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Rada bere na vědomí návrh dodatku č.4 ke smlouvě na svoz odpadů na rok 2006 s firmou
JOGA VALAŠSKO s.r.o.,Hranická 77 , Valašské Meziříčí a pověřuje starostu a místostarostu
dalším jednáním.
Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 25053 s BP projekt, s.r.o. , Hranická 77,Valašské Meziříčí na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Zasíťování
stavebních parcel v lokalitě státního statku v Kelči“.
Rada schvaluje smlouvu o dílo č. 26002 s BP projekt,s.r.o.,Ostrava,provozovna Valašské
Meziříčí na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci
stavby“Rekonstrukce kulturního domu čp.224 v Kelči“.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – 1 místnost v podkroví domu čp.13 v Kelči ,
panu Josefu Poláškovi,Kelč čp.506.
Rada schvaluje pronájem 4 parkovacích míst před domem čp.503 v Kelči p.Vladanu
Holášovi,Stanislavu Machačovi,Janu Klímovi a Miroslavu Pajdlovi všichni Kelč čp.503.
Poplatek stanoví městský úřad podle obecně závazné vyhlášky č.4/2003.
Rada schvaluje prodloužení doby pronájmu na dalších 5 let k pozemkům parc.č. 994/1 a 10
zahrada v k.ú. Kelč – Nové město s p.Josefem Srkalou ,Kelč čp.507,Antonínem Menšíkem,Kelč
čp.508 a Josefem Juklem Kelč čp.23.
Rada bere na vědomí statické posouzení loggií na bytovém domě čp.504 v Kelči.
Rada byla seznámena s návrhem dohody s Ředitelstvím silnice Zlínského kraje o podmínkách
zřízení stavby „Rekonstrukce silnice přes Kelč“ dle schválené projektové dokumentace a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada zamítá žádost oddílu odbíjené ,TJ Kelč o pořádání velikonoční diskotéky dne 16.04.2006
v Kulturním domě v Kelči.
Rada schvaluje finanční příspěvek na úhradu kulturního programu na dětském karnevalu dne
29.01.2006, který pořádá MŠ a Sdružení rodičů při MŠ v Kelči.
Rada schvaluje finanční příspěvek středisku Junák Kelč na pořádání II.ročníku závodu na
běžkách „Kelečskou stopou“ dne 05.02.2006.
Rada bere na vědomí žádost SDH Lhota u Kelče o zajištění výstavby hasičského cvičiště na
pozemku vedle stávajícího hřiště na Lhotě a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí žádost manželů Slezákových,Kelč čp.453 o úpravu místní komunikace v
Sázanech včetně přeložek vodovodu a plynu a vzhledem k nevyjasněným majetkovým
poměrům , žádost odkládá.
Rada schvaluje požadavek obyvatel Sázan na instalaci silničního zrcadla u vjezdu do této ulice
a pověřuje městský úřad jeho řešením.
Rada bere na vědomí informaci HZS Zlínského kraje o ukončení provozu stávajících
radiostanice jednotek SDH a předává ji k řešení městskému úřadu a veliteli SDH Kelč.
Rada na základě žádosti Automotoklubu RS – Vsetín souhlasí s průjezdem motoristického
podniku“Valašská rally 2006“ dne 01.04.2006 přes Němetice , Kelč a Komárovice.
Rada na základě žádosti p.René Krause ,Kelč čp.13 a posouzení stavu oken na domu čp.13,
pověřuje městský úřad uplatnit náklady na výměnu oken v tomto domě při přípravě rozpočtu
na rok 2006.
Rada schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7.tříd ZŠ Kelč ,který se uskuteční ve
dnech 27.01. -02.02.2006 ve Velkých Karlovicích,ve výši 250,- Kč na žáka s trvalým pobytem v
Kelči, tj. celkem 6 750,-Kč.
Rada bere na vědomí požadavek ZŠ Kelč na povýšení rozpočtových prostředků pro ZŠ v roce
2006 a předává jej finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2006.
Rada bere na vědomí předložený návrh investičních akcí a oprav na rok 2006.
Rada schvaluje uzavření smlouvy č. OS 200520003314 o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů s akciovou společností EKO-KOM Praha.

Historie
Z prvních dob hradu Šaumburka
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z prvních dob hradu Šaumburka
Hrad byl založen a vystavěn jižně od Kelče na severovýchodním výběžku Javorníku
Kelečského na výškovém bodu 612 m nad dnešní Podhradní Lhotou. Jeho vznik líčí latinská
listina olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburgu, daná a psaná v Olomouci roku 1272. S
radou a souhlasem kapituly získal biskup Bruno směnou ves Zubřice, položenou u Kelče, a to
pro horu (ratione montis), která byla v katastru této vsi (in terminis ville), a na které se stavěl
tehdy na ochranu olomouckého biskupství pevný a potřebný hrad (pro ecclesia castrum
construitur). Mimo to koupil Bruno ves Polom, položenou pod tímto hradem (sub castro) s
ornou půdou a s velikým lesem (Codex Moraviae IV. 94-95).
Ves Polom, která později zanikla, ležela na výškovém bodě 555 metrů východně od hradu,
zvaném dosud Polomsko. Zanikla i ves Zubřice pod hradem. Zůstala po ní pouze polní trať
Zubersko.
Z výrazu listiny „construitur“ je patrno, že hrad počali stavět roku 1272.
Už na listině biskupa Bruna, dané a psané v Kroměříži roku 1275, uvádí se jako přítomný
svědek Mikuláš de Schowenburch neboli Mikuláš ze Šaumburka (Codex Moraviae V. 259).
Je zván probus, šlechetný.
Nový hrad byl tedy nazván podle rodového sídla biskupa Bruna ze Schauenburgu, který byl
olomouckým biskupem v letech 1245 až 1281.
Na listině biskupa Bruna, dané a psané v Olomouci roku 1275, kterou dal biskup Bruno
Eckerikovi, rytíři svému i jeho dědicům, synu Herborda, polovinu biskupského hradu (castri),
Füllensteinu u Osoblahy na Opavsku se všemi právy jako léno (jure et titulo feodali), je mezi
svědky podepsán miles Nicolaus pincerna, rytíř Mikuláš, číšník biskupského dvora (Codex
Moraviae IV. 149-151).
Toto léno (infeudationem medietatis castri) potvrdil téhož roku 1275 král Přemysl Otakar II.
(Codex IV. 152-153).
Uvedený rytíř Mikuláš, číšník biskupského dvora je totožný s Mikulášem ze Šaumburku, o
kterém možno též tvrdit, že hrad Šaumburk držel lénem (iure et titulo feodali) a že hrad také
vystavěl aspoň zčásti (z poloviny), jak to učinil Herbord s hradem Füllensteinem, při čemž se
tehdy ještě nečinil rozdíl mezi hradem (castrum) a tvrzí (municio).
Herbord, rytíř, biskupský stolník, držel se svými dědici polovici hradu ( castrum) Füllensteinu
od biskupa Bruna od roku 1251. Hrad (castrum, municionem) vystavěl se svolením biskupa
Bruna jeho stolník (dapifer) Herbord, ale s podmínkou, že druhá polovice hradu bude patřit
biskupu Brunovi a jeho nástupcům, a že Bruno vystaví svou polovici. Herbordova polovice
měla navždy příslušet k úřadu biskupského stolníka, ad dapiratus officium (Codex III. 141198, IV. 149).
Budiž uveden ještě jeden příklad takového léna. Společným nákladem a společnou prací
biskupa Bruna a Helemberta řečeného de Turri, biskupova rytíře, měla býti vystavěna podle
Brunova listu z roku 1256 v kraji (in districtu, provincia, circuitu) slavičínském v nynějším
soudním okresu Bojkovice tvrz (municio), a Helemberda favorit biskupa Bruna, měl za to
držet se svými dědici manským právem (iure feudi) půl této tvrze (Codex III. 209-212).
Rytíř Helembert uvádí se roku 1249 a 1251 jako biskupský maršálek, marschalcus noster, v

listech biskupa Bruna (Codex III. 106-141).
Vysokým hodnostářem biskupského dvora byl také pincerna, číšník. Roku 1275 byl jím rytíř
Mikuláš, který se píše téhož roku de Schowenburch, ze Šaumburku (Codex V. 259). Jako
oblíbenec biskupa Bruna mohl držet hrad Šaumburk s příslušným statkem jako léno.
Už roku 1263 je tento Mikuláš zván rytířem (miles) biskupa Bruna. Listem, daným a psaným
téhož roku v Olomouci, dal Bruno svému milému rytíři a jeho potomkům navždy (dilecto sibi
Nicolao militi suo et heredibus suis in perpetuum) za věrné služby biskupovi olomouckému
kostelu lénem (iure feodali) ves Choryni, položenou u Kelče, se vším příslušenstvím, dva a
půl lánu ve vsi Miloticích nad Bečvou rovněž s příslušenstvím a celý lesík u Milotic. Mimo
jiné byl Mikuláš za toto léno vázán vojenskou službou českému králi, olomouckým biskupům
a olomouckému kostelu (servicia militaria, in armis videlicet). Mezi svědky je uveden na
listině Jan, přerovský arcijáhen (Codex Moraviae III. 349-351).
Pokračování příště. Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc únor 2006
Neděle 5.února 18.00 hod.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
30. dubna zahájila ruská armáda boj o Říšský sněm (Reichstag). Hitler se rozhodl spáchat
sebevraždu. Společně s Evou Braunovou se otrávili a jejich mrtvoly byly spáleny na zahradě
říšského kancléřství.
O den později otrávila Magda Goebbelsová ve spánku svých šest dětí. Pak odešli Magda a
Joseph Goebbelsovi do zahrady a zastřelili se. I jejich mrtvoly byly spáleny.
Přestože generál Weindling vydal rozkaz ke kapitulaci, v ulicích se bojuje dál.
Film PÁD TŘETÍ ŘÍŠE vznikl na základě knihy osobní sekretářky Adolfa Hitlera Traudl
Jungové "Bis zur letzten Stunde". Strhující herecký výkon Bruno Ganze v roli Hitlera, jen v
samotném Německu přilákal do kin 6 milionů návštěvníků.
Film získal nominaci na Oscara za Nejlepší zahraniční film. České titulky, vstupné 37 Kč
Neděle 12.února v 18.00 hod.
40 LET PANIC
Každý určitě rád vzpomíná na to, jaké to bylo poprvé. Existují jen dvě výjimky. Lidé, kterým
jejich seznámení se sexem tragicky nevyšlo, a Andy Stitzer (Steve Carell). Andymu je
čtyřicet, pracuje ve skladu prodejny elektrospotřebičů, sbírá komiksové postavičky, a co se
týče sexu, je naprosto nepoznamenaný. Lechtivá komedie 40 let panic vzešla ze spolupráce
nastupující komické hvězdy Steva Carella a úspěšného komediálního scenáristy Judda
Apatowa, který tímto filmem debutuje jako režisér.
Americká sexy komedie s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 19.února v 18.00 hod.
ŠTĚSTÍ
Hvězdně obsazený film o malých i velkých proměnách, které v nás dokáže způsobit láska.
Český film, vstupné 37 Kč.
Neděle 26.února v 16.00 hod. !!!
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
dobrodružný, USA, 2005, 150 minut

Čtvrté dobrodružství nezletilého kouzelníka se rozehrává pod čarodějnickou hůlkou režiséra
Mikea Newella. Soutěžení kouzelnických škol začíná a Harry potkává staré nepřátele i nové
přátele.Dobrodružný film Velké Británie a USA v českém znění. Vstupné 51 Kč.
Změna programu vyhrazena. Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kultura
Pátek 3. února 2006
VI. SPORTOVNÍ PLES
hraje : POHODA Hranice
začátek : ve 20 hodin
vstupné : 80 Kč,
předprodej pí. Srkalováprodejna drogerie na náměstí
v pekle DISCO * bohatá tombola

Sobota 18. února 2006
HASIČSKÝ PLES
hraje : JUNIOR BAND Kroměříž
začátek : ve 20 hodin
vstupné : 60 Kč
v pekle DISCO * bohatá tombola

Pátek 24. února 2006
FARNÍ PLES
hraje : JUNIOR BAND Kroměříž
začátek : ve 20 hodin
vstupné : 40 Kč
předprodej: Pitrunovi – čistírna ( od 07.02.)
program: polonéza, country, břišní tance, půlnoční překvapení

Úterý 28.února 2006
KONCERT
PAVLA N O V Á K A
s kapelou,
velkoplošnou projekcí
a barevnými efekty
začátek : v 17,00 hodin
pořádá OS ANDĚL
k 4.výročí založení denního stacionáře

Základní škola informuje

(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledky. Budeme o nich informovat následující
měsíc).








Vánoční zvonkování
Kalendářní rok 2005 pro děti ve škole končil ve čtvrtek 22.12.Na tento den si jednotlivé třídy
připravily své vlastní besídky s programem a obdarováváním kamarádů a spolužáků, ale
zároveň se některé děti zapojily již několik měsíců před tímto datem do přípravy programu na
odpolední akci školy, tzv. vánoční zvonkování. V loňském roce, kdy se tato akce konala
poprvé, se totiž setkala s velkým ohlasem, proto jsme se rozhodli uspořádat ji i letos. Chuť do
toho měli jak žáci, tak někteří učitelé.
Ve čtvrtek dopoledne mělo zvonkování generálku, neboť program byl předveden dětem 1.
stupně a navíc nás navštívily se svým vystoupením i děti z Mateřské školy v Kelči.
Odpoledne se pak tělocvična zaplnila všemi žáky školy a vyučujícími, aby společně zhlédli
program a aby se také pobavili při diskotéce a hudebních vystoupeních.
Na programu se podíleli členové kelečského Country souboru, děvčata kroužku aerobiku a
žáci ze 7. třídy s tanečním číslem. Vystoupení byla perfektní, což diváci hlasitě oceňovali.
Vánoční zvonkování se opět vydařilo a všichni se domů rozcházeli velice dobře naladěni a
spokojeni.
Vyhodnocení Olympiády v českém jazyce
Této soutěže, která patří u nás ve škole již mezi tradiční a stálé, se letos zúčastnilo 12
žáků,osm z 8. ročníku a čtyři žáci z devátých tříd. Soutěž měla dvě části – mluvnickou a
slohovou a časová dotace činila dvě vyučovací hodiny.
Nejúspěšnějším řešitelem se stal Tomáš Gerla z 9.A, který z možných 27 bodů získal 18, na 2.
místě se umístila Hanka Kunovská z 8.B se 16 body a 3. místo obsadila Lenka Jiráčková z 8.A
se ziskem 15 bodů. Do okresního kola postupuje vítěz.
Soutěž organizačně zajistila Mgr. Anna Schillingová.
Dějepisná olympiáda
Své školní kolo má i soutěž Dějepisná olympiáda vyhlašovaná každoročně Institutem dětí a
mládeže MŠMT. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ. Tématem letošní olympiády je Věda a
technika v průběhu staletí – od pěstního klínu k první Nobelově ceně. Zájemci o řešení se
letos našli hlavně mezi osmáky, kteří úkoly plnili během vánočních prázdnin, neboť to
pravidla soutěže umožňují. V době uzávěrky Zpravodaje ještě nebyly známé výsledky školního
kola. Budeme Vás o nich informovat v dalším čísle.
Školská rada zahájila svou činnost
dne 1.1.2006 byla podle zákona č.561/2004 (školský zákon), § 167 a 168 Sbírky zákonů
zřízena při Základní škole Kelč, okres Vsetín Školská rada. Tento orgán umožňuje zákonným
zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební
řád. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a
třetinu pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy,
avšak musí se jednání školské rady účastnit, je-li k němu vyzván. Funkční období členů
školské rady jsou tři roky.
Školská rada se schází podle zákona nejméně 2x ročně.
o Školská rada
1. schvaluje
školní řád, výroční zprávu školy, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání
žáků v základní škole
2. vyjadřuje se
k návrhu školního vzdělávacího programu a k jeho následnému
uskutečňování

o

3. podílí se na
zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
4. projednává
návrh rozpočtu na další rok a vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje
opatření ke zlepšení hospodaření inspekční zprávy České školní inspekce
5. podává
podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
Ředitel školy je pro tyto účely povinen umožnit školské radě přístup k
informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.
Školské rady v žádném případě nelze ztotožňovat s dosud existujícími
sdruženími rodičů a přátel školy, popř. sdruženími rodičů při školách, která
vznikla jako zastupitelský orgán rodičů žáků školy těsně po roce 1989.
Zřizovatel Základní školy Kelč, okres Vsetín se rozhodl zřídit šestičlennou
školskou radu.
Jejími členy jsou
a) za zřizovatele – Ing. Karel David a Ing. Tomáš Perutka
b) za zákonné zástupce – Stanislav Hlavica a Anna Hlavicová
c) za pedagogické pracovníky školy – PhDr. Pavla Čučková a Mgr. Renata Ryšková.

Ustavující schůze Školské rady se konala 22.12.2005. Na této schůzi byl zvolen
předseda Školské rady – pan Stanislav Hlavica a byl schválen jednací řád.
Členové Školské rady se dohodli, že všechny aktuální informace budou zveřejňovány
na informační nástěnce ve vestibulu školy a budou tak dostupné všem, kteří se budou
o činnost školské rady zajímat.
Informace o činnosti Školské rady budou také zveřejňovány v kelečském Zpravodaji.
Školská rada bude také usilovat o obnovení internetových stránek školy.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
První měsíc nového roku je za námi, doufáme že i velké mrazy poleví a my budeme moci v
plné míře naplňovat téma našeho Školního vzdělávacího programu„My se mrazu nelekneme,
do přírody vyběhneme“.
O co míň jsme v lednu pozorovali přírodu, která je schována pod sněhem, o to víc jsme se
věnovali pohádkám.
V pondělí 16. ledna navštívily děti Kulturní dům v Kelči, kde DOCELA VELKÉ
DIVADLO z Litvínova předvedlo pohádku na motivy proslulého filmu„MRAZÍK“. Byla to
nádherná podívaná.
V lednu byly děti také v KINĚ KELČ na pásmu kreslených pohádek „O třech malých
princeznách“.
Koncem ledna žila naše mateřská škola přípravami na DĚTSKÝ KARNEVAL /29. 1./, který
má v Kelči dlouholetou tradici a těší se velké návštěvnosti dětí i dospělých. To se každoročně
změní Kulturní dům v Kelči v pohádkový svět. Při organizaci této akce nám pomáhají rodiče
dětí a sponzoři se podílejí na zajištění krásné tomboly. Všem patří poděkování.
7. února přijede za dětmi do mateřské školy DIVADLO ÚSMĚV s „Muzikantskou
pohádkou“ a 8. února čeká 37 těch nejstarších dětí „pohádkový“ Zápis do 1. třídy Základní
školy v Kelči.
Naši budoucí prvňáčci mají velkou výhodu, protože školní prostředí dobře znají. 1.třídu

navštíví děti ještě před zápisem, kde si vyzkouší, jak se sedí ve školních lavicích a podívají se,
co se už děti ve škole naučily.
Některé děti dochází do základní školy na logopedii a na kroužek keramiky, společně jezdíme
na různé akce, navštěvujeme divadla, každý pátek využíváme tělocvičnu ZŠ.
Děti tak neztrácejí kontakt se školáky a navíc mají možnost blíže poznat i učitele, kteří na ně
budou čekat u zápisu a později je budou provázet celým školním rokem.
Přejeme si, aby tak jako v pohádkách, zvítězilo vždycky dobro především k prospěchu dětí, na
kterých nám všem záleží.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2006
Milí spoluobčané, dárci,
v sobotu 7.1.2006 proběhla v Kelči a v přilehlých obcích celorepubliková Tříkrálová sbírka,
již VI. ročník.
Díky Vaší štědrosti se podařilo vybrat
70 279,50 Kč,
z toho v Kelči: 30 807,00 Kč a obcích, Babice, Dolní Těšice, Kladeruby, Komárovice, Lhotka
u K., Němetice, Skalička a Zámrsky: 39 472,50 Kč.
Děkuji koledníkům, kteří museli zdolávat nástrahy zimy a ostatním jinak zapojeným.
Hanka Stromšíková

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Teodor Syryčanský Kelč
Jaroslav Jiříček Kelč
Ludmila Skýpalová Kelč
65 let
Anna Vaníčková Lhota
Ludmila Pavlištíková Babice
70 let
Zdeněk Tomášek Němetice
Josef Pavlica Kelč
75 let
Antonín Lacko Kelč

83 let
Bohuslava Volfová Kelč
84 let
Marta Jiříčková Kelč

