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Usnesení z 13.zasedání Rady města Kelče dne 29. 09. 2003

















Rada vyhlašuje záměr pronájmu těchto obecních pozemků : par.č. 992/11, 992/12, 993/1,
993/2 , 1019/1 , PK 993/2 a PK 1019/2( zahrádky pod hřištěm ) všechny v k.ú.Kelč – Nové
město.
Rada schvaluje pronájem obecního pozemku parc.č.273 – orná půda o výměře 792m2 v k.ú.
Kelč – Nové město panu Antonínu Janoškovi , Kelč čp.411.
Rada nevyhovuje žádosti p.Otakara Michela , Kelč čp. 402 o pronájem obecního pozemku
parc.č.273 v k.ú. Kelč – Nové město.
Rada bere na vědomí žádost Ivety a Davida Vernerových , Svazácká 6 , Ostrava – Zábřeh o
prodej obecního pozemku parc.č. 645 v k.ú. Němetice.K tomuto pozemku existuje nájemní
vztah , do doby jeho ukončení se žádost odkládá.
Rada bere na vědomí požadavky osadního výboru Komárovice na opravy komunikací a
chodníků a pověřuje starostu a místostarostu jejich posouzením a realizací.
Rada bere na vědomí žádost Jana Zedka , Police 76 o byt v připravované výstavbě bytových
domů v lokalitě „Pod pivovarem“ a ukládá MěÚ zařadit žadatele do evidence žadatelů o tuto
výstavbu.
Rada bere na vědomí žádost manželů Hýžových , Kelč čp.510 o zakoupení stavebního místa v
lokalitě „Na Záhumení“ a ukládá MěÚ zařadit žadatele k ostatním žádostem.
Rada na základě žádosti Odboru školství , mládeže a sportu , Krajského úřadu ve Zlíně,
schvaluje vydání souhlasu k pověření Základní školy Kelč k organizaci okresního a krajského
kola soutěží a přehlídek jejichž vyhlašovatelem je MŠMT ČR.
Rada byla seznámena s žádostí paní Marie Mašlaňové , Kelč čp. 389 o pomoc při řešení
situace v zásobování pitnou vodou a pověřuje starostu jednáním s VaK Vsetín a.s. ,která
provozuje vodovodní řád.
Rada schvaluje stanovení poplatku za užívání velké tělocvičny ZŠ Kelč pro všechny uživatele
ve výši 100,- Kč za 1 hodinu , a to od října 2003. S uživateli budou sepsány smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí obecního domu ve Lhotě u
Kelče čp.46.

Usnesení z 5.zasedání Zastupitelstva města Kelče dne
09.10.2003







Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč
Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření MěÚ Kelč za I.pololetí 2003 a k
30.09.2003 .
Zastupitelstvo schvaluje úpravy rozpočtu k 30.09.2003 ve výdajové a příjmové části ve výši 43
480 tis. Kč .Zastupitelstvo pověřuje finanční komisi o prověření přečerpaných položek.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku st.pl. 135/2 – zast. plocha o výměře 663 m2 včetně
stavby stodoly panu Antonínu Machačovi , Kelč čp. 110 za odhadní cenu.
Zastupitelstvo bylo informováno o směně pozemků s panem Srkalou Pavlem , Kelč čp.503 a
návrh odkládá , protože nejsou splněny podmínky smlouvy o budoucí smlouvě.
Zastupitelstvo vyhlašuje záměr převodu těchto obecních nemovitostí :
o pozemek parc.č. 707/13 – orná půda o výměře 180 m2 v k.ú. Kelč – Nové město
o část pozemku parc. č. 231/11 – ost.plocha o výměře 68 m2 , označenou dle
geometrického plánu parc.č. 231/12 v k.ú. Kelč – Staré město
o dům čp. 31 v Babicích včetně pozemku st.pl. 45
o dům čp. 55 v Němeticích včetně pozemku st.pl. 44/3
o část parcely st.pl. 254 v k.ú. Kelč – Nové město



Zastupitelstvo vzalo na vědomí dohodu mezi ing.Josefem Neřádem, Kelč čp.512 a Vlastimilem
Pitrunem , Kelč čp.503 o postoupení práv ke stavbě garáže „Na drahách“.

Historie
Záhorská kronika - Prosinec 1932
Karel Horák, Zámrsky
Závěť zámrského fojta.
Vesnice Zámrsky leží při samé hranici okresu valašskomeziříčského. V katastru této vesnice leží i
dvůr Kamenec, jehož pánu byli občané zámrští povinni robotou.
Dědičným rychtářem roku 1754 byl Václav Zámrský, po svém otci rovněž téhož jména, a to od roku
1713. Mezi oběma uzavřen byl dobrovolný a dokonalý kup, jehož znění následuje :





Kterak jsouce já již věkem sešlý, prodávám a pouštím mé fojstství, které mám náležitě
zaplacené, mému synu Václavovi za sumu 350 zlatých moravských, na kteroužto sumu jedno
sto zlatých závdavku mně již náležitě vyložil.
Vejminek sobě do mé smrti tento činím : v rolích v „Jablunkách“ jménem jednu čtvrt na 3 a
půl měřice, v „Důlku“ na 3 a půl měřice, v „Třetím poli“ a „Na Náměřku“ na 2 a půl měřice, iten
u Stražiska louku a zadní zahrady půl. Kdyby mne pak Pán Bůh z tohoto světa dříve než moji
manželku povolati ráčil, tehdy po mně pozůstalá manželka má vejminku do jednoho každého
nadepsaného pole toliko na jednu měřici do své smrti užívat a od držitele fojtství ji se beze
vší odpornosti příti má. Item v poli má také louky na jednu fůru sena míti. Než však kdyby se
po mně znovu provdala, všecken ten vejminek propadnouti má.
Stalo se L.P. 1713 dne 24. aprilis a činil tento zápis u přítomnosti pana Martina Indrucha,
měštěnína města Kelče, a Matěje Indrucha, souseda kladrubského. Mému synovi při fojtství
ještě tento přídavek činím : koně tři, totiž náručního, podsedního a opratního, kobylu čtvrtou
pro obdělávání vejminku do smrti měj. Item vůz kutej, 4 brány, pluh ze železí, policu pro
náčiní. Jedna truhla sypací v síni má mně jakožto otci zůstati. Řetaze, nebozíze a sekery ano
i co jiného náčiní hospodářského je, všechno při fojtství nechávám, ano i kotel železný v
kamnech. Konečně co hlinou zamazáno a hřebíkem přibito, tím já ani žádnej jinej hejbati
nemá. Tento kup, poněvadž obě strany s tím vším, jak teď postaveno jest, spokojení jsou,
ode mne se za pořádný uznává a ratifikuje.
Na zámku kelečském 21. septembris 1717.
Wentzel Schindelek

Milada Davidová

Kultura
POZVÁNKA
pro všechny důchodce na
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ,
které se koná ve čtvrtek 27. listopadu v 17,00 hodin
ve velkém sále Hasičského domu v Kelči.
Občerstvení,hudba,zábava…zajištěno !

Přijďte si zpříjemnit podzimní čas se svými spoluobčany, kamarády a známými.
Kulturní dům v Kelči :
sobota 15. listopadu ZUBR ROCK SHOW
AC/DC ( revival BAND BRNO ), ALKEHOL ( revival ), THE KORF,
HONEY –BUNNY, ORANICE, GRADACE
vstupné 90 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě
tel. 776 033 130
sobota 22. listopadu - taneční zábava
– pořádají fotbalisté
Připravujeme :
sobota 6. prosince
– dopoledne Vítání občánků – Obřadní síň Městského úřadu v Kelči
– odpoledne v 17 hodin na náměstí v Kelči – MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – opět přijede Mikuláš i s
anděly, ale zase jim budou v patách čerti ! Rozdají všem malým dětem balíčky.
Balíčky se budou dávat po předložení žetonu, který obdrží rodiče dětí od 0 do 15 let na Městském
úřadě v Kelči. Žetony se budou vydávat od pondělí 1. prosince 2003.
neděle 7. prosince - divadelní představení místního spolku

Vodník Mařenka

středa 24. prosince – Živý beltém

Nabídka jiného kulturního vyžití :
Středa 3. prosince v 19.00 hod. - Sportovní hala Novesta Zlín
koncert: LUCIE BÍLÁ
v rámci turné "Bílé vánoce Lucie Bílé"
Lucie Bílá vydává nové album a na koncertě v rámci vánočního turné se také představí:
Jiří Korn a 4tet, Martin Pošta, kapela Boom! Band
cena: 450,- / 490,- / 690,- Kč

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2003
Neděle 2. listopadu v 18 hodin
CHICAGO
Renée Zallwegerová, Catherine Zeta – Jonesová a Richard Gere v brilantním návratu velkého
hollywoodského muzikálu ověnčeného nominacemi 13 Oscarů a 3 Zlatých globů. Film natočil
debutující Rob Marshall jako satiru na mediální manipulaci a kult zločineckých celebrit. Americký
muzikál s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 9. listopadu v 18 hodin
KRÁSNÁ POKOJSKÁ
Jennifer Lopezová a Ralph Finnes v soudobé variaci na pohádku o Popelce. Americká romantická
komedie s českými titulky, vstupné 31 Kč.
Neděle 16. listopadu v 18 hodin

KURS SEBEOVLÁDÁNÍ
Praxe dávno potvrdila, že v každém psychiatrovi je i kus blázna, což dokazuje i Jack Nicolson v
bláznivé komedii s českými titulky, vstupné 33 Kč.
Neděle 23. listopadu v 18 hodin
CHARLIEHO ANDÍLCI – na plný pecky
Kdo viděl jedničku, tuší, že i v této akční komedii půjde o akci, suché hlášky, ale především o
Cameron Diazovou, Drew Barrymoreovou a Lucy Liuovou v sexy oblečcích. Americká komedie s
českými titulky, vstupné 33 Kč.
Neděle 30. listopadu v 18 hodin
TERMINÁTOR 3 – Vzpoura strojů
Lidstvo čeká boj s kyborky. Schyluje se k jaderné katastrofě. Rakouský kulturista, nynější kalifornský
guvernér se pere s americkou modelkou. Bitva o budoucnost lidstva začíná dnes ! Znovu !
Pokračování úspěšných „Terminátorů“ s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Sobota 29. listopadu v 17 hodin
Na žádost občanského sdružení Nový život o.p.s. bude v našem kině promítán film
JEŽÍŠ. Film je dabován v českém znění, vstupné dobrovolné.
Miroslav Pajdla, vedoucí Kina Kelč

Kopaná
Středa17. 9. 2003
Mladší žáci, Kelč – Štítná 4 : 1
Starší žáci, Kelč Štítná 2 : 0
Sobota 20.9. 2003
Mladší žáci, Kelč – Napajedla 5 : 0
Starší žáci, Kelč – Napajedla 0 : 2
Neděle 21. 9. 2003
Mladší přípravka, Kelč - Holešov 4 : 1
Starší přípravka. Kelč – Holešov 2 : 1
Muži, Kelč „B“ – Jarcová 0 : 2
Muži, Kelč – Břest 0 : 3. Od porážky k porážce. Ze sedmi odehraných kol bodovali muži pouze
jednou !!! Usadili se v tabulce na poslední příčku,i když v tomto utkání byli soupeři rovnocenným
týmem. Pouze však jen po šestnáctku. Za celé utkání nedokázali vystřelit na soupeřovu branku. Je
jen škoda, že hráči nedají do každého utkání něco navíc. Jistě by to přineslo i vytoužené góly.
Sobota 27. 9. 2003
Mladší žáci, Kroměříž – Kelč 3 : 2
Starší žáci, Kroměříž – Kelč 2 : 2
Dorost, Kelč - Horní Bečva 9 : 3
Neděle 28. 9. 2003
Muži, Růžďka – Kelč „B“ 6 : 2

Muži, Mrlínek – Kelč 3 : 2 ( 0:0). Ani tentokrát se hráči ani diváci výhry nedočkali. I když nehráli tak
odevzdaně jako v předešlých utkáních. V prvním poločase byli dokonce lepším týmem. Vytvořili si
dvě tutovky. Jen výborný výkon domácího brankáře zachránil domácí od pohromy. Vstup do druhého
poločasu naši hráči zaspali. Domácí se ujímají vedení. Vzápětí však vyrovnal Marcel Abrman. Ovšem
dvě chyby našich obránců dostaly domácí do vedení. Kontaktní branku vstřelil Martin Pastrnek. K
vyrovnání byl blízko Tomáš Kocián. Jeho hlavička však skončila na tyči. Věřme, že zlepšený výkon
nabudí hráče i do dalších utkání.
Sobota 4. 10. 2003
Mladší žáci, Kelč – Lužkovice 15 : 0
Starší žáci, Kelč – Lužkovice 1 : 1
Dorost, Poličná – Kelč 3 : 2
Neděle 5. 10. 2003
Muži, Kelč „B“ – Valašská Bystřice „B“ 2 : 3
Muži, Kelč – Miškovice 3 : 1 ( 1 : 1). Po sérii porážek vítězství. Utkání se hrálo za velmi nepříznivého
počasí. Po celou dobu utkání pršelo. Na lavičce stanul staronový trenér p. Musial. Pan Folta od
mužstva odešel. Do utkání vstoupili lépe hosté. Ujali se vedení. Před koncem poločasu vyrovnal
Jarek Machač. Hostující hráči byli lepším týmem. Do druhého poločasu vstoupili naši hráči jako
pokropení živou vodou. Bojovali. Výsledkem byly i branky. O dvě se postaral Petr Tomášek. Kdyby
takto bojovali hráči i v minulých utkáních, nemuseli být na posledním místě.
Sobota 11. 10. 2003
Mladší přípravka, FK Zlín : Kelč 4 : 0
Starší přípravka, FK Zlín – Kelč 12 : 0
Dorost, Kelč – Dolní Bečva 5 : 1
Neděle 12. 10. 2003
Mladší žáci, Hulín – Kelč 1 : 0
Starší žáci, Hulín – Kelč 0 : 1
Muži, Kelč – Mysločovice 2 : 1 ( 1 : 0 ). Opět důležité body. Utkala se mužstva z dolních pater
tabulky. Šlo o to, komu připadne poslední příčka tabulky. Od první minuty měli naši hráči územní
převahu. Vytvořili si několik slibných šancí. Z nich dvě tutovky neproměnil Tomáš Kocián. Náladu
ovšem spravil Jiný Tomáš, a to Srkala brankou těsně před koncem poločasu. Ve druhém poločase
byl vyloučen hostující hráč. Kdo si myslel, že to bude pro náš tým výhoda, byl na omylu. Hráči
bojovali i za vyloučeného hráče. Přesto to byli naši, kteří vstřelili branku. O ni se postaral Kouřilek.
Tento hráč k nám přišel z Ústí. Hostům se podařilo snížit z pokutového kopu za faul v pokutovém
území. Poté byli hosté lepším týmem. Naši hráči si však vítězství nenechali ujít.
Miroslav Červek

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2003 – 2004
Výsledky 1. – 4. kola :
Vsetín „B“ - Kelč

8:2

1644 – 15870

Kelč- Val.Mez. „C“

8:2

1644 – 15092

Lipník „C“ - Kelč

0 : 10

1458 – 15882

Kelč- Bílovec

4:6

1624 – 16370

Po 4. kole je v čele soutěže družstvo Vsetín „B“ se ziskem 8 bodů. Kelč je na 4. místě se ziskem 4
body.
Severomoravský oblastní přebor dorostenců 2003 – 2004
Výsledky 1. a 2. kola :
Kelč- Optimit Odry

8:0

1092 – 9532

Unie Hlubina - Kelč

2:6

1012 – 10632

Tabulku vede Hlubina Ostrava „A“ se ziskem 4 body. Kelč je na 3. místě se ziskem 4 body.
Josef Gassmann

Základní škola informuje
Z činnosti školy









Ještě na konci září se 28 žáků naší školy zúčastnilo jednodenní dějepisné exkurze
do polské Osvětimi a Krakova. Cílem cesty v Osvětimi byl Památník holokaustu
2. světové války. Žáci zde v doprovodu polské průvodkyně absolvovali téměř tříhodinovou
prohlídku areálu bývalého koncentračního tábora z doby 2. světové války a na vlastní oči
mohli vidět autentické prostředí, v němž svůj život trávily a také ukončily statisíce lidí z celé
Evropy v době války. Celá prohlídka byla velmi působivá a v některých případech bylo
svědectví o holokaustu až otřesné. Proto jako balzám na oči a duši působila prohlídka
historického jádra města Krakova, kam se celá výprava vydala z Osvětimi. Krakov je krásné
starobylé město, jehož centrem je hradní komplex Vavel nad řekou Vislou, dále Mariánský
chrám, historické obchodní centrum Sukiennice a Radniční věž na tzv. Rynku Glownem.
Dojem z Krakova umocnilo ještě krásné slunečné počasí.
2. října zahájil svou činnost keramický kroužek s názvem Keramika hrou. Patronát nad tímto
kroužkem má pan Zdeněk Švehlík z Bystřice pod Hostýnem a ve škole kroužek probíhá pod
dohledem pedagoga – Mgr. Zdeňky Havranové. Děti, které se do tohoto kroužku přihlásily, se
naučí pracovat s keramickou hlínou, získají manuální zručnost, budou rozvíjet svou fantazii a
estetické cítění. Svými výrobky, které si po vypálení odnášejí domů, jistě udělají radost nejen
sobě, ale i svým blízkým. Kroužek se koná vždy ve čtvrtek, a to jednou za 14
dnů. Další informace můžete získat u paní učitelky Zdeňky Havranové, popř. na telefonním
čísle 571 647 127.
Od počátku října začaly děti docházet do kroužku Hravé angličtiny, který vede Mgr. Eva
Hartmannová, a zároveň se pomalu rozjíždí kroužek Sborový zpěv, a to pod vedením Mgr.
Ivety Stržínkové.
Zájezdem na plavecký stadion do Rožnova pod Radhoštěm zahájil 2. října své říjnové aktivity
školní klub. Následovalo sportovní odpoledne v tělocvičně školy (3.10.), zájemci z řad dětí si
zahráli přehazovanou. 11.10. uspořádaly vychovatelky školní družiny a školního klubu
dopolední zájezd do Teplic nad Bečvou spojený s turnajem v minigolfu a čas byl i na
prohlídku lázeňského střediska. V pátek 15.10. se v tělocvičně školy sehrál volejbalový
miniturnaj a také další pátky v měsíci říjnu byly ve znamení míčových her, které jsou mezi
dětmi velmi oblíbené.
Ve dnech 17. – 19. října absolvoval vítězný fotbalový tým celorepublikového turnaje Školský
pohár Coca – cola 2002/2003 zájezd Dortmund 2003. To totiž byla hlavní cena
pro vítěze. Ve čtvrtek večer hoši i s doprovodem - panem učitelem Pavlem Vaiglem a
Pavlem Faltýnkem vyjeli směr Praha a pak dále pokračovali na česko – německé hranice až
do Dortmundu. Program tří dnů byl opravdu nabitý a hlavně přinesl klukům spoustu zážitků a
dojmů. Co jiného by si kluci, kteří mají rádi fotbal, mohli přát, než se setkat se špičkovými
hráči jako je Tomáš Rosický nebo Jan Koller nebo s celým manšaftem Borussie Dortmund.

Kromě osobních setkání se slavnými fotbalisty se naši hoši zúčastnili autogramiády, tréninku
A mužstva Borussie v jejich tréninkovém areálu, přípravy na přátelské utkání s hráči Borussie
(toto utkání pak sehráli v sobotu v poledne), nechyběla ani organizovaná prohlídka města
Dortmund a v sobotu večer se naši kluci stali diváky utkání národní ligy, a to zápasu Borussie
proti Hannoveru. Poslední víkendový den strávili v zábavním Warner Bros parku (podobnost
s názvem amerického studia kreslených filmů není náhodná). Následovala schůzka se
zástupci televize opět v Dortmundu, neboť o pobytu našeho družstva bude natočen
dokument, a pak už následovalo rozloučení a zpáteční cesta domů. Tři dny splnily určitě více
než očekávání zúčastněných a pro všechny to byl zážitek, na který se nezapomíná.
PhDr. Pavla Čučková,zástupkyně ředitele školy

**************************************************************************

Proč se říká…..
Mít hroší kůži
( ývilticen, ýlrto týb = )
Novinářská kachna
( icaznes ícíjuzubzv, avárpz ánelšymyv, áneřěvoen =)
Pandořina skříňka
( olz íšániřp áretk, itsovaděvz lobmys =)
Potěmkinovy vesnice
( itsončetuks ínárítsaz = )

Pečovatelská služba v Kelči

V minulém čísle městského Zpravodaje jsme uveřejnili zprávu, že ve spolupráci s městem Kelč
chceme v budoucnu zajišťovat terénní služby pro seniory a zdravotně postižené. Slíbili jsme, že vás
budeme informovat o dalším vývoji zavádění těchto služeb v městě Kelč a blízkém okolí.
Uveřejnili jsme anketní lístek týkající se potřebnosti terénních ošetřovatelských a pečovatelských
služeb v místním regionu. Z výsledku anketního šetření vyplynulo, že o zmíněné služby je zájem.
Počátkem listopadu bude mít kelčská pobočka Domácí péče Farní charity Valašské Meziříčí sídlo v
prostorách Domu dětí a mládeže č. 39 (přístavba radnice). Na tomto místě budeme poskytovat
veškeré informace týkající se našich služeb a možností jejich využívání. Z počátku budeme k
dispozici jen některé dny v týdnu. Těšíme se na vás!

Za Farní charitu Valašské Meziříčí, Mgr. Jana Langová (tel. 571 677 248)

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti











60 let
Novosad Josef, Němetice
Rakovský Josef, Kelč
65 let
Plesníková Bohuslava, Lhota
75 let
Kunovský Miroslav, Němetice
Chvatík Václav, Kelč
80let
Jiříček Miroslav, Kelč
83 let
Vykopalová Vojtěška, Kelč
Strnadlová Marie, Babice
Jiříček Jan Kelč
Mašlaňová Marie, Kelč
84 let
Jiříček František, Kelč
90 let
Pitrunová Marie, Kelč

Narození

Pavel Vittek, Kelč

Sňatky

Pavel Ulrych * Lucie Ovčáčíková
Úmrtí

František Kundrátek 65 let, Kelč
Ludmila Maňasová 79 let, Němetice
František Strnadel 64 let, Babice

