ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2004

Úvod
Nedávno začal nový rok 2004 a pro zastupitelstvo města to znamená vytvořit a schválit
rozpočet na tento rok. Je to otázka velmi obtížná. Požadavků a potřeb, které by bylo dobré
realizovat, je velmi mnoho, ale finanční prostředky, které má město k dispozici, jsou
omezené. V letošním roce nás čekají dvě zásadní akce, na něž jsme získali dotace za státního
rozpočtu. První je už rozpracovaná. Jde o dokončení odkanalizování města Kelče. Tato stavba
je velmi důležitá, protože do roku 2007 musí být všechny obce s více než dvěma tisíci
obyvateli odkanalizovány a splašková voda musí být čištěna. Celá akce včetně čerpacích
stanic bude stát více než 18 miliónů korun. 70 % z těchto prostředků uhradí stát, zbytek musí
financovat město.
Další akce je druhá etapa rekonstrukce základní školy. Státní rozpočet přispěl částkou 14
miliónů korun. Z těchto prostředků budou vyměněna okna ve škole, zatepleny stěny na
přístavbě školy a celá fasáda na historické části školy i na přístavbě bude obnovena.
Tyto akce však nejsou jediné, které město bude realizovat. Finanční výbor sbírá podněty
jednotlivých osadních výborů a zastupitelů a po vyhodnocení a porovnání s možnostmi
rozpočtových prostředků budou některé z nich zařazeny k realizaci.
Musíme také počítat s přípravou akcí, které by mohly být realizovány v příštích letech s
využitím jak vlastních zdrojů, tak zdrojů státních, popř. dotací z evropských fondů. Je to
náročná práce, která vyžaduje důkladnou přípravu a znalost dotačních pravidel, která jsou
poměrně složitá a náročná.
Věřím, že letošní rok bude pro město úspěšný v investiční výstavbě i v běžném provozu a že
se zastupitelstvu podaří vytvořit prostředky i pro rozvoj města v dalších letech.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 8.zasedání Zastupitelstva města Kelč dne
22.01.2004





Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání Zastupitelstva
a Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitostí budovy kotelny s uhelnou a komínem včetně
pozemku st.pl. 407 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 320m2 a příslušné části pozemku
parc.č. 162/1 – ostatní plocha , v k.ú. Kelč – Nové město panu Václavu Žůrkovi , Kelč čp. 554 a
panu Pavlu Vallovi , Kelč čp.32 za cenu administrativních nákladů vzniklých městu Kelč
spojených s tímto převodem.
Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu rozpočtu na rok 2004.

Usnesení z 20.zasedání Rady města Kelče dne 12.02. 2004





Rada provedla vyhodnocení nabídek na zpracování projektové dokumentace stavby
„Rekonstrukce ZŠ Kelč – 2. část“ a stanovila tato pořadí :
o BP projekt,s.r.o.,Havlíčkova 234/1 Valašské Meziříčí
o Ing.Josef Hubáček – ELOXVM, Loučka 136
o Elektroprojekta Rožnov a.s. ,B.Němcové 1720,Rožnov pod Rad.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč za rok 2003
Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření Mateřské školy Kelč za rok 2003 a
výsledek inventarizace majetku k 31.12.2003.












Rada bere na vědomí žádost p.Pavla Strnadela , Kelč čp. 449 o směnu pozemků s městem
Kelč a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada byla seznámena s návrhem programu Mezinárodního folklórního festivalu „Babí léto
2004“ ve dnech 8. – 12.9.2004 a podporuje zajištění jednodenního vystoupení souborů v
Kelči. Dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.
Rada bere na vědomí žádost pana Bohuslava Pavlíka , Kelč čp.122 o změnu napojení stoky A 1 budované kanalizace a pověřuje starostu vyžádat odborné posouzení u projektanta této
stavby.
Rada bere na vědomí požadavky do rozpočtu na rok 2004 a předává je finančnímu výboru pro
sestavení rozpočtu.
Rada bere na vědomí informaci oddílu TJ Kelč –„ Sport pro všechny“ - o pořádání „Dne zdraví
a pohybu v Kelči“ dne 13.03.2004 a schvaluje úhradu nákladů Zdravotnímu ústavu Vsetín.
Rada schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč Školnímu sportovnímu klubu při ZŠ Kelč
na organizování sportovní činnosti dětí v roce 2004.
Rada na základě žádosti AMK RS Vsetín souhlasí s průjezdem motoristického podniku Rally
Matador – XXIII. Valašská rally 2004 přes Kelč – místní část Němetice dne 01.05.2004.
Rada bere na vědomí žádosti o získání demoličního materiálu z obecních nemovitostí.
Požadavky budou řešeny po vydání povolení k odstranění stavby od stavebního úřadu.

JARNÍ ÚKLID !!! ( zároveň se svozem nebezpečného a
velkoobjemového odpadu )
27. 3. KELČ
3. 4. MČ KELČ: KOMÁROVICE,NĚMETICE,LHOTA,BABICE
Svoz organického odpadu ze zahrádek – listí, tráva, větve – na drobno pořezané!!
Odpad lze přivést na vozíku nebo v pytlích.




Časový harmonogram svozu pro Kelč :
o 8,00 - 8,30 hod u mlýna
o 8,35 - 9,10 hod u dolního obchodu
o 9,15 - 9,45 hod na Starém městě
o 9,50 - 10,30 hod u chovatelského areálu
o 10,35 - 11,15 hod na autobusovém nádraží
o 11,20 - 11,50 hod u kulturního domu
o 11,55 - 12,30 hod pod Šraňkem
o 12,35 - 13,10 hod u sv. Františka
Časový harmonogram svozu pro místní části
o 8,00 - 8,40 hod Němetice u OÚ
o 8,50 - 9,30 hod Komárovice u has. zbrojnice
o 9,40 - 10,20 hod Lhota u obchodu
o 10,30 - 11,15 hod Babice u OÚ

Svoz provede firma JOGA VALAŠSKO Zašová.

Historie
Záhorská kronika, Listopad 1931
Florian Zapletal

Zánik hradu Šaumburku u Kelče
Mikuláš z Moravan a z Kurovic na Holešovsku pohnal toho roku Odřicha z Kúnic a z
Dřevohostic z půl sedma sta zlatých uherských dobrých se lvy, že mu slíbil za neboštíka Jana
Čapka i neplnil mu podle listu a slibu svého, což chce na něho listem prokázati (K P. IV.
285).
Týž Mikuláš pohnal Václava z Doloplaz o stejnou sumu, že mu slíbil za neboštíka Jana Čapka
i neplnil mu podle listu a slibu svého (IV.286).
Boček Puklice z Pozořic a ze Štramberka pohnal Voka ze Sovince a z Helštýna z půl třetího
tisíce zlatých dobrých uherských, že mu jest rukojmí za neboštíka Jana Čapka za dvanáct set
zlatých dobrých uherských i za úroky a těch mu plniti nechce, což chce Boček prokázati
Vokovým listem a pečetí (IV.295).
Ještě roku 1464 pohnal Burian z Pozořic a ze Štramberka Fulšteina ze Slavkova, že mu slíbil
za Čapka i nedbá mu plniti (IV.399).
Téhož roku pohnal Burian ze Štramberka Voka ze Sovince a z Helštýna, že mu slíbil za
Čapka i nedbá mu plniti (IV.401).
Hukvaldy měl v zástavě od olomouckého biskupa Jana Mráze od roku 1400 král Zikmund,
který tuto zástavu postoupil roku 1437 Janu Čapkovi ze Sán, když se tento po bitvě u Lipan
přidal později na jeho stranu. Po Zikmundově smrti 9. prosince roku 1437 stál však Čapek na
straně polského krále. A když polský král Vladislav bojoval o Uhry, učinil Čapka dokonce
nejvyšším polním hejtmanem svého vojska v Uhřích (roku 1442)
Té doby týká se půhon z roku 1446, v němž se uvádí, že Čapek táhl s polským králem. Čapek
držel také zámek v Ostravě, uvedený v citovaném půhonu, neboť k hukvaldskému zboží
neboli panství náležela tehdy nejen řada vesnic a dva hrady (Hukvaldy, a Šostýn u Kopřivnice
na Příborsku), nýbrž také několik měst, mezi nimi Ostrava a Frenštát pod Radhoštěm.
Jan Čapek ze Sán měl jedinou dceru Žofii, která provdána za neméně slavného válečníka Jana
Talafúsa z Ostrova, který se v dějinách uvádí po prvé roku 1439. Dne 17. března roku 1440
byl na sjezdu v Čáslavi (A.Č. I. 225). Potom vstoupil do vojska Jana Jiskry z Brandýsa,
nejvyššího hejtmana uherského krále Ladislava na Slovensku, stal se předním z jeho
hejtmanů, roku 1441 obhájil Košic proti Uhrům, roku 1442 se proslavil smělým nočním
útokem na Jager, potom byl hejtmanem na hradě Rychnavě na východním Slovensku, kde se
uvádí bezpečně roku 1449 (A.Č.IV.331), roku 1458 svedl hrdinský zápas s vojskem krále
Matyáše před Šaryšským Potokem, roku 1460
uvádí se jako obhájce Jiskrových hradů Šaryše a Rychnavy a roku 1462 opouští Slovensko po
smíru krále Matyáše a Jiskry z Brandýsa.
Odebral se podle všeho na Hukvaldy.
V seznamu biskupských statků, pořízeném z rozkazu biskupa Tasa z Boskovic ku dni 12.
března roku 1465, praví se, že hrad Hukvaldy a město Ostrava i zboží k ním příslušné je v
rukou krále (ocenpantur per Regem) Jiřího z Poděbrad (Lechner I.137).
Jan Talafús z Ostrova mohl tedy býti držitelem Hukvaldů pouze od roku 1460, kdy jeho tchán
Jan Čapek se Sán byl už mrtev, do roku 1465, kdy Hukvaldy drží král Jiří.
Že Talafús Hukvaldy skutečně držel, o tom svědčí panský nález mezi biskupem Tasem a paní
Hedvikou Kateřinskou z roku 1475, v němž se praví, že Jan Čapek ze Sán , udělal svého času
ve Staříči, příslušném k hukvaldskému zboží, veliký rybník, že tímto rybníkem Čapek panství
zvelebil, a že Talafús z Ostrova jako Čapkův dědic jest ještě živ (K P. V.17).
Podle zprávy archivu ve Vratislavi Talafús, v latinských pramenech často jako Teléf uváděný,
poslal Vratislavským a Namyslovským 6. srpna roku 1466 opovědný list „i se všakú svú rotú i
svými služebníky“ (O S N. XXV. 51).
Bylo to v době , kdy město Vratislav ve Slezsku a městečko Namyslov, Vratislavským

náležité, chovalo se odbojně k českému králi Jiřímu z Poděbrad, a kdy král Jiří některé z
českých bojovníků, tak zvaných Bratří neboli Bratříků přijal do své služby a vypravil je s
Burianem Puklicí z Pozořic a ze Štramberka do boje proti Vratislavským, dav jim za velitele
Ctibora Tovačovského z Cimburka, pozdějšího slavného státníka a moravského zemského
hejtmana. Právě 6. srpna roku 1466 oblehli Namyslov. Ale celá výprava vrátila se nakonec
domů s nepořízenou.
Z panského nálezu roku 1475, zejména z jeho věty „listové jiní na Talafúsa placeni buďte“,
možno soudit, že Talafús tehdy ještě žil. Ale kde a kdy zemřel známo není.
Roku 1437 koupil sice Talafúsův tchán Jan Čapek ze Sán hrad Valdštein i s panstvím na
Boleslavsku v Čechách, ale poněvadž se odebral na Moravu na hrad Hukvaldy, které tehdy
rovněž získal, zapsal hrad Valdštein své dceři Žofce a jejímu muži Talafúsovi. Ale hrad
nezůstal dlouho v jejich rukou. Na hradě Valdštejně se usadili zlodějové a loupežníci, jak o
tom vypravují „Staří letopisové čeští „ (str.122). Před sv. Jakubem roku 1440 obehnán jest
hrad Valdštein v kraji Boleslavském v Čechách skze pány a zemany, kdežto se byli zavřeli
zlodějové a loupežníci. Pražané také vytrhli na pomoc jim a lidem s puškami (děly) v pátek po
sv. Bartoloměji. A potom po sv. Václavu dobyli hradu.
Komu se Valdštein potom dostal , není známo.
Uvedený Jan Talafús z Ostrova nesmí býti zaměňován s Janem Talafúsem z Říčan, který se
uvádí na Moravě už roku 1420 (A.Č. IV.381), a v Knihách půhonných a nálezových se s ním
shledáváme roku 1446 (III.534), kdy pohání u zemského soudu v Olomouci Jana z Vidče,
Jakuba z Dobršic na
Přerovsku a Jana Bradku z Kladník na Lipensku, že mu nechtějí položiti v desky Dřínového,
dnešního Dřínova na Zdounecku.
Po této exkursi o Čapkovi a Talafúsovi, v níž nebyl dotčen pouze biskupský hrad Šaumburk u
Kelče, nýbrž také řada jiných osob, věcí a událostí ze Záhoří, vrátíme se opět k roku 1447 a
speciálně k hradu Šaumburku.
Jan Mladší z Moravan pohnal roku 1447 u zemského soudu v Olomouci Zikmunda z
Šumburka i ze Vsetína, že mu napsal list, v němž obvinil jeho lidi z krádeží na jeho
(Zikmundově) zboží a toho neprokázal. Jan chce předložiti soudu Zikmundův list (III. 667).
Roku 1447 zasedá na manském soudě Hanuš Myška z Dešné a Mikuláš z Bítova, zvaný
Mikuláš Šumburský z Bítova, synové Zikmunda z Bítova (Lechner I.57.103).
Také roku 1448 uvádí se Mikuláš ze Šumburku a z Bítova jako přísedící tohoto soudu
(I.57.103).
Ale z listu biskupa Bohuše ze Zvole, daného a psaného v Olomoucin v sobotu před sv.
Tiburcím roku 1455, se dovídáme, že Šaumburk už nebyl tehdy hradem, nýbrž pouze
hradištěm, a že moravský zemský hejtman Jan z Cimburka a z Tovačova, vyplativ hrad,
nařídil jeho zboření, poněvadž zástavní páni hradu znepokojovali, poškozovali a olupovali
celé okolí, zkrátka hrad se stal v jejich rukou loupežným hnízdem („z toho zámku Šumburku
bytedlníkóm v tom okolí škodili a válkú na lidi sehali“).
Tento důvod zániku hradu Šaumburka je patrný také z uvedených pramenných zpráv, podle
nichž byla z hradu ohrožována bezmála celá východní Morava.
Jeho zříceniny však volají naléhavě po podrobném prozkoumání.
Milada Davidová

Různé
Amnestie v knihovně + výstavba garáží + zimní tábor turistů ...

*BŘEZEN – AMNESTIE V KNIHOVNĚ !*
Milí zapomnětliví čtenáři !
KNIHOVNA MĚSTA KELČE uděluje AMNESTII
VŠEM NEPOŘÁDNÝM ČTENÁŘŮM !
Každý dlužník, který ve dnech
22. – 31. 3. 2004
knihovnu navštíví a knihy v pořádku vrátí,
bude osvobozen od zaplacení všech pokut z prodlení.
Půjčujeme :
Pondělí 9-11 13-17
Středa 9-11 13-17
Pátek ----- 13-17

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezké jaro !
Městský úřad Kelč nabízí
výstavbu řadových garáží
na místě mezi panelovým domem č. 501 a parkovištěm.
Zájemci o garáž předloží písemnou žádost a vratnou zálohu 10 000 Kč
nejpozději do 15. března 2004
na sekretariát Městského úřadu Kelč.
Budou přijímány žádosti pouze od obyvatelů panelových domů !

Zimní tábor turistů
Jarní prázdniny byly pro 25 členů turistického oddílu Myšáci Kelč ve znamení sněhových
radovánek na tanvaldském Špičáku. První tři dny jsme se proháněli po všech sjezdovkách, od
těch jednodušších až po černou, kterou někteří zvládali naprosto v pohodě, jiným dělala
maličko problémy. Počasí nám sice moc nepřálo, protože sluníčko jsem viděli a cítili až v
sobotu, kdy jsme odjížděli. Většinou mrholilo, sem tam pršelo a zažili jsme i liják. Mělo to
ovšem výhodu. Němcům ani Pražákům se v takovém počasí ven moc nechtělo, a tak jsme
měli téměř prázdnou sjezdovku a dojíždělo se až k vlekům. Kdo lyžuje, ví , jaká je to pohoda.
Děcka se proháněla na lyžích i na snowboardech, jen na běžky nám to nevyšlo, nebylo ani
kdy a počasí se na výlet nehodilo. Ve čtvrtek jsme navštívili areál libereckého aquaparku,
který je největší v celé republice a vlastně i ve stření Evropě. Bylo to super.
V lunaparku se všichni nejdříve „vyblbli“ na atrakcích a pak ve vodě vyřádili na tobogánech,
mořských vlnách, proplouvali jeskyněmi kolem mořských ryb, poslouchali podvodní hudbu,
potili se v páře nebo v sauně, odpočívali ve vířivkách a podobně. Těch několik hodin ve vodě
bylo dobrou relaxací po lyžích. V pátek byla krátká vycházka do Smržovky, kde jsme

navštívili Muzeum přírodovědy. Ve Smržovce je mimo jiné i Pivrncova hospoda a největší
bobová dráha u nás. Zbytek pátečního odpoledne a večer se dohrávala celotáborová hra „ Po
stopách Héttiho “, kterou připravili a po celý pobyt vedli Tomáš s Víťou, což byla pro nás
vedoucí velká úleva, protože jsme se tak mohli plně věnovat sušení prádla, botů a přeskáčů ( a
že jich nebylo málo !!!). Závěrečné hry se hrály dokonce v maskách a některé byly opravdu
velice vydařené.
Spaní nebyl žádný luxus, ale už jsme si zvykli na spacáky v jakýkoliv podmínkách. Některým
se uvnitř spát nechtělo, prý NUDA, tak si postavili stan a celý týden spali venku. A kdyby
každou chvíli nepršelo, byli by schopni spát snad i pod širákem.
Jsem ráda, že se tábor obešel bez nemocí a zranění dětí, což bylo také i tím, že děcka nebylo
nutné vůbec napomínat. Na začátku jsme si určili pravidla a ta se po celou dobu dodržovala.
Mne sice opustilo štěstí druhý den na sjezdovce, když jsem si poranila koleno, ale mám aspoň
zážitek s jízdou v záchranném skútru a sanitce. Je pravda, že bych skútr raději řídila, než se v
něm vezla jako raněná, ale třeba to příště vyjde.
Martina Schybolová, vedoucí TOM Myšáci Kelč

Program Kina Kelč na měsíc březen 2004
Středa 3. března v 19,30 hodin
NESNESITELNÁ KRUTOST
George Clooney coby špičkový rozvodový právník a Catherine Zeta – Jonesová jako
rozvodová zlatokopka. Romantická komedie bratrů Cooneových se inspirovala klasickými
hollywoodskými vzory. Americká komedie s titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 7. března v 16 hodin !!!
HLEDÁ SE NEMO
Nejúspěšnější animovaný film všech dob vypadl z počítačů studia Pixar do nedozírných
hlubin oceánu, v němž smutný klaun Marlin hledá svého ztraceného syna Nema. Americký
film v českém znění, vstupné 33 Kč.
Středa 10. března v 19,30 hodin
MEZI NÁMI DĚVČATY
Jamie Lee Curtisová jako matka a Lindsay Lohanová coby její dospívající dcera se zdravě
nenávidí – a právě v kritické fázi svého vztahu jednoho rána zjistí, že si prohodily těla.Průšvih
? Komedie ? Romantická rodinná komedie s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 14. března v 18 hodin
S: W. A. T. – JEDNOTKA RYCHLÉHO NASAZENÍ
V akčním hitu režiséra Clarka Johnsona členové elitní policejní jednotky Colin Farrell a
Samuel L. Jackson nasazují své životy proti stu milionů dolarů. Právě tolik totiž vypsal jejich
vězeň za svou svobodu. Akční thriller s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Středa 17. března v 19,30 hodin
MAZANÝ FILIP
Václav Marhoul se inspiroval děsně poetickým světem Raymonda Chandlera a na základě
dávného představení divadla Sklep natočil stylovou detektivní parodii. V titulní roli Tomáš
Hanák. Český film, vstupné 37 Kč.
Neděle 21. března v 18 hodin

JEEPERS CREEPERS II
Dal si delšího šlofíka a probudil se se starou chutí. Netopýří monstrum, zvané Creeper, znovu
přichází pozřít bezbranné oběti. Návnada už je na cestě. Americký horor s českými titulky,
vstupné 37 Kč.
Středa 24. března v 19,30 hodin
LOONEY TUNES
Brendan Fraser, Steve Martin a Jenna Elfmanová si užívají po boku kreslených hrdinů studia
Warner Bros. Souhvězdí hereckých hvězd se ve vtipném vyprávění navazující na úspěch
komedie Spáče Jam. Film v českém znění, vstupné 33 Kč.
Neděle 28. března v 18 hodin
MASTER and COMMANDER : Odvrácená strana světa
Motto:„…Zastavte francouzskou korzárskou loď, Acheron…potopte ji, spalte nebo zajměte.“
Na pozadí napoleonských válek je rozehráno vzrušující dobrodružství. Dobrodružné válečné
drama USA, délka 138 minut, vstupné 37 Kč.
Středa 31. března v 18 hodin !!!!
POZOR !! Mimořádná změna začátku filmového představení, délka filmu 201 minut !!!
PÁN PRSTENŮ : NÁVRAT KRÁLE
Peter Jackson uzavírá filmovou trilogii ve velkolepém stylu. Souboj o prsten moci a osad
Středozemě vrcholí a cesty členů Společenstva se na konci vyprávění opět setkají. Fantasy
film USA a Nového Zélandu s českými titulky, vstupné 55 Kč.
Od měsíce dubna budeme hrát filmová představení pouze jednou týdně a to vždy v PÁTEK v
19,30 hodin.

Kultura
Kulturní dům Kelč
sobota 20. 3. 2004 – StarobrnoRockFest – pořadatel : agentura Dreifis Hranice
sobota 27. 3. 2004 – REFLEXY– pořadatel : Milan Hrubča
Připravujeme :

Kulturní dům Kelč
Neděle 18. dubna v 15 hodin
Amatérský divadelní soubor CHAOS Valašská Bystřice uvádí hru Miloše Kulišťáka
SELSKÝ PRÁH
( dle stejnojmenného románu Metoděje Jahna ).

Drama z dob našich staříčků je uváděno v malebném valašském nářečí a herci jsou ve valašských
krojích.

Tělovýchovná jednota Kelč, Městský úřad Kelč,
Zdravotní ústav Zlín – pracoviště Vsetín
pořádají
v sobotu 13. března 2004
DEN ZDRAVÍ A POHYBU
Velká tělocvična Základní školy Kelč 9.00 – 14.00 hodin
Program :
Velká tělocvična :
9.00 Zahájení
9.15 Vystoupení 15 odvážných cvičenek aerobiku se sestavou „Sladké mámení“
9.30 - 10.30 Body stylling- cvičení s posilováním
- strečink
- základní prvky aerobiku
10.40 Dětská módní přehlídka výrobků „Loana Kelč“
11.00 – 11.45 Aerobik show Radka Sadila
12.00 Vystoupení začínajících cvičenek aerobiku ZŠ
12.30 – 13.30 Posilování- břišních svalů
- hýždí
- nohou
- závěrečný strečink
14.00 Zakončení akce
Třída v přístavbě ZŠ :
měření cholesterolu * měření cukru * vážení a měření účastníků – výpočet BMI * měření %
tuku v těle * měření krevního tlaku ( služby Zdravotního ústavu Zlín – pracoviště Vsetín )
*ortopedická poradna
Zájemci o cvičení : s sebou cvičební úbor, pevnou obuv, podložku, ručník, mikinu
Příspěvek na akci : 30 Kč dospělí * 10 Kč děti * 20 Kč měření
Tato akce je určena všem občanům bez rozdílu pohlaví a věku, všem cvičícím i necvičícím,
zájemcům o informace o zdravé výživě , o zjištění hodnot z krve, zájemcům o ortopedické
vyšetření nohou, a i těm, kteří se jen tak přijdou podívat.
Další doprovodné akce:



prodej jogurtů, Mlékárna Val.Meziříčí
prodej zdravé výživy, Firma Jambo Val.Meziříčí






ochutnávky pečiva, Viva Kelč
ochutnávky pomazánek a salátů pí. Buberníkové a pí. Pitrunové
ochutnávka a prodej nápojů Vitamaxima
předvádění a prodej výrobků, Missiva

V kuchyňce lze zakoupit kávu a čaj.
Na akci se podílejí tito sponzoři :
Loana Kelč, Městský úřad Kelč, TJ Kelč, VIVA Kelč, Eva Hlaváčová – smíšené zboží u
Kubů

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2003 – 2004
Výsledky 14. – 17. kola :
Kelč - Vsetín „B“ 6 : 4 1591 – 1524 2
Val.Mez. „C“ - Kelč 4 : 6 1533 – 1618 2
Bílovec „B“ - Kelč 6 : 4 1621 – 1579 0
Tabulka po 17. kole :
1. Zubří 17 12 0 5 1556 112 : 58 24
2. Bílovec „B“ 17 12 0 5 1587 104 : 66 24
3. Sedlnice „B“ 17 12 0 5 1547 98 : 72 24
4. Kelč 16 11 0 5 1599 106 : 54 22
5. Vsetín „C“ 17 10 0 7 1525 94 : 76 20
6. Val. Mez. „D“ 17 9 0 8 1521 96 : 74 18
7. Frenštát „B“ 17 9 0 8 1519 93 : 77 18
8. Vsetín „B“ 17 9 0 8 1562 94 : 76 18
9. Hranice „B“ 16 bodů
10. Lipník „C“ 16 b
11. Sedlnice „C“ 14 b
12. Val.Mez.“C“ 10 b
13. N. Jičín „B“ 10 b
14. Sedlnice „D“ 2 b
Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2003 – 2004
Optimit Odry - Kelč 0 : 8 913 : 1160 2
Tabulka po 10. kole :
1. Hlubina Ostrava „A“ 10 1173 68 : 12 18
2. Ostrava Michálkovice 10 1093 54 : 26 14
3. Kelč 9 1105 52 : 20 12
4. Val.Mez. „B“ 10 1125 48 : 32 12
5. Opava 9 1080 39 : 33 12
6. Val.Mez.“C“ 10 bodů
7. Přerov 5 b
8. Hlubina „B“ 5 b
9. Odry 0 b

Josef Gassmann

Základní škola informuje












V neděli 25. ledna odjelo celkem 37 žáků 7. tříd na lyžařský kurz do Velkých Karlovic, aby na
chatě Kyčerka, která patří TJ MEZ Vsetín, strávili týden plný lyžování a zábavy na sněhu. Místo
konání je již tradiční, protože jak služby personálu chaty, tak podmínky na sjezdovkách jsou
zde bezvadné. Až do soboty 31. ledna trávily děti dopoledne i odpoledne na lyžích, a to při
výuce klasického lyžování i na carvingových lyžích. Lyžařskými instruktory byli ředitel školy
Mgr. Roman Blaha a dále vyučující ing. Michaela Davidová, Mgr. Dagmar Syryčanská a
Vladimír Havran.
V době od 2. do 6. 2. probíhaly v celém kraji Zlín jarní prázdniny.
9.2. se ve škole konalo již 2. kolo testování žáků, a to testy SCIO v matematice a českém
jazyce. Zapojily se 5. – 9. ročníky. Tímto testováním se prověřují úkoly, které se pak používají
při přijímacích zkouškách na střední školy a víceletá gymnázia.
V pondělí 9.2. navštívily naše první třídy ty děti z Mateřské školy v Kelči, které půjdou po
prázdninách do školy a které tudíž čekal zápis do 1. třídy. Děje se tak každoročně proto, aby
se děti ještě před zápisem seznámily alespoň trochu s prostředím školy a školními třídami.
V týdnu od 9. do 13.2. byla ve spojovací chodbě školy umístěna výstava Z dějin čs.
kosmonautiky, kterou zde instalovali pracovníci Hvězdárny z Valašského Meziříčí.
Zápis do 1. třídy se konal ve středu 11. února ve třídách, ale i na chodbách přístavby školy za
účasti všech vyučujících 1. stupně. Opět jsme chtěli co nejvíce eliminovat obavy budoucích
školáků z této události, proto jsme zapojili i starší žáky (letos to byli žáci 8.B s třídním
učitelem Mgr. Petrem Zátopkem), hry a zábavu, aby zápisové odpoledne nebylo jenom
vážné. Na základě výsledků zápisu bylo zatím zapsáno 23 dětí do první třídy pro školní rok
2004/2005, v osmi případech podali rodiče žádost o vyšetření dětí v pedagogicko psychologické poradně.
Ve 2. polovině února se konala ve škole matematická Pythagoriáda žáků 6. – 7. tříd, dále žáci
naší školy reprezentovali v okresních kolech soutěží Dějepisná olympiáda a Olympiáda v
českém jazyce, ale v době uzávěrky Zpravodaje dosud nebyly známé výsledky. Informovat
tedy budeme v dalším čísle.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
ZÁPISDĚTÍ
do Mateřské školy v Kelči pro celý školní rok 2004 – 2005
/ od 1. 9. 2004 do 30. 6. 2005 /
se uskuteční ve středu 24. března 2004
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ kancelář ředitelky /.
Rodiče s dětmi budou mít možnost prohlédnout si celou mateřskou školu a také se seznámit se
„Vzdělávacím programem školy “.

O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni písemným
Rozhodnutím o přijetí dítěte do MŠ v průběhu měsíce května.

Ve středu 10. 3. 2004 vystoupí děti z Mateřské školy Kelč na valašskomeziříčské
„ MATEŘINCE “ v Zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, kde se představí děti z
mateřských škol okresu Vsetín.
V pondělí 15. 3. 2004 pojedou všechny děti z Mateřské školy Kelč se svými učitelkami do
MĚSTSKÉHO DIVADLA ZLÍN na pohádku „BAJAJA“ .
Začátek představení je v 10.00 hodin. Cena představení je 40,-Kč.
Dětem bude doprava i vstupenka uhrazena z prostředků Sdružení rodičů při MŠ Kelč.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

CHARITA Valašské Meziříčí
Nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným ...
CHARITA VALAŠSKE MEZIŘÍČÍ
Tel.: 571 677 248

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KELČI
nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným při zabezpečování nezbytných životních
potřeb a úkonů, kterými jsou například: úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání,
jednoduché ošetřovatelské úkony, dovážka oběda, podání oběda, mytí nádobí, nákupy a nutné
pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, praní, žehlení, doprovod na vyšetření
apod.
Dále nabízíme: pedikúru, masáže a sociálně-právní poradenství.
Tato služba je poskytována občanům v jejich domácnostech.
V případě zájmu o službu či získání dalších informací se na nás můžete obrátit vždy ve
čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod. v naší Kelčské pobočce na adrese: Kelč č. 39 (bývalý Dům dětí
a mládeže, přístavba radnice). Pokud vám tato doba nevyhovuje, můžete nás telefonicky
zkontaktovat na čísle 571 677 248 v Po – Pá od 7:00 do 15:00 hod. nebo navštívit osobně na
našem zařízení ve Valašském Meziříčí na adrese: DPS na Vyhlídce, ul. J. K. Tyla č. 418, 757
01, Valašské Meziříčí.
Pečovatelská služba bude zajišťována místními obyvateli, zdravotní péče bude poskytována
dle ordinace lékaře kvalifikovanými zdravotními sestrami, které poskytují zdravotní péči ve
Valašském Meziříčí.
Jana Langová

