ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

9/2003

Úvod zpravodaje 9/2003
Když začaly prázdniny, mnoho lidí si všimlo, že se zase něco děje ve škole. Nastoupili
zedníci a začali bourat kuchyň a jídelnu. Neděje se nic nového, vždyť už několik let věnuje
město škole mimořádnou pozornost. Budovaškoly je sice pěkná, ale sto let stará a potřebuje
důkladnou opravu.Proto bylo nutné v minulých letech vyměnit stropy v celém druhém
poschodí, zrekonstruovat další stropy, elektrorozvody a kompletně přebudovat sociální
zařízení. Tyto práce byly vynuceny havarijním stavem, kdy hrozilo zřícení stropůjak ve
třídách, tak v sociálním zařízení.
V letošním roce nás donutily nové předpisy o školním stravování k rekonstrukci jak kuchyně
a jejího zázemí, tak jídelny. Podařilo se získat státní dotaci 15 miliónů korun, a proto jsme
přistoupili nejen k rekonstrukci stravovací části, ale také k zastřešení nového pavilonuškoly.
Tato budova, postavená poměrně nedávno, měla plochou střechu, na které se stále
projevovaly závady a každá oprava byla jen krátkodobá. Proto jsme se rozhodli pro novou
šikmou střechu. Zároveň v tomto zastřešeném prostoru vzniknou nové učebny a kabinety,
potřebné hlavně pro jazykovou výuku.Nová kuchyň bude vybavenašpičkovou technikou a
bude splňovat náročné normy pro přípravu a výdej stravy. V jídelně se zvýší kapacita pro
stravování, a tak ubude stresových situací, kdy se žáci museli v poměrně krátkém čase
vystřídat v malé jídelně.Na takto rozsáhlou zakázku bylo vypsáno výběrové řízení, které
vyhrála firma Bytmont z Frýdku Místku. V současné době finišují stavební práce a chystá se
montáž technologického zařízení.
Všichni víme, že nejen škola potřebuje opravit,ale existuje mnoho dalších problémů. Je třeba
opravit komunikace, kulturní dům potřebuje řádnou rekonstrukci a jsou další místa, kam je
nutné investovat. Také v našich místních částech je třeba ještě hodně udělat.
Velkým problémem, který nás tíží, je dokončení odkanalizování Kelče a místních částí.
Proto bylo naší snahou získat prostředky na zahájení těchto akcí. V letošním roce chceme
zahájit kanalizaci v Kelči. Celá stavba má náklady vyšší než 18 miliónů korun. Díky státní
výpomoci můžeme tuto akci realizovat. Zprovozněním této stavby bude prakticky všechna
splašková voda z Kelče přivedena na čističku odpadních vod a tím dojde k výraznému
zlepšení životního prostředí.
Čeká nás však odkanalizování všech místních částí. Nejtěžší situace je v Němeticích. Všechny
kanalizační výpusti ústí do potoka, který teče přes Komárovice do Juhyně. V současné době
se zpracovává ekonomická studie, která má určit způsob čištění odpadních vod v Němeticích.
V úvahu připadají tři varianty : klasická čistírna u Němetic, kanalizační přivaděč do
Komárovic a čerpání na čistírnu v Kelči nebo kořenová čistírna v Němeticích. Každá z těchto
variant má své výhody a nevýhody. Teprve ekonomické posouzení nám může pomoct při
rozhodování.
Je jistě ještě mnoho problémů, kterým se musíme věnovat.Čeká nás celková oprava a
zateplení mateřské školy, hledáme využití pro obecní domy v místních částech, náměstí v
Kelči by potřebovalo úpravu a mnoho dalších akcí.
V tomto článku jsem chtěl jen zrekapitulovat činnost zastupitelstva a úřadu města v investiční
oblasti. To však neznamená, že by to měla být jediná náplň práce. Jak úřad města, tak členové
zastupitelstva, výborů a komisí pracují v mnoha jiných oblastech, které jsem nepostihl.

Věřím, že naše společná práce bude stále přinášet konkrétní výsledky ve všech oblastech naší
činnosti.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 9.zasedání Rady města Kelče dne 30. 06. 2003















Rada byla seznámena s návrhem Správy a údržby silnic ve Valašském Meziříčí na vymezení
úseků silnic které nebudou udržovány v zimní sezóně 2003 – 2004 / Kelč – Zámrsky a Kelč –
Police /a tento bere na vědomí bez připomínek.
Rada bere na vědomí žádost Ladislava a Ludmily Pajdlových , Kelč 323 o odprodej části
obecního pozemku parc.č. 231/11 v k.ú. Kelč – Staré město a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu s doporučením vyhlásit záměr prodeje.
Rada bere na vědomí zprávu Miroslava Pajdly , vedoucího Kina Kelč o hospodaření kina Kelč a
ukládá snížit počet promítacích dnů v týdnu ( ze 2 na 1 ) se zahájením provozu v polovině září.
Rada bere na vědomí žádost p.Františka Staše , Kelč 372 o odkoupení části obecního
pozemku st.pl. 254 v k.ú. Kelč – Nové město a pověřuje starostu a místostarostu dalším
jednáním o návrzích řešení.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kelč o uzavření školky v době prázdnin od
30.06. do 01.08.2003 a schvaluje čerpání dovolené ředitelky MŠ.
Rada schvaluje finanční příspěvek 2 500,- Kč osadnímu výboru Lhota na dopravu pro
účastníky sjezdu Lhot ve dnech 04. – 06.07.2003 ve Velké Lehotě na Slovensku.
Rada bere na vědomí zprávu Svazku obcí pro hospodaření s odpady v Bystřici pod H. o
činnosti svazku a skládky k 10.06.2003.
Rada byla seznámena s rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 13.05.2003 o
udělení znaku a praporu Městu Kelč a o předání osvědčení předsedou poslanecké sněmovny
p. Lubomírem Zaorálkem.
Městskému úřadu ukládá zajistit nabídky na zhotovení praporu a znaku.
Rada bere na vědomí žádost p. Karla Hradila , Kelč čp.533 o odkoupení pozemku p.č. 707/ 13
v k.ú. Kelč – Nové město a postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena se zápisem z kontrolního dne 25.06.2003 stavby Rekonstrukce ZŠ Kelč.

Usnesení z 10.zasedání Rady města Kelče dne 21. 07. 2003









Rada bere na vědomí informace starosty o průběhu investiční akce “Rekonstrukce ZŠ Kelč –
1.část ”.
Rada stanovuje priority drobnějších akcí pro letošní rok, které budou realizovány podle
finančních možností města a pověřuje starostu přípravou akcí a zajištění nabídek.
Rada bere na vědomí informaci firmy JOGA VALAŠSKO s.r.o. o záměru dočasně ukládat od
srpna 2003 směsný komunální odpad na jinou skládku odpadů.
Rada bere na vědomí žádost Farní charity Valašské Meziříčí o pronájem nebytových prostor v
přístavbě radnice za účelem zřízení detašovaného pracoviště Domácí péče. Uvedené prostory
v současné době využívá Dům dětí a mládeže Valašské Meziříčí . Rada dalším jednáním
pověřuje starostu.
Rada schvaluje úhradu pronájmu 2 ks mobilních toalet od firmy TOI TOI na akci Extraliga ČR v
požárním útoku , kterou pořádá SDH Babice dne 10.08.2003 . Městskému úřadu ukládá
posoudit výhodnost pronájmu nebo zakoupení tohoto zařízení.
Rada schvaluje příspěvek na dopravu dětí do letních táborů v Novém Hrozenkově a Velkých
Karlovicích , které pořádá Dům dětí a mládeže Kelč. Pořadatelé doloží seznam účastníků.



Rada se zabývala přípravou stavebních pozemků v lokalitě “ Na Záhumení” a ukládá
městskému úřadu v souvislosti s nedostatečným prostorem pro inženýrské sítě zajistit
odměření místní komunikace dle zástavbové studie.

Usnesení z 11. mimořádného zasedání Rady města Kelče
dne 6. 08. 2003
Rada projednala výsledky výběrového řízení na stavbu“Dokončení odkanalizování města
Kelč” a souhlasí s tímto pořadím :
Na prvním místě se umístila nabídka č. 3 firmy
Vodohospodářské stavby JAVORNÍK –CZ s.r.o.
698 01 Veselí nad Moravou, Hutník 1497
IČO 26229455
Na druhém místě nabídka č. 1 firmy
IMOS group s.r.o.,763 02 Zlín, Tečovice 353,IČO 42340250
Na třetím místě nabídka č. 4 firmy
SVS – CORRECT, spol. s r.o.,687 12 Bílovice 176,IČO 25513141
Na čtvrtém místě nabídka č. 2 firmy
Vodohospodářské stavby s.r.o.,768 61 Bystřice pod Hostýnem, Obchodní čp. 1576,IČO
46904051
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Oznámení

Základní škola Kelč nabízí rodičům možnost zakoupit u pí. Zdeňky Minářové, účetní
ZŠ, sadu sešitů na celý rok za levnější ceny.

Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v Kelči
sobota 6. září 2003 pro Kelč
sobota 13. září 2003 pro Němetice, Komárovice, Lhotu a Babice
Časový harmonogram svozu pro Kelč
8,00 – 8,30 hod u Sv. Františka
8,35 – 9,00 hod pod Šraňkem
9,05 – 9,45 hod na autobusovém nádraží
9,50 – 10,15 hod u kulturního domu
10,20 – 10,50 hod u chovatelského areálu
10,55 – 11,25 hod na Starém městě
11,30 – 12,00 hod u dolního obchodu
12,05 – 12,30 hod u mlýna
Časový harmonogram svozu pro místní části
8,00 – 8,30 hod Němetice u OÚ
8,40 – 9,10 hod Komárovice u has. zbrojnice
9,20 – 9,50 hod Lhota u obchodu
10,00 – 10,30 hod Babice u OÚ
Můžete odevzdat tyto druhy odpadů :
pneumatiky,duše *sklo-papír * starý nábytek-hadry * ledničky-televizory-rádia * plechovky
od barev-ředidel * plastové nádoby od barev * oleje-kyseliny-rozpouštědla * olověné
akumulátory,tužkové baterie * prošlé léky*zářivky*olejové filtry,kovové,skleněné a plastové
nádoby se zbytkovým obsahem škodlivin*zbytky prostředků na ochranu rostlin a stromů*
Svoz a zneškodnění provádí firma JOGA VALAŠSKO s.r.o.

Historie
Záhorská kronika - Prosinec 1929
Antonín Svěrák
Z městského archivu v Kelči
Nejstarší listina jest z roku 1389, jest latinská. Pro její zajímavost podávám ji tuto v překladu
do slova.
Mikuláš, biskup olomoucký, 1389. Na věčnou památku oznamuji všem obyvatelům našeho
panství : přihodí-li se, že zvyky od starých zachovávané v lepší změniti se mají, není to nic
hany hodného, nýbrž naopak odporučení hodno, poněvadž práva i ustanovení během času dle

poměrů, okolností a místačasto se mění, an příroda sama vždycky žádá nové na sebe bráti
tvary a nic není v přírodě, co by vždy v témž tvaru zůstati mohlo.
Ode dávna zvykem a obyčejem zavedeno bylo v městě našem Kelči jakož i v jiných místech a
městech našeho biskupství olomouckého, že když někdo churavěti počal a buď neměl dědiců
zákonitých, aneb měl-li, tito od něho propuštěni byli, nemohl z věcí a statků svých darovati,
poručiti, aneb vůbec s nimi dle poslední vůle své nakládati, a po smrti jeho statky a věci jím
zanechané přešly na ty které biskupy olomoucké. Ačkoli toto některým zdálo se býti
užitečným pro některý zisk z toho vyšlý, přece pře povstávaly z toho a také mnohé
nepříjemnosti, jakož nás naučila zkušenost, nejlepší učitelka všech věcí. Neboť mnozí
oplývajíce zbožím časným a dědiců nemajíce nenáviděli ustanovení toho a proto stěhovali se
na panství pánů jiných, místa svá opustivše. Jiní opět, kteří chtěli opustiti bydliště své a do
našeho přestěhovati se města, hrozíce se zvyku toho zůstali na místech svých. Jiní zase v
městě sice zůstali, statky však, které měli, ztrávili a probili nechtějíce, aby po jejich smrti
něco zůstalo, což bylo na škodu jak jim tak dobru všeobecnému a dobru celého města a na
škodu biskupství našeho, pročež : My, jižnestali jsme se našimi zásluhami biskupem
olomouckým chtějíce, aby neduhu tomu příkladným odpomoženo bylo prostředkem dle
zákona božského i lidského, dle nejlepšího uznání našeho a za souhlasu ctěných pánů děkanů
a proboštů i celé kapituly olomoucké uváživše, že město Kelč dobrou polohu má, a že na
blízku má kámen stavební i vápenný a proto snadno by mohlo ohraženo býti, což by na veliký
prospěch bylo jak obci tak i sousedům pro mnohé vpády nepřátelské, které v tomto čase
zmáhati se počaly, mohlo by se ohraditi, brány postaviti, náspy vyházeti, jakož i aby se mohlo
pečovati lépe o bezpečnost města, vzdáváme se onoho zvyku, jenž až dosud zachováván byl
jsouce toho domnění, že maličký onen zisk nahražen bude dobrem daleko větším a že
obyvatelé stanou se tím věrnějšími a tím pilnějšími, čím více poznají s jakou péčí a láskou My
o ně se staráme, proto ustanovujeme nyní a na všecky časy : všichni obyvatelé městečka
nemajíc : vlastních synů a dcer ani příbuzných zákonitých mohou před smrtí svou ustanoviti
se svým majetkem podle své vůle. Ti však, kteří majetek po nich převezmou, mají osobně po
den a rok podle starého zvyku uvnitř města sídliti a ne mimo městečko na statcích jiného pána
a říditi se právy a zvyky městečka toho. Jest-li že by za rok a den obývání v městě se jim
nelíbilo, mohou majetek zděděný buď prodati nebo jinému odstoupiti, jenž milým by byl
měšťanům a městu.
Na hradě našem L.P. 1389 v den Početí Mar. Panny, Jindřich z Fülensteinu, správce statků,
Bernard ze Schützendorfu, Gerhard, Jodok z Wolfsberku, Bruno, Jan z Brušperku, z Jesenic.
Dodatek.
Z listu toho v mnohém se můžeme poučiti. Předně nebyla Kelč té doby ještě místem
hrazeným, zato v jiném listu z roku 1429 se již mluví o srubech a branách, patrně nezištný dar
biskupův způsobil, že si město toho vážilo a o zvelebení se přičinilo. Docela jinak to dopadlo
po 200 letech s Posvátnem. Tato farská obec toho roku se též vykoupila z odmrtí, ale za cenu
nových robot.
Není tedy správné, jak kvalifikuje tohoto biskupa Schwoy, an píše : Mikuláš byl nehodný
představitel církve, promrhal statky církevní, byl zřídka kdy doma, pobývaje u zahraničních
knížat.
Pokud Kelče se týká, musí vždy jen v dobrém vzpomínán býti.

Milada Davidová

Běh Terryho Foxe , sportovní odpoledne a zábavný
podvečer
BĚH TERRYHO FOXE, Sobota 13. září od 14 hodin






humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny a na podporu prevence onemocnění
civilizačními chorobami, zejména rakovinou
netradiční veřejná sbírka spojená s aktivním pohybem (během, chůzí, jízdou na kole,
kolečkových bruslích) pro všechny věkové kategorie
akce se zrodila před více než 20 lety v Kanadě a probíhá každoročně ve více než 50 zemích
světa
v České republice je organizován od roku 1993 na více než 200 místech od dubna do
listopadu každého roku
v mezinárodním srovnání Česká republika zaujímá již dlouhodobě první místo na světě
počtem míst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh uskuteční, i počtem zaregistrovaných
účastníků těchto běhů výtěžek sbírky je každoročně na základě rozhodnutí odborné grantové
komise České onkologické společnosti při České lékařské společnosti JEP přidělen vybraným
českým a moravským výzkumným pracovištím”

Specifikace BTF
Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce pořádaná v desítkách
zemích světa a je možno jej charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného
s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během je nutné
se pravidelněpřipravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence tím,
že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. V osobě mladého
Kanaďana lze dokumentovat sílu vůle člověka, který, ač sám ohrožen, myslí na ochranu
zdraví spoluobčanů.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Jeho účelem je absolvovat předepsanou
trať (udělat něco pro své zdraví), finanční - získat z příspěvků účastníků finanční prostředky
na výzkum rakoviny, solidární -vyjádření solidarity s nemocnými a předání poselství Terryho
Foxe dál, především dětem a mladým lidem.
Příběh Terryho Foxe

Historie Běhu Terryho Foxe se váže na životní příběh mladého Kanaďana, kterému byla v 18
letech amputována noha postižená rakovinou kosti. V bolestech a utrpení, které Terry prožíval
a které viděl u ostatních pacientů, se zrodila touha překonat bezmocnost a podniknout něco,
co by napomohlo boji proti této zákeřné nemoci. Rozhodl se běžet napříč Kanadou a
uspořádat sbírku finančních prostředků na výzkum rakoviny. Po intenzívním tréninku a
pečlivé přípravě se 12.dubna 1980 vydal z východního pobřeží kanadské provincie
Newfoundland na trať"maratonu naděje". Za 143 dní uběhl 5565 km, denně absolvoval dávku
téměř rovnou délce maratonské tratě. U Thunder Bay v provincii Ontario byl nucen svůj
hrdinský maraton ukončit. Rakovina se rozšířila do plic a 28.června 1981 ještě ani ne 23letého
Terryho přemohla. Terry Fox se zapsal do srdcí miliónůKanaďanů. Stal se národním hrdinou
a z jeho "maratonu naděje" vznikla tradice, která velmi rychle pronikla i za hranice Kanady.

Důležité informace :
Registrace : od 13 hodin
Start : ve 14 hodin na náměstí před radnicí
Cíl : v parku u kina
Trasy : 3 trasy
I.
II.
III.

- radnice – areál chovatelů – kostel sv. Petra a Pavla - Staré město - směr Němetice a odbočit
ke kinu – cíl
– radnice – areál chovatelů – směr Chmelník – kolem Juhyně – dolinou – Staré město – směr
Němetice a odbočit ke kinu – cíl
– radnice – Komárovice – Němetice – Zámrsky – od zastávky autobusu po schodech dolů
kolem Kaple – směr lom – odbočit vlevo směr Kelč – sběrna surovin – odbočit vlevo –
zahrádkářskou kolonií k parku – kino – cíl

Po dosažení cíle obdrží každý účastník nápoj a drobné upomínkové předměty.
Odpoledne pak následuje volná zábava při sportovních hrách, soutěžích, turnajích apod.
Občerstvení bude zajištěno.
Od 18 hodin bude k tanci i poslechu hrát hudební skupina Masklokal bratří Zdráhalů z
Branek.

Divadlo
středa 24. září v 19 hodin – Malá scéna Zlín –
Tanec mezi vejci
představení Divadla Metro Praha ( nové divadlo v centru
Prahy)
-divácky nejúspěšnější situační komedie ze současnosti
-v hlavní roli Stela Zázvorková, Ivan Vyskočil, Anife I.
Vyskočilová, Světlana Nálepková a další.
( cena vstupenky 250 Kč )

Kultura - Připravujeme :
Sobota 10. října 2003 v 19 hodin v KD v Kelči.
“ Rendezvous s operetou ” Hudebně zábavný pořad Umělecké agentury Karla Smolky z
Opavy.
Muzikál v Praze - neděle 19. října 2003
Les Misérables – Bídníci
Cena s dopravou : 850 Kč a 1000 Kč ( podle ceny vstupenky )
Závazné přihlášky a zálohu 500 Kč přijímáme do 15. září 2003 .

Kino

Září 2003
Pozor, změna ve dnech promítání !!!
V měsíci září, říjen a listopad se bude hrát pouze v neděli !
Neděle 21. září v 18 hodin - PAVUČINA SNŮ
Americko-kanadský thriller, drama, horror, akční, sci-fi, válečný, mysteriozní
Motto: Jsou sami uprostřed lesů. Každý z nich má svoje problémy. Společně musíčelit hrůzám
odjinud. A nebo zemřít každý sám.
Čtyři přátelé z mládí si vyrazí do opuštěné horské chaty. Uprostřed pustiny narazí na šíleného
plukovníka, aby problémů nebylo málo, strhne se sněhová bouře. Řádění živlů s sebou přinese
mnohem větší nebezpečí. Objeví se totižcosi, co je schopné ovládat jejich mozky, a tak jsou
vystaveni hrůze, kterou dosud nepoznali. Hrůze, která je poštve jednoho proti druhému…
Délka 136 minut, titulky, vstupné 30 Kč.
Neděle 28. září - HLUBINA
Kapitán ponorky je se svou posádkou na záchranné misi, jejímž cílem je záchrana britské
lékařky. Mise se komplikuje, když se ponorky zmocní tajemná síla. Záchranná mise se změní
v boj o život posádky. Americký thriller-sci-fi s českými titulky, vstupné 30 Kč.

HASIČSKÝ SPORT
V červnu absolvovali hasiči z Babic 8 závodů:
14.6.

Rychlov

KM pohárová soutěž

19,95s

14.6.

Němetice

VS

pohárová soutěž

17,85s

1 3B

21.6.

Olšovec

PR

pohárová soutěž

18,34s

1 3B

21.6.

Kunovice

PR

pohárová soutěž

15,45s

1 2B

22.6.

Troubky

PR

pohárová soutěž

18,24s

1 3B

27.6.

Val. Senice

VS

pohárová soutěž

18,96s

1 3B

28.6.

Opatovice

PR

Extraliga ČR

29.6.

Radíkov

PR

Extraliga ČR

N

N
18,28s

2B

3B
3 3B

Za zmínku stojí čas z pohárové soutěže v Němeticích, kde se podařilo na trati s převýšením
cca 5 m pokořit 18-ti sekundovou hranici . V Extralize ČR pokračovaly střídavé výkony – v
Opatovicích nehodnoceno a v Radíkově “bedna” .
V červenci se hasičům z Babic, až na tři zaváhání, dařilo a výbornými časy zabodovali i v
Extralize . Na pohárové soutěži ve Fryštáku se kluci z Babic hodně přiblížili času na vysněné
hranici pod 17s a výkon 17,13 s je jejich zatím nejlepším výkonem na 3B :
5.7.

H. Bečva

VS

pohárová soutěž

21,85s

10 2B

6.7.

Čekyně

PR

pohárová soutěž

18,19s

1 3B

7.7.

Fryšták

ZL

pohárová soutěž

17,13s

1 3B

12.7.

Vacenovice HO

Extraliga ČR

20,25s

20 3B

13.7.

Paršovice

pohárová soutěž

18,92s

3 3B

PR

19.7.

Úherce

PS

Extraliga ČR

17,60s

5 3B

19.7.

Hůrky

RO

pohárová soutěž

15,54s

5 2B

20.7.

Hůrky

RO

Extraliga ČR

17,90s

3 3B

26.7.

Brumov

ZL

pohárová soutěž

18,04s

1 3B

Srpen znamenal pro hasiče z Babic hlavně intenzivní přípravu na domácí soutěž zařazenou do
Extraligy ČR . Začátkem měsíce navštívili hasiči soutěž v Loukově, kterou nedokončili, a byli
v očekávání, jak dopadne následující víkend 9. a 10.srpna. V sobotu proběhl závod Extraligy
v Rychlově , kde opět vzhledem k lehkým terčům padalo hodně časů kolem 17 s . Babice
obsadily 7. místo časem 17,72 s . V neděli 10. srpna proběhla zkouška závodníků a také
pořadatelů v Babicích . V tropickém vedru si to přijelo na soutěžní dráze rozdat 31 družstev
mužů a 12 družstev žen .
V kategorii mužů se nepodařilo Petrovicím obhájit loňské prvenství a rekord trati . Chyba na
koši znamenala konec útoku . Rekord trati pak byl překonán hned dvakrát . Prvenství si
odvezli kluci z Plumlova ( PV ) 17,61 s , 2. místo Radíkov ( PR ) 17,76s , 3. místo Výčapy (
TR ) 17,98 s . Domácím se podařilo překonat prokletí posledních ročníků a časem 18,61 s
obsadili 7. bodované místo . V průběžném pořadí si Babice drží 6. místo s minimálním
odstupem na 3. místo , přičemž do konce Extraligy zbývají ještě 4 závody .
V kategorii žen si prvenství odvezly ženy se Staré Vsi ( FM ) skvělým časem 17,75 s , druhé
místo patřilo ženám z Výčap ( TR ) 18,05 s a třetí skončily skoro domácí Kunovice – 18,36 s .
V ženách je i stejné průběžné pořadí .
Závody v Babicích se opět vydařily a nezbývá než poděkovat všem pořadatelům a
sponzorům, kteří pomohli soutěž připravit na vynikající úrovni.
Další komentář a fotografie nejen z Babic můžete shlédnout na stránkách www.firesport.cz.
Ing. Karel Gába

Beseda o stravování XXI. století
malý sál v hasičském domě v Kelči, středa 17. září 2003 v 16 hodin







co jsou to civilizační choroby a proč se vyskytují
co jedly naše babičky a co jíme dnes my
můžu ovlivnit svou tělesnou hmotnost a jak
můžu si udržet svou ideální hmotnost
jak se správně stravovat
a spousta dalších informací, které uplatníte ve své rodině k zlepšení zdraví

Běhen besedy budete mít možnost nechat si změřit tělesný tuk ( BEZPLATNĚ )
Podle šedesátiletého výzkumu ve Švédsku bylo zjištěno, že množství tělesného tuku má přímý
vliv na mortalitu lidí.
Tělesný tuk není na rozdíl od hmotnosti vidět !!!
Zvýšené množství tělesného tuku = zvýšené riziko onemocnění srdce !

Besedu pořádá Centrum pro vnitřní a vnější výživu Ostrava a provádí odborník přes výživu s
šestiletou zkušeností a školením na vysoké mezinárodní úrovni.
Centrum pro vnitřní a vnější výživu Ostrava

Letní tábory
Letní stanový skautský tábor
Náš letošní, již 13. skautský tábor se konal 12.-23.7.2003. Byl krásně posazen v lesích Libavé
u Velkého Újezdu. Zahájení s heslem, tradiční zaseknutí sekery do špalku u stožáru a vztyčení
vlajky nesmělo chybět na začátku tábora. Letošní krásné táborové dny byly motivovány
cestou kolem světa. Velká mapa světa byla umístěna u velkého hangáru. Každý den jsme
poznávali jiný světadíl, písmo, zvyky v oblečení, jídlo spojené s odlišností jiných kultur.
Motivace byla velká, ale ještě větší byla vynalézavost našich dětí. Přistupovaly ke každému
dni osobně, takže jeden den jsme měli v číně nejen barevnou rýži, kterou si musela jednotlivá
družstva sníst vlastnoručně vyrobenými hůlkami, ale také šikmooké Gejše a mandaríny.
Následující den běhali po trávníku indičtí sloni, složení z pěti lidí, další dny zase klokani,
indiáni, zlatokopové a nechyběly ani africké kmeny křováků a domorodé chýše. Vydali jsme
se i k pramenům Odry, pramenící ve výšce 633 metrů nad mořem. Po splnění jednotlivých
úkolů, obdržely děti podle bodování “dolary”, které při nedělním countrybálu, spojeným s
výukou tanců, mohly utratit v Saloonu za různé cukrovinky a nealkoholickou whisky
(obarvená kyselka). U slibové pagody složili nováčci svůj skautský slib. Závěrečné dny
proběhly ve sportovním duchu olympiády. Letošní tábor se všem velice líbil. K dobré
táborové pohodě přispěly rovněž kuchařky a řidičautobusu pan Gerla, který nás vždy
bezpečně přepraví na tábor a zpět.
Vladimír Žalmánek
Putovní tábor mladých turistů
Turistický oddíl mládeže Myšáci Kelč se letos rozhodl pro tábor putovní v délce 14 dnů ve
Východních Čechách. Odstartovali jsme pobytem v okolí Babiččina údolí, prošli jsme
Broumovské hory a Broumovské stěny, nakoukli do Polska na Hejšovinu a Bledné skály a
zakončili vše vycházkami v Teplicko-adršpašských skalách.
Protože má oddíl dost nových členů bez větších zkušeností s pobytem v přírodě, byly
zpočátku obavy, zda to přece jenom není velké sousto. Ale po prvních dnech se všechny
obavy rozplynuly. Spali jsme ve stanech nebo i pod širákem, polní kuchyňka vydržela
všechny nástrahy počasí i naše, jídlo se dařilo a hlavně chutnalo, túry byly zajímavé, koupání
zábavné, hry náročné i pro pobavení, děti byly bez problémů, lidé byli až neuvěřitelně
vstřícní, počasí nám přálo a vedoucí vše zvládli. Jednou větou se určitě nedá vypovědět vše,
ale popsat průběh celého tábora, abychom na něco nezapomněli, to prostě nejde. Takže kdo
by chtěl vědět více nebo vše s námi i prožít, může se k nám po prázdninách přidat a rozšířit
naši členskou základnu.
M. Schybolová
Poznámka : fotografie z táborů budou zveřejněny v příštím čísle.

NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA KELČ.
Město Kelč připravuje výstavbu nových bytů do osobního vlastnictví.






Bytové domy jsou v centru města pod náměstím, v dosahu je veškerá občanská vybavenost.
Byty velikosti 1+1, 2+1, 3+1. V bytovém domě je šest bytů a společné prostory.
Výrazná finanční podpora města u stavebních pozemků pod bytovými domy.
Možnost návrhu způsobu financování bytu zcela zdarma.
Byty je možno financovat z vlastních zdrojů, nebo hypotečním úvěrem příp. úvěrem za
stavebního spoření.

Příklad financování bytů :
Hypoteční úvěr varianta 15= vlastních zdrojů, 85% hypoteční úvěr :
Byt 1+1 cena 561.800 Kč záloha 84.270 Kč měs.splátka 3.366 Kč
Byt 2+1 cena 842.700 Kč záloha 126.405 Kč měs.splátka 5.049 Kč
Byt 3+1 cena 1 123.600 Kč záloha 168.540 Kč měs.splátka 6.733 Kč
Informace :
Městský úřad Kelč
p. Ing. Stanislav Pitrun, p. Anna Bičanová
telefon : 571 665 910

Společenská kronika
Naši jubilanti
BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Hlavicová Marie Kelč
65 let
Blažek Stanislav Kelč
Pitrun Karel Kelč
75 let
Stříteský Karel Kelč
84 let
Stříteský Karel Kelč
90 let
Pitrunová Marie Kelč

Narození

Silvie Lakatošová Lhota
Adéla Spáčilová Kelč
Marie Mašlaňová Kelč
Veronika Pavlíková Kelč
Sňatky

Daniel Pitrun * Ivana Smetanová
Petr Vinkler * Irena Icelová
Úmrtí

Richard Havlík 30 let Kelč

