ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2002

Úvod - Zamyšlení na léto
Bez přátel nemáš nic !!
Žil jednou jeden malý chlapec, který měl velmi špatnou povahu. Otec mu naplnil kapsu
hřebíky a řekl mu, že vždy, když se rozzlobí, ať zatluče jeden hřebík do plotu vzadu za domem.
První den chlapec zatloukl do plotu 37 hřebíků. Za několik týdnů se naučil kontrolovat svůj
hněv a počet zatlučených hřebíků se postupně snižoval. Zjistil, že je jednodušší ovládat zlost,
nežzatloukat hřebíky do plotu. Nakonec přišel ten den, kdy se chlapec ani jednou nerozzlobil.
Řekl to otci a ten mu navrhl, aby vytahoval vždy jeden hřebík, když se za celý den ani jednou
nerozhněvá. Dny míjely a chlapec po čase mohl říct otci, že v plotě nezůstal ani jeden hřebík.
Tehdy vzal otec chlapce za ruku a zavedl ho k plotu. Tam mu řekl :
“ Udělal jsi dobře, chlapče, ale podívej se na ty díry v plotě. Ten plot už nikdy nebude takový,
jaký byl. Když řekneš něco ve zlosti, tak to zanechá právě takové jizvy. Jako když zabodneš do
člověka nůž a vytáhneš ho. Nezáleží na tom, kolikrát řekneš lituji, rána stále zůstává. Rána,
způsobena slovem, bolí stejně, jako fyzický úder. Přátelé jsou vlastněvelmi vzácné drahokamy.
Rozveselují tě a podporují ve všem. Vyposlechnou tě, kdyžmáš starosti, pochválí tě a vždy jsou
ochotni ti otevřít své srdce. ”
Přeji všem krásnou a podle svých představ prožitou dovolenou a zároveň přeji každému
alespoň jednoho opravdového přítele nejen na léto, ale na celý život. Největší bohatství má
člověk tehdy, když může říct : Jsi můj přítel a já si toho velmi vážím !!!
M. S.

Usnesení z 40.zasedání Rady města Kelče dne 22. 5. 2002













Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč
za rok 2001. Zpráva bude předložena zastupitelstvu s doporučením schválit roční účetní
závěrku za rok 2001.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč k 31. 3. 2002. Zpráva bude předložena
zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh finančního výboru na úpravy rozpočtu v souvislosti s
připravovanou akcí “zřízení internetové učebny v ZŠ Kelč”. Návrh bude předložen
zastupitelstvu.
Rada na základě žádostí manželů Kunovských Kelč č. 133, navrhuje zastupitelstvu vyhlásit
záměr prodeje pozemku parc. č. 231/10 o výměře 99 m2 v k. ú. Kelč – Staré město, který
vznikl oddělením z obecního pozemku parc. č. 231/3.
Rada schvaluje úpravu nájemní smlouvy k nebytovým prostorám v domě čp. 39 v Kelči
(Drogerie Jana) nájemci M. Jandovi, Kelč 479 spočívající ve stanovení minimální doby
pronájmu na 10 let.
Rada bere na vědomí oznámení p. Leopolda Soboty, pojišťovací a poradenské služby ČP, a.s.
o ukončení pronájmu nebytových prostor v hasičském domě v Kelči, které byly užívány jako
jednatelství České pojišťovny, a to k 30. 6. 2002. Rada schvaluje vyhlášení záměru pronájmu
těchto nebytových prostor za stejným účelem.
Rada byla seznámena s nabídkou paní Věry Macháňové, Bučovice 671 na odprodej pozemků
parc. č. 285/2 a 285/4 v k. ú. Kelč – Staré město do vlastnictví města Kelč. Rada pověřuje
starostu jednáním s paní Macháňovou o výši ceny pozemků.





Rada na základě žádosti pana Petra Pavlištíka, Kelč 93 doporučuje zastupitelstvu vyhlásit
záměr převodu části obecního pozemku parc. č. 8/1 v k. ú. Kelč – Staré město a pověřuje
tajemníka přípravou podkladů pro majetkoprávní vypořádání k pozemkům v této lokalitě.
Rada vzala na vědomí rozhodnutí Referátu dopravy OkÚ ve Vsetíně o místní úpravě
dopravního označení v Kelči, týkající se umístění 2 dopravních zrcadel na výjezdech z místní
komunikace na silnici. Rada pověřuje starostu objednáním této akce.

Různé
Poplatky:
Splatnost druhé částky poplatku za odpad pro rok 2002 je do konce června !!!
Majitelům psů připomínáme jejich ohlašovací povinnost – úhyn, prodej, ztrátu, popř. nabytí
nového psa. Každý pes musí mít známku s číslem.
Městská knihovna Kelč informuje čtenáře :
od 15. do 19. července 2002 – řádná dovolená
od 5. do 15. srpna 2002 – revize knihovního fondu
V těchto dnech bude knihovna uzavřena.

MUDr. Stanislav Kurejko upozorňuje občany,že pokud nejsou očkováni proti
tetanu 10 let, měli by se hlásit v ordinaci.

Historie
Záhorská kronika
Září 1932
Florián Zapletal
Zástavní držitelé Kelče v letech 1451 – 1469
Pánové ze vsi Zvole pod biskupským hradem Mírovem u Mohelnice měli v erbu zlatý štít,
přes něj v půli napříč vodorovný černý pruh a v tomto pruhu zlatou lilii a nad ní v zlatém poli
černou lilii a nad helmem jako klenot dva srpy ostřím a konci proti sobě postavené a dole
zlatými držadly opatřené.
Jinou variantu tohoto erbu podává zapomenutá kamenná deska, zazděná do zahradní zídky u
obecního úřadu v Odrách mezi Fulnekem a Hranicemi. Deska je dlouhá 1,50 m, vysoká 97
cm. Ale je vápnem tak zabílena, že její reliéf málo vyniká. Ve směru vodorovném je deska
členěna na dvě nestejné velikéčásti. V horním pruhu je český nápis, který zní v transkripci :
Hynek starší ze Zvole, Žofka z Potenšteina. Ve směru kolmém je dolní, většíčást rozdělena na
tři pole, v nichž jsou po stranách umístěny figury dvou rytířů s meči a v prostředním,
největším poli dva erby, na prvém místě znak Hynka staršího ze Zvole, na druhém znak jeho
ženy Žofky z Potenšteina.

Štít prvého znaku je rozdělen vodorovně na dvě poloviny. Horní polovice je zlatá a má černou
lilii, dolní polovice černá se zlatou lilií, v klenotu dva srpy, obrácené k sobě ostřím a konci.
Erb Žofky z Potenšteina je čtvrcen. Prvé a čtvrté pole je stříbrné s třemi červenými kosmými
pásy, druhé a třetí pole je modré s pěti zlatými růžemi. V klenotu jsou jelení parohy.
Hynek starší ze Zvole vystavěl v Odrách zajímavou radnici, před lety zbořenou. Do zdiva
radniční věže byla zapuštěna popsaná deska, přenesená po zboření radnice na nynější místo u
obecního úřadu.
Statek Odry získal Hynek starší ze Zvole v roce 1512 a od té doby se psal ze Zvole a na
Odrách. Zemřel roku 1536 v neděli před Nanebevzetím P.Marie (13. srpna) a byl pohřben v
kostele sv. Petra v Olomouci, kde viděl jeho náhrobní kámen s českým nápisem ještě
Bartoloměj Paprocký (Zrcadlo, r. 1593, list 420a).
Část druhá.
O tom, jak se dostal zástavní list na Kelč od Zbyňka ze Zvole k Jiříkovi z Lantšteina, existují
tři soudobé zprávy.
Jiřík z Lantšteina tvrdí v uvedeném listě, že zástavní list městečko Kelč, kelečské zboží i jeho
příslušenství koupil od bratří z Heršic, čemuž třeba rozuměti tak, že koupil zástavní list, daný
Janu a Benešovi, bratřím z Heršic.
Knihy půhonné a nálezové uvádějí rok 1490, že Kelč a zboží kelečské koupil Jiřík z
Lantšteina u Zbyňka ze Zvole (VI. 230).
Václav z Baště a na Všechovicích u Bystřice pod Hostýnem líčí ve svém listu ze 4. listopadu
roku 1484 uvedenou majetkovou změnu tak, že ten rok (1468), když uherský král Matyáš do
země Moravské vojensky vtrhl, veda válku proti Jiřímu, ty časy králi českému a markrabí
moravskému, držel Kelč Jiřík z Lantšteina a na Buchlově v zástavě a řádných zápisích, totižto
ve 2400 zlatých dobrých uherských od kostela olomúckého, kteréž zápisy Jiřík od statečného
rytíře Hynka ze Zvole a na Golštýně na místě sirotků nebožtíka Zbyňka též ze Zvole, bratra
jeho, svými penězi vyplatil.
Zdá se, že tato třetí verze nejvíce odpovídá pravdě. Zbyněk ze Zvole zemřel podle všeho
náhle roku 1466 mezi 4. červencem a 23. listopadem, a jeho vlastní bratr Hynek ze Zvole a na
Koldštýně (Lech. I 110) zprostředkoval po jeho smrti prodej zástavního listu na Kelč Jiříkovi
z Lantšteina a z Bystřice pod Hostýnem, který už ve svém listopadovém listě roku 1466
slibuje biskupovi Tasovi z Boskovic, že zachová všechny podmínky zástavního listu.
K Jiříkovu listu přivěsili své pečeti pánové MikulášBystřice z Ojnic a na Kroměříži, Jan z
Kounic a z Dřevohostic, Jan Bystřice z Ojnic a panoši Mikuláš Hošek z Žerotína, Jan Pacák z
Pačlavic a Mikuláš Rozmberk z Bukovice (v archivu olomouckého arcibiskupství v Kroměříži
LI a 8).
Jiříkovým otcem byl Mikuláš z Lantštejna, jeho matkou Barbora z Víckova (Z D O XI.
274,281).
Jiřík měl sestry Dorotu a Marketu (O. XI. 281).

Mikuláš byl biskupským manem. Měl v nájmu tvrz (propugnaculum) Kurovice a vsi Třebětice
na Holešovsku a Kostelec u Kyjova. Už roku 1461 psal se Mikuláš z Lantšteina a z Kurovic.
Byl tehdy přísedícím manského soudu (Lech I. 80, II. 330,331).
Také příštího roku 1462 vidíme Mikuláše na tomto soudě (Lech. II. 333, 334, 336).
Dne 7. ledna roku 1464 byl Mikuláš přísedícím zemského soudu v Olomouci ( Z D O. XI. 1),
dne 23. února téhož roku v Brně (B. XIII. 1).
Brzy nato získal ves Podnítovice u Brna, zboží Zicha z Ledce uŽidlochovic (K P. IV. 70-71),
Ratíškovice a později zaniklé Mokronosy u Hodonína a městečko Vsetín a vsetínské zboží
(IV. 356, 365).
Mikuláš zemřel roku 1464 v době od Nanebevstoupení Páně dne 14. května do Nanebevzetí
Panny Marie 15. srpna (IV. 70. 403).
Jeho žena Barbora z Víckova byla roku 1466 ještě na živu (Z D O. XI. 274. 281).
Mikulášovým dědicem stal se jeho syn Jiřík, který se uvádí na Moravě už roku 1430 (Z D O.
XI. 40).
Jeho ženou byla Machna z Valdšteina, která roku 1464 vzala svého muže Jiříka z Lantšteina
do spolku na vsi Otaslavice u Prostějova, Kobylničky a Lešany u Plumlova a Pivín u Kojetína
(O. XI. 100).
Proto se také psala Machna Otaslavská (K P. V. 193) a Machna z Valdšteina a z Otaslavic
(VI. 94).
Byla to vzdělaná paní, jak možno soudit z tohoto soudního sporu. Roku 1481 pohnala u
zemského soudu v Brně Jana Kropáče z Nevědomí z Bučovic, za kterého byla provdána
Jiříkova sestra Marketa (V. 267), že mu k jeho žádosti svěřila knihy biblí, kterýchž jí vrátiti
nechce (V. 360 –361).
Ale milovala také nádheru. Roku 1480 u zemského soudu v Olomouci Oldřicha z Boskovic a
z Trnavky, že mu půjčila dvú střebůpicích a šálu stříbrného lektvařního a ženě jeho čepec
perlového a toho jí vrátiti nechce (VI. 51).
Jednalo se o drahocenné nádoby na pití a na přípravu lektvaře neboli léčivých prášků a šťáv.
Roku 1490 Machna z Valdšteina a z Otaslavic už nežila (VI. 226).
Roku 1466 bylo vloženo do zemských desk v Olomouci Jiříkovi z Lantšteina zboží, řečené
Obřanské na Bystřicku a Holešovsku (XI. 244).
K tomuto zboží náležela tehdy tvrz a městečko Bystřice pod Hostýnem (municio cum oppido)
a vesnice Lukov, Dobrotice, Jankovice, Bílavsko, Slavkov, Lhota, Chvalčov, Hlinsko,
Rychlov, Nová ves, Mrlín Horní a sedm pustých vsí (villae desertae) a to Jestřebí, Lhota
Vysoká, Lhota Stará, Lhota Mladota, Jenč, Králov a Bezmírov (Z D O. XI. 244).

Čtyři z těchto pustých vsí jsou uvedeny jako villae desertae už roku 1373 a to Jestřebí,
Vysoká Lhota, Stará Lhota a Jenč (Z D O. II. 307).
Zkratky :
A Č : Archiv český
Č M M : Časopis Matice moravské
K P : Knihy půhonné a nálezové
Lech : Lechner, Die Belehmungs und Lehensgerichtsbücher des Bisthums Olmütz
Peck Eduard : Okresní hejtmanství holešovské
Sedláček August : Českomoravská heraldika II. Díl
Z D O B : Zemské desky olomoucké a brněnské.
Dokončení příště
Milada Davidová

Významná výročí :
Jaroslav Křička - * 27. 8. 1882 – 120. výročí narození
Pavla Křičková - + 10. 7. 1972 – 30. výročí úmrtí

Skauti
K výletům i letním schůzkám se konal vždy jakýsi slavnostní nástup před hasičskou zbrojnicí,
kterým skauti dávali o sobě vědět. Oddíl měl také svůj nástupový pokřik: “Kelč – Junáci,
Záhoráci, pomáhají lidem v práci”. Bylo to poněkud nadnesené, nevýstižné a nepravdivé,
cožjsme si ale neuvědomovali. Zato si toho všimla osádka protějšího zámečnictví pana Volfa,
která pokřik opravovala: “…pomáhají lidem k práci!” Což bylo ičástečně pravdivé, při
výletech a doprovodném dovádění zůstala někdy nějaká ta kopka sena rozházená nebo vznikla
i jiná nepatrná škoda.
Konaly se i větší výlety. Nezapomenutelný byl zájezd na Vsacký Cáb (841 m.n.m.).
Pochodovalo se ze vsetínského nádraží přes obec Jasenku a přes sedlo na Dušné až na
vyhlédnutou kótu. Vrchol kopce byl tehdy zalesněný jen ze severní strany. Na vrcholu byla
malá kamenná mohyla a vedle ní stál – v té době častý – triangulační bod: dřevěná věžovitá
konstrukce s podlážkami ve dvou patrech propojených žebříky. A právě o tento“triangulák”
byla svedena velká neúprosná šišková bitva. Obránci si napřed nanesli ke konstrukci a na
podlážky velkou zásobu šišek – a pak to začalo. Útočníci měli možnost stálého doplňování
“munice” z přiléhajícího lesa, obránci tak činili poněkud oklikou, ale nestačili držet krok.
Postupněustupovali na horní podlážky a po vyčerpání zásob měli možnost použít
pouze“střel”, které dopadly na plošinu, nebo které zachytili. To samozřejměnevydrželo
dlouho a útočníci nakonec zvítězili.
Na výletě došlo i k pokusu s vařením v přírodě.Kotlík jsme měli také zápalky a čaj (po válce
jen lipový nebo nějaké bylinky), vodu jsme donesli z pramene u blízké turistické chaty. K
uvařenému čaji jsme vytáhli zásoby z domu, většinou chleby se sádlem nebo máslem.
Objevily se i dvě klobásy. Tu někdo dostal nápad, že jejich majitelům ohřejeme klobásy ve
vodě, ze které pak uděláme polévku. Stalo se: znovu pro vodu, v horské chatějsme vyprosili
trochu soli, do vody, ve které jsme pořádně vyvařili klobásy, jsme ještě přidali trochu omastku

seškrábaného z chlebů, kdosi poučený opatřil i nějaké správné koření. A výsledkem byla
polévka: chutná, mastná a voňavá uzenou klobásou! Výborná s nedojezenými chleby. Jen
majitelé vrácených klobásžehrali, že je maso dobře vyvařených výrobků nějak úplně bez chuti
a bez vůně.Tyto obě akce a další drobné příhody spolu s dojmy z pěkné přírody a z výborného
počasí způsobily, že tento výlet zanechal ve všech účastnících trvalé vzpomínky.
pokračování příště

!!!!!!!!! Oprava a omluva : !!!!!!!!!
Ihned po uveřejnění mého příspěvku “Z pamětní knihy Sokola v Kelči ” v květnovém čísle
Zpravodaje jsem byl upozorněn na dvě faktické chyby. Funkcionář jednoty Orel pan Mašlaň
se nejmenoval Antonín, ale František. Druhou chybou je, že boty, které ho tak nešťastně
tlačily, nebyly vysoké holínky. Vždyť zásadní odlišností orelského kroje byly kromě modré
barvy košile rovné kalhoty. Opožděně jsem si to sám uvědomil. Boty, které panu Mašlaňovi
způsobily ony kruté obtíže, byly tedy jeho vlastní, lze se jen domnívat, že nové – nebo spíše
přes válku schovávané a dosud nenošené – polobotky.
Za tyto chyby se všem čtenářům Zpravodaje omlouvám.
Ota Tvrdoň
Ostrava

Kopaná
Sobota 18. 5.
Mladší žáci, Kelč – V. Karlovice 2 : 0
Starší žáci, Kelč – V. Karlovice 4 : 3
Dorost, Loučka – Kelč 1 : 5
Neděle 19. 5.
Muži, Kelč “B” – Lhotka n.B. 2 : 2
Muži, Lidečko – Kelč 1 : 0 ( 0 : 0 ).
Proměna našeho mužstva. Po dvou kvalitních utkáních
přišlo rozčarování. V úvodu utkání se mužstva
oťukávala. Poté převzali iniciativu naši hráči. Bylo to
však jen na chvíli. V té době měli také největší šanci ke
vstřelení branky. Jirka Škařupa se jí však zalekl. Měl
možnost jít sám na brankáře, ale volil střelu mimo bránu.
Domácí měli také šanci, stříleli však jen do tyče. Druhý poločas to bylo z naší strany jen
trápení . Domácí založili útok, při němž spadl jejich hráč v našem pokutovém území. Rozhodčí
odpískal penaltu. Domácí hráč ji proměnil. Až v druhém poločase jsme vystřelili na domácího
brankáře. Byla to však první a poslední střela. Takhle se vyhrávat nedá.
Sobota 25.5.

Mladší žáci, Kelč – Bystřice p.H. 0 : 10
Starší žáci, Kelč – Bystřice p.H. 0 : 4
Dorost, Kelč – Jablůnka 4 : 0
Neděle 26. 5.
Muži, Krhová – Kelč “B” 1 : 1
Muži, Kelč – Zašová 3 : 2 ( 1 : 2 ).
Bude to trvalé zlepšení ? V tomto utkání naši hráči nezačali nejlépe. Po čtvrthodině totiž
prohrávali 0 : 2 !!! Za tohoto stavu by si na naše hráče málokdo vsadil, že utkání otočí ve svůj
prospěch. V této době byli hosté lepším mužstvem, i když branky dosáhli po chybách naší
obrany. Výměna dvou našich hráčů pomohla a obrana se zlepšila. Před koncem prvního
poločasu zahrál hostující hráč v pokutovém území rukou. Pokutový kop. K jeho zahrání se
postavil Jirka Škařupa. “Angličanem” proměňuje. Do druhého poločasu naši hráči vlétli jako
draci. Hostující hráči nevěděli, kam dřív skočit. A také za to pykali. Nejprve Radek Pajdla z
úhlu prostřelil brankáře a srovnal skóre. Výsledkový obrat dokonal opět Jirka Škařupa.
Diváci byli s výsledkem i s předvedenou hrou ve druhém poločase spokojeni .
Úterý 28. 5.
Mladší žáci, Kelč – Hulín 2 : 0
Starší žáci, Kelč – Hulín 2 : 3
Sobota 1. 6.
Dorost, Juřinka – Kelč 0 : 1
Neděle 2. 6.
Mladší žáci, Vizovice – Kelč 0 : 8
Starší žáci, Vizovice – Kelč 1 : 1
Muži, Choryň “B” – Kelč “B” 1 : 1
Muži, Valašská Polanka – Kelč 0 : 5 ( 0 : 2 ).
Takový výsledek nikdo nečekal. Domácí potřebovali body k záchraně, a tak se čekal boj.
Avšak naši hráči sehráli vynikající utkání. Kanonádu zahájil Libor Novák. Hra našich hráčů
byla v té době i pro hrstku věrných divákůpřekvapením. Ti hnali hráče k dalším brankám.
Vyslyšel je Jirka Škařupa. To už s domácími vypadalo špatně. Druhý poločas opět ovládli naši
hráči. Svůj vynikající výkon podtrhl ještě dvěma brankami Jirka Škařupa. Debakl domácích
dovršil Tomáš Kocián. Je vidět z tohoto utkání, že i proti slabšímu soupeři umíme zahrát.
Chce to jen, aby hráči ze sebe vydali vše, co v nich je. . Pak se dostaví i výsledky.
Sobota 8. 6.
Dorost, Kelč – Francova Lhota – Kelč 0 : 2
Mladší žáci, Štítná n. Vláží – Kelč 3 : 3
Starší žáci, Štítná n. V. – Kelč 2 : 0
Neděle 16. 6.

Muži, Kelč “B” – Bynina 3 : 2.
Tímto vítězstvím si zajistilo “B” mužstvo postup do vyšší soutěže.
Muži, Kelč Kelč – Poličná 1 : 1 ( 1 : 1).
Bezstarostné utkání, v němž co do postupu již o nic nešlo. Hostující hráči měli postup z
prvního místa již v kapse. Zatímco naši hráči zůstali opět před branami postupu. Úvod utkání
zvládli lépe naši hráči. Tradice zůstala neporušena. Nevytěžili nic, ač k tomu měli dobré
příležitosti. Byli to naopak hosté, kteří udeřili. Naše aktivita zesílila. Vzešlo z ní vyrovnání.
Postaral se o to Jirka Škařupa. Druhý poločas byl vyrovnaný. Jako by obě mužstva byla
spokojena s dosavadním výsledkem. Faul v pokutovém území na našeho hráče – pokutový kop.
K jeho provedení se postavil Jirka Škařupa. A neproměnil nic !
Co říci závěrem ? Je již nepsanou tradicí, že pokud postupuje více mužstev, naše mužstvo
končí hned za nimi. Postupovalo 8 mužstev, Kelč byla devátá. Letos postupovala tři mužstva,
Kelč je čtvrtá. Prostě smůla. Škoda jen jarních proher s Rožnovem a v Lidečku. Ty teď musí
mrzet dvojnásob. Situace by byla jiná.
Výsledky starší přípravky :
Kelč – Jiskra Otrokovice 6 : 4 ( 3 : 0 ) . Branky : Jan Hlavica 3x, Petr Minář, Petr Hrstka,
Martin Bača po jedné
Kelč – Slavia Kroměříž 6 : 0 ( 3 : 0 ). Branky : Jan Hlavica 4x, Petr Faltýnek 1x a vlastní
Hulín – Kelč 0 : 4 ( 0 : 2 ). Branky : Jan Hlavica 2x, Petr Faltýnek 2x
Chropyně – Kelč 2 : 1 ( 1 : 1 ). Branka : Jan Hlavica
Miroslav Červek

Rybářské závody – Chmelník
V sobotu 18. května 2002 se v Kelči na rybníku Chmelník 1 uskutečnily tradiční
rybářské závody. Závodů se za pěkného slunečného počasí zúčastnilo celkem 100
závodníků, z toho 17 dětí do 15 let.
Závody probíhaly v následujících disciplínách a věkových kategorií :
1. největší úlovek ušlechtilých ryb – počítala se délka veškerých ulovených ušlechtilých ryb,
které neměly dobu hájení. Vyhodnocení - 3 místa dospělí + mládež a 3 místa děti do 15 let.
2. největší úlovek kapra – rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 15 let).

Při závodech bylo chyceno 78 ks kaprů a 4 amuři.

Výsledky závodů :
Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb
1. místo Marek Antoš ( MO Hranice ) 8 ks ryb o délce 369 cm
2. místo Jiří Kalus ( MO Hranice ) 4 ks ryb o délce 179 cm
3. místo Zdeněk Matula ( MO Ostrava ) 3 ks ryb o délce 139 cm

Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb ( děti )
1. místo Tomáš Dorotík ( MO Val.Mez.) 3 ks ryb o délce 122 cm
2. místo Petr Škařupa ( MO Kelč ) 2 ks ryb o délce 99 cm
3. místo Marek Lukavský ( MO Hranice ) 2 ks ryb o délce 96 cm
Kategorie o nejdelšího kapra
1. místo Lubomír Topič ( MO Choryně ) chytil kapra o délce 55 cm.
Za zdárný průběh závodů je třeba poděkovat soutěžícím, organizátorům závodů, vstřícnému
přístupu vedení města Kelč a neposlednířadě sponzorům letošních závodů – firmě ASKApstruhařství Rožnov p/R, firměpekařství VIVA s.r.o. Kelč, firmě LOANA a.s. závod Kelč,
Zemědělskému družstvu Kelečsko, OÚ Všechovice, firmě Stavitelství, střechy Hranice,
soukromé prodejně Číhalové ve Všechovicích a firmě AKORD Kelč.
Závody přispěly k dobré propagaci města Kelč a již nyní funkcionáři kelečské organizace
ČRS vymýšlí, jak vylepšit a zatraktivnit příští rybářské závody v roce 2003.
Ing. Jaroslav Orel
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BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM

60 let
Srkala Václav Kelč
Valuch Karel Kelč
65 let
Sofková Růžena Kelč
Pitrunová Helena Kelč
Volková Marta Kelč
70 let
Nový Josef Kelč
Masařík Jaroslav Kelč
Beinstein Karel Němetice
75 let
Pelc František Kelč
80 let
Perutková Drahomíra Kelč
81 let
Vozáková Anna Němetice
Libosvárová Anna Kelč
Krasňáková Zdeňka Němetice
Hýžová Marie Komárovice
82 let
Bělocká Marie Kelč
Vozáková Milada Němetice
85 let
Perutka Otakar Kelč
86 let
Urbancová Anna Kelč
88 let
Mlčáková Marie Kelč
89 let
Jiříček Alois Kelč
Narození

Lenka Humplíková Kelč

Sňatky

Miroslava Bendíková – Josef Andris

