ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

6/2004

Úvod
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vstupem České republiky do Evropské unie ( 1. 5. 2004 ) vzniklo automaticky občanům ČR i
právo volit zástupce do Evropského parlamentu. Poslanci jsou voleni na dobu 5 let, mandát
poslance vzniká zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém funkčním období.
Volby pro funkční období 2004 – 2009 se konají ve všech členských státech v rozmezí od 10.
6. do 13. 6. 2004 a ani volební systém není jednotný – liší se pro jednotlivé členy EU. V ČR
budeme volit 24 poslanců Evropského parlamentu.
Prezident ČR stanovil konání voleb na dny 11. a 12. června 2004 a systém upravuje zákon č.
62/2003 Sb., a také vyhláška č. 409/2003 Sb. ( v pátek 11. 6. 2004 od 14 do 22 hodin a v
sobotu 12. 6. 2004 od 8 do 14 hodin )
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací
lístek, na kterém může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost.
Pro územní obvod města Kelč bylo stanoveno 6 volebních okrsků, jejichž sídlem je :

okrsek č. 1 Kelč I. obřadní síň radnice v Kelči
– pro voliče s příjmením podle abecedy A – M
okrsek č. 2 Kelč II. zasedací místnost radnice
– pro voliče s příjmením podle abecedy N –Ž
okrsek č. 3 Němetice místnost v obecním domě v Němeticích
okrsek č. 4 Komárovice místnost v obecním domě v Komárovicích
okrsek č. 5 Lhota místnost v obecním domě ve Lhotě u Kelče
okrsek č. 6 Babice místnost v obecním domě v Babicích
Aktuální informace a další sdělení ve věci voleb do Evropského parlamentu jsou vyvěšovány
na úřední desce MěÚ Kelč.

Usnesení z 23. zasedání Rady města Kelče dne 27.4.2004
Usnesení z 23. zasedání Rady města Kelče dne 27. 4. 2004



Rada bere na vědomí protokol o přezkoumání hospodaření města za rok 2003 a postupuje jej
k projednání zastupitelstvu s doporučením schválit roční účetní uzávěrku za rok 2003.
Rada odkládá projednání výsledku hospodaření MěÚ Kelč za I. čtvrtletí 2004 na příští
zasedání rady.




















Rada schvaluje cenové nabídky od Antonína Jiříčka, Hranická 570, Valašské Meziříčí na nátěr
oken radnice a zdravotního střediska v Kelči a malířské a natěračské práce obecního domu ve
Lhotě a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada pověřuje starostu a místostarostu jednáním s Jednotou, SD ve Vsetíně o odkoupení
obchodu včetně pozemku v Němeticích za maximální cenu 250 tis. Kč.
Rada schvaluje uzavření dohody o vstupu na pozemek parc.č. 162/1 v k.ú. Kelč – Nové město
v souvislosti s investiční výstavbou manželů Vallových Kelč čp. 32 a uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí žádost Miroslava a Aleny Vaculíkových, Hřbitovní 39, Nový Jičín o
odkoupení části obecního pozemku parc.č. 562/3 v k.ú. Němetice a pověřuje městský úřad
předat žádost k vyjádření osadnímu výboru v Němeticích.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor cca 57m2 v suterénu kulturního domu v
Kelči čp. 224. Došlé žádosti o pronájem se zatím odkládají.
Rada schvaluje zakoupení náhradních dílů a vybavení pro hasičská vozidla SDH Kelč dle
předložené žádosti.
Rada zamítá žádost pana Jaroslava Klabačky, Kelč čp. 340 o odprodej části obecního pozemku
parc.č. 1369/1 v k.ú. Kelč – Staré město.
Rada souhlasí s žádostí pana Zdeňka Pajdly, o vyčlenění parkovacího místa pro osobní
automobil na náměstí před restaurací. Poplatek za užívání veřejného prostranství stanoví
MěÚ dle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003.
Rada bere na vědomí žádost části občanů Němetic o provedení opravy místní komunikace.
Rada požadavek podporuje, realizace stavby bude provedena dle finančních možností
rozpočtu. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí pozvání zástupců obce Babice z Polska na setkání představitelů obcí
Babice ve dnech 26. a 27.6. 2004.
Rada schvaluje poskytnutí odměn strojníkům SDH v Kelči a místních částech za provádění
údržby hasičské techniky v roce 2003.
Rada byla seznámena s nabídkou pana Jaroslava Křenka, Němetice čp. 9 na odprodej
pozemku parc.č. 65/3 v k.ú. Němetice a postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s žádostmi na odkoupení pozemků na výstavbu garáží. Stanovila pořadí
žadatelů v obou lokalitách a prodejní cenu pozemku 175,-Kč/m2 . Tento návrh doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
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Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření MěÚ Kelč za I. čtvrtletí 2004 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – 2 místnosti v suterén kulturního domu čp.
224 v Kelči místnímu středisku Junák Kelč na dobu neurčitou. Zbývající žádosti se zamítají.
Rada bere na vědomí žádost manželů Jana a Evženie Hruškových , Kelč – Lhota čp.22 o
odkoupení části obecního pozemku parc.č. 885/3 v k.ú. Lhota u Kelče a pověřuje městský
úřad předat žádost k vyjádření osadnímu výboru ve Lhotě.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na dopravu na dětské tábory pro účastníky s
trvalým pobytem v Kelči. Konkrétní výše příspěvku je uvedena v zápise.
Rada schvaluje finanční příspěvek na vybavení a činnost družstva žen SDH Komárovice v roce
2004. Výše příspěvku bude stanovena po doložení seznamu členů družstva a rozpisu
předpokládaných nákladů.










Rada schvaluje příspěvek 500,- Kč Společnosti přátel národů východu , Okresní koordinační
rada Vsetín na uspořádání třítýdenního léčebného pobytu pro 45 dětí volyňských Čechů v
Beskydech.
Rada bere na vědomí informativní dopis pana Vladimíra Rolince ke zpracovanému návrhu
„Dějiny města Kelče“ a dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.
Rada schvaluje návrh Smlouvy o vydání publikace „Dějiny města Kelče“ s nakladatelskou
společnosti ALDA s.r.o. Olomouc a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada postupuje zastupitelstvu k projednání návrh odkoupení pozemku parc.č. 65/2 v k.ú.
Němetice od Marie Čočkové , Vrážné čp. 239.
Rada postupuje zastupitelstvu k projednání návrh odkoupení části pozemků parc.č. 246 a PK
244 v k.ú. Kelč – Staré město ( místní komunikace na Záhumení) od manželů Jiříčkových a
Richterových , Kelč čp.503 a Jarmily Pitrůnové ,Kelč čp. 194.
Rada bere na vědomí nabídku fy SWIETELSKY – stavební s.r.o. , Valašské Meziříčí na opravu
místních komunikací Na Záhumení. Dalším Jednáním pověřuje starostu.

Informace o rybářských lístcích
Informace o rybářských lístcích

Novým zákonem č. 99/2004 Sb., o rybářství, s účinností od 1. 4. 2004, přechází výkon státní
správy z obecních úřadů na úřady s rozšířenou působností, tzn., že podle § 20 uvedeného
zákona vydává a odebírá rybářské lístky od 1. 4. 2004 i pro občany Kelče MěÚ ve Valašském
Meziříčí.
Podle nové vyhlášky č. 197/2004 Sb., k zákonu o rybářství, jsou s účinností od 23. 4. 2004
stanoveny kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku ( znalosti z
rybářství, biologie ryb, právních předpisů, osvědčení…) a další povinnosti.
Osoby mladší 15 let musí při žádosti o rybářský lístek předložit také souhlas zákonného
zástupce.

Historie
Pověsti starých měst
Helena Lisická
Boží soud

Sedláku Jurovi z Kelče se na pastvě ztratila kobyla. Obecní pastýř se dušoval, že řádně hlídal
ve dne i v noci. Co to bylo platno, když nejpěknější ryzka zmizela a nevěděl kam. Jura zašel
na radnici a tam ohlásil, co se stalo. Páni radní pokyvovali hlavami, ale ryzku mu vrátit
nemohli.
„Neboj se! Pastýře přísně potrestáme, protože špatně hlídal stádo. Kdo však tobě škodu
nahradí, když nemáme žádného zloděje? Poohlédni se sám po kraji. Taková kobyla není jehla
v kupce sena, snad ji někde najdeš.“
Sedlák takovou radu nečekal, ale nechtěl se přít s radními. Na pastýři vymáhat peníze nemohl,
protože to byl chudák. Když uvažoval, co by měl udělat, najednou dostal dobrý nápad. Šel
domů, v komíně uřízl šrůtku uzeného masa a v komoře vzal láhev slivovice. Uložil vše do
kabely, hodil si ji přes rameno a utíkal pod Javorník za Mandulou.
Božec Mandula byl známý široko daleko svou moudrostí. Mnohým lidem poradil v nemoci a

dovedl také čarovat nebo hledat ztracené věci. Vodil dokonce mraky přes vrchy, aby kroupy v
kraji nepotloukly úrodu a nenadělaly škody.
Jura běžel jako srnec. Kabela mu poskakovala na zádech, ale vůbec ji necítil. Věděl, že jediný
Mandula může mu nějak pomoci. Co ten řekl, dalo se vyvážit zlatem. Když doběhl k jeho
dřevěnici pod lesem, zaklepal na okno.
„Jen pojď dál, Juro! A neboj se povědět, co se ti přihodilo,“ vítal ho Mandula a zval sedláka
do světnice.
V chalupě bylo teplo. Vonělo to zde všelijakým kořením. Mandula byl už starý muž, ale držel
se zpříma a v očích měl jiskru. Kdo se mu do nich podíval, musel vždy mluvit pravdu.
Každou lež ten božec poznal a běda tomu, kdo by se opovážil ho oklamat.
Jura neměl před ním co tajit. Položil na stůl maso a vedle postavil láhev. Potom začal
vyprávět, jak přišel o kobylu a co mu řekli páni radní ve městečku.
„Přišel jsem k vám s velikou prosbou,“ povídal nakonec. „ Nevíte náhodou, kde mám svou
ryzku hledat? Byla pěkná a utáhla každý vůz, kdekdo mi ji záviděl.“
Božec ho pozorně vyslechl. Zeptal se Jury, s kým je zadobře a s kým se nemá rád. Sedlák
nebyl žádný lakomec. Se sousedy vycházel dobře a jako dobrý hospodář věděl, jakou pro
něho má kobyla cenu.
„Přistup blíž a podívej se do tohoto zrcadla! Chvíli se dívej, pak mi povíš, cos tam viděl.“
Zrcadlo viselo mezi okny na zdi. Jura zprvu nic neviděl, jenom mlhu. Najednou se trochu
rozsvětlilo, mlha se rozpadla v pavučinové cáry a pak zahlédl pár známých chalup. Když se
dobře podíval, úžasem vykřikl :
„Vždyť to jsou přece Branky! To je dědina nedaleko Kelče.“
Vtom se zrcadlo znovu zamžilo. Jura si zklamaně povzdechl, protože kobylu v něm nenašel.
Ale božec Mandula byl spokojen.
„Teď alespoň víš, Juro, kde máš svou ryzku hledat. Dojdi do Branek a poohlédni se po
chalupách. Určitě ji tam najdeš. Ale buď opatrný! Kobylu tak snadno zpátky nedostaneš,
musíš si ji vysoudit. Právo je však na tvé straně, nemáš se tedy čeho bát.“
Mandula vyprovodil Juru ze stavení a dlouho se za ním díval, dokud nezmizel za potokem.
Když sedlák přišel domů a ženě pověděl, kde byl a jak pochodil, dívala se na něho
nedůvěřivě. Ale on se sotva najedl a pospíchal hledat kobylu.
Pokračování příště. Milada Davidová

Kultura
Setkání rodáků a přátel Lhoty u Kelče - 19. a 20. června 2004
*
VIII. kelečský jarmark – sobota 26. června 2004
*
Slavnostní svěcení vlajky města Kelč – neděle 27. června 2004
*
(Bližší informace - v příloze Zpravodaje)

Český svaz chovatelů Kelč pořádá
ve dnech 26. a 27. června 2004 tradiční

Výstavu drobného zvířectva
v chovatelském areálu Kelč.
Otevřeno :
v sobotu od 13,00 do 19,00 hodin
v neděli od 8,00 do 17,00 hodin
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Možnost nákupu chovných zvířat.
Na vaši návštěvu se těší chovatelé z Kelče.

SDH Němetice pořádá ve dnech 12. a 13. června 2004
12. ročník pohárové soutěže.
V sobotu 12. června proběhne okresní liga mladších a starších žáků,
začátek soutěže je v 8,30 hodin.
V neděli 13. června bude pohárová soutěž mužů a žen,
začátek soutěže je ve 13 hodin.
Srdečně vás zve SDH Němetice

Program Kina Kelč na měsíc červen 2004
Pátek 4. června 2004 v 19,30 hodin
POSLEDNÍ SAMURAJ
Tom Cruise se v dobrodružné podívané Edwarda Zwicka ujal role traumatizovaného
důstojníka, který přijíždí do Japonska roku 1876. Sám se však stává pokorným žákem
samurajských bojovníků. Americký film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Pátek 11. června v 19,30 hodin
ZTRACENI V PŘEKLADU
Tokio, luxusní hotel a v něm dva nespavci - zacházející hollywoodská hvězda a mladá
novomanželka. Ty dva spojí v křehkém dojemném snímku Sofie Coppolové zvláštní pouto.
Romantický film USA s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Pátek 18. června v 19,30 hodin
BRATŘI JAK SE PATŘÍ
Bratři Farrelliové znovu zaútočili na pokladny kin a zatuhlé bránice svých fanoušků komedií
o siamských dvojčatech, jež sice sdílejí některé životně důležité orgány, ale mají docela
odlišné názory na svou budoucnost. Americký film s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Pátek 25. června v 19,30 hodin
IN AMERICA
Příběh irských manželů, kteří se dvěma malými dcerkami přijíždějí do New Yorku hledat
štěstí a nový domov. Romantický film Irska a velké Británie s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Vážení přátelé filmu,
na krátkou dobu se odmlčíme, přicházejí prázdniny a my vám přejeme hodně sluníčka a

pohody. Dveře našeho kina se opět pro vás otevřou 10. září, kdy vám nabídneme kontroverzní
snímek UMUČENÍ KRISTA. Tak se těšte, my se na vás taky těšíme !
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
KOPANÁ

Sobota 17.4.2004
mladší přípravka , Holešov – Kelč 2 : 7
starší přípravka , Holešov - Kelč 4 : 0
dorost, Kelč – Valašská Bystřice 1 : 0
Neděle 18.4.2004
mladší žáci, V. Karlovice – Kelč 3 : 3
starší žáci, V. Karlovice – Kelč 3 : 1
muži, Kelč „B“ - Velká Lhota 7 : 0 !!!
muži, Kelč – Štípa 3 : 0 / 2 : 0 /
Opět plný bodový zisk. Hned od úvodu utkání převzali naši hráči iniciativu. Soupeře jen
sporadicky pouštěli na svoji polovinu. Avšak střelba na hostující bránu nebyla skoro žádná. O
branky se tak v prvním poločase postaral Petr Tomášek. Kopal rohový kop a k údivu všech
skončil míč v síti. Po té si situaci zopakoval a branka jako přes kopírák. Na obou brankách se
podepsal hostující brankář. Druhý poločas se odvíjel tak jako první. Převaha našich hráčů.
Svůj kvalitní výkon vyšperkoval Petr Tomášek. Uvolnil se přes několik hráčů a přihrál
Tomáši Kociánovi a ten se nemýlil. Pak už se utkání dohrávalo ve volnějším tempu.
Sobota 24.4.2004
mladší žáci, Kelč - Podlesí 6 : 0
starší žáci, Kelč – Podlesí 1 : 1
dorost, Krhová – Kelč 0 : 6
Neděle 25.4.2004
mladší příprava , Kelč – Morkovice 6 : 2
starší příprava, Kelč – Morkovice 1 : 0
muži, Střelná – Kelč „B“ 2 : 1
muži – Podkopná Lhota – Kelč 2 : 0 / 2 : 0 /
Tentokrát body visely vysoko. Domácí hráči hráli jen to, co potřebovali. Úvod utkání patřil
jednoznačně jim. Po dvou hrubých chybách naší obrany se dostali do vedení, pak polevili.
Toho mohli využít naši hráči. Ale ta koncovka ! Náš hráč nebyl schopen dopravit míč do sítě
ani z jednoho metru od brankové čáry. Naopak domácí si vytvářeli jednu šanci za druhou.
Vyhořeli tak na koncovce. Je jen škoda, že ti hráči, kteří dostali příležitost od začátku utkání,
si jí nevážili.
Středa 28.4.2004
muži, Žalkovice - Kelč 5 : 0 / 0 : 0 / !!!
Dohráváme utkání, které se našim hráčům nevyvedlo. V prvním poločase měli brankové

příležitosti, avšak bez využití. Ve druhém poločase zcela propadli a odjeli s debaklem.
Sobota 1.5.2004
mladší přípravka, Kroměříž – Kelč 1 : 2
starší přípravka, Kroměříž – Kelč 3 : 2
mladší žáci, Kelč – 1.Valašský 2 : 0
starší žáci, Kelč – 1. Valašský 1 : 1
dorost, Kelč – Hutisko Solanec 5 : 0
Neděle 2.5.2004
muži, Kelč „B“ _ Lhotka n. B. 5 : 2
muži , Kelč – Lukov 1 : 1 / 0 : 1 /
Naši hráči si vytvořili optickou převahu. Avšak neplodnou. Nedokázali vystřelit na soupeřovu
bránu. Hosté využili z minima maximum. Jedna střela na naši bránu znamenala gól. Naši
hráči se trápili. Ve druhém poločase nás několika dobrými zákroky podržel brankář Němec.
Trenérovi vyšlo střídání. Na hřiště přišel Martin Pastrnek. Ten se postaral o vyrovnání.
Sobota 8. 5.2004
dorost, Juřinka – Kelč 0 : 5
muži, Břest – Kelč 1 : 1
Branku vystřelil Jarek Machač.
Neděle 9.5.2004
mladší příprava, Kelč – Zlín 0 : 7
starší příprava , Kelč – Zlín 2 : 7
mladší žáci,Napajedla – Kelč 1 : 10
starší žáci, Napajedla – Kelč 4 : 0
muži, Jarcová – Kelč „B“ 1 : 5
Rozpis zápasů – červen 2004

Družstvo Den Datum Začátek Odjezd Utkání
Muži Stř. 2.6. 17,00 Finále poháru mužů
Muži Ne 6.6. 16,30 Kelč – Holešov
Muži „B“ Ne 6.6. 10,00 Kelč – Bečva
Dorost So 5.6. 16,30 Kelč – Hrachovec
Žáci Ne 6.6. 9,30st 7,50 Slušovice – Kelč
Přípravka So 5.6. 9,00 7,30 Hulín – Kelč
Muži Ne 13.6. 16,30 15,00 Hulín – Kelč
Muži „B“ Ne 13.6. 16,30 15,10 Ratiboř – Kelč
Dorost So 12.6. 16,30 Kelč o umístění
Žáci So 12.6. 13,00st Kelč – Zlín Paseky
Muži Ne 20.6. 16,30 Kelč – Příluky
Muži „B“ Ne 20.6. 10,00 Kelč – Hrachovec
Dorost So 19.6. 16,30 Kelč o umístění
Žáci So 19.6. 13,00st 11,20 Chropyně – Kelč

Základní škola informuje
Z činnosti školy v měsíci květnu









4. května se děti 1.B vypravily do zahradnictví OU v Kelči, aby se v rámci prvouky seznámily s
prací v tomto prostředí a aby poznaly rostlinky a květiny i z praktické stránky. Ujala se jich
paní Kuběnová, která se jim celou hodinu velmi trpělivě věnovala.
5. květen byl dnem konání recitační soutěže, která byla určena všem žákům školy. Přihlášení
soutěžící byli rozděleni do 5 kategorií a v rámci jedné kategorie pak byly jejich výkony
posuzovány jednak porotou z řad vyučujících, ale také porotou složenou ze zástupců
jednotlivých tříd.
o Místem konání se stal sál místního kina. Aby měla soutěž patřičnou atmosféru,
nechybělo ani publikum. To tvořili žáci těch tříd, které měly své zástupce v soutěži.
Letos se do soutěže např. nezapojily 7. a 8. ročníky.
Ale i bez nich měla soutěž velmi dobrou úroveň a porota měla často problémy s tím,
jak spravedlivě rozhodnout o vítězích.
Pořadí nakonec stanovila takto:
0. kategorie 1. třídy
1. Dominika Holášová 1.B
2. Lenka Tvrdoňová 1.B
3. Jakub Hruška 1.A
1. kategorie 2. – 3. třídy
1. Klára Matysková 2.
2. Anna Mašlaňová 2.
3. Aleš Tvrdoň 2.
2. kategorie 4. – 5. třída
1. Dagmar Málková 5.
2. Karel Tvrdoň 4.B
3. Lucie Vaníčková 5.
3. kategorie 6. – 7. třída
1. Karla Hlavicová 6.B
2. Lenka Ondrušková 6.B
3. Michaela Hostašová 6.B
4. kategorie 8. – 9. třída
1. Aneta Kolečková 9.B
2. Vladimír Bek 9.A
3. Zuzana Žůrková 9.B
Všichni, kteří se umístili na 1. – 3. místě, obdrželi menší věcnou cenu a diplom za
účast. Zároveň všem recitujícím bez ohledu na umístění byla udělena pochvala
třídního učitele, a to za účast v recitační soutěži.
O organizaci celé soutěže se postarala Mgr. Anna Schillingová.
V úterý 11. května se děti 1. a 2. třídy zúčastnily loutkohereckého představení, které pro ně v
sále místního kina připravila herecká skupina z Rožnova pod Radhoštěm.
V pátek 14. května se v sále Kulturního domu v Kelči konal společenský večer, kterým byl
slavnostně ukončen letošní Kurz společenského chování.
Celou akci po organizační stránce opět zastřešovalo Sdružení rodičů při ZŠ Kelč, po stránce
profesionální pak ing. Vlastimil Tumpach s manželkou jako taneční mistři. Po ukončení
oficiální části programu, v níž mladí tanečníci předvedli, co se v předcházejících osmi lekcích
naučili, následovala volná zábava – poslech či tanec v doprovodu skupiny Pohoda z Hranic.
17. května uspořádala Mgr. Květoslava Václavíková pro žáky 9. tříd konverzační soutěž v
anglickém jazyce (16 soutěžících).





18. května vyjeli žáci 2. stupně na poslední letošní divadelní představení do Městského
divadla ve Zlíně. Doprovod zajišťovala Mgr. Petra Pařízková a Mgr. Anna Schillingová.
Ve stejný den se vypravili čtvrťáci s Mgr. Evou Hartmannovou a Mgr. Ivetou Stržínkovou na
tematickou dějepisnou exkurzi do Prahy – Po stopách Karla IV.
Historií a poznáním byl motivován i školní výlet šesťáků, který se uskutečnil o dva dny
později, tedy 20. května. Cílem jejich poznávacího zájezdu se stalo hlavní město Slovenské
republiky Bratislava. Doprovod zajistily ing. Michaela Davidová a Mgr. Alena Poláchová.
Blíží se konec školního roku a s ním i očekávané prázdniny. Děti se těší na volné a
bezstarostné dny, zaměstnanci na zaslouženou dovolenou. Budova školy si však ani o
letošních prázdninách neodpočine. Čeká ji opět rozsáhlá stavební akce, která zasáhne vnitřní
prostory budovy a bude zjevná i zvenčí. Přejme si jen, aby práce probíhaly bez komplikací a
zádrhelů, abychom v září mohli nastoupit do zmodernizované a zkrásnělé školy.
Za všechny zaměstnance Základní školy Kelč přeji všem čtenářům Zpravodaje Městského
úřadu v Kelči letní měsíce plné slunce a odpočinkové dovolené.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Basketbal ve školním sportovním klubu

Přátelák Hranice
( Petr Zátopek)
Dne 8. května se uskutečnilo přátelské basketbalové dvojutkání mezi domácími Panterkami
Hranice a BK Žabkami Kelč.
V prvním utkání nejmladších přípravek hráli naši hráči velmi dobře, celý zápas vedli a v
dramatickém závěru udrželi první historické vítězství 28:29. Nejúspěšnějším střelcem se s 11
body stal Ondra Dobeš, dále se pak umístnili Ondra Klíma se 4b., Robert Jiříček se 4b.,
Lubomír Hroz, Michal Blaha, Martin Janda, Tomáš Pivovarčík, Tomáš Dobeš všichni po 2b.

Na fotografii:
Stojící zleva: Michal Blaha, Jakub Kubień, Onřej Klíma, Onřej Dobeš, Tomáš vybíral, Robert
Jiříček, Martin Janda, Tomáš Pivovarčík
Klečící zleva: Tomáš Dobeš, Lukáš Valla, Martin Zábranský, Lubomír Hroz
V druhém utkání mladších žákyň nastoupily naše hráčky v neúplné sestavě, doplnily je
některé hráčky z přípravky. Holky předváděly pohledný, bojovný basketbal, který ale na
zkušenějšího soupeře nestačil a tak po 3. čtvrtinách naše hráčky nakonec prohrály 44:15. Za
BK Kelč bodovaly : Markéta Pavlíková 7b., Ester Pavlíková, Martin Janda, Ondřej Dobeš,
Karolína Pelcová po 2 b.

Na fotografii:
Stojící zleva: Hana Kunovská, Karolína Pelcová, Irena Tvrdoňová, Markéta Pavlíková
Klečící zleva: Veronika Hegarová, Marie Ryšková, Veronika Jandová, Andrea Pitrunová,
Ester Pavlíková
Ležící: Martin Janda

Mateřská škola informuje
Je tady poslední měsíc školního roku a u nás v mateřské škole začíná oslavou Dne dětí.
Pro děti je připravena maňásková pohádka „ O koťátku, které zapomnělo mňoukat“, kterou
zahrají paní učitelky. Za pomoci dětí připravíme slavnostní pohoštění, každý dostane malý
dárek. Na odpoledne 1.června v 16,30 hodin plánujeme pro děti a rodiče na školní zahradě
zábavné odpoledne se soutěžemi a hrami, které zakončíme táborákem s opékáním špekáčků.
Udělejme si čas na naše děti a přijďme se společně pobavit. Občerstvení bude zajištěno.
V červnu nás čeká ještě vycházka k řece Juhyni, kde si děti ověří své znalosti o přírodě. V
parku chystáme akci „Čarovný les“ s hledáním pokladu.
15.června nás naposledy v tomto školním roce navštíví divadlo „ÚSMĚV“ s výchovnou
pohádkou „Zdravěnka, Kubík a prázdniny.“ Náš malý kroužek„Sluníčko“ přivítá ještě svým

vystoupením nové občánky Kelče na radnici v sobotu 5.června 2004.
A na závěr bude již tradiční „Slavnostní rozloučení s předškoláky“, které se uskuteční
23.června.
A pak „hurá“ na prázdniny, které u nás v mateřské škole začínají 5. 7. a končí 30. 7. 2004.
Prázdninový provoz začne v Mateřské škole Kelč 2. 8. 2004 v 1.oddělení„U koťátek“.
V září se všichni sejdeme po načerpáni nových sil, abychom společně pokračovali v
programu„Zdravý život plný slunce a šťastných dětí“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Kariéra a smrt generála Jana Rady - pokračování
Kariéra a smrt generála Jana Rady
Životopis kelečského rodáka
pokračování
Vojenská kariéra Jana Rady pokračuje. 1. ledna 1898 je již „artillerin Ingenieur“ (
dělostřelecký inženýr, srovnatelná hodnost : kapitán ). Kvalifikaci si vylepšuje studiem
jazyků. Proto může být zapsáno do jeho hodnocení jazykových znalostí, že kromě němčiny a
češtiny ovládá také polštinu, francouzštinu a ruštinu.
V letech od roku 1898 do roku 1904 pracuje Jan Rada nadále jako referent konstrukční
kanceláře v hlavní továrně na zbraně, ve vídeňském Arzenálu. V této funkci také příležitostně
zastupuje provozního inženýra továrny na inspektora III. stupně. Opakovaně je během této
činnosti hodnocen jako velmi schopný inženýr a odborník.
Mezitím se dne 28. dubna 1900 oženil se slečnou Annou Lichtblau, což řádně dle předpisů
oznámil nadřízenému c. a k. říšskému ministerstvu války. Už na tomto hlášení se podepisuje s
titulem „Johann Rada, Ing.“, což souvisí s jeho vojenskými školeními. Titul pak uvádí i na
dalších dokumentech. Ve svých dvaatřiceti letech tady zakládá Jan Rada ve Vídni rodinu,
kterou pak s vojenskou důsledností pravidelně rozšiřuje Manželům Radovým se po sňatku
postupně narodilo pět dětí : Jan (1901), Anna (1903), Rudolf (1905), Kamila (1907) a
Marianna (1910)..
Ve svém služebním zařazení získal již značné zkušenosti, proto působí v letech 1905 až 1906
jako učitel a zbraňový mistr ve vojenské škole střílení pevnostního dělostřelectva na
Kamenném poli u Felixdosrfu. V dalších letech, která následují, se vrací do své funkce
referenta konstrukční kanceláře. Je instruktorem pro zbraně a náboje a odborníkem pro jejich
výrobu. Svými nadřízenými je v tomto období charakterizován jako služebně horlivý a velmi
snaživý, vyzdvihována je jeho píle. To se odráží i v jeho vojenských oceněních. Již v roce
1904 je vyznamenán Zlatým záslužným křížem s korunkou, který se uděloval důstojníkům za
mimořádnou služební horlivost. Následuje jubilejní pamětní medaile ozbrojené moci a
jubilejní vojenský kříž. V roce 1912 pak obdržel pochvalu ministerstva války za řešení úkolů
polního dělostřelectva, která byla spojena s finanční odměnou - 6 tisíci korunami.
Mezitím je Jan Rada v roce 1910 ke dni 1. 11. hodnostně povýšen na vrchního
dělostřeleckého inženýra ( „artillerin Oberingenieur“) a hned na to je v březnu roku 1911

jmenován majorem. V červenci roku 1913 přichází změna jeho vojenského působiště. Je
převelen do muniční továrny ve Wöllersdorfu, kde již jednou sloužil. Dostává funkci
provozního inspektora I. stupně. Jeho hodnocení jsou nadále příznivá, a tak není divu, že dne
27. dubna 1914 je povýšen, a to do hodnosti „Oberstleutnant“ (podplukovník). To však již
vypuká první světová válka. Rakousko-Uhersko vyhlašuje 28. 7. 1914 po sarajevském
atentátu válku Srbsku, ve stejné době vstupuje do války Německo s Ruskem a pak s Francií a
konflikty se rozšiřují do válečného střetu, kterého se zúčastnilo až 28 států.
Podplukovník Jan Rada nadále pracuje ve Wöllersdorfu jako provozní inspektor. Při tomto
služebním zařazení je i v těchto letech úspěšný a svými nadřízenými hodnocen velmi kladně.
Proto se mu dostává 18. března 1916 opět velmi významného ocenění, je mu uděleno
vyznamenání Červený kříž Františka Josefa.
Není bez zajímavosti, že v květnu 1917 dostává krátkou dovolenou. Jako místo dovolené je
udána Olomouc, snad jako místo velitelství , u kterého se měl hlásit. Důvodem dovolené byla
rodinná záležitost. Lze se domnívat, že cílem jeho zájezdu na Moravu byla návštěva
příbuzných v Kelči. Jeho rodiče však již nežili, matka zemřela v roce 1898 a otec v roce 1902.
Rok 1917 znamená pro Jana Radu další služební postup. 1. října je jmenován plukovníkem ( v
c. a k. rakouské armádě : „Oberst“). Těsně před koncem první světové války se pak vrací do
Vídně se zařazením v armádní muniční továrně. Rakousko-Uhersko se však hroutí, světová
válka končí, státy podrobené c. a k. monarchii se osvobozují. Dne 28. října 1918 vyhlašuje
Národní výbor v Praze samostatný československý stát.
(pokračování příště) Ota Tvrdoň

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ– CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TEL.: 571 677 248
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KELČI Tel. 571 641 018
Nabízíme pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným občanům při zabezpečování
nezbytných životních potřeb a úkonů. Jsou to např.: úkony osobní hygieny, pomoc při
oblékání, podání jídla, mytí nádobí, nákupy, nutné pochůzky,donáška léků,práce spojené s
chodem domácnosti, doprovod na vyšetření apod. Tato služba bude poskytována v
domácnosti pečovatelkou Helenou Tvrdoňovou. Podrobnější informace získáte v pobočce v
Kelči č.39 (přístavba radnice bývalý DDM), nebo na tel. čísle 571 641 018.
Od 1.6.2004 změna provozní doby v pobočce Kelč a to takto: pondělí 13.30 –16.30 ,
středa 9.00-11.30, čtvrtek 9.00- 11.30. Na autobusovém nádraží máme nástěnku, kde můžete
získat informace o provozu Charity.
Dále nabízíme možnost vypůjčení zdravotnických pomůcek do domácnosti, jsou to např.
mechanický vozík,chodítko,francouzské hole,protiskluzová vanová podložka,sedátko do
vany,polohovací lůžko,hrazdička k lůžku aj. Podrobnější informace na pobočce nebo na výše
uvedeném tel. čísle.
Chtěli bychom Vám nabídnout pedikúru, kterou bude provádět pedikérka Marie Jakubíčková
z Valašského Meziříčí.Pedikúra bude prováděna pouze po telefonickém objednání na tel.čísle
571 677 248 nebo 776 243 673. Tato služba bude poskytována v domácnosti. Je možné využít
služeb sociální pracovnice Martiny Holčákové, která pracuje na stanici CHOPS ve Valašském
Meziříčí.

CHTĚLI BYCHOM VÁS POZVAT NA :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se bude konat dne 24.6. 2004 V 1600 hod. NA FAŘE V KELČI.
PROGRAM:
POSEZENÍ S P. PIOTREM WARDECKIM, VYSTOUPENÍ DĚTÍ, POSEZENÍ S
PÍSNIČKOU.
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany, pro které by byl v případě zájmu
zajištěn dovoz a odvoz, ale pouze po telefonické domluvě na tel.:776 243 674, tel: 571 641
018, nebo na pobočce v Kelči.
Všichni jste srdečně zváni.
Helena Tvrdoňová,pečovatelka.

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Kuběna Lubomír, Kelč
Pitrunová Anna, Kelč
65 let
Hlavica Karel, Kelč
Ševčík Josef, Němetice
70 let
Klečka Jan, Němetice
Rýdlová Anna, Kelč
75 let
Drajsajtl Ladislav, Kelč
Holub Alois, Kelč
Jiříčková Květoslava, Kelč

80 let
Bothová Jiřina, Kelč
82 let
Hradilová Ludmila, Komárovice
83 let
Srkala Jaromír, Kelč
86 let
Pavelková Ludmila, Kelč
92 let
Zukalová Květoslava, Kelč

Narození
Magdaléna Vlčková, Kelč
Vendula Horáková, Kelč
Simona Hlavicová, Kelč
Michaela Vozihnojová, Kelč

Sňatek
Zbyněk Svačina * Irena Mořkovská

