ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2001

Úvod
Zima pomalu končí, dni se prodlužují, sluníčko je stále déle na obloze. Jaro nesměle klepe na
dveře, i když se zima své vlády stále nechce vzdát. Než se ale nadějeme, roztají poslední
zbytky sněhu a objeví se to, co zima milosrdně přikrývala. Jsou to hromádky popela a odpadu
podél cest, smetí vyvezené na břehy potoků a do lesa. I když příroda za čas zakryje tyto
následky lidské bezohlednosti trávou, připomínají nám naši a necitlivost ke svému okolí.
Likvidace odpadu, organizovaná obcí znamená sáhnout do peněženky a přispět svým dílem na
tyto náklady, ale umožňuje nám zachovat čistotu a pořádek v okolí našeho městečka. V
letošním roce se platí poplatek za uložení odpadu za každého obyvatele. Toto rozhodnutí
Zastupitelstva postihne víc početné rodiny, hlavně mladé rodiny s více dětmi. Proto bylo
rozhodnuto těmto sociálně slabším rodinám přispět na poplatek za likvidaci odpadu. Je to
alespoň částečná úleva pro tyto rodiny a podpora těch, kdo vychovávají pro společnost nové
mladé občany.
Začátkem března bude probíhat organizovaný sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
na několika místech celé obce. Je to už třetí rok, co tento sběr organizujeme. Tím je možné
také dosáhnout zlepšení pořádku a čistoty v okolí. Další aktivita, kterou připravujeme, je
separace odpadu, hlavněplastových láhví. To ale znamená zajistit kontejnery a svoz tohoto
odpadu. Doufám,že i to bude dalším příspěvkem ke zlepšení našeho vztahu k přírodě.
Ing. Stanislav Pitrun

MěÚ Kelč upozorňuje
Poplatky ze psů :



dle obecně závazné vyhlášky města Kelč č.15/98 o místních poplatcích je splatnost poplatku
do 31.3. 2001
výše poplatku : 80,- Kč za jednoho psa v rodinném domě, za každého dalšího psa základ +
50%

400,- Kč za jednoho psa v obytném domě, za každého dalšího psa základ + 50%
platební výměr ani složenky zasílány nebudou, je možno zaplatit v české spořitelně v Kelči na
účet MěÚ Kelč
Poplatek za komunální odpad:


dle obecně závazné vyhlášky města Kelč č. 24/2000 o poplatcích za komunální odpad je
splatný do konce února, rovněž v české spořitelně v Kelči



částky : 250,- Kč za osobu trvale přihlášenou

500,- Kč za rekreační domek


povinnost uhradit poplatek za komunální odpad je stanovena v obecně závazné vyhlášce
města Kelč č. 23/2000 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem



v případě nesplnění poplatkové povinnosti bude MěÚ nucen přistoupit k vymáhání poplatků
výkonem rozhodnutí podle zákona č. 71/67 Sb., o správním řízení

Poděkování
Ředitelství Mateřské školy v Kelči děkuje všem sponzorům, kteří se podíleli svými dary na
zdařilém průběhu DĚTSKÉHO KARNEVALU, konaného 25.února 2001 v Kulturním domě
v Kelči.
Díky jim jsme zajistili hodnotné ceny do tomboly a kola štěstí, a hodně dětí se tak mohlo těšit
z pěkné výhry.Ale ani ti, co nevyhráli, nemuseli být smutní, protože se všichni společně,
proměněni v pohádkové bytosti při DISCO hudbě dobře pobavili . K dobré náladě přispělo i
vystoupení skupiny TILIA /spolčení pro divadlo a šerm/ s přehlídkou a ukázkami historických
zbraní.
Výtěžek z karnevalu bude využit opět na kulturní a sportovní akce pro děti, na nákup knih k
rozloučení dětí s mateřskouškolou, na zajištění společných výletů dětí a pod.
Snažíme se poskytnout dětem hodně kulturních zážitků, abychom jim pobyt v mateřské škole
co nejvíce zpříjemnili. Odměnou je nám vědomí,že jsou děti v mateřské škole spokojené a
chodí do ní rády.
Svatava Dohnalová

Zápis dětí do Mateřské školy v Kelči
Ředitelství Mateřské školy v Kelči oznamuje rodičům,že zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2001 - 2002 se uskuteční v úterý 27.března 2001 v době od 10.00 do 16.00
hodinv budově Mateřské školy Kelč / I.oddělení /.
O zařazení dítěte do Mateřské školy v Kelči budou rodiče informováni písemným
Rozhodnutím / na základě § 3,odst.2,písm.c, zákonač.564/1990 Sb.,ve znění zákona
č.139/1995 Sb./
Svatava Dohnalová
ředitelka Mateřské školy v Kelči

Historie - záhorská kronika
Záhorská kronika
Prosinec 1926
Ant. Svěrák
Pan vrchní Andreas Popp
Bylo to koncem 17. a na začátku 18. století, když tento všemohoucí úředník řídil panství
kelečské. Kelečáky rád neměl a kde mohl, jim škodil. I což divu, že mu tito spláceli rovnou
měrou. Dochovala se aspoňpověst, že když jednou šel z farské hostiny v pozdních hodinách
do zámku, přepadlo ho několik zakuklených chlapů právě u rybníka a bez dlouhých okolků

strojili se jej zmáchati. Rozumí se, že proti takové nedobrovolné lázni silně protestoval :
“Cože, vy ? Nevíte, kdo jsem ? Nevíte, že jsem pan vrchní?” – Ale přesila byla na druhé
straně a po slovech “teď jsi pan spodní” – letěl do Venedika. – Kolik Kelečáků to potom
odneslo, o tom paměť se nezachovala, ale jisto je, že si pak na keleckých postihl, kde jen
mohl. Několik písemných památek to zřejmě dokazuje. Dle těchto památek byl tento úředník
velký fedrovatel židů a při tom na groš dychtivý, jako kura na zrno. Stalo se na příklad, že v
kterési nejisté době schovala si obec Rousko obecní truhlu “matku” na keleckém zámku,
majíc v pana vrchního důvěru. Ale když nepokoje přetaly a obec požadovala truhlu zpět,
shledalo se, že je prázdná a panu vrchnímu nezbývalo, než škodu nahraditi. – Za jeho
úřadování zřízena pod zámkem panská palírna a prvním jejím nájemcem byl žid, snad proto,
že se křesťané v pálení kořalky nevyznali, anebo neuměli si pana vrchního naklonit. A když
již palírna zřízena byla, bylo nutno starati se o odbyt. Měšťané kelečští měli tehdy výhradní
právo na vinné a pivné šenky, jinde se šenkovati nesmělo než pouze v měšťanských domech a
to jen pivo a víno. Kořalky se báli – budiž jim za to věčná chvála! –a proto ve shromáždění
městském na tom pevně se usnesli, že kořalku žádný z nich na šenk nevezme a kdo by
usnesení nedodržel, že se mu pořádka odebere. Ale žid jednoho měšťana (Jana Masaříka)
podplatil, takže přes jednomyslné usnesení přece jen kořalku na šenk vzal ( v domě rožním,
patřícím nyní p. Brabcovi). Z toho ovšem velké pohoršení mezi měšťany, div že zpronevěrec
nebyl lynchován! Ale ten utekl se pod ochranná křídla pana vrchního. Jak to dopadlo, toho
dočítáme se z listiny z roku 1709 : “… A tu po nějakém čase se nadslýchá, že ten jistý
Provazník (Masařík) lživou a křivou žalobu jest složil a že židovi naprostřed rynku právě
konec jatek domek stavěti budou. Pana hejtmana, ten čas Andreše Poppa, v tom žádáme , aby
toho učiniti nedopustil a té památky na sebe neuvodil. Však nic platno býti nemohlo, jenom že
se stavěti bude, že proč jsme Provazníkovi zhacovali kořalku šenkovati. A tu již kamení vozí
ukrutnou hromadu, již grunty počínají kopat, zedník taky zakládat. Tu my tři : Augustin
Kratochvíla, starší purmistr, Václav Perútka, mladší purmistr, městský písařVáclav Lančel do
Holomúca jsme se vypravili k milostivé vrchnosti a to jsmežádali s ponížeností, aby nám
takového domku tak vprostřed rynku neráčili dáti stavěti, což šťastně jsme pozískali zkrze
zásluhy sv. Jana Nepomuckého. Hned ústní nařízení jsme dosáhli, ať tomu stavení se pokoj
dá, pokudž by Jeho Milost pan regent Šerc k nám nepřijel. A tak se stalo, jak jsme přijeli,
hned tomu stavení se pokoj dáti musel. Když pak pan Regent věci vyslechl, poručil to stavení
kasírovat, a kořalku aby šenkoval ten, koho sobě žid najde, však bez nejmenší újmy
měšťanův. A ten žid toho Provazníka zase sobě vynalezl, který na to schopný byl a očekával
toho a za 2 zl., které mu žid z každého vyšenkovaného vědra kořalky slíbil, ostatní
spoluobčany zradil.” Potud listina.
Měšťané byli rádi, že zabránili alespoň zohyzdění rynkužidovou kořalnou a na památku toho
postavili na rynku sochu sv. Jana Nepomuckého z dobrovolných příspěvků z důvodu, “že je
od toho stavení pro ty potupené židy ochrániti ráčil.”
Tento spor s panem vrchním obec tedy aspoň částečněvyhrála. Jinak bylo však na jiném
místě. Pan hejtman zřídil na “Starém městě” pod kostelem dřevěnou boudu pro koželuha a
hned tam také usadil žida kořalníka, Johana. Bouda po 12 letech spadla a na jejím místě
vystavena budova zděná a žid začal v ní kořalku svobodně šenkovati. To ovšem nedali si
občané líbiti a počali spor a píší : “Poněvadž táž koželužna v obci stranou jest, při takovém
šenku dobří obecní řádové, mravy i zachováníčlánkův křesťansko-katolické víry by k ztenčení
přijíti a jdoucí lidé do chrámu božího tam se opíjeli, mši svatou meškali a poslouchání slova
božího –zabuda se tam (jak se již skutečně stalo) – by nedocházeti mohli, ale i mladá chasa a
čeleď proti nadání rodičův a hospodářů svých cele by se zlotřiti mohla a na peleši proti
šestému přikázání božímu by snad nic nescházelo, nebo velmi dobrý outok k tomu by tam

míti mohli, a kdyby snad zlodějská zběř se sešla neb oheňvypukl (čehož Pán Bůh uchovej),
křik by se stal, zde pak nic, zdali tam na gořalce neb co jiného křičí, by se věděti nemohlo – z
těchto všech příčin vysoce laskavého pana hejtmana všichni společně v uníženosti žádáme,
aby tuto novotu židovi Johanovi nepovoloval, nýbrž aby na tom zůstal, jak milostivá vrchnost
roku 1707 dne 11. septembris rozhodnutí ráčila, totiž by na Jana Masaříka dům gořalku na
šenk vydával za náhradu 2 zl. z každého vědra však rovněž bez nočních pokřiků.
O tom, jak hejtman rozhodl, paměť se nezachovala, ale domysliti si můžeme toho velmi
snadno : Hostinec “Koželužna” stává dosud.
Pokračování příště. Milada Davidová

Kulturní novinky v březnu 2001
Zájezd na muzikál Hrabě Monte Christo - Kongresové centrum Praha – sobota 2. června 2001
. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
Hrad Helfštýn – otevřeno od 3. března 2001 – od 9,00 do 16 ,00 hodin

Program KD na březen 2001
3.3. DISCO – volejbalisté
16.3. DISCO – fotbalisté

Program kina na březen 2001
Neděle 4. 3. v 18,00 hod - GRINCH
V osmi letech mu narostly zelené vousy a chlupy, a tak se odstěhoval do blízké jeskyně.
Nemá rád lidi a Vánoce, proto se rozhodne zničit dárky i Santa Klause…Jim Carrey ve
vánoční komedii USA, česká verze, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 7. 3. v 19,30 hod - CHARLIEHO ANDÍLCI
Nejsou to žádní andělé, ale bojují vždy na správné straně. Drew Barrymoreová, Cameron
Diazová a Lucy Liu hledají uneseného šéfa jedné obrovské firmy v akční komedii USA, 98
minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 11. 3. v 18,00 hod - RUDÁ PLANETA
Planeta Země má na kahánku a vesmírná mise je vyslána na Mars připravit podmínky pro
velké stěhování. Obsadit rudou planetu ale nebude jednoduché…Val Kilmer ve sci-fi USA,
100 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 14. 3. v 19,30 hod - KRVAVÁ VOLBA
Když na ambasádu zaútočili zfanatizovaní demonstranti a zabili několik vojáků, dal
plukovník povel k palbě. A teď musí před polním soudem svůj rozkaz hájit…Tommy Lee
Jones a Samuel L. Jackson v akčním filmu USA, 121 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Neděle 18. 3. v 18,00 hod - DRSNEJ SHAFT
Je to černý detektiv a zdánlivě jednoduchý případ vraždy černošského studenta vezme pevně
do svých rukou. Samuel L. Jackson v klasické detektivce USA, 98 minut, vstupné 28 a 30 Kč.

Středa 21. 3. v 19,30 hod - TROSEČNÍK
Ambiciózní Chuck ztroskotá se svým letadlem a zázrakem se zachrání na pustém ostrově
kdesi uprostřed Atlantiku a čeká na záchranu celé čtyři roky…Tom Hanks v dobrodružném
příběhu USA, 135 minut, vstupné 32 a 34 Kč.
Neděle 25.3. v 18,00 hod - SOUTH PARK : PEKLO NA ZEMI
Eric, Kenny, Kile a Stan jsou kámoši, jejichž počestnost ohrožuje oplzlý film, kvůli kterému
se mezi USA a Kanadou rozpoutá válka. Dospělácký animák podle populárního seriálu. Kdo
se stydí, ať zůstane doma !!! Americký animovaný film s titulky, do 15 až 18 let velice
nevhodný, vstupné 26 a 28 Kč.
Středa 28. 3. v 19,30 hod - VYVOLENÝ
Z havárie vlaku vyvázne jediný živý – bez jediného škrábance či zlomeniny. Je to skutečně
ten vyvolený ? Bruce Willis ve filosofickém thrilleru USA, 102 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Zanedlouho budeme pro vás uvádět drsné zpracování balad Karla Jaromíra Erbena –
KYTICE. Těšte se, my se na vás taky těšíme !!!

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2000 – 2001
Výsledky 17. – 20. kola :
Val. Mez. “D” - Kelč

10 : 2

1622 : 1551

0

Kelč Bílovec “A”

8:4

1542 : 1519

2

Bílovec “B” - Kelč

2 : 10

1557: 1565

2

Kelč - Frenštát “A”

8:4

1571: 1529

2

Tabulka :
1 Hranice „B
2 Frenštát p/R „A“
3 Zubří
4 Kelč
5 Bílovec „A“

20
20
20
20
20

17
16
16
16
13

0
1
0
0
0

3
3
4
4
7

6 Sedlnice „B“

20

12

0

8

7 Vsetín „C“

20

10

1

9

8 Bílovec „C“

20

10

0

10

9 Bílovec „B“

20

10

0

10

1559 157 : 83
1584 188 : 52
1580 176 : 64
1566 167 : 73
1588 158 : 82
136 :
1557
104
117 :
1530
123
117 :
1534
123
109 :
1536
131

34
33
32
32
26
24
21
20
20

10 Nový Jičín „B“

20

9

0

11

11 Lipník n/B „B“

20

8

1

11

12 Val. Meziříčí „D“
13 Frenštát p/R „B“
14 Sedlnice „C“
15 Vsetín „D“
16 Val. Meziříčí „C“

20
20
20
20
20

6
5
5
3
2

0
0
0
1
0

14
15
15
16
18

1499 116 :124
125 :
1547
115
1479 88 : 152
1476 82 : 158
1463 78 : 162
1463 58 : 182
1451 48 : 192

18
17
12
10
10
7
4
J.Gassmann

ZŠ Informuje
Zápis 2001 aneb (skoro) všechno je jinak
Opravdu, letošní zápis budoucích prvňáčků probíhal jinak, nežjak bývalo v Základní škole v
Kelči obvyklé v předchozích letech. Pedagogové dali hlavy dohromady a výsledek mohou
posoudit všichni ti, kteří se ve čtvrtek 8. února zápisu zúčastnili, ať už to byli budoucí
školáčci nebo jejich rodiče, kteří je do školy doprovázeli.
A co tedy bylo jinak? Předně místo konání - namísto vážně a na někoho až ponuře působící
hlavní historické budovy školy jsme připravili pro účely zápisu prostory tzv. školní přístavby,
do níž přicházeli rodiče se svými “skoroškoláky” zadním, tedy “družinovým” vchodem, a
hned tam byli obklopeni veselými barevnými obrázky, ať už to byly rybičky plovoucí po
skleněné hladině dveří, nebo motýli posedávající na stěnách či papírový drak vznášející se
nad hlavami příchozích. To ale nebylo ze světa barev a fantazie vše. Na děti tu čekaly i
pohádkové bytosti, a to z masa a kostí, ve větším (žákyně 9.B) i menším vydání (žáčci 3.B),
všechny z pohádky o Sněhurce.
V přízemí i prvním poschodí přístavby si naši malí hosté mohli společně se staršími dětmi
školy zahrát a zazpívat v hudebním koutku paní učitelky Moniky Pitrunové a pana učitele
Rostislava Nepustila. Připraven byl i koutek divadelní (paní učitelka Ilona Šotková), zájemci
o kreslení a malování také našli své místo, stejně jako ti, kteří měli chuť si zaskákat panáka
nebo házet míčkem na terč. Nechyběly odměny v podobě sladkých perníčků či první,
neoficiální “vysvědčení”. Nezapomněli jsme ani na dospělé, pro ně jsme v místnosti družiny
připravili občerstvení v podobě kávy.
Vlastní zápis probíhal tentokrát jen ve dvou třídách , a to v 1.A a B , které svou atmosférou a
výzdobou určitě působily na děti uklidňujícím a příjemným dojmem. Zápis probíhal od 13.00
do 16.30 hodin a celkem se dostavilo 28 dětí. Spokojeni snad byli všichni, možná nakonec i ti,
kterým se v očích zaleskla slzička, protože museli na chvíli pustit maminčinu ruku.
Závěrem jen tolik: doufáme, že změny, s nimiž jsme letos při zápisu přišli, byly přijaty
kladně, a že děti se v září budou do školy těšit, neboť si budou den zápisu spojovat se samými
příjemnými a milými prožitky a vzpomínkami.
Přejeme jim, aby byli úspěšní a ve škole se jim líbilo. Vždyťtam, kde se cítíme dobře a kde se
nám líbí, se práce daří.

Mgr. Eva Hartmannová
PhDr. Pavla Čučková

Společenská kronika
Březen 2001
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Pavelka Rudolf Kelč
Pavlicová Lydie Kelč
65 let
Chvatíková Marie Kelč
70 let
Miškaříková Anežka Komárovice
Jiříček Josef Kelč
Lukášová Libuše Kelč
75 let
Pelc Josef Komárovice
Zábranský Josef Kelč
Hradilová Otilie Kelč
80 let
Pajdla Miroslav Kelč
90 let
Plesník Josef Komárovice
95 let
Jiříčková Františka Kelč
NAROZENÍ

První dítě roku 2001 v Kelči Martin Pavlištík Kelč
Únor:
Zdeněk Pitrun Kelč
Daniela Pitrunová Kelč

