ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2008

Úvod
S humorem jde všechno lépe ...
Slavnostní chvíle a pocity nás opustily, nastaly všední dny, začínáme „brblat“ na to a ono. Na
městském úřadě se objevují stížnosti a dotazy oprávněné i neoprávněné, dobré i nesmyslné.
Začínají nám chodit obálky s oznámením, kolik budeme doplácet za elektřinu, plyn atd., což
nám spolu s návštěvou plesů provětrává peněženky, lidem holdujícím zimním sportům chybí
sníh, zkrátka jako bychom se tedˇ neměli čemu zasmát.
A tak mě napadlo, že uveřejním několik „perliček“, které se podařily dětem ve škole říct či
napsat. Snad vám přijdou vhod.












Otázka v chemii:
o „Co jsou to alkoholy?“ Odpovědˇ: „Puškin, Jelcin, rum, zelená, víno, pivo, čistá vodka,
slivovice, Metaxa, Johny Wolker, whisky, fernet.“
Z dějepisu:
o „ Konstituční monarchie je stát s omezeným panovníkem.“
o „ Jindřich VIII. si založil církev a nechal se sám se sebou rozvést.“
o „Defenestrace znamená vyoknění.“
o „Karel IV. zemřel dobrovolně.“
o „Kolumbus si přivezl do Evropy kabát, ananas, zlato, krocany a indiány.“
o Otázka: „Proč se říká král železný a zlatý?“ Odpovědˇ: „ Protože měl zlatou zbroj a
ještě zlatý zub.“
Z hudební výchovy:
o „Bicí nástroje dělíme na tiché a hlučné.“
o „B. Smetana napsal Proradnou nevěstu.“
Z českého jazyka:
o Učitel: „ Řekni tři vlastní jména.“ Žák: „ Vlastní kolo, vlastní sešit, vlastní bratr.“
o Otázka: „Co znamená -Teče mu do bot?“ Odpovědˇ: „ Načural si do botků.“
o „Každá povídka má společného to, že končí všechny špatně.“
Z přírodopisu:
o „ Opice mají místo drápů kopyta.“
o Učitel: „ K čemu slouží ptákům vole?“ Žák: „Úschovna jídla v krku.“
Překlady z angličtiny:
o „ Na oběd jsem měl maso a nářadí.“
o „Pracoval na zahradě jako doktor.“
o „Bloudil reportér, putoval z důvodu času.“

Někdy vypadají otázky i takto: „ Pane učiteli, jak poznám, že prší?“
Anna Schillingová

Usnesení z 16.zasedání Rady města Kelče dne 21.01. 2008
+ Svoz odpadů



Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých dvou jednání Rady města Kelč.
Rada schvaluje zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2007 včetně rozpočtových opatření a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.





























Rada projednala uzavřenou smlouvu o budoucí nájemní smlouvě s p.Lubomírem Karolou,
Bystřička 93 k pozemkům parc.č. 2576 a 2577 v k.ú. Police u Valašského Meziříčí. Vzhledem k
nesplnění sjednaných termínů budoucím nájemcem, považuje rada tuto smlouvu za
ukončenou.
Rada vzala na vědomí finanční nabídku obce Police na odkoupení lesních pozemků v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí a žádá nabídku doplnit o platební podmínky.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku parc.č. 274/3 o výměře 4 m2 v k.ú. Kelč – Staré
město (žádost p.Karla Machače, Kelč č.p.275).
Rada byla seznámena s geometrickým plánem na odměření částí pozemků parc.č. 242/6 a
242/7 v k.ú. Kelč – Staré město, manželů Grajových, Kelč č.p. 565 a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení odkoupit do majetku města nově vzniklý pozemek parc.č. 242/12 o výměře 75
m2 .
Rada bere na vědomí žádost TJ Kelč a Aerobik fit Team Kelč o finanční příspěvky na činnost v
roce 2008 a předává je k řešení při tvorbě rozpočtu na rok 2008 .
Rada schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik pro 52 žáků 7. a 8. tříd ZŠ Kelč, který se
uskuteční v lednu a únoru 2008 ve Velkých Karlovicích, ve výši 250,-Kč na žáka, tj. celkem 13
000,-Kč.
Rada schvaluje úhradu kulturního programu na dětském karnevalu dne 27.1.2008 podle
předložené žádosti ředitelky MŠ Kelč.
Rada nevyhovuje žádosti Regionálního sdružení ČSTV Vsetín, Fondu ohrožených dětí Praha a
Centrum pro zdravotně postižené Zlín o finanční příspěvky na svou činnost.
Rada bere na vědomí žádost p.Libora Kunovského, Kelč – Lhota 02 o zakoupení a vytěžení
100m3 dřeva z lesa Jasenov a doporučuje hajnému prodávat dřevo pouze standardním
postupem.
Rada byla seznámena s požadavky na odprodej židlí a stolů z kulturního domu a doporučuje
přednostně vyhovět MěÚ, osadním výborům a místním spolkům.
Rada bere na vědomí žádost AMK Vsetín o povolení průjezdu „Valašské rally 2008“ dne
28.03.2008 a uzavírku silnic přes Komárovice a Němetice a s požadovanou uzavírkou silnic
souhlasí za předpokladu zachování veřejné dopravy.
Rada schvaluje žádost MŠ Kelč o převod hospodářského výsledku z roku 2007 ve výši 4
559,84 Kč do rezervního fondu.
Rada schvaluje umístění přípojky elektřiny k domu p.Libora Nováka, Kelč č.p. 237 na
pozemcích parc.č. 1328/17 a 2023/1 v k.ú. Kelč – Staré město.
Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Komárovice na zajištění prací a oprav v
Komárovicích v roce 2008.
Rada schvaluje panu Zdeňku Pajdlovi, Kelč č.p.227 ukončení užívání vyhrazeného parkovacího
místa na náměstí k 31.01.2008.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu pozemku st. 69 o výměře 183 m2 v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH Kelč a místních částí za provádění údržby
hasičské techniky v roce 2007.
Rada bere na vědomí požadavek SDH Babice na stavební úpravy hasičského cvičiště v
Babicích a schvaluje dle návrhu realizaci prvních dvou etap v letošním roce.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy od firmy Kingston Consulting s.r.o., Hlučín na
instalaci a provoz bankomatu v Kelči, s navrhovanými podmínkami nesouhlasí a nabídku
odmítá.
Rada projednala diskusní příspěvky na internetových stránkách města Kelč a souhlasí s
vyjádřením a odpovědí starosty města.
Rada pověřuje starostu uzavřít s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
smlouvu o zřízení věcného břemene na umístění stavby „Silnice II/439 , III/43911 , III/43917
Kelč , průjezdní úsek obcí“.

Svoz odpadu v Kelči

Ráda bych občany upozornila na pár zásad při svozu komunálního i tříděného odpadu :
















Odpad vyváží firma Technické služby Valašské Meziříčí.
Svozový den pro svoz komunálního odpadu je nadále středa.
Kelč byla rozdělena na dvě části z důvodu rovnoměrného svozu:
o Kelč I – svoz každou lichou středu – sídliště + RD v části Kelče.
o Kelč II – svoz každou sudou středu – sídliště, MČ a RD v ulicích Hranická, Bystřická,
Sázany, Pod Šraňkem, Kulichov, Pod Pivovarem, řadové domky a ulice Na Drahách od
křižovatky ke sběrně. Občané z RD, kterých se týká svoz v sudou středu, obdrželi
dopisy s upozorněním, že spadají pod Kelč II. Jiných RD se to opravdu netýká.
Proto žádám občany, aby měli popelnice připravené pouze v určený den.
Tříděný odpad – je nutné dbát na to, aby byl odpad správně roztříděn :
o Plasty do žlutých pytlů
o Papír do modrých pytlů
o Bílé sklo do bílých pytlů
o Barevné sklo do zelených pytlů
o Tetrapaky do oranžových pytlů
Vzhledem k tomu, že se plasty, papír a tetrapaky budou pravděpodobně svážet v jeden den,
je opravdu nutné řádně dodržovat správné rozdělení odpadů. Není možné, aby pracovníci
svozové firmy nahlíželi do pytlů, jestli je tam opravdu to, co tam má být.
Popelnice i pytle ke svozu je nutné mít připravené v brzkých ranních hodinách.
Stává se, že lidé vytahují nádoby i pytle, až vidí projet svozové auto.
Pokud nastane nějaký problém, prosím, ohlaste jej. Vždy se najde nějaké řešení.
Velkoobjemový i nebezpečný odpad je možné i mimo určený den ke svozu odvézt do firmy ve
Valašském Meziříčí, je nutné se prokázat OP s trvalým pobytem v Kelči. Tato služba je pro
občany Kelče zdarma.
Pokud budete mít nahodile více odpadu, firma TS nabízí černé pytle se svým potiskem. Budou
k vyzvednutí na MěÚ v Kelči.
Nálepku pro rok 2008 je nutné nalepit na popelnici do konce března.

Program Kina Kelč na měsíc únor 2008
Neděle 3. února v 18hod.
30 DNÍ DLOUHÁ NOC
Horor z nejsevernějšího amerického městečka, které každou zimu ovládnou na 30 dnů tma,
mráz, samota a tentokrát i smrt.
Nejlepší americký horor této filmové sezony, s českými titulky, 113min. vstupné 45 Kč.
Neděle 10. února v 18hod.
BEOWULF
Staroanglický epos o bojovníkovi, který se stal králem, se v rukou režiséra Roberta Zemeckise
mění v digitální dobrodružství.
Výpravný americký film a úžasnými digitálními efekty, s českými titulky, vstupné 45 Kč.
Neděle 17. února v 18hod.
POSLEDNÍ LEGIE
Poslední římský císař, malý Romulus, hledá útočiště v daleké Británii, kde by mohla být
poslední římská legie. Historický velkofilm spojující římský soumrak s Artušovským úsvitem.
Film Vel.Británie,Francie, Slovinska, Tuniska a Itálie s českými titulky, 102min, vstupné 45
Kč.

Neděle 24. února v 18hod.
ZLATÝ KOMPAS
Adaptaci fantasy Philipa Pullmana kralují v režii Chrise Weitze Nicole Kidmanová, Daniel
Craig, animatronický medvěd a tajemný ukazatel pravdy. Knižní bestseller Philipa Pullmana
vstupuje na filmové plátno.
Výpravný film USA a Velké Británie v českém znění, 107min.,
vstupné 47 Kč.
Na měsíc Březen připravujeme:
Sejmi je všechny, český film Václav, historický film Královna Alžběta, dětský film Pán
Včelka a sci-fi Vetřelec vs.Predátor 2.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Sbor dobrovolných hasičů Kelč
Pořádá
HASIČSKÝ PLES
Dne 16. února 2008 v Kulturním domě v Kelči
Začátek ve 20 hodin
Vstupné 60 Kč + místenka 20 Kč
( předprodej od 3. 2. 2008
u p. Františka Jiříčka, Kelč 153-na dolině)
Hudba Junior Band z Kroměříže, Disko v pekle
Občerstvení zajištěno, bohatá tombola

Připravujeme :
Sobota 15. března 2008 v 18 hodin - Kulturní dům v Kelči
Tartuffe
Moliére Jean-Baptiste Poquelin
Znovu nás navštíví ochotnický divadelní soubor z Hrachovce, který už v Kelči odehrál
nejedno představení. Určitě si pamatujete na krásnou Kleopatru, skvělého Cyrana z
Bergeracu nebo muzikál Noc na Karlštejně. Tentokrát zabrousili do jiného žánru, do komedie
a udělali velice dobře. Kdo měl možnost v lednu ve Valašském Meziříčí zhlédnout jejich
představení, nenechá si ujít tu příležitost a v Kelči půjde ještě jednou. Skvělé herecké výkony,
výborné ztvárnění, krásné kostýmy, to vše najdete ve hře v podání herců z Hrachovce.

Znovuotevření kulturního domu v Kelči
Na sobotu 5. 1. 2008 jsme se velice těšili a pilně nacvičovali choreografie, protože jsme se

mohli předvést po dlouhé době před domácím publikem. Program zahájila naše country
přípravka se Suzannou, jako další se ukázali country začátečníci s choreografií Nine Pine. Po
nich přišly na řadu již klasické střevíčky, tentokrát v novém obsazení. V těchto třech
choreografiích se ukázali všichni noví tanečníci, kteří přišli v září po náboru a bylo to jejich
první vystoupení na prknech, která znamenají svět. Poté předvedli naši starší a zkušenější
tanečníci směs toho, čemu se v našem souboru věnujeme. Tedy Line dance, country tance a
clogging. Na samotný závěr jsme si jako překvapení nechali naše nejúspěšnější vystoupení,
kterým je choreografie „Hej pane šenku“ od Kamélií, kde naše tanečnice předvedly poprvé na
veřejnosti naše nové kostýmy, které nám ušila paní Pečeňová ze Skaličky.
Jitka a René Hegarovi, vedoucí souboru.

Plesová sezóna začala
Po vystoupení na otevření kulturáku, jsme odjížděli na náš první ples v této nahuštěné plesové
sezóně, a to na Orelský do Mořkova. Country choreografie i stepařské vystoupení se velmi
líbilo a dostali jsme pozvání na ples hasičů Mořkova. Ten se konal o týden později, 12.1.2008
a ten samý den jsme ještě vystupovali po malém nedorozumění i v Kunovicích na Nadačním
plese ZŠ Loučka. Opět s coountry a stepem. Velký aplaus na obou akcích byl tou nejhezčí
odměnou za dřinu, kterou musí tanečníci podstoupit. Další víkend nás čekala smršť
vystoupení. V pátek 18. 1. jsme zahajovali náš farní ples v Kelči. Zde jsme mohli ukázat
pouze country taneční choreografie, a tak jsme vybrali „Hej pane šenku“ a „Colorado“. Po
vystoupení jsme odjeli do Val. Meziříčí, kde jsme na pozvání agentury Smart tancovali na
plese KDU-ČSL. Velkým zážitkem pro nás bylo osobní setkání s panem Jiřím Čunkem,
kterému se velice líbila stepařská choreografie „Paní Patti“, a po vystoupení se s námi nechal
vyfotit. V sobotu 19. 1. jsme měli také náročný program. Odpoledne jsme vystupovali na
rodinné oslavě v Horním Újezdu, v podvečer nás pozval bratr Jaroslav Jiříček, abychom
společně s ním šli poblahopřát panu Váhalovi do Hustopeč k jeho 70. narozeninám a jako
dárek mu zatancovat. Večer jsme vystupovali na Sokolském plese v Opatovicích.
Ještě nás v lednu čekají dva plesy a to v Kladerubech a v Rakově.
Na závěr bychom rádi poděkovali rodičům tanečníků, kteří nám pomáhají s odvozem na
vystoupení.
Jitka a René Hegarovi, vedoucí souboru.

Sport
První čtvrtina LARS ligy je za námi
Naše jednota pořádala v sobotu 12 . 1. 2008 druhé kolo LARS florbalové ligy mladších žáků
za účasti orelských týmů: Veřovic, Valašského Meziříčí, Zašové, domácí Kelče a Sokola
Bystřice pod Hostýnem. Naši hráči zatím nepoznali hořkost porážky a ztratili pouze dva body
za remízu se Zašovou. Tabulku první čtvrtiny vedou s náskokem šesti bodů na druhé Valašské
Meziříčí. Výsledky zápasů a tabulku si můžete prohlédnout na www.sweb.cz/orel.kelc. Třetí
kolo se odehraje v sobotu 23 .2. 2008 ve Veřovicích.
Lars florbalovou ligu ml. žáků pořádá naše jednota Orel Kelč za finanční podpory p. Mariana
Kopřivy majitele firmy LARS s.r.o. a Nadace Děti-Kultura-Sport p. Ivo Valenty z Uherského
Hradiště.

Hegar René
Starosta jednoty Orel Kelč

Základní škola informuje
Projektový den „Starší učí mladší“ ve 3. třídě
Ve čtvrtek 20.12. 2007 proběhl ve 3. třídě projekt ,,STARŠÍ UČÍ MLADŠÍ“ .Žáci z 8.A
vyučovali žáky 3. ročníku.
Tento projekt na téma Člověk jsme si připravovali sami v přírodopisném semináři pod
vedením Mgr. Kateřiny Fabíkové.
Projektový den jsme zahájili upravenou písničkou ,,My jsme žáci 8.A“. Poté proběhly
seznamovací hry a rozdělení dětí do skupin podle částí těla. Ve skupinkách po 4 až 5 žácích
jsme zahájili připravené vyučování, které jsme průběžně střídali se společenskými hrami a
scénkami. Ty byly vždy oceněny velkým potleskem.
Abychom zjistili výsledek našeho snažení, nakonec jsme si děti prověřili hrou ,,Jsi chytřejší
než třeťák“, v níž žáci odpovídali na otázky, které si vybrali. Za správnou odpověď jsme jim
udělili body. Nejúspěšnější byla skupina HLAV (Jiří Vavřík a Jiří Tomášek).
Na závěr jsme všichni tento den zhodnotili v komunitním kruhu.
Naše poděkování patří Mgr. Jiřině Stojanové, Mgr. Kateřině Fabíkové a vedení školy, kteří
nám tuto zkušenost umožnili, a hlavně třeťákům, že to s námi vydrželi.
Tento den se nám velmi líbil a chtěli bychom si ho někdy zopakovat.
Za třídu 8.A: Gabriela Orlová, Radmila Holčíková, Michaela Tomášková a Vlastimil Gába.
Všechovická laťka
Dne 20.12. 2007 se žáci naší školy zúčastnili 16. ročníku Všechovické laťky, která je známá
svou výbornou organizací a vysokou kvalitou výkonů sportovců.
Soutěže se tentokrát zúčastnilo 123 závodníků ze 7 škol Olomouckého a Zlínského kraje.
Výbornými výkony se prezentovali i čtyři žáci naší školy. V kategorii nejmladších hochů (4. a
5. třída) získal Radim Plesník (5. třída) výkonem 120 cm 3. místo, v kategorii mladších děvčat
se umístila Ester Pavlíková (7.B) na 7. místě (120 cm) a Katka Tomášková (6. třída) obsadila
18. pořadí (110 cm). Největšího úspěchu dosáhl Ondřej Valaska, který soutěžil v kategorii
nejstarších chlapců. Svým výkonem 160 cm získal krásné 2. místo v soutěži.
Olympiády
Leden je měsíc školních kol olympiád, pro nás již tradičních z českého jazyka a dějepisu. Obě
tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd. Výsledky školních kol budeme znát až na konci
ledna a ti nejúspěšnější mohou postoupit do kola okresního.
Zápis
žáků do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kelč oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy pro školní rok
2008/2009 se koná
ve středu 6. 2. 2008 od 13,00 do 16,30 hod. v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2002 ( včetně dětí s odkladem školní docházky
z minulého roku ) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj OP, rodný list a průkaz
pojišťovny dítěte.
Veškeré informace o průběhu zápisu naleznete na internetových stránkách školy
www.zskelc.cz.

Mateřská škola Kelč informuje
„My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“ - to je název tématu našeho Školního
vzdělávací programu pro předškolní vzdělávání, podle kterého v těchto měsících s dětmi
pracujeme.
Pozorujeme a vnímáme změny v přírodě – ekologické /environmentální/ vzdělávání, hrajeme
si v zimní přírodě - „zimní kouzlení“. Děti se učí hrou, vlastním pozorováním a činností prožitkové učení. Mrazivá zima je plná zázraků, čaruje ledové květy na okna, zasněžená
krajina připomíná zimní království. A když je zima skoupá na sníh, jako letos, hrajeme si ve
třídách. Vytváříme sněhuláky z papíru i jiných výtvarných materiálů, děti vystřihávají
sněhové vločky, hází papírovými koulemi na cíl, foukají do „sněhových“ peříček, společně
sypeme ptáčkům do krmítek zrníčka, a když uvidíme černou vránu na zahradě, podobnou si
vytvoříme z papíru.
Dítě se během hry zbavuje napětí, pozoruje dění kolem sebe a ve hře si může leccos z toho, co
vidí vyzkoušet a modifikovat. Hra je tak pro něj nástrojem poznání. Hra je také příležitostí pro
seberealizaci dítěte, přináší mu uspokojení a radost.
Do vzdělávacího programu zařazujeme i tradice a zvyky /Tři králové, Masopustní veselí
apod./ K tradicím naší mateřské školy patří DĚTSKÝ KARNEVAL, který se letos uskutečnil
v neděli 27. ledna v nově rekonstruovaném Kulturním domě v Kelči. Krásné prostředí
kulturního domu se opět proměnilo v pohádkový svět. O zábavu se postaralo
FRANTIŠKOVO VESELÉ DIVADLO z Olomouce, bohatou tombolu jsme zajistili díky
sponzorům. Vyjmenovat všechny sponzory zde není možné, vážíme si Vaší pomoci a moc
všem děkujeme. Těší nás, že děti mají z celé akce radost a že nás podporují i jejich rodiče.
Finanční výtěžek z karnevalu bude využitý na další plánované akce pro děti. Hned v únoru
uhradíme dětem vstupné na Divadlo SMÍŠEK, které k nám přijede 13. 2. s pohádkou „Čert a
Káča“.
Měsíc únor je pro naše nejstarší předškoláky vždy přelomový. Chystají se totiž k zápisu do
první třídy základní školy, který se uskuteční 6. 2. 2008. Abychom usnadnili dětem jejich
první velký životní okamžik, snažíme se, aby nevcházely v den zápisu do základní školy jako
do úplně neznámého prostředí. Ještě před zápisem si děti prohlídnou Základní školu v Kelči,
navštíví první třídy, kde si vyzkouší, jak se sedí ve školní lavici, kde teď sedí jejich kamarádi
nebo i sourozenci.
Každý týden také navštěvujeme tělocvičnu základní školy, kde máme větší prostor pro
pohybové aktivity.
Děti se na plynulý přechod do základní školy připravují po celou dobu docházky do mateřské
školy.
U zápisu přejeme dětem hodně úspěchů a rodičům mnoho radosti ze svých dětí.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy

Různé
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 12. února 2008 v 16.00 na faře v Kelči

PROGRAM :
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
POSEZENÍ S P. PIOTREM WARDECKIM,
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU.
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz nás
můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Lyžařský zájezd – pátek 7.3.2008
Hochkar – Rakousko
cena dopravy – 640 Kč
ceny skipasů :
€ – 28 dospělý
€ - 22 děti nar. 1989 – 1992
€ - 14,5 děti nar. po r. 1993
Odjezd z Kelče z AN - v pátek - 01,00 hodina
Příjezd v pátek v nočních hodinách.
Přihlášky + platba dopravy do 20. 2. 2008
p. Jaroslav Staša, tel. : 606 520 335

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
Milí dárci, koledníci, spoluobčané,
jistě jste zvědaví, jak dopadla v pořadí osmá Tříkrálová sbírka v naší Kelči a okolí. Letos jsme
sbírali do 17 kasiček, a to v obcích Komárovice, Kladeruby (2), Němetice, Zámrsky, Skalička,
Dolní Těšice, Babice, Lhotka u Kelče a Kelč (9) a vybralo se díky vaší štědrosti:
Pro CHARITU Valašské Meziříčí:
místo příjmení jméno pokl suma
Kelč Hlavica Jirka 033 2998,00
Kelč Hlavicová Terezie 034 3855,50
Kelč Hlavicová Dorota 035 6847,00
Lhota Hlavicová Anička 036 1340,00
Kelč Hlavicová Karla 037 2111,50
Kelč Janda Martin 038 2820,00
Kelč Mede Filip 039 7688,50
Kelč Pastrnková Alžběta 040 3240,00

Kelč Perutka Tomáš 041 3936,00
Babice Hlavicová Anička 043 1710,00
Kladeruby Menšíková Helena 046 4993,00
Kladeruby Škařupová Lucie 045 8555,00
Komárovice Plesníková Marcela 047 5490,00
Němetice Kettnerová Marie 048 4572,00
Celkem: 60156,50
Pro CHARITU Hranice:
místo příjmení jméno pokl suma
Zámrsky Pavlíková Markéta 027 5324,50
D. Těšice Stromšíková Hana 028 2125,00
Skalička Liška František 029 8240,00
Celkem: 15689,50
Celkem 75846,00
Děkuji všem koledníkům a vám, kteří jste přispěli penězi nebo jakoukoliv pomocí.
Hanka Stromšíková

ZPRÁVIČKY ZE SKAUTSKÉHO STŘEDISKA
Prosinec 2007 byl opět bohatý na akcičky, takže tady je malinký přehled:








9.12. a 10.12 jsme hráli pro veřejnost, školu a školku pohádku POPELKA v kelečském kině.
Pohádku zhlédlo asi 300 diváků.
V sobotu 15.12. v odpoledních hodinách jsme navštívili hranický bazén.
Před Vánocemi měly naše oddíly vánoční schůzky, kde proběhlo hodnocení činnosti a
odměnění nejlepších.
V sobotu 22.12. vybraní skautíci měli tu čest dovézt do Kelče Betlémské světlo, které bylo
doneseno do farního kostela a dále roznášeno v pondělí 24.12. po Živém Betlému.
Skoro pravidelně každým rokem během vánočních prázdnin vyrážíme do přírody a
nazdobíme stromeček pro zvířata a ptáky, tradičním místem jsou Skalky, letos to připadlo na
čtvrtek 27.12.
Závěr roku patří silvestrovským oslavám, ten letošní Silvestr jsme prožili v rožnovské
klubovně ve dnech 29.12.07-1.1.08, v den silvestrovský jsme zdolali Pustevny a Radhošť.

Děkujeme Městskému úřadu, p. Pajdlovi, sponzorům a příznivcům za přízeň a pomoc.
Pořadatelé Živého Betlému děkují všem lidičkám, kteří se účastnili a jakkoliv pomohli
při jeho předvedení a zvláště děkujeme firmě Viva, která každým rokem věnuje své
výrobky k doplnění atmosféry.
Hanka Stromšíková

Společenská kronika

Naši jubilanti
60 let
Ludmila Vykopalová Kelč
Bronislava Lasovská Kelč
Josef Novosad Němetice
65 let
Antonín Konvičný Babice
70 let
Antonín Večeřa Kelč
Stanislav Hlavica Kelč
75 let
Ludmila Kohnová Kelč
80 let
Bohumil Jiříček Kelč
Františka Pastrnková Babice
81 let
Eva Adamová Němetice
Blažena Palatová Kelč
86 let
Marta Jiříčková Kelč
Narození
Zdeněk Papež Kelč
Úmrtí
Aloisie Tajchlová 88 let Lhota
Cyril Janošek 79 let Kelč

