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Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec – srpen 2011

Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kelč dne 13.6.2011.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 2/2011
dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací ZŠ
a MŠ Kelč z finančních prostředků škol za I. pololetí r. 2011.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy s firmou ASA Expert Ostrava na
dopracování projektové dokumentace energetických úspor Hasičského domu
v Kelči a pověřuje starostu dalším jednáním na zajištění cenové nabídky
na zpracování projektové žádosti o dotaci z OPŽP na uvedenou akci.
 Rada přijímá výtěžek veřejné sbírky občanů Komárovic ve výši 11.000,- Kč
na rekonstrukci technického vybavení zvonu v kapli Panny Marie Bolestné
v Komárovicích.
 Rada souhlasí s umístěním stavby vodovodní přípojky k domu pí.D.V., Praha
4 Kamýk na parcele č. st. 388 v k.ú. Kelč-Staré Město, která bude umístěna na
obecním pozemku p.č. 231/3 v k.ú. Kelč-Staré Město a schvaluje uzavření
smlouvy o právu k provedení této stavby.
 Rada schvaluje zadat přezkum hospodaření Města Kelč za rok 2011
kontrolnímu oddělení Krajského úřadu Zlínského kraje.
 Rada odmítá žádost ing. J.F., Přerov o odkoupení obecních pozemků parc.
č. 627, 691, 610, 613, 616/1, 616/3, 618/2, 586/22 a 615/2 v k.ú. Němetice.
 Rada bere na vědomí informace Bc. Martiny Schybolové, DiS. o přípravě
XV. Kelečského jarmarku ve dnech 25. a 26.6.2011.
 Rada schvaluje uzavření dohody s p. Ervínem Tvrdoněm, Kelč na pronájem
veřejného prostranství v parku u kina na kulturní akci dětský den s večerní
zábavou dne 11.6.2011.
 Rada bere na vědomí zápis z jednání osadního výboru v Němeticích ze dne
8.6.2011.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 1.000,- Kč Nadaci Moravské
Slovácko a Galerii Joži Uprky ve Veselí nad Moravou na uspořádání výstavy
obrazů malíře Joži Uprky ve Valdštejnské jízdárně v Praze ve dnech 15.9.
2011 – 2.1.2012.
 Rada bere na vědomí oznámení PS MOST Ostrava-Hrabůvka o pořádání
turnusů letních dětských táborů na tábořišti v Němeticích u Bečvy.
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U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 23.6.2011.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
 Zastupitelstvo ruší své usnesení č. 26/4 z 24.2.2011.
 Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet města Kelč za rok
2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2010 s drobnými nedostatky uvedenými ve zprávě
o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- účetní jednotka bude respektovat druhové třídění rozpočtové skladby dle účetních
případů.
 Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2011 –
rozpočtové opatření č. 2/2011.
 Zastupitelstvo schvaluje převod hospodářského výsledku města Kelč z roku 2010.
 Zastupitelstvo schvaluje majetkoprávní vypořádání k pozemkům v rámci stavby
„Silnice II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obcí“ mezi městem Kelč
a Zlínským krajem takto:


 bezúplatný převod pozemků města Kelč parc.č.1328/79, 1328/45, 1328/81, 1328/46,
1328/77, 1328/49, 1328/74, 1328/62, 1328/64, 1328/65, 1328/68, 1328/69, 1328/70,
1328/61, 1328/47, 317/6, 1312/36 v k.ú. Kelč – Staré Město a parc.č. 2023/63,
2023/69, 2023/74, 2117/3, 2116/1, 2116/2, 2023/72, 2023/55, 2023/66, 2023/28,
2051/85, 2051/84, 2051/76 v k.ú. Kelč – Nové Město do vlastnictví Zlínského kraje
 bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje parc.č. 1328/63 a 1328/66 v k.ú. Kelč –
Staré Město a parc.č. 2039/4 a 2051/79 v k.ú. Kelč – Nové Město do vlastnictví
města Kelč.

Informace z matriky

Zapisování dětí do cestovního dokladu rodičů končí
Na základě zákona č. 329/199 Sb., o cestovních dokladech a ve znění pozdějších
předpisů se ruší všechna ustanovení, která se týkají zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů, a to ke dni 1. července 2011.
Dosavadní zápisy dětí v cestovních dokladech rodičů jsou platné do 26. června
2012 s tím, že není dotčena platnost dokladů pro jejich držitele.
Děti zapsané v cestovním dokladu rodičů mohou překročit státní hranice bez
vlastního cestovního dokladu nejpozději 26. června 2012.
(zdroj: Valašskomeziříčský Zpravodaj, červen 2011)
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Svoz odpadů ve městě KELČ
II.pololetí 2011
Směsný komunální odpad
popelnice 110 l, 120 l, 240 l, kontejnery 1100 l,
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden : středa - KELČ část města
sudý týden : středa - KELČ část města + místní části
Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
9.9.

18.11.

Tříděný plasty –žluté pytle
28.7.

1.9.

6.10.

10.11.

15.12.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
23.9.

30.12.

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
červenec, srpen 2011
Středa
Středa

27. 7. 2011
31. 8. 2011

12.30 – 16.00 hod.
12.30 – 16.00 hod.

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod.,
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod.
pátek
8.00 – 13.00 hod - jen příjem nových žádostí
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Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – Informace – rozbor pitné vody
Laboratoř VaK Vsetín je akreditovaná laboratoř s působností
v regionu Valašska se zkušenostmi s rozbory vod. Nabízí občanům,
kteří nejsou připojeni na veřejný vodovod a používají nebo se
chystají používat vodu z vlastní studny, vrtu nebo kolaudují stavbu,
kontrolu kvality pitné vody nebo vrtu.
Součástí
rozboru (krácený rozbor podle vyhl. 252/20 Sb.) je
konzultace k výsledkům, případně doporučení, jak zajistit pitnou
vodu, nebo jak vyřešit nejběžnější problémy v její kvalitě.
Co je potřeba udělat?
Zavolat ( PO-Pá 6,30 – 14,30 hod.) na tel. číslo: 57 414 363 nebo
731 822 311 a objednat odběr vzorku. Uveďte příjmení, jméno,
adresu, telefon a místo odběru.
Odběr lze zajistit dvěma způsoby:
Vzorkařem laboratoře, který přijede na místo a vzorek odebere
(doporučeno u rozboru pro kolaudace a pro úřady)
Osobně – po vyzvednutí vzorkovnic v laboratoři odeberete vzorek
sami (slouží jako informace o kvalitě vody).
Vše ostatní už pro Vás zajistí laboratoř (analýzy, výsledky, protokol,
příp. konzultaci).
Nabízíme rovněž rozbory odpadních a jiných typů vod podle Vašich
požadavků.
Kontaktujte nás:
VaK Vsetín, a.s., Centrální laboratoř, Jiráskova 1089, Vsetín.,
tel.: 571 414 363, 731 822 311, vaclav.janik@vakvs.cz
RNDr. Václav Janík, vedoucí střediska Laboratoře VaK Vsetín, a.s.

Městská knihovna Kelč – provoz o prázdninách:
4. – 8. července 2011
1. – 12. srpna 2011
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Kultura
V Kelči byl v neděli 12. června nejšikovnější dívence udělen titul
SEMIKRÁSKA KELČ 2011
V neděli se kelečští občané stali svědkem významné události. Na místním výletišti, pod
nebem plným sluníčka soutěžilo 10 děvčat o vzácný a jedinečný titul, který se uděluje
jednou za dva roky jenom v Kelči - titul SEDMIKRÁSKA KELČ 2011. Odborná
porota ve složení: Ing. Karel David, starosta města Kelče, Mgr. Dušana Mužíková,
ředitelka ZŠ ve Skaličce, paní Renata Měrková, soukromá podnikatelka, paní Jana
Formanová, prodavačka, pan Igor Špetík, elektromechanik a paní Věra Valuchová,
ekonomka, to neměla vůbec jednoduché, protože děvčata - Veronika Grajová,
Magdalena Hrušková, Johana Hrušková, Dominika Chvatíková, Petra Jiříčková,
Kateřina Rušarová, Anna Hlavicová, Aneta Strnadlová, Tereza Bagarová a Lucie
Orlová předvedla velmi vyrovnané výkony. Porota porovnávala jejich rychlost,
chytrost a dovednost poradit si s kulinářským úkolem. Na závěr dívenky ukázaly svou
vtipnost a um ve volné disciplíně, kde porota mohla posoudit hru na housle, klavír
a saxofon, zazněl zpěv a přednes, parodie, herecký výstup i balet. Nakonec si titul
odnesla dívenka se jménem Terezka Bagarová ze Skaličky. Gratulujeme.
Celé odpoledne se velmi povedlo, přestávky byly vyplněny programem, který zajistila
místní skupina aerobiku PASTELKY Kelč, Mateřská škola Kelč a Středisko výchovné
péče v Kelči. Pro ostatní dětí byly přichystány soutěže, pro diváky bohaté občerstvení
a tombola. Odpoledne se povedlo i díky všem ochotným sponzorům s otevřeným
srdcem.
Finančně nám přispěli: Fara Kelč, Farma Němetice, Stolařství Vašíčkovi Němetice,
Posad Valašské Meziříčí, IZOSKLO Valašské Meziříčí, Morava okno Valašské
Meziříčí, HUSQVARNA Zubří, pan Matyska Valašské Meziříčí, Autooprava pan
Antonín Vykopal Kelč, Autoopravna pan Ladislav Stříteský Kelč, Sport bar pan
Miroslav Machač Kelč, Autoopravna pan Vozák Choryně, Elektro pan Pavel Kuběja
Valašské Meziříčí, Auto centrum pan Lukáš Valašské Meziříčí, pan Ladislav Srkala
Kelč, Oděvy Valašské Meziříčí, Dlažba a obklady Ing. Hons Valašské Meziříčí, Agro
Skalička, OU Všechovice, Optika pan Vladimír Vlček Kelč, CIDEMAT Hranice,
Stolařství pan Zimák Babice, MEGACORP Kelč a Plastová okna pan Petr Smahel
Kelč.
Soutěžícím dívenkám věnovali ceny: MěÚ Kelč, MěÚ Valašské Meziříčí, MěÚ Hranice,
pan Jiříček - Zahradnictví Kelč, Rádio Apollo Valašské Meziříčí, UNIPRO Rožnov
pod Radhoštěm, Jumbo Valašské Meziříčí, Bazény pan Lukáš Valašské Meziříčí,
Mlékárna Valašské Meziříčí, Krásno Valašské Meziříčí a Cukrárna u Sallyho.
Děkujeme.
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A ještě jedno poděkování: chtěly bychom poděkovat našim pracovnicím paní Marušce
Mašlaňové a paní Sule Zadražilové, které velkým dílem přispěly k bezproblémovému
průběhu celé akce. Ještě jednou velký dík za jejich poctivou práci.
Anna Hlavicová a Marta Leinertová

Ohlédnutí za jarmarkem 2011
Letošní již 15. ročník tradičního Kelečského jarmarku se konal už
podruhé v prostorách areálu kulturního domu, což uvítali jak
účinkující, tak i prodejci, ale i návštěvníci. Přece jen zpevněná
plocha lépe vyhovuje technickým požadavkům a netrpí ani vrtochy
počasí. A to si s námi letos pěkně pohrálo. Po ranní modré obloze
a usměvavém sluníčku se prohnala větrná smršť doprovázená
deštěm i kroupami, které pak místy vytvořily malé hromádky.
Koulovačka v červnu se jen tak nevidí! Počasí se nakonec přece jen
umoudřilo a program jarmarku tak proběhl bez větších problémů.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na jarmarku podíleli.
Především při zabezpečení pořádku, úklidu, prodeji i programu.
(MS)
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FOTO jarmark 2011 (více i na http://jarmila49.rajce.idnes.cz/ )
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Program Kina Kelč na měsíc červenec a srpen 2011

Během prázdnin je kino mimo provoz.
Novou sezonu zahájíme dne 11. září 2011 českým
filmem LIDICE.
Sport

Prázdninová ZUMBA SE ZUZKOU

- každé pondělí 19-20 hodin v KD v Kelči.
*****************************************************
TJ Kelč oddíl kopané
NAVŠTIVTE NOVÝ web DRAČÍCH LODÍ KELČ

Po předchozích ročnících, jsme pro vás připravili stránky vyhrazené závodům na
kelečském Chmelníku - ve spolupráci s TJ Kelč – fotbalový oddíl, který zastřešuje
celý projekt.
SLEDUJTE www.dl-chmelnik.webnode.cz,
KDE MŮŽETE PŘÍMO REGISTROVAT SVŮJ TÝM
ON-LINE
NEBO WWW.FOTBAL-KELC.CZ

II.ROČNÍK KELEČSKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ – 6.srpna 2011
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KOPANÁ
Fotbalová sezona 2010/2011 je již minulostí a představitelé kelečských družstev tak
mohou hodnotit dosažené výsledky. První tým mužů ani tentokrát nedosáhl
vysněného postupu, přestože k němu měl po celý ročník velice blízko. Nakonec
však obsadil „jen“ druhou, tedy nepostupovou pozici. S týmem se tak po šesti
letech neslavně loučí trenér Jan Jursík, kterému však patří za odvedenou práci velký
dík. Obrovský úspěch naopak zaznamenal mužský B tým, který suverénně ovládl
svou skupinu IV. třídy a v příští sezoně si zahraje o jedno fotbalové patro výše.
Velice slušnými výkony se prezentoval také celek dorostu, jenž v silné konkurenci
Krajské soutěže nakonec obsadil čtvrtou příčku.
28.5. TJ Kelč – SK Louky 1:1 (0:0)
Kelč v utkání proti Loukám potvrdila výrazný výkonnostní útlum. Domácím kromě
usilovně bránícího soupeře zhatilo hru také podmáčené hřiště, na kterém se příliš
kombinační fotbal praktikovat nedal. Vše podstatné se odehrálo až ve druhé půli,
kterou hosté kvůli vlastní nedisciplinovanosti museli odehrát jen v deseti. Kelečští
se kýženého gólu dočkali po hodině zápasu, kdy se po rohu trefil hlavičkou Jarek
Machač. Přes velkou snahu se hubené vedení navýšit nepodařilo. Naopak některé
situace v defenzivě řešila kelečská obrana až příliš fotbalově a z této přidané
hodnoty zaplatila krutou daň. Louky totiž vystihly nepřesnou Škařupovu
rozehrávku a z nahodilé akce nakonec vytěžily pokutový kop. Exekutor Malota si
s nařízenou penaltou bez problémů poradil a vyrovnal tak na konečných 1:1.
5.6. TJ Lubná – TJ Kelč 1:4 (0:3)
Kelečští vstoupili do zápasu v Lubné s viditelnou koncentrací a již po prvním
poločasu vedli jednoznačně 3:0. Druhá půle už byla ze strany Kelče spíše
zabezpečovací, o vítězi duelu totiž dávno před konečným hvizdem sudího Daňka
nebylo pochyb. Hosté však i klidnému tempu indiánského pochodu přidali další
trefy. O všechny čtyři góly hostujícího týmu se postaralo duo ofenzivních hráčů Vít Kulich a Jarek Machač. Za domácí už jen opticky korigoval Ančinec.
11.6. TJ Kelč – Admira Hulín 6:2 (4:0)
Kelečští hráči se s domácími fanoušky rozloučili půltuctem branek do sítě hulínské
Admiry. Už ve 4. minutě se ukázkovou šajtlí prosadil Martin Pastrnek. Hostující
brankář Zygar pak na sebe upozornil tygřím skokem, když na hranici sebeobětování
zlikvidoval tutovou šanci Jarka Machače, jenže na probuzení svých spoluhráčů to
nestačilo. Zygara podruhé překonal Lukáš Machač, kterého následovali také Novák
s Pitrunem. Druhá půle už z pohledu výsledku nic neřešila. Jarek Machač sice
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přidal po Kulichově přihrávce pátý gól, pak ale nádherným „angličanem“ snížil na
5:1 Horáček, který napálil míč přesně do šibenice. Tomuto okamžiku museli uznale
zatleskat i domácí příznivci. Hosté v 75. minutě přidali zásluhou Simerského ještě
jeden gól, ale na zvrat v utkání už bylo pozdě. Po přihrávce Vinklara si navíc druhý
gól v zápase připsal Jarek Machač.
18.6. Rusava – TJ Kelč 5:3 (1:1)
Kelečská obrana si na jaře výrazně pošramotila pověst neprostupné zdi a utkání na
Rusavě to jen potvrdilo. Po odehraném prvním poločasu přitom bylo vše naprosto
otevřené. Na vedoucí branku Havránka z 10. minuty totiž zanedlouho odpověděl
nejlepší střelec Kelče uplynulé sezony Jarek Machač. Po přestávce ale v kelečské
defenzivě došlo hned k několika fatálním chybám a bratři Pavelkovi je potrestali
dvěma přesnými zásahy. Vedení 3:1 sice obratem smazal Lukáš Machač a David
Pitrun, ale o poslední slovo se přihlásila přeci jen Rusava. Ta se po dalším gólu
Havránka a Vaculíka mohla radovat z cenného skalpu. Utkání v podhostýnském
prostředí však už v tabulce nemohlo nic změnit. V praxi šlo jen o to, který tým
nasbírá do závěrečného duelu více chuti a motivace.

Poslední jarní výsledky dalších družstev:
MUŽI Kelč B:
Kelč B - Velká Lhota 2:1 (Branky Kelče – Pajdla, Surovec)
Kelč B - Bynina 5:1 (Tvrdoň, Novák, Minář, Svoboda, Herman)
Jasenice - Kelč B 2:9 (Hlavica 3x, Svoboda 2x, Minář 2x, Škařupa, Dobeš)
Kelč B – Krhová B 10:1 (Herman 4x, Tomášek 2x, Dobeš 2x, Svoboda, Hlavica).
Béčko Kelče tak bez ztráty jediného bodu v jarní části soutěže bez problému
postoupilo do III. třídy.
DOROST:
22.5. Štítná nad Vláří - Kelč 1:0
29.5. Kelč - Vel.Karlovice 7:2 ( Dobeš 6x, Sofka)
4.6. Lidečko - Kelč 3:4 (Sofka 2x, Dobeš 2x)
12.6. Kelč - Hulín 2:3 (Králík, Hruška)
18.6. Vizovice - Kelč 4:1.
Tým dorostu se v konečné tabulce umístil na čtvrtém místě, právě za svého
posledního soupeře z Vizovic.
Pavel Mašlaň
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FLORBAL

TJ Teiwaz Kelč
Florbalový klub

Dne 21.května se mužský tým v rámci přípravy na příští sezónu zúčastnil turnaje ve
Valašském Meziříčí. V 1. ročníku florbalového turnaje Collaborators Cupu se kromě
nás zúčastnily týmy z Nového Jičína, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm.
Základní skupina:
Nejprve se hrála základní skupina po 6 mužstvech, kde jsme se museli umístit do
druhého místa, abychom postoupili do finále. Naše mužstvo v úvodních utkáních
jasně dominovalo a vyhrálo dvakrát 7:2. Další zápas už nabídl vyrovnanější průběh, ale
tým TJ Teiwaz Kelč ukázal, že je velice silný a pohlednou hrou dokázal zvítězit 5:4.
Čtvrtý zápas začalo mužstvo Kelče dobře a rychle se dostalo do vedení 3:0. Poté držel
svůj tým velice dobrými zákroky brankář Kelče Vít Plesník, ale i to nestačilo a mužstvo
utrpělo svoji první porážku 3:4. Hráči se z porážky poučili a do posledního zápasu
nastoupili zodpovědněji a výhrou 5:2, kde se 3 góly blýskl Hloch, si zajistili první místo
ve skupině.
Finále:
Tým TJ Teiwaz Kelč se střetl ve finále s domácím týmem z Valašského Meziříčí. Finále
tedy představovalo menší florbalové derby. V opatrném začátku, kde týmy nechtěly
udělat žádnou chybu, přece jen kelečští hráči po celodenním turnaji našli více sil než
soupeř a postupem času si získali územní převahu. Po gólech Hlocha a Vraje si tým
výsledek hlídal až do konce zápasu a zvítězil 3:1 a vyhrál tak celý turnaj!
Trenér Marek Hloch: ,,Jsme moc šťastni , že jsme tento turnaj vyhráli, s každým zápasem jsme
silnější a silnější. Máme v týmu šikovné kluky s velkým potenciálem. Tvoří se zde velice dobrá parta .
Hlavně nesmíme polevit a stále se zlepšovat .´´
Soupiska TJ Teiwaz Kelč:
Brankář: Vít Plesník
Hráči: Jiří Vraj, Patrik Hegar, Ondra Dobeš, Tomáš Pivovarčík, Martin Janda, Tomáš
Klvaňa, Marek Hloch, Marek Vraj.
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Marek Hloch

Orel Jednota Kelč informuje
V sobotu 11. 6. 2011 jsme uspořádali Dětský orelský den. Tanečníci z Ruty Šuty
pod vedením Jitky Hegarové, Terezy Jandové a Jarmily Porazilové, organizovali
Závod na odrážedlech. Dopoledního závodu se účastnilo 13 dětí, odpoledního
7 dětí. Všechny děti si odnesly sladké medaile a drobné odměny. Mohly si také
zaskotačit v nové trampolíně zakoupené ze sponzorských darů.
V kuželně probíhal otevřený turnaj v kuželkách, pod vedením pana Pitruna
Antonína, ve spolupráci s Monikou Pavelkovou, kterého se účastnilo celkem 8 dětí
a 3 dospělí. Všichni zúčastněni obdrželi věcné ceny.
V tělocvičně místní ZŠ probíhal Župní florbalový turnaj mladších žáků za účasti
družstev Orel Havířov, Orel Odry, Orel Veřovice, FBC Orel Kelč „A“ a „B“.
Organizátory turnaje byli, Mgr. Petr Zátopek, Hegar René, hlavní rozhodčí Martin
Janda. Po velmi urputných zápasech nakonec turnaj skončil takto:
1. Orel Kelč „B“
2. Orel Kelč „A“
3. Orel Veřovice
4. Orel Odry
5. Orel Havířov
Týmy obdržely poháry a medaile, byli odměněni také nejlepší jednotlivci. Ceny
byly zakoupeny ze sponzorských darů pana Lubora Pitruna a Mariana Kopřivy.
14

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec – srpen 2011

Po skončení turnaje jsme se přesunuli na betonové hřiště, kde proběhla soutěž ve
florbalových dovednostech. Zúčastnilo se celkem 20 chlapců a 3 děvčata.
Všichni si odnesli sladkou odměnu, ti nejlepší věcnou cenu a zkušenost,
že florbal není až tak jednoduchý sport, jak se na první pohled zdá, a že tyto
dovednosti je třeba pilně trénovat, jak všem zúčastněným předvedli hráči FBC
Orel Kelč Lukáš Novosad a Patrik Hegar, kteří byli rozhodčími těchto soutěží.
Na tomto místě musím velice poděkovat všem členům Orla jednoty Kelč, kteří
zabezpečovali přípravu a průběh celé akce.
Na závěr mi dovolte poděkovat našim stálým sponzorům a donátorům, kterými
jsou: Nadace děti kultura sport, Smíšené zboží „U Kubů“, Megacorp+, manželé
Mašlaňovi, Autoopravna Stříteský, Akord Pajdla, Drogerie TETA, Zámečnictví
Jiříček, Autoopravna František Jiříček, Řeznictví Pavel Ondrušek.
Hegar René, starosta Orla Jednoty Kelč

RutyŠuty informuje
Ruty Šuty na seminářích
Ráda bych Vás informovala, co nového se událo v našem souboru.
6.-8. a 21. 5. jela naše taneční skupina na seminář line dance do Břeclavi.
13.5. vystupovali tanečníci opět na závěrečných tanečních deváté třídy.
29.5. jsme byli narychlo pozvaní panem starostou z Ústí, abychom zatančili
na jejich kácení máje, které kvůli špatnému sobotnímu počasí přesunuli na neděli.
4.6. jel celý soubor tančit do Rožnova pod Radhoštěm na setkání tanečnic břišních
tanců. Už když nastoupili nejmladší tanečníci, diváci tleskali do rytmu. Totéž se
opakovalo i u pokročilých tanečníků, kteří opravdu tančí s velkou chutí a nadšením.
Náš styl je jiný oproti břišním tancům, proto diváci velmi mile a spontánně
reagovali na výskání, dupání a stepování.
11.6. vystoupili nejmladší a pokročilí tanečníci na Dětském dnu skupiny Takzatrup
19.6. tanečníci zatančili na Vítání léta Domova Větrný Mlýn Skalička.
26.6. jsme vystupovali na kelečském jarmarku.
Tanečníci nebudou odpočívat ani o prázdninách, zkoušky budou pokračovat
i v letních měsících, jelikož nás na začátku srpna čeká vystoupení na velkém
festivalu Starý dobrý western.
Hegarová Jitka
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Základní škola informuje
Recitační soutěž
20.5. se konalo školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se jí celkem 40 žáků
1. a 2. stupně a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd.
Rozhodování nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné,
a určit, kdo je nejlepší, bylo někdy opravdu těžké. Ve sporných případech
pomáhaly při rozhodování vyučující.
Výsledky v jednotlivých kategoriích byly následující:
0.
1.
2.
3.

kategorie: 1. třída
Adéla Strnadlová
Milan Zgažar
Teresa Anna Kubieńová

2. kategorie: 4. a 5. třída
1. Romana Stašová, 4. třída
2. Jan Valuch, 4. třída
3. Katka Fišarová, 5.A

1. kategorie: 2. a 3. třída
1. Jaroslav Maléř, 2.B
2. Marie Hlavicová, 3. třída
3. Markéta Burdová, 3. třída

3. kategorie: 6. a 7. třída
1. Daniel Cindler, 7.B
2. Kristýna Schindlerová, 6. třída
3. Magdaléna Hrušková, 6. třída
4. kategorie: 8. a 9. třída
1. Zuzana Honešová, 9. třída
2. Monika Valuchová, 9. třída
3. Vojtěch Pavlík, 8. třída.

 Soutěže v psaní na klávesnici PC
Talentová zkouška v psaní na klávesnici PC
Dne 19. 5. 2011 jsme se v brzkých ranních hodinách vypravili do ZŠ Dělnická
v Karviné. Trasa vedla do Hranic, kam jsme dojeli autem a dál jsme pokračovali
vlakem. Po necelé hodině a půl jsme dojeli do Bohumína a tam jsme přestoupili na
vlak do Karviné. Do Karviné jsme přijeli po 8. hodině. Zamířili jsme do ZŠ
Karviná, prošli se po škole a občerstvili se. Poté jsme měli možnost vidět exhibiční
vystoupení Ing. Heleny Matouškové, devítinásobné mistryně světa, držitelky
světového rekordu v psaní na klávesnici s 928 čistými úhozy za minutu. Pak jsme
se šli rozepisovat neboli rozcvičit. Poté nastala půlhodina, kdy jsme dostali ZAV
od 1. cvičení, a kdy jsme měli napsat co nejvíce cvičení. Nakonec se nám podařilo
udělat nový školní rekord (Tereza Škařupová 100 cvičení, 25.místo), který byl
ale za týden překonán. Následovalo vyhlášení výsledků (Eva Staňková 82 cvičení,
41. místo; Tomáš Plesník 77 cvičení, 47.místo; Terezie Plesníková 65 cvičení,
54.místo) a potom už jen cesta domů. Byla to dobrá zkušenost.
Napsaly Tereza Škařupová a Eva Staňková, 6.třída
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Talentová zkouška Valašské Meziříčí
Dne 24. 06. 2011 se nás 15 žáků z 6. třídy zúčastnilo talentové soutěže ZAV
ve Val. Meziříčí. V 8. hod. ráno jsme nastoupili do autobusu v Kelči. V 8. 40 hod.
jsme přijeli do Val. Meziříčí a šli jsme na Obchodní akademii. Od 9 hod. jsme se
začali rozepisovat a poté od 9. 30 hod. jsme začali psát. Po půlhodinovém psaní
jsme měli krátkou přestávku a poté se všichni soutěžící sešli v jedné třídě. Podařilo
se nám získat dokonce umístění do osmého místa. Šesté místo obsadila Eva
Staňková a hned za ní se umístila Tereza Škařupová.
Napsaly Magdalena Hrušková a Kristýna Schindlerová, 6. třída


Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu
působivou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora.
Program zahrnuje:
Osvětim - prohlídka obou částí Muzea: Osvětim a Březinka, rozsah programu je
180 minut s česky hovořícími průvodci.
Návštěva muzea holocaustu je opravdu emotivně náročná a silná, proto ve druhé
části exkurze míříme do bývalého královského města Krakova, abychom zažili
příjemnou atmosféru historického centra tohoto města.
Krakov - radní komplex Wawel, Krakovská katedrála,řeka Visla, kostel
sv. Ondřeje, Rynek Glowny, Sukiennice, Radniční věž, Mariánský chrám, kostel
sv.Vojtěcha, Floriánská brána…….
I letos se exkurze setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.
Hudební (a výchovné) vystoupení Abraka muzika
Učitelé hranické ZUŠ jsou nejen výbornými muzikanty a zpěváky, ale také herci
a improvizátory. Předvedli to našim žákům v pátek 3.6., když u nás v tělocvičně
školy vystoupili s programem zaměřeným na prevenci sociálně patologických jevů
mezi dětmi a mládeží (zneužívání návykových látek, šikanování, vulgární
vyjadřování atp.)
Téma „Jak žijeme“ podporuje průřezové téma osobnostní a sociální výchovu.
Zábavnou formou nám např. bylo vysvětleno, co všechno se může stát při požívání
návykových látek Protagonisté pořadu žákům ukázali, jak si svobodně vybírat
a nepodlehnout nátlaku, představovali dětem různé hodnoty (bohatství, sláva, nebo
šťastná zdravá rodina). Ve svém vystoupení střídali mluvené slovo se zpěvem
a hrou na hudební nástroje, zapojili žáky do scének, upozornili na množství
aktuálních témat a možná některé z žáků přiměli k zamyšlení se nad některými
otázkami.
Phdr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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SDH informují
Hasiči z Kelče se opět probojovali na Mistrovství ČR v požárním sportu
Jak již několik let bývá zvykem, s příchodem jara opět začali trénovat
kelečští mladí hasiči. Ani pro letošní rok, k velkému zklamání, se pro
nezájem dětí nepodařilo obnovit žákovské družstvo. O to intenzivněji se
však připravovali mladí dorostenci. K disciplíně běh 100 m s překážkami
využíváme nádherný sportovní areál v nedalekých Provodovicích, kde
kluci taktéž částečně trénují i štafety. Na tréninky požárních útoků
zajíždíme do Babic.
Letošní první závod čekal kelečské dorostence v kategorii mužů, který
se konal v květnu v Kladerubech. Po prvním kole – běhu na 100 m
s překážkami – byli Kelčané na druhé příčce, což by stačilo na postup
do okresního kola. Ovšem výborně rozběhnutý požární útok kvůli prasklé
hadici kluci nedokončili, což je v celkovém hodnocení odsunulo na pátou
pozici.
Hlavním cílem letošní sezony jsou postupová kola v kategorii
dorostenců. První – okresní kolo – se uskutečnilo 22. května v Horní Lidči.
V letošním roce posílili naše dorostence dva výborní sportovci z Jasenice:
Jakub Těšický a Luboš Kopřiva. Ve štafetě 4x100 m s překážkami kelečští
závodníci ukázali, že mají skvělou formu a s náskokem 3 vteřin zvítězili.
V běhu na 100 m s překážkami nám velmi silně konkuroval mladý tým
z Hovězí, ale i přesto naši kluci opět vybojovali prvenství. Požární útok
jsme díky zranění bohužel nedokončili, zklamání bylo obrovské. Na konci
závodu však při nás stál samotný sv. Florián, neboť díky mnohým dalším
nedokončeným pokusům ostatních družstev v této disciplíně jsme nakonec
celkově vybojovali první místo a postoupili na vytoužené krajské kolo
do Uherského Brodu.
V polovině června se konalo zmiňované krajské kolo na krásném
stadionu „Lapač“ v Uherském Brodě. V ranních hodinách závodníci
absolvovali test požární ochrany, který se započítával do celkových
výsledků. Následovaly štafetové běhy. Kelečští dorostenci předvedli v obou
štafetách téměř profesionální výkony. Oba časy 59,92 a 60,50 by v loňském
roce na mistrovství znamenaly titul mistrů republiky. V běhu na 100 m
s překážkami předváděli naši kluci výkony jak „ z partesu“, mnozí z nich si
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zaběhli i nové osobní rekordy. Průběžně to bylo opět první místo.
Atmosféra na stadionu byla fantastická. „Hrstka“ kelečských fanoušků
hnala „ogárky“ za postupem na mistrovství. O celkovém vítězství však
měly rozhodnout požární útoky. Naši největší konkurenti z Vlčnova
dosáhli čas 27,37 na nástřikové terče. Kelečští dorostenci pak 27,88, což na
celkové prvenství stačilo. Ovšem poslední pokus Velkého Ořechova mohl
vše změnit. Jeden terč ořechovští hasiči nastříkali 27,48 a druhý se zastavil
na čase cca. 40 s. V našem sportovním táboře vypukla neskutečná radost,
kterou velmi záhy zchladili rozhodčí tvrzením, že terč Ořechova byl vadný
a pokus se bude opakovat. Asi nikdo z kluků nezažil delších dvacet minut
čekání na opakovaný pokus. Před výstřelem se kluci drželi za ramena.
Ořechov svůj pokus dokončil v čase 28,50 a radost tentokrát vypukla
podruhé a už oprávněně!
Proto všem s velkou hrdostí oznamuji, že se po třech letech hasiči
z Kelče opět probojovali na celostátní mistrovství. Všichni vy, kteří máte
vztah k požárnímu sportu, ale třeba i vy, kterým je náš mladý
ctižádostivý tým sympatický, jste velmi srdečně zváni na Mistrovství ČR
v požárním sportu dorostu. Domácí šampionát se bude konat ve dnech
5.-6. července na atletickém stadionu v Ostravě-Vítkovicích.
Kelčané kromě těchto postupových kol bojovali i na několika závodech
v požárním útoku v kategorii mužů:
Ludslavice (KM)
NP
Racková (ZL)
2.místo ve Zlínské lize dorostu
Kunovice (VS)
19.místo
Hovězí
(VS)
10.místo (36 startujících týmů)
Mgr.Dagmar Syryčanská
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Program Mistrovství ČR dorostu v Ostravě
5.-6.července - stadion Vítkovice

Úterý 5.července :
dopolední hodiny - prezentace, ubytování, tréninky
13:30 Slavnostní nástup
13:30 - 15:45 Zahájení disciplín
16:30 - 18:15 Běh na 100 m s překážkami
Středa 6.července :
7:30 - zahájení disciplíny-štafeta 100 m s překážkami
10:45- 12:15 Dvojboj jednotlivců,test PO
13:00 - 15:00 Požární útoky
16:00 Slavnostní ceremoniál

František Kunovský jede do Petrohradu!!!
Nejen fanoušci požárního sportu již dneska znají velmi úspěšného kelečského
odchovance Františka Kunovského z Němetic. V loňském roce získal titul
vícemistra ČR v běhu na 100 m s překážkami a celkový titul mistra ČR.
Letošní sezóna začala pro Frantu již v zimních měsících, kdy se konalo
výběrové soustředění do národní reprezentace dorostenců, která pojede
závodit na Mistrovství světa v požárním sportu dorostu. Mistrovství se koná
v termínu kelečského jarmarku, takže vás o jeho výsledku budeme
informovat v dalším čísle. Mladému talentu z Němetic se podařilo probojovat
se za účasti z téměř 90 účastníků do tzv. širší reprezentace, která byla tvořena
osmi závodníky v každé kategorii (pozn.- kategorie jsou celkem tři podle
věku.) Celou zimu pak jeden týden v měsíci strávil na soustředěních ve všech
částech naší republiky, kde se hoši připravovali pod vedením reprezentačních
trenérů z řad úspěšných profesionálních hasičů. V polovině června se konalo
poslední soustředění, kde se rozhodlo, kdo z osmi pojede na vytoužený
světový šampionát. V loňském roce jsem zmiňovala, že my všichni, kdo
Frantovi fandíme, věříme, že nebude trvat dlouho a bude za nás Franta
bojovat i mimo Česko. A stalo se skutečností. František Kunovský byl spolu
s dalšími dvěma nominován na Mistrovství světa v požárním sportu dorostu,
které se uskuteční na konci června v Petrohradu. S ostatními bude závodit
v běhu na 100 m s překážkami, výstupu do 3.podlaží cvičné věže a v požárním
útoku.
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Je nutno také zmínit, že Kunovský obhajuje i titul mistra ČR na ostravském
mistrovství v kategorii jednotlivců. V letošním roce již posunul svůj osobní
rekord v běhu na 100 m s překážkami na 16,56 s. Pro srovnání uvádím, že
národní rekord v kategorii mužů je 15,34 s.
Dosavadní letošní výsledky F. Kunovského:
Okresní kolo dorostu
16,79
1.místo
Krajské kolo dorostu
16,56
1.místo
Okresní kolo mužů
16,83
1.místo
Plzeňská stovka
17,30
20.místo
Pacovská stovka
16,60
3.místo
Pevně všichni doufáme, že František potvrdí svou fantastickou formu nejen
na světovém mistrovství, ale i v Ostravě a v dalších závodech Českého poháru
v běhu na 100 m s překážkami.
Mgr.Dagmar Syryčanská
Zprávy po uzávěrce:
FRANTIŠEK KUNOVSKÝ JE VÍCEMISTR SVĚTA 2011 v běhu na 100m
s překážkami!!!!! Ve štafetě získal bronz. BLAHOPŘEJEME!!!! – více
v příštím čísle Zpravodaje. (sledujte www.csps.cz)

21

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec – srpen 2011

SDH BABICE
POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů Babice pořádá v sobotu 13. srpna
2011 hasičské závody zařazené do Extraligy ČR v požárním
útoku, které se konají na hasičském cvičišti v Babicích.
Začátek je v 10,45 hod.
Všechny příznivce tohoto sportu srdečně zvou hasiči z Babic.
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Odborné učiliště informuje
Nadešel očekávaný konec školního roku. Naše škola žila rušným životem i v tomto
předprázdninovém období.
V měsíci květnu obor pečovatelské práce v čele s paní učitelkou Julií Foukalovou
pořádal meziučilištní soutěž, které se zúčastnilo celkem 8 učilišť – z Mikulova,
Kyjova, Brna, Hlučína, Třince, Lipové – Lázně, Zlína Klečůvky a Kelče. Děvčata
mezi sebou soupeřila v teoretických a praktických znalostech první pomoci, ale
také soutěžila o nejhezčí prostřený stůl. Ve velké konkurenci si první místo odnesla
děvčata z Kelče. Všichni zúčastnění ocenili vysokou úroveň této soutěže.
13. května osm našich žáků završilo kurs společenského tance a chování
závěrečnou kolonou v kulturním domě. Tímto bych chtěla poděkovat za spolupráci
ZŠ v Kelči a jejímu RS, které bylo hlavním garantem této akce. Kolona byla
opravdu vydařená a žáci i jejich rodiče odjížděli velmi spokojení.
V rámci odpolední činnosti na internátě jsme v měsíci květnu uskutečnili sportovní
odpoledne s opékáním před novou pergolou, která byla postavena loni na podzim
pod „zámeckým hřištěm“. Soutěžilo se v tradičních i netradičních sportech. Akce se
pořádala „v duchu pálení čarodějnic“. I my jsme jednu čarodějnici na hranici
upálili…..
Další tradiční akcí bylo rozloučení s žáky 3. ročníků, které se konalo na nádvoří
zámku. I zde si žáci měřili síly a svůj vtip při různých hrách a soutěžích.
Rozloučení bylo zakončeno malou diskotékou.
Velký zájem mezi žáky byl o turnaje v kuželkách. Využili jsme možnosti zahrát si
v kuželně kulturního domu. Hlavním organizátorem těchto turnajů byla paní
vychovatelka Eva Gajdošová, která své nadšení přenesla na žáky. Za dobrou
spolupráci děkuji panu Antonínu Pitrunovi, který se nám vždy ochotně věnoval.
„Ukliďme si svět“ – to byla akce, která právě měsícem květnem skončila.
Po dlouhou dobu jsme sbírali velký i malý elektro – odpad. Jen pro zajímavost,
celkem jsme vybrali 15 starých velkých elektrospotřebičů, naplnili jsme 2 koše
malým elektroodpadem a odevzdali jsme 90 kg monočlánků. Za sběr jsme utržili
3000 Kč. Akci velel pan učitel Libor Mašlaň a paní vychovatelka Zdenka Jiříčková.
Od měsíce září 2011 budeme dále v tomto sběru pokračovat.
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V rámci Dne dětí zorganizovala dne 3. června paní učitelka Hana Tomková branný
závod, na který přijali pozvání také místní kelečští hasiči. Tomáš Richtar předvedl
žákům hasičskou techniku a odpovídal na spoustu jejich dotazů.
Dvě největší akce naší školy jsem si nechala na závěr. Obě mají společné to,
že probíhají v rámci projektů Evropské Unie.
- Název první z nich je „Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a trh
práce“. Do akce jsou zapojeni všichni učitelé, projekt je rozložen do dvou let.
Jednou z akcí projektu byla tzv. dvoudenní velká exkurze, kterou měla za úkol
zorganizovat paní učitelka Ing. Renata Smahlová. Ve dnech 26. – 27. května
čtyřicet žáků během exkurze navštívilo automobilku Hyundai a pivovar Radegast
v Nošovicích, zahradnickou firmu Arbor Morávia v Petřvaldě, Domov pro seniory
v Bílovci. Také se podívali do hornického muzea Landek a dolu Eduarda Urxe.
Cílem této exkurze bylo přiblížit žákům první kontakt s trhem práce.
- V rámci druhého projektu – Comenius – 11 žáků první týden v květnu navštívilo
Slovenskou republiku – Ladce. Stejně jako u nás i zde žáci ze 4 zemí EU stavěli
pergolu. Také se všichni účastnili zajímavých doprovodných akcí. Při náročném
výstupu jsme zdolali Suľovské skály, dále jsme navštívili město Trenčín
a Trenčianský hrad, Trenčianské Teplice, Čimany ( něco jako u nás Rožnovský
skanzen ). Zhlédli jsme také nádherný betlém v Rajecké Lesné. Nechyběla ani ZOO
a zámek v Bojnicích.
O měsíc později jsme odjeli na týdenní pobyt do Maďarska – města Baje, jen 25 km
od Srbsko – Chorvatských hranic. Zde žáci v rámci pracovní činnosti natírali tamní
školní oplocení. Baja byla poslední zastávkou zmiňovaného projektu Comenius.
Navštívilo ji 6 žáků. Všichni jsme měli možnost poznat život a kulturu maďarského
národa. Dorozumět se bylo velmi obtížné, ale i tak jsme si odnesli spoustu krásných
zážitků – například 5 km dlouhou plavbu po Dunaji na dračích lodích nebo jízdu na
horské bobové dráze ve Středisku extrémních sportů v Pésci. Také jsme navštívili
Segedinskou ZOO a velké termální centrum ve městě Mórahalom. Baja je pěkné
historické město i zde jsme ochutnali některé místní speciality, zahráli si bowling
a jen velmi neradi jsme odjížděli domů.
6. června byly na naší škole zahájeny závěrečné zkoušky žáků 3. ročníků. Tento
den je čekala písemná část, 7. – 8. června praktická část a 16. – 17. června ústní
zkouška. K závěrečným zkouškám nastoupilo celkem 39 žáků.
A co napsat závěrem? Přeji všem hezky prožité prázdniny se spoustou slunce
a nezapomenutelnými zážitky…
Dagmar Valchařová, vedoucí vychovatelka
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Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování výkladu o smluvních převodech majetku - kupní
smlouva.
V předcházejících pojednáních jsme se věnovali obecným ustanovením občanského zákoníku
o kupní smlouvě, která vysvětlovala základní otázky kupní smlouvy. Víme tedy, že smluvní
strany mají velkou volnost při formulaci obsahu kupní smlouvy že zákon vyžaduje minimum
povinných náležitostí. Dává však určitá pravidla, která mají zamezit
pozdějším
nedorozuměním mezi smluvními stranami, případně sporům.
Zákon mimo to obsahuje tři takzvaná vedlejší ujednání. Jejich použití v konkrétní smlouvě
záleží vždy na vůli některé ze smluvních stran. Jedná se o:
a/ výhradu vlastnictví,
b/ předkupní právo a
c/ právo zpětné koupě.
Výhrada vlastnictví je přípustná při kupních smlouvách o věcech movitých. Tato výhrada musí
být sjednána písemně a dává možnost prodávajícímu zamezit přechodu vlastnictví k movité
věci na kupujícího až do doby zaplacení kupní ceny. Využití této možnosti je v dnešním úpadku
morálky vhodné zejména v případech vyšší kupní ceny nebo u méně známých kupců. Při
prodeji věcí nemovitých, kdy k přechodu vlastnictví dochází až vkladem vlastnického práva do
katastru nemovitostí, má prodávající ochranu svého práva na zaplacení kupní ceny zajištěnu
tím, že odloží podepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Návrh na vklad musí být podepsán oběma stranami kupní smlouvy a podán na Katastrální úřad
nejpozději do tří let od podpisu smlouvy. Pokud se tak nestane, platí, že strany od smlouvy
odstoupily.
U předkupního práva jde o výhradu prodávajícího, obsaženou ve smlouvě, že mu kupující věc
nabídne ke koupi v případě, že ji bude chtít prodat. Nabídku vykoná kupující tím,
že prodávajícímu ohlásí všechny podmínky koupě a to u nemovitostí písemně. Povinnost
nabídnout věc ke koupi je uložena jen tomu, kdo věc slíbil věc ke koupi nabídnout a nevztahuje
se již na dalšího vlastníka věci. Předkupní právo nelze převést na další osobu a také nepřechází
na dědice. Jde o osobní právo prodávajícího. Musíme rozlišovat toto právo při kupní smlouvě
věci movité a při koupi nemovitosti. Při koupi věci movité může být kupní smlouva uzavřena
také jen ústně a její obsah může být proto předmětem sporu, neboť nebude po ruce doklad
o obsahu smlouvy.
Pokud kupující nesplní svou povinnost a nenabídne prodávajícímu věc ke koupi, nemá zákon
pro kupujícího žádnou sankci a prodávajícímu zůstává jen možnost uplatňovat po kupujícím
případnou vzniklou škodu a to většinou s nejistým výsledkem zvláště u smluv uzavřených jen
ústně. Jinak je tomu při kupních smlouvách o koupi nemovitostí. Především tyto kupní smlouvy
musí být uzavřeny písemně. Ve smlouvě může být předkupní právo uvedeno jako věcné
břemeno. Práva dle smlouvy se vkládají do katastru a závazek nabídnout věc ke koupi
původnímu prodávajícímu platí i
pro nového nabývajícího.Lze doporučit, aby při sjednání
předkupního práva strany dohodly i případné další podmínky této nabídky. Může jít o čas a
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nebo cenu. Pokud by nebyla dohoda o tom, do kdy má být prodej proveden, musí oprávněný
movitou věc vyplatit do osmi dnů a nemovitosti do dvou měsíců po nabídce. Nestane-li se tak,
předkupní právo zaniká.
Pokud se týká ceny prodané věci je vhodné cenu stanovit již v dohodě o zřízení předkupního
práva. Pokud se tak nestane, musí oprávněný ke koupi věci zaplatit cenu, kterou nabídla jiná
osoba. Nemůže-li oprávněný věc koupit anebo nemůže splnit podmínky nabídnuté vedle ceny
a nelze je vyrovnat ani odhadní cenou, předkupní právo zanikne.
Třetím vedlejším ujednáním při kupní smlouvě je právo zpětné koupě. Toto právo lze v kupní
smlouvě uplatnit jen písemně. Toto právo znamená výhradu prodeje s tím, že prodávající může
žádat vrácení věci do určité doby, pokud vrátí kupujícímu zaplacenou cenu. Své právo musí
prodávající uplatnit písemně a to nejpozději do jednoho roku, pokud nebyla sjednána jiná lhůta.
Jinak právo zanikne. Pokud prodávající využije toto právo, musí kupující věc vrátit bez
zbytečného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, které měla druhá strana z původní
smlouvy.
Smluvní strany mohou v kupní smlouvě písemně dohodnout i jiná vedlejší ujednání jako
výhrady nebo podmínky, jejichž nesplnění způsobí zánik kupní smlouvy. Jedná se zde vlastně
o zvýšení zabezpečení práv každé ze stran. Je to v souladu s právem každého občana. Tyto
výhrady a podmínky, pokud nebyly vzneseny, zanikají uplynutím jednoho roku od uzavření
kupní smlouvy.
Pokračování příště JUDr. Vít Jiříček

Různé

Římskokatolická farnost Kelč srdečně zve na slavnost
40.výročí posvěcení kaple v Němeticích dne 17.7.2011
Vážení spoluobčané v Kelči a přináležících obcích, milí farníci,
dovoluji si Vás co nejsrdečněji pozvat na oslavu čtyřicátého výročí
posvěcení kaple Nanebevzetí Panny Marie v místní části Němetice.
Průvod s hudbou vyjde od kříže ve středu obce, kde je sraz účastníků
v 10.00 hodin. Hlavním předsedajícím slavnostní bohoslužby zahájené
v 10.30 hodin bude P. Ing. Vojtěch Kološ, dříve farář v Zubří, dnes
hlavní ekonom Olomoucké arcidiecéze.
Za farníky, zvláště organizátory oslav z Němetic, zve o. Jan Bleša.
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„Noc kostelů v Kelči? Možnosti tu sou.“
Poslední májový pátek otevřely své dveře dokořán nejen ty dva kelečské, nýbrž
i řada dalších kostelů, modliteben a kaplí po celé České republice, Slovensku,
Rakousku, Německu i Nizozemí. Jen v olomoucké arcidiecézi se do této akce
zapojilo 145 farností, celkový počet návštěvníků pak jistě překvapil nejen hlavního
organizátora pro zdejší kraj, Pavla Mléčku, neboť dohromady administrátoři
napočítali cca 62 tisíc obdivovatelů sakrálních prostorů v Olomouckém a Zlínském
kraji. Tradice návštěv kostelů v tuto neobvyklou dobu se zrodila zcela spontánně
v jednom z německých měst před šesti lety. Po nějaké době se nápad zalíbil
i farnostem v Rakousku a o rok později se uchytil na jižní Moravě. V loňském roce
jsme se zde pokusili o onen nultý, značně zkušební ročník, ten letošní doprovázela
již oficiální grafika i uvedení obou chrámů na internetových stránkách akce.
Pomyslnou „konkurencí“ nám pak byly nedaleké kostely v Rajnochovicích,
Všechovicích, Loukově, Hranicích a Valašském Meziříčí, které se k akci taktéž
připojily. Letos si oba kelečské chrámy přišlo prohlédnout kolem čtyř set milovníků
sakrálního prostoru.
Program v kostele sv. Petra a Pavla letos započal o půl osmé uvedením celé akce
a pokračoval sérií krátkých přednášek o historii a umělecké výzdobě kostela,
zdejších kryptách, náhrobních kamenech a celkem 18 cechovních postavnících, jež
se nad návštěvníky skláněly po celou dobu. K prohlédnutí zde byla i mešní roucha,
liturgické náčiní a potřeby. Výstupy všech účinkujících provázelo promítání starých
fotografií Kelče, později spolu s informacemi o dnes již neexistujících budovách.
Veškeré oltáře v kostele opatřovaly pro návštěvníky popisníky se základními
informacemi o zasvěcení a ikonografii. Odhalen byl po nějaké době i náhrobní
kámen, jindy skrytý vzadu za zpovědnicemi, jenž patřil Ottu Ferdinandovi
Kaltschmidtu z Eisenbergu, moravskému šlechtici s alsaskými předky, v letech
1709- 61 lennímu pánu v Choryni. S projevem zájmu se setkalo i nahlédnutí
do farních kronik kostela s možností výpisu potvrzení o křtu v místním kostele.
Hudební produkci letos opět zajistila kelečská Schola, hra na varhany díky
p. Mašlaňovi a na závěr také koncert manželů Válkových, vedoucích Letní školy
barokní hudby. Silný déšť i mnohem radostnější zvuk skleniček při degustaci vína
pak tento první ročník symbolicky uzavřely již v očekávání druhého.
Doufáme, že absenci loňských lákadel programu - výstupu na věž a návštěva krypty
„paní hraběnky“ vzhledem ke špatnému stavu obou z nich - se nám podařilo
některými novotami vynahradit, pro nadcházející ročník bychom tyto taháky po
jejich nezbytné opravě opět rádi zařadili do programu spolu s vystavením
hodnotných liturgických rouch a náčiní z nejstarší historie kostela. Budeme se také
snažit zejména o pružnější uzpůsobení programu s ohledem na počasí a průběžný
pohyb návštěvníků, aby se tak všichni mohli stále těšit z něčeho nového. Závěrem
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bychom chtěli srdečně poděkovat všem zúčastněným za jejich pomoc při přípravě
programu a zejména pak všem návštěvníkům za podporu vyjádřenou svou osobní
účastí a mnohdy i nabídkou aktivní spolupráce na dalším ročníku. Velmi nás
povzbudilo, že si i takováto akce našla mezi lidmi z Kelče a okolí své příznivce.
Rádi bychom jejich důvěru nezklamali a učinili z Noci kostelů jednu z tradičních
událostí ve městě, neboť „možnosti tu sou“!
Michaela Rýdlová

Inzerce

HRANICKÁ ULICE 549

NABIZÍME
PRODEJ:
● STAVEBNÍ MATERIÁL
● PÍSKY, ŠTĚRKY, KAMENIVA
ROZVOZY MATERIÁLU:
● MAN KONTEJNER 7 t / 4 m3
● MAN HYDR.RUKA 7 t / 4 m3
● AVIA
3 t / 2 m3
• ZEMNÍ PRÁCE – pásový minibagr
Cat 303C
PRODEJNÍ DOBA:
● PO – PÁ 6.30 – 15.00
TELEFON:
571 641 311, 777 053 420
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Změna otevírací doby
od 1.6.2011
•
•
•
•
•

Máme pro Vás široký výběr:
sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty
od měsíce srpna i BURČÁK !!!

úterý – pátek
sobota

Otevřeno máme:
10:00 – 18:00
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)

Nabízím k bezplatnému užívání velmi hezkou zahradu
o ploše 2000 m2 s ovocnými stromy v části Kelče zv. Na Machačce.
Kontakt: 605122159.

Prodám garáž u hřiště. Tel.: 736 520 110
29

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

červenec – srpen 2011

TSKLENÁŘSTVÍ

– RÁMOVÁNÍ

VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 571 611 107,739 614 138,736 438 026,739 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno ! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY : Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové
kování,spojovací materiál,silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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MIROSLAV DOHNAL
Kunovice 154

∙ malířské a natěračské práce
∙ dekorativní a ochranné nástřiky
∙ nátěry fasád
∙ protiplísňové nátěry
∙ nátěry oken a dveří

756 44 Loučka u Valašského Meziříčí

Tel.: 603 209 414

Zaměření zakázek zdarma.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru. Základní barvy i imitace dřeva.
Základní provedení je možné doplnit různým příslušenstvím.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme prodejem i montážemi oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 43,-Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 59,-Kč/m.
TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využijte množstevní SLEVY.
Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Schillingová Anna, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.

Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Josef Srkala
Marie Beinsteinová
Ludmila Maňasová
Alena Pikulová
Milena Machačová
Rostislav Vacula

Kelč
Němetice
Němetice
Němetice
Kelč
Kelč

65 let
Miroslav Pajdla
Vojtěch Mareček
Josef Hlavica
Anna Stromšíková
Miroslav Vaculík

Kelč
Lhota
Kelč
Kelč
Němetice

70 let
Marie Marejková

Kelč

Svatoslava Foukalová

Komárovice

75 let
Eva Vichová
Jaroslav Vykopal

80 let
Karel Volek
Zdenka Jiříčková
Marie Víznerová

81 – 88 let
Anna Srkalová
Kelč
81 let
Eliška Pajdlová
Kelč
81 let
Anna Kunovská, Němetice 83 let
František Pelc,
Němetice 84 let
František Hlavica
Kelč
85 let
František Jiříček
Kelč
86 let
Marie Kubíková
Kelč
88 let
90 let
Anna Vozáková
Marie Hýžová
Zdenka Krasňáková

Kelč
Kelč

Narození
Nela Mrázková
Lucie Pajdlová

Kelč
Kelč

Sňatek
Zdeněk Rýpar * Hana Ovčačíková
Janusz Szczepański * Monika Pitrunová
Úmrtí
Ludmila Palatová
František Perutka
Marie Neradilová

85 let
64 let
58 let

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Němetice
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Němetice
Komárovice
Němetice

