ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2003

Úvod
Milý spoluobčane !
Jsem rád, že Vám mohu napsat těch několik slov na začátku nového roku 2003.
Svět, ve kterém žijeme, prožívá neustále jakési napětí, krize. A lépe řečeno člověk, který v
tomto světě existuje, žije pod velkým tlakem : vnitřní neklid spojený často se strachem, pocit
beznaděje a ztráta smysluživota, to už jsou dnes “civilizační nemoci” moderního člověka.
A přece lidský život je příliš krátký, abychom na tomto světě žili v neustálém napětí a
nespokojenosti. Je na čase, abychom především lépe poznali sebe, své potřeby, vnitřní touhy a
tím se také otevírali světu a lidem, kteří žijí kolem nás. Je na čase začít brát vážně svůj život a
učit se být spokojený s tím, co máme, kde žijeme a co děláme.
A právě takové štěstí, vnitřní klid a spokojenost Vám všem z celého srdce přeji.
Mgr. Piotr Wardecki, farář

Usnesení z 1.zasedání Rady města Kelče dne 27. 11. 2002



Rada schvaluje v souladu s ustanovením § 101, odst. 4 , Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích “
Jednací řád Rady města Kelč” s touto úpravou : “ Vypouští se v čl. 8 bod 11.”
Rada stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 , písm. h) tyto komise rady a jmenuje
předsedy komisí :

Stavební – Ing. Jaroslav Orel , Kelč čp.370
Sociální - Marie Masaříková , Kelč čp.281
Kulturní a redakční rada – Anna Schillingová , Kelč čp.291
Členové komisí budou jmenováni na příštím zasedání rady.











Rada připravila návrh členů finančního a kontrolního výboru a předsedů osadních výborů.
Složení osadních výborů bude navrženo na veřejných schůzích v místních částech. Konečné
návrhy výborů budou předloženy zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí informaci starosty o nabídce Báňských projektů Valašské Meziříčí na
vypracování projektové dokumentace akce “Rekonstrukce ZŠ Kelč”. Rada pověřuje starostu
zajištěním více nabídek.
Rada schvaluje záměr odprodeje 11 ks velkoobjemových kontejnerů za cenu cca 100 tis.
Kč.Dalším jednáním pověřuje rada starostu.
Rada schvaluje pronájem bytu č.206 v penzionu v Kelči čp.290 panu Antonínu Bekovi, Kelč čp.
426
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku místní organizaci Českého svazu včelařů na tlumení
varoázy u včel ve výši 10,-Kč na jedno včelstvo.
Rada schvaluje paní Marii Tomáškové , Kelč čp.503 odpočet části spotřebované elektřiny v
obecním domě v Komárovicích z nájemného za veřejné prostranství na pozemku parc.č. 32 v
k.ú. Kelč – Nové město.
Rada bere na vědomí informativní dopis pana Vladimíra Rolince z Olšovce týkající se přípravy
nových Dějin města Kelče , zapůjčení mapových a jiných dokladů ředitelce Oblastního archívu
v Olomouci a žádostí o účinnou a trvalou pomoc tomuto projektu od nově zvolených
zastupitelů.



















Rada byla seznámena s cenovými nabídkami na drátový a bezdrátový rozhlas pro město Kelč
od firmy BaK – sdružení fyzických osob,Valašské Meziříčí – Podlesí 418 a tyto bere na vědomí.
Rada schvaluje vyplacení roční odměny ředitelům ZŠ a MŠ Kelč z mzdových prostředků škol.
Odměny z prostředků zřizovatele , tj.Města Kelč za správu svěřeného majetku budou
projednány na příštím zasedání rady.
Rada jmenuje zástupce města Kelče ve “ Svazku obcí pro hospodaření s odpady se sídlem v
Bystřici pod Hostýnem “ starostu města Ing.Stanislava Pitruna. O jmenování bude
informováno zastupitelstvo.
Rada bere na vědomí návrh ČR – Okresního úřadu Vsetín na uzavření dohody o ukončení
nájmu nebytových prostor ( kancelář kontaktního místa státní sociální podpory) na radnici v
Kelči k 31.12.2002 a vyhlašuje záměr pronájmu těchto prostor od 01.01.2003 za stejným
účelem pronájmu.
Rada byla seznámena s geometrickým zaměřením na směnu částí pozemků mezi městem
Kelč, manžely Pavlíkovými , čp. 122 a Petrem Pavlištíkem Kelč čp. 93 a požaduje ještě řešit
věcné břemeno ke kanalizaci uložené v těchto pozemcích.
Rada bere na vědomí žádost Ing.Zdeňka a Marie Hlavicových, Kelč čp.530 o uzavření smlouvy
o budoucí směnné smlouvě k pozemkům v k.ú. Kelč – Staré město , a to parc.č. 673/1 ve
vlastnictví žadatelů a odpovídající části pozemku parc.č. 298 ve vlastnictví města Kelč. Rada
zároveň bere na vědomí žádost pana Pavla Strnadela , Kelč čp.449 o směnu části obecního
pozemku parc.č. 298 v k.ú. Kelč – Staré město o výměře 0,95 ha za vlastní pozemek o výměře
1,5 ha a pověřuje starostu zajištěním zpracování zastavovací studie na výstavbu rodinných
domků v dané lokalitě.S žádostmi bude seznámeno zastupitelstvo.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – pohostinství v obecním domě v
Komárovicích čp.37( žádost Ivany Hýžové, Nová 1827 , Hranice ).
Rada bere na vědomí doplnění žádosti zástupců místní části Němetice o částečnou úhradu za
opravu zvonícího zařízení a instalaci věžních hodin na kapli v Němeticích. Požadavek odkládá
k řešení při sestavování rozpočtu na rok 2003.
Rada bere na vědomí oznámení představenstva společnosti VaK Vsetín a.s. o nových cenách
vodného a stočného pro rok 2003.
Rada vypracovala návrh na poskytování odměn včetně příplatků neuvolněným členům
zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Návrh bude předložen zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s nabídkou Českého zahrádkářského svazu v Kelči na prodej
malotraktoru T4K za cenu 48 400 Kč. Cenu považuje za nereálnou a pověřuje starostu dalším
jednáním.

Usnesení z 2.zasedání Rady města Kelče dne 16.12. 2002








Rada bere na vědomí informace starosty a místostarosty z veřejných schůzí v místních
částech Babice, Lhota, Němetice a Komárovice.
Rada provedla jmenování členů komisí rady, a to stavební, sociální a kulturní včetně redakční
rady Zpravodaje.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – kancelář kontaktního místa státní sociální
podpory v 1. poschodí radnice v Kelči Městu Vsetín od 1. 1. 2003 a pověřuje starostu
uzavřením nájemní smlouvy.
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu “Skládky odpadů ostatních KelčZadky” s firmou SPRESO s.r.o. Kralice na Hané, týkající se změny doby pronájmu a výpovědní
lhůty.
Rada bere na vědomí informace p. Ing. Gabryše, ředitele firmy JOGA VALAŠSKO s.r.o. o
množství vytříděných odpadů a zbytkového komunálního odpadu za II. a III. čtvrtletí 2002
včetně žádosti o úhradu více nákladů za rok 2002. Pověřuje starostu zajištěním dalších
podkladů od firmy JOGA.

Záležitost bude předána k projednání zastupitelstvu.










Rada projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 29/2002 o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů Mateřské školy v Kelči, školní družiny, školního klubu a zájmových
kroužků základní školy a tuto doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelům Základní školy v Kelči a Mateřské školy v Kelči za
správu svěřeného majetku města v roce 2002.
Rada na základě žádosti České pošty obvod Nový Jičín vydává vyjádření k provozní době pro
veřejnost Pošty v Kelči s doporučením zavést otevírací dobu i v sobotu na úkor zkrácení
provozní doby přes týden.
Rada bere na vědomí informaci Krajského úřadu Zlín a doporučuje zastupitelstvu zadat
přezkoumání hospodaření Města Kelč za rok 2002 kontrolnímu oddělení Krajského úřadu
Zlín.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti v Kelči
s Pohřební službou, Dušan Drdák, Poláškova 36, Valašské Meziříčí.
Rada bere na vědomí informace náměstka ministra vnitra ČR týkající se přípravy návrhu
zákona o změně vymezení hranic krajů.

Usnesení z 2.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne 19.
12. 2002
















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání zastupitelstva a
rady města Kelč.
Zastupitelstvo jmenuje členy finančního a kontrolního výboru a dále předsedy a členy
osadních výborů v Němeticích, Komárovicích, Lhotě a Babicích. Jmenovité složení výborů je
přílohou tohoto usnesení.
Zastupitelstvo schvaluje stanovení odměn včetně příplatků neuvolněným členům
zastupitelstva, předsedům výborů zastupitelstva a komisí rady podle nařízení vlády č.
122/2002 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva ode dne ustavujícího
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 29/2002 o příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny, školních klubů a zájmových
kroužků základní školy.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s., pobočka
Nový Jičín ve výši 1 milion korun na rok 2003 s konečným termínem splatnosti k 28. 12. 2003.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu zadat přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2002
Krajskému úřadu Zlín.
Zastupitelstvo schvaluje změnu obecně závazné vyhlášky č. 25/2001 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
včetně systému nakládání se stavebním odpadem v obci Kelč, v čl. IV., bod 2 a) takto :
četnost svozu u rodinných domů 1x za dva týdny
četnost svozu u bytových domů v Kelči 1x za týden
Zastupitelstvo pověřuje městský úřad, aby do doby schválení rozpočtu na rok 2003
hospodařil s rozpočtovým provizoriem ve výši 1/12 rozpočtu roku 2002 na každý měsíc.

Místní poplatky za svoz odpadu

Zastupitelstvo města Kelč schválilo dne 19.12.2002 na svém 2. zasedání v usnesení č. 13/2
změnu četnosti svozu komunálního odpadu. Datum, od kdy bude změna platit, bude
zveřejněno a občané budou včas informováni.
Důležité body Obecně závazné vyhlášky č. 26/2002
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí
a. fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob,
které poplatek odvádějí,
b. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku
Sazba poplatku pro polatníka podle Čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 300,- Kč.
Čl. 4
Osvobození
1. Od poplatku je osvobozeno každé čtvrté a další dítě v rodině s trvale hlášeným pobytem v
Kelči ve věku do 26 let, pokud se soustavně připravuje na výkon povolání.

Čl. 5
Splatnost
1. Poplatek pro poplatníka podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je splatný
a. do výše 600,- Kč jednorázově nejpozději do 31. 3. 2003
b. nad 600,- Kč ve 2 stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. 3. 2003 a do 30. 6. 2003
1. Poplatek je pro poplatníka podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky splatný jednorázově
nejpozději do 31. 3. 2003
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
1. Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 5 dnů ode
dne, kdy tato změna nastala.

2. Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho
poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k
individuální rekreaci a to nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Shrnutí :
Během měsíce ledna 2003 je poplatník povinen oznámit správci poplatku jméno, příjmení
a data narození osob, za něž odvádějí poplatek za komunální odpad, ( formuláře jsou na
městském úřadě ) jakož i další skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové
povinnosti v pokladně města Kelč ( městský úřad Kelč – pí. Schybolová ), kde bude možné
poplatek zaplatit v hotovosti, případně bude poskytnuta poštovní složenka, dále bude možné
poplatek uhradit převodem z účtu .Zároveň budou vydány pytle na tříděný odpad a
harmonogram svozu odpadu pro rok 2003.
Pro občana to znamená, že mu nebudou zasílány složenky s výši poplatku automaticky
!!!
Tak jako jiné obce a města jsme začali s tříděním odpadu.Žádá si to doba a většina z nás ví, že
je to nutné a správné. Kdyžpomineme ekologický dopad( to by bylo na dlouhé články), je pro
nás důležitá stránka finanční. To, že se pro letošní rok výše částky za odpad nezvedá, je právě
proto, že se odpad třídí. Bohužel ještě stále ne všichni jsou do tohoto systému zapojeni. Ve
srovnání s jinými obcemi ( máme údaje např. z obce Zašová, Halenkov, Velké Karlovice aj.)
máme poloviční množství vytříděného odpadu, především plastů. Musíme si uvědomit, že čím
více budeme mít vytříděného odpadu, tím více financí se nám vrátí, a to je ten důvod, proč se
nezvyšuje pro občana poplatek za odpad. Příklad : za 1 t plastu se do rozpočtu vrátí cca
4000Kč, ale pokud je odvezena tato 1 tuna plastu nevytříděná spolu s komunálním odpadem
na skládku, stojí to obec cca 700 Kč. ( cena za směsný odpad na skládkám ovšem stoupá ).
Proto je nutné co nejvíce třídit. Zavedením 14 denního svozu komunálního odpadu bychom
měli být motivováni ke třídění. Datum, od kdy bude změna platit, bude zveřejněno a občané
budou včas informováni.
Je to jednoduchá rovnice :
budu třídit = cena ročního poplatku se nebude rapidně zvyšovat,
nebudu třídit = zaplatím daleko více.
K tomuto kroku při netřídění odpadu musí zákonitě dojít, jelikož náklady na svoz odpadu jsou
rok od roku vyšší.
Pokud to takhle funguje i v jiných obcích, kde mají zaveden 14 denní svoz komunálního
odpadu a občané bez problémů třídí, mělo by to jít i v Kelči.
Nehledejme důvody, proč něco nejde,
ale snažme se najít způsoby, jak věc řešit !!!

Poplatek za psa
Výše poplatku za psa zůstává pro rok 2003 stejná.

80,- Kč za psa v rodinném domě
400,- Kč za psa v bytových domech v Kelči
Za druhého a každého dalšího psa + 50% základní sazby.
Každý majitel psa je povinen podat správci poplatku přiznání k poplatku ze psů, jakož i další
skutečnosti rozhodné pro ověření splnění poplatkové povinnosti v pokladně města Kelč
( Městský úřad Kelč – pí. Schybolová ), kde bude možné poplatek zaplatit v hotovosti,
případně bude poskytnuta poštovní složenka, dále bude možné poplatek uhradit převodem z
účtu .
Dále upozorňujeme občany, že jsou povinni oznámit vznik, zánik či jakoukoliv změnu
poplatkové povinnosti. Tzn., že pokud pes pošel nebo byl prodán,popř. utracen, je občan
povinen tuto skutečnost oznámit.
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 21. ledna 2003 od 14 do 17 hodin
Lhota čtvrtek 23. ledna 2003 od 14 do 17 hodin
Němetice úterý 28. ledna 2003 od 14 do 17 hodin
Komárovice čtvrtek 30. ledna 2003 od 14 do 17 hodin
Zároveň budou občanům vydány pytle na tříděný odpad a harmonogram svozu odpadu.

Nová telefonní čísla městského úřadu
SEKRETARIÁT

571 665 910

STAROSTA

571 665 911

TAJEMNÍK

571 665 912

KULTURA

571 665 913

ÚČETNÍ

571 665 914

STAVEBNÍ

571 665 915

HAJNÝ

571 665 916

KNIHOVNA

571 665 918

Informace o změně ceny vodného a stočného

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín schválilo na svém zasedání s
platností od 1. ledna 2003 tuto cenu vodného a stočného v rámci působnosti společnosti :
Včetně DPH

Cena v Kč/m3 :
Voda pitná

22,68

Voda odvedená

11,87

Voda pitná +
voda odvedená

34,55

V letošním roce nebudou střediska přijímat sdělení stavu vodoměrů k 31. 12. 2002. Stav bude
stanoven technickým propočtem. K tomuto opatření jsme přistoupili po negativních
zkušenostech z minulých let.

Informace Finančního úřadu Valašské Meziříčí
Na základě zákona č. 463/2002 Sb., s platností od 1. 1. 2003 dochází k navýšení průměrné
ceny půdy v katastrálních územích, podle které se stanovuje daň z nemovitostí.
Kód katastru

Název katastru

Kč/m2

Koeficient

664758

Kelč Nové město

4,80

1,4

664766

Kelč Staré město

4,93

1,4

600687

Babice

5,08

0,3

668745

Komárovice

4,44

0,3

681181

Lhota u Kelče

4,83

0,3

703095

Němetice

4,41

0,3

platnost od 1. 1. 2003 – zák.č. 463/2002 Sb.
Finanční úřad provede přepočet výše uvedené daněz nemovitostí u všech poplatníků v
průběhu února,března a dubna 2003 a dodá na městský úřad složenky s nově vypočtenou
částkou.

Žádá proto poplatníky, aby vyčkali s placením daněz nemovitostí do doby než budou tyto
složenky k dispozici.

Historie
Záhorská kronika, Duben 1932
Mgr. Dr. Stan.Zela, Olomouc
O starodávných artikulích ševčovského cechu města Kelče.
Kelecké jarmaky bývaly známy za mého dětství po celém Záhoří. Chodívalo se na ně zvláště
před zimou. Nejvíce se kupovala v Kelči zimní obuv, papuče, houně na krpce a teplé vlňáky.
Kuřáci, o něž nebyla na Záhoří nikdy potíž, přinášívali si z Kelče nové fajky. Tyto četně
navštěvované kelecké jarmaky byly dědictvím slavnější minulosti tohoto starého biskupského
města, někdejšího sídla ústřední správy panství Keleckého a někdejší dočasné residence
biskupů olomouckých. Ony jarmaky svědčily – a snad ještě dosud světdčí – o tom, že v Kelči
kvetla už odedávna řada živností a různýchřemesel, o nichž platívalo přísloví, že řemeslo má
zlaté dno. Dnes to už nelze ovšem tvrditi bez výhrady, aspoň ne o tom řemesle ševcovském.
Že ševcovské řemeslo v Kelči už před staletími kvetlo, viděti z toho, že tam měli obuvníci
svůj cech, který měl v polovici 17. století již své zvláštní stanovy, své artikule. Svého času
dostal jsem do rukou pergamenovou listinu – na některých místech již tak písmo vybledlo, že
ho nelzečíst – která jedná právě o těchto aktikulích. Dočítáme se v ní, jakševcovský cech v
Kelči k těmto aktikulům přišel. Tato pergamenová listina byla napsána dne 14. listopadu roku
1650 ševcovským cechem v Kroměříži a jest adresována ševcovskému cechu v Kelči. Její
obsah je také proto hodnězajímavý, že nám dává nahlédnouti do vnitřního života takového
ševcovského cechu.
Listina zní takto : “My cechmistři i všichni jiní mistři cechu ařemesla ševcovského v městě
Kroměříži známo činíme tímto listem obecněpřede všemi, že jsou před nás do úplného cechu
našeho slovutní a patrní mistřiřemesla ševcovského z města Kelče přestoupili a nás za to,
abychom jim artikule cechovní, poněvadž oni žádných až posavad nemají, z obdarování
našeho a chvalitebného pořádku pod pečetí naší vydali a udělili snažně žádajíce. Kdež uznajíc
my žádost jejich slušnou býti tak činíme a jim tyto níže popsané artikule, podle kterýchž by se
oni i potomci jejich nyní i v budoucích časích říditi a spravovati mohli, vydáváme, jakž
následuje.
Předně aby korouhev a postavníky a svíce v chrámu Páněměli a služby Boží při mšech
svatých, slyšení slova Božího v neděli i v jiné svátky a obzvláště při slavnosti Božího Těla a
přese všecek ochtáh při procesích a nábožností pilni byli. Kdož by z cechmistrů a mistrů při
takovém procesí najíti se nedal, ten bude povinen pokuty dáti do cechu dva funty vosku bez
milosti. Kdo by pro nedostatek zdraví svého přijíti nemohl, ten nebude povinen takové pokuty
dáti a spraviti.
Item každého roku z toho řemesla mají dva cechmistři voleni býti, a ti mají věrně a právě v
tom řemesle seděti a opatrovati, k tomu mají díla ohledávati, domácím i přespolním, buď ve
frejunk nebo v nefrejunk, aby se chudému i bohatému spravedlivě a hodně od každého dělalo.
A našli-li by,že by dílo hodné nebylo, to aby svobodu měli vzíti a do špitále dáti. A když se
takoví cechmistři volí, mají tu býti všeci mistři, aby cech úplný byl. Paklivá se který mistr v
cechu najíti nedal, má propadnouti funt vosku bez milosti.

Item mladý neb nový mistr když v cech přijíti chce, aby soběmistroval, a jestliže jest
přespolní anebo cizozemec, listem od rodu se do cechu ukázati a potomně u mistra,
kteréhožkoli sobě zvolí a mohl by dělati u něho. Však nicmně jemu mistr , jakož obyčej při
řemesle jejich jest, platiti má, tak aby čemu se učil, tu také se i řádně přiučil, dělati má.
Item přespolní kdož by chtěl v to řemeslo vstoupiti, povinen jest v úplném cechu řemeslo
ukázati, jmenovitě tyto kusy : koži volovou, hodnou, beze všech kazů, aby z ní pološkorně s
širokým faldem , po starodávnu boty “rybářské” byly.
Item kozlovici, též dobrou, beze všech kazů, aby z té kozlovice boty dvakrát šity byly. Též
střevíček tři kusy po starodávnu o jednom podešvu, šňorované z oukladu.
pokračování příště Milada Davidová

Kultura
Začíná plesová sezóna !!!
Pátek 10. ledna 2003 - Myslivecký ples
hraje LARGO + disco v pekle KD
začátek v 19,30 hodin
Pátek 17. ledna 2003 - Ples Sdružení rodičů základní školy
hraje POHODA – Hranice + disco v pekle KD
začátek ve 20 hodin, vstupné 40 Kč
Sobota 25. ledna 2003 - Ples sportovců
hraje Moravěnka + disco v pekle KD
začátek v 19,30 hodin, vstupné 120 Kč s místenkou

Akce v únoru 2003
Farní ples – 8. února
Hasičský ples – 15. února
Tublatanka – 21. února

Dětský karneval
Mateřská škola Kelč
pořádá v neděli 19. ledna 2003 v Kulturním domě v
Kelči
Dětský karneval
Začátek ve 14 hodin.

Vystoupení kouzelníka s balónkovou show, kolo štěstí, tombola.
Srdečně vás všechny zveme !!

Kino
Program kina Kelč na měsíc leden 2003
Je tu nový rok a ten nám přinese spoustu nových věcí. Například ve světě filmu premiéry
nejnovějších hitů české i zahraniční kinematografie. Tady je několik tipů na leden :
Neděle 5. 1. v 18 hodin - AUSTIN POWERS – GOLDMEMBER
Dlouho očekávaný třetí díl série bláznivých komedií o neohroženém agentovi je tady !
Tentokrát mu Dr. Zloun unese otce. Mike Myers ve čtyřroli v komedii USA, 101 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 8. 1. v 19,30 hodin - NEVĚRNÁ
Byla šťastná, vdaná, finančně zajištěná a zdánlivě spokojená. Pak ale její cestu zkřížil
přitažlivý Francouz a vše se obrátilo k neodvratnému konci…Americká variace na
francouzský druh nevěry, 113 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Neděle 12. 1. v 18 hodin - DOST
Chudá číšnice si nežije špatně. Ale její milující manžel není tím, kým se zdá. V domácnosti
vypuká teror a manželka musí dostat manžela do márnice…Jenifer Lopez v thrilleru USA,
113 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 15. 1. v 19,30 hodin - KRÁLOVSTVÍ OHNĚ
Dvanáctiletý chlapec objevil na staveništi malého draka. O dvacet let později drak ovládne
Zemi a ohnivé plivance zničí vše živé. Ale objevuje se Van Zan, který ví, jak ho
zahubit….Dobrodružná sci.fi USA, 100 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Neděle 19. 1. v 18 hodin - ZNAMENÍ
Bývalý pastor vede poklidný život na své farmě. Ale pak se tam začínají dít podivné věci – že
by blízké setkání s UFO ? Mel Gibson odhaluje záhadné znamení ve sci.fi USA, 120 minut,
vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 22. 1. v 19,30 hodin - PLUTO NASH
Eddie Murphy se v nové akční sci-fi komedii snaží vyčistit Měsíc a hlavně svůj noční klub od
mafie, 94 minut, vstupné 26 a 28 Kč.
Neděle 26. 1. v 18 hodin - INSOMNIE
Legendární detektiv s partnerem jsou odveleni na Aljašku, aby vyšetřili brutální vraždu. Ale
proč trápí detektivy chorobná nespavost ? Že by v tom měl prsty hlavní podezřelý ? Al Pacino
a Robin Williams v thrilleru USA, 111 minut, vstupné 28 a 30 Kč.
Středa 29. 1. v 19,30 hodin - KÓD NAVAJO
Poslechnout rozkaz nebo srdce ? Hongkongský mistr John Woo vysílá Nicolase Cage a

Adama Beache do krvavého pekla v Pacifiku. Podaří se jim zachránit starý indiánský kód ?
Americké válečné drama s českými titulky, vstupné 32 a 34 Kč.
A pozor !! Připravujeme pro vás Harryho Pottera –Tajemná komnata a také Pána prstenů
– Dvě věže.
Těšte se naše novinky, my se na vás taky těšíme !!!
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek pro rok 2002 – 2003.
Výsledky 10. – 13. kola :
Kelč - Bílovec “B” 12 : 2 1725 : 1542 2
Kelč - Sedlnice “B” 10 : 2 1647 : 1570 2
Vsetín “C” - Kelč 2 : 10 1525 : 1637 2
Kelč - Bílovec “C” 10 : 0 1560 : 1470 2
Tabulka po 13. kole :
1. Kelč

13 12 0 1

1625

123: 33

24

2. Zubří

13 10 0 3

1571

108: 48

20

3. Lipník „C“

13

9 0 4

1598

108 : 48

18

4. Vsetín „C“

13

9 0 4

1590

100 : 56

18

5. Hranice „B“

13

9 0 4

1557

96 : 60

18

6. Frenštát „B“ 13

8 1 4

1554

94 : 62

17

7. Bílovec „B“

13

8. Sedlnice „B“,

12

9. Val. Mez. „D“

12

10. N. Jičín „B“

8

11. Bílovec „C“

7

12. Lipník „B“

7

13. Sedlnice „C“

4

14. Val. Mez. „C“

4

SM oblastní přebor dorostenců 2002 – 2003
Výsledky 5. – 7. kola :
Kelč - Hageman Opava “B” 8 : 0 1061 : 923 2
Kelč - Val.Mez.”B” 4 : 4 1083 : 1081 1
Hlubina Ostrava “B”- Kelč 2 : 6 1084 : 1129 2
Tabulka po 7. kole

1. Přerov

12

2. Hlubina „A“

11

3. Kelč

9

4. Odry

7

5. Opava „B“

7

6. Michálkovice

5

7. Hlubina „B“

4

8. Val. Mez. „B“

1

J. Gassmann

CLAY VOLÁ EVA (dokončení)
III. Akce: V a l š o v i c e
Za tuto akci, provedenou 30. dubna 1945, tedy týden před osvobozením města Kelče Rudou
armádou, byl náš velitel L. Kubeša nejvíce kritizován.
Bylo mu vytýkáno, že riskoval životy členů skupiny pro akci, která, dle mínění samozvaných
kritiků , byla už naprosto zbytečná. Rád bych k tomuto případu zaujal stanovisko, neboť jsem
byl víceméně čirou náhodou přímým účastníkem akce.
Velitel naší skupiny byl skutečně velitelem partyzánského oddílu Murzinem požádán o
spolupráci na akci Valšovice, která měla získat zbraně pro připravované povstání v Přerově,
plánované na 7. květen 1945. Pomoc měla spočívat ve vyslání 3 členů. Dobrovolně se na tuto
akci přihlásili: Josef Tomášek, Václav Urbanec a Fr. Bretšnajder. S mou účastí se
předběžněnepočítalo, nebotˇ jsem měl pravou plíci stlačenou vzduchem (pneumotorax),
cožpodstatně ztěžovalo pohyb. Skupině bylo sděleno heslo akce : “Vlk”,odpověď“Hory”
(rusky volk a odpověď Gory). Navíc dostal vedoucí této skupiny Josef Tomášek malý
papírek, velikosti 10 x 15 cm, kde byl azbukou napsán rozkaz pro velitele akce Valšovice
(bratr Severa a bratr Švehla). Příkaz se musel naučit nazpaměť, pro případ, že by se dostal do
potíží a musel dokument zničit. Nepamatuji si již přesné jeho znění, ale bylo to něco ve
smyslu: “Získaný nákup (?) dodat okamžitě do Pavlovic,” Má úloha spočívala v tom, že tuto
skupinku doprovodím ke křižovatce do obce Babice a předám tam kolo čekajícímu dalšímu
účastníku akce.
Kolem 1 hodiny odpolední vyjela tato skupina z Kelče směr Všechovice a měla vystupovat
jako poutníci na Hostýn, i když jejich cílem byly Horní Něčice – dům A. Švehly.
Během cesty se Fr .Bretšnajdrovi udělalo špatně a musel se vrátit. Ani na babické křižovatce
nikdo nečekal. Proto jsem se rozhodl pokračovat s nimi do H. Něčic.
Tam jsem poprvé uviděl těžký kulomet, který naše kelečská skupina získala v akci přepadu
maďarského generála. Současně i podrobnosti plánované akce: Se zbraněmi projít lesy do
Valšovic a v noci přepadnout dva domy, ležící mimo obec - hájenku Fulínovu u cesty na
Zbrašov a myslivnu Vl. Bělíka. Ve Fulínově hájence měl být likvidován německý velitel
valšovské posádky v síle asi 60 lidí, v myslivně Bělíkově pak zbylí dva důstojníci. Počítalo se

se ziskem asi 7 automatů, které měly znamenat onen “nákup” jenž měl být doručen do
Pavlovic.
Akce totálně nevyšla. Trojčlenné komando rusky mluvících partyzánů nesplnilo úkol – tichou
likvidaci německého velitele – a nocí se ozvala střelba. Okamžitě nastal poplach v obci
Valšovice a světelné střely z německých kulometů osvětlily prostor. Navíc náš těžký kulomet
se po dvou dávkách zasekl a nepodařilo se jej dát do provozu! Za těchto okolností nebyl
možný ani útok na Bělíkovu myslivnu, neboť její osádka přešla do Valšovic.
Museli jsme se vrátit do Hor. Něčice a z 30 účastníků akce byl jsem asi nejvíce zklamaný,
vzhledem k fyzické náročnosti celé akce. Navíc druhý den jsem se dozvěděl o předčasném
vypuknutí Přerovského povstání a následně o jeho krvavém konci!
Přes neúspěch celé akce bylo rozhodnutí velitele Kubeši podpořit plánovanou pomoc I. čs.
partyzánské brigády Jana Žižky městu Přerovu rozhodnutím správným a z morálního hlediska
jedině možným.
IV.
7. května 1945 činnost odbojové organizace Clay volá Eva skončila a její jednotliví členové
se rozptýlili po celé republice.
Jsem rád, že jsem organizaci poznal v době, kdy jediným zájmem všech jejích členů byl boj
proti německým okupantům.
Svou existencí mi v mém rodišti vrátila pocit bezpečí a napsané řádky jsou určitým
poděkováním.
Jsou současně poděkováním i jejímu skromnému veliteli štb. strážmistrovi Ladislavu
Kubešovi, který ji velmi odpovědně vedl tak, že nebyl ztracen ani jediný život těch, kteří mu
dali svou důvěru.
Článek je napsán na základě osobně prožitých faktů a prověřených informací velitele i
ostatních členů.
Nebylo to mnohdy lehké v organizaci, která se řídila zásadou:“Neptej se, co nevíš, nemůžeš
prozradit…”
Vladimír Rolinc

Prvopočátky tělovýchovného hnutí
Chceme-li vzpomenout prvopočátky tělovýchovného hnutí v našem městě, musíme se v
myšlenkách vrátit do posledních let předminulého století. V této době tělovýchovné
hnutí nebylo organizováno a provádělo se v tehdejších již zřízených spolcích.
V těchto letech se však začaly směry spolků orientovat politicky. Již před těmito přeměnami
se v Kelči uvažovalo o zřízení samostatné jednotky, ale přes veškerou snahu se nepokročilo
dále. Až kdyžv roce 1899 byla pořádána národní slavnost, při které ženy a dívky v počtu asi
80 členek zatančily “Královničky” a cvičenci z Val. Meziříčí vystoupili v samostatném

cvičení, nebylo možno snahu již utlumit a začalo se vážně s přípravami na založení
samostatné tělovýchovné organizace. Stávající místní spolky nestačily snaze zabránit, protože
zakladatelé chtěli něco více, chtěli vyvolat a rozvinout i ve zdejším venkovském městěvětší a
hlavně samostatnou tělovýchovnou činnost.
A tak se taky stalo, že za nezištné pomoci jednoty hustopečské a meziříčské byla v r. 1900 v
Kelči založena samostatná tělovýchovná jednota s názvem Sokol. Je třeba připomenout, že u
zrodu této jednoty byl osmičlenný zřizující výbor ve složení Dr. Fr. Minář, Jan Strnadel, Fr.
Seidl, Fr. Kratochvíl, Jan Pajdla, Jan Srkala, Rich. Plesník a Jan Jiříček. Prvním starostou pak
byl zvolen Jan Strnadel, náčelníkem Fr. Seidl.
Již 29. 7. 1900 byl konán na kelečském výletišti na“Výspech” okrskový slet a cvičení, na
kterém mimo místní vystoupili i cvičenci 6 okolních jednot. V témž roce byl při jednotě Sokol
zřízen i odbor dramatický, který se představil ve svém divadelním vystoupení vlasteneckou
hrou se zpěvy J.K.Tyla Fidlovačka. Uvážíme-li, že při ustanovení bylo v jednotě37-koncem
roku 60 členů, bylo zapotřebí opravdového nadšení, aby tato náročná hra byla sehrána. Toto
nadšení se projevovalo i na poli tělovýchovném. V r. 1901 cvičilo na pražském sletu 14
kelečských mužů. Od r. 1902 nastává podstatné zlepšení v možnosti cvičení v tělocvičně
místní školy. v r. 1908 byl ustanoven ženský odbor Sokola. Starostkou zvolena M.
Slavíčková. V r. 1910 byly oba odbory sloučeny v jednu jednotu.
V r. 1912 byla v Kelči ustanovena druhá tělovýchovná jednota Orel. V čele této jednoty byli
po založení místní kněží P. Boh. Deutsch a Al.Vrba. Prvním náčelníkem se stal Bedř. Jiříček.
Činnosti obou jednot se zdárně vyvíjely až do r. 1914, kdy sarajevským atentátem byl dán
počátek hrozné první světové válce. Po dobu války činnost jednot upadala a Sokol byl
dokonce rakouskou vládou násilně potlačován. Ke znovuzrození tělovýchovnéčinnosti došlo
opět až po 28. říjnu 1918, kdy se celá naše vlast zbavila stoletých okovů cizí nadvlády. Již v
následujícím roce 1919 splnil se jednotě Sokol dávný sen – pořízení vlastní sokolovny koupí
domu místního sirotčince a po roce přestavby předán do používání. Jednota Orel provozovala
svoučinnost v Lidovém domě, který byl v r. 1924 postaven Katolickou besedou.Činnost obou
jednot rok od roku vzrůstala a kelečské ulice častěji a mohutněji byly zaplňovány červenými
nebo modrými košilkami. Tak tomu bylo až do r. 1939, kdy na naši zem dolehla tíže okupace
a druhé světové války. V době okupace byla tělovýchovná činnost obou jednot zastavena a
představitelé, hlavně z řad Sokola, byli pronásledováni. Vzpomeňme na tomto místě alespoň
jednoho z nich, vlastence a horlivého vyznavače sokolské myšlenky, Vojtěcha Jasného, který
za tyto ideje zaplatil životem v koncentračním táboře Osvětim.
V době válečných let cca v r. 1940 byl ustanoven fotbalový oddíl SK Kelč, který vlastními
silami a za velmi těžkých podmínek vybudoval na bývalém pískovišti u Juhyně fotbalové
hřiště. Tehdejší představitelé města jiný pozemek poskytnout nechtěli. Tento oddíl později
nesl název DSO Jiskra, pak Sokol a od sjednocení tělovýchovy TJ Kelč.
Po období hrozné okupace rozvíjí se opět činnost tělovýchovných jednot, avšak již s
postupným úmyslem na sjednocení, ku kterému dochází již v r. 1946, kdy 28. října bylo
sehráno společně na“Sokolské scéně” v Lidovém domě s velkým úspěchem drama K.Simona
Ruští lidé. Takto se pokračovalo až do 7. 3. 1950, kdy bylo sehráno poslední divadelní
představení v Lidovém domě, drama E.Synka – Poslední kámen (Lidice).
V r. 1951 vypukl v budově staré sokolovny požár ( ples požárníků ), který byl včasným
zásahem uhašen. Ukázal však její špatný celkový stavební stav. Strop byl podepřen konstrukcí

trámů, aby sál mohl nadále sloužit provozu kina. Po komisionálním šetření však odbor
výstavby ONV ve Vlašském Meziříčí rozhodl, že budova musí být zbourána. Nařízení bylo
provedeno v r. 1952-1953.
pokračování příště
Ze vzpomínek pana Ladislava Hýže

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní
organizace Kelč
1) TERMÍNY PRODEJE POVOLENEK:
5.1.2003 - neděle
12.1.2003 - neděle
23.2.2003 - neděle
Doba výdeje vždy od 9.30 do 11.30 hodin v kanceláři MO ČRS Kelč.. V těchto termínech se
budou rovněž prodávat členské známky na rok 2003.
Termíny 5. a 12.1.2003 možno využít i pro odevzdání MP sumářů za rok 2002.
Upozorňujeme členy, aby využili výše vypsané termíny, jelikož další již vypisovány
nebudou! Na privátních adresách nebudou náležitosti s odevzdáváním sumářů, členskými
známkami a povolenkami vyřizovány.
2) PODMÍNKY PRO VÝDEJ POVOLENKY:
o
o
o
o
o

platný rybářský lístek pro rok 2003 - vydává MěÚ Kelč
odevzdaný sumář úlovků za rok 2002 v termínu uvedeném výše
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 !
3) TERMÍN ČLENSKÉ SCHŮZE
Členská schůze se uskuteční 7.března 2003 od 18:00 v Hasičském domě.
Pevné zdraví, pohodu a optimismus, štěstí, hodně úspěchů a spokojenost v roce 2003 Vám
přeje za výbor ČRS MO Kelč
Ing. Jaroslav Orel

Odborné učiliště informuje
Vstup do nového školního roku byl optimistický, protože se nám podařilo zvýšit počet
žáků na 108, s čím samozřejmě souvisí i nárůst pedagogických pracovníků.

Snažíme se stále zlepšovat pracovní podmínky žákům i zaměstnancům, a proto tu už od
druhého září panoval stavební ruch. Budují zde nové šatny pro odborný výcvik včetně
sociálního zařízení a upravuje se prostor v suterénu školy. Touto rekonstrukcí bude vytvořeno
nové zázemí pro zahradnický a zámečnický obor. Snad ani není nutné zmiňovat, že na těchto
stavebních úpravách se podílíme svépomocí našimi stavebními obory – zedník a stavební
zámečník.
Proto, abychom i v následujícím školním roce oslovili minimálně stejný počet nových žáků,
kteří k nám po legislativní úpravěmohou nastupovat ze zvláštních i základních škol, jsme
se zúčastnili dvou veletrhů vzdělávání. Tato akce se v našem okrese konala v prostorách
Domu kultury ve Vsetíně 13. a 14. listopadu. Podobné akce jsme se zúčastnili 11. listopadu v
Hranicích. Veletrh vzdělávání je zaměřen nejen pro širokou veřejnost, ale především pro
vycházející žáky základních a zvláštních škol a pro jejich rodiče, neboť před nimi stojí
nelehký úkol, jakou střední školu či učilištěsi vybrat. Zde jsme se prezentovali nejen vhodně a
vkusně naaranžovanými panely s nabídkou vzdělání a pracemi našich učňů, ale naši žáci
přímo na místě předváděli své dovednosti ve vazačství. Podle zpětných informací ze
základních i zvláštních škol v regionu byla tato náborová a prezentační akce úspěšná.
Pro další nábor žáků sice nepořádáme takzvané “Dny otevřených dveří”, ale dveře našeho
učiliště necháváme otevřeny každý den a pro každého, kdo má zájem se s naší školou blíže
seznámit.
Nesmíme zapomenout také na to, že naši zahradníci 20. listopadu změřili své síly a
dovednosti ve vazačské soutěži “Račická šiška”v Račicích u Vyškova. Zúčastnilo se jí
tříčlenné družstvo žákůtřetího ročníku pod vedením učitelky odborného výcviku paní
Ludmily Kuběnové. V silné konkurenci osmi družstev se naši určitě neztratili. Obsadili
pěknéčtvrté místo a v soutěži jednotlivců se Michaela Mazáčová umístila na výborném třetím
místě. Zahradníci se nezviditelňují jen na soutěžích mimo naše město, ale především doma v
Kelči. Určitě jste si v minulých dnech všimli vánoční výzdoby na zámku i na radnici, která je
jejich prací.
Nežijeme ovšem pouze minulostí, ale připravujeme se také načinnosti, které nás čekají v
dalších měsících. Konkrétně se jedná o mezinárodní výstavu květin “Flora Olomouc 2003”,
švadleny se připravují na celostátní módní přehlídku odborných učilišť tentokrát v Soběslavi a
zámečníci na jaře změří své síly na soutěži odborných dovedností v Novém Jičíně.
Ing. Karel David, zástupce ředitele OU Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti

BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Klausová Marie Kelč
Pavlun František Babice
65 let
Kundrátek František Kelč
70 let
Vinklar František Kelč
75 let
Mertlík Josef Kelč
80 let
Mikesková Marie Komárovice
Narození

Klára Porazilová Kelč
Úmrtí

Ludmila Engová 56 let Babice

