ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

5/2004

Úvod
11.5.2004 - Den matek
Jestli existuje nějaký skutečně mezinárodní svátek, je to Den matek. V něm se zrcadlí
jedinečnost a nepostradatelnost ženy ve společnosti. Z toho vyplývá, že tento svátek je
svátkem převzatým.
Svátky, které tak či onak vzdávaly hold ženám, mají ve světě dlouhou tradici. Užve starém
Řecku vzdávali poctu ženám – dárkyním života. I později se svátek matek uznával například v
Anglii, kde se uctívala tzv. Mateřská neděle ( Mothering Sunday ). Myšlenka, aby se tento
den oslavoval mezinárodněa pravidelně, vznikla ve 20. století. Mělo se tak dít na počest Anny
Reevers Jarvisové, která celý život bojovala za práva matek. To bylo v roce 1907 a o pět let
později vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální oslavu Dne matek
na druhou květnovou neděli. V našich končinách měl Den matek poněkud pohnuté osudy.
Začal se slavit v roce 1923 na popud Alice Masarykové, ale s příchodem komunismu ho
vytlačil Mezinárodní den žen. Jen v některých rodinách se tradice květnové neděle udržovala
navzdory oficiálním nařízením vládnoucí ideologie. Svobodně jsme se k oslavám květnového
Dne matek vrátili až po roce 1989.
Básník Adolf Hejduk skládá nadšené básně na svou matičku, již nesmírněmiloval.
Matko, matko, syn tvůj snivý,
z dálky roztoužen se vrátil
aby nejdražší tvou lásku
nejdražší Ti slzou platil.
Posud jsem to staré dítě,
které v klín Ti plakat umí,
lid jen k tomu usměje se,
ale matka porozumí.
Přejeme všem našim ženám, maminkám a dívkám pevné zdraví a k tomu lásku jejich rodin.

Usnesení z 22.zasedání Rady města Kelče dne 7.4.2004








Rada bere na vědomí informaci zástupce firmy SPRESO s.r.o. o stavu skládky odpadů Kelč –
Zadky a pověřuje starostu zajištěním projektu rekultivace této skládky.
Rada bere na vědomí informace starosty a místostarosty o jednáních ve věci dalšího provozu
prodejen v Němeticích a ve Lhotě.
Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku parc.č. 162/1 v k.ú. Kelč – Nové město za
účelem výstavby garáží.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy o dílo na zpracování urbanistického návrhu řešení
prostoru náměstí včetně návrhů architektonických detailů a smlouvu odmítá.
Rada schvaluje nabídku firmy HASIL s.r.o. na odkoupení zařízení , které je umístěno v
obchodě v Němeticích.Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada byla seznámena s žádostí paní Vadelové , Lhota čp. 38 o finanční půjčku a pověřuje
starostu a místostarostu dalším jednáním o jiné formě pomoci.
Rada bere na vědomí žádost p.Bohuslava Pavlištíka , Komárovice čp.30 o odkoupení obecního
pozemku parc.č. 916/3 v k.ú. Komárovice a pověřuje městský úřad předat žádost k vyjádření
osadnímu výboru v Komárovicích.















Rada vyhlašuje záměr převodu částí pozemků parc.č. 799/2 a 795/1 v k.ú. Kelč – Nové město
o celkové výměře 66m2 dle zpracovaného geometrického plánu.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BP projekt s.r.o. , Ostrava na zhotovení projektové
dokumentace pro stavební řízení na stavbu „Rekonstrukce ZŠ Kelč – 3.část“. Dalším jednáním
pověřuje starostu .
Rada bere na vědomí zprávu o činnosti střediska Junák Kelč za rok 2003 a souhlasí s
poskytnutím finanční podpory středisku v letošním roce.Její výše bude stanovena po shrnutí
ostatních žádostí od pořadatelů letních táborů.
Rada bere na vědomí informaci od pořadatele rallye Matador Tatry – Valašská rallye o
změnách v průjezdu a uzavření silnic v Němeticích dne 01.05.2004.
Rada bere na vědomí požadavek ČSAD Kroměříž a.s. na udělení licence na veřejnou linkovou
osobní dopravu na linku Bystřice – Všechovice – Kelč a pověřuje městský úřad vydáním
souhlasného stanoviska.
Rada byla seznámena s žádostí p.Stanislava Zimáka ,Babice čp.31 o odkoupení domu čp.31 v
Babicích. Po stanovení podmínek prodeje jmenovanou komisí zastupitelstva bude návrh
předložen zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s cenovými nabídkami firem ODS Dopravní stavby Ostrava a.s. a
SWIETELSKY stavební s.r.o., Valašské Meziříčí na opravu části místní komunikace od čp.291
po školu a tyto odkládá.
Pověřuje starostu zajistit přípravu stavby místní komunikace Záhumení I. a II.

Matrika
Vyřízení dokladů ( cestovního pasu, občanského průkazu )



Trvá zpravidla 6 týdnů.
Pokud bude občan žádat vyřízení dokladů v kratším termínu, doporučujeme požádat o
vyřízení na Městském úřadě ve Valašském Meziříčí, Zašovská ulice, 1. patro vlevo ( v úřední
dny - pondělí a středa ).

Historie
Záhorská kronika, Březen 1934
J.Pilnáček, Vídeň
Znak biskupa Bruna
Až doposud vlastně nevíme, jaký byl rodový znak olomouckého biskupa Bruna,
a přece jest známost jeho rodového znaku proto velmi důležitou, neboť se
snadno najdou památné kameny s jeho znakem, které pro určení stáří a
původu, jsou velmi důležité. Až doposud se mylně (dle Paprockého) myslelo,
že biskup Bruno měl na štítě zelenou větev se třemi listy, jak ji docela i
Paprocký ve svém Zrcadle vyobrazuje. Tj. ale omyl, který povstal asi tím, že
Paprocký slyšel něco o znaku zvaném v němčině „Nesselblatt“ a dle toho
skombinoval svůj znak. Ve skutečnosti měl ale biskup Bruno znak svého rodu
ze Šaumburku správně Schauenburga, kterýžto vestfálský rod začátkem 12.
století Adolfem ze Schauenburga povýšen do stavu hrabat z Holšteina a
Storman. Znak rodu ze Schauenburga a Holšteina najde se na četných až do
13. století jdoucích pečetích a velmi důkladně jedná o věci roku 1877 vyšlé dílo

: J. Berglass, Das Wappes der Grafen von Schauenburg und Holstein.

Znak, který jest i jinak všeobecně znám, představuje štít se znamením, jak zde vyobrazujeme,
které v německé heraldice zváno „ Nesselblatt“ a které přichází i u moravských rodů totiž :
Deblína (Ratibor 1234) z Dubna (Jenec 1234) z Brušperku (Arkléb 1233).
Jinak nacházíme znak biskupa Bruna namalovaný ve starém, z počátku 15. století
pocházejícím erbovníku Grüneberga a jedná také o něm práce Hildbrandta. V poslední době
vymalován je znak v publikaci Münchener Kalender 1900. Sluší doložiti, že štít znaku je
červený a znamení na štítě jest stříbrné. Klenot (u nás nenaznačený) jest železný, červeně
zbarvený klobouk, zdobený dubovým listím. Klobouk byl v pozdější době zdoben 6 kopími,
které zdobí 6 praporečků, na kterých lze viděti rodový znak štítu.
Ze Schaumburgu (Schauenburgu), Bruno, hrabě
14. biskup olomoucký (1245-1281)
Narozen asi roku 1205 jako syn Adolfa III., hraběte ze Schaumburgu, příslušníka starého
severoněmeckého rodu, a jeho druhé manželky Adelheid, rozené hraběnky z Querfurtu. Po
studiích získal brzy řadu církevních obročí, když byl zprvu kanovníkem v Magdeburgu, roku
1229 proboštem v Lübecku, roku 1236 kanovníkem v Hamburgu a v roce 1238 byl zvolen
proboštem magdeburské kapituly. V době příprav I. Lyonského koncilu v roce 1245
jmenován papežským kaplanem.
Olomouckým biskupem byl jmenován přímo papežem Inocencem IV., a to bullami
datovanými 19, resp. 20. 9. 1245, jimiž bylo olomoucké kapitule, českému králi Václavu I. a
dalším osobám oznámeno papežské rozhodnutí. Ač ještě nebyl konsekrován, dovolil mu Sv.
Otec již 3.10.1245 užívat mitru a prsten. Český král však stále ještě trval na svém kandidátu
Konrádu z Friedbergu, a tak mohl nově jmenovaný biskup vstoupit na půdu své diecéze až na
přelomu let 1246/47. Ještě dne 6.7.1246 je nazýván elektem a nebyl tedy dosud vysvěcen. K
jeho konsekraci došlo někdy v druhé polovině roku 1247.
V roce 1253 uspořádal v Kroměříži diecézní synodu a za jeho episkopátu se konaly ještě
další, a to v roce 1267 a 1278. V roce 1254 uzavřel jménem krále Přemysla II. Otakara v
Budíně mír s Uhry a o rok později doprovázel krále na výpravě do Pruska, kde pokřtil prvního
pruského šlechtice, jemuž byl král kmotrem. Patrně roku 1255 zahájil přestavbu kostela sv.
Mořice v Olomouci. V roce 1260 bojoval po boku českého krále v bitvě u Kressenbrunnu a v
letech 1262-1270 byl správcem Štýrska.
Dosavadní ves Kroměříž povýšil na trhové městečko, dal tam vybudovat tvrz a celé město
opevnit, protože z něho učinil druhé sídelní středisko olomouckých biskupů. Na jeho příkaz
byl postaven nový farní kostel Panny Marie a kolem roku 1260 začal budovat kostel sv.
Mořice, u něhož v roce 1262 zřídil kolegiátní kapitulu s proboštem, děkanem a kanovníky a
kterou zároveň nadal statky. Podle Brunovy poslední vůle z roku 1267 měl kolegiátní kostel
sv. Mořice patnáct oltářů, protože kapitula čítala osm kanovníků a sedm vikářů.
Biskup Bruno se stal předním rádcem českého krále, jehož kandidaturu na říšský trůn
prosazoval u papežské kurie. Za své diplomatické i válečné zásluhy (sám několikrát vedl
královy šiky do pole) si brzy získal přední postavení na královském dvoře. Od Přemysla II.
Otakara dostal městečko Hulín s vesnicemi Pravčice, Němčice a Stará Ves, dále panství a
hrad Huklvaldy s městečkem Ostravou a mnoha vesnicemi a také panství Šumperk s hradem a
městečko Kelč s okolními vesnicemi. Na tomto území se zasloužil o rozsáhlou kolonizaci a
uvedl tam převážně německé obyvatelstvo. Vedle Kroměříže se zasloužil buď o vznik nebo o
rozvoj měst Svitavy, Mohelnice, Moravská Ostrava a asi o 200 vesnic.

Dne 18.4.1266 zachvátil románskou katedrálu sv. Václava v Olomouci požár, který ji značně
poškodil. Při rozsáhlé opravě dostal dóm gotický ráz. Na biskupských statcích prosadil a
zavedl lenní (manské) zřízení, čímž získal značnou vojenskou sílu, takže na místo malé
družiny duchovenstva byl často doprovázen houfcem vojáků.
Počátkem března 1269 navštívil Jablonné v Podještědí a hrad Lemberk, kde byl hostem
Havla, manžela sv. Zdislavy, se kterou se také dobře znal. V roce 1274 se zúčastnil II.
lyonského koncilu, kde se stal autorem jedné ze tří relací o stavu církve, které si papež Řehoř
X. vyžádal. Téhož roku zavedl v katedrální kapitule po děkanovi, proboštovi a arcijáhnu
čtvrtou dignitu, a to scholastika, který měl na starosti katedrální školu pro výchovu kněžstva,
avšak na prelaturu byla tato nová dignita povýšena až roku 1493.
Biskup Bruno zůstal ve službách Přemysla II. Otakara až do roku 1277, kdy ustoupil do
soukromí, protože papež Mikuláš III. pohrozil klatbou všem protivníkům Rudolfa
Habsburského. Po Přemyslově smrti mu Rudolf svěřil dojednání míru s Čechy v Čáslavi a
učinil ho v době bezvládí správcem Moravy, jímž zůstal až do své smrti dne 18.2.1281. Byl
pohřben v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži v kněžišti před hlavním oltářem.
Literatura :
Milan M. Buben : Encyklopedie českých a moravských sídelních biskupů
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc květen 2004
Pátek 7. května v 19,30 hodin
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
Svět přišel o ně, pak oni o iluze. Zachutnal jim život, nadešel jejich konec – to poslední, co
básníkům ještě zbylo, byla naděje. A ta, jak se zdá, vydrží, přestože Štěpánkovi a Kendym už
táhne na čtyřicet a schytali už od života nejeden šrám. Česká komedie, vstupné 39 Kč.
Pro všechny přívržence a obdivovatele Pána prstenů !!! POZOR!!!
Připravili jsme pro vás ucelenou trilogii.




Pátek 14. května v 18 hodin !!!
PÁN PRSTENŮ – SPOLEČENSTVO PRSTENU I. DÍL
Sobota 15. května v 18 hodin !!!
PÁN PRSTENŮ – DVĚ VĚŽE II. DÍL
Neděle 16. května v 18 hodin !!!
PÁN PRSTENŮ – NÁVRAT KRÁLE III. DÍL

Na všechny jednotlivé díly bude jednotné vstupné 41 Kč. Při zakoupení lístku na všechny tři
díly najednou bude zlevněno vstupné na 103 Kč.
Věříme, že zhlédnout všechny díly v krátkém čase bude divácky nevšední zážitek.
Pátek 21. května v 19,30 hodin
ÚSMĚV MONY LÍZY
Jak obtížné je v atmosféře 50. let a konzervativním prostředí dívčí univerzity naplnit
představy o moderním rozvíjení ducha mladých dívek, jejichž jediným plánem do budoucna
je dobře se vdát. Americká komedie s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Pátek 28. května v 19,30 hodin
21 GRAMŮ

O tuto váhu prý přijde lidské tělo v okamžiku, kdy z něj vyprchá život. Co všechno se do ní
může vejít, zkoumá ve svém velmi netradičním dramatu režisér Alejandro Gonzáles. Film s
českými titulky, vstupné 35 Kč.
Připravujeme na červen :
POSLEDNÍ SAMURAJ, ZTRACENI V PŘEKLADU.
V Měsíci červenci a srpnu budou filmové prázdniny. Začínáme hrát až 10. září a to filmem, na
který asi všichni čekáte – Umučení Krista . Mel Gibson se vrátil k režii kontroverzním
projektem, v němž s maximálním důrazem na realismus zachycuje posledních dvanáct hodin
v životě Ježíše Krista.
Miroslav Pajdla

Kultura
Kulturní akce v okolí.
Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum (www.vmp.cz)
DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO – otevřeno :
1. - 16. května: denně 9 - 17 h
17. května - srpen: denně 8 - 18 h
Český výklad: dospělí 50,- Kč, děti, studenti, vojáci, důchodci, invalidé 25,- Kč,
rodinné 100,- Kč
Cizojazyčný výklad: plné 80,- Kč, snížené 55,- Kč
VALAŠSKÁ DĚDINA
1. - 4., 8. - 11. květen: denně 9 - 17 h
17. květen - srpen: denně 9 - 18 h
Český výklad: dospělí 60,- Kč, děti, studenti, vojáci, důchodci, invalidé 30,- Kč,
rodinné 120,- Kč
Cizojazyčný výklad: plné 90,- Kč, snížené 60,- Kč
MLÝNSKÁ DOLINA
květen, červen: denně 8 - 17.30 h
Český výklad: dospělí 50,- Kč, děti, studenti, vojáci, důchodci, invalidé 25,- Kč,
rodinné 100,- Kč
Cizojazyčný výklad: plné 80,- Kč, snížené 55,- Kč
VŠECHNY AREÁLY
Český výklad: dospělí 120,- Kč, děti, studenti, vojáci, důchodci, invalidé 60,- Kč,
rodinné 240,- Kč
Cizojazyčný výklad: plné 150,- Kč, snížené 90,- Kč
CELOROČNÍ VSTUPENKA
plné 490,- Kč, snížené 390,- Kč
Skupiny s průvodcem na objednávku, Mlýnská dolina pouze s průvodcem.

Valašské muzeum: OZVĚNY PORTY,
Od: 21.5.2004 Do:22.5.2004, Kdy:po celý den
3. ročník festivalu folkové, trampské a country hudby
Valašské muzeum: DEN MUZEÍ,
Od: 18.5.2004 Do:18.5.2004, Kdy:po celý den
Volný vstup do všech areálů muzea
Valašské muzeum: VOŇAVÁ ZAHRÁDKA,
Od:15.5.2004 Do:15.5.2004, Kdy:po celý den
Jarmark, nabídka potřeb pro zahrádkáře, prodej travin, bylin, okrasných květin, muškátů,
bylinkářská poradna
Valašské muzeum: SLAVNOSTNÍ KONCERT,
Od: 8.5.2004 Do:8.5.2004, Kdy:ve 14.00 hodin
při příležitosti státního svátku
Valašské muzeum: JARO NA DĚDINĚ,
Od:1.5.2004 Do:1.5.2004, Kdy:po celý den
Oživené expozice s ukázkami jarních prací a zvyků Od 14.00 hodin - Stavění máje

Hrad Helfštýn - K V Ě T E N








sobota 1.5. Otevření Expozice uměleckého kovářství v suterénu hradního paláce. Výstava
potrvá do 31.10.
sobota 1.5. AUTHOR ŠELA MARATHON 2004Jeden z největších maratónů horských kol u nás,
start v Týně nad Bečvou, 86 km okruh v terénech Moravské brány, cíl závodu na 2. nádvoří
Helfštýna. Celodenní doprovodný program pro děti i dospělé.
neděle 16.5.14 hodin PRINC A CHUĎAS – muzikál G. Karpathyho, P. Dostála a R. Pogody na
motivy stejnojmenného románu Marka Twaina. Příběh z Anglie 16. století uvede na druhém
nádvoří Divadlo Dostavník Přerov.
sobota 22.5.14 hodin POSLECHNĚTE, JAK BEJVÁVALO! Představení loutkového divadla
STAROST z Prostějova na druhém nádvoří.
29. a 30.5.sobota a neděle celodenně HRADNÍ JARMARKUkázky výroby a prodej předmětů
lidových řemeslníků, trubači, hudební a divadelní vystoupení pro děti i dospělé..

Pozvánka na červen 2004
S e t k á n í r o d á k ů L h o t y u K e l č e,
které se uskuteční 19. a 20. června 2004 u obecního domu a hřiště ve Lhotě.
VIII. kelečský jarmark – sobota 26.června 2004
– areál parku a kulturního domu v Kelči

Základní škola informuje
Z činnosti školy v měsíci dubnu:













Na přelomu března a dubna se 11 žáků z 2. – 5. ročníku v doprovodu Mgr. Jany Blahové
zúčastnilo soutěže, kterou pořádala ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí a která se jmenovala
O nejlepšího meziříčského šplhouna.
Výkony našich žáků byly velmi dobré a někteří z nich obsadili dokonce medailová místa. Na 2.
místě v kategorii Žákyně 2. tříd se umístila Kateřina Tomášková, stejného umístění v kategorii
Žákyně 3. tříd dosáhla Ester Pavlíková, v kategorii Žáci 2. tříd obsadil Jan Kostka 3. místo.
107 žáků ze 4. – 9. ročníku se zapojilo do mezinárodní matematické soutěže
Klokan. Tuto soutěž zorganizovala pro žáky Mgr. Alena Poláchová ve spolupráci s dalšími
vyučujícími matematiky na 2. stupni. Každý ročník měl své úspěšné řešitele, a to:
o 4. třídy – 1.Karel Tvrdoň, 2. Jakub Plesník, 3. Jan Hlavica, Barbora Pelcová(všichni 4.B)
o 5. třída – 1. Petr Pavelka, 2. Michal Blaha, 3. Michaela Krausová
o 6. třídy – Michaela Jiříčková, Erika Matysková (6.B), 2. Marie Matějičná (6.A),
3. Michaela Keclíková (6.B)
o 7. třídy – Tomáš Gerla (7.A), 2.Veronika Pelcová (7.B), 3. Ivo Šnajdr (7.A)
o 8. třídy – 1. Michal Žůrek (8.B), 2. Pavlína Keclíková (8.B), Lucie Matějičná (8.A), 3.
Martin Gerla (8.B)
o 9. třídy – 1. Michal Pavlica (9.A), 2. Iveta Ondrušková (9.A), Tomáš Schyboll (9.B), 3.
Tomáš Janošek (9.A)
Děti ze 4.B spolu se svou třídní učitelkou Mgr. Evou Hartmannovou uskutečnily 2. dubna tzv.
Noc s Andersenem. Jednalo se o akci, která má v Evropě, ale už i u nás v České republice
tradici a která se koná vždy v den Andersenových narozenin(*2.4.1805). Předcházela pečlivá
příprava jak dětí,tak vyučující, celá akce byla motivovaná pohádkami a pohádkovými příběhy
nejen pohádkáře H. Ch. Andersena. Děti samy předváděly dramatizace pohádek, třídily
pohádky podle knížek a autorů, zažily stezku odvahy, nakonec usínaly při četbě pohádky a
poslechu pohádkového příběhu na CD. Než se děti rozešly, obdržely od paní učitelky recept
na pohádkový salát a pak už opravdu vše skončilo. Hezkých zážitků, které si děti z této akce
odnášely, bylo asi hodně, protože už nyní jsou čtvrťáci rozhodnuti, že Noc s Andersenem
uskuteční i v příštím roce, ale nejen pro sebe, nýbrž i pro mladší spolužáky. Závěrem jen tolik,
že i tímto způsobem lze děti vést k lásce ke knihám a ke čtení.
19.4. se pro žáky obou 8. tříd konala beseda s bc. Vítězslavem Adámkem, pracovníkem
Informačního centra vsetínského Úřadu práce, o profesní orientaci budoucích absolventů
základní školy. Všechny jeho informace se týkaly správné volby studijního nebo učebního
oboru, politiky zaměstnanosti v regionu Vsetínsko, Valašskomeziříčsko a Rožnovsko. Stejné
informace pak poskytl bc. Adámek rodičům našich osmáků, a to 22. dubna. O organizaci
těchto dvou setkání se postarala výchovná poradkyně školy Mgr. Květoslava Václavíková.
20.4. pro žáky 8. a 9. tříd zajistil metodik školní prevence Mgr. Rostislav Nepustil vystoupení
opavské hudební skupiny Stíny minulosti. Jedná se o pořad, v němž členové skupiny
populární a hlavně pro děti velmi přijatelnou formou seznamují s nebezpečím drog a drogové
závislosti. Mluvené slovo se střídá s písničkami z vlastní autorské dílny.
Z akcí školního klubu: Duben zahájil školní klub akcí Pečeme velikonoční pečivo.
V sobotu 24. dubna se děti vydaly po stopách kelečského pokladu a 29. dubna se konal Jarní
turnaj v petangue.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Jarní toulky přírodou v Mateřské škole Kelč ...
„Jasné slunce, krásný den, půjdeme spolu všichni ven“ – tak zní poslední téma našeho
Školního vzdělávacího programu. Jsou před námi poslední dva měsíce školního roku. Jak ten

čas letí! Sluníčko začíná více svítit a my s dětmi budeme trávit co nejvíce času v přírodě.
Každá třída má vypracován svůj ekologický program - děti se učí přírodu nejen poznávat, ale
i chránit a neničit ji. Seznamují se s životem živočichů pod vodní hladinou, učí se poznávat
tajemství lesa, pozorují život hmyzu a motýlů na louce, čápy na našem komíně a také se
seznamují s cizokrajnými a exotickými zvířaty. Na 26.května plánujeme výlet se všemi dětmi
do ZOO Lešná.
Naší filozofií je „Zdravě žít a žasnout nad velkými i malými zázraky přírody“.
Samozřejmě nezapomínáme ani na kulturní zážitky a pohádky.
Velkým zážitkem byl pro děti zájezd autobusem do Městského divadla ve Zlíně na pohádku
„BAJAJA“. I ti nejmenší to zvládli nad naše očekávání.
Velikonoce – svátky jara jsme přivítali pohádkami „O kohoutkovi, kocourovi a lišce“ a„O
poslušných kůzlátkách“, které dětem v mateřské škole zahrály paní učitelky.
20.dubna k nám zase přijelo Divadlo „Úsměv“ s jarní pohádkou„Pejsek a kočička“ a
11.května nás navštíví Divadlo „V batohu“ s loutkovou pohádkou„Zatoulané botičky“.
Divadelní představení se uskuteční v Kině Kelč.
Měsíc květen je také spojen s oslavou Dne matek. U nás v mateřské škole popřejí děti svým
maminkám k svátku 10.května na jarních besídkách.
„Holky z naší školky“ vystoupí ještě se svým programem 9.května v Areálu chovatelů v
Kelči na akci pořádané Občanským sdružením„Anděl“ k svátku maminek.
Všem maminkám a babičkám posílají děti z Mateřské školy Kelč

„Kytičku z lásky“.
Fialky i sedmikrásky,
natrhám Ti mámo z lásky.
Z lásky je tu kytička,
ať žije má matička !

Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2003 – 2004
Výsledky 23. – 26. kola :
Hranice „B“ - Kelč 2 : 8 1524 – 1570 2
Kelč - Frenštát „B“ 8 : 2 1651 – 1553 2
Kelč - Sedlnice „D“ 10 : 0 1592 – 1352 2
Sedlnice„B“ - Kelč 6 : 4 1487 – 1466 0
dohrávka Kelč - Lipník „C“ 10 : 0 1601 – 1466 2
Závěrečná tabulka :

1. Kelč 26 20 0 6 1590 184 :76 40
2. Sedlnice „B“ 26 20 0 6 1558 168 : 92 40
3. Zubří 26 19 0 7 1561 179 : 81 38
4. Bílovec „B“ 26 18 1 7 1564 162 : 98 37
5. Vsetín „B“ 26 14 1 11 1574 148 : 113 29
6. Val. Mez. „D“ 26 13 0 13 1512 132 : 126 26
7. Vsetín „C“ 26 13 0 13 1531 129 : 131 26
8. Frenštát „B“ 26 12 0 14 1506 133 : 127 24
9. Lipník „C“ 26 12 0 14 1502 119 : 141 24
10. Hranice „B“ 26 11 0 15 1497 127 : 123 22
11. Sedlnice „C“ 26 11 0 15 1498 116 : 144 22
12. N. Jičín „B“ 26 9 0 7 1432 96 : 164 18
13. Val.Mez.“C“ 26 8 0 18 1457 95 : 165 16
14. Sedlnice „D“ 26 1 0 25 1374 32 : 228 2
Naše družstvo dokázalo, že v této soutěži patří k nejlepším. Je jen škoda, že nemůžeme díky
stavu naší kuželny postoupit do vyšší soutěže, kam místo nás postupuje družstvo Sedlnice
„B“.

Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2003 – 2004
Výsledky 12. – 17. kola :
Val. Mez. „B“ - Kelč 4 : 4 1150 : 1169 1
Kelč - Val. Mez. „C“ 6 : 2 1118 : 1117 2
Opava - Kelč 8 : 0 1210 – 1078 0
Kelč - Hlubina „A“ 0 : 8 ( kontumačně ) 0
Kelč - Michálkovice 6 : 2 1099 : 1044 2
Přerov - Kelč 0 : 8 1182 : 1245 2
Konečná tabulka :
1. Hlubina Ostrava „A“ 16 1183 20 : 16 30
2. Val.Mez. „B“ 16 1116 86 : 42 23
3. Kelč 16 1127 84 : 52 21
4. Opava 16 1094 75 : 53 20
5. Ostrava Michálk. 16 1090 74 : 54 20
6. Val.Mez.“C“ 16 1085 61 : 67 16
7. Přerov 16 1080 42 : 86 7
8. Hlubina „B“ 16 997 36 : 92 7
9. Odry 16 973 6 : 122 0
Vítězné družstvo Ostrava Hlubina „A“ využilo chybějící kolaudace naší kuželny a vyhrálo
kontumačně. Tím nám znemožnilo vybojovat si druhé místo. Horší je to, že je ohrožena účast
našich dorostenců v příštím soutěžním ročníku.
Touto cestou chceme poděkovat Řeznictví „ U Ondrušků“ a Mlýnu Kelč za pomoc při
zajištění naší činnosti.
Josef Gassmann

Kopaná
Opět je tu jaro a s ním i fotbal, i když první kolo muselo být odloženo, protože bylo
nepříznivé počasí. U vedení mužstva došlo opět ke změně. Trenéra p. Musiala vystřídal p.
Jursík.
Sobota 3. 4. 2004
Dorost, Kelč – Vidče 3 : 0
Starší žáci, Štítná – Kelč 3 : 3
Mladší žáci, Štítná – Kelč 3 : 3
Muži, Kelč „B“ – Branky 5 : 0
Muži, Kelč – Hvozdná 1 : 5 ( 0 : 3 ). Debakl jako hrom. Za ideálního počasí sehráli naši
hráči ostudné utkání. Jako by je úvodní hvizd rozhodčího uspal. A tak si hostující hráči udělali
z naší brány střelnici. Běžela 15.minuta a my prohrávali 0 : 3 !!! Ani tento stav naše hráče
neprobudil. Hosté si vytvářeli jednu šanci za druhou. My jsme měli jednu šanci, ale hostující
hráč vyhlavičkoval míč z brankové čáry. Ani přestávka nic s hráči nedokázala udělat. Hosté
vstřelili čtvrtou branku. Až střídající Radek Pajdla rozhýbal naše mužstvo. Po faulu na něj se
kopala penalta. Tu bezpečně proměnil Martin Pastrnek. To však bylo z naší strany vše. Hosté
zaokrouhlili počet branek na pět. Takhle se o záchranu nebojuje ! Je třeba, aby si hráči
uvědomili, že pád do okresního přeboru je blízko. I když jarních kol, a tím i bodů ,je ještě
dost.
Sobota 10. 4. 2004
Mladší žáci, Kelč – Holešov 2 : 1
Starší žáci, Kelč - Holešov 0 : 0
Dorost měl volno
Neděle 11. 4. 2004
Muži, Valašská Polanka – Kelč „B“ 2 : 2
Muži, Žeranovice – Kelč 0 : 4 ( 0 : 1). Povinné vítězství. Pokud by i v tomto utkání naši
hráči prohráli, bylo by to s nimi špatné. Bojovali totiž mezi sebou sousedé v tabulce. Na
lavičce byl již trenér. Naši hráči hned od začátku naznačili domácím, kdo bude na hřišti
pánem. Tlačili se před domácí branku. Z mnoha šancí se však ujala jen Horákova hlavička po
dobře rozehraném rohovém kopu. Horák k nám přišel z Podlesí. Druhý poločas byl ještě lepší
než ten první. Padaly branky. Svoji druhou vstřelil opět hlavou Horák. Pak zmatku v domácí
obraně využil Tomáš Kocián. Domácí byli na kolenou. Přihlíželi, jak naší hráči v pohodě
běhají. Fanoušci si vynutili start Radka Pajdly. Ten přišel na hřiště a hned kopal trestný kop.
Míč perfektně posadil na hlavu Libora Nováka a bylo to 0 : 4. Je zajímavé, že všechny naše
branky padly po hlavičkách. Jako by hráči zapomněli dávat branky nohou. I když šance na to
byly. Pokud by hráči bojovali tak jako v tomto utkání, neměli by starosti se sestupem. Přijdou
však silnější soupeři.
Dohrávky :
Dorost, Choryně – Kelč 1 : 3
Mladší žáci, Kelč – Zašová 7 : 0
Starší žáci, Kelč – Zašová 1 . 1
Miroslav Červek

Rozpis zápasů – květen 2004
Družstvo Den Datum Začátek Odjezd Utkání
Muži Ne 2.5. 16,30 Kelč – Lukov
Muži „B“ Ne 2.5. 10,00 Kelč – Lhotka n/B
Dorost So 1.5. 16,30 Kelč – Hutisko Solanec
Žáci So 1.5. 13,00st Kelč – FC 1. Valašský
Přípravka So 1.5. 10,00 8,20 Kroměříž – Kelč
Muži So 8.5. 16,30 15,00 Břest – Kelč
Muži „B“ Ne 9.5. 16,30 15,30 Jarcová – Kelč
Dorost So 8.5. 16,30 15,40 Juřinka – Kelč
Žáci Ne 9.5. 10,00st 8,20 Napajedla – Kelč
Přípravka Ne 9.5. 10,00 Kelč – Zlín
Muži Stř 12.5. 17,00 Semifinále mužů – pohár
Muži Ne 16.5. 16,30 Kelč – Mrlínek
Muži „B“ Ne 16.5. 10,00 Kelč – Růžďka
Dorost So 15.5. 16,30 14,55 Hor.Bečva – Kelč
Žáci So 15.5. 13,00st Kelč – Kroměříž
Přípravka Ne 16.5. 10,00 Kelč – FC 1. Valašský
Muži Ne 23.5. 10,15 8,45 Miškovice – Kelč
Muži „B“ So 22.5. 16,30 15,00 Val.Bystřice B – Kelč
Dorost So 22.5. 16,30 Kelč – Poličná
Žáci Ne 23.5. 9,30st 7,15 Lužkovice – Kelč
Přípravka Ne 23.5. 10,00 9,15 Juřinka – Kelč
Muži Ne 30.5. 16,30 14,50 Mysločovice – Kelč
Muži „B“ Ne 30.5. 16,30 15,10 Hošťálková – Kelč
Dorost So 29.5. 16,30 14,55 Dol.Bečva – Kelč
Žáci So 29.5. 13,00st Kelč – hulín
Přípravka Ne 30.5. 10,00 Kelč - Vizovice

Různé
Životopis kelečského rodáka Jana Rady
Životopis kelečského rodáka
Ota Tvrdoň
Jan Rada se narodil dne 28. dubna 1868 v Kelči na č. 173 pod kostelem. Jeho otec Jan Rada
byl kožešníkem, a protože byl ročník 1827, měl v době narození svého třetího dítěte
jedenačtyřicet roků. Matkou byla jeho druhá žena Františka, dcera Tomáše Králíka, tkalce v
Kelči.
Od poloviny sedmdesátých let 19. století navštěvoval malý Jan obecnou školu v Kelči, která
tehdy byla třítřídní. Na tuto školu nastoupil v roce 1877 jako nadučitel František Křička a zdá
se pravděpodobné, že to byl právě on, kdo objevil výborné vlastnosti žáka Rady pro další
studium a vzdělávání a doporučil to jeho rodičům. Lze předpokládat, že pětiletou docházku na
obecné škole Jan v Kelči dokončil. O jeho dalším školním vzdělávání jsou však informace

nejasné. Sám Jan Rada v pozdějších vojenských dotaznících udává, že studoval na střední
hospodářské škole v Přerově a na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. ( pozn. autora . ředitel
Státního archivu v Přerově však sdělil, že v katalozích Střední hospodářské školy v Přerově se
v letech 1875-1882 jméno Jan Rada nenachází, studium na této škole tedy zůstává
nepotvrzeno ). Prokazatelně lze ale zjistit z almanachu c. a k. vyššího státního gymnázia ve
Valašském Meziříčí, který je k dispozici ve Státním archivu Vsetín, že ve školním roce
1882/1883 je zapsán ve III. a dalších ročnících jako student tohoto ústavu. Zde také završuje
studium v květnu 1888 zkouškou dospělosti, kterou vykonává s vyznamenáním ! Almanach
také uvádí, že jako úvahu o budoucím povolání zapsal gymnazijní profesuru, chtěl tedy
původně být středoškolským pedagogem.
Již během studia na gymnáziu byl dne 11. ledna 1888 odveden k vojsku a to do školy pro
jednoroční dobrovolníky. Po maturitě, ještě před nástupem na povinnou vojnu, vykonává
krátkou dobu jako „jednoročák“ ve státním platu funkci zatímního učitele v Rožnově pod
Radhoštěm.
Vojenskou službu nastupuje 1. října 1888 do jednoroční školy pro dobrovolníky při 7. praporu
pevnostního dělostřelectva v polském Krakově. Velmi rychle prošel nejnižšími hodnostmi,
což bylo u c. a k. dělostřelectva „unterkanonier“ ( vojín ) a „Kanonier“ ( srovnatelná hodnost
svobodník ), následovalo pak v dubnu 1889 povýšení na desátníka ( „titular Korporal“ ). V
září pak jako „Feuerwerkwr“ ( tedy ohněstrůjce, asi četař ) odešel do zálohy. Jeho výsledky ve
vojenské škole musely být opět výborné, neboť 1. ledna 1890 je jmenován poručíkem v
záloze ( Leutnant in Reserve). Co v té době dělal v civilu není známo. Změnil proto svůj
původní životní cíl a 1. května se vrací k armádě.
Absolvuje ve Vídni krátký doplňovací kurz včetně přezkoušení na aktivního důstojníka a
stává se tedy vojákem z povolání. Od listopadu 1890 až do konce roku 1893 sloužil jako
velitel roty u 2. pluku pevnostního dělostřelectva v Krakově, ale dne 1. ledna 1894 se vrací do
Vídně k dalšímu vojenskému vzdělávání. Účastní se devítiměsíčního ohněstrojeckého a
pyrotechnického kurzu a kurzu pro osvětlovací stroje ( světlomety ). Pokračuje vyšší
dělostřeleckou školou, kterou končí s velmi dobrými výsledky v polovině roku 1896. Mezitím
je ještě na vojenské škole v listopadu 1896 povýšen do hodnosti „Oberleutnant“ ( nadporučík
). Koncem roku 1896 krátce služebně působí v konstrukční kanceláři muniční továrny ve
Wöllersdorfu. Ale pak již zůstává ve Vídni, kde od roku 1897 pokračuje s nabytým
vojenským vzděláním praktickou činností v konstrukční kanceláři továrny dělostřeleckých
přístrojů a materiálu. Teoretickým proškolením a odbornou praxí získává tak speciální
vojenské znalosti a stává se konstruktérem zbraní a nábojů a odborníkem pro jejich výrobu.
( pokračování příště )

Ohlédnutí za Dnem zdraví a pohybu v Kelči
Dne 13. března 2004 se v Kelči ve velké tělocvičně základní školy konal „Den zdraví a
pohybu“. Byla to pro všechny příjemná příležitost, jak strávit všední sobotu „nevšedně“.
Přímo v tělocvičně, ale i v přilehlých prostorách, měli návštěvníci možnost ochutnat výrobky
zdravé a racionální výživy,nápoje Vitamaxima i různé pomazánky a saláty z kuchyně paní
Buberníkové.Ve třídě si téměř stovka lidí nechala zkontrolovat svůj zdravotní stav. Pracovníci
Zdravotního ústavu Zlín tady měřili tlak, hladinu cholesterolu, hladinu cukru v krvi, tělesnou
výšku a váhu i fyzickou kondici. Pracovnice ortopedické poradny ochotně odpovídala na
dotazy, kterých nebylo málo.

Hlavní program probíhal ve velké tělocvičně. Od rána se cvičilo a posilovalo. Na úvod
zacvičily cvičenky aerobní sestavu pod vedením paní Ladislavy Bijové, zahanbit se nenechaly
ani žákyně základní školy se svou sestavou, kterou s nimi nacvičila Veronika Smolková.
Zpestřením byl určitě cvičitel Radek Sadil, který dostal všechny cvičící do varu. Inspirující
byla i módní přehlídka oděvů Loany Kelč.
Tento článek je velkým poděkováním paní Ladislavě Bijové nejen za obětavost při
organizování a programovou část Dne zdraví a pohybu v Kelči, ale hlavně za nadšení,
profesionalitu, obětavost, optimismus a sebedůvěru ve vlastní „JÁ“. To vše nám totiž dává
dvakrát týdně v tělocvičně základní školy při hodinách aerobiku, kdy po celý školní rok každé
pondělí a čtvrtek ( tři hodiny týdně), bez nároku na cokoliv, pravidelně předcvičuje.Cvičení
sestavuje pro všechny, kteří chtějí pro sebe něco udělat, při tom se bavit a tak se odreagovat.
Za to jí patří velký dík.
PS. – Laďko, vydrž ! Ceníme si všeho, co pro nás děláš !
( cvičenky aerobiku )

CHARITA VALAŠSKE MEZIŘÍČÍ
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sídlo: J. K. Tyla č. 418, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 677 248

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KELČI
Nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným při zabezpečování nezbytných
životních potřeb a úkonů, kterými jsou například: úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání,
jednoduché ošetřovatelské úkony, dovážka oběda, podání oběda, mytí nádobí, nákupy a nutné
pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, praní, žehlení, doprovod na vyšetření
apod.
Tato služba je poskytována občanům v jejich domácnostech.
Dále nabízíme pedikúru a to po předchozí telefonické domluvě na číslech 571 677 248 nebo
776 243 673. Naše pedikérka Marie Jakubíčková vykonává svoji práci na stanici CHOPS ve
Valašském Meziříčí, je možné však objednat si pedikúru až domů. Pro případné zájemce z
Kelče má vyčleněny čtvrtky, avšak je vždy nutné se předem domluvit na hodině a termínu.
Je možné využít také služeb sociální pracovnice Martiny Holčákové na tel. čísle 571 677 248.
V případě zájmu o službu ,či získání dalších informací se na nás můžete obrátit vždy ve
čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod. v naší kelčské pobočce na adrese: Kelč č. 39 (bývalý Dům dětí
a mládeže, přístavba radnice). Pokud vám tato doba nevyhovuje, můžete nás telefonicky
zkontaktovat na čísle 571 677 248 v Po – Pá od 7:00 do 15:00 hod. nebo navštívit osobně v
našem zařízení ve Valašském Meziříčí na adrese: DPS na Vyhlídce, ul. J. K. Tyla č. 418, 757
01, Valašské Meziříčí.
Pečovatelská služba bude zajišťována naší novou pečovatelkou paní Helenou Tvrdoňovou,
zdravotní péče bude poskytována dle ordinace lékaře kvalifikovanými zdravotními sestrami.

Jana Langová

V Teplicích nad Bečvou se nebáli spolu smát
Dne 16.4.2004 se v Lázních Teplice nad Bečvou konala zajímavá akce pod patronátem
Nadace Divoké husy.
Už název této akce lákal k zamyšlení. Jmenovala se Nebojme se spolu smát. Kdo a s kým se
nemá bát smát? A proč? To byly nejčastější otázky, které se honily při četbě plakátu hostům
hlavou.
Kdo tuto akci navštívil, hned význam zvláštního sloganu pochopil. Smát se totiž neměli bát
postižení klienti denního stacionáře ANDĚL z Kelče a lázeňští hosté. A opravdu se nebáli!!!
Klienti denního stacionáře totiž velmi aktivně pracují v dramatickém kroužku, kde nacvičují
různé programy, které prezentují na veřejnosti. Jeden
z nejhezčích je pohádka O Zlatovlásce. Protože Zlatovláska, jak známo, má dvanáct sestřiček,
vypomohly nám i Světlušky z oddílu kelečských skautů. Dramatizace proběhla velmi úspěšně,
herci se se svými pohádkovými postavami dokázali takřka ztotožnit a hráli celým srdcem. Na
jejich výkonu to bylo znát a diváci to velmi intenzivně pociťovali. A tak mnozí v hledišti
pochopili až nyní, že postižení spoluobčané nejsou v žádném případě méněcenní, ale dokáži
se radovat a radost rozdávat jako všichni ostatní.
V programu dále vystoupili členové tanečního souboru Kalifornie ze Všechovic, který pracuje
pod Domem dětí v Hranicích. Líbil se i míčový žonglér - několikanásobný mistr světa a
Evropy - Bursass Charalambas, který je živoucím důkazem, kam to lze vlastní pílí dovést .
Mile překvapila i začínají hvězda Alice Konečná svými rytmickými písničkami. Celý večer
vtipně moderoval Richard Procházka.
Tato akce by se těžko uskutečnila bez vstřícného přístupu ze strany města Lázně Teplice, ale
taky ochotných a štědrých dárců a sponzorů.
Je dobré a důležité, aby se akce tohoto druhu konaly. Naše veřejnost mnohdy opravdu zavírá
oči před někým, kdo je jakkoliv odlišný a těžko se smiřuje s tím, že by toho člověka měla
přijmout. Zábavný večer v Teplicích nad Bečvou byl jasným důkazem toho, že pokud mají
lidé otevřené srdce, není žádný problém rozbořit všechny bariéry v něm…
Anna Hlavicová,vychovatelka

VIII. květinový den
12.5. 2004
Motto :
„Přispějte na boj proti rakovině, květina je symbolem nádorové prevence.“
Milí občané !
Již třetím rokem proběhne v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině – květinový
den.
Díky vaší štědrosti bylo v naší oblasti vybráno v roce 2002 - 8.034,90 Kč, v roce 2003 –
10.134 Kč. Celkem se v loňském roce podařilo v ČR získat 17 548.622,65 Kč.
Účel sbírky : Nádorová prevence, zlepšení života onkologických pacientů a podpora

onkologického výzkumu.
Těšíme se na setkání s vámi a vaší štědrost.
Nezapomeňte 12.5.2004 !
Skautky a Hanka Stromšíková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2004
Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás srdečně zve na tradiční
rybářské závody pořádané v sobotu 22. května 2004 na vodní nádrži CHMELNÍK 1.
Závody se konají za každého počasí od 7°° do 14°° hod. Prezence závodníků od 6°° hod,
vyhlášení výsledků cca v 14.15 hod. Zveme rybáře i z okolních rybářských organizací.
Závodit v letošním roce může i nečlen ČRS.
Již tradičně je připraveno bohaté občerstvení ( grilované makrely, uzený kabanos, pivo, limo
atd.) a tombola se spoustou zajímavých cen.
Soutěží se ve dvou kategoriích - o nejdelšího uloveného kapra (společná kategorie pro dospělé
i děti) a v lovu ušlechtilých nehájených ryb (1 cm = 1 bod).
I v letošním roce zde bude probíhat prodej ryb (kapr, pstruh duhový). Prodej bude zajištěn fy
Aska-Vlastimil Raška v dopoledních hodinách.
Výbor MO ČRS Kelč

SDH Kelč pořádá v sobotu 8. května 2004 sběr železného šrotu v Kelči. V
dopoledních hodinách budou mít občané možnost nechat kovošrot před svými
domy a zbavit se tak nežádoucího odpadu

