ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2005

Úvod
Moji drazí !
Jsme na začátku nového roku 2005 a já jsem rád, že mám zase příležitost napsat vám několik
slov povzbuzení a přání !
Před rokem, asi tak dvě hodiny před půlnoční mší sv., zavolal na faru do Kelče nějaký člověk.
Chtěl se vyzpovídat. Řekl jsem si : „Přece už jsme hodně zpovídali a každý, kdo měl zájem,
mohl využít svátost smíření.“ A navíc jsem přijel z Loučky, kde jsem ve 22 hodin sloužil také
půlnoční mši sv. Ale jako kněz jsem cítil povinnost, zeptat se ho:„Proč “ ?
Bydlel blízko Kelče. Měl úplně všechno : podnikatel, dvě firmy, pěkné auto, byt…Před třemi
měsíci odešla od něho manželka. Byl úplně sám…
Řekl mi : „Otče, mám všechno, co si jenom přeji, ale nedával jsem své ženě dost lásky a něhy
! “ (…)
Chtěl se vyzpovídat z toho, že tolik let měl vedle sebe milovanou osobu, ale pochopil to
teprve tehdy, když zmizela !!!
Seděl u stolu nad štědrovečerní večeří a byl úplně sám ! Bylo mi ho líto.
Moji drazí, ze srdce Vám všem přeji, abyste nikdy neměli výčitky svědomí, že příliš málo
někoho milujete ! A zvlášť své drahé blízké :manželky, manžele, děti, Boha rodinu, vlast a
…svou obec .
Na začátku nového roku 2005 vám všem z celého srdce přeji hodně štěstí, zdraví a především
lásky ke všem, které dobrý Bůh postaví do vaší cesty !
Na každého z Vás opravdu myslím a pamatuji ve svých modlitbách !
Mgr. Piotr Wardecki, farář

Usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
25.11. 2004
Usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 25.11. 2004










Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření městského úřadu Kelč k 30.09.2004
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2004 dle předložené zprávy a to v příjmové i
výdajové části na částku 63 516. 000,-Kč
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad , aby do schválení rozpočtu na rok 2005 hospodařil s
rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2004 na každý měsíc.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. pobočka Nový
Jičín, ve výši do 1 milionu korun na rok 2005 s konečným termínem splatnosti do 20.12.2005 .
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 1/2004 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, kterou se upravuje výše poplatku na částku 350,-Kč na osobu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemků PK parc.č. 318 a 314/1 v k.ú. Kelč – Staré
město o výměře cca 5 000 m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým odměřením,
panu Luboru Pitrunovi – Elektronika , Kelč čp. 244 za cenu 70,-Kč /m2.







Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Kelč a
Římskokatolickou farností Kelč čp.107 k pozemkům PK parc.č.314/1 , 1060,1062 a 1063 v k.ú.
Kelč – Staré město.
Zastupitelstvo schvaluje převod nájemních práv k nebytovým prostorům lékárny v domě
čp.31 v Kelči na vdovu po zemřelém PharmDr. Jaroslavu Chramostovi s tím , že PharmDr.
Ĺudmila Chramostová zde bude nadále provozovat lékárnu.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 2/2004, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č.29/2002 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy , školní družiny, školního klubu a zájmových kroužků ZŠ.

Informace k placení poplatků za psa a za svoz odpadů
Informace k placení poplatků za psa a za svoz odpadů :

Odpad
Pro rok 2005 byl stanoven poplatek za svoz odpadu ve výši 350,- Kč na osobu s trvalým
pobytem v Kelči. Splatnost poplatku je do konce března 2005, popř. druhá splátka u částky
nad 700 Kč na rodinu do konce června 2005. (Obecně závazná vyhláška města Kelč č. 1/2004
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů ).
V této ceně je zahrnuta cena za svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu, hřbitovního
odpadu, za pytle na tříděný odpad, za svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Konečná cena v žádném případě nepokryje celkové náklady obce, ale ke zvýšení ceny došlo v
souvislosti s rostoucími náklady na dopravu, na služby a zvýšení ceny za uložení odpadu na
skládkách.
Aby nedocházelo v příštích letech k rapidnímu nárůstu výše poplatku, je potřeba, aby se co
nejvíce občanů zapojilo do třídění odpadů. Bohužel ještě ne všichni pochopili, proč je třídění
odpadů nutné. Musím poděkovat těm, kteří pravidelně, poctivě a s naprostou samozřejmostí
třídí. Jen bych chtěla podotknout, že se např. v pytlích na plast občas objeví nestlačené PET
láhve, což je neúsporné. Sešlápnout láhev nedá tolik práce !
Horší je to s kontejnery na tříděný odpad. Nevěřili byste, co všechno je člověk schopný
vyhodit do plastů ( děravý výfuk, mrtvou kočku, stavební odpad apod.). Papírový kontejner je
pro změnu do poloviny zaplněn celými krabicemi, takže se zdá, že je stále plný. Samozřejmě,
pokud na tři, čtyři celé krabice nemalých rozměrů hodím další papír, je kontejner naplněn,
ačkoliv po vysypání je obsah minimální. I v těchto kontejnerech se najde ledacos.
Samozřejmě, že takovýto odpad nelze zařadit do tříděného odpadu, ale automaticky se odveze
na skládku jako odpad komunální a výsledek je takový, že místo finančního bonusu pro obec
se navýší množství komunálního odpadu, za který se platí nemalé částky. Kontejnery na
tříděný odpad slouží především občanům sídliště a chalupářům, ale poslední rok se rozšířil
počet občanů, pro které je pohodlnější vyhodit odpad do kontejneru než pytlovat. I tohle má
samozřejmě negativní finanční dopad, protože musíme stále častěji volat svozovou firmu k
vyvezení kontejnerů, což se může promítnout do nákladů na svoz odpadů a v konečné fázi do
výše poplatku pro občany.
Čím dál tím víc občanů se ptá, zda budeme třídit i tetrapaky. Od ledna 2005 tedy
rozšiřujeme tříděný odpad i o nápojové kartony. Mléčné výrobky, džusy, víno apod. v
nápojových kartonech , kterým většinou říkáme „krabice“, se staly běžnou součástí našich
nákupů. Tyto kartony je možné dále zpracovat a využít za předpokladu, že se nesmíchají s

ostatním odpadem v popelnici. Proto bychom vás rádi požádali o spolupráci při jejich
tříděném sběru :





Pro tento druh odpadu jsou určeny pytle oranžové barvy.
Pokud z nápojového kartonu dopijete nápoj, prosím, vypláchněte obal troškou vody, rozložte
rohy a stlačte jej, abyste zmenšili objem a nezabíral vám doma místo.
Naplněné pytle pak odložte v určený den ke svozu. V Kelči se budou oranžové pytle na
tetrapaky svážet spolu s modrými na papír.
Prosíme, odkládejte do pytlů kartony stlačené a beze zbytků nápojů !

Hlavní zásady pro třídění :





PET LÁHVE VYPLÁCHNOUT A STLAČIT !
PAPÍROVÉ KRABICE ROZTRHAT !
NÁPOJOVÉ KARTONY VYPLÁCHNOUT A STLAČIT !
DO SKLA NEDÁVAT PORCELÁN !

Některé poznámky občanů :








nemám ani kg odpadu – s tímto argumentem neobstojí, podle průzkumu každý z nás vyhodí
za rok zhruba 150 – 200 kg odpadů (údaje Ekokomu)
nekupuji nic v plastu ani ve skle – bohužel je čím dál tím více výrobků právě v plastu, takže
tento argument je nepravdivý
nemám žádný papírový odpad, protože všechno spálím – letáky nehoří nebo hoří velice
špatně, znečisťují kotle i komíny a hlavně obsahují zdraví škodlivé látky a je to zakázané
takovýto barevný papír pálit
nepotřebuji pytle na plasty, protože já všechno pálím - ??????? – bez komentáře !!!
mně už je to jedno, já už tu dlouho nebudu – ale moje děti a jejich děti ano, takže mně to
vadí !
co si zase v Kelči vymýšlíte – tento občan zaspal dobu, budeme muset během příštích pár let
třídit úplně všechno, abychom se přiblížili úrovni jiných vyspělých zemí

Doba, kdy se bude třídění odpadů brát jako naprostá samozřejmost, je asi hodně vzdálená, ale
pomalými kroky se k tomu přibližujeme a věřím tomu, že toho jednou dosáhneme. Nejsme
přece v Kelči o nic horší, než v jiných obcích !!!

Psi – poplatek zůstává nezměněn
100 Kč v rodinném domě
500 Kč v bytovém domě
Každý druhý a další pes základní sazba + 50 % základní sazby
Splatnost do konce března 2005.

Úhrada poplatků :
Občané obdrží poštovní poukázku s částkou za odpad za jednu domácnost či rodinu – podle

evidence občanů s trvalým pobytem v Kelči ke dni 30. 11. 2004 . Pokud částka nesouhlasí,
obraťte se osobně na MěÚ Kelč. Pokud je některý občan mimo Českou republiku, je to
potřeba ZNOVU v čestném prohlášení podepsat
( může i rodinný příslušník ). Každou změnu v evidenci obyvatel je potřeba nahlásit.
Poplatek za psa je posílán občanům podle evidence přihlášených psů. Pokud nastane změna,
je občan povinen tuto změnu nahlásit osobně nebo písemně ! Rovněž upozorňuji občany,
kteří vlastní psa, ale svou ohlašovací povinnost nesplnili, aby tak učinili v co nejkratším
termínu. Nesplněná ohlašovací povinnost může být sankciována.
Martina Schybolová, odb. referent MěÚ - tel. 571 665913.

Vodovody a kanalizace Vsetín,a.s. Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
Cenové oznámení
od 1. ledna 2005 :
Cena v Kč/m3 : Bez DPH Včetně 5% DPH
Vodné: 24,00,- 25,20,Stočné: 14,70,- 15,44,Vodné+stočné: 38,70,- 40,64,cena vodného je stanovena za 1 m3 ( 1000 litrů) odebrané pitné vody
cena stočného je stanovena za 1 m3 ( 1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace

Historie
Záhorská kronika, září 1931, Antonín Svěrák
Jak se naši bránili
Když zlostní židé měli palírnu zdejší Jeho knížecí eminenci v pronájmu, již některý rok
vždycky o to usilovali, aby měšťani jim kořalku šenkovali. Avšak ti jim v tom žádným
způsobem svoliti nechtěli, aby jejich svobodné šenky jak vinný tak pivný nějaké zkrácení neb
újmy neutrpěly, a proto v tom mezi sebou zákaz učinili. Však ale jeden z nich, Jan Masařík
neb Provazník, toho zákazu zdržeti nechtěl, nýbrž od těch zlostných židů kořalku k šenkování
přece jen bral a šenkoval. Na to po nějakém čase byl jest před obec městskou předvolán a o to
domluvy hrubé dostal, že proti obecnímu snešení to se opovážil učiniti, takže jest toho
šenkování nechati musel, jakož i nechal.
Však ale přece on domluvení jinší se židy učiniti musel, neboť oni židé toho při milostivé
vrchnosti jsou pohledávali a tak my k tomu jsme přivolit museli, když oni židé sobě koho z
měšťanů budou moci najíti, že neubráníme, aby takovému – však bez nejmenší újmy našich
šenkův – kořalku na šenk vystavěli. My jsme totiž mysleli, že se toho žádný neuváže,
poněvadž jsme se na tom tak tiše byli snesli. Však ten Provazník jenom čekaje na to, jak jsme
to dobře znali a tušili, furt zase od toho proklatého žida kořalku na šenk vzal a snešení
měšťanů za nic sobě položil a více se židy nežli s křesťany kuploval.
Když se zase jednou měšťané sešli, jemu tomu Provazníkovi někteří nějaké slovo – však ne

všeci, jenom někteří asi tři – řekli, že on tomu městu ani jeho předkové nic nezvelebili a on
takové divy se opovažuje činiti, neboť tu se nejvíce měšťani báli, aby od židů tak jako fojti na
výstav někdy kořalky bráti nemuseli – tu on ten jistý Provazník k panu hejtmanu se žalobou
jest šel a křivě všechny měštany obžaloval a jej obelhal, a kořalku že šenkovat nebude,
vypovídal a vypověděl. - Ouřední ani jiní měšťani o tom nic nevěděli, že on proto nějaké
slovo te kořalky teprv šenkovat nechce, aniž bylo jim známo, že jest a tak křivou a lživou
žalobu na zámku složil. A po některém dni se nadslýchá, že židovi na prostřed rynku právě
konec jatek domek stavěti budou. Nedůvěřovali jsme tomu, ale tu již kamení vozí ukrutnou
hromadu. Pana hejtmana ten čas Andreáše Popa v tom žádáme, tomu činiti nedopustil a té
památky aby na sebe neuváděl. Však nic platno býti nemohlo, jen že se stavět bude a tu nám
teprv přednesli, že proč jsme zhacovali Provazníkovi šenkovat. Však my jsme toho žadostivi
byli, aby nám dokázal, od koho to zhacení měl, poněvadž jsme o tom nic nevěděli.
Však nic platno nebylo. Tak již grunty počínají kopat, zedník taky zakládal.
Tu my tři osoby : Augustin Kratochvíla, starší purmistr, Václav Peroutka, mladší purmistr,
městský písař Václav Laučel do Holomouca jsme se vypravili k milostivé vrchnosti, o to jsme
žádali s ponížeností, aby nám takového domku tak vprostřed rynku neráčili dáti stavěti, což
jsme pozískali zkrze zásluhy sv. Jana Nepomuckého.
Hned oustní nařízení jsem dosáhli, ať tomu stavení se pokoj dá, pokudž Jeho milost pan
regent Šerc k nám nepřijede, a tak se stalo. Jak jsme přijeli furt tomu stavení pokoj se dáti
muselo. A tak když J.M. pan regent k nám přijel a věci vyslechl, že žádná příčina v tom
nebyla, aby ten Provazník jaký stavunk od ouřadu neb měšťanů měl, tak poznajíce to pan
regent, to stavení poručil skasírovat, a kořalku aby šenkoval ten, koho sobě žid najde však bez
nejmenší újmy měšťanům. A tak toho Provazníka zase sobě vynalezl, který na to schopný byl
a očekával toho.
Načež my napřed psaní starší purmistr Augustin Kratochvíla a písař městský Václav Laučl o
tom často jsem rozmlouvání mívali, co bychom ke cti a chvále boží na poděkování a památku
božskou, že nás v tom ráčil chrániti, učiniti měli.
Padlo nám na mysl, že když jsme do Holomouca jezdili, sv. Jana Nepomuckého jsme vzývali,
aby nás ráčil chrániti od té, potupy a ráčil nám býti nápomocen, abychom to šťastně zejskali,
aby to stavení tomu domku pro zlostný židy milostivá vrchnost dopouštěti neráčila.
Tak majíce to my dva mezi sebou, aby obraz sv. Jana Nepomuckého vystaven byl, všechny
měšťany k tomu jsme povolali a jim přednesli, že naše mínění jest obraz sv. Jana
Nepomuckého na rynku na poděkování, že nás od toho stavení pro ty proklaté a potupné židy
chrániti ráčil, vystaviti, což všichni k tomu svolili mluvíce, aby ten obraz vystaven byl, což i
také se stalo nákladem měšťanů a některých dobrodinců v roce 1709.
Descriptum z conceptu a vlasti ruky nebožtíka v Pánu již usnulého Augustina Kratochvíla v
roce 1723 dne 16. 7bris.
Desriptor toho Jiří Franc Pišeli p.t. městský písař hoře psaného roku.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc leden 2005
Vážení filmoví diváci, dovolte, abych Vás pozval do našeho kina v novém roce 2005.
Připravili jsme pro Vás nabídku atraktivních filmových titulů od nových filmových
společností.
Neděle 2. ledna v 18 hodin
JÁ ROBOT

Píše se rok 2035 a lidem slouží miliony robotů. Will Smith je nemá rád a možná brzy zjistí, že
k tomu má dobrý důvod. Výpravné sci-fi natočil volně podle klasika Isaaca Asimova režisér
Alex Proyas. Americký film s českými titulky,
vstupné 41 Kč.
Neděle 9. ledna v 18 hodin
TERMINÁL
Tom Hanks se z turisty z Východu mění ve vězně letištního terminálu. Hořká komedie
Stevena Spielbergra vypráví o intoleranci a plechovce od buráků plné jazzu. Americký film s
českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 16. ledna v 16 hodin !!!
SHREK 2
Jeden je velký a zelený, druhý čtyřnohý a ukecaný. Shrek s Oslem jsou znovu tady, jako
živoucí důkaz toho, že někde stále umějí natáčet pohádky pro děti libovolného věku.
Americká animovaná pohádka v českém znění, vstupné 35 Kč.
Neděle 23. ledna v 18 hodin
COLLATERAL
Noc, kterou Tom Cruise jako nájemný vrah stráví v taxíku Jamieho Foxxe, bude krvavá a
dlouhá. Americký akční thriller Michaela Manna s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 30. ledna v 16 hodin !!!
CARFIELD VE FILMU
Nenávidí pondělí, pohyb a přírodu a utloukl by se po čemkoli, co je k sežrání…..Tlustý
kreslený kocour z populárního comicsu Jima Petera konečně našel svůj pohodlný filmový
pelíšek. Americký animovaný film v českém znění, vstupné 35 Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Základní škola informuje
Z činnosti školy v měsíci prosinci

(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).
Písničkové hádanky pro děti z MŠ Kelč
Kroužek Zobcová flétna pod vedením Mgr. Ivety Stržínkové si připravil pro děti z místní
mateřské školy písničkové pásmo. Naše děvčata postupně zahrála asi deset písniček, které děti
ze školky poznávaly. Pokud je znaly, společně si je zazpívaly. Jednalo se o děvčata z 2.B
(Dominika Holášová a Lenka Tvrdoňová), ze 3. třídy (Katka Tomášková, Veronika Jandová,
Zuzana Honešová), ze 4. B třídy (Pavlína Hermannová), z 5.A (Radmila Holčíková a Míša
Tomášková) a ze 7.A (Barbora Kutálková).
Mikuláš ve škole
V pondělí 6. prosince si žáci 9. tříd připravili pro své spolužáky a kamarády ze školy
mikulášskou nadílku. Obstarali si věrohodné převleky a coby Mikuláši, Čerti a Andělé jich asi
deset obcházelo jednotlivé třídy a představovali se dětem. Zvláště u těch nejmenších
vzbuzovaly tyto postavy respekt a možná vyvolaly i strach a slzičky. Obešlo se to však bez

velkých dramat a pro děti to bylo určitě příjemné zpestření a hlavně připomenutí toho, že se
blíží Vánoce a čas nadělování dárků.
Návštěva stacionáře Anděl
Je hezkou tradicí, že naši žáci v době svátků, ať už velikonočních nebo vánočních, navštěvují
děti kelečského stacionáře Anděl. Tentokrát děti ze 2. B a děti ze stacionáře vyráběly betlém
na niti. Společně strávené dvě hodiny utekly jako voda a všichni byli nadšeni svými výrobky.
Už teď se těší na další setkání.
Vánoční pečení
Vánocemi byla motivovaná i další akce, a to pečení perníčků ve školním klubu. Průběžně se
do pečení zapojilo celkem 88 dětí, které pod vedením vychovatelek školní družiny a klubu
L. Máchové, D. Kutálkové a M. Jiříčkové tvořily toto oblíbené vánoční cukroví.
Vánoční modelování
Děti, které mají rády výtvarné činnosti a oblíbily si práci s keramickou hlínou, si mohly svou
zručnost vyzkoušet ve čtvrtek 9. prosince, kdy u nás ve škole proběhlo tzv. keramické
dopoledne. Na organizaci celé akce se podílela Mgr. Zdeňka Havranová a ve třídách, v nichž
modelování probíhalo, se vystřídalo celkem 169 dětí z 1. a 2. stupně.
Okrskové kolo ve florbalu dívek
V úterý 7. prosince se naše škola stala místem konání a zároveň organizátorem okrskového
kola ve florbalu dívek v kategorii Starší žákyně – 8. a 9. třída. Turnaje se zúčastnila družstva
ze Základní školy v Loučce, Lešné, Kelči a ze ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí. Naše
děvčata, převážně se jednalo o žákyně 9. tříd, sehrála tři velmi úspěšné zápasy. Lešnou
porazily dívky 9:0, valašskomeziříčskou školu 4:1 a s Loučkou uhrály remizu. ZŠ Loučka se
nakonec díky lepšímu skóré stala vítězem turnaje, ale do okresního kola postupujeme i my z
2. místa. Okresní kolo se bude konat 16. prosince u nás v tělocvičně.
Mikulášský turnaj v sálové kopané O putovní pohár starosty města Veselí nad Moravou
Ve Sportovní hale SOU strojírenského ve Veselí nad Moravou se konal turnaj v halové
kopané, na který jsme byli pozvaní i my. Družstvo našich chlapců hrálo ve složení Petr Minář,
Roman Jiříček, Tomáš Hlavica ze 7.A, Martin Bača, Tomáš Hrdlička ze 7.B, Jan Hlavica,
Martin Hlavica z 8.A, Martin Greš, Aleš Ordán z 8.B, Lukáš Tsiligkaridis z 9.B.
Turnaje se zúčastnilo celkem osm týmů. Hrálo se ve dvou skupinách po čtyřech družstvech,
vítězové skupin hráli o 1. a 2. místo, druzí ze skupin bojovali o 3. a 4. místo. Naše družstvo se
umístilo na 4.- 5. místě.
Předplavecký výcvik žáků 2. tříd
V měsíci prosinci začali jezdit na Plaveckou školu do Valašského Meziříčí i naši druháčci.
Protože projevili na konci loňského školního roku zájem, zajistili jsme jim šest lekcí tzv.
předplaveckého výcviku, v němž pod vedením zkušených učitelů plavání získají možná první
plavecké zkušenosti.
Nové zákony ve školství
Od 1. 1.2005 začnou platit důležité zákony, a to Zákon o předškolním, základním, středním
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dále Zákon o pedagogických
pracovnících. Oba zákony jsou velmi obsáhlé a přinášejí do oblasti školství mnoho změn. V
případě, že by měl někdo z občanů a rodičovské veřejnosti zájem seznámit se se zněním
těchto zákonů, popř. s vybranými pasážemi, může navštívit školu a my mu příslušný text rádi
poskytneme. Těšíme se na zájem z řad veřejnosti.
Zaměstnanci Základní školy v Kelči děkují Městskému úřadu v Kelči, OŠMS KÚ Zlínského kraje,
Pedagogickému centru Zlín s pracovištěm ve Vsetíně, Středisku služeb školám s pracovištěm ve
Vsetíně a Valašském Meziříčí a dalším organizacím a institucím a právnickým i soukromým osobám, s
nimiž během uplynulého roku spolupracovali, za ochotu a vstřícnost při každodenní práci a
zajišťování chodu školy.

Do roku 2005 přejeme všem zdraví a spokojenost v osobním i profesním životě.

PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

Sport
Kuželky
Kuželky

Meziokresní přebor mužů v kuželkách pro rok 2004 – 2005
Výsledky 8.-9. kola
Sedlnice „C“ - Kelč 0 : 10 1388 : 1621 2
Odry „B“ - Kelč 2 : 8 1617 : 1670 2
Tabulka po polovině soutěže :
1. Kelč 9 9 0 0 1618 78 : 12 18
2. Zubří 9 7 0 2 1569 58 : 32 14
3. Bílovec „B“ 9 6 0 3 1589 62 : 28 12
4. Frenštát „B“ 9 6 0 3 1542 52 : 38 12
5. Lipník „C“ 9 5 0 4 1522 48 : 42 10
6. Bílovec „C“ 9 3 0 6 1527 38 : 52 6
7. N.Jičín „B“ 9 3 0 6 1434 24 : 66 6
8. Odry „B“ 9 2 0 7 1495 32 : 58 4
9. Hranice „B“ 9 2 0 7 1467 30 : 60 4
10. Sedlnice „C“ 9 2 0 7 1474 28 : 62 4
Krajský přebor dorostu pro rok 2004-2005
TJ Val. Mez. „C“ - Kelč 1123 : 1218 2
TJ Val. Mez. „D“ - Kelč 1136 : 1169 2
Tabulka po polovině soutěže : Průměr Body
SK Slavičín 1161 12
Kroměříž „B“ 1179 10
Luhačovice 1149 10
Kelč 1164 8
Kroměříž „A“ 1091 8
Val.Mez. „D“ 1096 4
Val.Mez. „C“ 1072 2
Otrokovice 1036 2
Josef Gassmann

Různé

Tělovýchovná jednota Kelč, oddíl kopané pořádá
v pátek 14. ledna 2005 od 20 hodin

SPORTOVNÍ PLES S MORAVSKOU VESELKOU
( v pekle DISCO)
vstupné 100 Kč,
předprodej u pí. Srkalové – prodejna Drogerie na náměstí – tel. 603 562546

Mateřská škola v Kelči pořádá
v neděli 30. ledna 2004 v Kulturním domě v Kelči

DĚTSKÝ KARNEVAL s programem
začátek ve 14 hodin

Honební společenstvo Kelečsko se sídlem v Kelči
POZVÁNKA
Honební společenstvo Kelečsko se sídlem v Kelči zve všechny své členy a vlastníky půdy v
K. ú. Kelč, Komárovice, Lhota na
V A L N O U H R O M A D U,
která se bude konat 11. února 2005 v 15.00 hodin v restauraci u Pajdlů na náměstí v Kelči
Program: 1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti hon. společenstva
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
V případě, že valná hromada nebude usnášení schopná, svoláváme náhradní valnou hromadu
Honebního společenstva 11. února 2005 v 16.00 hodin v restauraci U Pajdlů.
Ing. Jan R y š k a, starosta HS

Informace pro členy ČRS, místní organizace Kelč
1) TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK A ČL. ZNÁMEK:

9. ledna 2005 - neděle (možno odevzdat MP sumáře za rok 2004)
20.února 2005 - neděle
27.února 2005 - neděle
Doba výdeje vždy od 9:30 do 11:30 hodin v kanceláři MO ČRS Kelč.
Upozorňujeme členy, aby využili výše vypsané termíny, další již vypisovány nebudou !
Na privátních adresách nebudou náležitosti s členskými známkami a povolenkami
vyřizovány. Členské známky a povolenky nutno kupovat osobně.
2) PODMÍNKY PRO VÝDEJ POVOLENKY:
- platný rybářský lístek pro rok 2005 – od roku 2004 vydává jen MěÚ Val.Meziříčí !!!
- v termínu odevzdaný sumář úlovků za rok 2004
- splněna pracovní povinnost za rok 2004 v rozsahu 10 hodin (neodpracované brigádnické
hodiny možno zaplatit při výdeji povolenky)
- platný členský průkaz – s fotografií ! (při nesplnění nebude známka a povolenka vydána)
3) TERMÍN ČLENSKÉ SCHŮZE:
Členská schůze se uskuteční
v pátek 4. března 2005 od 18 00 v Hasičském domě v Kelči.
Pevné zdraví, pohodu, štěstí, hodně úspěchů a spokojenost v roce 2005 Vám přeje za výbor
ČRS MO Kelč
Ing. Jaroslav Orel

Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových
podmínek (aktualizace probíhá v pracovních dnech do 9,30h.) naleznete na internetové
adrese:pocasi.ecesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru,
směr větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve
tvaru
pocasi kód místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny
na tel. číslo 907 09 06 (cena SMS je 6,- Kč)
V případě, že nemáte k dispozici kód místa, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasi
Seznam míst se SMS službou – v závorkách je uveden kód místa pro SMS :
1. Stanice Horské služby : Bílá (hsbila), Gruň (hsgrun), Javorový vrch (hsjavorovy),
Kohútka (hskohutka), Lysá hora (hslysa), Pustevny (hspustevny), Soláň (hssolan), Velký
Polom (hspolom), Červenohorské sedlo (hscsedlo), Horní Morava (hshmorava), Karlov
(hskarlov), Ovčárna (hsovcarna), Praděd (hspraded), Ramzová (hsramzova)
2. Lyžařské areály
Beskydy : Bílá-Vítkovice (bila), Bílá-Mezivodí (mezivodi), Búřov (burov), Gruň-Ski MSA
(grun), Dolní Lomná-Armáda (armada), Hrádek (hradek), Javorový vrch (javorovy), Kasárna

(kasarna), Malenovice-P.O.M.A. (poma), Morávka-Sviňorky (svinorky), Mosty u Jablunkova
(mosty), Nový Jičín – Na Svinci (svinec), Palkovice (palkovice), Pustevny (pustevny), Řeka
(reka), Sachova studánka (sachovka), Severka-Velký Polom (severka), Soláň-Bzové (bzove),
Soláň-Sedlo (solansedlo), Soláň-Soláňka (solanka), Solárka (solarka), Velké Karlovice–u
hotelu Galik (galik), Velké Karlovice-u hotelu Horal (horal), Velké Karlovice-Razula
(razula), Velké Karlovice-Kyčerka (kycerka), Visalaje (visalaje), Visalaje-Radegast
(radegast), Vranča (vranca), Vsetín-Jasenka (jasenka), Zlatník-Biocel (zlatnik), Zlatník-Fela
(fela)
Jeseníky : Andělská Hora (andelskahora), Branná-Proskil (branna), Karlov-Kazmarka
(kazmarka), Karlov-Myšák (mysak), Karlov-Pawlín (pawlin), Karlov-Jantar-Roháč (rohac),
Klepáčov (klepacov), Lipová Lázně-Miroslav (miroslav), Lipová Lázně-Lázeňský vrch
(lazenskyvrch), Malá Morávka-Karlov (moravkakarlov), Malá Morávka-Kopřivná (koprivna),
Ostružná-Jonáš (ostruzna), Ovčárna (ovcarna), Petříkov-Kaste (kaste), Ramzová-Aréna R3
(ramzova), Staré Město p.Sněž.-Kunčice (kuncice), Staré Město p.Sněž.-Paprsek (paprsek),
Vrbno p.Pradědem (vrbno)
Ostravsko a Opavsko : Horní Guntramovice-Budišov (budisov)
Orlické hory : Výprachtice (vyprachtice)
Zlínsko a Hostýnské vrchy : Troják (trojak)
PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) – infolinka 603230875.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Jiříček Pavel Kelč
Suchánková Marie Kelč
65 let
Vinklar Jindřich Kelč
Škrla Bohumil Kelč
Hlavica Bohumil Kelč
Tvrdoň Jaroslav Kelč
Gába Karel Babice
Rachůnek František Babice
75 let
Jiříčková Marie Kelč
80 let
Pavlíková Anna Komárovice
81 let
Kunovská Ludmila Němetice
Sehnalová Marie Kelč
82 let
Mikesková Marie Komárovice

Narození
Jan Vlček Kelč
Úmrtí
Josef Matějičný 72 let Komárovice
Jindřich Slimáček 81 let Kelč
Josef Orel 78 let Kelč
Bohumila Jašíčková 83 let Komárovice
Jaroslav Jurenka 84 let Babice
Marie Jiříčková 81 let Kelč

