ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2006

Úvod
Rychle uběhly vánoční svátky, svátky rodiny, míru a pohody a máme nový rok 2006. Při
takové příležitosti je dobré zrekapitulovat, co se nám v loňském roce podařilo, co jsme
nezvládli, a podívat se také dopředu, co bychom chtěli udělat.
Já bych se rád zamyslel nad uplynulým rokem z pohledu života našeho města.
Loni jsme zase pokročili v opravě základní školy, v MŠ se podařilo částečně vyměnit okna a
dokončit rekonstrukci střechy.Opravili jsme cesty v „Záhumení“ a tím zlepšili přístup k
novým stavebním parcelám. Díky pomoci státu, jsme mohli také vymalovat kostel Sv.
Kateřiny. V Němeticích jsme opravili fasádu na obecním domě, v Komárovicích kapličky, v
Babicích byl za obětavé pomoci občanů rozšířen a opraven obecní dům. To jsou jen namátkou
vybrané větší akce, jež u nás proběhly.
V letošním roce připravujeme první fázi rekonstrukce kulturního domu. Jde o finančně i
stavebně náročnou akci, kterou chceme v letošním roce dokončit a připravit se zároveň na
další pokračování, včetně úprav okolí kulturního domu.
Dále chceme připravit stavební parcely v bývalém státním statku. Jde o velmi zajímavou
lokalitu určenou pro výstavbu rodinných domů.
V Němeticích postavíme nové víceúčelové hřiště – vedle dnešního hasičského cvičiště.
Dále nás čekají další opravy komunikací a v Komárovicích také oprava mostu na konci
vesnice.
Také místní rozhlas bude zcela zrekonstruován, jak v Kelči, tak v místních částech.
To jsou naše plány do nového roku. Je jich ještě mnohem víc, ale zmínil jsem se jen o těch,
které jsou reálné a které jsme schopni profinancovat.
Věřím, že se podaří zajistit ještě další opravy a investice. Všechno závisí od toho, kolik peněz
se nám podaří zajistit.
Chtěl bych popřát občanům do Nového roku všechno dobré, hodně štěstí a zdraví, dobrou
sousedskou pohodu a hodně úspěchů jak v práci, tak v osobním životě.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení z 43.zasedání Rady města Kelče dne 14. 11. 2005








Rada schvaluje koncept písemné smlouvy o nájmu hrobových míst na hřbitově v Kelči a
stanovuje nájemné ve výši 400,- Kč za 1 hrobové místo na dobu 10 let s účinností od 1.1.2006
. Poměrná část uhrazených hřbitovních poplatků k tomuto datu bude z nájemného
odpočítána.
Rada schvaluje smlouvu o dílo s BP projekt , s.r.o., Ostrava, pracoviště Valašské Meziříčí na
zpracování projektové dokumentace na stavbu „Sportovní hřiště v Němeticích“.
Rada byla seznámena s uzavřenou kupní smlouvou a předáním obchodu v Němeticích a
schvaluje odkoupení zařízení prodejny od Jednoty , SD Vsetín v celkové hodnotě 10 924,-Kč.
Rada bere na vědomí nabídku Zdeňky Dostálové , Zlín na převod pozemků v k.ú. Kunovice do
vlastnictví města Kelč a pověřuje MěÚ Kelč svolat osobní jednání o nabídce.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH v Kelči a místních částech za provádění
údržby hasičské techniky v roce 2004.
Rada schvaluje úpravu pokladního limitu pokladny MěÚ Kelč dle předloženého návrhu.










Rada schvaluje prodloužení doby pronájmu o 5 let k pozemku parc.č. 886/2 v k.ú. Komárovice
paní Anežce Miškaříkové , Kelč – Komárovice čp.26.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého svazu včelařů Kelč na
přeléčení včelstev proti nakažlivým nemocem , ve výši 10Kč na jedno včelstvo dle
předloženého seznamu.
Rada bere na vědomí požadavek nájemců ordinací v budově zdravotního střediska v Kelči
čp.31 na provedení úprav regulace topného systému. Záležitost bude řešena po ukončení
současné topné sezóny.
Rada bere na vědomí žádost AMK Vsetín o vyjádření k návrhu trasy motoristického podniku
Valašská rally 2006 a předává je k vyjádření Osadním výborům v Němeticích a Komárovicích.
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o činnosti ZŠ Kelč ve školním roce 2004 – 2005.
Rada byla seznámena s vyjádřením MO Českého rybářského svazu Kelč k záměru prodeje
pozemku parc.č. 662/2 v k.ú. Kelč – Staré město a pověřuje MěÚ objednat geometrické
zaměření příjezdové komunikace.

Usnesení z 44.zasedání Rady města Kelče dne 05. 12. 2005











Rada vyhlašuje záměr pronájmu těchto nebytových prostor :
o nebytové prostory v budově obchodu v Němeticích čp.81
o nebytové prostory v domě čp.13 v Kelči – 1 místnost v podkroví
Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením místní komunikace „Na Záhumení“ a
příjezdu k domu čp.372 v Kelči a vyhlašuje záměr převodu těchto obecních nemovitostí:
o pozemky parc.č. 250/1,251/2 a část parc.č.1325 v k.ú.Kelč –Staré město
o část pozemku st.pl.254 o výměře 93m2 v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada byla seznámena s návrhem kupní smlouvy na zakoupení pozemku st.pl. 154 v k.ú. Kelč –
Nové město o výměře 180m2 do majetku města Kelč a doporučuje ji zastupitelstvu ke
schválení.
Rada byla seznámena s nabídkami na demolici objektů bývalého statku v Kelči čp.270 a
pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada bere na vědomí výsledek voleb 4 členů do „Školské rady ZŠ Kelč“ a to 2 pedagogických
pracovníků a 2 rodičů žáků.
Rada byla seznámena s požadavky Osadního výboru v Komárovicích a předává ji k řešení
městskému úřadu.
Rada se zabývala přípravou a programem 17.zasedání Zastupitelstva města,které se bude
konat dne 09.12.2005.

Usnesení z 17.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 09.
12. 2005





Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2005 dle předložené zprávy a to v příjmové i
výdajové části na částku 38,017.000,-Kč.
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad,aby do schválení rozpočtu na rok 2006 hospodařil s
rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2005 na každý měsíc.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny ,a.s. pobočka
Nový Jičín,ve výši do 1 milionu Kč na rok 2006 s konečným termínem splatnosti do
20.12.2006 s ručením tohoto úvěru budoucími rozpočtovými příjmy Města Kelč.








Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kelč č. 2/2005 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Kelč č.3/2005, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 2/91 o čistotě a pořádku v obci včetně dodatku č.1 k této
vyhlášce.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku PK parc.č. 1852/4 o výměře 1815 m2 v k.ú. Kelč –
Nové město panu Jaroslavu Jiříčkovi , Kelč čp. 316,za cenu 10,-Kč/m2
Zastupitelstvo schvaluje koupi nemovitosti do majetku Města Kelč a to pozemek st.pl. 154 o
výměře 180m2 v k.ú. Kelč – Nové město od Ľudovíta Lakatoše, Kelč čp.343 a Boženy
Ľakatošové , Jarcová čp.75 za cenu 70,-Kč/ m2.

Městký úřad informuje
Placení poplatku za odpad :
Poplatek za odpad činí 380 Kč na osobu s trvalým pobytem v Kelči podle evidence občanů ke
dni 30. listopadu 2005 a 380 Kč za objekt sloužící k rekreaci.
Splatnost poplatku je do konce března 2006 ( v případě rozdělení platby na polovinu je
splatnost 1. splátky do konce března 2006 a 2. splátky do konce června 2006 ).
Případné změny v evidenci prosíme nahlásit na MěÚ Kelč.


Platit lze :
o složenkou na poště
o příkazem přes účet nebo sporožirový účet v ČS
o hotově do pokladny MěÚ Kelč –
od pondělí 9. ledna 2006 v úřední dny :
pondělí a středa –
od 8-11 hodin a od 12,30 do 16 hodin.

Po zaplacení poplatku obdržíte nálepku na popelnici svozové firmy Joga Valašské pro rok
2006.




Občanům místních částí nabízíme opět možnost platit hotově na obecních úřadech :
o Lhota : úterý 24. ledna 2006 od 14 do 16 hodin
o Babice : čtvrtek 26. ledna 2006 od 14 do 16 hodin
o Němetice : úterý 31. ledna 2006 od 14 do 16 hodin
o Komárovice : čtvrtek 2. února 2006 od 14 do 16 hodin
Zároveň budeme vydávat i pytle na tříděný odpad :
o žluté – plast
o modré – papír
o zelené – sklo
o oranžové – tetrapaky

Psi – poplatek zůstává nezměněn :
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.

Během měsíce ledna 2006 obdrží majitelé hrobových míst místního hřbitova nové nájemní
smlouvy spolu s výzvou k uhrazení nájmu za hrobová místa a poštovní poukázkou s
příslušnou částkou.
Úhrada je nutná do konce března 2006.

Autoškola Kvapil nabízí řidičům školení, které je pro řidiče služebních vozidel a pro řidiče z
povolání povinné.
Školení proběhne v sobotu 21. ledna 2006
od 9 hodin v Hasičském domě v Kelči
Po skončení školení a zaplacení poplatku za školení obdrží každý účastník potvrzení pro rok
2006.

Historie
Fara kelecká roku 1429
František Snopek
Fara kelecká roku 1429
Časopis Matice moravská 36
Rok 1912
Fara kelecká roku 1429
Podává František Snopek
Školní mistr a kaplani, kteříž by tu byli, jmají jísti u faráře. My pak i všecka obec vikáři a
kněžím ustaviti i školu jmáme, než kostelní lide jmají staviti dvuor farářský. Školní mistr
vybírati má vozaturu a faráři dávati. Školní mister na den svatých Tří Králí z každého domu
dva peníze a jeden pecen chleba po vší faře vybírati sobě má a o Velice noci od každých
necek vezme dvě vejce. Od svonění mrtvým bude jmíti groš, a kaplan od kříže groš. Sice o
jiném farář s kněžími vědí, co od mrtvých pochování bráti jmají.
Item desátek vrchu z téj strany k Meziříčí, platí čtyry funty vosku místo desátku, item z
Meziříče jedna hřivna grošuov a půl štvrti medu k oltáři Svatého Kříže vprostřed kostela o
Velice noci vybírati se jmají srkze někoho faráři v Kelči. Item z každého mlýnu, kterýž
přísluší k faře, každý mlynář dá měřici pšenice a měřici rži o Velce noce. A jiné všecky věci
činí farář tak, jako v jiných kostelích. Má také chovati kaplana. Jměli jsme prve devět neb
deset kněží, nyní pak muožeme jmíti jedneho.
Než mámy různice o kostelníka a o pastýře dobytkův našich, a protož zřídil pan Petr, biskup
aby z lidí zemanských anebo manských byla mezi , jeden kostelníkem a pastýřem aby byl do

roka, z lidí kostelních do dvú leth a z lidí předměstských našich panie biskupových do tří leth
a tak o pastýře stád našich byl vždycky pokoj.
Teď jste slyšeli svědectví naše, co se fary dotýče.
My napřed řečený i s jinými kanovníky jsme při tom byli, viděli a slyšeli to svědecstvie. A
kněz Prokop farář prosil jest, aby jemu to svědomí sepsáno a otevřeným listem naším dáno
bylo. My pak ku památce budúcích věcí všech svědkuov přijmúce seznamy od padesáti
mužův sepsali jsme je a s naším jistým vědomím to vysvědčujeme tímto listem nerozdílně na
svědomí těch nadepsaných věcí. Byl tu také vysoce slovutný host velebný Jan z Elgoth,
duchovních práv doctor a najsvětějšího v Kristu pána našeho, papeže, najvyšší písař,
krakovský kanovník z Říma jdúc. Jeho jsme také prosili, aby k tomu vyznání na svědomí
pečeť svú přivěsl. Nad to rozkázali jsme měšťanuom a dvěma zemanuom manským, totjiž
Joštovi Vlkovu z Podolí řečenému Čerth a Mikulášovi řečenému Pol v Kelči, aby pečeti své,
poněvadž jsou při tom spůlu s námi byli, přiložili, a my svrchupsaní kanovníci pro větší
zřetedlnost a uvěření pečeti naše k takovému svědomí jsme ze spod přitiskli.
Datum v Kelči v neděli den svatých Filipa a Jakuba a appoštolův létha Páně tisícého čtyrstého
dvacátého devátého.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc leden 2006
Neděle 8. ledna v 18.00 hod.
ŘÍŠE VLKŮ
2005 / Thriller, Kriminální / 130 minut / Francie
Bývalý policista (Jean Reno) vyšetřuje brutální a záhadné vraždy tří žen.
Anna Heymes (Arly Jover), manželka vysoce postaveného pařížského úředníka, již déle než
měsíc trpí hrůznými halucinacemi a částečnou ztrátou paměti. Začíná podezřívat svého
manžela, že vlastně není tím solidním a čestným mužem, jakým se zdál být...
Temný, napínavý krimi-thriller byl natočen podle stejnojmenné knihy Jeana-Christopha
Grangého (Purpurové řeky). Vstupné je 39 Kč
Neděle 15.ledna v 18.00 hod.
MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA
Nenechte si ujít Nicol Kidman v titulní roli komedie o čarodějce, která se stane televizní
hvězdou!
Komedie, 102 min, Dolby Stereo, české titulky, mládeži přístupný.
Naivní a dobrosrdečná čarodějka Isabel (Nicole Kidman) z kalifornského San Fernando
Valley je pevně odhodlána od základu změnit svůj život chce se vzdát svých nadpřirozených
schopností a žít jako každý obyčejný smrtelník. Na druhé straně města se mezitím snaží
šarmantní herec Jack Wyatt (Will Ferrell) vzkřísit svou uvadající hereckou kariéru. Seriálem,
který jej má znovu postavit na nohy, je remake oblíbeného sitcomu z 60. let Bewitched, v
němž se chystá ztvárnit titulní roli. Vstupné 37 Kč
Neděle 22.leden v 18.00
LEGENDY Z DOGTOWNU
Skateboarding se pro ně stal životním stylem. Film o počátcích jednoho fenoménu.
Akční drama, 104 min, Dolby Stereo, české titulky, mládeži přístupný.
V 70. letech přivedla skupina mladých surfařů z nehostinné čtvrti Dogtown v kalifornském
Venice k životu nový, revoluční styl skateboardingu. Zakladatelé týmu Z-Boys, který se
proslavil svým agresivním stylem, zkombinovali dechberoucí surfařské kousky se

skateboardingem a stali se doslova přes noc obrovskou senzací a místními legendami. Uvnitř
prázdných bazénů, které se proměnily v dějiště strhujících kaskadérských kousků, položili
základy dnešních extrémních sportů a vytvořili nový životní styl, jenž se postupem času stal
celosvětovým antikulturním fenoménem. Když se však obyčejná odpolední zábava proměnila
ve velký byznys, začala si sláva vybírat svou daň v podobě rozpadajících se přátelství, o nichž
se všichni domnívali, že budou trvat navěky. Vstupné 39 Kč
Neděle 29.leden v 18.00 hod.
JESKYNĚ
Pod nebem leží peklo a pod peklem jeskyně akční thriller.
Akční horor, 101 min, Dolby Stereo, české titulky, pro mládež nevhodný.
Uprostřed hlubokého lesa v Rumunsku narazí tým vědců na ruiny opatství z 13. století. Po
bližším průzkumu zjistí překvapivou věc - opatství stojí na vchodu do obrovského systému
podzemních chodeb. Místní biologové věří, že v jeskyni by mohl existovat dosud neobjevený
ekosystém, proto najmou skupinu amerických jeskynních potápěčů, aby jim pomohli její
hlubiny prozkoumat. Vstupné 39 Kč
Miroslav Pajdla, vedoucí kina Kelč

Kultura
Začíná plesová sezóna !!!!
Myslivecký ples
Sobota 14. ledna 2006. Začátek v 19,30 hodin.
Hraje Junior Band z Kroměříže.
Speciality myslivecké kuchyně * bohatá tombola * disco

Neděle 29. ledna 2006 Karneval
Mateřská škola Kelč spolu se Sdružením rodičů při MŠ pořádají v neděli 29. ledna 2006
v Kulturním domě v Kelči
DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek je ve 14,00 hodin.
Masky - vstup zdarma.
Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení.
Zábavným programem „Zpíváme a tančíme s Míšou“ nás bude provázet klaun s
červeným nosem a spousta zvířátek. Do pořadu jsou zapojeny všechny děti a nikdo se
nenudí !!!
Srdečně Vás všechny zveme !!!

Country soubor Kelč má za sebou první
veřejné vystoupení !!
Soubor pod vedením manželů Hegarových postupně nabírá sebevědomí a snaží se proniknout
do podvědomí veřejnosti. Ve čtvrtek 22. prosince předvedli své tance v základní škole, kde
zatančili v dopoledním i odpoledním programu.
V sobotu 7. ledna 2006 vystupují v Horních Těšicích na společenském plese.
Soubor se schází každý pátek a v neděli v hasičském domě v Kelči, kde poctivě trénuje
klasické country tance, ale i řadové tance- tzv. line dance, kde není potřeba tančit v páru.
Oblíbeným tancem se stal clogging ( country step), což je náročný tanec, ale dá se zvládnout a
mládež je tančí s velkým elánem.
Soubor by rád uvítal i nové členy. Podmínkou členství není ani věk, ani pohlaví, jen obrovská
chuť tančit a učit se nové věci.
Schůzky jsou každý pátek :
od 17,00 hodin - Klasické country tance – vhodné pro děti i dospělé
od 18,00 hodin – Line dance – pro mládež od 10 let a dospělé
od 19,00 hodin – Clogging - pro mládež od 10 let a pro dospělé
Dětská část už má hotové i kroje – klobouky, boty, sukně, košile…prostě pomalu se snaží
vypadat „country“.
Šití se ujala paní Alena Vybíralová, taneční obuv zhotovil pan Hýža Svatopluk, klobouky jsou
ze známého Tonaku Nový Jičín. Kroje se podařilo zajistit díky finanční podpoře z Nadace
Děti-kultura-sport, ( Uherské Hradiště) a města Kelč, které převzalo nad souborem záštitu.
Celému souboru přejeme hodně úspěchů a hlavně hodně radosti při tancování!!
(MS)

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2005 – 2006
Výsledky 9. – 13. kola :
Sedlnice „C“- Kelč 0 : 10 1479 - 1551 2
Kelč - Frenštát „B“ 8 : 2 1608 - 1531 2
Hranice „B“- Kelč 2 : 8 1474 - 1547 2
Kelč - Odry „B“ 8 : 2 1628 - 1541 2
Zubří - Kelč 10 : 0 1644 - 1532 0
Tabulka po 13. kole :
Zubří 12 1589 87:33 20
Nový Jičín“A“ 12 1596 82:38 18
Kelč 12 1537 78:42 18
Bílovec „B“ 12 1560 67:53 14
Frenštát „B“ 12 1568 64:56 14
Odry „B“ 12 1545 63:57 14
Sedlnice „C“ 12 1482 56:64 14
Sedlnice „B“ 12 1582 63:57 10

Lipník „C“ 12 1550 64:66 10
Hranice „B“ 12 1564 50:70 8
Bílovec „C“ 12 1503 47:73 8
N.Jičín „B“ 12 1456 43:77 6
Sedlice „D“ 12 1486 26:94 2
J. Gassmann

Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).
Vedení Základní školy Kelč a všichni zaměstnanci děkují zřizovateli školy Městskému
úřadu Kelč, firmám, institucím, právnickým i soukromým osobám, rodičům žáků a
přátelům školy za dobrou spolupráci v uplynulém kalendářním roce a přejí všem do
nového roku hodně zdraví a pracovní a osobní pohody.










Děti fitness aneb sportem proti drogám
19. listopadu vyjelo 14 děvčat naší školy, které jsou zároveň členkami kroužku aerobiku, do
Kopřivnice na sportovní akci spojenou s aerobním cvičením. Děvčata soutěžila ve třech
kategoriích a sbírala vlastně první zkušenosti, neboť s aerobikem začala teprve letos v říjnu a
na žádné soutěži dosud nebyla. I přesto si nevedla špatně. Například Andrea Hadašová, která
cvičila v kategorii „ přípravka 8 – 10 let“, byla z celkového počtu 80 děvčat vybrána mezi 25
postupujících do velkého finále v Praze.
Vystoupení
Ve středu 23. listopadu se v Hasičském domě v Kelči konalo tradiční posezení s důchodci. O
kulturní program se postarala děvčata našeho kroužku Zobcová flétna se svou vedoucí
učitelkou Mgr. Ivetou Stržínkovou. Děvčata se představila lidovými písničkami , některé byly
doprovázeny na Orffovy nástroje, některé byly zpívané.
Poděkování patří nejen Mgr. I. Stržínkové, ale také účinkujícím Barboře Kutálkové (8.A),
Veronice Davidové (8.A), Michaele Tomáškové (6.A), Radmile Holčíkové (8.A), Pavlíně
Hermannové (5.B), Zuzaně Honešové (4. tř.), Kateřině Tomáškové,(4. tř.), Veronice Jandové
(4. tř.) a Lence Tvrdoňové (3. tř.).
Mikuláš ve škole
V úterý 6. prosince navštívil školu Mikuláš s anděly, ale i čerty. Pro děti, zvláště 1.stupně, to
bylo velké pozdvižení. Celé dopoledne Mikuláše vyhlížely, a když opravdu přišel, schovávaly
se a dokonce i slzička ukápla při pohledu na čerty.
Mikulášské nadělování si připravili žáci 9.A třídy.
Okrskové kolo ve florbalu
Ve čtvrtek 8. prosince se v naší tělocvičně konalo okrskové kolo ve florbalu starších dívek ( 8.
a 9. třída). Kromě našeho družstva se turnaje zúčastnila děvčata ze Základní školy Loučka a ze
Základní školy Valašské Meziříčí, Žerotínova. Naše děvčata se umístila na 2. místě a
postoupila do kola okresního (15.12.2005).
Pořadatelem tohoto turnaje byla naše škola a Středisko volného času Domeček Valašské
Meziříčí, organizačně turnaj zajistil Mgr. Pavel Faltýnek a Vladimír Havran.
Mikulášský turnaj v sálové kopané
Již potřetí se chlapci - fotbalisté naší školy zúčastnili turnaje v sálové kopané konaném vždy v
období mikulášském ve Veselí na Moravě. Letošní termín připadl na pátek
9. prosince a družstvo ve složení Tomáš Hrdlička, Martin Bača (8.B), Tomáš Hlavica, Roman



Jiříček, Petr Minář (8.A), Jan Hlavica, Martin Hlavica, Pavel Čadra (9.A), Martin Škařupa a Aleš
Ordán (9.B) sehrálo sérii vítězných zápasů (celkem osm družstev), takže se probojovalo až do
finále. V něm vyhráli s družstvem Blatnice 2:0 a stali se tak vítězi celého turnaje. Přivezli si
cenné diplomy a putovní pohár starosty města Veselí na Moravě.
Děkujeme za výborný sportovní výkon a R. Blahovi, P. Faltýnkovi a
V. Havranovi za doprovod a vedení.
Akce školního klubu
12. prosince odpoledne už to v naší škole zavonělo vánočním cukrovím. V školní kuchyňce
totiž děti pekly spolu s vychovatelkami školního klubu perníčky.
O dalších akcích měsíce prosinec budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Různé
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006
Milí spoluobčané, dárci,
v sobotu 7.1.2006
proběhne v Kelči a v přilehlých obcích celorepubliková Tříkrálová sbírka.
Koledníci budou mít kasičku s logem Charity a průkazku s pověřením sbírku konat.
Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům a vězňům. Významná je
rovněž humanitární pomoc v zahraničí.
Děkuji všem dárcům a koledníkům.
Hanka Stromšíková

Informace pro členy MO ČRS Kelč
1) TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK A ČL. ZNÁMEK:
8. ledna 2006 - neděle (možno odevzdat MP sumáře za rok 2004)
22. ledna 2006 - neděle
26. února 2006 - neděle
Doba výdeje vždy od 9:30 do 11:30 v kanceláři MO ČRS Kelč.
2) PODMÍNKY PRO VÝDEJ POVOLENKY:
- platný rybářský lístek pro rok 2006 – od roku 2004 vydává jen MěÚ Val.Meziříčí
- v termínu odevzdaný sumář úlovků za rok 2005
- splněna pracovní povinnost za rok 2005
- členský průkaz
3) TERMÍN VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE:
Členská schůze se uskuteční v pátek 3. března 2006 od 18 00 v Hasičském domě.

Pevné zdraví, pohodu, hodně úspěchů nejen při rybaření a spokojenost v roce 2006 Vám přeje
za výbor ČRS MO Kelč
Ing. Jaroslav Orel

Harmonogram svozu tříděného odpadu na 1. pololetí 2006
PLAST 27.1. 3.3. 7.4. 12.5. 16.6. žlutá
PAPÍR NÁPOJOVÝ 6.1. 17.3. - 26.5. 30.6. modrá
KARTON oranžová
SKLO - 17.2. - 21.4. zelená
svoz nebezpečného odpadu :
sobota 1. dubna 2006 – Kelč
sobota 8. dubna 2006 – Místní části

KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY – KELČ
od 1.1.2006
leden 2006
středa 4.1. 8-16 hodin
středa 11.1. 8-16 hodin
středa 18.1. 8-16 hodin
středa 25.1. 8-16 hodin
únor 2006
středa 8.2. 8-16 hodin
středa 22.2. 8-16 hodin
březen 2006
středa 8.3. 8-16 hodin
středa 22.3. 8-16 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí v úřední dny :
PO, ST od 8 do 17 hodin a ÚT,ČT,PÁ od 8 do 13 hodin.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti

60 let
Jiřina Smolková Kelč
Anežka Kubešová Kelč
65 let
Vladislav Šulc Kelč
Vojtech Záslav Kelč
Josef Haša Kelč
75 let
Zdenka Orlová Kelč
Marie Novosadová Němetice
Jan Kohn Kelč
Jan Vaculík Kelč
80 let
Pavla Svobodová Kelč
81 let
Anna Pavlíková Komárovice
82 let
Ludmila Kunovská Němetice
Marie Sehnalová Kelč
83 let
Marie Mikesková Komárovice
Narození
Jan Hrabovský Kelč
Matěj Mede Kelč
Nikola Stříteská Kelč
Veronika Drajsajtlová Kelč
Úmrtí
Marie Bělocká 85 let Kelč

