ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2003

Reforma státní správy
K 1. 1. 2003 vstoupila reforma státní správy do další etapy. Zánik současných okresních
úřadů a zřízení menších územně-správních celků přinesl pro občany výraznou změnu.
Pro občany Kelče je spádovou oblastí Městský úřad ve Valašském Meziříčí, který se stal
jedním ze tří pověřených úřadů třetího stupně ve vsetínském okrese a převzal od zanikajícího
okresního úřadu podstatnoučást jeho pravomocí.
Část úřadů je umístěna v bývalé administrativní budověskláren na Zašovské ulici ( tzv.
duhový dům). Z nejčastěji využívaných agend jsou zde umístěny odbory :





dopravy a silničního hospodářství ( evidence vozidel, řidičů, přestupky v dopravě )
sociálních věcí ( dávky sociální péče pro rodiny s dětmi, pro nezaměstnané, sociální služby a
pomoc, péče o staré a zdravotně postižené občany, sociálně-právní ochrana dětí apod.)
občansko-správních věcí ( civilní služba, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní pasy,
přestupky…)
živnostenský

Ve stávající budově městského úřadu na náměstí fungují nadále tyto odbory :





výstavby
stavební úřad ( vstup ze Soudní ulice )
životního prostředí ( vstup ze Soudní ulice )
matrika, ověřování podpisů ( vstup z náměstí )

Na našem Městském úřadě v Kelči nedošlo od 1. 1. 2003 k žádným změnám.
Matrika :








žádosti o uzavření sňatku
opisy rodných , oddacích a úmrtních listů
výpis z rejstříku trestů
vidimace a legalizace / ověřování podpisů a fotokopií /
rybářské lístky
přihlašování k trvalému pobytu
žádosti o občanské průkazy a cestovní pasy

tel.:571665910
Stavební :






vydává stavební povolení na stavební úpravy jednoduchých staveb, pokud nejde o kulturní
památku
určuje , zda ohlášené drobné stavby,stavební úpravy a udržovací práce (§ 55 odst.2 a 3 ), s
výjimkou stavebních úprav a udržovacích prací na kulturních památkách, vyžadují stavební
povolení , a v těchto případech stavební povolení vydává
přijímá ohlášení, popřípadě vydává povolení informačních , reklamní a propagační zařízení ( §
88 odst. 5)
kolauduje stavby a jejich změny , ke kterým vydalo stavební povolení



zabezpečuje výkon státního stavebního dohledu ( § 98 až 104 )

tel.:571665915
Odborný referent :







poplatky za odpad a za psa
poplatky z místa
prodej popelnic, pytle na tříděný odpad
pronájmy kulturního a hasičského domu
povolení hudebních produkcí
příspěvky do Zpravodaje

tel. : 571665913
Státní sociální podpora - Žádost o :










přídavek na dítě
příspěvek na dopravu
sociální příplatek
příspěvek na bydlení
porodné
pohřebné
zaopatřovací příspěvek
rodičovský příspěvek
dávky pěstounské péče

tel. : 571641911
( pozn. – OSSZ – Vsetín – Smetanova ul. 841 – zde se vyřizuješestiměsíční mateřská dovolená,
pokud ji zaměstnavatel nevyplácí sám.)

Ú s e k s t á t n í h o o b č a n s t v í ( část padesátá první zákona č. 320/2002 Sb. – změna
zákona č.40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky ve znění
pozdějších předpisů ) :
Při vyřizování 1. občanského průkazu je nutné si vyříditžádost o vystavení osvědčení státního
občanství České republiky.
Na matrice si vyzvedne žadatel příslušný tiskopis, který vyplníte a doložíte rodným listem
žadatele a oddacím listem rodičů , popřípadějejich rodnými listy. Před dovršením 15 let věku
podepisuje žádost zákonný zástupce a po dovršení 15 let občan osobně. Všechny tyto údaje
ověřené matrikářkou spolu s žádostí a příslušnými doklady se postoupí krajskému úřadu a ten
osvědčení po vyhotovení zašle buď matričnímu úřadu , u něhožbyla žádost podána, nebo
zákonným zástupcům žadatele. Po jeho doručení zpět si lze vyřídit 1. občanský průkaz.
Žádosti o vydání osvědčení o státním občanství mohou být podány také osobně přímo na
pracovišti Krajského úřadu Zlínského kraje , odbor legislativní a právní – 8.etáž , v úředních
hodinách pondělí –středa, 8 - 17 hodin

Dokladem svědčícím o státním občanství ČR je k vydání 1. občanského průkazu považován i
platný cestovní doklad ČR. Proto je možné doporučit , aby si požádali nejprve o vydání
cestovního dokladu ČR a v tomto případě nemusí předkládat osvědčení o státním občanství.
K vyřízení cestovního pasu je potřeba 1 ks fotografiežadatele a rodný list , souhlas jednoho z
rodičů doložený jeho občanským průkazem a podpisem a správní poplatek 50,- Kč.
Platnost tohoto CD je 5 let.

Usnesení z 3.zasedání Rady města Kelče dne 13. 01. 2003























Rada byla seznámena s rezignací p.Stanislava Hlavici a Ing.Tomáše Perutky na mandát člena
zastupitelstva.
Rada v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů vydala náhradníkům téže volební strany p.Vladimíru Žalmánkovi a Jiřímu
Hlavicovi osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města Kelče.
Rada byla seznámena s žádostmi o pronájem bytu č.202 v penzionu v Kelči. Rada schvaluje
pronájem tohoto bytu paní Anně Masaříkové , Kelč čp.340. Náhradníkem určuje paní Marii
Suchánkovou , Mikoláše Alše , Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – restaurace v obecním domě v Komárovicích
čp.37 Ivaně Hýžové , Nová 1827 , Hranice. Pronájem bude stanoven na dobu 1 roku s
podmínkou úhrady nájemného na 1/2 roku dopředu. Přípravou nájemní smlouvy pověřuje
tajemníka MěÚ.
Rada bere na vědomí sdělení Krajského úřadu Zlínského kraje o stanovení příspěvku obce na
zajištění dopravní obslužnosti v roce 2003 , který činí pro město Kelč 129 050,-Kč. Sdělení se
postupuje finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2003.
Rada bere na vědomí žádost trenérů mládežnických oddílů kopané ZŠ Kelč p.Faltýnka a Vaigla
o příspěvek na soustředění členů těchto oddílů v rekreačním středisku v Rožnově pod Rad. ve
dnech 1.2. – 5.2.2003 .
Žádost předává k řešení pro přípravu rozpočtu na rok 2003 v rámci stanovení příspěvku na
činnost sportovního centra mládeže.
Rada schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ Kelč , který se uskuteční
ve dnech 27.1. – 2.2. 2003 ve Velkých Karlovicích , a to ve výši 200,- Kč na žáka s trvalým
pobytem v Kelči , tj. celkem 7 400,- Kč.
Rada schvaluje pověření starosty k převzetí listinných akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín a.s. , které bude vlastnit Město Kelč. Informace bude předána zastupitelstvu.
Rada schvaluje vypracování studie bytové zástavby v lokalitě “ na Zátopkovém” za účelem
zajišťování dotace na tuto výstavbu.
Rada byla seznámena s žádostí Sdružení dětí a mládeže DUHA v Krnově o poskytnutí
náhradního bydlení pro rodinu Kopačkovou , tč. bydliště Kelč čp. 136. Město Kelč nemá k
dispozici volné bytové prostory , žádosti se nevyhovuje.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Pajdla – AKORD – Soukromá firma
služeb, Kelč 462 na akci “ Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Kelč – I I. etapa “.
Rada bere na vědomí požadavek osadního výboru Lhota u Kelče na zajištění akcí a oprav na
Lhotě v roce 2003 včetně finančního vyjádření a tento postupuje finančnímu výboru pro
přípravu rozpočtu na rok 2003 .
Rada bere na vědomí požadavek osadního výboru Komárovice na zajištění akcí a oprav v
roce2003 včetně finančního vyjádření a tento postupuje finančnímu výboru pro přípravu
rozpočtu na rok 2003.

Historie
Záhorská kronika - Duben 1932
Mgr. Dr. Stan. Zela, Olomouc
O starodávných artikulích ševcovského cechu města Kelče
Item též telecí kůži beze všech kazý, z níž se skrájeti mají čtvery střevíce : první vazové
babské po starodávnu s červeným pontem a bílým šemrýnem, druhé panenské, též s červeným
pontem a s bílýmšemrýnem a třemi knoflíky po starodávnu, třetí pupkové, též s červeným
puntem a s bílým šemrýnem po starodávnu, čtvrté vojsové a obecnější s černým puntem a
černým šemrýnem o jednom podešvu s ouklady : než ty troje první o dvou podešvu.
Takové kůže má sobě dobře vypraviti a vymazati, nežli by mělřemeslo ukazovati a je před
cechmistry a mistry ukázati, budou-li hodné k tomu. A uznajíc to, aby to řemeslo ukazoval a z
nich krájel, když by se jemu den jmenoval, a to v jednom týhodni bude povinen skrájeti si i
ušíti, ušijíc povinen bude to v plném cechu ukázati. Bude-li hodné ušité, má se od něho přijíti.
Pakliž by hodné nebylo, přijato od něho býti nemá. A tak když to všechno pořádně vykoná,
povinen bude mistrům svačinu při slavnosti Božího Těla udělati, jakž to pořádek při jiných
řemeslech jest, dva funty vosku, jeden zlatý dva groše povinen dáti do cechu. A tak bude za
mladšího mistra dosazen a povinen v cechu posluhovati jiným starším mistrům, dokudž by se
jiný mladší neosadil. Když by toho potřeba kázala, na výroční a jinší svátky v kostele svíce
aby rozžíhal a měl-li by pak po nějaké pilné potřebě odejíti má se mistru mladšímu opověděti
a jemu poručiti, aby ho zastoupil.
Item mistrů syn, který by po otci svém zůstal, není do cechu svačiny ani čeho jiného povinen
dáti, jenom čtyry groše bílé. Jestliže by pak odvandrovati chtěl a nemohl by žádného v tom
času užíti, aby zaň dokládal, do cechu povinen bude dáti jeden zlatý prve nežli by
odvandroval, povinen bude připovědního do cechu dva groše bílé dáti, a chtěl-li by řemeslo
dělati, prve se má oženiti.
Item vdova, která by po manželu svém osiřela, pokudž by stavu svého neproměnila, řemeslo
může dělati jako jiní mistři a do cechu odbývati jakož toho pořádek jest. A když by se za též
řemeslo provdalaž má půl řemesla… jako také i dcera mistrova má toho užíti, když se za též
řemeslo provdá.
Item starší mistři přední místa v provdávání aby měli a drželi, mladší usazeni po nich. A pakli
byse … vystěhovaného, ten pozůstalý po něm místa nebude moci obdržeti vedle než osazený.
Item jestli by se který mládenec chtěl toho řemesla učiti, má se prve do cechu … zachovalého
lože, má se u mistra na vyučování řemesla učiti, tři léta, pořád při tom mistra poslušen býti …
Když by od mistra svévolně bez slušné příčiny ušel, jsa již smluven a do cechu přijat, tedy
povinen bude mistru podle smlouvy dosti učiniti, se z cechu odstěhovati … Pakli mistr
svévolně jej propustil a nedoučil, mistr ten má dáti do cechu, z čeho ten učeň smluven byl.
Item žádný mistr nemá než jednoho učně chovati…
Item když by který mistr byl obeslán k nějaké potřebě do cechu, přijíti má. Kterýž by doma
zastižen byl, nemá nikam odcházeti, leč by se cechmistrem opověděl, pod pokutou jednoho
funtu vosku do cechu.

Item kdož by svou věc přednášeti chtěl, má uctivě před cechmistry předstoupiti a svou
potřebu oznámiti a jináč mlčeti pod pokutou tří grošů.
Item (mají se v cechu) mistr i tovaryš řádně, poctivě míti a poslušenství zachovati, pod
pokutou jednoho funtu vosku do cechu.
Item kdož by z mistrů při tom shromáždění neb z tovaryšů jeden druhého … ten aby z kázně
mistrů odtud puštěn nebyl, leč čtyři groše do cechu položí.
Item jestliže by různice mezi mistry aneb tovaryši sváda povstala, to aby cechmistři z řemesla
volení urovnávali, a kdož se hádají přestati mají na výroku cechu pod pokutou jednoho funtu
vosku. Pakli by toho neučinili a uznání mistrů sobě lehce vážili, svrchu psanou pokutu aby
složili a na cechu dosti měli.
Item když by Pán Bůh na některého mistra smrt dopustil, neb mistrová, tovaryš a čeládka
zemřela, má se cech obeslati a tělo mrtvé poctivěk hrobu doprovoditi, jakž obyčej jest jiných
řemesel. A když by k obeslání nepřišel, povinen jest do cechu pokutou dva funtů vosku
trestán býti kázní podle svolení všech mistrů.
Tomu na svědomí my nahoře psaní cechmistři a všichni mistři nového řemesla ševčovského
pečeť cechovní k listu tomuto dali isme přitisknouti a zavěsiti.
Datum v města Kroměříži 14. dne novembris (listopadu) léta Páně tisícího pěstitého
padesátého.
Milada Davidová

Tříkrálová sbírka a poděkování
Ve spolupráci s hranickou Charitou se u nás v Kelči 4. 1. 2003 uskutečnila Tříkrálová
sbírka.
Vybíralo se do určených pokladniček s logem Charity.
V Kelči se utvořily tři skupinky, které se snažily projít celou Kelči a sesbírat hotovost pro
potřeby druhých.
Vybralo se :
v Kelči 17.835,40 Kč
v Kladerubech 9.410,20 Kč
ve Skaličce 9.581,50 Kč
V neděli poté se uskutečnila také sbírka v našem farním kostele, kde se vybralo 31.700,- Kč.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Hanka Stromšíková a Anička Hlavicová
Poděkování :

Římskokatolický farní úřad Kelč děkuje firmě pekárna VIVA, která už od roku 1997
poskytuje sponzorský dar – pečivo do ŽIVÉHO BETLÉMA. Voňavý chléb, maxi vánočka a
křupavé rohlíčky velmi působivě podtrhnou atmosféru tohoto svátečního dne.
Anna Hlavicová

Plesy v KD v Kelči - únor
Pátek 7. února 2003 – FARNÍ PLES
Sobota 15. února 2003 – HASIČSKÝ PLES – hraje JUNIOR-BAND
Pozvánka – pátek 21. února 2003 – TUBLATANKA, Reflexy –KD v Kelči

Kino
Program kina Kelč na měsíc únor 2003
Neděle 2. 2. v 18, 00 hod. - “O”
Další známý kus W. Shakespeara se dočkal modernizace. Othello alias Odin je americký
student , který výborně hraje basket. Pak je tu ještě všivý přítel Hugo a krásná Desi. A historie
se opakuje… Úspěšná adaptace tragického milostného příběhu USA, 92 minut, vstupné 29 a
31 Kč.
Středa 5. 2. v 19, 30 hod. - VOSÍ HNÍZDO
Důstojnice zvláštního policejního komanda má za úkol dovést největšího bosse podsvětí před
soud. Mafiáni ale svého pána jen tak nevydají… Superakční film Francie, 100 minut, vstupné
29 a 31 Kč.
Neděle 9. 2. v 18, 00 hod. - BLANCHE – KRÁLOVNA ZBOJNÍKŮ
Malá Blanche se stává jediným svědkem vyvraždění své rodiny a jen co vyroste, hodlá se
pomstít a stává se vůdkyní zbojnického gangu. Akční francouzská parodie na Tři mušketýry,
101 minut, vstupné 31 a 33 Kč.
Středa 12. 2. v 19, 30 hod. - CERVENÝ DRAK
Vynikající vyšetřovatel chce za každou cenu dopadnout psychopatického vraha, který je
posedlý myšlenkou, že je Červený drak. A k tomu mu může pomoci jen doživotně odsouzený
dr. Hannibal Lecker. Antony Hopkins v brilantním thrilleru USA, 120 minut, vstupné 31 a 33
Kč.
Neděle 16. 2. v 18, 00 hod. - PROSTĚ SEXY
Tři kamarádky vedou svobodný nespoutaný život. Ale na jedné diskotéce se jedna z nich
bláznivě zamiluje, ovšem její milý je druhý den fuč. A tak se ho rozhodnou holky najít…
Romantická komedie USA s vynikající Cameron Diaz, 85 minut, vstupné 29 a 31 Kč.
Středa 19. 2. v 19, 30 hod. - GOSFORD PARK
Píše se rok 1932. Na venkovské sídlo se sjíždějí hosté na víkendový hon. A hned je tu jedna
vražda, dva detektivové a třicet podezřelých… Zlomyslná komedie USA, 117 minut, vstupné
29 a 31 Kč.

Neděle 23. 2. v 18, 00 hod. - STAR WARS: KLONY ÚTOČÍ
Po deseti letech pokračuje dobrodružství našich starých známých rytířůJedi. Jejich úkolem je
teď chránit senátorku Amidalu, jejíž život je v ohrožení… Pokračování úspěšné ságy USA,
123 minut, vstupné 31 a 33 Kč.
Středa 26. 2. v 19, 30 hod. - SPIDER – MAN
Slavný comics se konečně dostal na plátna kin! Hrdinou je pohledný student, kterého
pokousal geneticky upravený pavouk a on získal jeho superschopnosti. A teďbojuje proti
zločincům a šíleným vědcům. Nejlepší comicsový film posledních let, 111 minut, vstupné 31
a 33 Kč.
V březnu k nám konečně přijde jaro a do našeho kina se přiřítí Harry Potter – Tajemná
komnata, Pán prstenů – Dvěvěže, přijde i Myšák Stuart II a uvidíte i českou novinku
Děvčátko. Těšte se, my se na vás taky těšíme!!!
M. Pajdla

Kopaná
Turnaje mladších žáků na sklonku roku 2002
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V KELČI 30.11.2002
Kelč A – Holešov 2 : 2
Kelč B – Holešov 1 : 5
Kelč A – 1.FC Valašský 3 : 0
Kelč B – 1.FC Valašský 2 : 2
Kelč A – Hranice 3 : 0
Kelč B – Hranice 1 : 4
Kelč A – Kladeruby 6 : 0
Kelč B – Kladeruby 0 : 1
Kelč A – Zašová 3 : 2
Kelč B – Zašová 0 : 1
Kelč A – Kelč B 3 : 0
Střelci A družstva : Hlavica J. 8x, Hlavica M. 3x, Čadra P. 4x, Jiřiček R. 3x, Faltýnek P. 1x,
Greš M. 1x
Střelci B družstva : Tsiligkaridis L. 2x, Pitrun J. 1x, Hlavica T. 1x
Kelč A tento turnaj vyhrála, B tým se umístil na 7. místě.
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ V ZUBŘÍ 15.12.2002
Turnaj se hrál ve dvou skupinách a potom o závěrečné umístnění. Kelč se umístila na 3 místě.
Kelč – FC Kopřivnice 1 : 1
Kelč – 1.FC Valašský C 4 : 0
Kelč – 1.FC Valašský A 2 : 3

Zápas o 3 místo
Kelč – Podlesí 1 : 0
Střelci družstva :
Hlavica J. 4x
Faltýnek P. 2x
Hlavica M. 1x Fábík T. 1x
Pavel Faltýnek

Kuželky
Vánoční turnaj v kuželkách
V sobotu 21. 12. 2002 od 8:00 hod., za účasti 9 tříčlenných mužských i smíšených družstev
proběhlo sportovní klání s těmito výsledky:
Soutěž naděje kuželkářského sportu
1. Myšáci

Hlavní soutěž
1. Kováři 610 kolků
2. Viva 547 kolků
3. Zkraťáci 526 kolků
4. Džezmeni 509 kolků
5. Bobři 471 kolků
6. Zahradnictví Jiříček u Juhyně 467 kolků
7. Skatrans 427 kolků
8. ZD Kelečsko 425 kolků
Účastníci byli na závěr odměněni cenami. Chtěli bychom poděkovat Městskému úřadu v
Kelči a také sponzorům turnaje : Zahradnictví Jiříček u Juhyně,Mlýn Kelč, Cobbler Zašová,
Řeznictví Kunovský Josef,Řeznictví Ondrušek, Viva,
S pozdravem “Hodu zdar”
Oddíl kuželek

Prvopočátky tělovýchovného hnutí (pokračování)
Po zbourání staré Sokolovny ztratila Kelč poslední společenskou místnost. Lidový dům
byl v té době přebudován na průmyslový závod MOP. V místě nebylo možno uskutečnit
žádný kulturní, společenský či zábavný podnik. Až v r. 1956 byla z materiálu zboura
Nedostatek kulturního stánku těžce pociťovaly všechny organizace NF v Kelči. V únoru 1953
se plénum MNV usneslo postavit samostatné zařízení pro tělovýchovu a kulturu. Od usnesení
k uskutečnění však vedla cesta zdlouhavých jednání u OVM Val. Meziříčí, KNV v
Gottwaldově i na ministerstvu kultury avšak bez úspěchu. Teprve když se podařilo přesvědčit

představitele hospodářského odděl. ÚRO a vedení sportovní organizace DSO Jiskra o
nezbytnosti budovy pro tělovýchovu a kulturně-společenské vyžití občanů Kelče, záměr se
začal uskutečňovat. K realizaci výstavby aktivně přiložili ruku k dílu pracovníci n. p. MOP
Vl. Libosvárová, Zd. Třešníková a Jaromír Kolář, pracovníci MNV, zvláště předseda Ant.
Viche a z výboru Těl. jednoty v Kelči hlavní podíl na výstavbě mají Emil Sehnal, Ot. Flajšar,
Fr. Bretšnajdr a v poslední fázi zesnulý MUDr. Kamil Sklenský.
Úvodní projekt vypracoval arch. Kavan z Prahy, MNV zajistil vhodný pozemek a technickou
dokumentaci vypracoval ing. Karel Cajsberger z Val. Meziříčí. K zajištění všech potřebných
náležitostí pro konečné povolení stavby museli členové výboru tělovýchovné jednoty celkem
24 krát navštívit jednání komisí ÚRO v Praze. Stavbu provedl v nadplánu n. p. Pozemní
stavby v Gotwaldově (za vydatné přímluvy Vl. Rady) stavbyvedoucí Fr. Zela s mnoha dělníky
z Kelče. Výstavba byla zahájena 4. září 1956 a veřejnosti předána 28. října 1958.
Slavnostního otevření se zúčastnila delegace ÚRO s tajemníkem ÚRO Václ. Paškem a
pracovnicí hospodářského odděl. Annou Hrubou.
Celkový náklad činil 1, 958. 000,- Kčs. V. Pašek pak zajistil tělovýchovné jednotě dalších
240. 000,- Kčs na vnitřní vybavení budovy. Touto moderní budovou získala Kelč konečně
důstojný stánek pro tělovýchovu, kulturu a společenské vyžití.
V těsné blízkosti Těl. kulturního domu byla v následujících létech vybudována hřiště na
kopanou a odbíjenou. V současné době je ve výstavbě nová kuželna a probíhá postupně podle
vypracovaného projektu celková úprava areálu.
Na těchto a mnoha dalších činnostech se podíleli a podílí aktivní členové za řízení výboru TJ.
Připomeňme jen v krátkosti a stručnosti, že v čele výborů TJ byli cca od r. 1951-54 Jar. Kolář,
1954-56 Emil Sehnal, 1957-59 Dr. Kamil Sklenský, 1960-72 Ot. Flajšar.
Je třeba taktéž připomenout dlouholetou aktivní činnost bývalého náčelníka Rich. Hlavici a
zesnulé náčelnice Vl. Libosvárové, jakož i dlouholetých funkcionářů výboru Fr. Bretšnajdra,
E. Sehnala, Ot. Flajšara, Ot. Hýži, Zd. Volfa st., Jar. Pajdly, Jos. Ječmeňa, Jar. Koláře, Ld.
Hýže, Lad. Machuly atd. Mnozí z těchto jsou ve výboru, nebo v jiných funkcích dodnes.
V současném výboru TJ, jehož předsedou je Lad. Machula jsou v různých funkcích dále Fr.
Bretšnajdr, St. Blažek, Ot. Flajšar, Lud. Hlavicová, Lad. Hýža, Otto Hýža, Jan Kohn, Rud.
Pavelka.
V aktivní činnosti jsou taktéž oddíl kopané a odbíjené. V čele oddílu kopané již od založení
pracuje Jos. Ječmeň. Oddíl má družstvo dospělých, které hraje III okresní třídu, družstvo
dorostu i žáků.
Dlouholetou tradici má i oddíl odbíjené, který dříve nesl název Sokol Kelč, kdy taky jeho
dorostenci skončili v mistrovství Moravy na 4. místě.O dobré aktivní činnosti svědčí i již
tradiční turnaj o putovní pohár MUDr. Karla Dohnala. Od doby založení tohoto turnaje, t. j.
od r. 1940 stala se jeho vítězi i přední mužstva ČSR, jako např. Křídla vlasti Olomouc, TJ
Gotwaldov, VŽKG Ostrava, Zbrojovka Brno a další. V našem oddílu odbíjené získávali první
zkušenosti i hráči, kteří se později uplatnili v nejlepších mužstvechČeskoslovenska, jako např.
Fr. Hloch, který hájil barvy populárního ÚDA Praha, nebo další odchovanec Ant. Viche,
dlouholetý hráč Slavie VŠ Praha a v poslední době dnešní stálý člen reprezentačního družstva

ČSSR a člen vrcholového sportu Dukly Liberec Jar. Tomáš. V současné době hraje v oddílu
mužův krajském přeboru II. třídy Severomoravského kraje.
V roce 30. výročí osvobození, kdy vyvrcholí oslavy na úseku tělovýchovy Čs. spartakiádou
musíme vzpomenout úsek ZTV, kde se nám dříve dařilo daleko více, poněvadž jsme měli
obětavé náčelníky, kteří se nemalou měrou zasloužili o zdárný chod naší tělesné výchovy v
tomto odvětví. V dnešní době tato složka tělovýchovy zaostává, poněvadž není za tyto
zapálené tělocvikáře a funkcionáře náhrady.
Před dnešním výborem stojí dobudování areálu TJ, kde ve výhledovém plánu v další pětiletce
se uvažuje s investičním záměrem vybudování nového víceúčelového hřiště pro tenis,
odbíjenou a házenou, jakoži vybudování nového samostatného hřiště pro odbíjenou a
dobudování hřiště pro kopanou. S těmito úpravami úzce souvisí i sadová úprava celého
areálu. Věříme, že v úzké spolupráci s MNV a složkami NF se nám podaří tento areál
dobudovat tak, aby dobře representoval naši Kelč.
Ze vzpomínek pana Ladislava Hýži

Různé
Magda Koryčánková, rozená Míhalová – medailon
Narodila se 4. července 1895 v blízkých Všechovicích v rodině zemědělského dělníka. Její
rodiče pocházeli z obce Žlutavy u Napajedel. Mládí Magdaleny bylo poznamenáno kočovným
životem rodičů, kteří byli najímáni na sezónní práce na velkostatcích převážně v Hor.
Rakousích. Tyto tvrdé sociální podmínky přežily pouze tři děti z desítky.
Zakoupení malého podsedku rodiči v obci Rouské na čís. 28 umožnilo Magdě dokončit své
základní vzdělání konečně na české škole dvojtřídky v Rouském. A právě zásluhou tamějšího
řídícího se dostala na učitelský ústav v Příboře. Zkoušku dospělosti absolvovala 27. června v
roce 1915. Svou kariéru kantorky začala v Dolních Něčicích 15. září téhož roku. Po třech
letech v září roku 1918 přechází do Kelče. Kelč byla její druhé a poslední kantorské místo.
Nastoupila zde jako zatímní učitelka III. třídy obecné školy. Už v následném školním roce
1919/1920 však byla jmenována učitelkou definitivní.
17. července 1920 se vdala za místního učitele Josefa Rolince pocházejícího rovněž z
Rouského. Mladé učitelské dvojici byl přidělen byt v Kelečském zámku. Ten však byl v
dezolátním stavu, do bytu například při deštích teklo, byl studený a podobně. V těchto
neutěšených podmínkách se manželům narodili dva synové, v květnu 1921 Vladimír a v
červenci 1922 Stanislav. Bohužel po čtyřletém manželství umírá manžel ve věku 34 let 29. 8.
1924 na rakovinu plic a střev a paní učitelka se tak naráz stává vdovou s dvěma nedospělými
dětmi. Nic záviděníhodného.
Krizovou situaci řeší učitelka překvapivým rozhodnutím, nechce se znovu provdat a tak
přivést tak malým dětem nového otce. To však vyžaduje další pracovní závazky pro zvýšení
základního platu učitele. V roce 1925 absolvuje pětiměsíční kurs pro lidové hospodářské
školy v Táboře, a tak ve středu a v neděli učí navíc na pokračovací na zemědělské škole, dále
se stává vedoucí úterních kursů vaření a na obecné škole přebírá výuku německého jazyka ve
čtvrtých a pátých třídách. Tím má její pracovní režim až neskutečný počet hodin, zvlášť když

jako mimořádně dobrý pedagog si nedovolí nic ze závazků ošidit. Dvakrát je jí nabídnuto
místo ředitele, dvakrát to odmítá, neboť by ji to vzdalovala od jejích žáků.
Šest let po smrti manžela se vdává za Karla Koryčánka. Sňatek byl důsledkem jejího
zhoršeného zdravotního stavu způsobeného cukrovkou.
Od svého nástupu v Kelči se stává až krajním patriotem tohoto starodávného města. Ještě jako
svobodná kreslí úvodní obrázek do novězaložené kroniky města a i po provdání dává tomuto
městu všechen volný čas a svou lásku. Ve spolku Boženy Němcové je spolu s paní Kleinovou
a paní Seidlovou a dalšími iniciátorkou a spoluorganizátorkou řady kulturních akcí jako
vystoupení Moravských učitelů a klavírního virtuóza Haši a podobně. Uplatňuje se v
tradičním včelařství, kde se stává okresní instruktorkou. Pracuje také ve spolku zahrádkářů,
její zásluhou se staví sušárna ovoce a palírna. Je činná v Sokole ve výborových funkcích.
Když zjistí, že její starší syn Vladimír pod vlivem řídícího kůru Jaroslava Otčenáška má
zájem o kelečské dějiny, dostává její plnou podporu. Ta před její smrtí vyúsťuje v akt, kdy ho
zavazuje slibem, že dokončí úkol vrátit Kelči to, co jí historicky patří. A nezůstává jen u slov.
K naplnění myšlenky, aby v jejím domě vzniklo krajinské muzeum, prodává dům městu pro
tento účel. Jedná se o právovárečný měšťanský dům vyzdobený alšovsky pojatými sgrafity
Orby a Lovu. Prodává tento dům za odhadní cenu ve chvíli, kdy jí dva konkrétní zájemci
nabízejí trojnásobek. Není co dodat. Následně město vyvinulo úsilí tento závazek splnit a byla
prováděna příprava realizace. (Viz samostatná poznámka na konci příspěvku.)
V době těchto příprav Magdalena Koryčanková 16. března 1979 umírá. Přechodně se před tím
její stav zlepšil a to stav dlouhodobého špatného zdraví zaviněného cukrovkou, nakonec ale
tato nemoc nad ní zvítězí. Odešelčlověk, který, ač nebyl kelečským rodákem, měl toto město
rád.
Ota Tvrdoň
Poznámka: O záměrech vybudování Kelečského muzea v letech 1978 až 1980.
Podnět k vybudování muzea dal syn Magdy Koryčánkové Vladimír Rolinc, když navštívil
tehdejšího předsedu místního národního výboru ing. Zdeňka Hlavicu a vyložil mu společnou
představu svou a své matky. Ing. Hlavica se této myšlenky ujal a začal vyvíjet iniciativu k její
realizaci. Záměr byl upřesněn na zřízení muzea, které by kromě historie Kelče dokumentovalo
i osobnosti bratří Křičků. Vše mělo směřovat k tomu, aby muzeum mohlo být
slavnostněotevřeno k výročí 100 let narození Jar. Křičky připadajícímu na rok 1982. Byl
odkoupen dům M. Koryčánkové a v roce 1978 bylo zadáno Dr. Baletkovi vypracování libret
“Jar. Křička a Kelč” a “Kelč v historii a součastnosti” jako podkladů pro expozice. V roce
1979 jsem vypracoval studii vnitřního uspořádání muzea ve vykoupeném objektu. Ukázalo se
však, že prostory jsou nepostačující, proto v listopadu téhož roku jsem řešil variantu patrové
nástavby domu. V nové náplni kromě expozic historie Kelče a díla bratří Křičků měla být i
pasáž zaměřená na venkovské zemědělství. Význam Jaroslava Křičky měl být přiblížen v
podstřešním audiovizuálním studiu filmem a stereofonní hudbou. Všechny tyto záměry byly
projednávány v kulturní komisi okresního národního výboru ve Vsetíně, odkud byla
přislíbená finanční pomoc. Bylo to na dobré cestě. 1. června 1980 však ing. Zdeněk Hlavica,
pilný organizátor všech přípravných prací, odchází z funkce na národním výboru do funkce
předsedy zemědělského družstva a myšlenka vybudování Kelečského muzea v domě M.
Koryčánkové na náměstí zapadá.

Ing. arch. Ota Tvrdoň

Informace pro členy ČRS, místní organizace Kelč
1) POSLEDNÍ TERMÍN PRODEJE POVOLENEK A ČLENSKÝCH ZNÁMEK NA
ROK 2003 je stanoven na neděli 23.února 2003. Doba výdeje od 930 do 1130 hodin v
kanceláři místní organizace.
Podmínky prodeje povolenek:
o
o
o
o
o

platný rybářský lístek pro rok 2003 - vydává MěÚ Kelč
odevzdaný sumář úlovků za rok 2002
splněna pracovní povinnost za rok 2002 v rozsahu 10-ti hodin
platný členský průkaz
průkaz ZTP, ZTP-P a potvrzení o plném invalidním důchodu

Neodpracované brigádnické hodiny možno zaplatit při výdeji povolenky. Členské známky a
povolenky nutno kupovat osobně !
Upozorňujeme členy MO ČRS Kelč, aby využili výše vypsaný termín, jelikož další již
vypisován nebude. Na privátních adresách nebudou náležitosti s členskými známkami a
povolenkami vyřizovány.
2) Členská schůze se uskuteční 7.března 2003 od 18 00 v Hasičském domě.
Jaroslav OREL

Základní škola informuje
Zápis žáků do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kelč oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne
ve středu 12. 2. 2003 od 13.00 do 16.30 hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 1997 se
svým zákonným zástupcem, který předloží OP, rodný list
dítěte, průkaz pojišťovny a vyplněný dotazník pro rodiče
žáků 1. třídy (dotazník k dispozici v MŠ a ZŠ).
Seznam dětí zařazených do prvních ročníků ve školním
roce 2003-04 bude vyvěšen po ukončení zápisu a
zpracování výsledků na informační nástěnce ve vestibulu

školy.
Roman Blaha, ředitel školy
Z činnosti školy
Na konci loňského kalendářního roku se zúčastnili chlapci 9. tříd nejprve okrskového kola ve
florbalu chlapců základních škol (místem konání turnaje byla tělocvična Základní školy
Křižná ve Valašském Meziříčí) a v něm s přehledem zvítězili nad družstvy ZŠ Loučka, ZŠ
Lešná a meziříčskými školami ZŠ Žerotínova, ZŠ Z. Fibicha, ZŠ Křižná, ZŠ Masarykova, ZŠ
Salvátor a Gymnázia F. Palackého. Postoupili tedy do kola okresního. V něm se umístili na
krásném druhém místě, ale do kola oblastního postupoval pouze vítěz okresu, takže kluci
skončili. V každém případě odvedli perfektní výkony a patří jim za to dík.
Florbalového turnaje se účastnily na počátku prosince i naše dívky z devátých tříd, sice
nepostoupily do kola okresního, ale jejich výkon byl prý velmi dobrý a v konkurenci
meziříčských dívčích florbalových družstvech si vedly zdatně.
Z oblasti sportu u nás ve škole bych zmínila ještě činnost basketbalového kroužku, který vede
Mgr. Petr Zátopek a pan René Hegar, jenž se velice zdárně na podzim rozjel a děti dělají
pokroky. Na pořádání turnajů to sice ještě není, ale všechny košíková baví a svým nadšením a
zápalem nahradí občas nějakou tu nemotornost.
Z dalších akcí pro žáky školy bych připomněla vystoupení občanského sdružení Humanitas –
CZ – Seznámení s africkou kulturou. Jednalo se o program věnovaný africkému kontinentu a
konkrétnímu státu – Jihoafrické republice. Děti shlédly videofilm, vyslechly informace o
Africe a konkrétní zemi, ty starší pak mohly svou pozornost prokázat v písemném
vědomostním testu (nejlepší řešitelé obdrželi drobné africké suvenýry), následovaly ukázky
afrického folkloru – tance, písně, hra na bubny apod. děti měly možnost zakoupit si i
upomínkové předměty. Přínosné pro naše děti bylo seznámení s jinou exotickou kulturou,
přiblížení se lidem jiné barvy pleti a zjištění, že právěto vůbec nebrání v komunikaci a
navázání kontaktů.
Zatímco předcházející akce byla určena dětem celé školy, následující se zúčastnili jen
deváťáci. Vyjeli si do Valašského Meziříčí, kde se ve velkém sále Kulturního zařízení
Valašské Meziříčí konala akce Středního odborného učiliště Odry zaměřená na mládež, a
která si kladla za cíl poradit chlapcům a dívkám, jak pečovat o svůj zevnějšek, o pleť a o
vlasy, jak být prostě řečeno dnešním slovníkem teenagerů “in”. Program byl doplněn
ukázkami historických módních stylů a součástí byly také praktické ukázky účesové tvorby a
dekorativní kosmetiky přímo na vybraných divácích. Akce měla mezi našimi žáky úspěch,
dokládá to také množství otázek, které měli kluci i holky na realizátory akce (kluci se prý
dokonce ptali více).
Na přelomu kalendářního roku se rozjíždějí žákovské soutěže a některé z nich můžeme u nás
ve škole považovat už za tradiční, např. Olympiádu v českém jazyce nebo Dějepisnou
olympiádu , matematickou Pythagoriádu či Klokana. Zatím se konalo školní kolo OČJ,
zúčastnilo se jí 17žáků z 8. a 9. tříd a nejlepším řešitelem se stala Alžběta Pastrnková z
9.C.(postupuje do okresního kola). Jako druhá skončila Renata Pelcová ze třídy 9.A a na
třetím místě se umístila Michaela Rýdlová z 8.A.

Školní kolo Dějepisné olympiády mělo uzávěrku 20. ledna.Tato soutěž byla určena žákům 8.
ročníku a letos se jí zúčastnilo celkem 14 soutěžících, 6 ze třídy 8.A a 8 ze třídy 8.B.
Nejúspěšnější řešitelkou se stala Michaela Rýdlová z 8.A, která z maximálního počtu 60 bodů
získala 59, na druhém a třetím místě se umístili Petr Hermann a Vendula Pitrunová, taktéž z
8.A a na 4. místě jejich spolužačka ze třídy Petra Ordánová. Vítěz školního kola DO postoupí
do kola okresního,které se koná 11. února 2003 ve Vlastivědném muzeu ve Vsetíně.
Další soutěže budou následovat podle termínového kalendáře.
PhDr. Pavla Čučková, zástupce ředitele školy

Z mateřské školy Kelč
Opět po roce se v neděli 19.ledna 2003 proměnil Kulturní dům v Kelči, zaplněný do
posledního místa, v pohádkový svět.
Konal se tam maškarní bál pro děti, který pořádala Mateřskáškola v Kelči spolu se Sdružením
rodičů.Asi 150 pohádkových a jiných bytostí se roztančilo na sále při disco hudbě.
Přišel taky kouzelník, který kromě kouzel předvedl dětmi oblíbenou balonkovou show.
K dobré zábavě a radosti dětí přispělo “kolo štěstí” a tombola, kde bylo 172 pěkných cen.
Zajištěno bylo také občerstvení i s domácími zákusky.
Děkujeme touto cestou všem sponzorům, kteří nám umožnili zajistit tak hodnotnou
tombolu a kteří se podíleli i jiným způsobem na zajištění této zdařilé akce.
Výtěžek z karnevalu bude využit zase pro děti na další plánované kulturní akce, výlety, dárky
a knihy, které děti dostávají na památku při rozloučení s mateřskou školou.
V současné době se v Mateřské škole Kelč už zase 30 těch nejstarších dětí těší a připravuje na
zápis do základní školy. Děti navštíví Základní školu v Kelči ještě před zápisem, aby se
seznámily s učiteli a prostředím školy. Pro rodiče budoucích prvňáčkůchystáme ve spolupráci
s Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Valašském Meziříčí přednášku o školní zralosti
dětí. Termín bude upřesněn rodičům v mateřské škole.
Nezapomínáme ani na kulturní akce. 21. února 2003 navštíví naši mateřskou školu Divadelní
společnost “ÚSMĚV” z Chotěboře s pohádkou “O Budulínkovi ”.
Loutkové a maňáskové pohádky mají pro děti připraveny i paní učitelky v době jarních
prázdnin.
Svatava Dohnalová,ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště informuje
Na zámku se soutěžilo

Také v měsíci únoru přinášíme novou zprávu z kelečského zámku. I když už je po Vánocích ,
ráda bych se k nim ještě jednou vrátila. V prosinci vychovatelé učiliště vyhlásili pro žáky
výtvarnou a literární soutěž s vánoční tématikou. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 žáků.
Jelikož jsme výsledky soutěže vyhlásili až 19. prosince, nebylo možno uveřejnit je již v
lednovém Zpravodaji. Bylo by však škoda nechat takovou akci bez povšimnutí , protože i já
jsem byla překvapená výsledky i jejich dobrou úrovní. Literární práce by sice neprošly kvůli
pravopisu ( proto byly pravopisné chyby v textu opraveny ), avšak všechny měly duši a
krásnou myšlenku. A to pro nás bylo důležité. Jsem moc ráda, že tito autoři jsou právě žáky
našeho učiliště.
Dagmar Valchařová
A zde jsou některé z vítězných prací:
Vánoční rozjímání
Jan Steininger
(žák 2. ročníku zahradníků)
Předvánoční kolotoč
hrůzou se nám stává,
když jsou lidé podráždění,
stres si s nimi hrává.
Proč jsem jenom nekoupil
ty dárky už v létě,
přemýšlím a spekuluji
co dám asi tetě.
O Vánocích si už doufám
dopřejeme pohodlí,
sedíme a diskutujem,
co se večer přihodí.
Už je to tu – radost, sláva!
Každé dítě plesá
a Ježíšek po své nitce
do komína klesá.
Že vy lidi nevěříte
v tu vánoční sílu?
Vyjděte ven, uvidíte
všechny lidi v míru.
Uvidíme, moji milí,
co bude zas za rok.
Moje nej……Vánoce
(na přání autora jeho jméno není uvedeno)

Mé asi nejlepší vánoce si už zřídka pamatuji, poněvadž je to už hodně dlouho. V té, ještě
dobré době, když to ještě v naší rodině klapalo, mi bylo asi devět let. To bylo v té době, kdy
máma s tátou mívali skoro stejné názory na sebe a vše ostatní okolo manželství. Bylo to
hezké, když jsme si sedli pohromadě a zavzpomínali si na vše krásné. Nikdy na ty vánoce
nezapomenu, vše se tak krásně třpytilo a svítilo při rozsvíceném vánočním stromečku. A já
seděl vedle rodičů a bylo mi dobře v jejich objetí, tak krásně a nepopsatelně mi bylo, když
jsem mohl být s oběma zároveň. Tady u těchto svátků nejde jen o dárky, ale i lásku a zdraví, o
pomoc takovým, kteří nemají rodinu nebo o ni přišli. Je to krásný pocit mít u sebe oba dva
rodiče, a to hlavně u svého srdce. Já jsem zrovna ten, co měl smůlu. Moje máma začala
hodněpít alkohol a ten ji zničil. Poslední Vánoce byly taky docela dobré, až na tu smutnou
atmosféru okolo vánočního stromečku. Jsem jedině rád, že mám tátu, bráchu, babičku s
dědou, kteří mi ji nahradí. Byla to seriózní a humorná máma, jak se patří, ale…! Jsou to čtyři
roky, co máma odešla z naší rodiny, ale je mi pořád smutno, i když to na sobě nedávám znát.
Před každým užskoro pořád říkám, že jsem se své mámy zřekl, ale na každé Vánoce mi chybí
až moc. Máma má už svou novou rodinu a už bude trávit druhé Vánoce s malou dvouletou
dcerkou a mou sestrou. Já jsem sestru viděl za celou tu dobu dvakrát a je mi to líto, že nemám
takovou sestru. Vánoce jsou takové svátky, které mě moc rozesmutní, protože nemám celou
rodinu. Je mi líto i táty, který měl mou mámu strašně rád a přišel o ni. Já jsem ten, který
neočekává od Vánoc dárky, ale očekává lásku a zdraví.
P. S.: Teď už neznám pěkné Vánoce.
Vítězná výtvarná práce Drahomíry Zajícové z Odborného učiliště v Kelči

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Konvičný Antonín Babice
65 let
Hlavica Stanislav Kelč
Večeřa Antonín Kelč
Masaříková Anna Kelč
70 let
Kohnová Ludmila Kelč
75 let
Pastrnková Františka Babice
Jiříček Bohumil Kelč
80let
Volfová Bohuslava Kelč
81 let
Jiříčková Marta Kelč
86 let
Horák Karel Kelč
Narození

Marián Stříteský Kelč
Zuzana Staňková Kelč
Marie Šindelková Kelč
Sňatky

Jana Matýsková – Ladislav Trávníček
Úmrtí

Marie Palatová 81let Kelč
František Mašlaň 63 let Kelč
Vladimír Srkala 81 let Kelč
Josef Kunovský 75 let Němetice

