ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2002

Úvod
Desatero přikázání mezilidských vztahů
1. Mluvte na lidi.
Není nic hezčího než radostný pozdrav.
2. Usmívejte se.
Mračení vyžaduje sedmdesát svalů a úsměv jen čtrnáct.
3. Říkejte lidem jménem.
Je to osobní a přátelské.
4. Buďte nápomocní a přátelští.
Získáte si úctu a oddanost.
5. Buďte srdeční.
Ukažte, že to, co děláte, vám činí radost.
6. Mějte opravdový zájem o lidi.
Každý je hodnotný.
7. Nešetřete chválou a oceňováním.
Buďte opatrní při kritizování.
8. Buďte si vědomi pocitů druhých.
Nezraňujte je.
9. Buďte připraveni poskytnout službu.
V životě se nejvíce počítá to, co uděláme pro druhé.
10. Nešetřete humorem, trpělivostí a pokorou.
Budete mnohonásobně odměněni.

Usnesení z 36 .zasedání Rady města Kelče dne 27. 2. 2002















Rada projednala návrh rozpočtu města Kelč na rok 2002 a tento doporučuje zastupitelstvu ke
schválení.
Rada provedla vyhodnocení nabídek na prodej pozemků pro výstavbu garáží “ Na drahách”.
Stanovila pořadí žadatelů a prodejní cenu 175,-Kč /m2 . Tento návrh bude předložen
zastupitelstvu ke schválení.
Rada byla seznámena s požadavkem akciové společnosti VaK Vsetín na delegování zástupce
obce na valnou hromadu společnosti v červnu 2002. Schválení zástupce obce postupuje rada
zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s informací akciové společnosti VaK Vsetín o návrhu zvýšení základního
kapitálu společnosti vkladem vodohospodářského majetku obcí. Rada doporučuje
zastupitelstvu tento návrh ke schválení.
Rada projednala návrh Referátu obrany OkÚ Vsetín na zavedení systému krizového spojení
mobilními telefony mezi orgány krizového řízení a obcemi. Rada konstatuje,že stávající
technické vybavení vyhovuje potřebám města a nabídku odmítá.
Rada byla seznámena s žádostí p.Libora Kunovského, Lhota u Kelče č.02 o odkoupení
obecního pozemku parc.č. 855/2 v k.ú. Lhota u Kelče. Žádost postupuje k vyjádření osadnímu
výboru ve Lhotě.
Rada byla seznámena s požadavkem p.Stanislava Pelce , Němetice čp.62 na pokácení
vzrostlých stromů v obecním lese “ Strážisko” podél jeho pozemku parc.č. 421/ 11.
Požadované kácení není podle Lesního hospodářského plánu možné. Rada pověřuje
tajemníka a obecního hajného dalším jednáním s žadatelem.
Rada projednala žádost České pošty Kelč o možnostech umístění doručovacích schránek na
obecních pozemcích

o
o

parc. č. 193/7 u mlýna – pro obyvatele Klebetova a nad mlýnem
parc. č. 2023 / 11 pod svodidly nad náměstím – pro obyvatele Kulichova

S žádostí rada nesouhlasí a požaduje doručování pošty přímo do domovních schránek
na celém území Kelče včetně místních částí.

Usnesení z 18.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 14.
3. 2002




















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření městského úřadu Kelč za rok 2001
včetně zprávy finančního výboru. Zastupitelstvo ustavuje komisi ve složení p.Josef Jukl,
pí.Ludmila Miškaříková a Ing.Tomáš Perutka pro posouzení stavu hospodaření v kapitole
Lesnictví.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelče na rok 2002 dle předloženého návrhu ve výši
18,153.000,- Kč v příjmové i výdajové části.
Zastupitelstvo souhlasí s přijetím státní dotace na regeneraci městské památkové zóny Kelč v
roce 2002 a schvaluje spoluúčast finančních prostředků z rozpočtu města Kelč ve stejné výši
tj.400 000,-Kč. Tyto prostředky budou použity na opravu kulturní památky budovy radnice v
Kelči čp.5.
Zastupitelstvo schvaluje úhradu dopravného mládežnickým oddílům kopané TJ Kelč (
dorost,žáci , přípravka ) včetně zajištění činnosti těchto oddílů v roce 2002 a to finanční
částkou do výše 70 000,-Kč z rozpočtu města Kelče.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Kelč na rok 2002
ve výši 50 000,-Kč pro Diakonii ČCE – středisko hospic Valašské Meziříčí na dostavbu “ Domu
hospicové a respitní péče CITADELA ve Valašském Meziříčí “ .
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost Občanského sdružení ANDĚL , Kelč p.290 o finanční
příspěvek na provoz Stacionáře pro postiženou mládež v Kelči. Do doby zajištění stanoviska
od obcí a měst , jejichž mládež využívá tohoto zařízení se žádost odkládá.
Zastupitelstvo schvaluje návrh praporu města Kelče – variantu č.1 ( bez okraje ) dle návrhu
heraldika Miroslava J.V.Pavlů z Kelče.
Zastupitelstvo schvaluje prodej částí obecních pozemků parc.č. 41/1 , 41/7 a 2025 v k.ú. Kelč
– Nové město pro výstavbu garáží těmto žadatelům :
Ing.Josef Neřád , Kelč čp.512
Libor Štěpán , Kelč čp.512
Armín Lasovský , Kelč čp.511
Petr Lukáš , Kelč čp.510

Cena pozemku se stanovuje ve výši 175,-Kč / m2 .
Velikost jednotlivých pozemků bude zjištěna geometrickým zaměřením staveb garáží.
Zastupitelstvo ukládá městskému úřadu uzavřít s žadateli smlouvy o budoucí smlouvě na
prodej těchto pozemků.


Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu těchto obecních nemovitostí :
parc.č. 119/4 st.pl. , výměra 100 m2 v k.ú. Kelč – Nové město
parc. č. 60/4 ost.pl., výměra 380 m2 v k.ú. Kelč – Staré město









Zastupitelstvo neschvaluje vyhlášení záměru převodu obecních nemovitostí dle žádosti paní
Vadelové a to části pozemku parc.č. 885/4 v k.ú. Lhota u Kelče.
Zastupitelstvo deleguje zástupce města Kelč na řádnou valnou hromadu akciové společnosti
VaK Vsetín , která se koná v červnu 2002 pana Zdeňka Porazila , tajemníka MěÚ Kelč.
Náhradníkem určuje Lubomíra Pavelku , místostarostu.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh akciové společnosti VaK Vsetín na zvyšování základního
kapitálu společnosti vkladem vodohospodářského majetku od obcí. Zastupitelstvo návrh
schvaluje a ukládá městskému úřadu připravit potřebné podklady pro převod tohoto
majetku.
Zastupitelstvo, podle § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) stanovuje
pro následující volební období zastupitelstvo města Kelč v počtu 15 členů.
Zastupitelstvo schvaluje prodej obecních nemovitostí : domu čp.438 s pozemkem st.pl. 259 a
části pozemků 242/6 a PK 232/4 v k.ú. Kelč – Staré město manželům Tomáši a Vladěně
Grajovým , Beskydská 640 , Studénka , za cenu dle znaleckého posudku.

Velikost pozemku bude stanovena geometrickým zaměřením na základě jednání mezi radou
města Kelč a kupujícími.


Zastupitelstvo města Kelče souhlasí s výkonem práva myslivosti na pozemcích, patřících do
vlastnictví města Kelč pro Myslivecké sdružení Kelečsko Kelč a pověřuje radu přípravou
smlouvy.

Upozornění občanům
Od 1. dubna 2002 nabývá účinnosti novela přestupkového zákona č. 62/2002 Sb., která
mění zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb. v platném znění a přestupky na úseku
všeobecné vnitřní správy rozšiřuje o § 42a, který zní takto :
§ 42a Přestupky na úseku občanských průkazů
1. Přestupku se dopustí ten, kdo
a. úmyslně zničí, poškodí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu
b. nesplní povinnost požádat o vydání občanského průkazu ( do 10 dnů po ukončení platnosti
OP, po sňatku a po změně trvalého pobytu )
c. na opakovanou výzvu nepředloží požadované doklady k vydání OP nebo se bez řádné omluvy
nedostaví na příslušný okresní úřad k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského
průkazu
d. nepřevezme osobně občanský průkaz a neodevzdá dosavadní OP nebo potvrzení o OP
e. poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při
vstupu do objektu nebo na pozemek
f. nesplní povinnost neprodleně ohlásit poškození, zničení, ztrátu, odcizení a zneužití
občanského průkazu
g. poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu a v potvrzení o OP

2. Za přestupek dle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5000 Kč.
Ve vlastním zájmu si zkontrolujte svůj občanský průkaz a v případě potřeby požádejte o
vydání nového v zákonem stanovené lhůtě, předejdete tak možné vysoké pokutě !

Marie Baďuříková,
matrikářka

Svoz nebezpečných a velkorozměrových odpadů
Firma NATUR Valašské Meziříčí

sobota 6. dubna 2002 Kelč

8,00 – 8,30 hod. u Sv. Františka
8,30 – 9,00 hod. pod Šraňkem
9,00 – 9,30 hod. u kulturního domu
9,30 – 10,00 hod. na autobusovém nádraží
10,00 – 10,30 hod. na Starém městě
10,30 – 11,00 hod. u chovatelského areálu
11,00 – 11,30 hod. u dolního obchodu
11,30 – 12,00 hod. u mlýna
sobota 13. dubna 2002 místní části
8,00 – 8,30 hod. Němetice u Obecního úřadu
8,30 – 9,00 hod. Komárovice u hasičské zbrojnice
9,30 – 10,00 hod. Lhota u obchodu
10,15 – 10,45 hod. Babice u hospody
Můžete odevzdat tyto druhy odpadů :









pneumatiky – sklo – papír
starý nábytek – hadry
ledničky – staré televizory – rádia
plechovky od barev ( ředidel )
plastové nádoby od barev
oleje, kyseliny, rozpouštědla
olověné akumulátory
prošlé léky

Historie
Záhorská kronika
Září 1931
Antonín Svěrák
Jak se naši bránili
Když zlostní židé měli palírnu zdejší Jeho knížecí Eminenci v pronájmu, již některý rok
vždycky o to usilovali, aby měšťani jim kořalku šenkovali. Avšak ti jim v tom žádným

způsobem svoliti nechtěli, aby jejich svobodné šenky jak vinný tak pivný nějaké zkrácení neb
újmy neutrpěly, a proto v tom mezi sebou zákaz učinili. Však ale jeden z nich, Jan Masařík
neb Provazník, toho zákazu zdržeti nechtěl, nýbrž od těch zlostnýchžidů kořalku k šenkování
přece jest bral a šenkoval. Na to po nějakém čase byl jest před obec městskou předvolán a to
domluvy hrubé dostal, že proti obecnímu snešení to se opovážil učiniti, takže jest toho
šenkování nechati musel, jakož i nechal.
Však ale přece on domluvení jinší se židy učiniti musel, neboť oni židé toho při milostivé
vrchnosti jsou pohledávali a tak my k tomu jsme přivolit museli, když oni židé sobě koho z
měšťanů budou moci najíti, že nebráníme, aby takovému – však bez nejmenší újmy
našichšenkův – kořalku na šenk vystavěli. – My jsme totiž myslili, že se tohožádný neuváže,
poněvadž jsme se na tom tak tiše byli snesli. Však ten Provazník jenom čekaje na to, jak jsme
to dobře znali a tušili, furt zase od toho prokletéhožida kořalku na šenk vzal a snešení
měšťanů za nic sobě položil a více sežidy nežli s křesťany kuploval.
Když se zase jednou měšťani sešli, jemu tomu Provazníkovi někteří nějaké slovo – však ne
všeci, jenom někteří asi tři –řekli, že on tomu městu ani jeho předkové nic nezvelebili a on
takové divy se opovažuje činiti – neboť tu se nejvíce měšťani báli, aby od židů tak jako fojti
na výstav někdy kořalky bráti nemuseli – tu on ten jistý Provazník k panu hejtmanu se
žalobou jest šel a křivě všechny měšťany obžaloval a jej obelhal, a kořalku že šenkovat
nebude, vypovídal a vypověděl. – Ouřední ani jiní měšťané o tom nic nevěděli, že on proto
nějaké slovo té kořalky teprvšenkovat nechce, aniž bylo jim známo, že jest a tak křivou a
lživou žalobu na zámku složil. A po některém dni se nadslýchá, že židovi na prostřed rynku
právěkonec jatek domek stavěti budou. Nedůvěřovali jsme tomu, ale tu již kamení vozí
ukrutnou hromadu. Pana hejtmana ten čas Andreáše Popa v tom žádáme, tohočiniti nedopustil
a té památky aby na sebe neuváděl. Však nic platno býti nemohlo, jen že se stavět bude. A tu
nám teprv přednesli, že proč jsme zhacovali Provazníkovi šenkovat. Však my jsme toho
žádostivi byli, aby nám dokázal, od koho to zhacení měl, poněvadž jsme o tom nic nevěděli.
Však nic platno nebylo. Tak již grunty počínají kopat, zedník taky zakládal.
Tu my tři osoby : Augustin Kratochvíla, starší purmistr, Václav Peroutka, mladší purmistr,
městský písař Václav Laučel do Holomouca jsme se vypravili k milostivé vrchnosti, o to jsme
žádali s ponížeností, aby nám takového domku tak vprostřed rynku neráčili dáti stavěti, což
jsme pozískali zkrze zásluhy sv. Jana Nepomuckého.
Hned oustní nařízení jsem dosáhli, ať tomu stavení se pokoj dá, pokudž Jeho Milost pan
regent Šerc k nám nepřijede. A tak se stalo. Jak jsme přijeli, furt tomu stavení pokoj se dáti
muselo. A tak když J.M. pan regent k nám přijel a věci vyslechl, že žádná příčina v tom
nebyla, aby ten Provazník jaký stavunk od ouřadu neb měšťanů měl, tak poznajíce to pan
regent, to stavení poručil skasírovat, a kořalku aby šenkoval ten, koho sobě žid najde však bez
nejmenší újmy měšťanům. A tak toho Provazníka zase soběvynalezl, který na to schopný byl
a očekával toho.
Načež my napřed psaní starší purmistr Augustin Kratochvíla a písař městský Václav Laučl o
tom často jsme rozmlouvání mívali, co bychom ke cti a chvále boží na poděkování a památku
božskou, že nás v tom ráčil chrániti, učiniti měli.

Padlo nám na mysl, že když jsme do Holomouca jezdili, sv. Jana Nepomuckého jsme vzývali,
aby nás ráčil chrániti od té potupy a ráčil nám býti nápomocen, abychom to šťastně zejskali,
aby to stavení toho domku pro zlostný židy milostivá vrchnost dopouštěti neráčila.
Tak majíce to my dva mezi sebou, aby obraz sv. Jana Nepomuckého vystaven byl, všechny
měšťany k tomu jsme povolali a jim přednesli,že naše mínění jest obraz sv. J.N. na rynku na
poděkování, že nás od toho stavení pro ty proklaté a potupné židy chrániti ráčil, vystaviti, což
všichni k tomu svolili mluvíce, aby ten obraz vystaven byl, což i také se stalo nákladem
měšťanů a některých dobrodinců v roce 1709.
Descriptum z conceptu a vlastí ruky nebožtíka v Pánu jižusnulého Augustina Kratochvíla v
roce 1723 dne 16. 7bris.
Desriptor toho Jiří Franc Pišeli p.t. městský písař hoře psaného roku.
Milada Davidová

Kulturní dům Kelč
31. 3. Velikonoční diskotéka – pořádají volejbalisté
6. 4. – KATAPULT + další rockové skupiny – koncert, taneční zábava
11. 4. DISCO – pořádají fotbalisté

V sobotu 27. dubna v 19,00 hodin uvede
Ochotnický divadelní soubor Hrachovec
divadelní hru

KLEOPATRA
(režie – Jana Konvičná)

V KD v Kelči, vstupné 50,- Kč.

Hrad Helfštýn v dubnu 2002
1. 4. Pondělí Velikonoční 9 – 17 hodin
3.4. – 30.4. denně mimo pondělí 9 – 17 hodin
pondělí 1. 4. Pondělí Velikonoční – zahájení prohlídek hradu s průvodcem a otevření
expozice historické mincovny.
1.4. – 14. 4. Výstava kraslic v ateliéru Kovářského studia na 3. nádvoří.
úterý 2. 4. Hrad uzavřen

sobota 6. 4. Otevření výstavy ŽELEZNÁ CESTA ze sbírek Městského muzea v Rakouském
Ybbsitz ve výstavním sále na 2. nádvoří.
14 hodin – Vernisáž výstavy za účasti představitelů města Ybbsitz a jejich folklórního
souboru. Výstava potrvá do 28. 10. 2002
čtvrtek 18. 4. Mezinárodní den ochrany památek, snížené vstupné 15,- ,10,- a 5,-Kč.
Vstupné do areálu hradu
duben – říjen dospělí 30 Kč, studenti,důchodci,vojáci 20 Kč, žáci 10 Kč, děti do 6 let zdarma.
Hradní restaurace
Občerstvení, teplá jídla, oslavy, večírky. Objednávky na tel. 0641/ 797 406

Kino
Program kina Kelč na měsíc duben 2002
Středa 3. 4. v 19,30 hod. - JEDINEČNÝ
Poklidně žijícímu veteránovi americké policie jde po krku superbojovník kung-fu, aby jej
zabil a stal se jeho druhým já. Akční sci-fi USA pro obdivovatele klasického bojového umění,
kde si dvojroli zahrál hongkongský Jet Li. Vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 7. 4. v 18,00 hod. - ESENCE ŽIVOTA
Ve 30. letech 21. století na Zemi dopadl meteor, který přivezl návštěvníky z jiné planety. O
třicet let později už Fantomové ovládají celou planetu…Akčně-filozofické digitální sci-fi
USA a Japonska, jehož hrdiny vytvořil počítač. Vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 10. 4. v 19,30 hod. - ŠÍLENÁ / KRÁSNÝ
Bohatá Nicol se sebevražednými sklony a chudý Carlos s ušlechtilými city. Může z nich být
fungující milostný pár ? Teenagerovské romantické drama USA, 95 minut, vstupné 28 a 30
Kč.
Neděle 14. 4. v 18 hod. - JAK UKRÁST DAGMARU
Je to infantilní agent Vašek Hruška, který sice vypadá jako idiot, ale je vyslán na tajnou misi v
zájmu státní bezpečnosti. Nová bláznivá komedie Jaroslava Soukupa s Jaroslavem Sypalem v
hlavní roli, 95 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 17. 4. v 19,30 hod. - SKLENĚNÝ DŮM
Být sirotkem je těžké. Ale být u pěstounů, kteří fetují, sexuálněvás obtěžují a evidentně
nesnášejí, je přímo příšerné….Drama USA, 100 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 21. 4. v 18 hod. - ATLANTIDA : TAJEMNÁ ŘÍŠE
Malý Milo a skupinka všemožných dobrodruhů a podivínů se vydávají hledat bájnou
Atlantidu. Animovaný film pro celou rodinu z dílny Walta Disneye, české verze, vstupné 26 a
28 Kč.
Středa 24. 4. v 19,30 hod. - DENÍK PRINCEZNY
Patnáctiletá Mia je obyčejná holka, spíš ošklivá a nevýrazná, než se dozví, že její prarodiče
jsou králové v jedné evropské zemičce a teďpotřebují následnici trůnu….Romantická pohádka
USA, 111 minut, vstupné 28 a 30 Kč.

Neděle 28. 4. v 18 hod. - PÁN PRSTENŮ : SPOLEČENSTVO PRSTENŮ
Největší dobrodružství fantazie ožilo! Hrdinný Frodo a jeho společníci se vydávají na
pohádkovou cestu, aby v zemi Modor zničili Jeden prsten a zachránili svět. Krásný
fantastický příběh USA / Nový Zéland, české titulky, 161 minut, vstupné 32 a 34 Kč.
V květnu jsme do našeho kina pozvali Harryho Pottera a jeho KÁMEN MUDRCŮ, tak se
těšte, my se na vás opět taky těšíme.
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kopaná
Příprava družstva mužů.
Družstvo mužů zahájilo přípravu na jarní část sezóny 9.
1. 2002. Hráči trénují 2x týdně (středa a pátek) a v
sobotu nebo neděli hrají přípravné zápasy, kterých se
účastní 18 hráčů.
Výsledky přípravných zápasů:
Kelč – Police 0 : 0
Kelč – Police 5 : 0 Abrman Radek 2x, Škařupa Jiří,
Srkala Tomáš, Abrman Marcel
Kelč – Nový Hrozenkov 3 : 4 Abrman Radek 2x, Pajdla
Radek
Kelč – Býškovice 2 : 1 Abrman Radek 2x
Kelč – Choryně 1 : 2 Abrman Radek
Kelč – Straník 0 : 0
Kelč – Jarcová 1 : 0 Abrman Radek
Zimní turnaj.
Družstvo dorostu se zúčastnilo zimního turnaje konaného od 9. 2. do 9. 3. 2002 v Krhové. Na
výkonech našeho družstva se projevila zranění některých hráčů. Proto dostali příležitost
mladší hráči, kteří neměli tolik zkušeností, ale svým výkonem nezklamali. Družstvo se
umístilo celkově na čtvrtém místě.
Výsledky utkání :
Kelč – Poličná 3 : 2 Žlebek Petr, Tvrdoň Michal,Škařupa Petr
Kelč – Zašová 0 : 2
Kelč – Hodslavice 2 : 6 Chvatík Stanislav 2x
Kelč – Krhová 1 : 5 Tvrdoň Michal
Přátelské zápasy žáků.
Starší

TJ Kelč – SK Hranice 2 : 1 Komár Ondra, vlastní
TJ Kelč – Všechovice 1 : 2 Pavelka Marek
TJ Kelč – SK Hranice 1 : 4 Zavadil Marek
TJ Kelč – Všechovice 0 : 4
Václav Škařupa

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 19. - 23. kola :
Kelč - Vsetín “D”

10 : 2

1555 : 1457

2

Lipník “B” - Kelč

10 : 2

1534 : 1467

0

Kelč - N. Jičín “B”

10 : 2

1535 : 1445

2

Hranice “B”-Kelč

2 : 10

1492 : 1568

2

Kelč - Val. Mez. “C”

12 : 0

1624 :1410

2

Tabulka po 23. kole :
1 Bílovec B

21

16 0

5

1567

165: 87

32

2 Kelč

22

15 1

6

1587

175: 89

31

3 Zubří

22

14 1

7

1586

166: 98

29

4 Frenštát B

21

12 2

7

1586

152: 100

26

5 Vsetín C

22

13 0

9

1544

139: 125

26

6 Lipník B

22

11 1 10

1527

132: 132

23

7 Sedlnice B

21

11 1

9

1521

120: 132

23

8 Vsetín D

22

11 0 11

1540

136: 128

22

9 Hranice B

21

10 2

9

1529

134: 118

22

10 Bílovec C

22

9 1 12

1526

112: 152

19

11 N.Jičín B

22

9 0 13

1529

135: 129

18

12 Bílovec A

21

8 1 12

1571

128: 124

17

13 Val.Mez. C

21

7 1 13

1501

90: 162

15

14 Val.Mez. D

21

5 2 14

1471

86: 166

12

15 Sedlnice C

21

3 1 17

1448

62: 190

7

J. Gassmann

ZŠ informuje
Soutěže
Měsíc březen byl bohatý na soutěžní akce vyhlášené přímoškolou, popřípadě se jednalo o
akce okresní. Tak např. 5. března se jedna žákyně9. A zúčastnila okresního kola Olympiády v
českém jazyce. Soutěž se konala v Rožnově pod Radhoštěm. Soutěžící sice nedosáhla
žádného výrazného úspěchu, ale nebála se do toho jít a získala určitě cenné zkušenosti. 7.
března jsme ve škole uspořádali recitační soutěž žáků 1. i 2. stupně. Přihlásilo se celkem 55
žáků a bylo opravdu těžké vybrat v každé kategorii tři nejlepší (0. kategorie – 1. třídy, 1.
kategorie – 2. a 3. třída, 2. kategorie - 4. a 5. třída, 3. kategorie – 6. a 7. třída, 4. kategorie – 8.
a 9. třída).
Vítězi se stali tito žáci:
Klára Matysková - 1. třída
Lucie Vaníčková - 3. třída
Karolína Pelcová - 5. třída
Martina Vaníčková - 6. třída
Hana Šuláková - 9. třída.
Vyučující matematiky uspořádali pro šesťáky a sedmáky matematickou soutěž Klokan.
Dva žáci z 8. C se zúčastnili soutěže ve skoku vysokém Mládežnická laťka a i bez předchozí
přípravy se umístili celkem dobře. Získali pro naši školu jedno 4. a jedno 8. místo z celkového
počtu 24 závodníků.
Průběžně v měsíci březnu probíhá v učebně výpočetní techniky počítačová hra, která našla
hodně příznivců.
Co čeká naše deváťáky v dubnu?
Měsíc duben bude pro žáky 9. tříd měsícem přijímacích zkoušek. Jejich první termín je
naplánován na pondělí 22. dubna. Někteří užnyní vědí, že přijímačky dělat nebudou, ale ne
všichni jsou ti šťastní. Ti, které zkoušky neminou, nyní finišují v přípravě z českého jazyka a
matematiky a mohou se jen domnívat, co na ně jednotlivé střední školy připravují. I letos se
na Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí budou ve třech termínech konat tzv. přijímací
zkoušky nanečisto, a to z matematiky, termíny jsou načasovány tak, že poslední možnost
vyzkoušet si testy mají budoucí studenti týden před těmi pravými zkouškami.
Zřejmě radostněji než na přijímací zkoušky půjdou deváťáci 25. dubna (čtvrtek) do
kelečského Kulturního domu, kde jim již tradičně začne Kurz společenského chování. Tento

kurz zajistilo ve spolupráci s panem Tumpachem Sdružení rodičů při ZŠ v Kelč. Účastníci
kurzu se sejdou celkem osmkrát, závěrečná lekce – slavnostní ukončení tanečních – se bude
konat 21. června.
Pavla Čučková, zástupce ředitele ZŠ

TJ KELČ - Oddíl kopané
Vážení občané!
Fotbal je sport, který v současnosti právem patří mezi nejrozšířenější a nejuznávanější sporty
nejen u nás, ale i ve světě. Je to způsobeno i tím, že k němu člověk potřebuje pouze míč, malý
“plácek” a chuť do hry. Jen velmi málo našich dětí neokusilo radost z této hry. Vždyť v
některých malých obcích je fotbal často jediný sport, kde se mohou občané realizovat a využít
tak smysluplně svůj volný čas.I náš fotbalový oddíl TJ Kelčchce zkvalitněním své činnosti
přispět k rozvoji kopané a sportu v regionu našeho města.
K dnešnímu dni je v oddíle organizováno 107 hráčů v 7 družstvech.








V družstvu mladší přípravky se připravuje 12 hráčů ve věku 6 až 8 let pod vedením Rostislava
Nepustila.
V družstvu starší přípravky se připravuje 16 hráčů ve věku 9 až 10 let pod vedením Pavla
Faltýnka.
V družstvu mladších žáků se připravuje 17 hráčů ve věku 11 a 12 let pod vedením Stanislava
Vlčka a Armina Lasovského.
V družstvu starších žáků ve věku 13 až 14 let vedených Liborem Pitrunem a Petrem Minářem
se připravuje 15 hráčů.
V družstvu dorostu se připravuje 15 hráčů ve věku 15 až 18 let pod vedením Luboše Čably.
V “B”družstvu mužů se připravuje 14 hráčů pod vedením Jiřího Kopřivy.
V “A” družstvu mužů se připravuje 18 hráčů pod vedením Milana Musiala.

Oddíl si klade za hlavní dlouhodobé cíle zkvalitnění trenérské, hráčské a funkcionářské
základny (nábor nových hráčů, trenérů,funkcionářů), dále vybudování lepšího zázemí (šaten,
hřiště, materiál. vybavení, služeb) pro hráče, rozhodčí, funkcionáře a v neposlední řadě také
pro fotbalové příznivce, sponzory. V současnosti probíhá rekonstrukce fotbalovýchšaten, v
letošním roce se uskuteční úprava hřiště a jeho okolí.
Splnění těchto cílů bude velmi náročné, a proto se nášsportovní klub obrací na všechny
občany našeho města a regionu s prosbou ažádostí o pomoc.
Jedná se hlavně o pomoc při organizaci a vedení mládežnických družstev a o pomoc při
organizaci jednotlivých utkání a činností klubu.
Klub bude vděčen i za příležitostnou pomoc a bude plněrespektovat individuální možnosti
svých spolupracovníků.
Náš oddíl si váží každé pomoci,jak od jednotlivce tak od organizace. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem našim sponzorům za pomoc, kterou nám poskytují, a vyzvat ke spolupráci
další, jimž není lhostejné, jak se naše mládežbaví ve volném čase.

Se sportovním pozdravem
V. Škařupa,
jednatel TJ Kelč oddílu kopané
Bližší informace na telefonních číslech: 0651/641 172, 0723 369 728
TJ KELČ oddíl kopané Rozlosování mistrovských utkání - JARO 2002
Muži

Ne

31.03.

15,00

Kelč - Loučka

Dorost

So

30.03.

15,00

Kelč - Valašská Bystřice

Muži

Ne

07.04.

16,00

14,30

Hovězí - Kelč

Dorost

So

06.04.

16,00

15,00

Krhová - Kelč

Žáci

So

06.04.

13,00 st. 14,45 ml.

Přípravka

So

06.04.

10,00

Muži

Ne

14.04.

16,00

Muži B

Ne

14.04.

16,00

Dorost

So

13.04.

Žáci

So

13.04.

09,00 st. 10,45 ml.

Přípravka

Ne

14.04.

10,00

Muži

So

20.04.

16,30

Muži B

Ne

21.04.

10,00

Dorost

So

20.04.

10,00

Žáci

So

20.04.

13,00 st. 14,45 ml.

Přípravka

Po

22.04.

16,00

Muži

Ne

28.04.

16,30

Kelč - Prostřední Bečva

Muži B

Ne

28.04.

10,00

Kelč B - Choryň B

Dorost

So

27.04.

16,30

Kelč - Hutisko, Solánec

Žáci

So

27.04.

09,00 st. 10,45 ml.

Přípravka

Ne

28.04.

10,00

Kelč - Poličná
08,15

Morkovice - Kelč
Kelč - Lukov

15,10

Lhotka n. Bečvou - Kelč B
VOLNO

07,30

Vlachovice - Kelč
Kelč - Bystřice p. Hostýnem

15,35

Juřinka - Kelč
Kelč B - Krhová

08,45

1. Valašský B Zubří – Kelč
( Vidče nebo Harcovna RpR.)
Kelč - Lužkovice

14,15

08,00

Slavičín - Kelč

Podlesí - Kelč
Kelč - Viktorie Otrokovice

SRAZ 15 MIN. PŘED ODJEZDEM AUTOBUSU. SRAZ NA DOMÁCÍ ZÁPASY JE 1
HOD. PŘED ZAČÁTKEM UTKÁNÍ.TJ KELČ "B" JEZDÍ NA ZÁPASY AUTY. DOMÁCÍ
ZÁPASY HRAJE "B" TÝM V KLADERUBECH V 10,00HODIN.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KELČI
Ředitelství Mateřské školy v Kelči
oznamuje rodičům, že zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2002-2003 se uskuteční
ve středu 10. dubna 2002
v době od 10.00 do 16.00 hodin
v budově Mateřské školy Kelč ( pavilon I. oddělení ).
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy v Kelči

Výročí Základní školy v Kelči
Sto let uplyne v tomto školním roce od chvíle, kdy se
poprvé otevřely dveře nové školní budovy žákům z
Kelče a okolí. Na oslavy tohoto výročí, které se
budou konat 31. 5. a 1. 6. 2002, srdečně zveme
všechny bývalé pracovníky a žáky.
Prosíme občany o dobové fotografie, sešity,
žákovské knížky, perličky či jiné zajímavosti z
minulých let. Z fotografií uděláme kopie a ihned bez
poškození vrátíme. Byl by to přínos pro naši
expozici. Fotografie je možné přinést na MěÚ pí.
Schybolové a ostatní pomůcky či věci řediteli do ZŠ.
Vedení ZŠ Kelč

VI. Kelečský jarmark
sobota 29. června a neděle 30. června 2002








bohatý program umělecké agentury Gryf
divadelní představení
hudební vystoupení
rytířské slavnosti
řemeslnický trh
programy pro děti
večerní taneční zábava




bohaté občerstvení
+ překvapení

STAŇ SE POLICISTOU
Policie České republiky nabízí uplatnění uchazečům se zájmem o
policejní práci v okrese Vsetín.
Podmínky pro přijetí do služebního poměru :







občan České republiky starší 18 let
bezúhonnost
úplné střední vzdělání ( maturitní ) a vyšší
fyzická, zdravotní a duševní způsobilost
splněna vojenská nebo náhradní služba, podléhá-li branné povinnosti
úplné absolvování přijímacího řízení

Kam podat žádost :



Policie České republiky Okresní ředitelství Vsetín – personální odd. ( Vsetín, ul. Hlásenka
1516, č. tel. 0657/688111 )
Policie České republiky Obvodní oddělení Valašské Meziříčí ( Val. Meziříčí, ul. Vsetínská č.
378, č. tel. 0651/ 613003 )

Policie České republiky
Obvodní odd. Val. Mez.

Společenská kronika
Duben 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Jiříček František Kelč
Ševčík František Kelč
70 let
Rolinc Jiří Němetice
Matějíčný Josef Komárovice
Vinklar Jindřich Kelč
75 let
Kroupová Anna Lhota
81 let
Škařupová Jindřiška Kelč
82 let
Jurenka Jaroslav Babice
83 let
Remeš Josef Kelč
84 let
Hašová Antonie Komárovice
Gerlová Emílie Němetice
85 let
Juklová Marie Kelč
86 let
Chvatíková Marie Kelč
Narození

Adam Kutálek Kelč
Michael Hruška Kelč
Ondřej Pavlištík Komárovice
Martin Flajšar Kelč
Úmrtí

Marie Orlová 78 let Kelč

