ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2004

Úvod
Skončilo léto, přichází podzimní čas, kdy zahrádkáři sklízejí plody své práce, hodnotí
uplynulý rok a připravují se na další.I já bych rád zrekapituloval, co se nám dařilo a kde
bychom měli přidat.
V letošním roce jsme dokončili odkanalizování Kelče. Jednalo se o náročnou akci s náklady
přibližně 19 mil. Kč. Z vlastních rozpočtových prostředků města bychom ji nebyli schopni
zrealizovat. Výrazně nám pomohl stát, který svou dotací pokryl větší část nákladů. Akci bylo
potřeba realizovat urychleně, abychom předešli sankcím za vypouštění odpadních vod do
vodotečí , které se týkají sídel nad 2000 obyvatel. Tímto však nechceme skončit, a proto
připravujeme další akci – odkanalizování Němetic a Komárovic. Pokud se nám podaří získat
prostředky ze státního rozpočtu, dojde v příštích letech k realizaci, a tím se zlepší životní
prostředí i v těchto obcích.
Velmi náročnou stavbou je další etapa rekonstrukce základní školy, která probíhá. I na tuto
akci jsme získali finance ze státního rozpočtu. Jde o 14 mil. Kč. Ve staré budově základní
školy byla vyměněna všechna okna, opraveny omítky, rozvod elektriky, osvětlení, stropy a
topení v jednotlivých třídách, vyměněna prosklená stěna v tělocvičně a v současné době se
dokončuje fasáda na historické budově školy.
Jsou to jistě potřebné investice, ale čekají nás i další akce. Rádi bychom zrekonstruovali
kulturní dům a jeho okolí na kulturní a informační centrum s restauračním provozem, sálem,
ubytováním, internetovou kavárnou, stacionářem pro tělesně postižené. Chceme také upravit i
okolí kulturního domu, vybudovat bazén, hřiště, šatny, prodejní stánky. Je to poměrně
odvážná vize a je na všech zastupitelích, aby se snažili zajistit na tuto stavbu financování.
Největší díl práce leží ovšem na městském úřadě.
Velkým dluhem je rekonstrukce chodníků a dokončení oprav místních komunikací. Tady se
nejvíce projevuje nedostatek financí. Také se snažíme prosadit kompletní opravu státní
komunikace, která přechází přes Kelč, ale i toto je dlouhodobý problém.
Jistě by se našlo mnohem více neřešených problémů, ale vzpomněl jsem jen ty největší.
Na městském úřadě je sídlo státní sociální podpory. V souvislosti s novými zákonnými
úpravami je jeho zřizovatelem Úřad práce ve Vsetíně. Tato služba je pro naše občany jistě
velmi potřebná, ale podle průzkumu úřadu práce je toto kontaktní místo méně využívané než
např. ve Valašském Meziříčí. Proto proběhlo jednání o optimalizaci tohoto pracoviště. Došlo
k dohodě o úpravě úředních hodin.
Podrobnější informace jsou zveřejněny v tomto Zpravodaji.
Rád bych ubezpečil občany Kelče, že nedojde ke zrušení tohoto kontaktního místa, ale dále se
bude sledovat jeho efektivita. Uvědomujeme si, že tato služba je pro naše občany velmi
potřebná, hlavně proto, že dojíždění do Valašského Meziříčí je časově i finančně náročné.
V tomto článku jsem probral jak pozitivní část života obce, tak i nedostatky, které nás tíží.
Věřím, že v příštím období bude těch pozitivních věcí přibývat.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 28.zasedání Rady města Kelče dne 18.08.2004
Usnesení z 28.zasedání Rady města Kelče dne 18.08. 2004


Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč za I.pololetí 2004 a pověřuje městský
úřad připravit návrh úpravy rozpočtu pro jednání zastupitelstva.












Rada bere na vědomí změnu zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a pověřuje starostu požádat o přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2004
Krajský úřad Zlínského kraje.
Rada bere na vědomí oznámení p. Jana Hrušky , Kelč – Lhota čp.22 o odstoupení od smlouvy
o užívání části obecního pozemku p.č. 639/1 v k.ú. Lhota u Kelče a pověřuje městský úřad ve
spolupráci s osadním výborem ve Lhotě uzavřením nových dohod k tomuto pozemku.
Rada bere na vědomí žádosti p.Jaromíra Macháče , Kelč čp. 464 a Barbory Bělocké Kelč
čp.503 o zakoupení pozemku na výstavbu rodinného domku v lokalitě bývalého statku v Kelči
a ukládá městskému úřadu zařadit žadatele do evidence a zajistit zpracování zastavovací
studie této lokality.
Rada bere na vědomí žádost p.Radka Zajíce , Kelč čp.159 o zakoupení části obecního
pozemku parc.č. 865/2 v k.ú. Lhota u Kelče a pověřuje městský úřad předat žádost k
vyjádření osadnímu výboru ve Lhotě.
Rada bere na vědomí poskytnutí informace paní Ing.Anežky Jiříčkové , Kelč čp. 536 o prodeji
budovy bývalé kotelny včetně pozemku na sídlišti v Kelči.
Rada na základě vyjádření žadatelů o stavební pozemky parc.č. 242/3 , 242/8 a 242/9 v
lokalitě „Na Záhumení“ stanovuje podmínky prodeje těchto pozemků a záležitost předává k
projednání zastupitelstvu.

Oprava tiskové chyby
Oprava tiskové chyby - Zpravodaj 9/2004

Otázky prehistorie města Kelče
autor – Vladimír Rolinc
Opravená verze :
3. odstavec, 1. věta – O dálkových cestách praktických Římanů víme, že byly vedeny tak, aby
počátek a cíl cesty byly spojovány způsobem nejpřímějším, nejkratším a s ohledem na terénní
podmínky způsobem nejvhodnějším.
7. odstavec – S Kelčí se v této spojitosti vůbec nepočítalo, ačkoliv řešení přes Lipník a
Hranice nebylo ani řešením nejkratším, ani nejpřímějším a pro bažinatý terén u Přerova a
nutný přechod zmohutnělé řeky Bečvy nejvhodnějším !
8. odstavec, 2. věta – Když je terén u Napajedel donutil přejít z pravého na levý břeh Moravy
známým brodem s pevným skalnatým dnem, nedali se směrem na Přerov, ale použili
vhodnější trasy na Holešov, Bystřici pod Hostýnem, Kelč a dál nejpřímějším směrem na sever
přes Špičky-Bělotín-do Oder- Hradce nad Moravicí do Opavy a z polského Opole
nejpřímějším směrem k pobřeží Baltu.
Zároveň se touto cestou autorovi článku omlouváme za vzniklé nedopatření.

Dějiny města Kelče
Dějiny města Kelče



nejnovější zpracování dějin našeho města provedl Kabinet regionálních dějin při Katedře
historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
je možno koupit v Papírnictví pí. V. Hlavicové za 260,- Kč.

Úřad práce ve Vsetíně oznamuje
Úřad práce ve Vsetíně oznamuje:

Na MěÚ v Kelči dochází ke změně úředních dnů na pracovišti státní sociální podpory.
říjen
středa 6. 10.
středa 13.10.
středa 20.10.
středa 27.10.
listopad
středa 10.11.
středa 24.11.
prosinec
středa 8.12.
středa 22.12.
Úřední hodiny 8.00 - 16.00 hod.
Rozpis na každé čtvrtletí bude vždy uveřejněn ve zpravodaji.

Historie
Záhorská kronika, Červen 1934
Antonín Svěrák
Posloupnost na domech šenkovních v Kelči

V listině datované 11. května 1429, chované v arcibiskupském archivu v Kroměříži, čteme
následující věty :
„Ze všech krčem z městečka i předměstí biskupští i manští i také kostelní lidé dávají faráři
vazaturu (jakási pivní dávka). To sami králové ustanovili od počátku křesťanství, aby přední
pivo dobré dáváno bylo, z přespolního piva dávají za 1 groš z každé bečky. „
Tyto věty zřejmě povídají, že v Kelči od nepamětných dob byl pivovar, který patřil celému
městu. Vaření piva se asi nevyplácelo a z té příčiny a snad ještě z jiných důvodů pivovar
zanikl a dováželo se pivo cizí. Toho využil biskup Jan XVI., známý z historie jako voják a
diplomat, a dal zříditi v Kelči pivovar panský. To však pobouřilo měšťanstvo a po jeho smrti
zdvořilým, sice ale rozhodným přípisem ke kapitule důrazně žádali, aby pivovar byl zrušen.
Čteme o tom v listině ze dne 1. října roku 1553 následující :
„Nejprve vaší milosti oznamujeme, že předešlých let jeho milost pán, pan Jan, biskup dal
pivovar v městě ustaviti a pivo na výstav k užitku svému dal jest vařiti na nemalou škodu a
záhubu živnostem našim, kteréhož pivovaru od starých pamětí žádný nepomní. – Prosili jsme
jeho milost, aby ten pivovar změněn byl, i do kapitul jsme o to vysílali a prosíme i vaši
milost, abyste ráčili chudou obec opatřiti, aby ten pivovar zkažen byl. Také oznamujeme, že
jsme před lety měli svobodu v šencích, ale nebožtík milostpán nám zakročil, abychom

opavský pivo nešenkovali, z čehož jsme totiž z toho šenkování nejvíce město opravili a sruby
okolo města zdělali. – Protož doufáme, že při těch svobodách starobylých zachováni budeme
bez překážky potomních pánů.“
Obec s touto peticí dobře pochodila, neboť za nástupce Janova, biskupa Marka byl panský
pivovar puštěn obci roku 1555 za roční poplatek 6 zlatých moravských. Na rozdíl však od
starodávné skutečnosti, že totiž pivovar byl původně považován za majetek celé obce,
měšťanů i předměstských, považovali měšťané tento nově nabytý panský pivovar za svůj, což
od ostatních bylo po 200 let trpěno, ale kolem roku 1750 byl městským písařem jakýsi rýpala,
jehož jméno se nedochovalo a který asi znal staré listiny. Ten rozeštval předměšťany tou
měrou, že se dožadovali spoluvlastnictví na pivovaře. Byl z toho dlouholetý spor. Tehdejší
vrchní v důsledku toho žádal, aby dotyčný písař byl propuštěn, jelikož občanstvo do stálých
sporů štve. Nicméně měšťané, pokud se týče pivovaru, při vyhráli a vrchnost rozhodla, že oni
jsou jedinými majiteli pivovaru.
Měšťané si toho obdarování jistě vážili soudě z přísného pivovárního řádu, ale jedné chyby, u
kelečských lidí obvyklé, se dopustili a dopouštějí dosud : nejdou s duchem času – jak to dělali
naši tatíci, tak budeme i my. Nestarali se o nové metody výroby, o zlepšení jakosti, odbytu,
zařízení atd. Pivovar upadal víc a více a roku 1860 přestalo se vařit, o 10 let později prodána
budova i se zařízením a roku 1900 se měšťané o zbylé jmění rozdělili a ze všeho zbyl jen
místní název – Pod pivovarem – a šenkovní domy.
Vím, že mnohé občany by zajímalo, kdo byli předchůdcové na jejich nynějším majetku,
vždyť jsem byl na to již častěji tázán. Rozhodl jsem se proto na základě gruntovních register z
roku 1622 sestaviti posloupnost majitelů na domech šenkovních, bohužel, jen asi do roku
1800, poněvadž dalších zápisů v Kelči není. Byla to práce úmorná vyhledati majitele
jednotlivých čísel vzhledem k tomu, že dnes máme domovních čísel na náměstí pouze 32,
kdežto v registrech uvádí se čísel 34, ale podařilo se mi to .
Čís. 1. Zámek
Čís. 2. Dům Jiry Slaninova, cena 400 zl.mor. Roku 1623 prodán Janu Vaňkovu. Roku 1641
Juříkovi Janotovu. Roku 1649 Havlu Vážanskému (holý palác). Roku 1676 prodal Ondřeji
Střeleckému a ten jej pustil svému otci Martinu Střeleckému (Krejčímu). Roku 1689 po jeho
smrti prodala obec Jakubovi Veselému se všemi duby a (S.V.) hnojem. Roku 1704 zemřel a
vdova vzala si Václava Střítežského. Ten zaměnil roku 1714 s Pavlem Kratochvílem za
chalupu čís. 242. Roku 1733 přejímá Pavel Kratochvíl mladší. Tento Kratochvíl přikoupil ku
svému domu ještě sousední domek šenkovní, patřící kdysi Janu Stárkovi (pod poštou), anebo
se tam přiženil a učinil z obou dům jeden, který roku 1776 převzal syn Josef (Podlední zápis).
Čís. 3. Dům Jakuba Paršáka, cena 150 zl.mor. Roku 1661 byl prodán Janu Vaňkovi. Roku
1668 prodán Jiříku Buchtovi. Roku 1693 vzal si vdovu po něm Jan Kopřiva. Roku 1699
převzal Franc Buchta, syn Jiříkův. Ten asi v krátce zemřel a vdova Mařa se provdala za
Tomáše Porubského a jemu roku 1712 dům poručila. Roku 1722 po smrti Porubského koupil
jej slovutný muž Jan Procházka (kupec). Po smrti Procházkově prodán obcí Jakubovi Nebojsa
: že řádně, chvalitebně, bohabojně, poslušně chovati se bude staví rukojmě…
Roku 1753 vdova po něm provdala se za Martina Střítežského a dům mu pustila. Roku 1777
převzal zeť jeho Martin Pastrnek.
Čís. 4. Dům Šebestiána Hrnčíře, cena 250 zl.m. Roku 1622 ujal Vítek Jachulů. Roku 1633
popustil Tomáši Varvasovu. Týž roku 1641 prodal Mikuláši Indruchovu. Roku 1647 Varvas
vzal zpět a opět prodal Martinu Krejčímu (Střeleckému). Roku 1657 Krejčí prodal Janu
Martina Ondrova ( Janu Machaví). Roku 1684 převzal jeho syn Václav. Týž zemřel roku
1719 a vdova Krystýna provdala se za Jana Veselého, týž po její smrti oženil se po druhé s
jistou Polexinou, zemřel roku 1745. Vdova Polexina vzala si pak Jana Posníka roku 1746.
Roku 1760 převzala dům Anna, dcera po Janu Veselém, ta se provdala za Jana Palackého a
dům mu dala připsat. Roku 1769 prodal Palacký Janu Daňkovi za hotové , protože potřeboval

mnoho oprav. Roku 1783 Daněk prodal Josefu Mašlaňovi
Čís. 5. Radnice.
Čís. 6. Dům Václava Haluze, cena 440 zl.m. Zemřel roku 1616 a ouřad prodal Blažeji
Kvapilíkovi. Roku 1652 koupil Matěj (Macek) Jurů od faráře Jiříka Claudiusa. Roku 1683
převzal syn jeho Martin Macků. Roku 1685 vdova po něm Manda, 1686 koupil Matěj
Pavlíčků ze Špiček s přídankem : starý valach, klisna sivá, plemenice, vůz kovaný, pluh ze
železí, brány dvě, pila, poříz, řetěz, stůl. Roku 1708 drží Anna, manželka Václava Rady, za
kterého se asi Pavlíčka provdala. Roku 1716 jest majitelem Jiřík Macků, asi syn Martina.
Roku 1728 pozůstalá vdova Běta provdala se za Štěpána Plesníka z Komárovic a dům mu
dala do opatrování do zrostu syna Martina na 16 let. Roku 1737 ujímá se Martin Macků. Roku
1748 zaměnil svůj dům se šenkovním domem Tomáše Schöna. Roku 1769 popustil Tomáš
Schön svému zeti Janu Fryčajovi, řezníku za 600 rýnských. Hotově 400, pak po každé várce
po 30 rýnských. Roku 1775 upouští mu Schön 150 rýnských.
Pokračování příště. Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2004
Neděle 3.října v 18 hod.
TROJA
Petersenův velkofilm, natočený volně podle Homérovy Iliady, se odklání od bohů a mýtů a
pokouší se předvádět trojskou válku jako kus historie. Americký výpravný velkofilm s
českými titulky, vstupné 43,- Kč.
Neděle 10.října v 18 hod.
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Profesorka Trelawnyová Harrymu smrt předpovídá, černý pes zvěstuje a profesor Snape přeje.
Postará se o ni vězeň z Azkabanu alias Sirius Black? Americko-britský velkofilm v českém
znění, vstupné 41,- Kč.
Neděle 17.října v 18 hod.
POST COITUM
Devět postav komedie Juraje Jakubiska rozpoutává promiskuitní bouři vášní, které zamíchají
jejich osudy zcela nepředstavitelným způsobem. Český film do 15 let nevhodný, vstupné 37,Kč.
Neděle 24.října v 18 hod.
VAN HELSING
Gabriel Van Helsing v žoldu vatikánské lóže čistí svět od všech nelidských bytostí – v
Transylvánii ho čekají opravdové žně. Americký horor s českými titulky, vstupné 37,- Kč.
Neděle 31.října v 18 hod.
DEN POTÉ
Prostor, na němž Roland Emmerich rozehrává své katastrofické sci-fi, je reálnější než jindy.
Na lidstvo totiž místo mimozemšťanů útočí sama příroda. Americký film s českými titulky,
vstupné 39,- Kč.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Základní škola informuje
Organizace školního roku 2004/2005

Zahájení školního roku: 1.9.2004
Podzimní prázdniny: 27.10. (středa) a 29.10.2004 (pátek)
Vánoční prázdniny: 23.12.2004 (čtvrtek) – 2.1.2005 (neděle)
Nástup do školy: 3.1. 2005 (pondělí)
Vydání pololetního vysvědčení: 31.1 .2005 (pondělí)
Pololetní prázdniny: 4.2. 2005 (pátek)
Jarní prázdniny: 14.2. (pondělí) – 20.2.2005 (pátek)
Velikonoční prázdniny: 24.3. (čtvrtek) – 25.3.2005 (pátek)
Vydání vysvědčení : 30.6. 2005 (čtvrtek)
Hlavní školní prázdniny: 1.7. (pátek) – 31.8.2005 (středa).
Časový rozvrh vyučování

Zůstává beze změny, vyučování začíná v 8.00 hodin, některé přestávky jsou kvůli dojíždění
žáků zkráceny. Výjimka je udělena MŠMT ČR.
Počet žáků a tříd
Třída Počet žáků Chlapci/dívky Třídní učitel/učitelka
I. 23 9/14 Mgr. Jiřina Stojanová
II.A 16 9/7 Mgr. Jana Danková
II.B 16 8/8 Mgr. Zdeňka Havranová
III. 27 15/12 Mgr. Jana Blahová
IV. A 16 6/10 Mgr. Rostislav Nepustil
IV.B 17 6/11 Mgr. Pavel Faltýnek
V.A 17 11/6 Mgr. Iveta Stržínková
V.B 17 10/7 Mgr. Eva Hartmannová
VI.A 20 8/12 Mgr. Petra Pařízková
VI.B 18 5/13 Mgr. Renata Ryšková
VII.A 24 12/12 Mgr. Alena Poláchová
VII.B 25 11/14 Ing. Michaela Davidová
VIII.A 23 13/10 Mgr. Marcela Plesníková
VIII.B 22 13/9 Mgr. Květoslava Václavíková
IX.A 27 9/18 Mgr. Dagmar Syryčanská
IX.B 27 9/18 Mgr. Petr Zátopek
Celkem: 335 154/181
Pedagogové bez třídnictví: Mgr. Anna Schillingová, Mgr. Josef Pavlica, Mgr. Marie
Holíková, Vladimír Havran.
Prodej učebních potřeb

V prvním týdnu nového školního roku měli žáci možnost si přímo ve škole zakoupit
Sešity do vyučování. Cena jednotlivých sešitů byla nižší než v běžné síti papírnictví, neboť

sešity byly odebrány přímo ve velkoskladu s papírenským zbožím.
Této možnosti využilo 98 % žáků.
Vzdělávacím programem zůstává program Základní škola, č.j. 16 847/96-2.
V rámci tohoto vzdělávacího programu nabízíme v letošním školním roce našim žákům
následující volitelné předměty:
7. ročník: Vaření (děvčata) a Pěstitelství (chlapci)
8. ročník: Volba povolání, Základy administrativy, Sportovní hry
9. ročník: Základy administrativy, Konverzace v anglickém a německém jazyce.
Předmět Informatika se letos učí v 6. – 9. ročníku jako tzv. Pracovní činnosti s dotací 1
hod/týden.
Mezi nepovinné předměty jsou zařazena Cvičení z českého jazyka a matematiky pro žáky 9.
tříd a náboženství, které se vyučuje ve všech ročnících.
Akce školy:

od 13.9. - zahájení činnosti kroužků školního klubu
23.9. - odborná exkurze pro žáky 9. tříd – Osvětim, Krakov
- zahájení plaveckého výcviku žáků 3. ročníku (10 lekcí).
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Září je měsícem končícího léta a nadcházejícího podzimu, který je zpočátku zářivě barevný.
My jsme si takový zářivě barevný podzim vytvořili také ve všech třídách mateřské školy,
abychom dětem připravili podnětné a tvořivé prostředí, aby byly spokojené a šťastné.
Pro nás je to ale zároveň první měsíc nového školního roku 2004 – 2005, který jsme
slavnostně zahájili 1.září s DIVADLEM „ÚSMĚV“ a pohádkou „Jak šli pejsek s kočičkou
poprvé do školky“. S Divadlem „Úsměv“ Ludmily Frištenské z Prahy a s roztomilými
pohádkami „O pejskovi a kočičce“ se budeme v mateřské škole setkávat každý měsíc.
Chceme, aby v mateřské škole vládla celková pohoda, přátelská atmosféra.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči dětí. Vzájemná úcta, otevřenost, důvěra a tolerance
mezi mateřskou školou a rodiči je hlavním předpokladem zdravé výchovy dětí, kterou stavíme
na první místo.
Vytvořili jsme si vlastní Školní vzdělávací program, který jsme nazvali „Zdravý život plný
slunce“, protože klademe důraz na zdravý životní styl a pracujeme podle projektu „ZDRAVÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA“.
Na letošní školní rok je do Mateřské školy v Kelči zapsáno 86 dětí ve 3 třídách. Na vstup do
základní školy se bude připravovat 35 dětí.
Přejeme si, abychom společně připravili pro děti v naší mateřské škole hodně radostných dnů!
Šestnáct zásad projektu ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. Celostní (holistické) pojetí zdraví -pojetí zdraví jako výslednice pohody tělesné, duševní a
sociální, zdraví jedince jako součást zdraví užší a širší pospolitosti a přírody

2. Znalost a respektování potřeb a individuálních zvláštností -uspokojování přirozených
každodenních potřeb dětí, učitelek a rodičů se zřetelem k jejich věkovým a individuálním
zvláštnostem
3. Spontánní hra -vytváření prostoru a poskytování přiměřeného času a prostředků pro
spontánní hru s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí
4. Tělesná pohoda a volný pohyb -ochrana a posilování organismu, dostatek volného pohybu ve
vhodném prostředí
5. Zdravá výživa-pestrá strava odpovídající současnému poznání o tom, jaká výživa nám
prospívá
6. Podpora sebedůvěry -posilování sebedůvěry navozováním kladných emočních stavů a
vyhledáváním přirozených příležitostí ke cvičení odolnosti
7. Důvěra a spolupráce -rozvíjení vztahů důvěry, úcty, empatie a spolupráce mezi všemi lidmi,
kteří v MŠ pracují a kteří do ní přicházejí
8. Rytmický řád -soulad mezi potřebou svobody a potřebou řádu, respektování zásad zdravé
životosprávy, stanovení a dodržování pravidel vzájemného soužití
9. Pohoda věcného prostředí -vytváření vstřícného, estetického, podnětného, hygienického
nezávadného prostředí
10. Úcta ke zdraví -rozvíjení úcty ke zdraví vlastnímu i ke zdraví druhých lidí s využitím
přirozených témat každodenního života
11. Prožitkového učení -učení děláním, experimentováním, vlastním prožitím, celým životem
12. Společenství MŠ a rodiny -vzájemná úcta, otevřenost, tolerance, partnerství
13. Spoluúčast při řízení -styl řízení MŠ založený na spoluúčasti a spolupráci všech zúčastněných
14. Zdravý způsob života učitelky -jako hodnota, která má význam pro učitelku samotnou, i jako
chování, které je modelem – kterého si ostatní všímají a přejímají je
15. MŠ je součástí obce -MŠ se podílí na rozvoji obce, spoluvytváří její klima, stává se – společně
se školou základní – jedním z kulturních center obce
16. Zdravý přechod do ZŠ -součinnost se základními školami v okolí, která umožní nestresující,
plynulý přechod do 1.třídy

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kultura
Středa 20. října 2004 v 19 hodin
Academia centrum Univerzity Tomáše Bati Zlín

Postel pro hosty
Alan Ayckbourn
Divadelní společnost Háta Praha.
Hrají : I.Andrlová/A.Gondíková, L. Zedníčková/L.Benešová, V. Jeníková/O.Želenská, M.
Zounar, P.Vítek, Z. Mahdal/Z. Pantůček a další.
Brilantní komedie o trampotách v lásce a manželství.
Cena vstupenky 250 Kč, vlastní doprava

Mrazík
Zlín

sobota 6. listopadu 2004 v 18 hodin
( popř. neděle 7. listopadu v 10 hodin )
cena vstupenky :
děti do 12 let 250 Kč, dospělí 350 Kč + doprava
Závazné objednávky nejpozději do 10. října 2004
u pí. Schybolové ( tel. 571 665 913) nebo pí. Bijové ( Loana )

pondělí 25. 10. 2004

Lampiónový průvod
od Loany na náměstí, kde vystoupí se svým programem děti z Mateřské školy Kelč.
Průvod bude zakončen slavnostním ohňostrojem.
Sraz účastníků průvodu je v 16,45 hodin před Loanou.

Sport
Kopaná
KOPANÁ

Fotbalové prázdniny utekly jako nic. Už je tu nový soutěžní ročník 2004 – 2005. A s ním i
změna zařazení našeho mužstva. Byli zařazeni do „Valašské skupiny“. A tak se dočkáme opět
derby s tradičními soupeři. Trenérem družstva mužů zůstal p.Jursík. Jedinou novou tváří u
mužů je Ondra Schwarcz.
Sobota 14.8.2004
Dorost , Hulín – Kelč 0 : 2
Neděle 15.8.2004
Muži, Kelč „B“ – Lhotka n.B. 2 : 1
Muži, Nedašov – Kelč 0 : 1 / 0 : 1 / Domácí mužstvo co by nováček I.B třídy začal lépe než
naši hráči. Branku však nedali. Naši hráči po taktické stránce hráli velmi dobře. Do žádných
brankových příležitostí domácí nepouštěli. Když už se domácí dostali do šance,stříleli mimo,
nebo je vychytal Zdeněk Němec. Jedinou branku vstřelil hlavou Tomáš Srkala.
Sobota 21.8. 2004
Dorost – volno
Muži, Semetín – Kelč 1 : 2 / 0 : 1 / Ze hřiště soupeře se jen tak lehce body nevozí. O tom se
přesvědčili i naši hráči. Obě mužstva začala ve svižném tempu. Vytvářela si brankové
příležitosti. Do kolen poslal domácí Petr Tomášek brankou v poslední minutě prvního
poločasu. Domácí se ve druhém poločase otřepali. Z trestného kopu vyrovnali. Na této brance
měl podíl brankář Ondra Svoboda. Rozuzlení o tom, kdo získá tři body, přinesla poslední
minuta. Martin Pastrnek kopal rohový kop. Brankář domácích si srazil míč do sítě.
Neděle 22.8. 2004

Muži ,Valašská Senice – Kelč „B“ 5 : 1
Neděle 29.8. 2004
Dorost, Bylnice – Kelč 4 : 1
Muži, Kelč „B“ – Police 2 : 2
Muži, Kelč – Choryně 4 : 0 / 3 : 0 / Derby tak jak má být. I když v prvním poločase nedali
naši hráči hostům moc vyniknout. Poločasový výsledek hovoří za vše. To se ještě v brance
hostí překonával brankář. V zápase se blýskl Martin Pastrnek, autor tří branek. Tu čtvrtou
přidal Ondra Schwarcz. Hostům tentokrát nepomohl jejich nejlepší střelec Hadvičák.
Středa 1.9. 2004
Mladší žáci,Kelč – V. Klobouky 1 : 2
Starší žáci, Kelč – V. Klobouky 1 : 5
Sobota 4.9. 2004
Mladší žáci, Kelč – Velké Karlovice 2 : 0
Starší žáci, Kelč – Velké Karlovice 1 : 1
Dorost, Kelč – Štítná n. Vláří 0 : 0
Neděle 5.9. 2004
Muži, Střelná – Kelč „B“ 4 : 1
Muži, Podlesí – Kelč 2 : 1 / 1 : 0 / Zajížděli jsme za mužstvem, které bylo v tabulce poslední.
A tak to měla být snadná záležitost našeho mužstva. Nebyla. Podcenění ? Hned v úvodu faul
v našem pokutovém území. Penalta. Domácí se ujímají vedení.
První půle byla jinak ve znamení oťukávání. Hra se odehrávala převážně ve středu hřiště. Po
změně stran se hrál již pohledný fotbal. Po rychlém rozehrání trestného kopu vstřelil Radek
Abrman vyrovnávací branku. Domácí gól nezlomil. Naopak. Vytvářeli si jednu brankovou
příležitost za druhou. O tom, že body zůstanou v Podlesí, rozhodla chyba brankáře Zdeňka
Němce.
Sobota 11.9. 2004
Dorost, Valašská Polanka – Kelč 2 : 1
Neděle 12.9. 2004
Mladší příprava , Kelč – FC Vsetín 10 : 0
Starší příprava, Kelč – FC Vsetín 2 : 6
Mladší žáci, Hulín – Kelč 1 : 2
Starší žáci, Hulín – Kelč 1: 2
Muži, Kelč „B“ – Branky 1 : 2
Muži , Kelč – Dolní Bečva 1 : 1 / 1: 1 / Ten, kdo očekával, že hráči odčiní porážku z Podlesí,
se mýlil. Sice si vytvořili nadějné brankové příležitosti, ovšem bez využití. Byli to naopak
hosté, kteří uhodili. Náš hráč zahrál malou domů a brankář Ondra Svoboda ji místo odkopu
chytil. Nepřímý kop. Hosté se ujímají vedení. Na vyrovnání se dlouho nečekalo.
Zařídil jej Martin Pastrnek. Druhý poločas se odehrál mezi šestnáctkami. Bez brankových
příležitostí.
Miroslav Červek

Různé

Kariéra a smrt generála Jana Rady - závěr
Kariéra a smrt generála Jana Rady
Životopis kelečského rodáka
Závěr

Bezprostředně po vzniku Československé republiky se plukovník Jan Rada, rodák z Kelče,
přihlašuje do jejích služeb. Již dne 3. listopadu 1918 skládá do rukou tehdejšího plnomocníka
nové republiky ve Vídni pana Vlastimila Tuzara přísahu a slib věrnosti své vlasti.
Prostřednictvím vyslanectví vstoupil Jan Rada do čsl. armády a službu nastoupil nejprve u
tohoto zastupitelského úřadu. Brzy je ale služebně zařazen u ministerstva národní obrany a
koncem roku 1920 působí jako technický dělostřelecký inspektor při zemském vojenském
velitelství v Brně a pak jako dozorčí orgán MNO pro odborné školství
dělostřeleckého zbrojního personálu se sídlem rovněž v Brně. Svůj záznamní list z 1. října
1920 podepisuje „ing.Jan Rada plk.“.
Nejvýznamnější událost v jeho vojenské kariéře nastává koncem roku 1921 : 16. prosince je
jmenován dekretem prezidenta republiky generálem dělostřelecké technické služby. Tato
vysoká hodnost mu otevírá cestu k novým vyšším služebním funkcím, a tak začátkem
července je generál Rada přidělen jako velitel muniční továrny v Poličce ( v podstatě ředitel).
Bydlel v první dny své nové funkce přímo v továrně, v administrativní budově označené jako
objekt č. 43, v kanceláři určené pro velitele. To se mu ale stalo osudným.
V noci ze dne 16. na 17. července zhaslo následkem bouře v kanceláři velitele elektrické
osvětlení. Generál se odebral ze svého dočasného příbytku s hořící svíčkou chodbou do
sousedící telefonní ústředny, aby se spojil s inspekčním důstojníkem a přeptal se na příčinu
výpadku elektřiny. Venku před objektem č. 43, ve kterém byla také pokladna, držel u vchodu
stráž vojín maďarské národnosti Josef Csikos, pocházející ze Slovenska od Nových Zámků.
Ten spatřil nejprve ve světlíku nad hlavními vchodovými dveřmi zář světla, které potom na
okamžik zmizelo, ale objevilo se v okně telefonní centrály. Tak to popisuje rozsudek
divizního soudu v Josefově nad vojínem Csikosem a uvádí dále toto : …Obžalovaný tvrdí, že
spatřiv nejprve zmíněného u světlíku, později zavolal „Stůj!“ a vypálil ránu na poplach, nato
prý ještě dvakrát zavolal „Stůj!“. Když se nikdo neozýval a také nikdo nepřicházel, tu v
rozčilení a v obavě, že zlodějů by mohlo být více a mohl býti od nich přepaden a snad
přemožen, vypálil druhou ránu proti stěně objektu č. 43,neuvědomiv si ani v té chvíli
možných následků. Byla to prý prvá rána z jeho pušky za celou službu vojenskou vůbec a
udává, že prý mu nebylo známo, že generál ing. Jan Rada v oné budově respektive oné
místnosti bydlí…
Výsledek střelby vojína Csikose byl tragický. Střela ze sedmi kroků pronikla tenkou stěnou
budovy, rozletěla se a zasáhla generála do dutiny hrudní a břišní. Ten byl rychle převezen do
nemocnice, kde byl ještě téže noci operován, ale ráno dne 17. července na následky
závažných zranění zemřel.
Vojenský soud podrobně vyšetřoval všechny okolnosti mimořádné události a vyslechl více
než desítku svědků. Nebylo prokázáno, že po prvém zavolání „Stůj!“ a po výstřelu na
poplach, strážný vojín zavolal ještě dvakrát, poněvadž sousední stráže zaslechly zřetelně
pouze první zvolání, další volání mezi prvním a druhým výstřelem neslyšely. Bylo
dosvědčeno, že obžalovaný vojín věděl o skutečnosti, že generál bydlí v administrativní
budově a že je doma.. Bylo také prokázáno, že vojín byl dostatečně poučen o pravidlech a
povinnostech výkonu strážní služby. Jako polehčující okolnost vzal soud v úvahu, že
obžalovaný je duševně méněcenný a omezený a že byl v době základního vojenského výcviku
nemocen, a tudíž nedostatečně vycvičen. To dovolilo soudu vyměřit trest pod nejnižší

zákonnou sazbu. Vojín Josef Csikos byl odsouzen k tuhému vězení v trvání tří měsíců
podmíněně na zkušební dobu dvou let. Rozsudek byl vynesen 3.11.1922 a nabyl právní moci
7.11.1922.
Takto tragicky byla uzavřena poslední kapitola kariéry kelečského rodáka, generála ing. Jana
Rady. Na Valašsku prožil svá mladá léta, pak sloužil krátce v Polsku, většinu ostatního života
setrval v Rakousku. A když se vrátil do své rodné vlasti, zastihla ho zde smrt. Takový byl
jeho osud.
Ostrava, duben 2004 Ota Tvrdoň
Dovětek :

Na osud generála Rady a popsanou tragickou událost jsem byl upozorněn velmi krátkou
zprávičkou v kelečské školní kronice svazku III. kapitole „Události roku 1922“, když jsem ve
Státním archivu ve Vsetíně pátral po zcela jiných informacích. Kronikář doplnil tuto
zprávičku ještě poznámkou ke smrti generála : „Pozdější novinové zprávy tvrdí, že věc byla
nastrojena, aby byl odstraněn nepohodlný člověk, jenž v krátké době odkryl malverzace (
vysvětlení autora : zpronevěra peněz fingováním účetních dokladů) jdoucí do milionů“.
Životopis jsem zpracoval z dokumentů Vojenského ústředního archivu v Praze a dále z
Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv Wien.Pomoc mi také poskytl pan Vladimír Rolinc
a Státní archiv v Přerově-Henčlově. Novinové zprávy o možných odhaleních zpronevěr v
muniční továrně v Poličce, které předcházely smrti J.Rady, se mi nepodařilo vypátrat.
O.T.
Pozn.
první část ve zpravodaji č. 5/2004, pokračování ve zpravodaji č. 6/2004

Náš XIV. skautský tábor
Náš XIV. skautský tábor

Vyvrcholením pravidelných skautských schůzek v oddílu je letní skautský tábor. Načasované
počasí na „krásno“ jsme měli od 1. – 13.8. 2004. Přivítala nás nádherná libavská krajina těsně
u řeky Odry a tyčící se skály nad řekou dokreslovaly celý ráz krajiny. Tak takový tábor jsem
si vždy přál zažít. Samozřejmě jsme měli přípravný tábor, ale pouze dva dny. Tatínkové dětí
nám ochotně přijeli pomoct vykopat latríny a postavit tábor. Za ten jejich pot jsme jim
alespoň uvařili guláš. Těšíme se, že nám zase pomůžou příští rok . Díky vám, tatínkové!
Co by to byl za tábor, kdyby na něm chyběla vstupní brána. Skauti ji postavili ze zbylých tyčí
od týpí s krásným březovým nápisem Kelč i se skautskou lilií.
Letošní tábor, jak jinak, byl ve znamení olympijských her, které se kvapem blížily. Každý den
se zapaloval olympijský táborový oheň, který hořel až do večera. Na nástup všichni vedoucí
nastoupili jako bohové z Olympu a já jako Zeus jsem tam vévodil. Ve znamení starých
řeckých bájí a pověstí se nesl program celého tábora. Všichni v táboře byli rozděleni na
červené, žluté, zelené, modré a černé, podle olympijských kruhů.
Zhotovení trojského koně se skrytými bojovníky a ukázkou boje bylo vyvrcholením jednoho
dne. Následovalo zhotovení plavidla,aby to jednoho bojovníka uneslo, vodní pólo, střílení z
luku, zhotovení sítí, hod na terče na stromech, hod dřevěným diskem, tvoření výrobků ze
sádry, zhotovení přívěšků a obrázků z rostlin, stezka odvahy a další a další hry a soutěže.

Na jednom celodenním závodě děcka dostávala za body získané na závodě platidla „dolary“,
které zúročila na velkém country bálu v neděli ve velkém skautském stanu proměněného na
Saloon. Nechyběla také nedělní mše sv., kterou nám v přírodě sloužil P.Kamil Obr.
Podnikali jsme i výpravy na blízké koupaliště „Hadinka“. Jedna celodenní výprava směřovala
na Vítkov, kde je poblíž zřícenina hradu Vikštejn, ale i krásné čisté koupaliště s vodopádem –
vřele doporučuji.
Fotografie z tábora a ještě jiných akcí vám všem ostatním chceme ukázat při slavnostním
otevření klubovny, kterou jsme dostali do pronájmu od města Kelč.
Za všechny skauty Vladimír Žalmánek, vedoucí střediska

OS „ANDĚL“pořádá
OS „ANDĚL“pořádá
2.ročník ParaAkademie
8.10. 2004 v 16,00 Kelč – Kulturní dům
Program:
Alice Konečná * Tomáš Malár * Břišní tanečnice
MŠ Kelč, ZŠ Kelč,OU Kelč
SOS vesnička Chvalčov
ÚSP Chvalčov ,ÚSP Skalička
DD Zašová, DD Branky
Country soubor Californie - DDM Hranice
Skauti Kelč
Stacionáře ze Vsetína
Stacionář Anděl Kelč
diskotéka
moderátor večera : Richard Procházka
Tento program je přístupný pro širokou veřejnost - ať se cítíte zdraví či nemocní, jste srdečně
zváni !!!

Hejbejte se s námi
Hejbejte se s námi

„Máš špatnou náladu ?“
„Ničí Tě začínající podzim ?“
„Přerůstá Ti doma i v práci vše přes hlavu ?“
„Nestíháš ?“ „Nudíš se ?“
„Chceš pro sebe něco udělat, ale bohužel nevíš co ?“
My, pro ty z Vás, kteří odpověděli alespoň jednou „ANO“, máme super návrh - řešení !
Sbalte tenisky, karimatku, trochu pití, „vezměte nohy na ramena“ a přijďte si zacvičit, při
příjemné hudbě, do velké tělocvičny ZŠ Kelč / nebo se třeba jen podívat /.

Začínáme v pondělí ?????? od 18.30 - 19.15 hod. ( nenáročné cvičení na posílení celého těla a
strečink )
a dále pak pokračujeme ve čtvrtek od 18.30 - 19.15 hod. (nenáročné cvičení na posílení
celého těla a strečink ) a od 19.15 – 20.00 hod. – aerobik.
Tato skvělá nabídka je opravdu pro všechny - na věku a pohlaví nezáleží, protože cvičení
zvládne bez obav úplně každý !!
Těšíme se na Vás, tak určitě přijďte !!
Cvičitelka Ladislava Bijová a cvičenky
Zahájení cvičení bude upřesněno.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti

60 let
Vlčková Helena Kelč
Ševčíková Marta Němetice
65 let
Pavlunová Jindřiška Babice
70 let
Stašová Ludmila Kelč
Orlová Alice Lhota
85 let
Stříteský Karel Kelč
91 let
Pitrunová Marie Kelč
Narození
Kateřina Lakatošová Kelč
Sňatek
Zdeněk Vozák * Helena Humplíková
Zdeněk Šatran * Dana Čadrová
Petr Juráň * Miroslava Večeřová
Úmrtí
František Plesník 71 let Kelč

