ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2004

ÚVODNÍK
Uplynulý měsíc - červen byl pro naše město velmi pestrý. Zahájili jsme ho vítáním nových
kelečských občánků, které proběhlo v obřadní síni naší radnice. Bylo to velmi pěkné setkání,
kterého se zúčastnili skoro všichni rodiče se svými nově narozenými dětmi. Přivítaly je děti z
mateřské školy pěkným pásmem písniček a básní.
Další akcí byl sjezd rodáků obce Lhota u Kelče. Celá vesnice se na tuto akci chystala. Dávaly
se do pořádku domy,zahrádky, cesty a veřejná prostranství. Při této akci se ukázalo, co dokáže
dobrá sousedská spolupráce a ochota přiložit ruku k dílu pro společnou věc. V sobotu 19.
června se sešli jak domácí tak lhotečtí rodáci, které čas odvál z domova. Akce začala velmi
pěkně, bohužel počasí všem pokazilo náladu.
Posledními velkými akcemi byly kelečský jarmark a svěcení městské vlajky, které proběhly
26. a 27. června. Nechci na tomto místě podrobně rozebírat jednotlivé části slavností. To bude
jistě předmětem dalších článků, ale rád bych zdůraznil, že ochota občanů přispět svým dílem
ke zdaru společného díla přispívá ke sbližování lidí, ke zlepšování sousedských vztahů a také
ke zviditelňování našeho města v celém okolí.
Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří se o zdar těchto akcí jakýmkoliv způsobem zasloužili.
Byla to vždy pomoc nezištná, bez nároku na odměnu a slávu.
Věřím, že taková setkání se budou opakovat, aby se stala skutečnou tradicí našeho města.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 10.zasedání Zastupitelstva města Kelč dne
20.05.2004







72/ 10 - Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady města Kelč
73/ 10 - Zastupitelstvo bere na vědomí protokol o přezkoumání hospodaření města Kelč za
rok 2003 a schvaluje roční účetní závěrku za rok 2003
74/ 10 - Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření městského úřadu Kelč za
I.čtvrtletí 2004
75/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje prodej částí obecních pozemků :
o parc.č. 49/1 a 2023/3 v k.ú. Kelč - Nové město pro výstavbu garáží těmto žadatelům :
Holáš Vladan ,Kelč 503, Perutka Josef a Karla ,Kelč 501, Klíma Jan , Kelč 503, Hermann
Petr ,Kelč 503, Ing.David Karel , Kelč 501 a Vlčková Ivana , Kelč 501.
o parc.č. 162/1 v k.ú. Kelč –Nové město pro výstavbu garáží těmto žadatelům :
Lukášová Jana , Kelč 512, Vinklárek Petr , Kelč 511, Baron Pavel , Kelč 511 ,Hradil
Karel ,Kelč 505, Jiráčková Dagmar,Kelč 512 ,Koleček Radomír,Kelč 506 a Jurenka Petr ,
Kelč 513( náhradník)
o Prodejní cena pozemku se stanovuje ve výši 175,-Kč/m2. Velikost jednotlivých
pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením staveb garáží. Zastupitelstvo
ukládá městskému úřadu uzavřít s žadateli smlouvy o budoucí smlouvě na prodej
těchto pozemků.
76/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 799/2 a 795/1 v k.ú. Kelč –
Nové město o celkové výměře 66m2 dle geometrického plánu č. 279 – 56/2004 od
Ing.Jaromíra Švába – SIVING , Svěrákova 183 , Valašské Meziříčí Ivaně Juklové Kelč čp.23 a
p.Bronislavu Zárubovi , Růžďka čp.198 za cenu 70,-Kč/m2.



















77/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje prodej nemovitosti domu čp.31 včetně pozemku st.pl. 45 o
výměře 492m2 v k.ú.Babice u Kelče manželům Stanislavu a Miluši Zimákovým , Kelč –Babice
čp.31 za cenu 50 000,-Kč.
78/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje prodej bytů v domě čp. 504 a 291 v Kelči včetně
odpovídajících podílů zastavěných pozemků st.pl. 355 a 339 v k.ú. Kelč – Nové město a
pověřuje jmenovanou komisi dalším jednáním s nájemníky o prodejní ceně bytů.
79/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje koupi nemovitosti do majetku města Kelč :
pozemek parc.č. 65/3 , ost.plocha o výměře 1297m2 v k.ú. Němetice od pana Jaroslava
Křenka , Kelč – Němetice čp.9 za cenu celkem 30 000,- Kč.
80/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje koupi nemovitosti do majetku města Kelč :
pozemek parc.č. 65/2 , ost.plocha o výměře 1192m2 v k.ú. Němetice od paní Marie Čočkové ,
Vražné čp. 239 za cenu 50,-Kč/m2.
81/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje koupi nemovitosti do majetku města Kelč :
část pozemku parc. č. 246 v k.ú. Kelč –Staré město od Josefa a Marie Jiříčkových a Antonína a
Aleny Richterových ,Kelč čp.503 a část pozemku PK č. 244 v k.ú. Kelč – Staré město od paní
Jarmily Pitrunové , Kelč čp. 194 , případně dalších pozemků zasahujících do místní
komunikace.
Výměra částí pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením. Zastupitelstvo pověřuje
starostu a místostarostu jednáním o kupní ceně.
82/ 10 - Zastupitelstvo doplňuje a mění své usnesení č. 67/9 takto : schvaluje spoluúčast
finančních prostředků z rozpočtu města Kelč ve výši 30 913,-Kč na opravu a nátěr oken
zdravotního střediska v Kelči čp. 31 a ve výši 19 650,-Kč na opravu a nátěr oken radnice v
Kelči čp.5.
83/ 10 - Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky paní Vilmě Vadelové , Kelč – Lhota čp.38
ve výši 50 000,-Kč pro zajištění provozu obchodu s potravinami na Lhotě a pověřuje starostu
sepsáním smlouvy o půjčce.
84/ 10 - Zastupitelstvo pověřuje radu schválením smluv o budoucí kupní smlouvě k
pozemkům na Záhumení parc.č. 242/3, 242/8, 242/9 v k.ú. Kelč – Staré město se
zaevidovanými žadateli za kupní cenu 100,-Kč/m2.
85/ 10 - Zastupitelstvo pověřuje osadní výbor v Němeticích novým projednáním prodeje
budovy školy v Němeticích .Následným jednáním pověřuje starostu a místostarostu.

Ing. Stanislav Pitrun Ing.. Karel David
starosta místostarosta

Usnesení z 25.zasedání Rady města Kelče dne 31.05.2004
86/ 10 - Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě čp.37 v Komárovicích(
prodejní prostory)

Ing. Stanislav Pitrun Ing.. Karel David
starosta místostarosta

Usnesení z 26.zasedání Rady města Kelče dne 16.06.2004


87/ 10 - Rada schvaluje pronájem nebytových prostor ( obchod) v domě čp. 37 v
Komárovicích paní Mirce Michutové , bytem Kelč-Komárovice čp. 36 na dobu neurčitou.
Zbývající žádosti se zamítají.


















88/ 10 - Rada schvaluje žádost Lucie Kunovské a Vladimíra Švarce , Kelč čp.510 o vyčlenění
dvou parkovacích míst pro osobní automobily na sídlišti v Kelči. Poplatek za užívání veřejného
prostranství stanoví MěÚ podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003.
89/ 10 - Rada po vyjádření osadního výboru ve Lhotě zamítá žádost manželů Hruškových ,
Kelč – Lhota čp. 22 o odkoupení části obecního pozemku parc.č. 885/3 v k.ú. Lhota u Kelče.
Informace bude předána zastupitelstvu.
90/ 10 - Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku turistickému oddílu mládeže Myšáci
Kelč na dopravu dětí do letního tábora v Jižních Čechách od 01.07.do 18.07.2004 ve výši dle
odsouhlasených podmínek.
91/ 10 - Rada bere na vědomí informaci předsedy SD Jednota Vsetín o rozhodnutí
představenstva družstva o stanovení prodejní ceny za prodejnu v Němeticích a tuto odmítá.
Informace bude předána zastupitelstvu.
92/ 10 - Rada schvaluje zhotovení reklamních předmětů pro město Kelč u firmy KOMPAKT –
Šumbera ,Valašské Meziříčí dle nabídky včetně použití znaku Města Kelč na těchto
předmětech.
93/ 10 - Rada bere na vědomí žádost p.Bohuslava Pavlištíka , Kelč –Komárovice čp.30 o
změnu územního plánu za účelem výstavby rodinného domu na pozemku p.č. 393/2 v k.ú.
Komárovice a tuto postupuje k projednání zastupitelstvu.
T : příští zastupitelstvo Zodpovídá : tajemník MěÚ
94/ 10 - Rada bere na vědomí oznámení Ředitelství silnic Zlínského kraje o uznání havarijního
stavu dlážděné silnice č.II/439 v Kelči a zařazení její opravy do plánu oprav na letošní rok.
95/ 10 - Rada byla seznámena s nařízením vlády ČR č. 337/2004 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev a doporučuje zastupitelstvu schválit úpravu odměn dle tohoto
nařízení.
T : příští zastupitelstvo Zodpovídá : tajemník MěÚ
96/ 10 - Rada schvaluje finanční pomoc pro TJ Kelč na úpravu fotbalového hřiště v Kelči.
Dalším jednáním pověřuje starostu a místostarostu.

Ing. Stanislav Pitrun Ing.. Karel David
starosta místostarosta

Historie
Pověsti starých měst
Helena Lisická
Boží soud - pokračování

V Brankách měl Jura známého sedláka Ondru. Když se potkali někde o jarmarku a dali se
spolu do řeči, povídali si jen o koních. Ondra měl pěkný pár valachů, ale ryzku vždycky
Jurovi záviděl. Proto šel rovnou k němu. Ve stavení byla už tma, v okně se však ještě svítilo.
Když šel Jura kolem stáje, myslel na kobylu a ze zvyku zavolal : „Ryzko! Ryzko!“
Najednou se ozvalo známé zaržání a do Jury jako by hrom uhodil. Poznal kobylu po hlase.
Chtěl otevřít vrata do stáje, ale závora zaskřípala a Ondra vyběhl z chalupy. Sotva Juru uviděl,
začal mu nadávat zlodějů a bral na něho vidle.
„Kdo je u tebe zloděj? Já jsem přišel za tebou, abys mi vrátil ukradenou kobylu. Máš ji ve
stáji,“nedal se zastrašit Jura.
Ale Ondra se dal do křiku, jako by jeho stavení přepadla tlupa zbojníků : „ Přišli k nám
zloději! Lidičky, kde jste kdo ? Poběžte na pomoc, nebo mě vykradou !“
Z okolních stavení začali vybíhat sousedé, a než se Jura nadál, byl bit jako žito. Nakonec ho

vyhnali a stěží se dovlekl domů.
Druhý den všichni v městečku věděli, jak sedlák dopadl, a čekali, jak ten spor skončí. Jura
znovu zašel na radnici a tam oznámil, že našel svou kobylu v Brankách. Páni radní ho
vyslechli, písař vše řádně zapsal, ale pak mu řekli :
„Běž domů, sedláku! A počkej, až si vás oba pozveme k soudu. Potom nám zde znovu povíš,
jak se všechno zběhlo. Právo rozhodne spravedlivě, buď bez obav.“
V Kelči tehdy měli hrdelní právo a měšťané na ně byli pyšní. Když zasedal městský soud, na
radnici bylo lidí k umačkání.
Rychtář se jednoho po druhém ptal, jak to bylo s kobylou. Jurovi svědčil obecní pastýř,
Ondrovi zase sousedé. Těžké bylo hledat pravdu, když sedlák kobylu z Branek nepřivedl a
nikdo ji neviděl. Ale soudcové rozhodli, že tu při sprovodí ještě toho dne ze světa, aby byl v
městečku pořádek.
„Když se nemůžete dohodnout po dobrém a oba jste přísahali, že kobyla je vaše, ať tedy
rozhodne boží soud,“ řekl rychář a poručil sluhovi, aby došel ke kováři a přinesl kus žhavého
železa.
Ve světnici bylo jako v úle. Jenom Jura s Ondrou mlčeli jako zařezaní. Boží soud nikdo
nemohl odmítnout, protože by přiznal, že mu kobyla nepatří. Jura se nechtěl vzdát svého
práva a Ondra zase nechtěl přijít o kobylu.
Když se sluha vrátil s kovářem, lidé jim hned udělali místo. Kovář nesl ve velikých kleštích
rozžhavenou podkovu. Rychář mu poručil, aby se postavil před soudnou stolici, a povolal k ní
oba sedláky.
„Přísahejte při božím soudu, že vaše pravda je spravedlivá. Kdo z vás položí holou ruku na
tuhle rozžhavenou podkovu, ten dostane kobylu.“
Jura s Ondrou přistoupil blíž. Strachu měli oba dost, ale nedali to na sobě znát. Když rychtář
domluvil, všichni netrpělivě čekali, co se stane. Sedláci položili pravou ruku na rozžhavené
železo. Ondra to nevydržel, zařval a ucukl. Zato Jura držel statečně. Kvůli ryzce si celou ruku
popálil, ale dokázal, že je v právu, a soud mu kobylu přiřkl.
Písař zapsal rozsudek řádně do knih. Bylo rozhodnuto, že rychtář půjde s Ondrou do Branek a
ukradenou kobylu přivede zpátky k Jurovi. Ten se zatím rozběhl k babce kořenářce, aby mu
dala hojivou mast na popálenou ruku. Večer měl už ryzku ve stáji a byl šťastný.
V jeho při mu ale nepomohl boží soud, který býval starým zvykem a pověrou. Pomohlo mu
vědomí vlastního práva a silná vůle, s níž dokázal překonat strach a bolest.
Milada Davidová

Kultura
SOBOTA 28. 8. 2004, 14:00 hodin BĚH TERRYHO FOXE, sportovní odpoledne pro všechny

START 14:00 u radnice
CÍL v parku
- po celé odpoledne hry, soutěže, zábava v parku pro všechny věkové kategorie
- zakončení při country hudbě
Podrobnější informace budou podány městským rozhlasem.
Specifikace BTF

Běh Terryho Foxe je významná sportovně společenská humanitární akce pořádaná v desítkách
zemích světa a je možno jej charakterizovat jako součást moderního životního stylu spojeného
s aktivním pohybem a tendencí nekouřit, protože na zdolání předepsané trati během je nutné
se pravidelně připravovat. Tato akce dále symbolizuje trvalou podporu nádorové prevence
tím, že poutá zájem veřejnosti na aktuální onkologickou problematiku. V osobě mladého
Kanaďana lze dokumentovat sílu vůle člověka, který, ač sám ohrožen, myslí na ochranu
zdraví spoluobčanů.
Běh Terryho Foxe je dobrovolná humanitární akce. Jeho účelem je absolvovat předepsanou
trať (udělat něco pro své zdraví), finanční – získat z příspěvků účastníků finanční prostředky
na výzkum rakoviny, solidární – vyjádření solidarity s nemocnými a předání poselství
Terryho Foxe dál, především dětem a mladým lidem.

Rybářské závody
V sobotu 22.května se na vodní nádrži Chmelník v Kelči konaly tradiční rybářské závody.
Závodů se zúčastnilo celkem 71 závodníků, z tohoto počtu 9 dětí do 15 let. Cenami pro
jednotlivé výherce byly rybářské potřeby nebo povolenky k rybolovu. Závody probíhaly v
těchto disciplínách a věkových kategoriích:
1. největší úlovek ušlechtilých ryb – počítala se délka veškerých ulovených kaprů a amurů.
Vyhodnocení proběhlo ve dvou kategoriích: 3 místa dospělí+mládež od 16 do 18 let a 3 místa
děti do 16 let.
2. největší úlovek kapra – rozhodovala míra uloveného kapra. Vyhodnocovalo se pouze jedno
místo (společně dospělí, mládež a děti do 16 let).
Výsledky závodů:
Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb (dospělí)

1.místo: Tomáš PAŘENICA (MO Rožnov p/R) chytil 4 kapry o celkové délce 194 cm.
2.místo: Pavel ZMARZLÁK (MO Valašské Meziříčí) chytil 3 kapry o celkové délce 163 cm.
3.místo: Radek HLAVA (MO Hranice n/M) chytil 3 kapry o celkové délce 144 cm.
Kategorie o největší úlovek ušlechtilých ryb (děti)

1.místo: Daniel MĚSÍC (MO Ostrava) chytil 2 kapry o celkové délce 105 cm.
2.místo: Jaromír DRLÍK (MO Valašské Meziříčí) chytil kapra o délce 53 cm.
3.místo: František HAVRAN (MO Kelč) chytil kapra o délce 52 cm.
Kategorie o nejdelšího kapra

1.místo Tomáš FRKAL (MO Ostrava) chytil kapra o délce 56 cm.
Za zdárný průběh závodů děkujeme všem organizátorům, závodníkům, návštěvníkům těchto
závodů, půvabným dámám za pomoc při vylosování tomboly a v neposlední řadě sponzorům
letošní tomboly s mnoha zajímavými cenami: firmě Ant. Cimala spol.s r.o.- prodejna
rybářských potřeb ve Valašském Meziříčí, firmě Gasmont – Roman Večeřa, firmě ASKApstruhařství Rožnov p/R, Městskému úřadu Kelč, Zemědělskému družstvu Kelečsko,
Odbornému učilišti Kelč, Pekárně VIVA s.r.o. Kelč, firmě Polymont – Petr Smahel, firmě
Elektronika Lubor Pitrun, firmě ELSAP – Josef Srkala, firmě NVB servis, s.r.o.- Ing.Radek

Vacula, firmě AKORD Kelč-Jaroslav Pajdla, firmě LOANA a.s. závod Kelč a prodejnám
rybářských potřeb v Hranicích na Moravě a v Bystřici pod Hostýnem.
Dále děkujeme za věcné dary do tomboly firmám a soukromým podnikatelům ze Všechovic:
Ing.Miroslavu Bělíkovi (software), pí. Boženě Číhalové (prodejna potravin), p. Václavu
Horáčkovi (trafika), p. Jaroslavu Kundrátovi, p. Jiřímu Losertovi, p. Jaroslavu Jemelíkovi, p.
Václavu Pitrunovi (stomatologická laboratoř), p. Aloisu Gerlovi (opravy zemědělské
techniky) a OÚ Všechovice.
Ing. Jaroslav Orel

SLAVNOSTNÍ VÍKEND SE V KELČI VYDAŘIL
Kelečský jarmark i svěcení vlajky měly pěknou úroveň díky ochotě a obětavosti členů těchto
spolků a organizací: Skauti, Zahrádkáři Kelč, Hasiči Kelč, Sdružení Anděl, Myslivecké
sdružení Kelč, pracovníci MěÚ Kelč – ing. S. Pitrun, M. Baďuříková, A. Bičanová, Z.
Porazil, L. Tomášková, ZŠ Kelč a ostatní občané, kteří pomáhali při přípravě a průběhu obou
náročných akcí.
Zdravotní službu po oba dny vykonávala pí. D. Bělíčková, pí. A. Hlavicová kromě jiného
zajistila kroje pro děti do průvodu, pí. L. Máchova se starala o malé fotbalisty během svěcení
vlajky, děvčata bývalých 9. tříd obsluhovala při svátečním obědě, pí. E. Pitrunová a A.
Polášková připravily jídlo, pí. D. Valchařová a pí. L. Kuběnová se postaraly o výzdobu
jídelny a radnice, u vstupného se střídaly pí. M. Keclíková, pí. M. Čadrová a pí. Z. Jurečková,
o techniku se staral p. T. Schybol a p. J. Srkala. Řazení průvodu měl na starosti p. Vl.
Žalmánek.
Všem patří upřímné díky.
Zvláště děkujeme panu kancléři Antonínu Baslerovi z Olomouce, panu páterovi Piotru
Wardeckému, p. V. Rolincovi a p. M. Pavlů, kteří nemalou měrou přispěli k slavnostnímu
průběhu svěcení vlajky.
Panu Svobodovi z Lipníka a panu J. Kunovskému patří poděkování za sponzorské dary.
Veliké díky všem ostatním nejmenovaným.
Red. rada

