ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2002

Úvod
S moudrými o dětech…..
Jestliže děti žijí obklopeny kritikou, naučí se odsuzovat.
Jestliže děti žijí obklopeny nepřátelstvím, naučí se bojovat.
Jestliže děti žijí obklopeny lítostí, naučí se litovat samy sebe.
Jestliže děti žijí obklopeny podporou, naučí se mít důvěru.
Jestliže děti žijí obklopeny chválou, naučí se oceňovat.
Jestliže děti žijí obklopeny poctivostí a upřímností, naučí se, co je pravda a spravedlnost.
Jestliže děti žijí v bezpečí, naučí se důvěřovat sobě i ostatním.
Jestliže děti žijí obklopeny klidem, naučí se pokoji mysli.
V čem žijí vaše děti ?
D. L. Nolteová

Usnesení z 34.zasedání Rady města Kelče dne 14. 01. 2002





















Rada bere na vědomí zprávu o inventarizaci obecního majetku k 31.12.2001 . Kontrolu
inventarizace provede kontrolní inventarizační komise do konce ledna 2002. Rada pověřuje
městský úřad vypracováním a doplněním potřebných směrnic pro hospodaření s majetkem.
Rada byla seznámena s nabídkou firmy JOGA Luhačovice , s.r.o. na provozování komplexní
služby svozu a třídění odpadů a nabídku odkládá. Starostu pověřuje zajištěním dalších
nabídek, s kterými bude rada seznamována.
Rada schvaluje uzavření smlouvy s Ochranným svazem autorským o vybírání odměn za užití
hudebních děl v kině Kelč v roce 2002 .
Rada byla seznámena s návrhem p.Pavla Vally , VIVA s.r.o. Kelč na výměnu části pozemku
parc. č. 119/1 za pozemek parc.č. 119/4 v k.ú. Kelč – Nové město mezi městem Kelč a firmou
VIVA. Návrh postupuje k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s požadavky osadního výboru Komárovice na rok 2002 a tyto bere na
vědomí. Požadavky na investiční akce budou postoupeny finančnímu výboru pro přípravu
rozpočtu na rok 2002 .
Rada schvaluje bezplatné užívání společenské místnosti s příslušenstvím v přízemí penzionu
pro důchodce , Kelč čp.290 , “ Rodinnému občanskému sdružení ANDĚL se sídlem v Kelči “ za
účelem provozování “ Stacionáře pro postiženou mládež “ . Podmínky provozu stacionáře
budou sjednány v dohodě o užívání .
Rada byla seznámena s finančními požadavky Oddílu kopané TJ Kelč na činnost
mládežnických oddílů kopané v roce 2002. Požadavek postupuje finančnímu výboru, který
připraví návrh pro jednání zastupitelstva o rozpočtu na r. 2002 .
Rada byla seznámena s žádostí Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí o finanční příspěvek 50
000,- Kč na dostavbu Domu hospicové péče CITADELA ve Valašském Meziříčí a tuto předává
finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2002 .
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ Kelč , který
se uskuteční ve dnech 14. – 20.1.2002 ve Velkých Karlovicích , ve výši 200,- Kč na žáka s
trvalým pobytem v Kelči , tj.celkem 6 000,- Kč.
Rada byla seznámena s požadavkem ZŠ Kelč na zajištění asistentky pro postižené žáky
docházející do ZŠ Kelč pro letošní školní rok. Rada ukládá městskému úřadu řešit požadavek s
Úřadem práce.
Rada schvaluje úpravu poplatku za krátkodobé pronájmy velké tělocvičny ZŠ Kelč na částku
200,- Kč za hodinu s účinností od 1.2.2002 .






Rada pověřuje starostu požádat podle § 42 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, o přezkum
hospodaření města Kelč za rok 2001 , finanční referát Okresního úřadu Vsetín.
Rada byla seznámena s požadavky na odkoupení pozemků pro stavbu garáží Na drahách.
Ukládá městskému úřadu stanovit podmínky pro prodej a výstavbu. Žadatelé budou vyzváni k
předložení svých nabídek, které budou postoupeny k projednání zastupitelstvu.
Rada ukládá městskému úřadu připravovat podklady a návrhy pro názvy ulic v Kelči.

Termíny placení místních poplatků pro rok 2002
ODPAD
300,- Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči
300,- Kč za budovu sloužící k rekreaci
Splatnost do konce března 2002 ( při částce nad 600,- Kč – 1.
splátka do konce března a 2.splátka do konce června).
PES
80,- Kč za psa v rodinném domku
400,- Kč v panelových domech
( za každého dalšího psa zákl. sazba + 50% )
Splatnost do konce března 2002.

Historie
Záhorská kronika
Červen 1930
Antonín Svěrák
Jak bývalo na panství kelečském za časů roboty.
H o s t é n a s v a t b á c h bývali uctíváni takto : Před odjezdem do kostela byla snídaně,
skládající se ze sýra, mlékem rozdělaného, chleba a kořalky. Lžící donesl si každý host v
kapse.
K obědu byla maštěná krupice, maštěná kaše, která se jídala ze společné mísy, pak velké
koláče rozkrájené na klínky nebo čtvrtky. Musela to býti moc slavná svatba, když na ní bylo
maso.
Ú v o d y odbývaly se takto : Po úvodě stavily se ženy v hostinci, kdež byly uctěny koláči a
kořalkou. Brzo nato sešly se v neděli u matky a byly pohoštěny kávou, koláči a kořalkou.
Muži nebyli zváni při té příležitosti.
Š a t býval tak jednoduchý jako strava. Zhotovován byl z důkladných látek domácích a suken
rukodílných a přetrval mnohá léta. Ve všední dny chodilo se většinou v plátně jak u mužů tak
u žen. Nedělní šat pro muže byl : žluté koženky do vysokých bot, kabát krátký po pás, tak
zvaný lajblík, ze sukna tmavomodrého nebo hnědého, klobouk nízký se širokou střechou.
Místo koženek bývaly tak zvané rajthose, které měly na gatích asi jak dvouhaléřveliké žluté
bombíky od pasu až k zemi a musely se pokaždé odepínati a zapínati. Vesta byla ze sukna

tmavomodrého, zapjatá až po krk a zdobily jí dvě řadyžlutých kovových bombíků, v zimě
kožichy – dubjáky, na hlavu byla vysoká beranice, při deštivém počasí nosili mužští pláště s
několika límci.
Ženské mívaly sukně z domácího plátna, nebo cvilichu, ten grošů stál 7 loket. Šátky bývaly z
plátna bíleného. Při slavnostním odění brávaly na hlavu šátek červený s bílými květy.
Soukenné oděvy byly kamizolka, dosahující až po pás, kdež byla obruba široká jako pás.
Vzadu byly 4 raky (varhánky). Svobodné měly raky jen dva. Límec byl široký, sahající skoro
ažna ramena. Při deštivém počasí nosily se místo vlňáku plachty z plátna domácího.
Střevíce kožené, tak zvané valašské, sahaly až po kotníky. Navrchu byly rozkrojené a
upevňovaly se na nohu šňůrkou v jedné dírce při vrchu zavázanou. Uvnitř byl jazyk, který se
vytáhl a převrátil navrch nártu. Zástěr zřídka ženské užívaly a punčochy se málo nosily. V létě
když bylo blátivo, chodili jak mužští tak ženské do kostela a k muzice bosi.
Když se ženil některý chudobný, který neměl zač poříditi si svatební roucho, vypomohl mu na
vesnici fojt a v Kelči dostal za šestku vypůjčiti černý kabát, který tam k tomu účelu byl
uložen.
O p ě s t o v á n í l n u . Lnu selo se mnohem více, nežza našich časů. Sedlák ho sel po 3
měřicích i více. Fojt měl kdysi na celé“Pýřilce” setý len, a jedna ženská jej všecek vyplela,
kdežto nyní by to nevykonalo ani 10 lidí.
Zralý len se trhal, sušil, močil a odvezl domů, kde se v noci při světle olejové lampičky neb
při měsíčku drhl. Při tom si vespolek pomáhali– chodilo se na drhlačku. Kdo měl len nejdříve
doma, tam se večer všecka chasa sešla a drhla. Rovněž si vypomáhali v sušírně. Každý sedlák
šel dvakrát do sušírny. Denně se usušilo a střelo 60 klobů lnu. Chlapci tloukli a lámali,ženské
třely. Na jednu třalku čítalo se denně 6 klobů a na 10 třalek sedm lamačů a osmý sušař. Sušař
přikládal do pece, vydával suchý len lamačům, dohlížel na práci a dbal na pořádek. S prací
začalo se vždy o půlnoci, a ke třetí hodině bývali hotovi. Majitel lnu vystrojil pak dělníkům
hostinu jako o svatbě.
Když bylo ukončeno tření, počalo se přísti, přadli všichni –muži, ženy i čeleď. Přadlo se
většinou na vřetena, kolovratů bylo málo. Přadlo se na přístkách. Na přístky chodila děvčata
zvlášť, pacholci zvlášť a pohůnci zvlášť. Přístky se odbývaly obyčejně v některé chalupě.
Děvčata platívala za přístku, chlapci nic. Každá přástevnice byla povinna dáti té hospodyni,
kde se přístka odbývala, příze na jeden loket plátna a denně krajíc chleba “ na posilnek” té,
která opatrovala světlo. Byla to obyčejně hospodyně.Světlo si opatřovaly přástevnice samy.
Zpořádky nosily na každý večer jedna 35 draček, které se dělaly doma. Přadlo se přesně do 10
hodin u děvčat a do 8 hodin chlapci. Po osmé hodině provozovali chlapci rozličné hry jako na
škarbal, na slepou bábu, na zlatý prsten, huňu tloukli a j. Dospělejší šli za přástevnicemi
střípat pazdeří, t. j. s děvčaty pasudit.
Přaza se donesla do Kelče ke tkalcovi. Plátno doma se vybílilo a také sedralo. Ze semene
lněného se tlačil olej. Olej se vyráběl v Rousku. Tam se semenec ve zřízených stupách
utloukl, upražil a pak tlačil mezi dvěma silnými kladami, které se stahovaly kolem. Záboje
byly dobrým krmivem pro dobytek, olejem se v postní dny jídla mastila.
P u č á l k a . Když byla přístka u konce, odbývalo se vždy na smrtnou neděli slavné ukončení
přístky – p u č á l k a . Přástevnice složily mouku, mléko, máslo, vejce a jiné potřeby v tom

domě, kde se přístka odbývala. V neděli odpoledne jedny pekly koláče a buchty a jiné zase šly
do Bránek k židovi do palírny na kořalku. Když bylo před večerem a koláče a buchty
upečené, rozešly se po dědině, by zvaly selské synky a pacholky k hostině. Častováni byli
kávou, koláči a kořalkou. Při této hostiněsložili se pozvaní po několika krejcařích a koupeno
za ně kořalky, která se pila v pondělí po p u č á l c e .
Dokončení
Milada Davidová

Kultura
Kam za společenským vyžitím v lednu 2002?
Kulturní dům Kelč

Ples KDU-ČSL - v sobotu 2. února 2002
hraje POHODA z Hranic
Začátek v 19,30 hodin, vstupné 40,- Kč + 5,- Kč místenka

III. Farní ples – v pátek 8. února 2002
hraje MELODIK MUSIC Olomouc
Začátek v 19,30 hodin, vstupné 45,- Kč + 5,- Kč místenka
Dům kultury Vsetín

sobota 16. února 2002 – Valašský bál – všechny prostory DK, začátek v 19,30 hodin
neděle 17. února v 16,00 hodin, velký sál – Divadlo dětem –Dlouhý, Široký a Bystrozraký,
vstupné 45,- Kč.
V březnu – pátek 8. března – koncert skupiny KATAPULT
středa 27. března – koncert Františka Nedvěda
Připravujeme:

V kulturním domě v Kelči uvedeme hudební pořad Květy paní operety – nejkrásnější
melodie a veselé scény za světových i českých operet….
Vystoupí Umělecká agentura Karel Smolka z Opavy.
Moravskoslezské divadlo Ostrava uvádí v březnu operetu Krásná Helena ( Jacques
Offenbach )

a činohru se spoustou hudby a tanců v rytmu flamenga Krvavá svatba ( Federici Garcia
Lorca ).
Obě představení se hrají v Divadle Jiřího Myrona. Podle zájmu občanů bychom rádi
uspořádali autobusový zájezd. Přihlášky a návrhy se přijímají na městském úřadě. Výlet za
kulturou a do krásných prostor Divadla Jiřího Myrona určitě stojí za to. Pokud se neobsadí
místa v autobuse, zájezd se ruší.

Kino
Program kina Kelč na měsíc únor 2002
Neděle 3. 2. v 18 hod. - KRÁLOVSKÝ SLIB
Nová česká pohádka o králově neústupnosti a nevyzpytatelných cestičkách lásky. Český film,
90 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 6. 2. v 19,30 hod. - RYCHLE A ZBĚSILE
Rychlá auta jsou symbolem svobody, mobility a dávají prostor k rychlé akci, což režiséru
Robu Cohenovi nesmírně vyhovuje. Jeho novinka z prostředí nelegálních závodů, speciálních
auťáků, během kterých adrenalin stříká a Los Angeles se otřásá v základech. Americký film s
českými titulky, 105 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 10. 2. v 18 hod. - VYMÍTAČ ĎÁBLA
Kultovní hororovou story o roztomilém děvčátku asi znáte. Vymítání je po zásahu režiséra
Wiliama Friedkina zvukově čistší a o 11 minut delší. Ďábel si zkrátka oblékl sako
modernějšího střihu a my se můžeme začít pěkně postaru bát. Americký horor s českými
titulky, 132 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 13. 2. v 19,30 hod. - PLANETA OPIC
Druhá adaptace kultovního románu je na světě! Nechejte se režisérem Timem Burtonem
pozvat na Planetu opic, která na svou první filmovou podobu nenavazuje, ani ji nekopíruje.
Americký sci-fi film s českými titulky, 120 minut, vstupné 34 a 36 Kč.
Neděle 17. 2. v 18 hod. - AMÉLIE Z MONTMARTU
Změní vám život, řekne vám kdo jste, naučí vás rozdávat radost a toulat se světem poezie,
fantazie a nostalgie. Francouzský film s českými titulky, 120 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 20. 2. v 19,30 hod. - MEMENTO
V souvislosti s vraždou své ženy přijde Leonardo o krátkodobou paměť, což je pro mstitele
zločinu dost špatné. Americký thriller s českými titulky, 113 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 24. 2. v 18 hod. - ZLATÍČKA PRO KAŽDÉHO
Hvězdně obsazená “mj. Julia Robertsová, Caterine Zeta Jonesová, Billy Cristal ” a poněkud
cynická komedie o tom, co všechno se dá udělat pro záchranu jednoho hollywoodského hitu.
Americký film s českými titulky, 130 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 27. 2. v 19,30 hod. - EVOLUCE
Světu to trvalo pět miliard let, kosmičtí návštěvníci to stihnou za měsíc. Vědecký tým ve
složení Duchovny, Moorová a spol. se ve sci-fi komedii Ivana Reitmana zapotí. Americký
film s českými titulky, 104 minut, vstupné 30 a 32 Kč.

M. Pajdla, vedoucí kina

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 13. – 15. kola :
Kelč - Zubří

8:4

Kelč
Frenštát - Kelč

1571 : 1569

2

VOLNO
6:6

1776 : 1740

1

Tabulka po 15. kole :
1 Bílovec "B"

14 11 0

3

1575 117:51

22

2 Zubří

14 10 0

4

1581 112:56

20

3 Vsetín "D

14 10 0

4

1558 108:60

20

4 Kelč

14

9 1

4

1600 105:63

19

5 Frenštát "B"

14

8 1

5

1505 99:69

17

6 Vsetín "C"

14

8 0

6

1540 83:85

16

7 Hranice "B"

14

8 0

6

1516 94:74

16

8 Val. Mez. "C"

14

7 0

7

1522 76:92

14

9 Lipník "B"

14

7 0

7

1504 84:84

14

10 Sedlnice "B"

14

6 0

8

1507 70:98

12

11 Bílovec "A"

14

5 1

8

1557 80:88

11

12 Bílovec "C"

14

5 1

8

1524 68:100

11

13 N. Jičín "B"

14

4 0

10

1516 78:90

8

14 Val. Mez. "D"

14

2 2

10

1474 48:120

6

15 Sedlnice "C"

14

2 0

12

1438 38:130

4

J. Gassmann

Halová kopaná
Dne 12. ledna 2002 se družstvo starší fotbalové přípravky zúčastnilo halového turnaje ve
Všechovicích. Za účasti deseti družstev jsme obsadili konečné 5. místo. Nejdříve jsme
sehráli čtyři utkání ve skupině a nakonec jsme zvítězili v souboji o páté m
Výsledky ve skupině :
Kelč – Prusinovice 1 : 3
Kelč – Rožnov p./R 4 : 4
Kelč – Hranice 3 : 1
Kelč – Soběchleby 2 : 3
O 5. místo :
Kelč – Valašské Meziříčí 4 : 1
Branky vstřelili : Jan Hlavica 4x, Petr Faltýnek 4x, Martin Hlavica 3x, PavelČadra 2x,
Tomáš Hlavica 1x.
Konečné pořadí turnaje :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK Hranice
FKM Opatovice-Všechovice
VTJ Spartak Lipník nad Bečvou
Prusinovice
TJ Kelč
TJ Valašské Meziříčí
TJ Rožnov p/R
Sokol Radslavice
Sokol Soběchleby
Juřinka

P. Faltýnek

ZŠ informuje
Volby do školního parlamentu
Z iniciativy Mgr. Petra Zátopka proběhly 30.listopadu 2001 na naší škole volby do tzv.
školního parlamentu. Jedná se o orgán, který se bude podílet na činnosti školy v některých
jejich oblastech, např. na projednávání řádu školy, vedení školy může předkládat náměty na
využití volného času, na zlepšení výchovně vzdělávacího procesu a prostředí školy apod.
Školní parlament bude tvořit 13 žáků z 2. stupně školy a tito se stanou zástupci vlastně všech
žáků a budou vystupovat jejich jménem.
A nyní zpět k samotnému procesu voleb. Volby do školního parlamentu vycházely z
volebního zákona, jehož plné znění si může každý přečíst u nás ve škole. Jen pro stručnou
informaci uvádím základní údaje z tohoto dokumentu:

Voličem je každý žák 2. stupně Základní školy Kelč (6. – 9. ročník), právo volit je
dobrovolné, nikoli povinné. Skupina vybraných lidí –volební komise – dohlíží na regulérnost
voleb.
Volbám předcházela samozřejmě i předvolební kampaň.V té se ucházeli jednotliví kandidáti o
přízeň svých voličů.
30. listopadu se dostavilo celkem 173 voličů k volební urně,aby z navržených 36 kandidátů do
školního parlamentu zvolili 13 nejúspěšnějších. Volební komise po kontrole volebních lístků
konstatovala, že 172 hlasovacích lístků je platných a podle počtu přidělených hlasů sestavila
následující pořadí členů nového orgánu na naší škole – školního parlamentu.
A zde jsou výsledky:
1. Pastrnková Alžběta 8.C 94 hlasy
2. Vlček Petr 9.B 81 hlas
3. Pavlová Veronika 8.C 80 hlasů
4. Škařupa Petr 8.C 67 hlasů
5. Hlavica Stanislav 7.A 57 hlasů
6. Kettner Daniel 8.C 57 hlasů
7. Sommerová Veronika 8.A 55 hlasů
8. Slezáková Marcela 8.B 52 hlasy
9. Szatmari Kryštof 9.B 52 hlasy
10. Pastrnková Klára 6.A 51 hlasy
11. Faltýnek Pavel 8.B 48 hlasů
12. Čadrová Petra 8.A 47 hlasů
13. Hrbáčková Jitka 7.B 43 hlasy
Nejúspěšnější třídou školních voleb se stala třída 8.C, která ze 4 postavených kandidátů do
parlamentu dostala všechny. Svědčí to ošťastné ruce voličů 8.C při primárních volbách.
Z hlediska ročníků má ve školním parlamentu nejvíce zástupců 8. ročník, za 9. ročník jsou to
2 členové, za 7. ročník také dva a za 6. ročník 1 kandidát.
Celý proces voleb a posléze vyhlášení parlamentu byl velmi složitý a náročný. Proto dík patří
panu učiteli Petru Zátopkovi, v jehožhlavě se tento nápad zrodil a co víc, který jej také
realizoval, ale poděkování si zaslouží i kluci z osmých tříd, kteří se na přípravě a průběhu
voleb velmi aktivně podíleli, a v neposlední řadě také volební komisi, která zodpovědně plnila
svou roli a volby dovedla do zdárného konce.
Vedení školy a pedagogický sbor se těší na spolupráci sežákovským parlamentem a všichni
věříme, že tato spolupráce přinese pro nás všechny a naši školu jen pozitivní a radostné
výsledky.
Zpracovali: Mgr. Petr Zátopek
PhDr. Pavla Čučková

Z činnosti Mateřské školy v Kelči

V neděli 20. ledna 2002 se opět po roce rozezvučel dětskými hlásky a veselou hudbou
Kulturní dům v Kelči. Mateřská škola v Kelči spolu se Sdružením rodičů uspořádala již
tradičně pro děti z Kelče i blízkého okolí Dětský karneval.
Přibližně 160 milých, nápaditých masek zahájilo maškarní rej průvodem při disco hudbě. Na
návštěvníky příjemného odpoledne čekalo 150 cen, kolo štěstí a bohaté občerstvení.
Vystoupení kouzelníka, které se líbilo jak dětem, tak i dospělým bylo zpestřeno balónkovou
show (tvoření zvířátek z nafukovacích balónků). Z tváří všech bylo vidět, že se nedělní
odpoledne vydařilo.
Děkujeme proto všem sponzorům, kteří nám svými dary umožnili zajistit pro děti tak
bohatou tombolu a také rodičům, kteří se podíleli na přípravě i zdárném průběhu
karnevalu.
V současné době se už zase 27 těch nejstarších dětí v mateřské škole těší na zápis do 1.třídy
základní školy. Příprava naškolu neprobíhá v mateřské škole jen před samotným zápisem,
nýbrž po celou dobu předškolního období. Děti se svými učitelkami navštíví Základní školu v
Kelči, aby se seznámily s učiteli a prostředím, kde se bude zápis konat.
Pro děti je to důležitá událost, hovoří se o ní doma, v mateřské škole. Poznávají, že přestávají
být malými dětmi, které si jen hrají. Stávají se většími, budou se učit psát, číst, počítat.
Jejichživot se změní. Důležité je, aby se dítě k tomuto okamžiku přílišneupínalo, což by
mohlo mít stresující účinek zejména u úzkostných dětí.
Rodiče znají nejlépe své dítě, a proto by je měli na tento okamžik vhodně připravit. V den
zápisu uspořádat třeba i malou slavnost, aby dítě vědělo, že s ním rodina důležitý mezník v
jeho životě sdílí.
Za Mateřskou školu v Kelči
Svatava Dohnalová, ředitelka

Různé
Co vás zajímá - Česká spořitelna, a.s., pobočka Kelč
Zeptali jsme se vedoucího místní pobočky České spořitelny pana Marka Dlouhého :
1. Proč došlo ke změně pracovní doby na pobočce České spořitelny, a.s. , v Kelči ?

Od 1. 2. 2002 bude otevírací doba pobočky v Kelči vypadat takto :
Pondělí : 9.00 – 12. 00 13.30 – 17.00
Středa : 9.00 – 12..30 13.30 – 17.00
Pátek : 9.00 – 12..30 13.30 – 16.00
Nová otevírací doba pobočky v Kelči byla stanovena s cílem minimalizovat veškeré
druhy nákladů, které jsou spojeny s provozem pobočky tak, aby se tato pobočka stala
efektivní složkou oblastní pobočky České spořitelny v Novém Jičíně a mohla tak i
nadále zůstat v provozu pro občany Kelče a přilehlých obcí.

Začátek otevírací doby na 9.00 byl stanoven s ohledem na detailní analýzu a průzkum,
který probíhal u klientů České spořitelny, a.s. Tento začátek otevírací doby
koresponduje s časem, kdy klienti přichází na pobočku se svými požadavky na
obsluhu.
Současně s omezením provozních dnů jsme však otevírací dobu v odpoledních
hodinách prodloužili ( zejména v pondělí a v pátek ), čímž se snažíme maximálně vyjít
vstříc našim klientům, kteří se vracejí ze zaměstnání ve městech. I když bude pobočka
otevřena pouze tři dny v týdnu, vzhledem k prodloužení otevírací doby bude pro
klienty dostupnější.
Změna otevírací doby dále eliminuje situace, které jsme běžně řešili v minulosti, a to
jsou zástupy z jiných poboček. To znamenalo, že klienti nemohli chodit se svými
požadavky za “svým” poradcem, který lépe znal jejich finanční potřeby. Velmi nám
záleží na tom, aby klienti měli možnost být obsluhováni jedním poradcem tak,
abychom mohli s klienty navázat ten nejlepší partnerský vztah. Samozřejmě každému
klientovi budeme vycházet vstříc a hledat řešení, jak může obsluhovat svůj účet
nezávisle na otevírací době, např. zřízením některé ze služeb přímého bankovnictví,
které mu umožní ovládat účet ze zaměstnání, z domova apod.
1. Bude v našem městě umístěn bankomat České spořitelny, a.s. ?

S umístěním bankomatu v Kelči se v nejbližší době nepočítá. Důvodem je především nízký
počet transakcí, který lze u bankomatu, který by byl v Kelči umístěn, očekávat. Klienti
pobočky však mohou pro výběry v hotovosti využít nejbližších bankomatů České spořitelny,
které se nacházejí ve Valašském Meziříčí a v Hranicích. Cenově výhodnější a praktičtější je
však využívat široké nabídky platebních karet k platbám za zboží u obchodníků. Tuto
možnost lze využít již ve Vašem městě při nákupu pohonných hmot a autodoplňků.
Děkuji Markovi Dlouhému za odpovědi.
M. S.

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní
organizace Kelč
1. Poslední termíny prodeje povolenek a členských známek na rok 2002 :

10. 2. 2002 – neděle
24. 2. 2002 – neděle
Doba výdeje vždy od 9,30 do 11,30 hodin v kanceláři MO ČRS Kelč. V těchto
termínech se budou rovněž prodávat členské známky na rok 2002.
2. Členská schůze se uskuteční 15. března 2002 od 18,00 hodin v Hasičském domě.

Ing. Jaroslav Orel

Městská knihovna nabízí :

Kutina, Jan : Tetoval jsem Američanky, aneb, Jak se na světěnenudit
Vtipná,veselá a napínavá kniha nám přibližuje USA očima českého světoběžníka, vnuka
Amálie Kutinové a synovce Marie Kubátové.
Bradford, Barbara Taylor : Zatmění srdce.
Laura Valiantová a Claire Bensonová jsou nejlepší přítelkyně. Claire musí čelit nečekané
tragédii a obrací se k Lauře o pomoc. Laura vypátrá dlouho utajovanou historii rodiny
Lavillardů, v níž hrají roli i umělecká díla uloupená během války.
Grey, Zane : Jezdci z purpurových stepí.
Dobrodružný román z Divokého západu z osady mormonů Topolov.
Féval, Paul : Hrbáčovo mládí.
Napínavý historický román, na který volně navazuje známý román Hrbáč, který byl i
zfilmován. Setkáváme se zde nejen s některými známými z knihy Hrbáč, ale také s rodiči
Jindřicha de Lagardére a dozvíme se, co předcházelo tomu, než byl Filip de Nevers zavražděn
a Jindřich de Lagardéne se ujal Aurory z Caylu.
Pražáková, Hana : Nadějí tu žijem.
Autobiografický román, v němž autorka líčí život svůj a své rodiny v padesátých letech, kdy
byl její otec, spisovatel František Křelina, vězněn v komunistických kriminálech.
Filípek, Jan : Zpod šibenice do exilu.
Obsahuje fotografie.
Vaňková, Ludmila : Žena pro třetího krále-královna Richenza.
Historický román o královně Elišce Rejčce.
Šimánek, Leoš : Rusko.
Země plná překvapení půl roku na dobrodružné cestě od Karpat až k Bajkalu, hledání
přirozeného způsobu života a nedotčené přírody.
Langley, Andrew : Velká kniha otázek a odpovědí. Obsahuje barevné ilustrace.
Blažek, Jan : Ovocnictví. Obsahuje ilustrace a barevné fotografie.
Kocián, Pavol : Plemena psů + chovatelské stanice ČR
Gál, Fedor : Trojí svědectví. Fedor Gál, Dita Skálová, Marketa Zádorová
Prause, Gerhard : Géniové v soukromí. Malé slabosti velkých žen a mužů.
Polášek, Jaromír : Dřevěné kostely a kaple Moravy a Slezska

Městská knihovna Kelč děkuje paní Tvrdoňové Anně
za větší množství darovaných knih.

Společenská kronika
Únor 2002

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Minářová Eva Kelč
Málková Ludmila Kelč
65 let
Hegarová Františka Kelč
Ordán Miroslav Kelč
70 let
Hradilová Marie Kelč
Pomkla Miroslav Kelč
Ryška Jan Kelč
75 let
Palatová Blažena Kelč
Adamová Eva Němetice
Slimáčková Marie Kelč
80 let
Jiříčková Marta Kelč
85 let
Horák Karel Kelč
Narození

27. 12. Markéta Gavendová Kelč
28. 12. Marie Hlavicová Kelč
12. 1. Tomáš Telinger Kelč
Úmrtí

Pavel Pavela 47 let Kelč
František Uher 79 let Kelč
Marie Pajdlová 49 let Kelč
Františka Vykopalová 90 let Kelč

