ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2009

Úvod
Vážení spoluobčané,
začal nový rok, rok 2009. Nastal čas rekapitulace naší společné práce, čas ohlédnutí, ale také
čas výhledu do budoucnosti, čas plánování další práce.
Především mi však dovolte, abych poděkoval zastupitelům, radním i zaměstnancům úřadu za
jejich odpovědnou práci a snahu dostat naše město na vyšší úroveň.
Také vám všem bych chtěl poděkovat za trpělivost, se kterou jste snášeli nepohodlí vyvolané
například rekonstrukcí silnice a chodníků v Kelči.
Teď bych se chtěl vrátit k rekapitulaci naší práce. Jednou z nejsložitějších akcí bylo
dokončení odkanalizování Komárovic a Němetic. Tato akce se podařila zrealizovat také díky
podpoře ministerstva zemědělství a krajského úřadu Zlínského kraje. V současné době slouží
obyvatelům a umožňuje další rozvoj těchto místních částí.
Podařilo se také zrealizovat další etapu rekonstrukce kulturního domu. Doufám, že se nám v
letošním roce podaří tuto rekonstrukci zdárně dokončit.
Důležitou akcí bylo také zasíťování stavebních parcel v lokalitě bývalého státního statku,
která umožnila rozšířit možnost bydlení v Kelči.
Jedním z velkých projektů v rámci Zlínského kraje je rekonstrukce silnic a chodníků v Kelči,
který je podporován i penězi Evropské unie. V loňském roce byla zrealizována 1. etapa, v
roce 2009 bude celá akce dokončena. V rámci této akce, kromě rekonstrukce silnic, chodníků
a vjezdů na místní komunikace, dojde ke komplexní výměně vodovodních řádů.
Proběhlo také mnoho menších prací, ale dotkl jsem se jen těch, které mají zásadní význam pro
rozvoj Kelče.
Důležitý je také výhled do budoucnosti.
Čeká nás dokončení rekonstrukce silnic a chodníků, o které jsem se už zmínil. Získali jsme
také předběžný příslib dotace na dokončení kanalizačních řádů v Komárovicích a Němeticích.
V rámci dotačních programů EU bychom chtěli požádat o příspěvek na rekonstrukci náměstí,
která by řešila nejen povrchy, ale také kanalizaci, silnoproud, zlepšila možnost přístupu k
jednotlivým obchodům, vyřešila možnosti parkování jak na náměstí, tak i v nejbližším okolí.
Toto jsou jen ty nejzávažnější problémy k řešení. Musíme se také zamyslet nad tím, jak
dořešit parkování na sídlištích, opravu místních komunikací a celkové zlepšení podmínek k
životu v našem městě.
Jsou to jistě rozsáhlé plány, ale jak doufám, budeme při jejich realizaci úspěšní.
Rád bych popřál všem obyvatelům Kelče i ostatních obcí Němetic, Komárovic, Lhoty a Babic
hodně spokojenosti, rodinné a sousedské pohody, úspěchů v zaměstnání i v osobním životě
nejen v tomto roce, ale po celý život.
Rád bych, abychom i nadále spolupracovali v přátelském a sousedském ovzduší a aby nám
tato práce přinášela jen radost a spokojenost.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

MěÚ informuje
Odbor státní sociální podpory,Informace o změnách daně z nemovitostí od 1.1.2009,
Placení poplatku za odpad a psy, Svoz odpadů v Kelči a místních částech.
Úřad práce ve Vsetíně
Odbor státní sociální podpory, Železničního vojska 1349,

757 01 Valašské Meziříčí
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči v 1. pololetí 2009
leden 2009
středa 7.1.2009 8,00 – 16,00 hodin
středa 14.1.2009 8,00 – 16,00 hodin
středa 21.1.2009 8,00 – 16,00 hodin
středa 28.1.2009 8,00 – 16,00 hodin
únor 2009
středa 25.2.2009 8,00 – 16,00 hodin
březen 2009
středa 25.3.2009 8,00 – 16,00 hodin
duben 2009
středa 15.4.2009 8,00 – 16,00 hodin
středa 29.4.2009 8,00 – 16,00 hodin
květen 2009
středa 27.5.2009 8,00 – 16,00 hodin
červen 2009
středa 24.6.2009 8,00 – 16,00 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa 8,00 – 17,00 hodin
úterý, čtvrtek 8,00 – 13,00 hodin

Informace o změnách daně z nemovitostí od 1.1.2009:
Zákonem č. 412/2008 Sb., byly stanoveny nové ceny zemědělských pozemků (evidované v
katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty,
chmelnice a vinice), které se používají pro výpočet daně z nemovitostí
Pro katastrální území Města Kelč jsou ceny následující:
k.ú. Kelč – Nové Město - 5,72 Kč/m2
k.ú. Kelč – Staré Město - 5,87 Kč/m2
k.ú. Babice u Kelče - 6,04 Kč/m2
k.ú. Komárovice - 5,30 Kč/m2
k.ú. Lhota u Kelče - 5,75 Kč/m2
k.ú. Němetice - 5,28 Kč/m2
Zákonem č. 261/2007 Sb., byla, mimo jiné, stanovena nová zákonná zmocnění pro obce k
vydávání obecně závazných vyhlášek o stanovení koeficientu pro výpočet daně ze staveb a

stavebních pozemků a stanoven nejnižší možný koeficient na hodnotu 1,0. V našem městě se
tato změna týká nemovitostí v katastrálních územích Babice u Kelče, Komárovice, Lhota u
Kelče a Němetice, kde od 1.1.2009 se použije pro výpočet daně ze staveb a stavebních
pozemků koeficient 1,0 namísto původního 0,3.
Výpočet nové daně podle výše uvedených změn provede finanční úřad pro všechny
poplatníky, takže občané, kterých se tato změna týká, nemusí činit žádné úkony v této věci.
Nová výše takto vypočtené daně z nemovitostí bude uvedena na složenkách, které finanční
úřad bude poplatníkům rozesílat v měsících dubnu a květnu.
Poplatníci, kteří budou v měsíci lednu 2009 podávat změnová nebo nová daňová přiznání,
použijí pro výpočet již nové ceny a koeficient.
Informace k daním z nemovitostí:
Finanční úřad Valašské Meziříčí, Vrbenská 742, oddělení daně z nemovitostí, tel.ústředna
571685111, e-mail: podatelna@vam.br.ds.mfcr.cz , internetové stránky http://cds.mfcr.cz .

Placení poplatku za odpad a psy
Poplatek za odpad :
450 Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči podle evidence občanů ke dni 30. listopadu 2008
a 450 Kč za objekt sloužící k rekreaci.
Splatnost poplatku je do konce března 2009 ( v případě rozdělení platby na polovinu je
splatnost 1. splátky do konce března 2009 a 2. splátky do konce června 2009 ).
Případné změny v evidenci je nutné nahlásit na MěÚ Kelč.
Poplatek za psa :
100 Kč v rodinném domku, 500 Kč v bytových domech
Poplatek se platí za psa od 3 měsíců.
Každý druhý a další pes základní sazba + 50 % základní sazby navíc.
Upozorňujeme občany na ohlašovací povinnost, pokud dojde ke změně údajů – pořízení psa,
úmrtí psa, změna majitele apod.
Poplatky ( po obdržení složenky) lze platit :
► složenkou na poště
► příkazem přes účet nebo sporožirový účet v ČS
► hotově do pokladny MěÚ Kelč :
od pondělí 19. ledna 2009 v úřední dny :
pondělí a středa –
od 8 do 11 hodin a od 12,30 do 16 hodin.
Po zaplacení poplatku obdržíte nálepku na popelnici svozové firmy TS Valašské Meziříčí pro
rok 2009.
Občanům místních částí nabízíme opět možnost platit hotově na obecních úřadech :
Lhota : úterý 27. ledna 2009 od 14 do 15,30 hodin
Babice : čtvrtek 29. ledna 2009 od 14 do 15,30 hodin

Němetice : úterý 3. února 2009 od 14 do 15,30 hodin
Komárovice : čtvrtek 5. února 2009 od 14 do 15,30 hodin
Zároveň budeme vydávat i pytle na tříděný odpad :
žluté – plast, modré – papír, zelené – barevné sklo,bílé – bílé sklo, oranžové – tetrapaky

Svoz odpadů v Kelči a místních částech
1.pololetí
Směsný komunální odpad :
popelnice 110l, 120l, 240l, kontejnery 1100l
interval svozu 1 x za 14 dní
lichý týden: středa – KELČ I ( část města )
sudý týden: středa – KELČ II ( část města + místní části)
Tříděný odpad :
15. ledna 2009
plasty, směsný papír, nápojový karton
12. února 2009
sklo bílé, sklo barevné
26. února 2009
plasty, směsný papír, nápojový karton
9. dubna 2009
plasty, směsný papír, nápojový
14. května 2009 !!!
plasty, sklo bílé, sklo barevné
25. června 2009
plasty, směsný papír, nápojový karton
Nebezpečný a velkoobjemový odpad:
11. dubna 2009 – v Kelči
18. dubna 2009 – v místních částech
Svoz odpadu provádí firma TS Valašské Meziříčí, Marius Pedersen Group

Z historie Svatého Hostýna - 1.
Dějiny hostýnského chrámu ...
Z historie Svatého Hostýna
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem

Část první : Dějiny hostýnského chrámu
260 let hostýnského chrámu ( 1748 – 2008 )
Chrám Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byl postaven v letech 1721-1748 na
druhém, nižším vrcholu Hostýna v nadmořské výšce 718 metrů. Je to nejvýš položená stavba
tohoto druhu na Moravě. Chrám postavil na svůj náklad hrabě František Antonín Rottál,
majitel holešovského a bystřického panství. Stavitelem chrámu byl Tomáš Šturm z Holešova,
nadaný a proslulý stavitel své doby ( stavěl i kostel sv. Jiljí v Bystřici p.H.) a také dovedný
sochař. Chrám byl postaven pravděpodobně podle projektu kroměřížského projektanta
italského původu Ignáce Ciraniho.
Stavba chrámu byla zahájena 4. května 1721, kdy základní kámen položil Bernard Vanka,
prelát premostranské kanonie z Hradiska u Olomouce. Přítomen byl i hrabě F.A. Rottál a jeho
manželka hraběnka Cecilie Marie, rozená Trautmansdorfová. Kostel byl postaven ve slohu
novořímském, základy jeho zdí byly zapuštěny do vytesané skály. Do základů bylo použito
kamene hostýnského.
Dlouhých 27 let trvání stavby hostýnského kostela mělo hned několik příčin, které vlastně
navzájem souvisely. Už sama nadmořská výška nepříhodného místa byla první příčinou
dlouhého trvání stavby. S tím souvisela i druhá překážka, kterou bylo nemilosrdné, drsné a
proměnlivé horské podnebí. Třetí příčinou byly obtíže spojené s namáhavou a těžkou
dopravou stavebního materiálu tehdejšími koňskými potahy po úzkých, klikatých a nerovných
lesních cestách.
V době, kdy se zdálo, že se stavba hostýnského chrámu blíží zdárně ke svému závěru, přibyla
překážka čtvrtá, možno říci politická. V r. 1740 totiž zemřel císař Karel VI. a arcivévodství
rakouské, korunu uherskou a korunu zemí českých po něm zdědila nejstarší jeho tří dcer,
Marie Terezie. Nástup ženy do funkce představitele rakouské monarchie vyvolal v Evropě
politické napětí, které brzy dozrálo ve válečné tažení proti Rakousku. Největším nepřítelem
Rakouska se stal pruský král Bedřich II ( i když mezi prvními uznal
Marii Terezii) a pak bavorský kurfürst Karel Albert (pozdější císař Karel VII). K nepřátelům
Rakouska se přidaly i Francie a Španělsko. Války trvaly několik let, a protože státní pokladna
nestačila na výdaje pro rakouskou armádu, musela finančně přispět i česká šlechta, tedy i
F.A.Rottál.
(pokračování příště)

Program Kina Kelč na měsíc leden 2009
Neděle 4. ledna v 18 hod.
TROPICKÁ BOUŘE
Šílená komedie Bena Stillera o tom, jak se zvrhlo jedno natáčení válečného dramatu, je
přehlídkou nadsázky, láskyplných citací slavných válečných filmů i notně ironickým
pohledem na svět filmového průmyslu. Vedle Stillera samého jsou hvězdami snímku i Jack
Black a Robert Downey.jr.
Americký film s českými titulky, 107min., vstupné 47Kč.
Neděle 11. ledna v 18 hod.
OKO DRAVCE
Shia LaBeouf a Michelle Monaghanová se stávají v akčním dramatu D.J.Carusa
nedobrovolnými pěšáky ve smrtící hře: Kdo je vehnal do pasti, jejímž jediným východiskem
je účast na vraždě?
Americký film s českými titulky, 123min.,vstupné 45Kč.

Neděle 18. ledna v 18 hod.
NESTYDA
Tragikomické osudy televizní rosničky Oskara (Jiří Macháček), který se stává obětí krize
středního věku, natočil podle Povídek o manželství Michala Viewegha Jan Hřebejk.
Český film, 88min., vstupné 45Kč.
Neděle 25. ledna v 16 hod. !!!
KOZÍ PŘÍBĚH - Pověsti staré Prahy
S povzbudivou vizitkou prvního 3D animovaného filmu ve východní Evropě vstupuje do kin
celovečerní debut Jana Tománka, který oživuje svět středověké Prahy a posílá do jeho osidel
chasníka Kubu s věrnou kozou.
Český film, 80min., vstupné 43Kč.
Na měsíc únor pro vás připravujeme:
Noci v Rurdante, Vy nám taky, šéfe!, Labyrint lží.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Plesová sezóna 2009
XXII. MYSLIVECKÝ PLES
sobota 17. ledna 2009
začátek ve 20.00 hodin
hraje Junior Band Kroměříž + disco v pekle
bohatá tombola a skvělé zvěřinové občerstvení !
vstupné 80 Kč + 20 Kč místenka
(vstup dle kapacity sálu)
Srdečně zvou myslivci z Kelče

FARNÍ PLES
pátek 23. ledna 2009
začátek ve 20 hodin
hraje CIMBÁLOVKA OD MEZŘÍČA + FAŤA BAND Drahotuše
program, tombola, občerstvení !!!

1.SKAUTSKÝ PLES
pátek 30. ledna 2009
začátek ve 20.00 hodin
Čeká Vás :
* hudební skupina Junior Band Kroměříž
* netradiční program
* míchané nápoje a spousta dalšího

Ve 21.00 hodin slosování vstupenek o 2 večeře zdarma !!!
Vstupné 60 Kč, 20 Kč místenka
Předprodej vstupenek u Terky Hlavicové ( tel. 777 819 379).
Těšíme se na Vás ! ( středisko Kelč )

Plesy v únoru :
Maškarní ples Mateřské školy Kelč
neděle 8. února 2009
Hasičský ples
sobota 14. února 2009
začátek ve 20.00 hodin
hraje JUNIOR BAND Kroměříž + disco v pekle
bohatá tombola, občerstvení

Základní škola informuje
Preventivní program
Ve čtvrtek 20.11.navštívily naši školu tři studentky zdravotnického lycea v Novém Jičíně
(mimochodem ještě loni naše žákyně Dagmar Málková, Lucie Vaníčková a Nela Valuchová),
aby v sedmém, osmém a devátém ročníku popovídaly žákům o škodlivosti kouření a
negativních důsledcích této závislosti. Děvčata měla připravenou krátkou přednášku, kterou
doprovázela také obrázky s ukázkami konkrétních projevů dlouhodobého kouření, diskutovala
s našimi žáky nad různými otázkami, které z přednášky vyplynuly. Jako klad hodnotíme, že k
našim žákům promlouvaly téměř vrstevnice, a také to, že tyto studentky si celý projekt
vytvořily samy.
Tři strážníci
V pátek 28.11. se žáci 7.-9. ročníku zúčastnili poslechového pořadu olomouckého hudebníka
Richarda Pogody. Protagonista pořadu se pokusil přiblížit posluchačům dílo tří významných
osobností českého meziválečného divadla, a to Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava
Ježka, jejichž jména jsou neodlučitelně spojena s Osvobozeným divadlem.
Způsob, jakým to udělal, byl zábavný a nekonvenční, písně byly interpretovány v doprovodu
klavíru. Při vystoupení využil také své dlouholeté spolupráce s Miroslavem Horníčkem, který
sám strávil šest sezón s Janem Werichem ve stejném divadle. Kromě živé hudby zazněly při
vystoupení i dobové nahrávky V+W+J. Součástí vystoupení byla také výstava knih, fotografií,
dokumentů a plakátů dokládajících rozsáhlou činnost Osvobozeného divadla, Divadla ABC
atd. Vystoupení trvalo téměř hodinu a půl a po celou dobu byli všichni opravdu pozornými
diváky.
Na druhé pololetí plánujeme s Richardem Pogodou vystoupení Kamarádi a tentokrát půjde o
dílo umělců Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tedy o hlavní postavy divadla Semafor v 60. letech
minulého století.
Olympiády
Přelom měsíců listopad a prosinec je již tradičně obdobím školních kol znalostních soutěží –

olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ) a Dějepisné
olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd.
Tématem letošní DO je Doba hradů a zámků v Čechách a na Moravě (až do období
renesance), OČJ má pravidelně část mluvnickou a slohovou, žáci prokazují znalosti
gramatické, lexikální a stylistické.
V DO si nejlépe vedla Radmila Holčíková z 9.A, na 2. místě se umístila Michaela Tomášková
(9.A) a 3. místo obsadil Jakub Plesník z 9.B.
S výsledky OČJ budete seznámeni v dalším čísle Zpravodaje.
Sedmáci v hodině vlastivědy u čtvrťáků
Stalo se, že v obou ročnících si děti povídaly o stejném tématu, a to o Velké Moravě, čtvrťáci
ve vlastivědě a sedmáci v dějepise. Sedmáci navíc zpracovávali toto téma jako projektový
plakát s prezentací. Vyučující vlastivědy využila práce a znalostí sedmáků a pozvala je do
hodiny. Sedmáci se tak mohli ukázat jako odborníci na Velkou Moravu. A výsledek?
Překvapená paní učitelka, neboť čtvrťáci si toho hodně zapamatovali, včetně letopočtů, které
si děti odmítají pamatovat.
Mediální výchova v sedmém ročníku
S postupným zavádění školního vzdělávacího programu se nám průřezové téma Mediální
výchova objevilo už i v sedmém ročníku. Žáci již jakési zkušenosti mají z loňska z prvních
dvou bloků, ale stále je toho ještě hodně, s čím by se měli seznámit.
Průřezové téma Mediální výchova v základním vzdělávání nabízí základní poznatky a
dovednosti týkající se mediální komunikace a práce s médii. Média a komunikace představují
velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců.
Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje schopnosti umět zpracovat, vyhodnotit a využít
podněty, které přicházejí z okolního světa, což se stále více rovná schopnostem zpracovat,
vyhodnotit a využít podněty, které přicházejí z médií - zatím především z tisku, rozhlasu a
televize, ve stále větší míře však i z „nových“ médií, která se stávají součástí veřejné
komunikace (elektronické deníky a časopisy apod.). Média se stávají důležitým socializačním
faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na utváření životního stylu a na
kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají velmi nestejnorodý
charakter, vyznačují se velmi svébytným vztahem k přírodní i sociální realitě a jsou vytvářena
s různými záměry. Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku
(informovat, přesvědčit, manipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná
správnost, logická argumentační stavba, hodnotová platnost) vyžaduje značnou průpravu.
Mediální výchova má vybavit žáka základní úrovní mediální gramotnosti. Ta zahrnuje jednak
osvojení si některých základních poznatků o fungování a společenské roli současných médií
(o jejich historii, struktuře a fungování), jednak získání dovedností podporujících
sebevědomé, aktivní a nezávislé zapojení jednotlivce do mediální komunikace. Především se
jedná o schopnost analyzovat nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit
jejich komunikační záměr, popřípadě je asociovat s jinými sděleními. Dále pak orientaci v
mediovaných obsazích a schopnost volby odpovídajícího média jako prostředku pro naplnění
nejrůznějších potřeb - od získávání informací přes vzdělávání až po naplnění volného času.
U nás ve škole budeme toto průřezové téma vyučovat v tzv. blocích, tzn, že žáci, počínaje
šestým ročníkem, budou absolvovat vždy jeden dopolední blok k tomuto tématu za pololetí, a
to až do devátého ročníku. Garantem této výuky ve škole je Mgr. Petr Zátopek, který
absolvoval sérii speciálních seminářů k mediální výchově a zároveň jako učitel informatiky
má k této problematice blízko. Realizátory budou v jednotlivých ročnících různí vyučující,
kromě Mgr. Petra Zátopka, který povede MV u šesťáků s k němu v sedmém ročníku přidala
letos PhDr. Pavla Čučková.

Ve středu 3.12. se sedmáci zabývali stereotypy v médiích. Zjišťovali, na základě čeho si
vlastně člověk vytváří názor např. na určitou skupinu lidí, do jaké míry ho ovlivňují média a
co vychází z jeho osobní zkušenosti. Výuka je postavena především na aktivní práci žáků a
učitel je tady spíše poradce a „režisér“. Žáci zpracovávají informace do pracovních listů,
formulují výstupy, sami docházejí k závěrům.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Různé
Lyžařský zájezd do Alp, Aerobik Fitteam Kelč
Sbor dobrovolných hasičů Kelč pořádá
3. ročník lyžařského zájezdu do Rakouských Alp,
střediska Hochkar :
dne 13. 3. 2009
odjezd v 0,30 hod z autobusového nádraží v Kelči
příjezd v nočních hodinách
lyžování od 8 do 16 hodin
cena doprava: 640 Kč
skipas : dospělý 30 EUR, ročník 1990-1993 – 22,5 EUR, ročník 1994-2001 – 15 EUR
(množstevní sleva bude vrácena na zpáteční cestě)
Závazné přihlášky s platbou za dopravu se přijímají nejpozději do 10.2.2009 !
Za skipas se bude vybírat v autobuse, proto si připravte přesnou částku v eurech podle druhu
skipasu.
Informace a přihlášky – Jaroslav Staša – 606 520 335.

Aerobik Fitteam Kelč
Dovolte mi, abych Vás oslovila několika řádky o souboru Fitteam Kelč.
Kroužek aerobiku běží na základní škole v Kelči již čtvrtým školním rokem. A ani letos tomu
v jeho řadách není jinak než v letech předcházejících – navštěvuje jej téměř 60 holčiček,
dívek a slečen. Letos poprvé začaly do kroužku chodit i malé holčičky. Některým z nich byly
teprve nedávno čtyři roky, a přesto si už chodí zaskotačit do tělocvičny. A že jim to, panečku,
jde… možná je brzy někde uvidíte…“malé berušky“.
A co malé myšičky??? Z malých myšiček jsou už myšky větší a myslím, že z nich rostou
velké sportovní naděje a silné konkurentky ostatním „aerobičkám“ v celém okrese.
Opomenout nemohu ani starší dívky a dneska již vlastně téměř dospělé slečny, které společně
táhnou za jeden provaz už čtvrtý rok. A jsou stále lepší a lepší a nadále dosahují výborných
výsledků, jak na poli sportovního aerobiku jednotlivců, tak na jevištích a podiích při různých
kulturních vystoupeních.

A abyste věřili, že vše co píši je pravda, tady jsou výsledky:
15. listopad 2008 – semifinále Děti fitness aneb sportem proti drogám.
Do Kopřivnice jsme vypravili zase celý autobus. Z 35 soutěžících se do celostátního finále
probojovalo 29 děvčat, což je opět velikánský úspěch. Mezi nejlepšími byly v kategorii
„Školička“ Maruška Hlavicová z 1. třídy – obsadila 3. místo a Barbora Kunovská z 9. třídy,
která skončila na druhém místě. Blahopřeji všem dívkám a děkuji také rodičům za podporu
svých dcer a věřte, že bez Vás by tam nebyla taková atmosféra.
22. listopad 2008 – Aerobik Day Rožnov pod Radhoštěm. O této soutěži jste se mohli dočíst
v týdeníku Jalovec. Soutěžit přijelo do 3 věkových kategorií 15 děvčat a úspěch byl
neuvěřitelný. Ve všech třech kategoriích putovaly ceny do Kelče!!!
I. kategorie : 1. místo - Aneta Strnadlová a 2. místo - Kateřina Rušarová,. Ve II. kategorii
patřila celá „bedna“ Kelči. 1. místo – Michaela Hermannová,
2. místo – Andrea Hadašová a 3. místo – Monika Caisbergerová.
A v kategorii III. krásné 3. místo – Andrea Pitrunová. Všem dívkám, ale nejen těm, které
zvítězily, děkuji za reprezentaci a úžasné výkony v soutěži.
29. listopad 2008 – Aerobik maraton Karolínka. I o této soutěži jste se mohli dočíst v
týdeníku Jalovec. V Karolínce bylo fantasticky a výkony by se daly popsat naprosto stejně. V
mladší kategorii zazářila opět Aneta Strnadlová, která obsadila další 1. místo a na 3. místě se
umístila Romana Stašová. Opomenout nemohu ani Katku Rušarovou a Petru Jiříčkovou, které
skončily na 6. místě. V kategorii starších, kterou jsem mimo jiné také předcvičovala, se na 1.
místě umístila Andrea Pitrunová, na 3. místě Jana Plesníková a na 5. místě Monika
Caisbergerová. Na 6. až 10. místě se bez rozdílu bodů umístily Míša Hermannová, Magdaléna
Hlavicová, Katka Tomášková a Klára Matysková.
Ještě jednou bych proto moc a moc chtěla poděkovat všem holčičkám, dívkám i slečnám za
jejich předvedené výkony, účast na soutěžích a nadšení pro aerobik. Děkuji také rodičům za
to, že své děti podporují a zúčastňují se stále ve větším počtu různých soutěží a akcí – jste
super!!! Děkuji také paní Vlaďce Bijové, která mi s chodem kroužku velmi pomáhá a v
neposlední řadě děkuji také panu řediteli Romanu Blahovi, že mi umožnil vést kroužek na
základní škole, městu Kelč za finanční podporu při chodu kroužku a sponzorům panu
Pitrunovi a panu Flajšarovi za jejich finanční příspěvky, díky kterým si děvčata mohou obléci
stejné sportovní oblečení.
„A holky… CVIČTE DÁL…protože když Vás vidím, cítím, že to, co společně vytváříme, má
smysl!!!
V roce 2009 přeji VŠEM pevné zdraví, hodně štěstí, moře lásky a nekonečno energie…
Kateřina Žilková

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní
organizace Kelč
Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč

1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
2. ledna 2009 – pátek od 17:00 - 18:30
15. února 2009 – neděle od 9:30 - 11:00
28. února 2008 – sobota od 17:00 - 18:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo ve
vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze se uskuteční v pátek 6. března 2009 od 18:00 v Hasičském domě.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku
MO ČRS v Kelči bude v roce 2009 pořádat kurz pro získání prvního rybářského lístku.
V roce 2010 a 2011 nebude kurz probíhat.
Písemnou přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15.ledna 2009 na adresu: Český rybářský
svaz, místní organizace Kelč, 756 43 Kelč.
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště a telefonní
spojení na zájemce (popř. emailovou adresu). U dětí je rozhodující věk narození – kurz v roce
2009 mohou navštěvovat děti, které v tomto roce dosáhnou minimálně 8 roků.
Kurz bude probíhat v Kelči. Termín zahájení bude všem zájemcům sdělen písemně.
Pevné zdraví, pohodu, štěstí a spokojenost v roce 2009 Vám přeje za výbor ČRS MO Kelč
ing.Jaroslav Orel

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Eva Strnadlová Kelč
Božena Hradilová Kelč
Jaroslava Marečková Lhota
Ludmila Tomášková Babice
65 let
Antonín Pitrun Kelč
Antonín Jiříček Kelč
70 let
Helena Pitrunová Kelč
Jindřiška Hlochová Kelč
80 let
Vlasta Ivanová Lhota
81 let
Josef Mertlík Kelč
82 let
Vlastimil Klabačka Kelč
83 let

Pavla Svobodová Kelč
84 let
Anna Pavlíková Komárovice
85 let
Ludmila Kunovská Němetice
Marie Sehnalová Kelč
86 let
Marie Mikesková Komárovice
Narození
Adriana Zemanová
Lukáš Indrák
Sňatky
Petr Váhala * Zdeňka Šipulová
Úmrtí
Olga Gábová 66 let Babice

