DISCO – pořádají fotbalisté

!!! OMLUVA !!!
Divadelní představení KLEOPATRA, které se mělo hrát v
sobotu 27. dubna, bylo z důvodu nemoci představitelky hlavní
role zrušeno. Tímto se paní režisérka Jana Konvičná omlouvá
všem, kteří měli zájem hru shlédnout a zve vás v náhradním
termínu, který bude pravděpodobně na podzim.
Děkujeme za pochopení.

Kino
Program kina Kelč na měsíc květen 2002
Středa 1. 5. v 19,30 hod. - VANILKOVÉ NEBE
David má na světě všechno – peníze, firmu, skvělou image a krásnou přítelkyni. Jednoho dne
ale objeví skutečnou ženu, jejich láska však nemá dlouhého trvání… Tom Cruise a Penelope
Cruzová v hlavních rolích romantického thrilleru USA, 125 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 5. 5. v 18,00 hod. - KŘIŽOVATKA SMRTI
Dva detektivové, každý z jiné země a každý jiné kultury. Přesto jsou od chvíle, kdy zachránili
dceru čínského velvyslance, nerozlučnými přáteli. A teď se jejich plánovaná společná
dovolená svrhne v boj s nelítostným hongkongském bossem…Klasik Jackie Chan v akční
komedii USA, 90 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 8. 5. v 18,00 hod. – pozor změna ! - HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ
V kouzelnickém světě nastalo pozdvižení – chlapec, který už jako batole porazil mocného

Pána Zla, se konečně vydává na cestu, která mu byla předurčena. Adaptace prvního dílu
nejúspěšnější dětské ságy v našem kině, 140 minut, česká verze, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 12. 5. v 18,00 hod. - Z PEKLA
Londýn roku 1888, ožívá temná legenda Jacka Rozparovače, který po nocích rozpoutával
strach…Hororový thriller USA natočený v Praze, v roli policejního komisaře Johny Depp,
127 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 15. 5. v 19,30 hod. - SHOWTIME
Dva detektivové, jeden dělá svou práci a druhý by byl nejraděj televizní hvězdou. Osud je
však spojí během jedné nepovedené akce, kde se shodou okolností připlete i televizní
štáb…Robert DeNiro a Eddie Murphy v hlavních rolích komedie USA, 95 minut, vstupné 28
a 30 Kč.
Neděle 19. 5. v 18,00 hod. - PRAVÁ BLONDÝNKA
K čemu je jí plavá hříva, post prezidentky dívčího spolku a titul MISS školy, když její
vyvolený míří na křeslo senátora a symbol hlouposti vedle sebe nechce. Komedie USA, 105
minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 22. 5. v 19,30 hod. - DANNYHO PARŤÁCI
Jedenáct sympatických kamarádů jsou ve skutečnosti parta zlodějů, kteří chtějí vykrást hned
tři kasina najednou. Julia Robertsová, Andy Garcia, Geroge Clooney, Brad Pitt, Matt Damon
a další ve zlodějské krimikomedii USA, kde se zaručeně pobavíte ! Vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 26. 5. v 18,00 hod. - PÁN PRSTENŮ : SPOLEČENSTVO PRSTENU
Pro velký úspěch opakujeme fantastický příběh o partě, která se vydala do země Modor zničit
Jeden prsten a zachránit svět. 161 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 29. 5. v 19,30 hod. - MANDOLÍNA KAPITÁNA CORELLIHO
Druhá světová válka je v plném proudu a na klidném řeckém ostrověse odehrává krásná
lovestory mezi italským okupantem a místní kráskou. Adaptace bestselleru s Nicolasem
Cagem a Penelope Cruzovou v hl. rolích, 117 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Červen je poslední měsíc, kdy pro vás, naši přátelé, připravujeme v kině ty nejlepší tituly.
Takže, co pro vás před dvouměsíční přestávkou máme přichystáno ? Nechejte se překvapit a
těšte se, my se taky těšíme !!!
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Oddíl kopané
Začalo pravé fotbalové jaro 2002.
Neděle 24. 3. 2002
Dorost, Poličná – Kelč – Nepříznivé počasí způsobilo, že
se utkání nehrálo.
Muži , Valašská Bystřice – Kelč – I toto utkání nebylo
sehráno kvůlišpatnému počasí.

Sobota 30. 3. 2002
Dorost , Kelč – Valašská Bystřice 2 : 1 (0:0). Naši hráči předvedeným výkonem
nepřesvědčili. Ba naopak. Pokud budou chtít postoupit, budou se muset zlepšit. Branky
vstřelil Martin Pastrnek.
Neděle 31. 3. 2002
Muži , Kelč – Loučka 1 : 1 (0:0). Derby. Krásné počasí, nevídaná návštěva diváků. Vše
nasvědčovalo tomu, že uvidí kvalitní kopanou. Opak byl pravdou. První poločas to vypadalo,
jako by naši hráči byli poprvé na hrací ploše. Hráli bez pohybu, utkání odchodili. Někteří
hráči byli pouze do počtu. Začátek druhého poločasu nám vyšel lépe. Po rohovém kopu
vstřelil vedoucí branku JirkaŠkařupa. Avšak po chybě našeho obránce, když hlavičkou
nastřelil tyč a míč se odrazil k neobsazenému hráči, soupeř pohodlně skóruje. Do konce
poločasu se stav již nezměnil. Hosté naši branku za celé utkání nedokázali ohrozit. Tak se
velmi slabý fotbal odehrál mezi oběma šestnáctkami a divák se nudil.
Sobota 6. 4. 2002
Mladší žáci, Kelč – Poličná 2 : 0
Starší žáci, Kelč – Poličná 1 : 0 Petr Škařupa
Dorost, Krhová – Kelč 5 : 1 !!! Utkání prvního s druhým vyznělo jasně pro domácí hráče.
Branku pro Kelč vstřelil Martin Pastrnek.
Neděle 7. 4. 2002
Muži, Hovězí – Kelč 3 : 0 !!! Na hřišti to nevypadalo, jako bychom hráli s posledním
mužstvem tabulky. Domácí přehráli naše hráče po všech stránkách. I když jsme si vytvořili
několik brankových příležitostí, byli to domácí, kteří vyhráli první poločas 2 : 0. I když
velkou měrou jim k tomu dopomohl náš brankář Orava. Druhý poločas jsme začali náporem.
Vytvořili jsme si brankové příležitosti, avšak opět bez využití. Naopak, byli to domácí, kteří
vstřelili třetí branku. Tak se nebojuje o postup do vyšší třídy. Pokud o tom hráči přemýšlejí,
musí víc bojovat, poprat se se soupeřem o výsledek.
Sobota 13.4. 2002
Mladší žáci, Vlachovice – Kelč 3 : 0
Starší žáci , Vlachovice – Kelč 2 : 0
Dorost – volno
Neděle 14. 4. 2002
Muži, Lhotka n/B – Kelč “B” 0 : 0
Muži , Kelč – Lukov 3 : 1. Blýskání na lepší časy ? Toto utkání našim hráčům dokonale
vyšlo, i když úvod patřil hostům. To ale netrvalo dlouho. Pak vzali otěže utkání do svých
rukou naši. Zlepšeným pohybem a důrazným napadáním zatlačili soupeře před jeho bránu.
Branka byla na spadnutí. A také přišla. Vstřelil ji Jirka Škařupa. I když v prvním poločase víc
branek nepadlo, bylo se na co dívat. Druhý poločas vládlo na hřišti jedno mužstvo. Domácí.
Další branky na sebe nedaly dlouho čekat. Ta druhá byla nejpěknější. Míč putoval po ose
Honza Machač, Jirka Škařupa a zakončil mazácky Libor Novák. Třetí branku vstřelil nejlepší
hráč na hřišti, Jirka Škařupa. Je jen škoda, že v jednom utkání to jde a ve druhém ne. Hráči
dokázali sami sobě i divákům, že fotbal hrát umí.
Miroslav Červek

Přípravný zápas:
Starší žáci ,Hustopeče - TJ Kelč 0 : 2 Škařupa Petr 2x
Mistrovské zápasy 06. - 07.04.2002
Přípravka starší
Morkovice - TJ Kelč 0 : 1 Martin Hlavica
Přípravka mladší
Morkovice - TJ Kelč 3 : 2 Tomáš Pivovarčík, Jan Hlavica
Mistrovské zápasy 13. - 14.04.2002
Přípravka starší
TJ Kelč - Bystřice p. Hostýnem 1 : 2 Jan Hlavica
Přípravka mladší
TJ Kelč - Bystřice p. Hostýnem 1 : 0 Tomáš Foukal
Václav Škařupa

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 24. - 27. kola :
Bílovec “A” - Kelč

12 : 0

1676 : 1614

0

Kelč - Sedlnice “B”

12 : 0

1614 : 1537

2

Bílovec “C” - Kelč

10 : 2

1593 : 1557

0

Kelč - Vsetín “C”

12 : 0

1664 :1455

2

Tabulka po 27. kole :
1. Bílovec "B"

25 20

0

5

1562

199:101 40

2. Kelč

26 17

1

8

1587

201:111 35

3. Zubří

26 16

2

8

1583

196:116 34

4. Frenštát "B"

25 13

2 10

1503

172:130 28

5. Vsetín "D

25 14

0 11

1542

166:133 28

6. Vsetín "C"

25 14

0 11

1541

155:145 28

7. Sedlnice "B"

25 13

1 11

1539

142:158 27

8. Hranice "B"

25 12

2 11

1540

160:140 26

9. Bílovec "A"

25 11

1 13

1569

162:138 23

10. Lipník "B"

25 11

1 13

1528

142:158 23

11. N. Jičín "B"

26 11

0 15

1526

157:155 22

12. Bílovec "C"

25 10

2 13

1532

128:172 22

13. Val. Mez. "C"

25

8

1 16

1505

106:194 17

14. Val. Mez. "D"

25

6

2 17

1475

104:196 14

15. Sedlnice "C"

25

5

1 19

1456

84:216 11

J. Gassmann

ZŠ informuje
Počasí se sice zatím příliš jarně netváří, ale my ve škole jaro již vnímáme a akce, které
pořádáme, se tohoto ročního období týkají. Především hojně využíváme nabídky
valašskomeziříčské hvězdárny, která podle našich přání připravuje pro děti doplňkové
programy spojené s exkurzí po hvězdárně. V měsíci dubnu se např.žáci osmých tříd seznámili
s prací meteorologické stanice hvězdárny, deváťáky zase čeká prohlídka hvězdárny s
doplňkovým programem o sluneční soustavě, děti z 1. stupně,v měsíci dubnu to byli třeťáci,
se seznamují obecně s prostředím hvězdárny, s náplní práce zaměstnanců hvězdárny apod.
Další “jarní”akcí byla oslava Dne Země, která podle kalendáře sice připadá na jeden
konkrétní den, a to na 22. duben, ale naše děti měly možnost si tento den připomínat akcemi
motivovanými ekologickou problematikou po celý týden od 22. do 26. dubna. Vzhledem k
tomu, že tento příspěvek je psán kvůli uzávěrce Zpravodaje před uskutečněním výše
jmenované akce, o konkrétním průběhu vás budeme informovat později.
Následující informace se ale týkají akcí, které již proběhly, ale určitě nebudou poslední. Třída
Mgr. Zdeňky Havranové – 3.A- navázala ihned po otevření stacionáře velmi hezké vztahy s
dětmi, které do něho docházejí. Naši třeťáčci zde strávili již tři dvouhodinovky (15.3., 22.3. a
27.3.), v nichž se s postiženými dětmi jednak seznámili, ale hlavně se všichni zapojili do
práce podle svých možností a schopností. Tak např. ve středu před Velikonocemi vyráběli
společně velikonoční vajíčka, kuřátka a zajíčky a rozdělili si úkoly tak, že naše děti stříhaly a
lepily, děti ze stacionáře zase malovaly a barvily. Atmosféra byla bezvadná, děti si rozumí a
určitě takových setkání bude víc.
Třídní učitelka využila těchto návštěv k napsání vypravování a namalování obrázku a zašle
tuto práci dětí do soutěže, kterou vypsalo Ministerstvo vnitra ČR a jejímž garantem je ministr
Stanislav Gross a která je nazvána Handicapovaní lidé mezi námi.

Těší nás, že si naše děti našly nové kamarády, zvlášťdůležité je to v dnešní době, kdy hodně
lidí postrádá v mezilidských vztazích toleranci, porozumění a vcítění se do problémů druhého
člověka.
Pavla Čučková, zást. ředitele
Dlouhá noc

Tato akce šestých tříd se uskutečnila z 5.4. na 6.4. Všichni jsme se moc těšili. Dne 5.4. jsme
se v 18:00 hodin sešli ve škole. Uložili jsme si věci do svých tříd a šli jsme soutěžit, zpívat a
hrát různé hry. Všeho bylo dost a my jsme se výborně bavili. Když nastal večer, přišla stezka
odvahy. Začínala ve velké tělocvičně a končila v druhém patře v 8.C. Ani strašidla nechyběla.
V cíli čekala paní učitelka.
Počkali jsme až se všichni sejdeme, pak jsme se umyli a šli spát (někteří do malé tělocvičny,
jiní do třídy 6.B).
Ráno po snídani jsme uklidili třídy a celou školu. Když bylo vše v pořádku, rozloučili jsme se
a šli domů.
Celá akce proběhla s paní učitelkou K. Fabíkovou a panem učitelem P. Zátopkem. Bylo to
super. Moc našim třídním děkujeme.
Pavlína Richtárová, Šárka Plesníková
Žákyně 6.B

Program oslav 100 let Základní školy v Kelči
Pátek je určen pro žáky školy
8,00 – 10,00 Den otevřených dveří
10,00 – 11,30 Pásmo o historii školy v kulturním domě
12,00 Oběd
14¨,00 – 18,00 Disko pro děti
Sobota je určena pro veřejnost
9,00 – 12,00 Den otevřených dveří
14,00 Pásmo – v kulturním domě
18,00 Společenský večer – lidovou i moderní hudbu hraje cimbálová skupina RÉVA
Ve škole :
Prohlídka všech prostor budovy.
Prohlídka školních tříd, které jsou vybaveny jako na počátku století.
Výstava dětských prací.
Výstava starých fotografií.
Prodej upomínkových předmětů – kalendáře, rámečky na obrázky atd.(prácežáků), pohlednice
Občerstvení.

Vedení školy zve všechny bývalé i současné pracovníky, zaměstnance,žáky, ale i všechny
ostatní občany.

Kácení máje
Český svaz chovatelů ve spolupráci s Junákem pořádá
v sobotu 25. května 2002 v 15,00 hodin
v areálu chovatelů

Kácení máje.
Zábavný program, hry pro děti, občerstvení a hudba.
K tanci a poslechu bude hrát živá hudba z Rajnochovic.
Srdečně zvou pořadatelé.

POUŤ RADIA PROGLAS
POUŤ RADIA PROGLAS
Dne 12. května 2002 se koná pouť Radia Proglas na sv.
Hostýně.
Odjezd autobusu je v 7,10 hod. od kostela a pak z
autobusového nádraží, kde se vyčká na spoj od
Hranic.Autobus nás vyveze až na Hostýn.
Cena zájezdu je 50,- Kč.
Přihlášky u pí. Pýchové, Kelč náměstí čp. 13.
Zveme všechny členy, posluchače a příznivce Radia
Proglas.

Rybářské závody
Rybářské závody
Místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás
srdečně zve na tradiční rybářské závody pořádané
v sobotu 18. května 2002

na sportovním revíru Chmelník 1.
Závody proběhnou od 7 do 14 hodin. Prezence závodníků
od 6 hodin. Připraveno je bohaté občerstvení.
Srdečně zve výbor MO ČRS Kelč

VI. KVĚTINOVÝ DEN
Liga proti rakovině Praha pořádá i letos Květinový den, který se uskuteční ve středu 15.
května 2002.
Symbolem šestého ročníku je žlutý květ měsíčku lékařského, tentokrát s bílou stužkou.
Celkem 800 tisíc květin bude našim občanům nabízet za dobrovolný příspěvek 5 tisíc dvojic
studentů, členů dobrovolných onkologických organizací, Junáka a Českého svazu žen. Tato
celostátní sbírka s preventivním programem se bude konat na celém území ČR.
Žlutý květ měsíčku lékařského se už stal nejen symbolem ohleduplnosti vůči onkologickým
pacientům, ale i symbolem prevence a péče o vlastní zdraví.
Každý ročník Květinového dne je zaměřen na prevenci některého druhu rakoviny. V letošním
roce obdrží 800 tisíc našich občanů (tedy téměř každý desátý občan ČR) s květinou i leták
upozorňující na nebezpečí kolorektálního karcinomu (rakoviny tlustého střeva a konečníku),
neboť právě v této diagnóze držíČeská republika nezáviděníhodný světový primát. V letáčku
má každý možnost seznámit se s rizikovými faktory, ale i s prevencí, kterou je sám schopen
realizovat. Najde tam i informaci o hrazeném vyšetření stolice na přítomnost krve
(Haemoccult test).
Výtěžek letošního Květinového dne bude věnován na:
Nádorovou prevenci
Pomoc nádorově nemocným
Výzkum
Výuku
Sponzory 6. ročníku Květinového dne jsou: ČSOB, EMCO, FORD, OLYMPUS, VZP.
Sbírka byla osvědčena Magistrátem hl. m. Prahy dne 26. února 2002.
Číslo účtu Květinového dne u ČSOB: 6500065/0300
Kontakt:
Liga proti rakovině Praha
Na Slupi 6
128 42 Praha 2
tel/fax: 02/2491 9732
tel: 02/2492 0935
e-mail:lpr@lpr.cz
http://www.lpr.cz/
Květinový den v Kelči organizuje Hanka Stromšíková.

Společenská kronika
Květen 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Michlová Anna Kelč
Hýžová Marie Kelč
Vyskočilová Hilda Kelč
65 let
Mašlaňová Milada Kelč
Šnejdrla Antonín Komárovice
Plesníková Františka Komárovice
70 let
Stratil Jaroslav Kelč
75 let
Kolářová Anna Kelč
80 let
Sobková Drahomíra Kelč
81 let
Radová Františka Babice
82 let
Stříteská Marie Kelč
Indrák Jan Němetice
88 let
Palata Jan Kelč
91 let
Kopečková Emilie Němetice
Narození

Antonín Zbrožek Kelč
Jiří Rýc Kelč – Babice
Kristýna Hostašová Kelč – Lhota
Michal Janda Kelč
Úmrtí

Václav Jiříček 66let Kelč

