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Úvod
Zpravodaj Městského úřadu v Kelči je od měsíce března 2011
distribuován do každé domácnosti zdarma.
V případě, že nemáte o Zpravodaj zájem, označte svou poštovní schránku
(např. „Zpravodaj NE“, „Nemám zájem o Zpravodaj“, apod.).

**********************************************************
Po loňském úspěchu výstavy plastikových modelů v Kulturním domě v Kelči
bych rád tímto oslovil všechny modeláře, mladé i starší, kteří se budou chtít
pochlubit se svými modely.
Další výstava proběhne 26. a 27. března 2011. Opět budeme vystavovat
modely letadel, tanků, lodí a bojové techniky, bez rozdílu měřítek a kategorií.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Zveme vás na výstavu amatérských plastikových modelů vojenských
i civilních letadel, lodí a plachetnic, bojové techniky, tanků
a vojenských vozidel i vláčků.
Výstava bude uspořádána ve dnech
26 . a 27 . března 2011
v malém /případně velkém/ sále Kulturního domu v Kelči
sobota 26. března od 14hod. do 18hod.
neděle 27. března od 10hod. do 16hod.
Příprava výstavy a rozmístění modelů bude
v sobotu 26.března od 12 do 14hod..
První výstava se setkala s velkým zájmem široké veřejnosti, a proto doufáme,
že i tuto v pořadí druhou výstavu zhlédne co největší počet nadšenců a
obdivovatelů modelářství. Součástí výstavy bude video i literatura související
s touto tématikou.
Vstup na tuto výstavu je volný.
Bližší informace vám podá Pajdla Miroslav, mobil 774 830 144
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Městský úřad informuje

Finanční úřad Valašské Meziříčí oznamuje
Ve dnech 16. 3. a 23. 3. 2011 v době od 8.00 do 16.00 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci FÚ
Valašské Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí
základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí
daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Ing. Jiří Sobek, ředitel
Termíny pro svoz tříděného odpadu v březnu 2011
Plasty
3. března
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči březen 2011
středa
30.3. 2011
8.00 – 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.

Věkové složení obyvatelstva – leden 2011 - Kelč + místní části
Do 7- 19- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- 101+ celkem
6 18 30 40 50 60 70 80 90 100
Muži 108 182 229 220 202 176 131 69 24 2
0
1343
Do 7- 19- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- 101+ celkem
6 18 30 40 50 60 70 80 90 100
Ženy 93 167 220 215 170 167 159 82 49 6
0
1328

Celkem za obec
Do 7- 19- 31- 41- 51- 61- 71- 81- 91- 101+ celkem
6 18 30 40 50 60 70 80 90 100
201 349 449 435 372 343 290 151 73 8
0
2671
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Informace českého statistického úřadu
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011. Rozhodným
okamžikem,
ke
kterému
sčítání
proběhne,
bude
půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU
z nařízení Evropské komise v jeden společný rok.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které
souvisejí s tím, jak se vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi
z předchozích sčítání:
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácnosti ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak
nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani
dalších věcí.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu
a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob
předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95% případů pracovníci české pošty.
V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Základní termíny sčítání lidu
• 26. února 2011 – začíná fungovat call centrum pro veřejnost, roznášení
informačních letáků domácnostem do schránek
• 7. března 2011 – 25. března 2011 – sčítací komisaři budou navštěvovat
domácnosti a roznášet formuláře
• 25./26. března 2011 – je tzv. rozhodný okamžik sčítání
• 26. března 2011 – v tento den je možné začít odevzdávat vyplněné formuláře
– (přes internet, sčítacímu komisaři, odeslat poštou v obálce nebo odevzdat
na kterékoliv poště
• 14. dubna 2011 – poslední možný den podle zákona odevzdat formuláře
• 20. dubna 2011 – končí činnost call centra s bezplatnou linkou
Krok za krokem, návštěva sčítacího komisaře, sběr dat, novinky, bezpečnost, jak
sčítání pomáhá - veškeré informace můžete najít na.
www.scitani.cz, info@scitani.cz, bezplatná linka: 800 87 97 02 - v provozu denně
8-22 hod. od 26. února do 20. dubna 2011
(nebo na www.kelc.cz – kolonka vpravo – sčítání)
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Usnesení z 3. zasedání Rady města Kelč dne 26.1.2011
 Rada souhlasí s převodem vybudovaných zpevněných ploch a autobusových zastávek,
které se nacházejí na pozemcích uvedených v příloze Dohody o partnerství k projektu
„Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko“
(dále jen „dohody“) z vlastnictví Města Kelč se sídlem Kelč č.p. 5, IČ: 00303925
do vlastnictví Svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko se sídlem
Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí, IČ: 70956545 za předpokladu, že po uplynutí doby
udržitelnosti projektu (5 let) budou nově vybudované autobusové zastávky převedeny
zpět do vlastnictví Města Kelč.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a po kolaudaci stavby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění
a provozování stavby „Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu
Valašskomeziříčsko – Kelečsko“, jejich opravy a údržby na pozemcích uvedených
v příloze „dohody“ mezi Městem Kelč se sídlem Kelč č.p. 5, PSČ 756 43, IČ: 00303925
jako povinným z věcného břemene a Svazkem obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko –
Kelečsko se sídlem Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí, IČ: 70956545, jako
oprávněným z věcného břemene. Povinnému z věcného břemene uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene vznikne povinnost trpět na pozemcích uvedených v příloze
„dohody“ právo umístění a provozování stavby „Modernizace autobusových zastávek
Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko“, její opravy a údržby. Věcné břemeno
bude vymezeno dle GPL. Náklady spojené se zřízením věcného břemene hradí
oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně na dobu
udržitelnosti projektu, tj. 5 let.
 Rada souhlasí s vydáním vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby
„Inženýrské sítě lokality Sázany, Kelč“ s připomínkami k projektu komunikace dle
předloženého návrhu.
 Rada schvaluje vypracování studie proveditelnosti na akci „Soubor revitalizačních
opatření v k.ú. Kelč“ dle nabídky firmy IL FAUT s.r.o., Alžírská 1499/30, Ostrava.
 Rada schvaluje podání žádosti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
pracoviště Vsetín o převod pozemku p.č. 729 v k.ú. Němetice do vlastnictví Města Kelč.
 Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku parc.č. 38/3 zahrada v k.ú. Kelč – Staré
Město
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro žáky 7. tříd ZŠ Kelč, kteří se
zúčastní lyžařského výcviku ve dnech 30.1. – 5.2.2011 ve Velkých Karlovicích, ve výši
250,- Kč na jednoho žáka.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Sdružení rodičů při MŠ Kelč na úhradu
kulturního programu Dětského karnevalu dne 30.1.2011 ve výši 6.000,- Kč.
 Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem Města Kelč za rok 2010
a rozpočet fondu na rok 2011 dle předložené zprávy.
 Rada odmítá nabídku Agentury Krátký Production, Hranice na prezentaci Města Kelč
v projektu mapy Valašské Meziříčí – 6. vydání.
 Rada souhlasí s vydáním povolení průjezdu motoristického podniku Valašská rally 2011
dne 25.3.2011 po místních komunikacích v Komárovicích a Němeticích s uplatněním
nesouhlasu s navrženou trasou průjezdu přes Komárovice a připomínek OV
v Němeticích.
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 Rada vyhlašuje záměr směny pozemku – parcely zjednodušené evidence č. 1024/2
o výměře 2135 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na obecních pozemcích parc.č. 139/1
v k.ú. Kelč – Staré Město a parc.č. 659/42 v k.ú. Komárovice dle předložených žádostí
a jejich posouzení lesním p. Michalíkem.
 Rada odmítá návrh Občanského sdružení LUNGTA Praha na zapojení Města Kelč
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
 Rada schvaluje aktualizaci povodňového plánu včetně povodňové komise města Kelč dle
předloženého návrhu.
 Rada bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření města k 31.12.2010 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
 Rada bere na vědomí návrh rozpočtu města Kelč na rok 2011 a předává jej k projednání
zastupitelstvu.
 Rada schvaluje úpravy cenového výměru za krátkodobý pronájem nebytových prostor
v kulturním a hasičském domě v Kelč dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků žadatelům na činnost v roce 2011
dle předloženého návrhu.

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Rady města Kelč dne 21.2.2011.
 Rada bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Kelč, provedené
k 31.12.2010.
 Rada bere na vědomí návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy se smlouvou
o zániku věcného břemene s p. Helenou Přikrylovou, Křižná 621/27, Valašské Meziříčí
k části pozemku p.č. 88 zahrada v k.ú. Kelč – Staré Město dle předloženého návrhu
a předává ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s p. Zdeňkem Šatranem, Kelč 378 na uložení inženýrských sítí v obecních pozemcích pro
stavbu „Inženýrské sítě lokality Sázany Kelč“ dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje cenový výměr na pronájem obecních domů v Babicích, Lhotě,
Komárovicích a Němeticích dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje hospodářský výsledek Základní školy Kelč za rok 2010 a převod částky
55.205,27 Kč do rezervního fondu.
 Rada schvaluje hospodářský výsledek Mateřské školy Kelč za rok 2010 a převod částky
130.435,58 Kč do rezervního fondu.
 Rada byla seznámena s přidělením státní finanční podpory ve výši 200.000,- Kč na
opravu kulturních památek v Kelči v roce 2011 a doporučuje zastupitelstvu schválit dle
programu regenerace MPZ Kelč příspěvek z rozpočtu města na dokončení opravy fasády
domu č.p. 6 a na opravu střechy domu č.p. 15 dle předloženého návrhu.
 Rada souhlasí s odprodejem hasičského vozidla PV3S – Cisterna, reg.zn VS 12-13
a pověřuje p. Jaroslava Stašu dalším jednáním.
 Rada schvaluje navýšení nájemného v obecních bytech od 1.4.2011 dle předloženého
návrhu.
 Rada
schvaluje poskytnutí finančního příspěvku společnosti DĚCKO, o.p.s.,
Komenského 64, Nový Jičín na úhradu dopravy handicapovaných dětí do speciální školy
v Novém Jičíně v roce 2011, ve výši 3.000,- Kč.
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 Rada zamítá žádosti Záchranné stanice v Bartošovicích na Moravě a Organizace
nevidomých a slabozrakých ve Vsetíně o finanční příspěvky na rok 2011.
 Rada doporučuje zastupitelstvu ke schválení odprodej části pozemku parc.č. 38/3 v k.ú.
Kelč – Staré Město dle žádosti p. Moniky Patrunové, Kelč č.p. 443.
 Rada bere na vědomí návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě
o bezúplatném převodu částí pozemků a staveb a dohoda o podmínkách zřízení stavby
s p. Zdeňkem Šatranem, Kelč 378 ke stavbě „Inženýrské sítě lokalita Sázany, Kelč“ a předává ji
k projednání zastupitelstvu.

Kultura
Myslivecké sdružení Kelečsko společně
Honební společenstvo Kelečsko, se sídlem 756 43 K e l č

Zve všechny občany, včetně dětí na

Myslivecké odpoledne
5. března 2011 ve 16.30 hodin, Kulturní dům Kelč
Program: 1. Hudba“
2. zpěvačka

Móže Byď Band“ Liptál,

Jarmila Š u l á k o v á

3. myslivecké fanfáry, ukázky vábení jelenů
4. ukázka cvičení aerobiku
5. tombola (zvěřina, motorová pila)
6. Laserová střelnice( pro děti i dospělé)
7. Víno Pavel Hruška Blatnice pod sv. Antonínkem
8. Myslivecká večeře zdarma pro všechny hosty

srdečně zve
Zdenek P o r a z i l
místostarosta HS

Lubomír P a v e l k a
předseda MS
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RESTAURACE „U PAJDLŮ
PAJDLŮ“
VÁS ZVE NA

PÁTÝ ROČ
ROČNÍK
MAŠ
MAŠKARNÍ
KARNÍ ŠIBŘ
IBŘINKY
KONANÉ
KONANÉ V SOBOTU 12.3.2011 OD 20 Hod
DISKOTÉ
DISKOTÉKA S KARAOKE ,BOHATÁ
,BOHATÁ TOMBOLA,

VSTUP POUZE V MASKÁ
MASKÁCH
Vstupenka s mí
místenkou 120Kč
120Kč,
v ceně
ceně več
večeře dle vlastní
vlastního výbě
výběru.
Předprodej v restauraci
Info www.restauraceupajdlu
www.restauraceupajdlu.
restauraceupajdlu.cz

Pozvánka na výstavu v dubnu:
8. – 10. dubna 2011 – Velikonoční výstava – v Kulturním domě
v Kelči
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Program kina Kelč na měsíc březen 2011

Neděle 6.března v 18 hod.

PARANORMAL ACTIVITY 2
V hlavní roli znovu kamery. Mají znepokojeným majitelům ukázat, co nekalého se děje
v jejich domově, když klidně spí. Lze předpokládat, že děsivější domácí video si lze
představit jen těžko. Americký hororový thriller s českými titulky, vstupné 43Kč.
Neděle 13.března v 18 hod.

HON NA ČARODĚJNICE
Středověká fantasy s Nicolasem Cagem a Ronem Perlmanem, která svou syrovou
atmosférou a mystikou připomíná slavné Jméno růže v akčnějším stylu. Americký
historický film s českými titulky,vstupné 47Kč.
Neděle 20.března v 18 hod.

FOTŘI JSOU LOTŘI
U Jebalů právě zaťukala na dveře krize středního věku. Greg už přišel na to,
že povolání zdravotní bratr není to, co by z něj v očích jeho pětiletých dvojčat dělalo
hvězdu, a hlavně to tolik nesype. Pokračování komické trilogie, v českém znění,
vstupné 45Kč.
Neděle 27.března v 18 hod.

LETOPISY NARNIE: PLAVBA JITŘNÍHO POUTNÍKA
Třetí pokračování přepisu knížek C.S.Levise bylo dlouho odkládáno, nakonec ale
světlo světa spatří. Lucinka a Edmund se vracejí do Narnie, tentokrát se svým
bratrancem Eustachem…
Americký film v českém znění, vstupné 47Kč.
Na měsíc duben připravujeme: Zelený sršeň, Tron Legasy, Opravdová kuráž
a Řetězová zpráva.
Připravujeme: český film Nevinnost, 127hodin, nebo Gulliverovy cesty.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

9

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

březen 2011

Základní škola informuje
Ministerstvo školství chce zavést vzdělávací standardy pro žáky 5. a 9. tříd
Z programového prohlášení vlády vydaného v létě 2010 vyplynulo, že by na
základních školách mělo být zavedeno pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání
v 5. a 9. ročníku. Na podzim 2010 vyzval ministr Josef Dobeš veřejnost k široké
diskusi o vzdělávacích standardech pro české základní vzdělávání. Dne 15. října
2010 se za účasti veřejnosti konala konference na téma Standardy pro základní
vzdělávání, hodnocení výsledků vzdělávání a dne 4. listopadu 2010 se konal
navazující seminář. Standardy budou základem zjišťování výsledků vzdělávání.
Cílem standardů je podle MŠMT pomoc učitelům, školám, rodičům i žákům při
naplňování vzdělávacích cílů. Standardy se stanou důležitou součástí širší
vzdělávací koncepce státu. Část standardů bude využita pro přípravu testů ke
zjišťování výsledků žáků v 5. a 9. ročníku. Tento cíl lze chápat jako sekundární,
nesmí znamenat redukci vzdělávání jen na vybrané obsahové oblasti a testovatelné
výstupy. Pro ověřování zejména dovednostních a postojových výstupů lze použít
jiné formy zjišťování výsledků. Důležitým cílem je realizace systému podpory tak,
aby co nejvíce žáků dosáhlo stanovené úrovně. Teprve na základě konkrétní
definice toho, co by měl zvládnout každý žák, je možné na úrovni státu
prostřednictvím testování identifikovat, jak velká je skupina žáků, kteří potřebují
podporu, jak velká je skupina škol, ve které se koncentruje více neúspěšných žáků.
Na základě těchto informací bude možné stanovovat i diferencované prvky podpory
škol. Nebude se jednat o sestavování žebříčků škol. Vyjádřit se může každý,
diskuse ke standardům byla otevřena. Připomínky očekává ministerstvo
do17.2.2011.
Na internetové adrese www.rvp.cz jsou již nyní zveřejněny návrhy standardů pro
vzdělávací oblasti, které ministerstvo považuje za prioritní pro základní vzdělávání
– čtenářská gramotnost, český jazyk, cizí jazyk, matematika, některé naukové
předměty. V případě cizího jazyka je anglický jazyk předkládán jako vzor možného
zpracování standardů pro cizí jazyk. V předložené verzi jsou ukázány typy
a konkrétní příklady (pouze ilustrativních) úloh pro ověřování dosažení
očekávaných výstupů žákem.
Na předložených příkladech formulace standardů se podíleli především učitelé
z praxe ve spolupráci s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť.
Je zřejmé, že tvorba standardu, který stanovuje potřebnou absolutní úroveň žákova
výkonu, bude dlouhodobá záležitost.
Zůstává celá řada otázek, které bude třeba diskutovat a řešit v dalších fázích tvorby
standardů. Například, jak mají být standardy upraveny pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami apod.
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Ministerstvo školství chce sjednotit vyučovanou látku v základních školách
Za tím účelem připravuje modelový školní vzdělávací program, který určí rozsah
učiva, které by měl žák v daném ročníku základní školy probrat. Tímto by bylo
zaručeno, že pokud žák přestoupí z jedné školy na druhou, nebude mít problémy
s navázáním na vzdělávání v jiné škole. Současná praxe je taková, že školy vyučují
podle vlastních vzdělávacích programů (podle RVP ZV) a učivo mohou mít
rozloženo v některých předmětech do jednotlivých ročníků různě. Žákovi, který
přechází ze školy na školu se tedy může stát, že na původní škole ještě určité učivo
neprobral a na nové už je učivo probrané, takže pro novou školu, ale i žáka
samotného to znamená, že musí dohánět a doplňovat informace.V praxi z toho
vyplývají nemalé potíže a starosti. Je to zavazující pro školu a hlavně stresující pro
žáka a jeho rodiče. Je ale nutné dodat, že na tento, ale i další problémy související
s autonomními školními vzdělávacími programy upozorňovala pedagogická
veřejnost již v době, kdy se ve sborovnách škol tyto programy tvořily. Jejich
připomínky nebyly vyslyšeny. Modelový ŠVP byl měl být zveřejněn na stránkách
MŠMT na přelomu února a března 2011 a měl by být schválen jako doporučení pro
školy. Bude záležet na škole, jestli se jím bude řídit, popř. v jeho duchu přepracuje
svůj stávající vzdělávací program.
Plavecký výcvik
Povinný plavecký výcvik budou absolvovat žáci 2. a 3. ročníku, tzv. zdokonalovací
žáci 4. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily děti 1. třídy.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací:
Bazénová hala obsahuje 25m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační bazén
s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní
masážní trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní
kabinu a odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu,
parní saunu, aroma parní saunu, masáž nohou a restauraci.
Hasík
V měsíci únoru vyjely třídy zapojené do projektu Hasík (druháci a šesťáci) do
Hasičského záchranného sboru ve Valašském Meziříčí. Žáci měli možnost seznámit
se s komplexním fungováním tohoto střediska, tzn. že na vlastní oči viděli celé
zázemí základny (pracovní a odpočinkové prostory), techniku, dozvěděli se
informace k jejímu používání při akci, ale i o údržbě, sami si mohli vyzkoušet např.
„jízdu“ na vysokozdvižné plošině, viděli v akci hasiče, když byl jakoby vyvolán
simulovaný poplach.
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Lyžařský kurz 2011
Vyjeli jsme v neděli 30.1.2011 v 8.00 hodin od školy v Kelči. Trvalo to hodinu a 20
minut, než jsme dorazili do Velkých Karlovic. Vyložili jsme věci do chaty a už
s lyžemi jsme šli na svah, abychom se rozdělili do skupin podle toho, jak je kdo
zdatný lyžař. Po rozdělení jsme se vrátili na chatu, kde nás čekal výborný oběd. Pak
jsem odpočívali a vybalovali věci a ve 14 hodin jsme se vydali opět na svah. Tam
jsme trávili čas až do 16 hodin. Pak následoval návrat na chatu, sprcha, vynikající
večeře a večerní program, který vždy zajišťovalo pro ostatní osazenstvo jednoho
pokoje. Večerka platila po celou dobu pobytu od 22 hodin. Budíček byl v sedm
ráno a tak se to vlastně opakovalo celý týden. Lyžák se nám moc líbil a jeli bychom
hned znovu.
Eliška Perutková a Anna Hlavicová, žákyně 7.A a účastnice kurzu

Úspěch v soutěži
2. února se náš žák Josef Štrba zúčastnil ve Vsetíně okresního kola Dějepisné
olympiády. Letos se v tomto postupovém kole sešlo 45 soutěžících a z nich ti, kteří
získali více jak 60 bodů, posupují do kola krajského. Pepa získal 64 body, umístil
se na 12. místě a splnil tak tedy podmínky pro postup do krajského kola, které se
bude konat 5.4.2011 v Kroměříži. Gratulujeme.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele
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Mateřská škola informuje

Den otevřených dveří

a
ZÁPIS DĚTÍ
do Mateřské školy Kelč
na školní rok 2011 – 2012

se uskuteční ve středu 16. března 2011
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Zákonný zástupce dítěte předloží u zápisu rodný list dítěte a vyplněnou
přihlášku k zápisu s potvrzením registrujícího praktického lékaře pro děti
a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému
očkování /§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/. Bez
tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské školy přijato.
Formulář bude k dispozici v Mateřské škole Kelč od 1. března 2011.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče následně
informováni písemným „Rozhodnutím o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Sport
KUŽELKY
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 10. – 13. kola:
Frenštát „B“- Kelč „A“
Kelč „A“- Hranice „B“
Kelč „B“ - Kelč„A“
Kelč „A“ – Sedlnice „B“

2:8
8:2
2:8
2:8

1578 - 1631
1619 – 1551
1586 – 1659
1639 – 1690

2
2
2
0

Kelč „B“ – N.Jičín „B“
Bílovec“B“ – Kelč „B“
Lipník„B“ – Kelč „B“

8:2
10 : 0
8:2

1580 – 1464
1542 – 1458
1545 – 1371

2
0
0

Tabulka po 13. kole
1. Lipník „B“
2. Kelč „A“
3. Sedlnice „B“
4. Lipník „C“
5. Bílovec „B“
6. Hranice „B“
7. Sedlnice „C“
8. Frenštát „B“
9. N.Jičín „B“
10.Kelč „B“

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10 0
9 0
8 0
8 0
7 0
7 0
6 0
5 0
3 0
2 0

3
4
5
5
6
6
7
8
10
11

1589
1624
1613
1573
1524
1586
1553
1524
1404
1466

90
80
76
74
72
69
62
63
30
34

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
VOKD Poruba – Kelč 2 : 6
1065 - 1107
Kelč – Šumperk
6:2
1174 – 1070
Opava – Kelč
0:8
1102 – 1206
Kelč – Rýmařov
8:0
1219 – 1064
Jeseník – Kelč
6:2
1088 – 1064
Tabulka po 14. kole:
Šumeprk
10 2
Olomouc
10 0
Sedlnice
9 2
Kelč
9 0
Opava
8 1
Odry
4 2
Poruba
3 2
Hagemann Opava
4 0
Rýmařov B
4 0
Jeseník
3 1

2
4
3
5
5
7
8
10
10
10

1174
1154
1109
1143
1104
1130
1107
1059
1077
984

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

40
50
54
56
58
61
68
67
100
96

2
2
2
2
0

75 : 37
79 : 33
71 : 41
99 : 43
64 : 48
42 : 62
41 : 63
38 : 74
33 : 79
40 : 752

Josef Gassmann
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6
4

22
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20
18
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NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Kuželkářský oddíl TJ Kelč pořádá nábor nových členů!
Nemáte žádný koníček, nebo chcete ke svému sportu přidat další
doplňkový? Hledáte nové kamarády, vhodnou zábavu, nebo Vás už nebaví
vysedávání u PC a TV?
Ať už máte jakýkoliv důvod, přijďte mezi nás a vyzkoušejte si kuželky!
Není se čeho bát, rádi Vás mezi sebe přijmeme.
• Koho hledáme?
 Děti od 10 let (rodiče jsou také vítáni)
 Dospělého každého věku
• Kde nás najdete?
 Kuželna Kelč (budova KD u fotbalového
hřiště)
• Kdy je možné se přijít podívat a přihlásit?
 Osobně každé úterý od 15:00 do 17:30 a každý čtvrtek od 14:00 do
17:00 hodin
• Co si vzít s sebou?
 Boty se světlou podrážkou, tričko, kraťasy (sportovní oděv)

Přijďte si určitě zkusit tento finančně nenáročná sport!
Těšíme se na Vás! ☺
• Bližší informace:
Antonín Pitrun, Kelč 104, tel.: 732 436 815, e-mail. kuzelankelc@email.cz
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Orel Jednota Kelč informuje
Orelská florbalová liga- Starší žáci
V sobotu 29. ledna jsme jeli odehrát třetí turnaj Orelské florbalové ligy starších
žáků do Slavičína, pořádaný Orlem Vizovice. Tentokrát byl tým v plné sestavě,
posílený o hráče z Orla Hustopeče, kteří k nám přestoupili na hostování do konce
sezony. V zápase proti Vizovicím se nám moc nedařilo a v poločase jsme
prohrávali 4:1. V druhém poločase však kluci zabrali a náskok soupeře se začal
tenčit. Výborný výkon předváděl hlavně Radek Herman (kterého jsem v v minulém
Zpravodaji přejmenoval na Davida, za což se mu omlouvám), který se blýskl třemi
zásahy do černého. Celý tým předváděl skvělou hru, hlavně gólman Víťa Plesník
nás skvěle podržel při přesilovce soupeře. V závěru zápasu jsme již na hřišti
dominovali a otočili zápas ve svůj prospěch.
V dalším zápase proti Orlu Kašava nám šlo o hodně. Jen výhra nám zaručovala
možnost bojovat o postup do play off. Od začátku utkání jsme měli mírnou
převahu, kterou zúročil vedoucím gólem Patrik Hegar. Soupeři vyrovnali
v přesilovce a v závěru poločasu se dostali do vedení. Hned po úvodním buly druhé
půle srovnal skóre Radek Herman. V té době jsme hráli přesilovou hru, která trvala
celkem přes osm minut. Během přesilovky jsme vstřelili dva góly, ale rozhodčí je
neuznal. Tlak byl obrovský, ale štěstí se od nás odvrátilo. Spousta nastřelených tyčí,
zázračné zákroky brankáře Kašavy znamenaly nerozhodný stav. Rozhodujícím
momentem zápasu se stala 18.minuta. Rozhodčí přerušili hru kvůli zastavené
časomíře v okamžiku, kdy jsme přecházeli do útoku. V následujícím buly měl
soupeř v rámci fair play přenechat míček našim hráčům. To se nestalo
a k překvapení všech v hale dal soupeř v samostatném nájezdu gól, který se
nakonec ukázal jako vítězný. Tato prohra znamenala, že přes velmi dobrý výkon
celého družstva, jsou postupové šance do play off již jen teoretické.
3. kolo OFL- Slavičín - 29.01.2011
1: Kašava: Veřovice 10:1
2: Kelč: Vizovice 6:4
Branky: Radek Herman 3, Marek Pelc, Radek Klaus, Lukáš Novosad
3: Troubelice: Zlín 4:7
4: Kelč: Kašava 2:3
Branky: Radek Herman, Patrik Hegar
5: Veřovice: Troubelice 3:11
6: Zlín: Vizovice 6:1
Sestava: Vít Plesník (gk), Patrik Hegar (c), Radek Herman, Radek Klaus, Jan Klvaňa, Martin
Majkus, Robert Majkus, Michal Šlancar, Petr Těšický, David Vahala, Marek Pelc, Tomáš
Andrle
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Další turnaj, v pořadí již čtvrtý, se konal v Mohelnici a pořadatelem byl Orel
Troubelice. Zlepšené výkony na tréninku slibovaly dobré výsledky. A hned v tom
úvodním zápase kluci předvedli vynikající výkon a domácí přehráli ve všech
směrech. Dalším soupeřem byli hráči Orla Zlín. Ti nás porazili hned v úvodním
kole a také na turnaji Buldogs´s open v Brně, takže jsme jim měli co oplácet. Po
skvělé hře jsme vedoucí tým naší divize Sever porazili a doufali, že Orel Kašava
klopýtne. Bohužel se tak nestalo a naše naděje na postup skončila. Musím
poděkovat hráčům za skvělý výkon a doufám, že ho potvrdí i v posledním turnaji
OFL starších žáků, který se hraje v sobotu 26. 3. 2011 v Otrokovicích.
4. kolo OFL- Mohelnice - 12.02.2011
1: Troubelice: Kelč 1:5
Branky: Radek Herman2, Robert Majkus, Marek Pajdla, Petr Těšický
2: Vizovice: Veřovice 11:6
3: Troubelice: Kašava 1:5
4: Zlín: Kelč 1:5
Branky: Radek Herman, Radek Klaus, Marek Pajdla, Patrik Hegar, Martin Majkus
5: Vizovice: Kašava 3:10
6: Zlín: Veřovice 11:4
Sestava: Vít Plesník (gk), Patrik Hegar (c), Radek Herman , Radek Klaus, Jan Klvaňa , Martin
Majkus, Robert Majkus, Michal Šlancar , Petr Těšický, David Vahala , Marek Pajdla
Divize Sever
1 Zlín
8 21 47:26
2 Kašava
8 19 45:19
3 Kelč
8 12 37:29
4 Troubelice 8 10 28:37
5 Vizovice 8 9 48:48
6 Veřovice 8 0 26:72

1. kolo OFL – mladší žáci
Mladší žáci odehráli turnaj 23. 1. 2011 v Hranicích v tělocvičně ZŠ Šromotovo
náměstí. Vzhledem k tomu, že v nedávné době přestal trénovat stálý gólman
mladších žáků, vznikl trenérovi Marku Palatovi a celému týmu velký problém.
Koho postavit do brány? Nakonec se tohoto důležitého úkolu ujal nejlepší hráč
mladších žáků Jaroslav Orel. Oba úvodní zápasy kluci prohráli, protože nikdo
nechtěl Jardu v bráně vystřídat a v útoku chyběl hráč právě jeho kvalit. Do dalších
odvetných zápasů se podařilo trenérovi přemluvit do brány Matěje Foukala, který
v předchozích ročnících již v bráně působil, a přítomnost Jardy Orla v útoku byla
hned znát. Sice to nevedlo k vítězství, ale i remízy v obou odvetách jsou úspěchem.
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1 kolo OFL:
Místo: Hranice - 23. 01. 2011
1: Hranice B: Hranice A 4:4
2: Hranice A: Kelč 8:1
3: Hranice B: Kelč 5:4
4: Hranice B: Hranice A 0:4
5: Hranice A: Kelč 6:6
6: Hranice B: Kelč 3:3

2. kolo OFL – mladší žáci
Druhé kolo OFL mladších žáků se mělo odehrát v sobotu 19. 2. 2011 na domácí
palubovce. Na žádost Orla Hranice se tento turnaj přeložil na neděli 20. 2. 2011 do
Hranic. Naši kluci odjeli v nejsilnější sestavě s Matějem Foukalem v bráně. Po
skvělých výkonech naši mladší žáci přivezli tři vítězství a jednu remízu a dostali se
tak na první místo v tabulce Divize sever.
2 kolo OFL:
Místo: Hranice - 20. 02. 2011
1: Hranice B: Hranice A 1:1
2: Hranice A: Kelč 3:7
3: Hranice B: Kelč 4:4
4: Hranice B: Hranice A 1:3
5: Hranice A: Kelč 2:8
6: Hranice B: Kelč 3:10
Divize Sever
1 Kelč 8 12 43:34
2 Hranice A 8 12 31:28
3 Hranice B 8 7 21:33

Více zajímavých informací naleznou zájemci na internetových stránkách
http://www.florbalovaliga.cz.
Hegar René.
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Ruty Šuty Kelč
Plesová sezona souboru Ruty Šuty
Na letošní plesovou sezonu jsme se pilně připravovali už od podzimu,
protože někteří pořadatelé si nás zamluvili již v listopadu. Stalo se nám, že
jsme museli některá vystoupení odmítnout z důvodu stejného termínu
plesů. Nacvičili jsme novou choreografii ve stylu country show, moderní
line dance choreografii a také v cloggingu (stepu).
15. 1. tančili tanečníci na hasičském plese v Opatovicích.
29. 1. tančili pokročilí a nejmladší tanečníci na dětském plese v Zámrskách.
Líbilo se mi, že tam přišli v maskách, zapojili se do programu, předvedli
country tance, naučili děti a jejich rodiče „SUZANU“. Bylo to prima
odpoledne, kde si mohli diváci porovnat úroveň nejmladších a těch
nejzkušenějších tanečníků. Myslím, že chuť a radost z tancování byla znát
na všech tanečnících.
12. 2. jsme jeli až za hranice naší republiky, do Slovenského města Bytča. Na
pozvání otce Mariana Pagáče, který působil v naší farnosti, jsme jeli tančit
na oslavu jeho kulatých narozenin. V deset hodin dopoledne jsme se
zúčastnili mše svaté a poté jsme šli hezkým městem do restaurace, kde
probíhala oslava za účasti mnoha kněží, farníků z Vyškova, Bytče i Kelče.
Tanečníci zatančili tři choreografie a vždy měli velký potlesk od všech
přítomných. Pozvání na tuto krásnou akci nás moc potěšilo. Otec Marián
byl náš velký příznivce a i my jsme s ním ztrávili dva krásné zájezdy do
francouzských Lurd, kde se vždy snažil domluvit tanečníkům vystoupení.
Na cestu nám dal velkou krabici chlebíčků a zákusků a slíbil, že zase něco
pro nás vymyslí, tak se necháme překvapit.
18. 2. jsme tančili na maturitním plese SPSˇv Hranicích. Zatančili jsme
novou choreografii line dance- „Broken heels“ a stepařské duo- „Club can´t
handle me“.
25. 2. jsme tančili na hasičském plese ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zde
tanečníci předvedli country show „Když kovboj spí“ a stepařskou
choreografii „Club can´t handle me“.
Ještě nás čeká ples 12. 3. na Horní Bečvě.
Děkuji všem tanečníkům mladším, starším a pokročilým, že poctivě trénují
na zkouškách (pokročilí dvakrát týdně), je to na jejich výkonech na plesech
znát.
Děkuji rodičům, že podporují své děti v jejich zájmu, vozí je jak na zkoušky,
tak na vystoupení .
Hegarová Jitka
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Skauti informují
Skauti v lodičkách i v lyžácích
Opět se sešel rok s rokem a my si museli při psaní data zvykat na dvě jedničky
na konci. Ačkoliv je teprve zima, stihli skauti uspořádat dvě větší akce, o kterých
bych se chtěla v tomto článku zmínit.
V letošním roce jsme jako první skautskou kratochvíli neplánovali nic malého,
naopak. V pátek 21.1.2011 se konal v pořadí již třetí Skautský ples, tedy největší
akce celého roku pořádaná pro veřejnost. Na tomto místě bychom rádi poděkovali
všem sponzorům, dále těm, kteří nám s přípravou plesu pomáhali a v neposlední
řadě těm, kteří se přišli pobavit přímo na parket. Díky všem těmto lidem se ples
podařil. Děkujeme ☺
Druhá akce měla v porovnáni s plesem spíše komorní nádech. O víkendu
11.-13.2.2011 vyrazilo totiž celkem 17 skautských vyznavačů zimních sportů na
chatu Kamenka. Ačkoliv v okolí Kelče se v tom čase sněhová pokrývka
nevyskytovala, webová kamera slibovala slušné sněhové podmínky ve Ski areálu
v Tošovicích.
Obec Kamenka se nachází mezi městy Odry, Fulnek a Vítkov. Ačkoliv jsme se
sebevíc snažili, dostat se tam v pátek odpoledne prostředky hromadné dopravy je
nemožné. Dost netradičně jsme tedy vyrazili na chatu auty. Odjezd byl naplánován
na pátek v 17hodin a po menších zpožděních a toulkách dorazily všechny 4 posádky
na místo určení. V pátek jsme stihli výbornou večeři a hraní her, sobota byla už
trošku pestřejší.
Po rozcvičce a snídani jsme naložili
veškerou zimní výbavu, naskákali do
svých plechových kočárů (většinou spíše
do kočárů svých rodičů) a tradááá
dobýt svah v Tošovicích. Na zemi v tom
čase ležela sem tam vločka, naše radost
při pohledu na bílou homoli sjezdovky
pak byla nesmírná. Zalyžovali jsme
parádně, zvládli jsme dokonce dva
závody, nejdřív se jel slalom a poté i
překážková dráha, při které na
medailovou pozici málem dosáhl i samotný náčelník. Po dolyžování si velkou oblibu
zajistila také bobová dráha, plechové skluzavky a restaurace s hranolkami ☺
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Za zmínku z této chaty ještě určitě stojí nedělní cesta na mši svatou, kdy jsme
zvolili „zkratku“ do kostela. Ten se nacházel ve vedlejší obci Véska asi 2 km od
chaty, byl pěkně vidět už od chaty, a tak mužská část osazenstva rozhodla, že
přece nepůjdeme po silnici. Při přelézání prvního elektrického ohradníku nás ani ve
snu nenapadlo, že se na nás v průběhu několika minut vyřítí stádo polodivokých
zvířat. Naštěstí se nejednalo o nic velkého, ale když proti vám běží kavalérie ovcí,
moc příjemné to není. Naštěstí jsme ovce zvládli a pak už byl před námi jen
malebný lesík. Malebný na první pohled. Nikde žádná cesta, dolů strž jak do hlubin
Země a úplně dole potok. No a pak zase ten samý výšlap nahoru. Opravdu
netradiční cesta na nedělní mši. Jaké však bylo naše překvapení, když zpátky
chtěla jít děcka zase zkratkou a ne po silnici ☺
V neděli jsme pak na chatě udělali společné fotky, zahráli hry, uvařili oběd, sbalili
věci, uklidili a začali nosit věci k autům. Jaké však bylo naše překvapení, když
Stoupa našel svůj vůz s vypuštěnými koly. Po delší obhlídce další závady nezjistil,
náčelníkův Forman taky nejevil nic neobvyklého. Zato další dvě auta parkující o kus
dál měla kola solidně obskládány ze všech stran hřebíky, kterých si naštěstí náš
automechanik Fila všimnul. Asi někdo chtěl, ať se na chatě zdržíme ještě o něco
déle. Až na tuto nepříjemnou zkušenost s auty se první letošní chata moc povedla
☺

No a jaké máme další sportovní plány? Pokud bude přát počasí, rádi bychom
uspořádali tradiční běžkařskou soutěž Kelečskou stopou. Na jaro pak plánujeme
sjíždění řek Ostravice a Moravice.
~Bětka~
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Různé
Zamyšlení čtenáře
Vítání jara
Je počátek února. Do astronomického příchodu jara chybí ještě měsíc.
Sluníčko jistě ještě prohraje nějakou bitvu s mrazem a sněhem. Potom však
zvítězí a bude moci hřejivými paprsky probudit k novému životu celou
přírodu a působit radost i nám lidem. A bude jaro. Měli bychom se na jeho
příchod připravit a přípravu udělat i za ty, kteří to sami nemohou udělat.
Ve Zpravodaji města za minulý rok zjistíte, že se ve městě a jeho částech
v minulém roce narodilo přes třicet dětí. Je to málo. Je to ale realita. Vždyť
za mého mládí to bylo dvakrát více. Napadá mi, že sobě, i těmto maličkým,
mohou jejich rodiče udělat radost i tím, když nyní vysadí na památku
jejich narození nějaký strom. Třeba na vlastním pozemku nebo se
souhlasem majitele i na cizím. To může být dobrá příprava na jaro. A pak
o strom pečovat, ořezávat přebytečné větve a za sucha i zalít. Za několik let
v jeho stínu umístit lavičku se stolkem, kde si dnešní dítě bude hrát a vy
rodiče odpočívat. A také vzpomínat třeba i na dobré rozhodnutí vysadit
tento strom. Krásné a chvályhodné by mohlo být rozhodnutí všech
šťastných rodičů těchto dětí ke společné akci. Na vhodném místě vysadit
skupinu stromů. Malou alej, nebo začátek budoucích alejí, které by u silnic
vedly k místním částem města. Vytvořit tak tradici. Ten strom s lavičkou
u domu by byl navíc. Přeji odvahu k rozhodnutí. Bude to i pro zvelebení
a krásu města.
Vít Jiříček, 7. 2. 2011
****************************************************************************

Pozvánka na akci
Travesti skupina KOČKY Praha vás zve na své divadelní show o
dvou částech, kde je spousta hudby, tance, humoru a nadsázky.
Pátek 18. března 2011 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek v 19 hodin.
www.travestikocky,cz
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Centrum osobní asistence
pořádá přednášku na téma

Proč záda bolí?
aneb všechno se vším souvisí
přednáší Radka Dvořáková ze Studia zdraví v Zubří
24. března 2011 v 15.00
v Charitě Valašské Meziříčí
Kpt. Zavadila 1345 (areál kasáren)
Vstup volný
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Právní rubrika
Co s majetkem - -pokračování výkladu o smluvních převodech majetku.
V předcházejících pojednáních jsme vysvětlili, že smlouva je uzavřena okamžikem
p ř i j e t í podaného navrhovatele na uzavření smlouvy. Od této doby je smlouva
p l a t n á.
Zákon však vyžaduje v některých případech k ú č i n n o s t i smlouvy rozhodnutí
příslušného úřadu. Přitom účinností smlouvy se rozumí možnost domáhat se
u soudu plnění ze smlouvy. Tyto případy budou jen řídké, když před uzavřením
smlouvy byl podán návrh na uzavření smlouvy, který byl protistranou přijat.
Pokud by některá ze stran po nabytí účinnosti smlouvy smlouvu odmítala plnit,
může se druhá strana domáhat plnění u soudu. K tomu poznámka: Rozhodování
Katastrálního úřadu o návrhu na vklad do katastru nemovitostí není rozhodováním
o účinnosti smlouvy.
Zde se jedná jen o posuzování splnění zákonem stanovených podmínek pro zápis
do katastru - .o tom později podrobněji.
Nezřídka dochází u některé ze smluvních stran ke změnám osobních podmínek,
za kterých přistupovala k uzavírání smlouvy. Může to být např. nedostatek peněz na
zaplacení kupní ceny. V těchto případech dává zákon účastníkovi možnost od
smlouvy o d s t o u p i t .
Jednostranné odstoupení od uzavřené smlouvy může však být předmětem sporu
o možných vzniklých poškozeních druhé strany. O odstoupení od smlouvy je proto
rozumné vždy jednat s druhou stranou. Pokud nedojde mezi stranami k dohodě
o vyrovnání případného poškození druhé strany, doporučujeme velmi zvažovat,
který krok bude pro odstupujícího méně nákladný. Zda riskovat nákladné soudní
řízení, nebo raději od smlouvy neodstoupit a vyrovnat se s případným dopadem za
zrušení uzavřené smlouvy.
Odstoupení od smlouvy si mohou strany ve smlouvě i dohodnout. V tomto případě
bude předmětem dohody i vyrovnání mezi stranami, které později strany budou
respektovat.
Mimo to může účastník od smlouvy odstoupit v případě, že smlouvu uzavřel
v tísni za nenápadně nevýhodných podmínek.
Tyto případy odstoupení smlouvy budou pro posuzování vždy velmi
náročné.Posouzení, že každá ze zákonem daných podmínek pro odstoupení od
smlouvy byla splněna, může být u různých lidí zcela rozdílné. A ty případy mohou
být rozhodnuty jen soudem na návrh toho, kdo se cítí poškozen.
Zákon umožňuje, aby účastníci uzavřeli smlouvu v e p r o s p ě ch třetí osoby.
Tato osoba musí s uzavřením této smlouvy s o u h l a s i t . Pokud třetí osoba
neodsouhlasí tuto smlouvu, platí smlouva jen mezi smluvními stranami. Tato
smlouva se může při převodech majetku vyskytnout jen zcela výjimečně a mohla
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by zamyšlený převod velmi zkomplikovat. Jde totiž o smlouvu, kterou uzavírá
věřitel s dlužníkem, který se zavazuje, že bude plnit třetí osobě. Mohlo by jít na
příklad o případ převodu majetku, jehož cenou se vyrovná dluh věřitele třetí osobě.
Uzavírání těchto smluv nemůžeme proto doporučovat.
Platný občanský zákoník z roku 1964 umožňuje, aby se strany zavázaly, že spolu
uzavřou v budoucnu smlouvu.Jde o t.zv. smlouvu o budoucí smlouvě. Takové
smlouvy bylo možno uzavírat v naší zemi již od roku 1811 do 31.12.1949. Pak byla
tato možnost zrušena.
Zákon přesně vymezuje obsah této smlouvy: Smlouva musí být uzavřena písemně,
ve smlouvě musí být určena doba, do které musí být budoucí smlouva uzavřena
a smlouva musí obsahovat podstatné náležitosti budoucí smlouvy.
Pokud by nedošlo do dohodnuté doby k uzavření smlouvy, může být dodán soudu
do jednoho roku návrh, aby prohlášení vůle odmítající strany bylo nahrazeno
usnesením soudu. Soud v usnesení bude nejčastěji vycházet z údajů smlouvy
o budoucí smlouvě.Po nabytí právní moci soudního rozhodnutí je smlouva platná.
V případech, že se jedná o smlouvu o převodech nemovitostí, evidovaných
v katastru nemovitostí, lze po nabytí právní moci usnesení podat návrh na vklad
práva do katastru nemovitostí. Vzhledem k těmto jednoznačným ustanovením
zákona doporučujeme dát do smlouvy o budoucí smlouvě již komplexní text
budoucí smlouvy. V případě soudního řešení bude mít soud k dispozici znění
smlouvy tak, jak je strany uvažovaly.
Závazek smlouvu uzavřít může dle zákona z a n i k n o u t. To se může stát
v případě, že se změnily okolnosti, za kterých strany uzavíraly smlouvu o budoucí
smlouvě do té míry, že nelze spravedlivě požadovat uzavření smlouvy. O jaké
změněné okolnosti jde, zákon neuvádí. Přikláníme se ke stanovisku, že jde
o okolnosti, které nastaly až po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě, kdy bude
spravedlivé, aby smlouva nebyla uzavřena. K tomuto závěru zřejmě dojdou soudy
i při rozhodování o návrhu na nahrazení vůle jedné ze stran a tuto vůli nenahradí
a smlouva nevznikne.
Strany se mohou ve smlouvě o uzavření budoucí smlouvy také dohodnout, že obsah
smlouvy bude ještě doplněn, avšak smlouva bude platit, i kdyby k dohodě o zbytku
smlouvy nedošlo. Tato smlouva ale musí obsahovat všechny náležitosti smlouvy
o budoucí smlouvě, t.j. musí být písemná, musí mít termín uzavření konečné
smlouvy a musí obsahovat všechny podstatné náležitosti budoucí smlouvy.
Na závěr uvádíme, že zákon umožňuje, aby strany vzájemně uzavíraly i takové
smlouvy, které v něm nejsou výslovně uvedeny.Nazýváme je s m l o u v y n e p o
jmenované.
Pro převody majetku není nutné takové smlouvy používat. Stačí pracovat se
smlouvami, jejichž náležitosti zákon přesně vymezuje. Případné doplnění řešit
dohodnutým doplňkem smlouvy. O takových smlouvách pojednáme v dalších
článcích.
JUDr. Vít Jiříček
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Inzerce
KAMENICTVÍ
PAVLIŠTÍK JAROSLAV
Kunovice 207 PSČ.756 44 p. Loučka
Tel.608948280
Email- pavlistikjaroslav@seznam.cz

Nabízí tyto služby:
*pojištění osob – rodinné pojištění
*pojištění domácností a nemovitostí
*autopojištění
*cestovní pojištění
*pojištění pro podnikatele a organizace
*penzijní připojištění a stavební spoření
*zajištěné fondy

VÁM NABÍZÍ :
-veškeré opravy a rekonstrukce stávajících
hrobů,broušení teraca.
-výroba a montáž nových pomníků,
betonování základů.
-sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílé,
černé, bronzové, plastické
-prodej a montáž náhrobních doplňků:
lampy-vázy-mísy-vitríny-rámečky-kříže,
provedení -nerez-bronz-žula.
používaný materiál: žula, pískovec, mramor,
teraco.

Kancelář: Sokolská 1268, Valašské Meziříčí
Úřední hodiny:
Po, Út, St, Čt – 8-17, Pá – 8-15 hodin
Tel/fax: 571 757 082
(1.poschodí, nad ČSOB, vedle prodejny
Diamant)

zaměření zakázky zdarma,dodací lhůty 3-5
týdnů dle náročnosti zakázky.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
přijímáme pracovníky, tel,? 605 731 659

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. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny -stínovku.
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
Prodejna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí
ul Sadová, 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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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Tomáš Plšek
Jaromír Machač
65 let
Milan Pajdla
70 let
Lydie Pavlicová
Rudolf Pavelka
75 let
Marie Chvatíková
80 let
Josef Jiříček

Kelč
Kelč

81 let
Josef Novák

Kelč

Kelč

82 let
Anděla Mikulková

Lhota

86 let
Marie Ševčíková

Babice

88 let
Helena Nyklová

Lhota

90 let
Marie Švamberková

Kelč

Kelč
Kelč

Kelč

Kelč

Narození
Marie Horáková
Sofie Valová
Ema Machačová

Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí
Emilie Slimáčková
Vlastimila Vlčková

85 let
85 let

Kelč
Kelč
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Uzávěrka je 15. každého měsíce.
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