ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2002

Úvod zpravodaje 1/2002
Vstupujeme do nového roku 2002. Ten loňský, první v novém tisíciletí, byl poznamenán
velkou tragédií v New Yorku. Do té doby nepředstavitelný teroristický útok úplně změnil svět
kolem nás.
Musíme se zamýšlet nad tím, co všechno dokáže terorismus, nesnášenlivost a přesvědčení o
výlučnosti vlastního názoru na svět. V každém z nás je totiž trocha neobjektivnosti a každý
někdy posuzuje své spolupracovníky, sousedy a známé pod lupou svých předsudků a
osobních nechutí. Může se jednat o různou barvu pleti, různý názor na svět a okolní dění a
někdy i nepodstatné věci jako lepší auto, vybavení bytu a podobně. Je někdy těžké se s těmito
názory vypořádat a uvažovat objektivně, bez negativních emocí. Jsme však lidé 3. tisíciletí a
musíme se naučit žít v situaci, kdy svět je čím dál menší, čím dál tím častěji se stýkají různé
rasy, zvyky a názory. Nesmíme se uzavírat ve skořepině svých starých návyků a musíme být
ochotni přijímat nové podněty a naučit se je využívat pro naše dobro.
Věřím ,že tento rok, rok 2002, bude rokem přátelství a vzájemného respektu. Každý k tomu
můžeme přispět svým dílem. Zapomeňme na staré nevraživosti a hledejme k sobě cestu, aby
náš život byl stále bohatší, plný tolerance a pochopení pro ostatní.
Přeji všem čtenářům našeho Zpravodaje, aby letošní rok byl pro všechny rokem plným
spokojenosti, štěstí a sousedské pohody. Ať potkáváme každý den lidi plné optimismu a
radosti ze života a ať tato radost zůstane také v nás.
Ing. Stanislav Pitrun,
starosta

Čas povánoční –sváteční
Svátek mláďátek – 28. prosince. Památka Mláďátek se spojuje s událostí popsanou v
evangeliích : KdyžHerodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit
všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který
vyzvěděl od mudrců. (Mt 2,16). Podle legendy pobili vojáci na příkaz krále Heroda v
Betlémě 4 444 chlapců. V našich zemích byla se dnem Mláďátek spojována řada lidových
zvyků a pranostik. Nesmělo se prát, protože pradleny by prý prádlo máchaly v krvi nevinných
dětí. Matka, která by o svátku neviňátek vztáhla ruku na dítě, by byla ve stáří nešťastná.
Nesmělo se anišít. Děti by si mohly vypíchat oči. Nevhodné počasí o svátku Mláďátek
přinášelo nemoci a smrt. Slunná obloha znamenala zdraví, příznivý rok a bohatou úrodu
brambor.
Svátek sv. Silvestra – 31. prosince. Tento den je zasvěcen památce papeže Silvestra I., který
vládl právě v době, kdy skončil věk divokého pronásledování křesťanů a začal věk nový. Žil
na konci dějin starověkého světa a současně na počátku nové epochy psané křesťanskou
církví. Oslavy posledního dne roku se v církevních kruzích velké oblibě netěšily, teprve
hospodářský rozvoj v 19. století a s ním spojená víra v příchod nového zlatého věku na konci
“století páry” a občanská společnost s jejím civilním kalendářem proměnily silvestrovskou
noc v jednu z nejbujnějších oslav roku.

Nový rok – 1. leden. Křesťané přijali 1. leden jako začátek roku spolu s juliánským
kalendářem ( v roce 46 př.n.l. zavedl římský císař Galius Julius Caesar). Poslední prosincový
a první lednový den byl ve znamení lidové veselice.
Tři králové –Svátek Zjevení Páně – 6. ledna.Jeden ze závěrečných svátků
západokřesťanského vánočního oktávu. Tři králové prý pocházeli z východu, sledovali
hvězdu a hledali krále Židů.Dary, které s sebou přinesli, měly symbolický význam. Zlato
odkazovalo na Kristovu královskou důstojnost, kadidlo božskou podstatu a myrha, užívaná při
balzamování, připomínala jeho bolestnou oběť za spásu lidstva. Svátek Tří králů byl jednou z
nejoblíbenějších lidových oslav. Zvyky a obyčeje se tradují dodnes a koledy malých králů
jsou znovu slyšet i v našich obcích. Na vratech stavení, chalup i rodinných domků se objevují
křídou psaná tiskací písmena K (někdy C) + M + B.
Baltazar – podle jedné z legend pocházel snad z přední Asie nebo z Indie, jindy je za jeho
vlast považována Afrika.V Čechách je v posledních desetiletích zobrazován jako černý král, v
ruce drží často žezlo, zlatou nádobku a kadidlo.
Kašpar – míval také často černou barvu pleti, na hlavě mívá turban s královskou korunou. V
rukou drží nádobu s myrhou, sušenou pryskyřicí z balzámovníku, který roste na území dnešní
Etiopie. Kašpar jako černý král symbolizoval africký kontinent sklánějící se před
Vykupitelem lidstva. V některých zemích Kašpara znají jako mladého pohledného krále bílé
pleti.
Melichar – byl nejčastěji zobrazován jako nejstarší ze tří králů. Tradičně je oděn do
červeného pláště lemovaného hermelínovou kožešinou. Před jesličkami většinou klečí a u
nohou má položenou královskou korunu a žezlo.Symbolizuje evropský kontinent a bílou rasu.
Svátek Křtu Páně – neděle po 6. lednu –uzavírá vánoční okruh a je zároveň první nedělí
liturgického mezidobí.
Svátek uvedení Páně do chrámu – 2. února. U nás známé Hromnice sice již nepatří do
vánočního období, přesto je s ním v podvědomí mnoha rodin spjat. V některých rodinách stojí
vánoční stromeček a Betlémy až do Hromnic, v jiných si je ponechávají do svátku Křtu Páně
a někde se již uklízejí o Třech králích.
( Valburga Vavřinová – Malá encyklopedie Vánoc )
M.S.

Usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
29. 11. 2001




Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč k 30.09.2001.
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu roku 2001 dle předložené “ Zprávy o hospodaření
MěÚ v Kelči k 30.09.2001”

Výdaje - rozpočet schválený – 16,500.000 Kč
rozpočet upravený - 17,734.000 Kč

Příjmy - rozpočet schválený - 16,500.000 Kč
rozpočet upravený - 17,734.000 Kč

















Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 25/2001 o systému shromažďování ,
sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému
nakládání se stavebním odpadem v obci Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 26/2001 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních
odpadů s doplněním v čl. 4 : Od poplatku je osvobozeno každé 4 a další dítě v rodině s trvale
přihlášeným pobytem v Kelči do věku 26 let pokud se soustavně připravuje na výkon
povolání.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s., pobočka
Nový Jičín ve výši 1,000.000 Kč na rok 2002 s konečným termínem splatnosti k 28.12.2002.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků v k.ú. Kelč-Staré město odměřených dle
geometrického plánu zak.č. 232-222/ 2001 ze dne 20.07.2001 takto :
a) par.č. 1733 o výměře 92 m2 , kupující manželé Stanislav a Františka Grecovi Kelč čp.123 za
cenu 70,-Kč/m2
b) parc.č. 1734 o výměře 68 m2 , kupující paní Kutňáková Hana , Kelč čp. 124, za cenu 70,Kč/m2
c) parc.č. 1328/19 o výměře 655 m2 a díl “c” odměřený z parcely č. 1328/15 o výměře 17 m 2
, kupující manželé ing. Antonín a Pavla Mašláňovi, Kelč čp. 121 za cenu 45,-Kč/m2 .
Omezení vlastnického práva bude vymezeno v kupní smlouvě.
Zastupitelstvo schvaluje pro volbu přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně v roce 2002 za
město Kelč slečnu Lucii Miškaříkovou , Kelč – Komárovice čp.26
Zastupitelstvo schvaluje “ Zřizovací listinu “ příspěvkové organizace “Mateřská škola Kelč,
okres Vsetín, IČO 70936242, se sídlem v Kelči čp.59
Zastupitelstvo ustavuje komisi pro návrh praporu města Kelče ve složení : Roman Blaha,
Ludmila Miškaříková,Josef Rakovský , Josef Jukl a Stanislav Hlavica.
Zastupitelstvo pověřuje MěÚ , aby do doby schválení rozpočtu na rok 2002 , hospodařil z
rozpočtem provizorním ve výši 1/12 rozpočtu roku 2001 .
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr prodeje domu čp. 438 včetně pozemků stavební plochy č. 259
a části parc.č. 242/6 a parc. PK č. 232/4 v k.ú. Kelč – Staré město.

Placení poplatku za odpad
Základní informace:
Místní poplatek za odpad se vztahuje na každého občana s trvalým pobytem v Kelči a
vlastníky staveb určených k rekreaci, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. V praxi to znamená, že pokud je v Kelči na vašem čísle popisném hlášena k
trvalému pobytu osoba, ale ve skutečnosti bydlí jinde, je tato osoba povinna zaplatit poplatek
v místě trvalého pobytu, tj. v Kelči.
Zásadní změna placení tohoto poplatku se týká vlastníků a uživatelů bytů v bytových domech
SBD Val. Meziříčí. Tito občané jiždostali nový předpis nájemného, ve kterém je částka za
odpad zrušena a tento poplatek budou platit přímo obci.
Způsob placení:

Složenkou – na poště nebo v české spořitelně ( uvádět vždy číslo popisné )
Z účtu – číslo účtu MěÚ - 1761099329
Hotově do pokladny MěÚ– vždy každé pondělí od 7,00 do 11,30 a od 13,00 do 17,00
Pro občany okolních obcí znovu nabízíme možnost placení hotově v místějejich bydliště na
obecním úřadě :
středa 9. ledna – LHOTA – od 14,00 do 16,00 hodin
čtvrtek 10. ledna – BABICE – od 14,00 do 16,00 hodin
středa 17. ledna – NĚMETICE – od 14,00 do 16,00 hodin
čtvrtek 18. ledna – KOMÁROVICE – od 14,00 do 16,00 hodin
Pro informaci zveřejňujeme úplné znění obecně závazné vyhlášky č.26/2001:
MĚSTO KELČ
Obecně závazná vyhláška č. 26/2001
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo města Kelč vydává dne 29.11. 2001 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm.
a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), tuto
obecnězávaznou vyhlášku.
Čl. 1
Správu poplatku vykonává Městský úřad v Kelči ( dále jen “správce poplatku”) a v řízení ve
věcech poplatku se postupuje podle zákona č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů,nestanoví jinak.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
které poplatek odvádějí,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro polatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč a je tvořena
a. z částky 50,- Kč za kalendářní rok a
b. z částky 250,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu takto:

skutečné náklady za 1-9/2001 = 629.340,90 Kč
předpokládané náklady za 10-12/2001 = 209.780,30 Kč.
Celkové náklady činí = 839.121,20 Kč
Přepočet nákladů na 1 osobu 839.121,20 : 2599 osob = 322,80 Kč.
Tato částka se upravuje na částku 250,- Kč dle § 10 b), odst. 3,písm. b) zákona č.565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(2)V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné
výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 4
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozeno každé čtvrté a další dítě v rodině s trvale hlášeným pobytem v
Kelči ve věku do 26 let, pokud se soustavně připravuje na výkon povolání.
2. Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně ve lhůtě
do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a
stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na
osvobození.

Čl. 5
Splatnost
1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný
a. do výše 600,- Kč jednorázově nejpozději do 31. 3. 2002
b. nad 600,- Kč ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. 2002 a do 30. 6. 2002
1. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově nejpozději
do 31. 3. 2002

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 5 dnů ode
dne, kdy tato změna nastala.
2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k
individuální rekreaci a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité
povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o
správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 9
Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací ( poplatkovou ) povinnost určenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve
kterém oznamovací ( poplatková ) povinnost vznikla.
Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 10
Rada města může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo
prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Čl. 11
Obecně závazná vyhláška města Kelč o poplatku za komunální odpad č. 24/2000 ze dne 6. 12.
2000 se zrušuje.
Čl. 12
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2002

Historie
Záhorská kronika
Březen 1930
Antonín Svěrák
Jak bývalo na panství kelečském za časů roboty
Robotníci hleděli si práci ulehčiti jak jen mohli, ale museli dáti pozor, aby dráb ničeho
nepozoroval, neboť ten býval vždy zkrátka hotov : hodil chlapa přes hřídel nebo ve žních přes
snop a vysázel býkovcem nepočítaných.
Uvádím co vypravoval starý Mánek z Kladerub. “Vláčili jsme jednou u Kamence na tzv.
Hrubém kuse a sice každá obec zvlášť. Brány byly tehdy dřevěné a hřebíky rovněž. Někteří
měli hřebíky dosti dlouhé, ale kladerubští, chtějíce šetřiti koní, hřebíky uřezali, takže zůstaly
pouze pahýly asi 2 palce dlouhé, ty ovšem dělaly pak pouze čáry po vrchu.
Přišel pan vrchní přehlížet práci, pozoroval bedlivěpracovníky, pak se obrátil k panu
pulkrabímu, který jej provázel a povídá :”Ti kladerubští jsou přece jen nejlepší pracovníci,
těm jdou ty brány až po ty dřevka v zemi” – a my jsme se pod kůží smáli .”

Robotníci, zejména ti chudší, také se starali o to, aby z hojné úrody panské, ku které svým
potem nemálo přispěli, také aspoň něco pro ně zbylo. Nejvhodnější dobou pro to byly žně.
Obilí bývalo při dvoře Kamenci velmi krásné. Snopy se vázaly do režných povřísel a bývaly
hodně veliké. Dle toho i kopa hodně sypala. Mlatci však se starali, aby z kopy, která první se
mlátila “na průbu”, namlátilo se co nejméně, aby z těch ostatních kop ten nadvýšek měli pro
sebe.
Dělali to jednoduše tak, že před mlácením šli na vrstvu dva, jeden snopy knutlem řádně
proklepával, druhý pak teprv na humno házel. Když pak se vílo – fukarů tehdy ještě nebylo –
ten, kdo víl, pořádně se rukou rozháněl, takže zrno zaletovalo až do založených přístodůlků a
tak docílilo se z první kopy rži 4-5 měřic, kdežto při řádném mlácení sypala kopa 8-9 měřic.
Po každé “vitce” se již mlatci postarali, aby ten nadvýšek milostivé vrchnosti nezůstal. Dosud
žije v Komárovicích stařeček, kterýčasto vypravoval , že nejednu měřici donesl na rameně z
Kamence domů.
Stařeček ten si pamatuje ještě jiné všelijaké příhody z doby roboty. Když se rozsévala jetelina
, tak každý rozsévač měl vysoké boty a gatě v botách. U gatí bývaly v předu rozporky široké,
překlápěcí, k zapínání navrchu. Při rozsívání nosil se na levém rameni měch s jetelinou, který
se levou rukou přidržoval. Rozporek se s levé strany odepjal s knoflíku a přibral rovněž levou
rukou k tomu měchu. Pravou rukou se rozsívalo. Po každém hodě něco semínka zůstalo v
hrsti a při novém nabírání vpustilo se to do rozporku, odtud do gatí a do bot. V poledne přišla
za ním žena s obědem. Po obědě boty vyzul a semínko do hrnce vysypal.
Jelikož mnoho půdy leželo ladem , nebylo o pastvu nouze, a proto chován hojně dobytek.
Pásávalo se i přes poledne a v noci.
Sedlák choval 7-8 koní, mezi nimi 4-5 tažných. Koně – dle výkladu starých – bývali pěknější
než nyní, ačkoli o šlechtění nebylo postaráno. Sedlák míval i svého hřebce, pěkný hřebec
býval ceněn a vyhledáván. Mimo to v každém místě býval valach, který sloužil za jízdného a
nosil sedlo při oji i pluhu po celý rok.
Krav se chovalo též hodně. Bývalo u sedláka až 6 dojnic. Plemeno bylo drobného rázu. Každý
sedlák měl svého býka a kdo neměl a dovedl jinam, platil 3 groše skočného.
Také ovce se chovaly 15 – 20 kusů a pásávaly se na obecních pastvinách.
Vepřový dobytek se držel v každém místě. Kance choval vždy některý sedlák a dostával za to
od obce na 1 měřici role a louku. Jinak na kance již neplatili.
Obilí se vozilo do Valašského Meziříčí, kde té doby bývaly silné trhy. Na trh se jelo na
společné fůře. Každý sedlák vezl 1 měřici, kterou prodal za 8-9 zl. A penězi těmi pak své
výplaty uhrazoval. Ostatní výrobky hospodářské se spotřebovaly v domácnosti.
Některé ceny : kůň 100 zl.šajnů, kráva 17 zl., selata po dvacítce stříbra , l libra másla 10 kr.,
vejce 3 groše.

Při takovém hospodaření a nízkých cenách nebyl výtěžek valný, nebylo tedy ani mnoho peněz
na gruntech. O nevěstu, která dostala 1000 zl.šajnů, ucházeli se fojti z celého okolí. Jinak
dostávaly nevěsty na grunt 150– 200 zl. a ty měly býti splaceny ve dvou letech.
Strava bývala velice jednoduchá a skládala se z toho, co dům dal. Chléb býval vzácností
někdy i u sedláka. Místo chleba pekávaly se na holé troubě pagáče z mouky a vody bez
kvasnic. Obyčejnou stravou bývaly zemáky a zelí. V zimě zapíchl se u sedláka alespoň nějaký
ten “ušípanec” na klobásy a na omastek. Z ječmene tloukly se v každé domácnosti kroupy.
Uřízl se špalek asi 70 cm vysoký, do něho se vyhloubil důlek asi 30 cm hluboký, do jamky se
nasypal ječmen a dřevěným tloukem se tloukl. Na to se šupky osily a kroupy byly připraveny.
Také se jídával místo chleba, bob s trnčenou máčkou. Z pohanky se mlela na ručním mlýnku
kaše.
Po celý půst ve středu, pátek a sobotu zachovávaly se přísné posty. Nesnídalo se, leda osolené
zemáky. Mnohá hospodyně byla tak přísná, že po celou dobu postní nevařila v těch hrncích,
ve kterých pokrmy se špekem neb sádlem připravovala. V neděli místo masa bývaly
kvasnicové šišky pečené.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Kultura
V měsíci lednu 2002
Plesová sezóna začíná!

II. Ples sportovců – pátek 11. ledna 2002
hraje Mistříňanka
Začátek ve 20,00 hodin, vstupné 100,- Kč

XVII. Ples myslivců – pátek 18. ledna 2002
hraje taneční skupina Largo
Začátek v 19,30 hodin, vstupné 80,- Kč

Ples hasičů – sobota 26. ledna 2002
hraje Junior Band z Kroměříže
Začátek v 19,30 hodin, vstupné 50,- Kč
Maškarní ples pro děti

neděle 20. ledna 2002
Vystoupení kouzelníka,
bohatá tombola!
Začátek ve 14,00 hodin.
KZ Valašské Meziříčí uvádí :

Sobota 19. ledna od 20,00 hodin - 23. Bačovský bál
K tanci a poslechu budou hrát ve všech prostorách KZ cimbálové muziky SOLÁŇ,POLAJKA
a LINDA.
Předprodej vstupenek v účtárně KZ, vstupné 130,- Kč, krojovaní 80,- Kč.
Středa 30. ledna v 19,00 hodin - Pavel Kohout – PAT
Divadelní představení plné nečekaných zvratů. Hrají : Věra Galatíková, Ladislav Frej a Petr
Pelzer.
Předprodej vstupenek v účtárně KZ, vstupné 200,170 a 100 Kč.

Kino
Program kina Kelč na měsíc leden 2002
Neděle 6. 1. v 18,00 hodin - 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 po staru bát. Americký horor s českými
titulky, 132 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Středa 9. 1. v 19,30 hodin - UMĚLÁ INTELIGENCE
Steven Spielberg nás zavede s lehkostí sobě vlastní do blízké budoucnosti plné vody z tajících
ledovců a rodičů, kteří si místo dětí pořizují roboty. Sci-fi film USA s českými titulky, 145
minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 13. 1. v 18,00 hodin - KRÁLOVSKÝ SLIB
Nová česká pohádka o králově neústupnosti a nevyzpytatelných cestičkách lásky. Český film,
90 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 16. 1. v 19,30 hodin - DRAČÍ DOUPĚ
Tohle není žádná hra ! Jeremy Irons a Thora Birchová krotí draky v pohádkovém příběhu,
který by chtěl být výpravný a epický. Film USA s českými titulky, 107 minut, vstupné 28 a 30
Kč.
Neděle 20. 1. v 18,00 hodin - JAKO KOČKY A PSI
Pokud jste načapali svého ratlíka, jak tajně trénuje kung-fu, vězte, že máte doma tajného
agenta, který vede válku proti kočkám. Rodinná komedie USA, včeské znění, 87 minut,
vstupné 26 a 28 Kč.

Středa 23. 1. v 19,30 hodin - OPERACE : HACKER
Hugh Jackman a John Travolta jako dvě figurky ve spletité síti terorismu, rychlých aut a ještě
rychlejších počítačů. Americký akční film s českými titulky, 99 minut, vstupné 30 a 32 Kč.
Neděle 27. 1. v 18,00 hodin - TAXI, TAXI
Peugeot kontra Mitsubitshi – novodobí četníci ze Saint – Tropez proti Jakuze. Francouzský
dobrodružný film s českými titulky, 90 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 30. 1. v 19,30 hodin - TRAINING DAY
Policista Jake Hoyt sní o práci u Losagelské elitní protidrogové jednotky. Teď má den na to,
aby jejímu slavnému veteránovi Alonzu Harrisovi dokázal, že nenížádné ořezávátko.
Americký akční film s českými titulky, vsupné 30 a 32 Kč.
Pajdla Miroslav, vedoucí kina

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2001 2002.
Výsledky 9. – 12. kola :
Kelč-Bílovec "A"

12 : 0

1663 : 1467

2

Sedlnice "B"-Kelč

8 :4

1584 : 1530

0

Kelč-Bílovec "C"

12 : 0

1572 : 1457

2

Vsetín "C"-Kelč

2 : 10

1524 : 1565

2

Tabulka po 12. kole :
1. Zubří

12 10 0

2

1584

104:40

20

2. Vsetín "D

11

9 0

2

1570

94:38

18

3. Kelč

12

8 0

4

1565

91:53

16

4. Bílovec "B"

11

8 0

3

1564

87:45

16

5. Vsetín "C"

11

6 0

5

1530

67:65

12

6. Frenštát "B"

11

6 0

5

1487

69:63

12

7. Val. Mez. "C"

11

5 0

6

1530

56:76

10

8. Bílovec "C"

11

5 0

6

1515

58:74

10

9. Lipník "B"

11

5 0

6

1509

64:68

10

10. Hranice "B"

11

5 0

6

1500

64:68

10

11. Bílovec "A"

11

4 1

6

1539

62:70

9

12. N. Jičín "B"

12

4 0

8

1527

72:72

8

13. Sedlnice "B"

11

4 0

7

1486

52:80

8

14. Val. Mez. "D"

11

2 1

8

1468

36:96

5

15. Sedlnice "C"

11

2 0

9

1444

32:100

4

J. Gassmann

ZŠ informuje
Začíná nový rok
Vážení přátelé, partneři, spolupracovníci, kolegové, milížáci a žákyně,
dovolte mi, abychom vám všem na začátku nového kalendářního roku popřáli hodně zdraví a
štěstí v něm, pohodu a klid k práci. Přáli bychom si, aby se nám i nadále dařilo táhnout za
jeden provaz a tím aby se naplňoval náš společný cíl – výchova slušných a vzdělaných
mladých lidí, kteří jsou a budou schopni se uplatnit v současném světě.
Děkujeme všem našim zaměstnancům za celoroční práci pro naši organizaci a dík patří i
našim žákům za jejich přístup ke školním povinnostem, i když v některých případech existují
jisté rezervy, které by určitě mohly být využity k ještě lepším výsledkům.
Děkujeme za dobrou spolupráci a pochopení našim partnerům, především zřizovateli
Městskému úřadu v Kelči, ostatním obecním úřadům v naší spádové oblasti, všem
zaměstnancům Referátu školství Okresního úřadu ve Vsetíně, Středisku služeb školám Vsetín,
Pedagogickému centru Zlín a všem sponzorům a obchodním partnerům.
Vedení Základní školy Kelč

Odborné učiliště
Odborné učiliště v Kelči žije aktivním životem….
Vše začalo 3. září 2001 příchodem 46 žáků do prvních ročníků. Po dlouhé době jsme mohli
opět otevřít samostatnou třídu švadlen, zahradníků, zámečníků i zedníků ( doposud to byly
třídy koedukované ). Z tohoto počtu je vidět, že zájem o naše učiliště dosti vzrostl.

V tomto školním roce tedy navštěvuje učiliště celkem 90žáků. Z tohoto počtu je 55 chlapců a
dívek ubytovaných na internátě. Dokoncežáci z blízkého okolí raději dají přednost ubytování
před denním dojížděním. Navíc rodiče mají jistotu, že jejich děti jsou zde pod dohledem.
V říjnu a listopadu se žáci v rámci tělesné výchovy zúčastnili závodu všestrannosti, které
pořádalo Odborné učiliště sv. Kopeček u Olomouce. Družstvo chlapců obsadilo místo
nejvyšší. Také v soutěži jednotlivců vybojoval žák František Mičunek 1. místo.
V turnaji ve florbale, který se konal v Hlučíně,vybojovali naši žáci 4. místo z celkového počtu
devíti zúčastněných družstev. Pouze dva góly chyběly k získání bronzové medaile.
V současné době se vybraní žáci připravují na soutěžv běhu na lyžích a ve stolním tenise.
Tato sportovní klání nás čekají v měsíci lednu příštího roku.
Pozadu nezůstává ani výchova mimo vyučování. Během září jsme všichni několikrát vyrazili
na Chmelník za společným odpolednem s opékáním, hrami, soutěžemi. Nechyběly ani
písničky s kytarou a dobrá nálada.
Na diskotéku zase děvčata pro všechny usmažila výborné bramboráky. Vychovatelé
diskotékové odpoledne obohatili o taneční soutěže. Vítězové byli odměněni sladkými cenami.
V listopadu jsme za kulturou vyjeli do již předvánočního Zlína. Divadelní představení
Antonius a Kleopatra nezklamalo naše očekávání. Prožili jsme zase jeden hezký den.
Od října zahájily svou činnost zájmové kroužky. Největší oblibě se těší kroužek vazačský,
keramický a hudební.
Co se týká sportovního využití na internátě, máme k dispozici vlastní sportovní areál a
posilovnu. Také využíváme v odpoledních hodinách tělocvičnu ZŠ.
Pro zimní období máme na učilišti k dispozici brusle a běžky. Čekáme už jen na příznivé
počasí a dobré sněhové podmínky.
5. prosince se “na zámku” uskutečnila beseda s bývalými zaměstnanci učiliště. Děvčata
napekla jako pozornosti krásné perníčky. Hudební kroužek vystoupil s pásmem písniček ze
známé pohádky O Zlatovlásce. Všichni jsme se zase rádo viděli.
Následující den žáci třetích ročníků připravili Mikulášský program. Nechyběli ani čerti a
sladká nadílka.
Čas vánoční jsme završili netradiční vánoční výzdobou celého učiliště a vánoční besídkou.
Všechny čekala slavnostně prostřená tabule, koledy, pestrý program a tanec. Vánoční
stromeček ukrýval spoustu dárků a vánočních překvapení.
Nyní již nezbývá nic jiného, než přát si v tom dalším roce pevné zdraví, alespoň kousek toho
štěstí a lásky. A také hodně dobrých přátel a život bez násilí a lhostejnosti.
Dagmar Valchařová

Různé

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč
1. termíny prodeje povolenek :

6. 1. 2002 – neděle
13. 1. 2002 – neděle
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.
Termíny 6. a 13. 1. 2002 možno využít i pro odevzdání MP sumářů za rok 2001.
2. podmínky pro výdej povolenky :






platný rybářský lístek pro rok 2002 – vydává MěÚ Kelč
odevzdaný sumář úlovků za rok 2001 v termínu uvedeném výše
splněna pracovní povinnost za rok 2001 v rozsahu 10 hodin
platný členský průkaz
průkaz ZTP, ZTP-P a potvrzení o plném invalidním důchodu

Neodpracované brigádnické hodiny možno zaplatit při výdeji povolenky. Členské známky a
povolenky nutno kupovat osobně ! Cena čl. známek i povolenek – stejná jako v roce 2001 (
podrobnosti na vývěsce MO ).
1. termín členské schůze

Členská schůze se uskuteční 15. března 2002 od 18,00 hodin v Hasičském domě.
Upozorňujeme členy MO ČRS Kelč, aby využili výše vypsané termíny, jelikož další již
vypisovány nebudou ! Na privátních adresách nebudou náležitosti s odevzdáváním sumářů,
členskými známkami a povolenkami vyřizovány.
Mnoho štěstí, pevné zdraví a spokojenost v roce 2002 Vám přeje za výbor ČRS MO Kelč
Ing. Jaroslav Orel

Vítání občánků
V sobotu 8. prosince 2001 jsme v obřadní síni naší Radnice slavnostně přivítali 12
malých občánků, kteří se narodili v druhé polovině tohoto roku.
Vendula Dohnalová, Kelč
Jindřich Rolinc, Němetice
Romana Stašová, Kelč
Radim Pajdla, Kelč
Tomáš Perutka, Kelč
Stanislav Tomáš Pitrun, Kelč
Jan Valuch, Kelč
Lucie Hollová, Lhota

Karel Stříteský, Kelč
Petr Wolkmer, Němetice
František Kutálek, Kelč
Kateřina Vašíčková, Němetice

Společenská kronika
Leden 2002
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Plesník Pavel Komárovice
70 let
Plesník Jaromír Komárovice
Ryšková Zdeňka Kelč
75 let
Klabačka Vlastimil Kelč
Radová Marie Babice
Narození

Kateřina Vašíčková Němetice
Úmrtí

Josef Pavlištík 79 let Lhota
Alenka Klečková 63 let Němetice
Jiří Zavadil 38 let Kelč
Marie Ovčačíková 74 let Lhota

