ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2005

Úvod
Paní Zima ještě kraluje, ale svátek jara „Velikonoce“ se blíží. Letos vyšly Velikonoce na
poslední neděli a pondělí v březnu. Dá se říct, že kdyby nebyly výkladní skříně obchodů plné
reklamních upoutávek a velikonočního zboží, ani bych nepostřehla, že jsou Velikonoce za
dveřmi. To mě ale neoslovuje. I Vánoce se nám obchodníci snaží připomenout už v říjnu a na
mnoha místech i dříve a stejně tak je to s Velikonocemi.
Poprvé jsem si sílu blížícího se svátku uvědomila při návštěvě stacionáře Anděl v Kelči. V
malém prostoru jejich příbytku to přípravou přímo žilo. Všichni pilně vyráběli různé klasické
zajíčky, vajíčka, jarní košíčky, kytice, věnečky a jiné drobné krásné výrobky. Objevila jsem i
originální věci, je vidět, že o dobré nápady nemají ve stacionáři nouzi. Klienti pracovali s
takovým zápalem a s takovou radostí, že mě to opravdu chytlo a já se začala na Velikonoce
těšit a tak trochu i plánovat, jak si jarně a velikonočně vyzdobím svůj byt. Jenže moje
zručnost v tomto ohledu je hluboce pod úrovní členů stacionáře, a tak mi nezbude nic jiného,
než si nějaký jejich výrobek koupit. Ale moc se na to těším, protože vím, že všechny jejich
výrobky jsou dělány s láskou a radostí.
( M.S. )
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Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31.12.2004 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2005 včetně vyjádření finančního výboru a tento
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje výsledek hospodaření sociálního fondu MěÚ Kelč za rok 2004 a rozpočet na
rok 2005.
Rada schvaluje směrnice pro čerpání sociálního fondu MěÚ Kelč a pro stravování
zaměstnanců města Kelč dle předložených návrhů.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor ,jedné místnosti o 15m2 v I.poschodí přístavby
radnice , místní organizaci Českého svazu zahrádkářů Kelč za účelem zřízení kanceláře.
Podmínky užívání budou stanoveny v nájemní smlouvě .
Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 162/1 – ostatní plocha o výměře 14 m2 nově
označenou v GP parc. č.st. 407/2 v k.ú. Kelč – Nové město panu Pavlu Vallovi , Kelč čp. 32 na
dobu neurčitou. Podmínky užívání budou stanoveny v nájemní smlouvě.
Rada bere na vědomí žádost p. Caisbergerové , Choryně čp.121 o pronájem nebytových
prostor v I. poschodí hasičského domu v Kelči a pověřuje městský úřad svolat jednání se
žadatelkou k objasnění záměru.
Rada bere na vědomí žádost Sportovních rybníků s.r.o. , Hranice o pronájem pozemků parc.č.
695, 617 a 627 v k.ú. Němetice za účelem zřízení vodních tůní a louky. Pro další jednání
požaduje vyjádření Osadního výboru v Němeticích.
Rada bere na vědomí žádost Jany Marečkové a Vojtěcha Gerly z Valašského Meziříčí o
zakoupení pozemku pro výstavbu rodinného domu , par.č. 242/8 v lokalitě Záhumení a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí vyjádření Římskokatolické farnosti Kelč k návrhu smlouvy o budoucí
směnné smlouvě pozemků s městem Kelč a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada zamítá žádost oddílu odbíjené TJ Kelč o povolení Velikonoční diskotéky dne 27.03.2005 .






Rada schvaluje finanční podporu Turistickému oddílu mládeže Myšáci Kelč na tábory dětí
pořádané v roce 2005 , a to v rozsahu podle podmínek stanovených radou Města dne
12.05.2004.
Rada bere na vědomí nařízení vlády ČR 697/2004 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev a doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu odměn podle tohoto nařízení.
Rada schvaluje zprávu o výsledku inventarizace majetku Města Kelč k 31.12.2004 .

Historie
Záhorská kronika,listopad 1931
Antonín Svěrák
Jak se naši bránili III.

Urozený a statečný !
Mnohovážený pane hejtmane !
Dochází nás nějaká vědomost, že by urozený pan hejtman pro žida Fritle, pronájemníka zdejší
knížecí palírny, nějakou kolnu k salajky vaření hned při palírně stavěti dáti chtěl. I poněvadž
zajedno tenž plac při té palírně i palírna sama dle oka lidského v okol obecní jest, neb sedliska
naše až k samé té palírně a za ní docházejí, ta však palírna za druhé vprostřed obce a hned pod
zámkem a městem v hustotě osady stojí a za třetí jakož očivitě vždy k spatření jednomu
každému jest, že lidé v celém rynku i celá osada ze samého suchého dřeva sedliska vystavena
mají – což bože opatruj
a chraň kdyby se taková kolna v tak těsném a hustém místě usedlostí zkrz všelikou
neopatrnost salajkářů chytila ? Potom by pro takovou daremně smyšlenou boudu celá obec i
knížecí zámek v prach a popel uveden byl.
Ó, Bože, jakýž by to nářek od všeobecného chudého lidu povstal !
A kdo by potomně takovou nevynahraditelnou škodu vynahraditi mohl a zemsko královské
povinnosti pokojil ?
Tu by veliký nářek a pláč od ubohých obyvatelů na mnohováženého pana hejtmana povstati
musel, že v tak nebezpečném místě takové kůlny vystavěti dal. A ještě přes to vše v
nebezpečenství by mnohovážený pan hejtman lehko upadnouti mohl, že by byl příčinou tak
veliké škody naší. To by mohla zem na panu hejtmanu veřejné dávky pohledávati, neb takový
smyšlený plat salajský vzhledem k veřejným dávkám je privatum a poněvadž publika
prevalent privatis, musel by pan hejtman škodu hraditi, neb ze žida by čerta kdo co vzal, neb
není schopen, aby takovou škodu, která by povstati mohla, obci a zemi vynahraditi.
Však máme již dobrý příklad, co jsme zkrz židy celá obec i nejmilostivější vrchnost před
nějakýma lety za škody nésti museli a sice za lehké paměti žida Jankesa z Holešova, který
přes vůli ouřadu nakaželé voly a kůže na uherské straně nakoupené sem do palírny přihnal a
zkrz takové dohnání všecek rohatý dobytek jak obecní tak také panský nakazil, že potom
sotva který kus hovězího dobytka pozůstal a tudy ubohý lid obecný zdejší i na panství do
nemalé a jak říkaje nevynahraditelné škody a nouze uveden byl.
Z toho důvodu mnohováženého pana hejtmana poníženě prosíme, aby ten svůj před sebe
vzatý oumysl změnil a těch kolní salajských v tak hustém místě stavěti nedal, nás i sebe do
nebezpečenství neuváděl. Jestliže by však mnohovážený pan hejtman toho předsevzetí
nemínil změniti, tak aspoň nezačínat, nýbrž bez další roztržitosti stavení zanechat, my při
instanci patřící budeme protiv takové oustavě protestírovat a žádat.
Však ale těšíme se, že mnohovážený pan hejtman nás v tom vyslyší a od toho předsevzetí
odstoupí a nás do nebezpečenství uvésti usilovati nebude.

Mezi tím se v naději všeho dobrého k další vysoké lásce poníženě poroučíme, jsme a
zůstáváme mnohováženého pana hejtmana věrní poddaní.
N. N. purkmistr a celá rada města Kelče.
Milada Davidová

Kultura
Neděle – 20. března 2005 v 15 hodin
v Kulturním domě v Kelči uvede
amatérský divadelní soubor CHAOS z Valašské Bystřice
divadelní hru

Rodina je základ státu
Ray Cooney
Po úspěšném představení Selský práh podle románu Metoděje Jahna, které jsme zhlédli v
Kelči v dubnu 2004, se soubor pustil do komediálního žánru. Usoudili, že humoru není
nikdy dost a vybrali hru od současného anglického autora Raye Cooneyho Rodina je základ
státu.Mají za sebou vystoupení na mnoha místech Valašska a všude měli ohromný ohlas.
Dobrá hra a skvělé herecké výkony zaručují divákům dobrou zábavu.
Vstupné 80,- Kč

Připravujeme :
Pátek 8. dubna 2005 ve 20 hodin
Česká lidová opereta Járy Beneše
Libreto : Tobis, Špilar, Mírovský, Roman

Na tý louce zelený
Tato opereta je považována za nejúspěšnější dílo v tomto oboru u nás.. V předválečném
Československu dosáhla 2718 repríz. Obstála i v cizině, hrála se po celé Evropě.
Melodie z této operety : Já bych chtěl mít tvé foto, Na tý louce zelený, Venoušku, Už se
podzim blíží, Když hvězdy svítí, se staly hity, které zná už třetí generace.
Touto známou operetou navazuje Pražská komorní zpěvohra na své úspěšné představení
PODSKALÁK, které má už za sebou 260 reprízu. Opět uvidíme v hlavních rolích JOSEFA
ZÍMU a dlouholeté členy hudebního Divadla Karlín : V. Kalivodovou, L. Novákovou, J. Oplta,
O. Krále, M. Grisu, J. Zimmla, K. Váňovou a jiné. Režie a úprava : Miroslav Grisa
Vstupné 100,- a 130,- Kč.
Předprodej od 14. března 2005 na MěÚ Kelč u pí. Schybolové, tel. 571 665 913

Program Kina Kelč na měsíc březen 2005

Neděle 6. března v 16 hodin !!!
POLÁRNÍ EXPRES
Je Štědrý večer, venku plno sněhu a malý chlapec nemůže usnout, když v tom za okny
zaburácí velký třpytivý černý vlak a vezme ho na výlet do země Santa Klause. Americký
kreslený film v českém znění, vstupné 25 Kč.
Neděle 6. března v 18 hodin
PURPUROVÉ ŘEKY II: ANDĚLÉ APOKALYPSY
Detektivní eso Jean Reno a jeho žák vyšetřují tentokrát sérii záhadných rituálních vražd
dvanácti novodobých apoštolů. Film Francie s českými titulky,vstupné 37 Kč.
Neděle 13. března v 18 hodin
HŘÍŠNÝ TANEC II
Volný remake klasického hollywoodského hitu : zvědavá Američanka z dobré rodiny,
sympatický mladý Kubánec a žhavá havanská noc. Po Patriku Swayzem štafetu přebral stejně
neodolatelný Diego Luna. Americký film s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 20. března v 18 hodin
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
Jules Verne by se asi divil, kdyby viděl svého gentlemana Philease Fogga co by vynálezce
šlapacího letadla a jeho sluhu jako čínského mistra bojových umění s tváří Jackieho Chana.
Jejich putování kolem světa podle toho vypadá. Film Velké Británie v českém znění , vstupné
37 Kč.
Neděle 27. března v 18 hodin
SNOWBOARĎÁCI
Vyrazili na hory s vizí zástupu krasavic, oslněných jejich výkony na snowboardu – realita
bude v teenagerovské komedii Karla Janáka ale úplně jiná….Česká komedie, vstupné 39 Kč.
Na měsíc duben připravujeme :
3.4. Skřítek
10.4. Blade III – Trinity
24.4. Alexandr Veliký
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Sport
Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2004 – 2005 ( muži )

Výsledky 10. – 13. kola
Hranice „B“ - Kelč 4 : 6 1495 : 1574 2
Kelč - Bílovec „C“ 8 : 2 1512 : 1781 2
Frenštát „B“ - Kelč 0 : 10 1577 : 1781 2
Kelč - Lipník „C“ 8 : 2 1581 : 1491 2
Tabulka po 13 kole :
1. Kelč 13 13 0 13 1632 110 : 20 26

2. Zubří 13 10 0 3 1571 85 : 45 20
3. Bílovec „B“ 13 8 0 5 1589 84 : 46 16
4. Frenštát „B“ 13 8 0 5 1539 70 : 60 16
5. Lipník „C“ 13 7 0 6 1520 62 : 68 14
6. Odry „B“ 13 5 0 8 1506 60 : 70 10
7. Hranice „B“ 8
8. Bílovec „C“ 8
9. Sedlnice „C“ 6
10.N.Jičín„B“ 6
Krajský přebor kuželek 2004 2005

Výsledky 8. – 10. kola
Otrokovice - Kelč 1102 : 1199 2
Kelč - Kroměříž „A“ soupeř se nedostavil
Slavičín - Kelč 1134 : 1055 0
Tabulka po 10. kole průměr body
Slavičín 1158 18
Kroměříž „B“ 1184 16
Luhačovice 1139 14
Kelč 1145 12
Kroměříž „A“ 1090 8
Val. Meziříčí „D“ 1119 6
Val. Meziříčí „C“ 1070 4
Otrokovice 1038 2
Josef 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).
Školní kolo Dějepisné olympiády
Už před vánočními prázdninami se 36 žáků osmých a devátých tříd přihlásilo do školního
kola Dějepisné olympiády, jejímž zaměřením je pro letošní školní rok téma Zeměpisné objevy
a jejich důsledky (Od Vikingů k Amundsenovi). Obdrželi testy, které mohli formou domácí
práce zpracovat a pak odevzdat vyučujícím dějepisu. Práci nakonec odevzdalo 32 žáků a
výsledky jsou následující:
1. Petra Gábová 9.B
Silvie Jiříčková 9.B
Gabriela Večeřová 9.B
2. Šárka Hrbáčková 9.B
Petr Hrstka 8.A
Kateřina Kopřivová 9.A
Monika Kopřivová 9.A
Libor Nenutil 9.A

Lukáš Tsiligkaridis 9.B
3. Tereza Jandová 8.A
Po domluvě se soutěžícími do okresního kola pojedou naši školu reprezentovat Petr Hrstka a
Libor Nenutil. Okresní kolo se konalo 21.2.2005 v Muzeu Regionu Valašsko ve Vsetíně.
O organizaci této soutěže se postaraly vyučující dějepisu Mgr. Dagmar Syryčanská a PhDr.
Pavla Čučková.
Konverzační soutěž v německém jazyce
Školní kolo této soutěže připravila pro žáky 9. tříd Mgr.Renata Ryšková. Prvního kola soutěže
– poslech neznámého textu – se zúčastnili všichni němčináři 9. ročníků. Do druhého
postupového kola se jich probojovalo jen osm, a to Klára Pastrnková, Denisa Vlčková,
Monika Kopřivová, Tomáš Vavřík (všichni z 9.A) a Anna Chvatíková, Silvie Jiříčková,
Lenka Perutková a Tereza Bačová (9.B). Z těchto soutěžících nejvyššího počtu bodů dosáhli
Tomáš Vavřík, Monika Kopřivová a Silvie Jiříčková. Vzhledem ke krátké době mezi školním
a okresním kolem této soutěže (velmi náročná na přípravu) se okresního postupového kola z
naší školy nikdo nezúčastnil.
Matematická Pythagoriáda
28. ledna se 43 žáků 6. a 7. tříd zapojilo do matematické Pythagoriády. Každý ročník měl své
úspěšné řešitele.
6. třídy:
1. Petr Pavelka 6.B
2. Kristina Pastrnková 6.B
3. Dagmar Holčíková 6.B
7. třídy:
1. Michaela Keclíková 7.B
2. Michaela Jiříčková 7.B
Lenka Ondrušková 7.B
Petr Gavenda 7.
Dalibor Plesník 7.A
Janis Tsiligkaridis 7.B
4. Karla Hlavicová 7.B
Martin Bača 7.B
Petr Matyska 7.B
Tomáš Hrdlička 7.B
Jaroslav Orel 7.B
Soutěž připravila a vyhodnotila Mgr. Alena Poláchová.
Návštěva Hvězdárny ve Valašském Meziříčí
Děti druhých tříd spojily cestu do Valašského Meziříčí, kam jezdily na předplavecký výcvik, s
návštěvou meziříčské hvězdárny a dvouhodinovým programem s praktickými ukázkami a
filmem si doplnily učivo prvouky a seznámily se s odborným pracovištěm.
Lyžařský výcvik žáků 7. tříd
Ve dnech 29.1. – 4.2. se uskutečnil lyžařský výcvik žáků 7. tříd, který je součástí osnov
tělesné výchovy v 7. ročníku.
Tradičním místem konání byla chata Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Po celou dobu pobytu
byly perfektní sněhové podmínky, takže lyžování nebylo po této stránce ohroženo. I ti úplní
začátečníci zvládli prvky lyžování a po týdnu již odjížděli jako sebevědomí lyžaři.

v Okrskové kolo ve florbalu pro chlapce 1. stupně
Vybraní žáci 4. a 5. tříd se zúčastnili v tělocvičně Základní školy Šafaříkova ve Valašském
Meziříčí okrskového kola ve florbalu. Sešlo se zde celkem šest družstev a naši kluci se
umístili na pěkném 4. místě. Trenérem a zároveň doprovázejícím byl Mgr. Pavel Faltýnek.
Zájezd na divadelní představení do Zlína
V úterý 8.2. vyjely děti 1. stupně do Městského divadla ve Zlíně na divadelní představení
Kouzelná lampa Aladinova. Děti doprovázela Mgr. Zdeňka Havranová a Mgr. Petra
Pařízková.
Soutěž ve sběru tetrapacku
11.2. 2005 byla ve škole vyhlášena soutěž O největšího sběrače tetrapackových obalů.
Soutěžit se začalo v pondělí 21.2. a celá akce vznikla ve spolupráci s Městským úřadem v
Kelči. Škola i její zřizovatel totiž plně podporuje sběr tříděného odpadu a protože ve škole se
tímto zabýváme úspěšně již několikátý rok, rozhodli jsme se v tom pokračovat. Obaly
tetrapack jsou velmi frekventované a my jejich tříděním a sběrem chceme odlehčit životnímu
prostředí.
A jaká jsou vlastně pravidla soutěže?
Soutěž je určena všem žákům. Každé pondělí a čtvrtek v době od 7.40 do 7.55 mohou žáci
odevzdávat na školním dvoře panu školníkovi tetrapack obaly a ten si povede u každého žáka
přesnou evidenci o odevzdaných kusech (pomáhat mu budou dvojice žáků z určených tříd).
Takto se bude vybírat tetrapack až do konce května a pak se celá akce vyhodnotí. Určí se
největší sběratelé na 1., 2. a 3. místě a ti budou odměněni cenami starosty města (poukázky v
hodnotě 1.500 Kč, 1.000 Kč a 500 Kč na nákup sportovního vybavení pro jednotlivce).
Přejeme si hodně nadšených sběratelů.
PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Vzpomínka na Emanuela Helštýna
Vzpomínka na Emanuela Helštýna

Letos v březnu 2005 to bude 110 let, co se narodil kelečský pedagogický a kulturní činitel
Emanuel Helštýn. Svými aktivitami se zapsal do historie našeho města a stal se tak jednou z
jeho významných osobností.
Emanuel Helštýn se narodil 3.3.1895 ve Slezské Ostravě. Zde také vychodil obecnou a
měšťanskou školu a rovněž i učitelský ústav. Když se stal učitelem, tak v tomto městě i krátce
působil, ale jen do 15.3.1915, kdy nastoupil vojenskou službu. Zasáhly ho válečné události, a
tak se v letech 1915 a 1916 zúčastnil na italské frontě bojů na řadě válečných bojišť. V
červenci roku 1916 byl přeložen na ruskou frontu, kde však byl po několika dnech zajat. Byl
odveden do zajateckého tábora v Ťumeni v západní Sibiři. V srpnu 1917 vstoupil dobrovolně
do československé zahraniční armády.
S československou armádou projel třikrát Sibiří a zúčastnil se bojů o Vladivostok a dále bojů
na Jekatěrinburgské a Samarské frontě. Jako nadporučík ruských legií se vrátil na lodi
Edellyn, cestou kolem světa přes Panamský průplav, v srpnu roku 1920 do osvobozené vlasti.
Nastoupil ihned na učitelskou službu na obecné a později měšťanské škole ve Slezské Ostravě.
Pak byl od 1. února 1936 ředitelem měšťanské školy v tehdejší Německé Lutyni u Bohumína.
Při obsazení Těšínska polským vojskem v roce 1938 byl s celým učitelským sborem z tohoto

území vypovězen a to se lhůtou do 24 hodin. Nastěhoval se nouzově do Vratimova u Ostravy,
odkud byl počátkem roku 1939 převeden na bývalý hranický okres.
Krátce vyučoval na měšťanské škole v Tršicích, ale již 8. května 1939 nastupuje jako ředitel
stejné – tedy měšťanské – školy v Kelči po August. Kunátovi. V této funkci setrval až do roku
1941, kdy byl jako nepohodlná osoba, přes svou nevoli, penzionován. I za tuto dobu se však
stačil aktivně uplatnit, zejména v divadelní činnosti. V roce 1940 nacvičil hudební doprovod a
zpěvy k operetám „Mé štěstí má zlaté vlasy“ a „ U svatého Antoníčka“. Na škole sestavil
pěvecký sbor, se kterým pořádal příležitostné koncerty. Tím pomáhal překonat těžkou dobu
německé okupace. Podobný cíl mělo i provedení hudebně pěveckého koncertu, který v té době
uspořádal společně s bývalým kelečským ředitelem Stanislavem Taubrem. Ten byl tehdy
členem Pěveckého sdružení moravských učitelů.
Velkým počinem bylo uspořádání dramatizace Erbenovy „Kytice“spolu s učitelem Parmou v
roce 1943. Dramatizace měla celou řadu scénických proměn, byla doprovázena orchestrem a
pěveckým a recitačním sborem. Vystupovalo 25 herců, početné byly i oba sbory, v technickém
zázemí pracovala řada obětavců při změnách scény, při osvětlení, promítání diapozitivů a
podobně. To si vyžádalo účast všech bývalých divadelních ochotníků z řad bývalého Sokola a
Orla. Představení bylo velmi úspěšné a mělo řadu repríz. V době německého potlačování
české kultury bylo předvedení klasického českého autora jistě odvážným činem.
Ředitelem školy se stal Emanuel Helštýn opět ihned po osvobození v roce 1945. Ve stejné
době se stal i předsedou revolučního národního výboru a organizoval rozjezd svobodné
samosprávy města. Předsedou národního výboru zůstal i po jeho reorganizaci až do června
roku 1946.
V roce 1945 byl rovněž členem výboru obnovené tělovýchovné jednoty Sokol, v letech 1946 až
1947 pracoval jako předseda kulturní komise. Samozřejmě, že se okamžitě zapojil do činnosti
kelečských divadelních ochotníků. V roce 1946 asistoval při předvedení divadelních her
„Ruští lidé“ a „Ševci“ a v roce 1947 u hry „Noční služba“. Ve stejném roce sestavil a
secvičil sokolský pěvecký sbor, s kterým pak vystoupil na vzpomínkovém večeru k úmrtí
T.G:Masaryka. Ještě začátkem roku 1949 připravil a dirigoval hudbu a zpěvy ke
„Strakonickému dudákovi“ a k výpravné hudební hře „Sirotek“. Pak však v novém politickém
režimu veřejné činnosti zanechal.
Emanuel Helštýn opustil Kelč v roce 1953 a stal se na rok ředitelem tehdejší osmileté školy v
blízké Loučce. Poté odešel do důchodu, který trávil ve Vratimově u Ostravy. Zde také 23.
února 1972 zemřel.
Myslím, že v Kelči vykonal za patnáctiletého pobytu nemálo veřejně prospěšné práce na poli
kultury a že mu tedy právem patří tato vzpomínka.
Únor 2005
Otakar Tvrdoň

Valašská Rally 2005
Valašská Rally 2005

Mezinárodní mistrovství České republiky v rally 2005
31. března – 2. dubna 2005
Valašské Meziříčí
pořadatel : AutoMotoKlub Rallye sport – Vsetín www.amkvsetin.com
Základní popis tratě :
Celková délka : 431 km
Počet rychlostních zkoušek : 12
Počet úseků rychlostních zkoušek : 6
Délka rychlostních zkoušek : 192 km
Trasa bez rychlostních zkoušek : 239 km
Počet sekcí : 4
Počet etap : 2
Uzavírka silnic :
Kelč – Komárovice – 2. dubna 2005 11:50 – 18 : 00 hodin
Doba průjezdu RZ 9,12 : sobota 2.4.2005 1. průjezd od : 13,14 do : 14,30 hodin
Kelč – Komárovice : délka 13,15 km 2. průjezd od : 16,20 do : 17,40 hodin
Přepravní opatření :
Linka 920077 Hranice – Kelč – Těšice
spoje 11 a 24 – spoje budou vedeny po objížďce Kelč – Dolní těšice – Skalička
( informace Connex Morava a.s. )
940043 Kelč – Choryně – Lhota – Valašské Meziříčí
spoje č. 5,6,7,10,15,20,24,29 – jedou bez omezení
spoj č. 17 – pojede bez omezení – pořadatelé zajistí jeho průjezd uzavřenou tratí
spoje č. 12,14 – budou ukončeny na zastávce „Kladeruby, ObÚ “
spoj č. 25 – bude začínat na zastávce „Kladeruby,ObÚ“ v 16,38 hod.
( informace ČSAD Vsetín a.s. )

Různé
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
POBOČKA KELČ
POŘÁDÁ
10.BŘEZNA 2005 9.00 hod. – 13.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KANCELÁŘI OŠETŘOVATELSKÉ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KELČ 39
(PŘÍSTAVBA RADNICE)
KAŽDÉMU NÁVŠTĚVNÍKOVI ZMĚŘÍME ZDARMA KREVNÍ TLAK
PRVNÍM TŘEM NÁVŠTĚVNÍKŮM ODEBEREME ZDARMA GLYKEMII,
A V PŘÍPADĚ DALŠÍHO ZÁJMU ODEBEREME GLYKEMII ZA POPLATEK 30,-KČ /
ODBĚR.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI

Ředitelství Mateřské školy v Kelči oznamuje rodičům, že
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na celý školní rok 2005-2006
se uskuteční
ve středu 16. března 2005 od 10,00 do 16,00 hodin
v kanceláři ředitelky MŠ ( pavilon 1. třídy ).
Rodiče s dětmi budou mít možnost prohlédnout si prostředí mateřské školy a seznámit se
Školním vzdělávacím programem.

Sdělení veřejnosti
„SPORTCENTRUM“
na sídlišti v Kelči – v areálu bývalé kotelny
Od 18. února byl zahájen zkušební provoz restaurace Sportbaru s otevírací dobou PONE od 11 do 22 hodin.
V rámci restauračního provozu je otevřena moderní kuchyň s celodenním stravováním.
V současné době je v provozu bowling – dvě dráhy.
Připravuje se otevření posilovny, tělocvičny, herny ( animační programy pro děti školního
věku i dorostu). Pravděpodobné zahájení v dubnu 2005 .
Sportcentrum dále nabízí možnost uspořádání :
* rodinných oslav
* večírků
* podnikových akcí
* menší schůze, semináře, školení
Provozovatelem zařízení je firma OLŠÁKOVÁ MARIE – SOLA.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Karel Bek Kelč
Arnošt Orel Kelč
Jana Hlavicová Kelč
Zdeněk Hlavica Kelč
65 let
Josef Ocelík Kelč
Eva Perutková Kelč

Zdenka Pečeňová Lhota
70 let
Josef Masařík Kelč
75 let
Josef Novák Kelč
80 let
Marie Ševčíková Babice
82 let
Helena Nyklová Lhota
Ludvika Volfová Kelč
84 let
Miroslav Pajdla Kelč
86 let
Aloisie Tajchlová Lhota
92 let
Ferdinand Hradil Kelč
99 let
Františka Jiříčková Kelč
V únoru 2005 oslavil pan Josef Rolinc z Němetic
krásné životní jubileum 65 let.
Do dalších let mu přejeme hlavně zdraví a klidné stáří.
Zároveň se omlouváme za špatné křestní jméno uvedené v rubrice Jubilanti ve Zpravodaji
2/2005, kdy jsme pana Rolince uvedli jako Jindřich Rolinc.

Svoz odpadů I.pololetí
SVOZ ODPADU – I. pololetí 2005

NETŘÍDĚNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD - ČERNÁ (ŠEDÁ) BARVA
Interval svozu 1 x za 14 dní
LICHÝ TÝDEN – STŘEDA ( Kelč město celé )
SUDÝ TÝDEN – STŘEDA ( sídliště + místní části )
SMĚSNÝ PAPÍR-MODRÁ BARVA
NÁPOJOVÝ KARTON-ORANŽOVÁ B.
11.3. 20.5. 24.6.
TŘÍDĚNÝ ODPAD - SKLO - ZELENÁ BARVA
4.2. 15.4.

BARVA
14.1. 18.2. 25.3. 29.4. 3.6.
NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝ ODPAD+OBALOVÉ KOVY
MOBILNÍ SBĚRNA- 2. DUBNA 2005 + 3.ZÁŘÍ 2005, 9.4.2005 (MČ) + 10. 9.2005 (MČ)
Autobaterie, tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje,
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby se zbytkovým obsahem
škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky od barev, staré lepidla, pryskyřice,
zbytky prostředků na ochranu rostlin a stromů,pneumatiky, duše atd.

Do modrého pytle na papír patří:
noviny, časopisy, školní sešity, letáky, balicí papír, počítačový papír, papírové ubrousky,
pytle, spisy, staré knihy plakáty, krabice
Do zeleného pytle na sklo patří:
sklo od zeleniny, kompotů, láhve od nápojů, ovocných šťáv, lihovin, rozbité okenní sklo (bez
drátěného výpletu), průmyslové sklo, skleněné střepy, skleněné obaly,
Do žlutého pytle na plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ:
plastové obaly od potravin (PET láhve), plastové sáčky, pěnový polystyrén, fólie, přepravky,
plastové lišty od elektroinstalace
Do oranžového pytle na nápojový karton patří:
nápojové papírové obaly od džusů, mléka, vína, limonád, sirupů, ovocných šťáv, apod.
Do bílého pytle na obalové kovy(plechovky) patří:
plechovky od limo,plechovky na pivo,vymyté plechovky od konzerv
( sardinky,masové konzervy,ryby,džusy
ananasy,paštiky,
Svoz zajišťuje FIRMA JOGA VALAŠSKO s.r.o.

