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Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2008 ve výši 39 835 000,-Kč v
příjmové i výdajové části. Návrh doporučuje předložit finančnímu výboru a následně k
projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí zprávu „Závěrečný účet města Kelč za rok 2007“ včetně příloh č.1 a 2 a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2007 a
doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o službách spojených s provozem bankomatu se společností
Kingston consuling s.r.o, se sídlem v Hlučíně, Pode zdí 142/5, 748 01 za předpokladu úpravy
bodu 6.2 a odstranění bodu 9.4 dle předloženého návrhu. Dalším jednáním pověřuje
starostu.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o investiční spolupráci se společností DELOP-HP
s.r.o. se sídlem v Příboře, Ř.Volného 411, 742 58 při výstavbě objektů v lokalitě „Na
Zátopkovém“. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemku parc.č. 994/1 zahrada o výměře 2385m2 v k.ú. KelčNové Město ( žádosti manželů Srkalových a Menšíkových).
Rada bere na vědomí žádosti Jednoty Orel Kelč, souboru Ruty Šuty Kelč, Junák –svaz skautů a
skautek Kelč a oddílu Sport pro všechny při TJ Kelč o finanční příspěvky na rok 2008 a odkládá
je k řešení po schválení rozpočtu na rok 2008.
Rada schvaluje umístění přípojek inženýrských sítí v obecních pozemcích k RD čp. 172 v Kelči
a novostavbám RD p. Petra Smahla, Kelč 454 a Ing. Radka Vaculy, Kelč 314 dle předložených
žádostí.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o spolupráci v oblasti využití větrné energie s
Biostanice, s.r.o. a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy na zpracování projektu „Rekonstrukce KD Kelč –
III.etapa“ od BP projekt , s.r.o.,Ostrava , provozovna Valašské Meziříčí a s předloženým
návrhem souhlasí. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada souhlasí s používáním místnosti v suterénu KD Kelč (peklo) pro zkoušky hudebního
souboru.
Rada schvaluje žádost ZŠ Kelč o převod hospodářského výsledku za rok 2007 ve výši 9 863 ,01
Kč do rezervního fondu.
Rada nevyhovuje požadavku oddílu kopané TJ Kelč o pořádání diskoték v areálu chovatelů v
Kelči a pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním.
Rada schvaluje Mysliveckému sdružení Kelečsko v Kelči bezplatný pronájem kulturního domu
na akci dne 08.03.2008 pořádanou u příležitosti 60.výročí založení mysliveckého spolku v
Kelči.
Rada bere na vědomí předložený návrh ZŠ Kelč na opravu parketových podlah v osmi
učebnách v hlavní budově školy. Požadavek bude řešen v rámci přípravy rozpočtu.
Rada bere na vědomí návrh kulturních akcí v roce 2008, vypracovaný kulturní komisí.
Rada vzala na vědomí návrh NVB servis, s.r.o. provozovna Kelč 539 na spolupráci při
rekonstrukci komunikace v Sázanech a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada byla seznámena se zahájením výběrového řízení na akci „Zasíťování stavebních parcel v
lokalitě státního statku v Kelči – II.etapa“.

Usnesení z 9.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
17.3.2008





















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání Zastupitelstva a
Rady města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku hospodaření města Kelč za rok 2007.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2007.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města Kelč na rok 2008 v závazných ukazatelích dle
předloženého návrhu v celkové výši 39 835 000,-Kč v příjmové i výdajové části.
Zastupitelstvo schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok 2007 a
rozpočet fondu na rok 2008.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za
rok 2007.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 6/1 , 149/3 a 119 v k.ú. Babice u
Kelče od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví města Kelč, podle § 5 odst. 1 zákona č.
95/1999 Sb.,(„o prodeji půdy“) ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč parc.č. 274/3 o výměře 4 m2 v k.ú. KelčStaré Město za pozemek p.Milana Machače, Kelč č.p. 275 parc.č. 83/2 o výměře 7 m2 v k.ú.
Kelč- Nové Město. Směna bude provedena bez vzájemného finančního vyrovnání.
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení pozemku parc.č. 242/12 o výměře 75 m2 v k.ú. Kelč-Staré
Město vzniklého odměřením z pozemků parc.č. 242/6 a 242/7 podle geometrického plánu č.
317-579/2007 ze dne 23.06.2007 od manželů Tomáše a Vladěny Grajových, Kelč č.p. 565 za
cenu 100,- Kč/m2 .
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu pozemků – parcel zjednodušené evidence p.č. 232/3
o výměře 1917 m 2 a p.č. 232/4 o výměře 1043 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město .
Zastupitelstvo schvaluje delegování p.Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč zástupcem města
Kelč na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK Vsetín, a.s., která se koná ve Vsetíně
dne 12.06.2008. Náhradníkem určuje p.Jaroslava Stašu, radního města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje udělení čestného názvu Základní škole v Kelči. Oficiální název bude
znít : Základní škola Vojtěchů Jasných Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku dle programu“Regenerace městské památkové
zóny Kelč“ na opravu fasády kostela sv. Kateřiny v Kelči v roce 2008 ve výši odpovídající 20%
podílu podle přidělené státní dotace, tj. 114 286,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků města Kelč dotčených stavbou silnic č. III/43911 a
III/4387 a to parc.č. 2059/3, 1991/2, 1991/19, 1991/20, 1991/30, 1990/2, 1990/10, 1990/19,
1990/22, 2051/73, 2051/71 a 2051/45 v k.ú. Kelč- Nové Město ,par.č.1312/24, 1312/23,
1312/20,1312/19 a 1312/6 v k.ú. Kelč – Staré Město, parc.č. 800/2, 800/22 a 849/3 v k.ú.
Lhota u Kelče o celkové výměře 2415 m 2 Zlínskému kraji, tř.T.Bati 21, Zlín za kupní cenu 40,Kč/m2 .

MěÚ informuje
Kontaktní místo státní sociální podpory
Kontaktní místo státní sociální podpory
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory
v Kelči ve 2. čtvrtletí 2008
Duben
Středa 2. 4. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 9. 4. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 16.4. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 23.4. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 30.4. 2008 8,00 – 16,00 hod.

Květen
Středa 14.5. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.5. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Červen
Středa 11.6. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 25.6. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý,čtvrtek 8,00 – 13,00 hod.

Historie
Záhorská kronika
ročník XXVII.
červen 1950 č. 10
Co se událo ve Skaličce 25. dubna 1945

25. duben 1945 byl jako každý jiný krásný den ukončen tmavým hvězdnatým večerem. Celý
den byl však tichý, lidé byli zachmuřeni, potajmu si jen šeptali. Měli věru proč! Před dvěma
dny se nastěhovala do dvou místních hostinců posádka tří set německých vojáků a důstojníků.
Bylo to ke konci jejich nadvlády, proto chodila po vsi stráž až osmičlenná. V noci hlídalo i
šestnáct vojáků. S vojskem byli přivezeni ruští zajatci v počtu asi deseti mužů. Byli umístěni v
dolním hostinci.
Před půlnocí bylo viděti směrem od Kamence plížiti se skupinu mužů. Bylo jich pět.Čtyři
Češi a jeden ruský parašutista. Civilové byli ze Skaličky a Těšic. Byli ozbrojeni ruskými
samopaly, Rus měl lehký kulomet. Rozestavili se kolem dolního hostince. Rus si lehl na
zahrádku naproti vchodu do hospody, jeden civil s jedné, druhý s druhé strany hostince.
Poslední dva se uchýlili do vesnice. To vše se událo během půlhodiny, bez nejmenší
pozornosti stráží, což bylo neuvěřitelné. Když bylo vše zorganizováno, zazněl vsí ostrý hvizd,
který se pětkrát opakoval na všech stranách. V ohlušujícím štěkotu psů působil příšerně.
Kterýsi člen stráže v rozčilení vypustil ze samopalu celou sérii ran do vzduchu. Nastala chvíle
hrozného ticha, ve kterém se už ani psi neozvali – ticha před půlnocí. Skupina německých
vojáků vyběhla před hostinec a bezradně hleděla do tmy. Stráž pobíhala bezmocně po vsi. A
nyní se ozval Rus, spíše však jeho kulomet. Jeho palba, zamířená na skupinu německých
vojáků, přinutila ty, kteří ještě neměli v sobě nějakou tu kulku, aby se hodně rychle schovali.
Na návsi zůstalo několik černých stínů, první to oběti právě začatého boje. Dolní hostinec byl
dostatečně držen v šachu, třeba jen třemi lidmi.
Marné pokusy dostati se z domu stálo Němce jen několik raněných. Horní hostinec byl však
okamžitě zmobilizován a Němci se hnali dolů. Dva samopaly je uvítaly svými jiskřícími
zraky. Vojáci v domnění, že je partyzánů přesila, ustoupili a částečně prchli do polí. Dolní
hostinec byl vyklizen, ruští zajatci se přidali k partyzánům a pomalu opouštěli vesnici.
Zlost Němců byla nepopsatelná. Zvláště, když se dověděli, že partyzánů bylo jen pět. Chtěli
vystřílet půl vesnice, ale strach před dalším partyzánským zákrokem jim v tom bránil.
Partyzáni zatím šťastně dorazili se zajatci do hlavního stanu.

Avšak při ústupu z vesnice náhodná kulka, vystřelená kterýmsi vylekaným Němcem,
zabloudila až na konec vsi a zaryla se našemu hrdinnému rudoarmějci do břicha. Parašutista
částečně došel, částečně byl donesen pod Doubravu, kde v osadě jménem Šraňky zůstal a kde
se i léčil. Ale nakonec přece jen podlehl svému těžkému zranění, a třeba byli již jeho bratři za
humny, musel zemřít. Ale svůj život neprodal jen tak lacino. Zanechal po sobě ve vsi devět
mrtvých a třicet těžce raněných Němců.
M.Šrámková, dívčí střední škola v Hranicích

Program Kina Kelč na měsíc duben 2008
V měsíci dubnu měníme začátek filmových představení na 19hod. !!!
Neděle 6.dubna v 19hod.
AMERICKÝ GANGSTER
Rydley Scott natočil volně podle skutečnosti příběh veleúspěšného černošského gangstera a
jeho policejního pronásledovatele: Denzel Washyngton verzus Russell Crowel. Americký
napínavý krimi film s českými titulky, 157min. ,vstupné 47Kč.
Neděle 13.dubna v 19hod.
POSLEDNÍ PLAVKY
Komedie Michala Krajňáka o jednom rozmarném létě a jednom nenažraném monstrsumci.
Hochštapler Petr Černíček, hlupáček Josef Polášek a rybář Rudolf Hrušínký v rozmarné české
komedii u liduprázdného jezera, 92min., vstupné 43Kč.
Abychom uspokojili diváky, kteří se těší na český film " NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ"
zařazujeme ho mimořádně
Úterý 15.dubna v 19hod.
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Filip Renč obsadil do akčního dramatu o sjíždění nebezpečné balkánské Černé řeky Jiřího
Langmajera a Miroslava Krobota. Divoká voda, nádherná příroda a partička podivných
našinců v česky hollywoodském akčním dramatu. 92 min., vstupné 45Kč.
Neděle 20.dubna v 19hod.
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Ospale letní, místy poetická a občas i docela vtipná komedie Dušana Kleina o tom, kterak
moravský napoleon Bolek Polívka vybojoval u Mohyly míru další vítěznou bitvu. Česká
úspěšná komedie, 100min., vstupné 45Kč.
Hrajeme pro děti i jejich rodiče
Neděle 27.dubna v 17hod.
HŘÍŠE HRAČEK
Vítejte v nejmagičtějším a nejbáječnějším místě na světě - v Říši hraček Pana Magoria.
Musíte ale přistoupit na jistá pravidla hry a věřit všemu,co vidíte. Dustin Hoffman jako
kouzelný Pan Magorius, který je - pochopitelně - magor. Americký,dětský hraný film v
českém znění, vstupné 31Kč.
Na měsíc Květen připravujeme: hudební film Leťs Dance 2 a Asterix a olympijské hry. Dále
připravujeme nové české filmy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Mateřská škola Kelč informuje
Jaro je konečně tady, příroda načerpává nové síly a mění se doslova před očima.
My s dětmi v mateřské škole vnímáme přírodu všemi smysly. Děti pozorují přeměnu semínka
v novou rostlinku a sledují krásu první jarní kytičky. K jaru neodmyslitelně patří mláďátka
všeho druhu. Kuřátka, jehňátka, dokonce i malé žabky v potoce. Pamatujeme i na naše
kamarády ptáčky na školní zahradě. Děti je pravidelně přikrmují a s radostí pozorují jejich
hemžení u našeho krmítka. Společně očekáváme také přílet čápa.
Vytváříme tím citový vztah k okolí a přírodě. Sledujeme rozvoj řečových schopností a
jazykových dovedností, děti se učí vyjádřit pocity, dojmy, prožitky. Rozvíjíme pohybové
dovednosti i v oblasti jemné a hrubé motoriky.
Nezapomínáme ani na pohádky a kulturní život.
V sobotu 5. dubna vystoupí naše děti na radnici se svým milým programem při vítání nových
občánků Kelče.
3. dubna přijede do mateřské školy Divadlo „SMÍŠEK“ s pohádkou „O ztracené panence“ a
22.dubna nás navštíví Loutkové divadlo „MYŠKA“ s pohádkou „Popelka“.
V dubnu oslavíme „Den země“ a nezapomeneme ani na starou tradici „Slet čarodějnic“.
Nebude chybět výuka čarodějnických tanců a umění létat na koštěti.
K pravidelným akcím patří také návštěva Hasičského domu v Kelči, kde se děti seznámí s
požární technikou a ti starší se zapojí do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
Přejeme i Vám načerpání nových sil s jarním sluníčkem.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Základní škola informuje
Zveme Vás

na 1. jarní koncert
žáků Mgr.L. Vlčkové – hra na klavír a el. klávesy
a členek kroužku Hra na zobcovou flétnu Mgr.I.Stržínkové
16. 4. 2008 v 16:00
hudebna ZŠ Kelč

Výsledky školního kola Olympiády v českém jazyce
Školního kola této soutěže se letos zúčastnilo 20 žáků z 8. a 9. ročníku. Soutěžící se zamýšleli
nad nadstandartními úkoly z mluvnice i stylistiky a psali slohovou práci na dané téma.
Nejlépe se úkoly podařilo splnit Petru Pavelkovi z 9.B, který získal nejvíce bodů, na 2. místě
se umístila Renata Vybíralová (9.B) a o 3. místo se dělil Jakub Kubień (8.A) a Kateřina
Tvrdoňová (8.B). Soutěž Připravily a zajistily
Mgr. Květoslava Václavíková a Mgr. Jana Kubieńová.
Výsledky matematické Pythagoriády
35 žáků ze 6. ročníku a obou sedmých tříd změřilo své matematické schopnosti a dovednosti
ve školním kole této matematické soutěže. Úkoly byly rozděleny podle těchto dvou věkových

kategorií a ten soutěžící, který dosáhne ve školním kole deseti bodů, může postoupit do kola
okresního.
Mezi šesťáky byla nejlepší Kateřina Tomášková, jako druhý se umístil František Novák a 3.
místo obsadil Martin Gerla. Katka splnila podmínku zisku potřebných bodů a mohla by se
30.4.2008 zúčastnit okresního kola. To se bude konat ve Valašském Meziříčí v ZŠ Křižná.
Pořadí nejlepších řešitelů mezi sedmáky je následující:
Jana Plesníková (7.B)
Barbora Hlavicová (7.B)
Pavlína Hermannová (7.B)
Tomáš Vybíral (7.B)
Kateřina Vitteková (7.A)
Ester Pavlíková (7.A).
Soutěž připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena Poláchová, Mgr.
Marcela Plesníková a Mgr. Kateřina Fabíková.
Okresní kolo Nestle basketbalu hochů základních škol
VÝSLEDKOVÁ LISTINA OKRESNÍHO KOLA
Nestle basketbalu
hochů základních škol
Pořadatel: ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a Středisko volného času Domeček
ve Valašském Meziříčí
Termín: 27.2.2008
Místo: ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
Účastníc: sedm družstev = 63 hochů
Skupina A :
místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
místo : ZŠ Kelč
místo : ZŠ Rokytnice Vsetín
místo : ZŠ Horní Bečva
Skupina B :
místo : ZŠ Zubří
místo : ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
místo : ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí
O 3. – 4. místo : ZŠ Kelč: ZŠ Videčská Rožnov p./R. 13 : 9
O 1. – 2. místo : ZŠ Vyhlídka V.M. : ZŠ Zubří 36 : 8
Celkové pořadí :
místo : ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí
místo : ZŠ Zubří
místo : ZŠ Kelč
místo : ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm
- 6. místo : ZŠ Rokytnice Vsetín a ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí
místo : ZŠ Horní Bečva
Exkurze do lesa
28.2. pro nás paní učitelky ing. Michaela Davidová a Mgr. Iveta Stržínková ve spolupráci se
Střední školou lesnickou v Hranicích připravily k doplnění a zpestření výuky přírodopisu

exkurzi do lesa. Už v autobuse jsme se seznámili s milými lesáky. Poté, co jsme se rozdělili
do skupin, začali jsme plnit různé úkoly, hrát hry a hlavně jsme se dovídali zajímavé
informace o lesním prostředí. Akce se nám všem moc líbila a určitě ji doporučujeme i dalším
spolužákům. Žákyně 7. tříd
PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
Výsledky 14. – 17. kola
Kelč – Frenštát „B“ odloženo
Kelč – N. Jičín 4 : 6 1645 – 1605 0
Kelč – Sedlnice „C“ 2 : 8 1587 - 1667 0
Kelč – Lipník „C“ 6 : 4 1662 – 1639 2
Tabulka po 17. kole :
Sedlnice „B“ 17 13 0 4 1629 114 :56 26
Zubří 16 12 0 4 1615 109 :51 24
Sedlnice „C“ 17 11 0 4 1586 108 :62 22
Odry „B“ 17 8 0 9 1573 90 : 80 16
Kelč 15 8 0 7 1615 84 : 66 16
10.Frenštát „B“ 17 8 0 9 1561 76 : 94 16
Bílovec „B“ 16 8 0 8 1540 66 : 94 16
Hranice „B“ 17 7 0 10 1577 74 : 96 14
Lipník „C “ 17 4 0 13 1554 58 :112 8
N.Jičín „B“ 17 4 0 13 1490 51 :119 8
J. Gassmann

Skauti informují
Skauti a Osterixem a Obeliskem
29.2. – 2.3.2008 jsme si zpříjemnili život víkendovým pobytem na chatě ve Velké Lhotě,
která leží v malebné kopcovité krajině kousek od Valašského Meziříčí. Díky výbornému
programu, jenž byl ve znamení Asterix, Obelix a boje s Římany, jsme se skvěle pobavili a
víkend si nádherně užili. A to i přesto, že počasí v tomto období nabývalo nevídaného
extrému. Proto bych chtěl poděkovat všem vedoucím, za jak už jsem uvedl, výborný program
a také zodpovědný přístup. No a dětem za skvělou zábavu a atmosféru. Myslím, že kdo s námi
jel určitě nelitoval a příště vyrazí znovu.
MH

Různé
110. výročí císařské návštěvy na Hostýně

110. výročí císařské návštěvy na Hostýně
Začátkem září roku 1897 proběhly v okolí Bystřice pod Hostýnem manévry rakousko-uherské
armády. Ve funkci vrchního velitele se zúčastnil těchto vojenských manévrů také císař
František Josef I.
Jednatelem Matice svatohostýnské byl v té době dr. Antonín Cyril Stojan, zemský a říšský
poslanec, kapitolní probošt v Kroměříži a později po 1. světové válce arcibiskup olomoucký.
Dr. A.C.Stojan byl člověk obětavý a velmi iniciativní a byl proto duší celé řady významných
akcí, které se na Hostýně uskutečnily koncem 19. a začátkem 20. století.
Dr. Stojan si přál, aby panovník při svém čtyřdenním pobytu v Bystřici pod Hostýnem
navštívil také Svatý Hostýn. Již v červnu r. 1897 jednal o této záležitosti v Bystřici p.H. s
císařským dvorním úředníkem Klunem, který mu poradil, co je třeba zařídit, aby při
sestavování cestovního programu Jeho Veličenstva byl brán zřetel i na Svatý Hostýn.
Podle této rady zaslal dr. Stojan generálnímu pobočníkovi císaře, hraběti Eduardu Paarovi
žádost, v níž ho prosí, aby navrhl mocnáři návštěvu Sv. Hostýna. Po několika dnech obdržel
Ant. Stojan odpověď, která ho určitě nezarmoutila. Hrabě Paar mu v ní 4. července 1897
sděluje z císařské letní rezidence v lázeňském městě Bad Ischl, že panovník navštíví Hostýn
hned první den svého pobytu v Bystřici pod Hostýnem.
Císař František Josef I. přijel do Bystřice pod Hostýnem zvláštním vlakem 1. září 1897 po
desáté hodině dopoledne. Na vyzdobeném nádraží jej uvítali hrabě Arnošt Loudon a starosta
města Eduard Pospíšil. Po uvítání odebral se mocnář i se svým doprovodem vyzdobenou
Nádražní ulicí do zámku, kde se ubytoval. Po snídani se pak císař vydal na cestu na Sv.
Hostýn. Celkem čtyři kočáry vyjely z Bystřického zámku, ve druhém jel císař s baronem A.
Loudonem, který i na Hostýně převzal úlohu hostitele.
Povozy pojížděly obcemi Chvalčova Lhota a Chvalčov, v nichž byly všechny domy ozdobeny
prapory. Obyvatelstvo obou těchto obcí stálo ve velkém počtu před domy a pozdravovalo
mocnáře. Téměř na konci Chvalčova, na Říce, několik desítek metrů nad nynějším hotelem
„Říka“, odbočily kočáry ostrou zatáčkou doprava na stoupající lesní cestu. Hotel Říka zde
tehdy pochopitelně nestál, byl postaven až v první polovině třicátých let 20. století svým
tehdejším majitelem, jímž byl Rolnický akciový pivovar a sladovna Litovel. Za jízdy po této
cestě kázal panovník několikrát zastavit, aby si prohlédl krásné panorama. Celkem hodinu
trvala jízda z bystřického zámku na hostýnské temeno. Panovníkovu cestu v úseku Říka –
Hostýn připomíná dodnes označení tohoto prostoru názvem „Císařská cesta“.
Příjezd mocnáře očekávalo na Sv. Hostýně 80.000 lidí, jiný pramen však uvádí pouze 50.000
lidí. Všichni byli svátečně oděni, většinou v hanáckých nebo slováckých krojích. Jakmile se
mocnář se svou suitou objevil na kraji hostýnského temene u valů ( kde jej uvítalo procesí z
Blatnice vedené A. Stojanem), čtyři trubači na levé věži chrámu zahráli císařskou hymnu, po
níž zástupy přítomných pozdravovaly císaře a zazpívaly píseň „Tisíckrát pozdravujeme
Tebe“.
Před schodištěm do chrámu očekával panovníka výbor Matice svatohostýnské. Císaře oslovil
a uvítal Msgr. Jan Weinlich, předseda Matice a pozdější světící biskup, nejprve českým
pozdravem „Pochválen buď Ježíš Kristus“, pak pokračoval německy a uvítací řeč dokončil
opět česky. Také císař poděkoval za uvítání německy a česky. Po přivítání promluvil mocnář
několik slov s dalšími členy výboru Matice. Byli to : hrabě Julius Seilern, dr. Jan Schneider,
kapitolní děkan a farář v Kroměříži (pokladník Matice), lékárník Jan Harna z Kroměříže (
hospodář Matice), kanovník Hanák, dr. Pištěcký, starosta Kroměříže a dr. A.C.Stojan (
jednatel Matice), před nímž císař vyslovil svůj údiv nad tak velkým množstvím lidí na
hostýnském temeni.
Dr. Stojan však panovníka upozornil, že z večera 31. srpna až do rána 1. září bez přerušení
pršelo, jinak by počet přítomných na Sv. Hostýně byl ještě vyšší. Hostýn měl v té době za

sebou již dvě stotisícové návštěvy, které byly zaznamenány 4. září 1881 a 15. srpna 1891, třetí
návštěva 100.000 lidí byla zaznamenána 15. srpna 1912, v den zahájení velkolepých
korunovačních slavností, které trvaly jedenáct dní. Dále panovník rozmlouval s provinciálem
Tovaryšstva Ježíšova Widmanem a s hostýnským superiorem Janem Cibulkou.
Císař se potom odebral s celou generalitou do chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kde se
požehnal, pokropil se svěcenou vodou, pomodlil se na klekátku u hlavního oltáře, kde také
přijal svátostné požehnání od superiora Cibulky. To vše doprovázel zpěv z kůru v provedení
pěveckého spolku „Moravan“ z Kroměříže.. Mocnář se po požehnání podepsal česky do
pamětní knihy Matice svatohostýnské k tomu účelu připravené, pak položil svou ruku na
základní kámen pro stavbu kaple sv. Kříže s rozhlednou na vrcholu Hostýna a podepsal
pamětní list ( základní listinu). Tím povolil stavbu tohoto objektu, rovněž svolil, aby
rozhledna nesla jeho jméno. Mimo to mocnář svolil, aby na levé ( severní) straně chrámu u
hlavního vchodu byla zazděna mramorová pamětní deska na památku jeho pouti na Sv.
Hostýn. Dále se panovník věnoval prohlídce chrámu, s jehož dějinami ho stručně seznámil J.
Cibulka, který podával vysvětlení i k jednotlivým kostelním malbám a obrazům. Superior
J.Cibulka doprovázel mocnáře i do kaple Jana Sarkandra.
Před kaplí očekával císaře hostinský na sv. Hostýně Josef Dostál, jenž podal mocnáři sklenici
se svatou vodou a jeho šestiletý syn Jindřich podal podle slovanského zvyku císaři chleba a
sůl. Podobně byli obslouženi i hodnostáři z panovníkovy družiny. Po prohlídce kaple se
mocnář rozloučil a odebral se ke svému povozu.
Při jeho cestě zpět do Bystřice se s ním loučily nepřehledné zástupy přítomných
neutuchajícím jásotem a novým nadšeným provoláváním slávy. Tím skončila mocnářova
pouť na Svatý Hostýn.
V dalších dnech se císař František Josef I. soustředil již na hlavní účel své návštěvy. Ze svého
stanoviště v prostoru mezi Žákovicemi a Soběchleby (asi 10 km od Bystřice) sledoval cvičení
rakousko-uherské armády. Dne 3. září se pak v pět hodin odpoledne zúčastnil slavnostního
otevřené nové budovy obecní a měšťanské chlapecké školy v Nádražní ulici v Bystřici p/H.
Císař František Josef I. byl prvním a na dlouhou dobu i posledním představitelem našeho
státu, který navštívil Svatý Hostýn.. Z dosud dostupných dokladů, vztahujících s k Hostýnu,
alespoň nevyplývá, že by Hostýn navštívili nástupce Františka Josefa I., císař Karel I., nebo
oba první prezidenti Československa T.G.Masaryk a dr. Eduard Beneš. Rovněž prezidenti
ČSR od r. 1948 a ČSSR od r. 1960 zřejmě nezavítali na Sv. Hostýn.
Po téměř 110 letech navštívil Hostýn další představitel našeho státu. Ve středu 15. března
2007 zavítal na Hostýn prezident ČR Václav Klaus. Stalo se tak v rámci jeho třídenní
návštěvy Zlínského kraje na pozvání hejtmana Libora Lukáše. Se svým doprovodem přijel
Václav Klaus krátce po čtvrt na jedenáct. Byl přivítán starostou Chvalčova Antonínem
Stodůlkou a arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem. Prohlédl si chrám a Jurkovičův
sál v Poutním domě a před jedenáctou hodinou odcestoval s manželkou a s doprovodem na
další místa v okrese Kroměříž.
Časově téměř uprostřed mezi roky 1897 a 2007 navštívil Hostýn soukromě jiný představitel
našeho státu. Na jaře r. 1953 přijel na Hostýn prezident Antonín Zápotocký v rámci svého
pobytu v blízkých Teplicích nad Bečvou. Zde se léčila jeho manželka, která byla pobožná a
prezident musel vyhovět jejímu přání navštívit toto známé poutní místo.
Na Svatý Hostýn dosud nezavítal žádný z nejvyšších představitelů katolické církve, z papežů.
Bude současný papež Benedikt XVI. ( kardinál Josef Ratzinger) prvním z papežů, který poctí
svou návštěvou Svatý Hostýn ? A budou další představitelé našeho státu následovat
prezidenta Václava Klause a navštíví alespoň jednou ve své prezidentské funkci toto věhlasné
a proslulé poutní místo na Moravě ?
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem 12. srpna 2007

Různé
Pozvánky od Charity
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 15.dubna 2008 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :





VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY,
POSEZENÍ S P.PIOTREM WARDECKIM
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA

Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Josef Novosad Kelč
Marie Novosadová Němetice
Rudolf Tkáčik Kelč
Anežka Slimáčková Kelč
65 let
Zdislava Schollyová Kelč
Ludmila Plesníková Komárovice
70 let
Stanislav Plesník Kelč
Jan Mikušík Kelč
82 let
Jiřina Pavelková Lhota
Anna Plesníková Komárovice
Karel Minář Kelč
85 let
Marie Horáková Kelč
Ludmila Strnadlová Kelč

87 let
Jindřiška Škařupová Kelč
90 let
Antonie Hašová Komárovice
92 let
Marie Chvatíková Kelč
Narození
David Buberník Němetice
Filip Valuch Kelč
Antonín Richter Kelč
Martin Hanzelka Kelč
Matyáš Valach Kelč
Filip Staněk Kelč
Jan Stříteský Kelč
Kristýna Pajdlová Kelč

