ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2004

Úvod zpravodaje 1/2004
Moji drazí !
Začínáme nový rok 2004 a já jsem rád, že mám zase příležitost napsat vám několik slov
povzbuzení.
Svět, ve kterém žijeme, je světem plným smutku, smutku, bolesti, lidských tragédií. Kolem
nás neustále někdo bojuje, umírá hlady. Terorismus, násilí, lidská bezohlednost, rozbitá
manželství, rozhádané rodiny….To všechno nás může děsit a zarmucovat. Zvlášť ty, kteří
mají dobré a citlivé srdce.
V mateřské školce jeden chlapec stále nosil dva kapesníky. Učitelka se ho ptala proč. Chlapec
jí odpověděl : „ Jeden mám na utírání nosu a druhý mám na to, abych s ním utíral oči těm,
kteří pláčou.“
Takže pěkný příběh, který nám říká velmi důležitou pravdu :
Žijeme svůj život jen jednou. A proto nic neodkládejme, poskytněme hned všechno dobro,
které můžeme někomu projevit. Nečekejme, nezanedbávejme to, protože nežijeme na světě
dvakrát ! Kdo žije s otevřenou náručí, obvykle neudělá kariéru, ale nalezne spoustu lidí, které
může obejmout může jim pomoct.
Na začátku nového roku 2004 Vám všem z celého srdce přeji hodně štěstí, lásky, zdraví a
především dobré a obětavé srdce pro každého, kdo bude potřebovat dva kapesníky…
Mgr. Piotr Wardecki, farář

Usnesení ze 17.zasedání Rady města Kelče dne 26.11.2003















Rada byla seznámena s žádostí p.Pavla Vally a Václava Žůrka o odprodej nemovitosti bývalé
kotelny na pozemku st.pl. 407 v k.ú. Kelč – Nové město a doporučuje zastupitelstvu vyhlásit
záměr prodeje této nemovitosti.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor / 2 místnosti v I.poschodí/ v přístavbě radnice v
Kelči čp. 39 Farní charitě Valašské Meziříčí ,kpt. Zavadila 1345 za účelem zřízení pracoviště
pro zabezpečování ošetřovatelských a pečovatelských služeb pro seniory a zdravotně
postižené.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v přístavbě obecního domu v Komárovicích
čp.37 Kateřině Šimečkové , Lešná 149 za účelem zřízení a provozování hostinské a restaurační
činnosti.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí obecního domu ve Lhotě u Kelče
čp.46 paní Vilmě Vadelové , Kelč – Lhota čp.38. Rada pověřuje městský úřad a osadní výbor
Lhota přípravou podmínek tohoto pronájmu.
Rada byla seznámena s nabídkami na zpracování mzdové a personální agendy pro městský
úřad Kelč a pověřuje starostu jednat o nabídce daňové poradkyně Jaroslavy Plánkové , Velké
Karlovice 553.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o nájmu zajištění provozu a údržby kanalizace mezi
Městem Kelč a VaK Vsetín a.s. a postupuje ji zastupitelstvu k projednání.
Rada bere na vědomí oznámení akciové společnosti VaK Vsetín o úpravách cen vodného a
stočného od 01.01.2004 a pověřuje městský úřad tuto informaci zveřejnit ve Zpravodaji a na
úřední desce.
Rada byla seznámena s žádostí 3 rodin z Komárovic o pokácení popř.ořezání 2 ks lip na
obecním pozemku p.č. 916/1 a doporučuje městskému úřadu před rozhodnutím zajistit
posouzení odborníkem.









Rada bere na vědomí žádost Občanského sdružení Anděl Kelč čp.290 o finanční příspěvek na
úhradu nákladů vynaložených na akci „Paraakademie dne 10.10.2003“ a žádosti nevyhovuje.
Rada schvaluje jednostránkovou presentaci Města Kelč v připravované publikaci „Česká
republika na prahu nového tisíciletí“ , kterou připravuje Vydavatelství SRDCE s.r.o. , Ostrava.
Rada byla seznámena s nabídkou firmy ELSAP s.r.o. , Kelč na nasvícení kostela sv.Petra a
Pavla v Kelči a pověřila starostu a místostarostu dalším jednáním o přípravě nabídky na
nasvícení věže kostela a zámku.
Rada vzala na vědomí poděkování zástupce oddílu kopané TJ Kelč za poskytnutí příspěvku pro
mládežnická družstva kopané na rok 2003. Návrh rozpočtu a požadavek finančního příspěvku
na rok 2004 bude předložen finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2004.
Rada pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním ve věci projektové přípravy
infrastruktury města.

Usnesení z 18.zasedání Rady města Kelče 08.12.2003


















Rada projednala návrhy obecně závazných vyhlášek č. 1 – 4/2003 o místních poplatcích a tyto
doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada byla seznámena s návrhem dodatku č.2 ke smlouvě o svozu a uložení odpadů s firmou
JOGA VALAŠSKO s.r.o. a pověřuje starostu svolat k této záležitosti samostatné jednání
zástupců firmy a Rady města.
Rada schvaluje poskytnutí jednorázových odměn členům komisí rady , výborů zastupitelstva a
osadních výborů za práci v roce 2003. Rada schvaluje navýšení pokladního limitu pokladny
MěÚ Kelč na částku 20 000, Kč s okamžitou platností.
Rada byla seznámena s žádostí pana Jaroslava Klause , Kelč čp.69 o řešení odkanalizování
silničního příkopu od jeho rodinného domku a pověřuje starostu projednat návrh s příslušnou
SÚS.
Rada schvaluje poskytnutí finanční a materiální pomoci místní organizaci Českého svazu
chovatelů na činnost a opravy areálu chovatelů v roce 2004. Dalším jednáním pověřuje
starostu.
Rada bere na vědomí žádosti pana Radima Bělašky a Zdeňka Němce z Polic o zakoupení
stavebních pozemků v lokalitě „Sázany“ a žádosti odkládá.
Rada schvaluje pronájem bytu č. 205 v penzionu Kelč čp. 290 panu Vladislavu Foltýnovi
bydliště Na Apollu 801 , Valašské Meziříčí od 01.01.2004 na dobu neurčitou.
Rada bere na vědomí informaci Severomoravské energetiky , a.s. OS Valašské Meziříčí o
přípravě stavby na rok 2004 „Úprava vedení NN včetně domovních přípojek NN ve Lhotě u
Kelče“. a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada schvaluje pronájem části pozemků parc.č. 992/11 , 992/12, 993/1, 993/2, 1019/1 PK
1019/2 v k.ú. Kelč – Nové město ( zahrádky pod hřištěm) současným uživatelům. S uživateli
sepíše MěÚ písemné smlouvy.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ Kelč ze mzdových prostředků školy dle
předloženého návrhu.
Rada byla seznámena s návrhem úpravy rozpočtu k 31.12.2003 .

Usnesení ze 7.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
12.12.2003



Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu nemovitostí : bývalá kotelna včetně zastavěného
pozemku st.pl. 407 v k.ú. Kelč – Nové město.







Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. VaK /97/2003 o nájmu , zajištění provozu a údržby
vodohospodářského zařízení mezi Městem Kelč a Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č.1/ 2003 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 2/2003 o místním poplatku
ze vstupného.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 3/2003 o místním poplatku
ze psů.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 4/2003 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.

Informace k poplatkům pro rok 2004:
Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů zůstává nezměněna, činí tedy 300 Kč na osobu s trvalým
pobytem v Kelči.
Složenky k placení poplatku budou občanům rozesílány během měsíce ledna 2004.
Občanům místních částí nabízíme opět možnost vyřídit záležitosti týkající se poplatků za odpad a
poplatků ze psů na obecních úřadech v místě jejich bydliště.
Babice

úterý

20. ledna 2004 14-16 hodin

Lhota

čtvrtek

22. ledna 2004 14-16 hodin

Němetice

úterý

27. ledna 2004 14-16 hodin

Komárovice čtvrtek

29. ledna 2004 14-16 hodin

Zároveň budou občanům vydány pytle na tříděný odpad a harmonogram svozu odpadu.
Dne 12. 12. 2003 schválilo Zastupitelstvo města Kelč na svém 18. zasedání Obecně závazné
vyhlášky 1-4/2003 o místních poplatcích.
Obecně závazná vyhláška města Kelč
č. 1/2003 ze dne 12.12.2003
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Vyhláška je zveřejněna na úřední desce MěÚ a je k nahlédnutí na MěÚ Kelč.

Obecně závazná vyhláška města Kelč
č. 2/2003 ze dne 12.12.2003
o místním poplatku ze vstupného
Vybráno z vyhlášky :
Čl.6

Sazba poplatku
Sazba poplatku z úhrnné částky vybraného vstupného činí:
a) sportovní akce 10 %,
b) kulturní, prodejní a reklamní akce 20 %.
Po dohodě s poplatníkem je možno stanovit paušální sazbu, která činí:
a) při vstupném do 35,-Kč

800,-Kč

b) při vstupném od 35,-Kč do 50,-Kč včetně

1 600,-Kč

c) při vstupném nad 50,-Kč

2 400,-Kč

Čl.7
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozději do 15 dnů od pořádání akce.
Čl.8
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků ze vstupného jsou osvobozeny:
a) akce pořádané místní neziskovou organizací,
b) akce určené mládeži a dětem při nichž není podáván alkohol,
c) akce, které pořádá obec nebo kulturní zařízení zřizované obcí.

Obecně závazná vyhláška města Kelč
č. 3/2003 ze dne 12.12.2003
o místním poplatku ze psů
Vybráno z vyhlášky:
Čl. 3
Poplatník
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo na území města Kelč.
Čl. 4
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně na předepsaném tiskopise
vydaném správcem poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří
psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je
poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.

Důvod pro osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši
jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození a to do 15 dnů ode dne, kdy
tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku
příjmení, jméno, trvalý pobyt a rodné číslo u fyzické osoby nebo název, sídlo a IČO u
právnické osoby.
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří
měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej),
poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.
Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek činí za kalendářní rok:
a) za prvního psa 500,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 750,- Kč
c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího
důchodu 200,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa jehož držitelem je osoba uvedená v písm.c) 300,- Kč
Čl. 7
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do
15 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.
(3) Zanikne-li poplatková povinnost zjištěný přeplatek se na písemnou žádost poplatníka
vrátí , činí-li více než 50,- Kč 1) .
Čl. 8
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatků ze psů je ze zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, který je:
c) osoba nevidomá a bezmocná 2),
d) osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod
podle zvláštního právního předpisu 3),
e) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob podle odst.a,b.,
f) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
g) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 4) .
(2) Od poplatků ze psů jsou osvobozeni psi:
a) kteří patří městu a jeho rozpočtovým a příspěvkovým organizacím,
b) kteří mají příslušné osvědčení o speciálním výcviku záchranářských a policejních psů.

Čl. 9
Úlevy z poplatku
Nárok na úlevu poplatku má:
a) poplatník mající trvalé bydliště v rodinném domku u prvního psa ve výši 400,- Kč.
Poplatek po úlevě činí 100,- Kč.
b) Poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu mající trvalé bydliště v rodinném
domku u prvního psa ve výši 100,- Kč. Poplatek po úlevě činí 100,- Kč.

Obecně závazná vyhláška města Kelč
č. 5/2003 ze dne 12.12.2003
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyhláška je k nahlédnutí na MěÚ Kelč.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jaselská 1106, PSČ 75511
Cenové oznámení
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2004 :
Cena v Kč/m3:

Bez DPH

Včetně 5% DPH

Vodné

22,90

24,05

Stočné

12,40

13,02

Vodné + stočné

35,30

37,07

cena vodného je stanovena za 1 m3 ( 1 000 litrů ) odebrané pitné vody
cena stočného je stanovena za 1 m3 ( 1 000 litrů ) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace
Stavy vodoměrů k 31.12.2003 budou stanoveny technickým propočtem.

Informace Ministerstva financí
Změna v podání daňového přiznání a v placení daně z převodu nemovitostí od 1.1.2004
S účinností od 1. 1. 2004 dochází novelou zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a

dani z převodu nemovitostí, tak především v placení této daně.
Tato změna se týká případů, kdy je úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem
uskutečněn po 1.1.2004.
Dle nové právní úpravy je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci v němž
– byl zapsán vklad práva do katastru nemovitosti,
– nabyla účinnosti smlouva o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v
katastru nemovitostí,
– bylo vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti ve veřejné dražbě nebo nabylo
právní moci rozhodnutí o příklepu a bylo zaplaceno nejvyšší podání při výkonu rozhodnutí nebo
exekuci,
– nabylo právní moci rozhodnutí nebo byla daňovému subjektu doručena jiná listina, kterými se
potvrzují nebo osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti.
V těchto případech úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k nemovitostem uskutečněných v
době po 1. 1. 2004 je daňový subjekt povinen v daňovém přiznání si daň z převodu nemovitostí sám
vypočítat a ve lhůtě pro podání daňového přiznání daň zaplatit. Sazba daně z převodu nemovitostí z
úplatných převodů či přechodů vlastnických práv uskutečněných po 1. 1. 2004 činí 3% základu daně.

Povinnou přílohou daňového přiznání je:
– ověřený opis nebo ověřená kopie smlouvy nebo jiné listiny, kterou se potvrzují nebo
osvědčují vlastnické vztahy k nemovitosti
– znalecký posudek o ceně zjištěné podle oceňovacího předpisu kromě případů, kdy zákon
povinnost předložení znaleckého posudku neukládá.
Upozornění : Nepodá-li poplatník daňové přiznání a současně nezaplatí daň nebo tak učiní
opožděně, tj. po lhůtě k podání daňového přiznání, vystavuje se sankci v podobě penále na
dani z převodu nemovitostí, popř. zvýšení daně až o 10%.
Další informace k vyměření a placení daně z převodu nemovitostí od 1. 1. 2004 budou
vyvěšeny na úředních deskách ve všech obcích, popř. na MěÚ v Kelči.

Historie
Záhorská kronika, Listopad 1931
Florian Zapletal
Zánik hradu Šaumburka u Kelče
Hrad vystavěl v románském slohu roku 1272 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku na
kótě 612 nad Podhradní Lhotou východně od Bystřice pod Hostýnem a jižně od Kelče.
O jeho stavbě dovídáme se z Brunovy listiny, dané téhož roku, v níž se praví, že castrum
bonum ct necessarium construitur, staví se hrad pevný a potřebný (Codex Moraviae IV. 94).
V českých pramenech XV. století uvádí se jako hrad Šumburk.
Od roku 1416 měl Šumburk v zástavě Zikmund z Bítova u Znojma, který se před tím uvádí
od roku 1412 v manských knihách olomouckého biskupství jako starosta (purgravius) na
Šaumburku (Lechner II. 293).

Zikmund z Šaumburku podepsal landfryd, daný na sněmu obecním v Brně 4. března roku
1434, a přivěsil k němu svou pečeť (A Č.X 251).
Roku 1437 byla tato zástava rozšířena na Zikmundovy syny Mikuláše z Bítova a Hanúška z
Liptyně u Osoblahy (Volný, KTO. I. 56).
Všichni tři Zikmund, Mikuláš i Hanuš – psali se také z Dešné u Bítova (okres Jemnice).
Manské knihy uvádějí – rok 1447 – výslovně Mikuláše z Bítova a Hanúška z Dešné jako
bratry (Lechner I. 57).
A podle knih půhonných a nálezových z roku 1437 byl Mikuláš z Bítova synem
Zikmundovým (III. 474).
O jejich životě na Šaumburku roku 1437 podávají několik zpráv uvedené Knihy půhonné.
Zdeněk z Kokor u Přerova pohnal Mikuláše z Šaumburku, že mu truhly vybil a pobral z nich,
což v nich bylo, ježto jemu Zdeňkovi to neboštík bratr stupečník poručil a Mikuláši z
Šaumburka dal schovati k věrné ruce (III. 458).
Jan Duň z Žakovic u Bystřice pod Hostýnem a Jindřich z Trúbek u Zdounek pohnali
Zikmunda a Mikuláše syna jeho z Bítova a z Velikých Prosenic u Lipníka nad Bečvou, že
neboštík Jan Čeček, bratr jejich, svěřil jim a dal schovati peníze a zlaté v tom ušel, a oni Jan a
Jindřich k tomu právo mají podle svobod této země (III. 474).
Kněz Mikuláš, převor a konvent kláštera sv. Michala v Olomouci pohnali Zikmunda z
Deštného seděním na Šaumburku, že jim drží hřivnu platu v Malých Proseničkách blíž
Přerova, nemaje k tomu práva (III.475).
Hanuš z Deštného pohnal Oldřicha Stoše z Dřevohostic, že mu slíbil za peníze za Jiříka ze
Šternberka a z Lukova na Holešovsku i nechce mu plniti. Z téhož důvodu pohnal Hanuš z
Deštného také Albrechta z Postupek u Kroměříže (III. 512).
Mikuláš z Bítova pohnal Jiříka a Lacka, bratři ze Šternberka a z Lukova, že dal za ně peníze
a těch mu plniti nechtí (III. 516-517).
Jan z Bořitova a z Počenic u Zdounek pohnal Mikuláše z Šaumburku, že slíbil za Zbyňka z
Bystřice k Albrechtově ruce, což by Albrecht a Oldřich Šiška mezi Janem a Zbyňkem vyřkli,
aby na tom přestali, a toho Zbyněk učiniti nechtěl a měl dáti svou při popsanou Albrechtovi
(III. 523).
To všechno stalo se roku 1437.
Roku 1438 zasedal Mikuláš z Šumburka odjinud z Bítova na manském soudě (Lechner I. 47).
Ale téhož roku pohnal ho u manského soudu Petr z Petřvaldu o zboží v Malhoticích u Kelče
(Lechner II. 325,326), a rovnán sirotčí spor mezi ním a Václave, z Kobeřic (Lechner II. 326).
Roku 1441 vidíme Mikuláše z Bítova odjinud ze Šaumburku opět mezi přísedícími
manského soudu (Lechner I. 50,96).
Roku 1444 dostal Mikuláš z Bítova na Šaumburku od biskupa Pavla za věrné služby do
nájmu manskou ves Loučku (Lechner I. 99).
Roku 1445 zasedá Mikuláš zase na manském soudě (I. 53,101), stejně roku 1447 (I. 103).
Na rok 1447 navazují opět Knihy půhonné a nálezové.
Miroslav z Cimburka, odjinud ze Schradic a Brumova, pohnal Mikuláše z Šaumburku, že
poslal na něho čeleď svou do Valašských Klobouk a tam mu pobrali (loupili) v jeho městě
(III. 599).
Jan Mukař z Kokor u Přerova pohnal Mikuláše z Bítova a Šumburka, že mu vzal dvě stě
hřiven grošů věna mateře jeho, práva k tomu nemaje (III. 600).
Jan z Opatovic u Kelče pohnal Machnu z Libosvar, že po smrti otce jeho truhlu Janovu vzala
na Šumburce, v níž byly pás stříbrný, peníze, koltra (závěs) postavcová i jiné věci Janovy,
nemajíc k tomu práva (III. 606). Poručníka učinil Bohušku z Předkelčí.
Matěj z Něhova pohnal Mikuláše z Šumburka, že mu slíbil za Jana Hluckého z Messenpeku
za peníze a těch mu plniti nechce (III. 610).
Petráš z Prosenic na Lipensku pohnal Mikuláše z Šumburka, že mu odkoupil základu jeho

vsetínského zboží (panství) , ježto on Petráš na tom postihnouti měl. Pro totéž pohnal Petráš
také Hanúška z Šaumburka, Mikulášova bratra (III. 612).
Mezi Petrášem z Prosenic a Mikulášem z Šumburku páni roku 1448 nalezli, že Mikuláš nemá
tomu půhonu odpovídati (III. 632).
Mikuláš z Bítova pohnal roku 1447 Jana Mukaře z Kokor, že list má, který mu vrátil a jeho
poručníkům a rukojmím, ježtoť svědčil Mikulášově sestře Hedvice a Mikulášovi, a on Jan
ten list nechce mu před pány ukázati k jeho potřebě (III. 619).
Hanuš z Deščné (Dešné u Bítova na Znojensku), Mikulášův bratr, pohnal Albrechta ze
Šternberka a z Holešova, že mu slíbil za Lacka ze Šternberka za zprávu za Kožeraly (později
zaniklou ves u Dřevohostic) a že mu to měl v desky vložiti a zpraviti podle listu a toho mu
neučinil. Mimo to pohnal Hanuš Albrechta, že kázal bráti jeho lidem v Holešově a jímati je
(III.619).
Pokračování příště.
Milada Davidová

Kultura
Začíná plesová sezóna !!!
Pátek 16. ledna 2004
Myslivecký ples
Hraje : RYTMIK
Začátek : 19,30 hodin

Pátek 23. ledna 2004
Ples Kdu - ČSL
Hraje : POHODA
Začátek : 19 hodin

Sobota 31. ledna 2004
Ples sportovců
Hraje : MORAVSKÁ VESELKA
Začátek : 19,30 hodin
V únoru :
sobota 7.2.2004 Ples SR při ZŠ Kelč
sobota 14. 2.2004 Hasičský ples
sobota 21. 2. 2004 Farní ples

Městský úřad Kelč uvádí
ve středu 18. února v 19 hodin
v kulturním domě v Kelči

lidovou operetu o čtyřech obrazech v podání
členů Hudebního divadla Karlín Praha a Josefem Zímou v hlavní roli

PODSKALÁK

( Karel Hašler * F.F.Šamberk)

Vstupné : 150, 120,100 Kč
Předprodej : Městský úřad Kelč, informace tel. 571 665 913

Program Kina Kelč na měsíc leden 2004
Neděle 4. ledna v 18 hodin
ŽELARY
Brutálně vstoupí válka do života adeptky medicíny Elišky – pro svou spolupráci s odbojovým
hnutím se musí skrývat hluboko v horách. Proměny jejího osudu sleduje ve svém druhém
filmu Ondřej Trojan. Český film, vstupné 35 Kč.
Středa 7. ledna v 19,30 hodin
IDENTITA
Osamělý motel, děsivá noc a deset cestujících, jejichž život je vyměřen úmysly – koho ?
Psychopata, anebo scénáristy, který má v rukávu schované eso ? Americký film s českými
titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 11. ledna v 18 hodin
PUPENDO
Děj českého filmu nás zavede do dob reálného socialismu, mezi lidi, kteří měli tři možnosti.
Plavat proti proudu, s proudem nebo šlapat vodu. Vstupné 35 Kč.
Středa 14. ledna v 19,30 hodin
BOŽSKÝ BRUCE
Tak dlouho si Bruce Nolan ( Jim Carrey ) stěžoval, až ho Pánbůh vyslyšel. Propůjčil mu svou
moc – a „teď se hochu ukaž“. A Bruce se ukázal- bohužel. Americká komedie s českými
titulky, vstupné 33 Kč.
Neděle 18. ledna v 18 hodin
BLÁZNIVÁ ŠKOLKA
Eddie Murphy se v další ze svých komedií představuje co by otec, který přijde o místo a musí
se starat o svého čtyřletého syna. Konkurenční boj s exkluzivní školkou pro bohaté právě
začíná. Americká rodinná komedie s českými titulky, vstupné 33 Kč.
Středa 21. ledna v 19,30 hodin
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE
Sešli se v „ Tenkrát na východě “ a moc jim to slušelo. Takže tentokrát se Jackie Chean a
Owen Wilson vydali obrátit vzhůru nohama viktoriánský Londýn. Americká akční komedie s
českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 25. ledna v 16 hodin !!!
PRASÁTKO A JEHO VELKÝ PŘÍBĚH
Další z postaviček z dětské knížky ( Medvídek Pú ) se dočkalo vlastního příběhu. Bojácné a
ustrašené prasátko se ztratilo a parta jeho přátel ho začne hledat. Americký kreslený film v
českém znění, délka 74 minut, vstupné 25 Kč.

Středa 28. ledna v 19,30 hodin
SLZY SLUNCE
Rutinní záchranná mise se pro Bruce Willise a jeho partu mariňáků změnila ve zkoušku
charakteru – dokáží tváří v tvář lidskému utrpení porušit své příkazy ? Americké válečné
drama s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Na měsíc únor připravujeme :
Matrix III
Lara Croft II
Liga výjimečných
Prci, prci, prcičky – svatba

Na měsíc březen připravujeme :
Hledá se Nemo
Mezi námi děvčaty
S.W.A.T. – jednotka rychlého nasazení
Mazaný Filip
Pán prstenů – Návrat krále

Doufáme, že s naší nabídkou filmů jste a budete spokojeni.
Miroslav Pajdla

Kuželky
Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2003 – 2004
Výsledky 10. – 13. kola : ( muži )
Kelč- Hranice „B“

10 : 0

1582 – 1426

2

Frenštát „B“ - Kelč

0 : 10

1580 – 1738

2

Sedlnice „C“ - Kelč

2:6

1318 – 1497

2

Kelč- Sedlnice „B“

4:6

1594 – 1596

0

Čelo tabulky po 9. kole :
Bílovec „B“

13

10

0

3

1580

88 : 42

20

Kelč

13

9

0

4

1599

90 : 40

18

Zubří

13

9

0

4

1552

82 : 48

18

Vsetín „B“

13

8

0

5

1573

80 : 50

16

Sedlnice „B“

13

8

0

5

1541

62 : 68

16

Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2003 – 2004
Výsledky 6.- 8. kola :

Ostrava Hlubina „A“ - Kelč

6:2

1184 : 1141

0

Kelč- Přerov

8:0

1125 : 994

0

Ostrava Michálkovice - Kelč

6:2

1060 : 1055

0

Hlubina Ostrava „A“

8

1181

58 : 6

16

Kelč

8

1091

44 : 20

10

Val.Mez. „B“

8

1113

40 : 24

10

O.Michálkovice

8

1077

38 : 26

10

Opava

8

1079

34 : 30

10

Čelo tabulky po 8. kole :

Josef Gassmann

Různé
Za poznáním přírody do areálu ZŠ Loučka
Základní škola Loučka dokončila projekt Učíme se v přírodě a s přírodou. V jeho rámci byla
vybudována čtyři pracoviště pro zlepšení podmínek pro výuku ekologie, přírodovědy,
přírodopisu, vlastivědy a zeměpisu.
Na spolufinancování se podílel mimo školy ještě Nadační fond ZŠ Loučka a především Zlínský
kraj zastoupený hejtmanem ing. Františkem Slavíkem. Podíl Zlínského kraje na financování
činil na základě smlouvy o poskytnutí veřejné podpory malého rozsahu 79,51%, tj. 97.000,-Kč
při celkových nákladech 122.000,-Kč.
Autoři projektu kladli důraz na využití regionálních prvků ve výuce přírodovědných předmětů.
„Chtěli jsme, aby se děti mohly bezprostředně seznamovat s rostlinami a živočichy, kteří žijí v
areálu školy, aby mohly u přírodovně-vlastivědné mapy poznávat širší souvislosti celého
regionu, aby viděly praktický dopad špatného nakládání s nebezpečnými odpady. Součástí
projektu bylo i vybudování přírodní Veverčiny stezky, kde děti spojí informace ze života
ohroženého živočicha – veverky s aktivním pohybem v přírodě a plněním různých
dovednostních úkolů,“ řekl Pavel Čučka při slavnostním zahájení.
Druhou částí projektu je vlastní práce dětí na nových pracovištích. K tomu účelu budou děti
vybaveny pracovními listy, do nichž budou zapisovat svá pozorování a pomocí kterých se také
budou seznamovat se základy vědecké práce.
Projekt mohou využívat pro svou výuku základní i mateřské školy v Kelči, v Rajnochovicích,
ve Všechovicích, v Kunovicích, v Policích a v Brankách.
Areál školy je přístupný široké veřejnosti, a tak každý, kdo navštíví Loučku, se může seznámit
i s touto novou zajímavostí.

Mgr. Pavel Čučka, ředitel ZŠ Loučka

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč
1) TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK:
4.1.2004 - neděle
25.1.2004 - neděle
Doba výdeje vždy od 930 do 1130 hodin v kanceláři MO ČRS Kelč. V těchto termínech se
budou rovněž prodávat členské známky na rok 2004. Termín 4.1.2004 možno využít i pro
odevzdání MP sumářů za rok 2003. Na privátních adresách nebudou náležitosti s
odevzdáváním sumářů, členskými známkami a povolenkami vyřizovány. Členské známky a
povolenky nutno kupovat osobně!
2) PODMÍNKY PRO VÝDEJ POVOLENKY:
- platný rybářský lístek pro rok 2004 - vydává MěÚ Kelč
- odevzdaný sumář úlovků za rok 2003 v termínu uvedeném výše
- splněna pracovní povinnost za rok 2003 v rozsahu 10 hodin, neodpracované brigádnické
hodiny možno zaplatit při výdeji povolenky.
- platný členský průkaz – s fotografií !!! (při nesplnění nebude známka a povolenka vydána)
- průkaz ZTP, ZTP-P a potvrzení o plném invalidním důchodu
Pevné zdraví, pohodu, štěstí, hodně úspěchů a spokojenost v roce 2004 Vám přeje za výbor
ČRS MO Kelč
Ing. Jaroslav Orel

Městská knihovna Kelč děkuje firmě ELSAP za finanční příspěvek na nákup nových
knih.

