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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 43. zasedání Rady města Kelč dne 12.9.2016
• Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2016 – rozpočtové opatření č. 5/2016 dle
předloženého návrhu.
• Rada schvaluje Základní škole Kelč, Kelč 229, PSČ 756 43, podání žádosti o zápis
ve školském rejstříku o zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Kelč na počet 90 žáků.
• Rada schvaluje dohodu o ukončení nájmu nemovité věci – pozemku p.č. 275/4
v k.ú. Kelč-Staré Město k 30.9.2016 se Správou a údržbou silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této dohody.
• Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace 1.000,- Kč Diakonii ČCE – hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Valašské Meziříčí dle předložené žádosti a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy.
• Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks bříza
na pozemku města Kelč p.č. 1045 v k.ú. Kelč-Nové Město dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje vydání povolení ke kácení ovocných stromů rostoucích mimo les
a odstranění náletových dřevin na pozemcích p.č. 2031 a 2038 v k.ú. Kelč-Nové
Město dle předloženého návrhu.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Zpevněná plocha-sjezd
k RD č.p. 403“ na pozemku p.č. 803/1 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky K. a M.
B., Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu „Vodovodní přípojka
k RD č.p. 55 v Komárovicích“ na pozemku p.č. 916/6 v k.ú. Kelč-Komárovice se
stavebníkem A. H., Kelč – Komárovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
• Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 8.000,- Kč panu V. Z., Kelč jako mimořádnou finanční výpomoc v tíživé životní situaci a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.

USNESENÍ ze 44. zasedání Rady města Kelč dne 27.9.2016.
• Rada schvaluje Smlouvu č. 248/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Praha na rok 2016 na akci „Stavba
chodníku podél silnice III/4395 v obci Němetice“ a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
• Rada vyhlašuje záměr výpůjčky nebytových prostor města Kelč – místnost č. 2.02
ve 2. nadzemním podlaží Hasičského domu v Kelči č.p. 241.
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Svoz odpadu v listopadu 2016
9. 11. Papír, tetrapak
11. 11. Plasty

Expozice Po stopách kelečského dýmkařství bude v měsících
listopad až únor uzavřena. Návštěvu lze domluvit
telefonicky u paní Anny Vykopalové, tel.: 608 450 528.

Město Kelč nabízí k pronájmu volné byty:
byt 2 + KK – Kelč č.p. 4
byt 2 + KK – Kelč č.p. 13
Vyhodnocení Dotazníků pro zjištění názorů a postojů občanů na život
ve městě bude zveřejněno v prosincovém čísle Zpravodaje.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 10. listopadu 2016 v 16 hodin v Kulturním domě v Kelči
Program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč
* hudební ukázka dětí ze ZŠ Kelč
* večeře
* volná zábava při hudbě
Těší se na Vás vedení města, kulturní komise
a zaměstnanci MěÚ Kelč.
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Kultura v prosinci
• Mikulášská pohádka s nadílkou v neděli 4. 12. 2016 v KD
• Mikulášská nadílka s programem - 5. 12. 2016 na náměstí (žetony k vyzvednutí od
28. 11. 2016 na MěÚ v Kelči)
• Vánoční kavárna – 15. 12. 2016
• Živý betlém - 24. 12. 2016
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Listopad, to jsou studená rána a brzo zapadlé sluníčko. Podzim už se ujal vlády
a hýří všemi barvami. My s dětmi si ho užíváme všemi smysly. Jak venku v přírodě
při vycházkách, tak při tvoření v teple školky. Všude lítají barevní dráčci, jsou vidět
košíky plné barevných plodů i výrobky z barevného listí a skřítci „Podzimníčci“.
V časopisu pro pedagogy píše Mgr. Faltysová o rozvoji vnímání „vnímání smysly
a vnímání smyslu“. Dvě zdánlivě odlišné věci, které spolu souvisejí víc, než by se
první pohled zdálo. Pro kvalitu života je prožívání velmi důležité a přesto ne zcela
samozřejmé. Vnímat se totiž musíme učit. Vidíme, slyšíme, cítíme a víme, co jak
chutná a dotýkáme se všeho, obohacujeme svoji duši, tříbíme uvažování, rozvíjíme
fantazii, představivost, myšlení a poté i schopnost chápat věci zprostředkovaně. Samotné vyprávění nestačí, vlastní smyslový prožitek se nedá obejít - zůstává napořád!
Jako příklad uvádí autorka sbírání ořechů: „Sbíráme s kamarády ořechy. Ořechy i listí podzimně, trochu nahnile voní, ořechy jsou zamotané do trávy. Lovíme je a zebou
nás prsty. Zeleno-žluto-hnědá, tmavohnědá, trochu lepkavá vlákna ořechů. Fouká
vítr, chvílemi poletuje listí. Chladno, klapavý zvuk ořechů, když je házíme do koše.“
Děti by to pověděly jinak, že sbíraly ořechy a napečou z nich cukroví. Ale všechny
ty detaily si odnesou v sobě, jako prožitek a budoucí myšlenku. Odborník by jásal.
Věděl by, že dítě si procvičilo hrubou i jemnou motoriku, přesnost, všimlo si barev,
vůní, procvičilo schopnost zrakového rozlišování, slyšelo spousty zvuků i ticho, využilo početní představy, rozšířilo schopnost užívat slova, pracovalo spolu s kamarády,
soustředěně, trpělivě. Ono není jednoduché dotáhnout započatou věc až do konce.
Zvlášť, když studí prsty a bylo by legrační po sobě ořechy házet, když už práce nebaví.
Je mnoho lidí, kteří se v pozdějším věku neumějí překonat. A tolik dětí jen s těžkostmi
nastupuje do školy, protože neumějí svá přání odložit na později. … Jak vidíme, dítě
svou bezprostřední zkušeností získalo mnohem víc, než jen košík ořechů. A tak je to
u dětí v předškolním věku téměř se vším. Pro děti jsou maličkosti důležité, děti jsou
vděčnými pozorovateli a objeviteli. Dejme jim prostor k objevování, tvoření, ale nezapomeňme, že přemíra podnětů vede k tomu, že děti hůře vnímají ty jemnější, méně
zřetelné a nápadné podněty.
S dětmi budeme očekávat příjezd Martina na bílém koni, povídat si, jak je důležité
se správně oblékat, protože se k nám velmi rychle blíží zima. Děti se v rámci ekologických programů dozví, že se mnoho živočichů ukládá k zimnímu spánku a jak
můžeme zvířátkům pomáhat s přežíváním zimního času. 1. listopadu zahrají paní
učitelky dětem maňáskové pohádky v Kašpárkovém divadélku. 1. 11. se také uskuteční informativní schůzka pro zájemce o lyžařský kurz. Během měsíce se budou
8

listopad 2016

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

konat keramické dílničky. Plánujeme je na 7. a 8. 11, děti si společně s rodiči vyrobí
hezkou vánoční dekoraci. Dne 10. 11. potěší již tradičně naši nejstarší předškoláci
svým vystoupením kelečské důchodce při společném setkání v Kulturním domě
v Kelči. Pod vedením p. uč. Perutkové a M. Hlavicové se děti naučily „muzikantské
tanečky“, které babičkám a dědečkům zatančí. Od 11. 11. – 9. 12. budete moci na
facebooku na stránkách PEZ hlasovat pro obrázky našich nejstarších dětí, které
nakreslily do soutěže „Sportujeme rádi“. Dne 23. 11. zavítá za dětmi Divadlo Smíšek. V mateřské škole zahraje „Vesmírnou pohádku“ o tom, jak se zvědavá Alžběta snaží přijít na kloub životu ve vesmíru. Blíží se nejenom zima, ale i adventní
čas. Zúčastníme se Vánoční výstavy pořádané Občanským sdružením Anděl a i
poslední listopadový pátek před dobou adventní prožijeme tvořivě. Paní učitelky
si s dětmi vyrobí ve všech třídách adventní věnečky. A pak už se budeme těšit na
zimu a na Vánoce. Přeji vám, abyste si užívali barevný podzim.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/2016
V minulém školním roce opustilo naši školu 34 žáků 9. ročníku. Všichni tito žáci
prošli na jaře přijímacím řízením a jeho výsledkem je, že 6 z nich studuje od září
2015 na gymnáziu (Valašské Meziříčí a Kroměříž), 5 žáků na Obchodní akademii
ve Valašském Meziříčí, 17 žáků na střední odborné škole (maturitní obory) a 7
žáků na odborných učilištích – tříleté obory. V 1. kole bylo přijato 34 žáků, ve
2. kole přijímacích zkoušek 1 žákyně. Pouze jedna žákyně studuje na soukromé
škole.

Výuka na dopravním hřišti
Letošní čtvrťáci už zahájili svou přípravu v rámci dopravní výchovy. Jednak jim
začal nový vyučovací předmět dopravní výchova a k tomu již navštívili dvakrát
meziříčské dopravní hřiště, na němž absolvovali 2 hodiny teoretické i praktické
výuky. Hlavním cílem výuky na dětském dopravním hřišti je působit na poli prevence dopravní nehodovosti dětí. Je určeno pro výuku pravidel provozu na pozemních komunikacích a výcviku v oblasti dopravní výchovy, zejména pro věkovou skupinu začínajících řidičů – cyklistů, žáků MŠ a ZŠ.
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Činnost zájmových kroužků zahájena
V kroužku Mgr. Ivety Stržínkové Hra na zobcovou flétnu se děti seznámí s hudebním nástrojem, učí se číst noty, zkoušejí jednoduché melodie a písničky, připravují
se např. na školní vánoční koncert, na vystoupení pro občany Kelče (setkání s důchodci), na akci Vítání občánků apod.
V Hudební škole Mgr. Libuše Vlčkové hrají děti na klávesy nebo klavír. Rodiče
dětí, které mají nějaké logopedické problémy, mají možnost je přihlásit do logopedického kroužku. Ten vede Bc. Anna Hlavicová. Tradičně svou činnost zahájil
kroužek aerobiku pod vedením paní Ladislavy Bijové.
Děti mohou také navštěvovat kroužky školního klubu a záleží na nich, zda si vyberou kroužek se sportovním zaměřením, nebo kroužek ručních prací, zdravotnický
kroužek, kroužek „modelář“, či práci na počítači. Jejich aktuální nabídku najdete
na webových stránkách školy nebo na nástěnkách přímo ve škole. Kromě této pravidelné činnosti budeme po celý rok připravovat jednorázové akce pro žáky, a to
sportovního nebo společenského charakteru.

S Hasíkem opět ve škole
Pracovníci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje opět zahájili na naší
škole preventivně výchovný projekt pro děti 2. a 6. ročníku nazvaný HASÍK. Žáci
byli během prvního a druhého setkání zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární ochrany. Naučili se telefonní čísla tísňových volání, i druháci jsou
totiž schopni naučit se bez problémů přivolat telefonicky pomoc hasičů, policie
a záchranné služby, nebo si osvojili komunikaci s operátorem při nahlašování požáru. Seznámili se zásadami sebezáchrany při požáru doma, ve škole nebo ve volné
přírodě, zopakovali si základy zdravovědy při ošetření drobných popálenin, naučili se rozpoznat varovné signály i jak se správně zachovat při vyhlášení signálu
VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě nebo vzniku mimořádné události.
Výuka probíhá hravou a názornou formou v jednotlivých třídních kolektivech. Setkání žáků s instruktory bude ukončeno návštěvou žáků v Hasičském záchranném
sboru ve Valašském Meziříčí.

Přírodovědný klokan
Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou
fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a pří10
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rodovědné obory. Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu
Excelence. Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného
Matematického klo kana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ)
a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test,
který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti
nabízených možností. Úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy
za 3, 4 a 5 bodů).
Na řešení mají soutěžící 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování
statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější
řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.
V naší škole měla tato soutěž 35 řešitelů (14 deváťáků a 21 osmáků), výsledky uvedeme v dalším čísle Zpravodaje.

Byli jsme v knihovně
…..mohli 20. září říct naši třeťáci, když navštívili Městskou knihovnu v Kelči. Pro některé to byla návštěva úplně první, pro jiné to nebylo nic nového, neboť do knihovny
už chodili v minulosti. Všem se v knihovně moc líbilo. O návštěvě napsali:
…..V úterý 20. září jsme byli s celou třídou v knihovně. Paní knihovnice nám
řekla, jak jsou rozdělené knihy. S červeným okrajem jsou pro 9 roků, zelené okraje
jsou pro lepší čtenáře a bílé jsou pro dospělé. Ve škole jsme dělali vláček. Když přečteme jednu knížku, dostaneme vagónek. Za rok musíme přečíst 4 knihy.
Tobiáš, Šima, Petr
… Paní knihovnice nám řekla, jak najdeme knihu pro svůj věk. A potom nám
dala paní knihovnice křížovku a v té vyšla tajenka Pohádková knihovna. Dalším
úkolem bylo najít knihu od Františka Nepila. Za to všechno jsme dostali záložky.
A četli jsme si.
Tereza Tomášková, Tereza Netíková, Marie Kašubová, 3.A
…..3.B měla jeden projekt. Souviselo to s knížkami. Každý, kdo přečetl knihu
a představil ji před třídou, dostal vagónek a jedničku. Musíme přečíst čtyři knihy
za rok. V knihovně někteří ještě nebyli. Mohli jsme si vybrat knihu, i více knih.
Všem se nám tam moc líbilo.
Sabina, Marie, Andrea
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…..Četli jsme horory, luštili jsme křížovky, dostali jsme záložky, hráli jsme hru se
dvěma kuličkami, abychom věděli, kde si půjčit knihy. Mohli jsme si půjčit knížek,
kolik chceme. Vrátit za měsíc! Bylo to super!
Tony Vu, Tomáš Porazil, Jan Kovář
…..Do knihovny jsem šli, abychom se tam mohli přihlásit a abychom tam mohli
chodit sami.
Knihovna byla moc velká a moc krásná.
Marki a Bára
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Novinky z školní družiny a klubu
Školní rok je v plném proudu a děti navštěvující družinu i klub mají za sebou 2
měsíce změn a zvykání si na nový režim a systém činností. Od září došlo ke zvýšení počtu oddělení ŠD ze dvou na tři a podařilo se nám nabídnout žákům nové
zájmové kroužky. Jejich přehled je k dispozici na oficiálních stránkách školy. Zde
je také možné najít nový řád školní družiny a školního klubu, aktuální školní vzdělávací program i přihlášku do ŠD a ŠK.
V průběhu měsíce října jsme s dětmi vytvářeli výrobky, které byly ke zhlédnutí na
výstavě Dýňobraní v KD v Kelči. Hlavním tématem byly samozřejmě dýně - veselé
nebo strašidelné, papírové, přírodní nebo nafukovací - a také postavičky a zvířátka
z přírodnin, samotvrdnoucí hmoty či plastelíny. V družině i klubu se vyráběli draci, pavouci, houby, ježci, jablka, hrušky,… a provázela nás spousta dalších činností,
které mají souvislost s počátkem podzimu.
Pro tento školní rok se nám podařilo zajistit lístky na divadelní představení do
Zlína. Ke zhlédnutí budou 4 pohádky v podání souborů z Opavy, Prahy, Zlína
a Českého Těšína. Na první představení vyrážíme již ve středu 2. listopadu a budeme se těšit na Karafiátovy Broučky. Odjezd autobusu pro přihlášené děti bude ve
13:00 od budovy školy.
Děkuji všem rodičům a těším se na další spolupráci.
Za vychovatelky ŠD a ŠK Dana Šatranová.
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

Nové projekty
Tak jako v loňské roce i letos jsme využili možnosti
získat finanční podporu
Zlínského kraje na projekty v oblasti prevence
a ekologických aktivit.
V rámci prevence rizikových typů chování jsme navázali na projekt „Nevzdáme
to!“ z minulého roku, kdy jsme se učili pracovat s diagnostikou tříd a vyhledávat
problémové kolektivy. Z těchto získaných znalostí a poznatků vychází náš letošní projekt „Pomůžeme ti!“. Jak je patrno z názvu, tentokrát jsme se zaměřili na
problematiku začleňování žáků do nesourodých a problémových kolektivů tříd či
výchovných skupin na internátě.
Neoddělitelnou součásti celého projektu bylo rozšíření znalostí pedagogických
pracovníků právě v práci s problémovou skupinou žáků. Školení pro třídní učitele
a vychovatele proběhlo pod vedením akreditovaných lektorů s P-centra Olomouc
na konci srpna 2016. Během osmi náročných hodin jsme si nejenom rozšířili své
teoretické poznatky v této oblasti, ale také prakticky, tak říkajíc na vlastní kůži,
vyzkoušeli nejrůznější aktivity a nápady, jak pracovat se skupinou v prvním či druhém stupni šikany.
Vybaveni těmito dovednostmi vyrazili třídní učitelé a vychovatelé druhých ročníků na třídenní sportovně preventivní kurz na chatu Tesák. Měli jsme naplánovaných spoustu aktivit v přírodě k upevňování kolektivních vazeb nejen mezi žáky,
ale také s třídními učiteli a vychovateli. Bohužel, počasí nám nepřálo a byli jsme
nuceni trávit většinu času na chatě, a tak byl celý pobyt náročnější pro všechny
zúčastněné víc, než jsme předpokládali. I přesto se nám podařilo se navzájem doplňovat a tolerovat tak, že žáci i pedagogičtí pracovníci v pátek odjížděli velmi
spokojeni.
Náš druhý projekt podpořený Zlínským krajem v rámci ekologických aktivit
v kraji v roce 2016 má název „Poznej a chraň!“. Hlavním cílem projektu bude vybudování naučné stezky, která bude sloužit k seznamování s přírodou i k výuce.
V únoru letošního roku byla vypracována odborná studie na obnovu parku patřícímu učilišti. Všechny stromy a keře odborníci komplexně posoudili a souběžně navrhli konkrétní pěstební kroky u jednotlivých dřevin; některé budou zcela
13
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odstraněny, u některých bude proveden udržovací řez. Plánovaná naučná stezka
přispěje k částečnému naplnění tohoto velkého cíle. Kolem vybraných stromů
a keřů povedou chodníčky, ve spolupráci se ZŠ a MŠ vybudujeme hmatový chodník a hmyzí hotel. V převislých větvích vzrostlého buku bude umístěno několik
laviček z kulatiny jako místo pro setkávání s přírodou. U vybraných dřevin budou
umístěny informační tabule o rostlině, které zpracují žáci OU Kelč pod vedením
odborných vyučujících.

Dýňobraní
Ve čtvrtek 13. 10. 2016 instalovali žáci Praktické školy výstavu dýní,
které připravili žáci 1. ročníku oboru Zahradnické práce. Expozice byla
součástí výstavy, kterou pořádal MÚ
v Kelči a TOM Myšáci při Kavárničce
v pět. Přidali jsme se k dalším vystavujícím a obohatili tak dýňové tvoření,
které v odpoledních hodinách pořadatelé připravili. Foto ke zhlédnutí http://oukelc.rajce.idnes.cz/Dynobrani_2016_2017/

Přerovské Babí léto
K již tradičním podzimním akcím patří Přerovské babí léto, tentokrát konané na
zámku v Hustopečích nad Bečvou ve dnech 14. až 16. října. Ústřední téma bylo
„ Oslava narození miminka“ a k této příležitosti bylo nutno zhotovit dva slavnostní stoly. Žákyně Dominika Videcká (1.roč.) a Edita Mizerová (2.roč.),
obě z oboru Zahradnické práce, se se
svými aranžmá, která zhotovily pod
vedením pedagogických pracovníků,
umístily na pěkném 2. místě. Foto ke
zhlédnutí: http://oukelc.rajce.idnes.cz/
Prerovske_Babi_leto_sk.rok16-17_-_
Hustopece_nad_Becvou/.
Pavla Honešová a ing. Hana Tomková
14
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Hasičky z Komárovic zvítězily v obou krajských soutěžích
Přišel podzim a hasičům skončila sezóna….
Letošní sezónu jsme zahájili
obvodovým kolem v Kunovicích 14. května, a to účastí
jak družstva mužů, tak i žen.
Na to navázalo hned Okresní
kolo v Horní Lidči 19. června,
kterého se opět zúčastnila obě
družstva z Komárovic. Muži si
vybojovali nádherné 2. místo.
Holkám se již potřetí v řadě podařilo ovládnout Okresní kolo
v PS a zvítězily. Tato umístění
znamenala pro obě družstva postup do Krajského kola v PS, které se konalo 6.
srpna v Hulíně. Vyráželi jsme v ranních hodinách, ačkoliv byl letní den, počasí
vůbec nepřálo. Tento den jako by měl dvě tváře, ráno tu chladnou s pesimistickými výsledky a nádherné slunečné úspěšné odpoledne. Sportovní štěstí v tento den míchalo pořadím do poslední chvíle. Muži si z tohoto velkého závodu
odvezli nádherné 3. místo. Holky si strašně přály uspět co nejlépe a nepokazit
šňůru účasti na MČR, což se celé dopoledne nedařilo. Když už holky věděly, že
letos se vítězkami prostě nestanou, šly se společně s úsměvem poprat s poslední
disciplínou - požárním útokem – ten vyhrály. Neštěstí ostatních znamenalo, že
holky z Komárovic se již potřetí v řadě staly vítězkami Krajského kola v PS
a rovněž si opět vybojovaly postup na MČR, které se letos konalo konečně na
Moravě, a to v Brně. Ten den nám opravdu přálo sportovní štěstí.
Poslední víkend v srpnu (26.-28.) holky strávily ve vysněném Brně jako účastnice MČR v PS, kde bojovaly jménem Zlínského kraje. Atmosféra v samotném
Brně byla úžasná. Cílem bylo umístit se tradičně do 10. místa, což se letos nepodařilo a skončily na 12. místě z celkového počtu 17 družstev. Možná právě
požární útok, který nedokončily jednou kvůli prasklé hadici a podruhé kvůli
přešlapu na čáře, byl odvetou za štěstí, kterého se jim dostalo v Hulíně. Slzičky
děvčatům z neúspěchu tekly, ale zážitky mají a ty jim nikdo nevezme.
16
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Holky se nezúčastnily jen koloběhu postupových soutěží, ale účastnily se každý
víkend pohárových soutěží. Z letošního ročníku seriálu Valašské hasičské ligy si
odvezly 10. září celkové druhé místo.
V neděli 18. září se konala soutěž O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje ve Velkém Ořechově, která je pro nominovaná družstva z jednotlivých okresů. Závodu
se zúčastnila obě družstva z Komárovic. Každé družstvo mělo právo předvést
dva požární útoky. Kluci se ze všech 15 zúčastněných družstev umístili na 7.
místě. Holky startovaly jako první družstvo hned v 9 hodin ráno. Jejich první
předvedený útok byl útokem vítězným a staly se tak vítězkami letošního ročníku soutěže O zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje. O obrovském putovním
poháru, který mají na rok zapůjčen, se jim nikdy ani nezdálo.
Požární sport nejsou jenom požární útoky. Nutno také zmínit nádherná umístění sourozenců Ondry a Toma Plesníků, kteří Komárovice reprezentovali 1. října
na soutěži TFA (volně přeloženo „Nejtvrdší hasič přežívá“) v Napajedlích a obstáli výborně. V celkové konkurenci 41 mužů Ondra obsadil 2. místo a mladší
brácha Tomáš se nenechal zahanbit a umístil se na 3. místě.
Ráda bych také veřejně pochválila naše kluky, kteří sami, v době kdy se holky
soustředily na přípravu na MČR, vymysleli program na akci pro děti „Rozloučení s prázdninami“, která se konala letos poprvé na našem krásně spraveném
výletišti.
Už se moc těšíme na další sezónu. Vážíme si a děkujeme za výpomoc SDH Kelč
a SDH Babice, kteří nám ochotně nejednou zapůjčili auta při cestách na větší
dálky. Pevně doufáme, věříme a hlavně se těšíme, že příští sezónu už nebude
muset náš trenér chodit na tréninky a závody o půl hodiny dříve, aby nastartoval
Avii .
Rozhodně by náš sbor nemohl fungovat bez finančního zajištění a celkové podpory Města Kelč, čehož si vážíme. Jsme také moc rádi, že můžeme trénovat na
hřišti v Kelči. Zároveň děkujeme za finanční podporu panu Ing. Karlu Gábovi
a ostatním.
Obrovské poděkování náleží našemu trenérovi, bez něj by to nešlo. Dík patří
rozhodně i všem závodnicím, závodníkům a i ostatním, kteří se podíleli letos na
široké činnosti (nejen sportovní) našeho sboru a jsou to i nečlenové respektive
nečlenky našeho SDH.
Teď už se můžeme nechat překvapit, co nám přinese příští rok a hlavně nesmíme
podcenit zimní atletickou přípravu, ačkoliv je nepříjemná a moc nás nebaví, své
plody z ní sklízíme.
SDH Komárovice
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Nohejbalový klub
Výsledky Mezinárodního turnaje trojic neregistrovaných hráčů
o Pohár starosty města Kelče ze dne 1. října 2016
1. místo - Ostrava- Poruba - Tomáš Jakub (jeho otec je rodák z Kelče z rodiny
známých volejbalových reprezentantů ČR), Radek Gelnar, Faltýnek Pavel (člen noh.
klubu Kelč, zaskočil v týmu po nutném odjezdu hráče Adama Storka), zúčastnil se
i kapitán týmu Jindřich Tomáš, kelečský rodák, vynikající volejbalista, reprezentant
ČR ve volejbalu.
2. místo - Zlín - Fojtík Martin, Daněk Martin, Chlopčik Ladislav
3.místo - Hodslavice - Bartoň Petr, Rác Jarda, Janovač Stanislav
4.místo - Kunovice - Zbrožek Antonín, Ševčík Roman, Matůšů Stanislav
5.místo - Záskalie SK - Zaťko Ernest, Hrano Ján, Gardián Zdeno
6.místo - Kelč - Strnadel Pavel, Hýža Jiří, Lubomír Pavelka
Děkuji touto cestou všem sponzorům turnaje: Město Kelč, ZŠ Kelč, Mlýn Kelč Petr
Vavřík, Kelečsko a.s. zemědělský podnik, Pivovar Kelč, Pálenice Kelč Strnadel Pavel,
Potraviny U Kubů Kelč.
Pro příští ročník mezinárodního turnaje přislíbili účast týmy ze Srbska a Polska.
Všichni, kdo máte zájem přijít mezi nás si zasportovat, jste vítáni. Ozvěte se na tel.:
602 513 502. Věk nerozhoduje, vždyť nejstarší hráč turnaje má 73 roků. Nevyužít tak
nádherné víceúčelové hřiště u základní školy je skutečně škoda.
Lubomír Pavelka

Úspěšný vstup do nové sezony týmů
florbalového oddílu FBC Orel Kelč
Všem našim týmům se velice dařilo v úvodních turnajích Zlínského kraje ČFbU.
Začnu od našich nejmenších, tedy přípravkou. Ta odehrála v sobotu 22. 10. první
turnaj OFL přípravek v Dolních Bojanovicích. Odehráli sedm zápasů, ve kterých
slavili celkem pět výher. Přesto, že někteří hráči hráli poprvé, předvedli velice dobrý výkon. „Náš tým hrál velmi bojovně, ale disciplinovaně. „Děti se praly o každý
míček a soupeřům mnoho nedovolovaly,“ potvrdil trenér přípravky JuDr. Martin
Lebduška.
Elévové mají za sebou také osm zápasů z prvních dvou kol Zlínské ligy elévů ČFbU.
Na kontě mají šest výher, pouze dva zápasy prohráli. Je to náš nejsilnější tým, ve kterém skvěle spolupracují kluci i děvčata. „Děvčata udělala velký pokrok, hlavně díky
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pravidelnému tréninku a účasti na většině turnajů. A také díky podpoře rodičů, kteří
svým dětem věnují potřebný čas,“ říká trenér elévů René Hegar.
Mladší žáci mají po dvou kolech Zlínské ligy mladších žáků ČFbU vyrovnanou bilanci čtyř výher i proher. V prvním útoku hrají naši nejzkušenější hráči a také máme
výborného gólmana Romana Hlocha, který je velkou oporou týmu. „Dobrý gólman
a skvělá kombinační hra prvního útoku, doplněná dobrou obrannou hrou druhého
útoku, je základem skvělých výkonů mladších žáků,“ tak hodnotí ing. Tomáše Rosa,
trenér mladších žáků, dobré výsledky svých hráčů.
Nově vzniklý dívčí tým mladších žákyň hraje Ligu mladších žákyň regionu 6. Většina
týmů je z Brna a okolí, takže naše děvčata čeká spousta výletů na turnaje do Brna.
Dva z nich už absolvovaly a po osmi odehraných utkáních mají na kontě jedinou výhru, ale o to cennější, protože porazily hráčky superligového týmu Itelligence Buldogs
Brno. „První dvě utkání se děvčata teprve sehrávala a po velmi pěkném bojovném výkonu bohužel podlehla dobře hrajícím soupeřkám ze Šitbořic a Znojma. Ve třetím zápase se zrodila již zmiňovaná výhra, kde si mladší žákyně spravily chuť hrát a odnesly
to zrovna brněnské buldočky,“ tak hodnotí turnaj vedoucí družstva Daniel Hradil.
Více informací a kompletní výsledkový servis naleznete na našich webových stránkách www.fbcorelkelc@.cz.
Hegar René, hlavní trenér mládeže.

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Dne 2.10.2016 se uskutečnil na střelnici SSK Kelč závěrečný šestý závod ,,Kelečská
střelecká liga 2016 „ soutěže SP (30+30), zároveň proběhlo i její celkové vyhodnocení.
6. kolo :
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 548 bodů (z 600 možných)
• Jindřich Viliš ( SSK Lipník) s nástřelem 547 bodů
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 544 bodů
Celkové pořadí ,,Kelečské střelecké ligy 2016“ :
• Rostislav Sáblík (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 1638 bodů (z 1800 možných)
• Zdeněk Rédr (SSK Elán Olomouc) s nástřelem 1623 bodů
• Tomáš Strapina (SSK Val. Klobouky) s nástřelem 1616 bodů
• František Janča (SSK Kelč) s nástřelem 1595 bodů
Kompletní výsledkové listiny soutěže ,,Kelečská střelecká liga 2016“ a další informace pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.
ssk-kelc.webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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Enduro dvojic Kelč 2016
Dne 24.9.2016 se uskutečnil první ročník
organizovaného tréninku endura dvojic na
120 minut v místním motokrosovém areálu
v Kelči. Byl rozdělen do tří kategorií:
VETERÁN
(jezdci nad 40 let)
OPEN
(licencovaní jezdci)
HOBBY
(bez licenční jezdci)
První trénink odstartoval v 10:00 hodin
kategorií VETERÁN a kategorií OPEN
v délce 120 minut. První místo v kategorii
VETERÁN obsadila dvojice Rudolf Kohut
a Daniel Ožuch z Bílovce, v kategorii OPEN
první místo obsadila dvojice Tomáš Zbíral a Samuel Kojecký z Dřevohostic, kterým
blahopřejeme k vítězství.
Druhý trénink odstartovala kategorie HOBBY v 13:00 hodin. Této kategorie se zúčastnila dvojice Ondřej Jiříček a Petr Bechný, kteří reprezentovali již druhým rokem
město Kelč a obsadili sedmé místo. Na první příčce skončila dvojice z Kunína a Fulneku, a to Martin Ficek a Václav Jakubík. Všem blahopřejeme.
V letošním prvním ročníku jsme se pokusili mezi dospělé jezdce zařadit i jezdce
v kategorii JUNIOR, kteří mají o tento sport zájem a přebírají zkušenosti po svých
rodičích, respektive po svých otcích. Kategorie JUNIOR v kubaturách 50, 65, 85 cm3
na 20 minut se zúčastnilo 6 chlapců ve věku od 5 do 13 let. První místo obsadil
JUNIOR z Vigantic Roman Solanský (85 cm3 který motokrosový areál v městě Kelč
navštěvuje již druhým rokem. Druhé a třetí místo obsadili JUNIOŘI z Valašského
Meziříčí Tomáš Zimek (85 cm3) a Přemysl Zimek (65 cm3), kteří navštěvují motokrosový areál prvním rokem. Po technické závadě zapříčiněné pádem na motorce se
motoclubový člen Damián Lukáš 65 cm3 umístil na čtvrtém místě. Páté a šesté místo
obsadili JUNIOŘI z Bílovce - Ondřej Kohut (50 cm3) a Miroslav Vybíral (65 cm3) .
Všem chlapcům blahopřejeme.
Zároveň děkujeme všem zúčastněným v organizovaném tréninku za účast, která se
v letošním roce obešla bez sebemenšího úrazu. Vítězům blahopřejeme, juniorům
děkujeme za odvahu, divákům děkujeme za přízeň.
Velké poděkování v letošním roce náleží sponzorům za podporu a přízeň:
Karel Kolajík – IBS group, Roman Večeřa – Vodo, topo, plyn, Radek Vacula – Vacula silniční s.r.o., Lubor Pitrun – elektronika, Pivovar Kelč, Pekařství Kelč, Martin
20
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Sieklik – Lesnické práce, Radim Rusek – RV-TĚS, Jarmila Bělocká – Kadeřnictví.
Velké poděkování za hodnotné ceny pro vítěze patří paní Irmě Kavské v zastoupení za MOTO PALIČ a manželům Poseltovým – SKLENÁŘSTVÍ A RÁMOVÁNÍ
Valašské Meziříčí za jejich krásnou a kvalitní práci při výrobě skleněných pohárů
pro vítěze viz foto pod článkem.
Poděkování také patří spolkům, ale i jednotlivcům za pomoc při přípravě tohoto
tréninku: Sieklik Martin, TJ Kelč, SDH Babice, SDH Kelč v zastoupení velitele Leopolda Vlčka, Radek Vacula, Kelečsko a.s., Jiří Kutálek, Petr Kunovský, zdravotnice
Ivanka Hlavicová, Martin Šťastný, všem komisařům a členům Motoclubu-Kelč.
Na samotný závěr chceme poděkovat nejen panu starostovi Ing. Karlovi Davidovi,
ale i všem občanům města Kelč za podporu a přízeň při budování motokrosového
areálu a respektování někdy nadměrného hluku a nadměrné prašnosti.
Díky trénování na zdejší trati jsme se pokusili vyrazit do okolních měst a porovnat
síly s konkurencí. První zastávka byla ve Střelné u slovenských hranic, kde motocluboví jezdci Radim Rusek, Ondřej Jiříček a Damián Lukáš reprezentovali Motoclub-Kelč, kde Radim Rusek obsadil první místo v kategorii čtyřkolek, Ondřej
Jiříček ve velké konkurenci obsadil 20. místo v kategorii Hobby a Damián Lukáš
v kategorii Junior závod díky technické závadě na motorce nedokončil. Další závody, kterých jsme se zúčastnili, byly v Zašové, kde Martin Nový skončil na 3. místě,
v Boršicích - Damián Lukáš po defektu na zadním kole skončil na čtvrtém místě
a v Zubří obsadil Petr Bechný krásné třetí místo v kategorii Hobby. 23.10.2016 se
motoclubový člen Radim Rusek chystá do Střelné obhájit titul prvního místa v kategorii čtyřkolek, Damián Lukáš, který bude bojovat v kategorii Junior a Ondřej
Jiříček v kategorii Hobby. Mezi poslední závody, kterých bychom se ještě chtěli
v letošní sezóně zúčastnit, patří závody v Březolupech a Brankách Memoriál Libora Podmola.
za Motoclub-Kelč z.s. Ing. Renata Lukášová
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Letos slavíme 10 let florbalu v Kelči!!!
Pojďte slavit s námi!!!
V neděli 5. 11. 2016 od 9 hod pořádáme v tělocvičně místní ZŠ

„Turnaj Zlínské ligy elévů ČFbU“
Zveme naše fanoušky, příznivce a rodiče do haly!! Balkon otevřen!!
Občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.
Těší se na vás vedení FBC Orel Kelč.
Bližší informace na tel. č.: 736642028 nebo na www.fbcorelkelc.cz.

RŮZNÉ

Charitativní koncert
Vážení a milí,
v závěru loňského koncertu jsem přislíbila, že bych byla ráda, aby se z charitativní
sbírky stala tradice. Proto svůj slib plním a pod záštitou obce Loukov opět připravuji
charitativní sbírku a v pořadí již 2. Vánoční charitativní koncert pro dětskou onkologii Brno.
V letošním roce začne sbírka probíhat od 10. listopadu 2016 a ukončena bude koncertem, který se koná 10. prosince 2016 od 15,00 hod. v KD Loukov a na který jste
opět všichni srdečně zváni. V průběhu koncertu vystoupí vynikající kytarista pan
Miloš Pernica, děti z MŠ a ZŠ Loukov a spousta dalších zkušených i začínajících
muzikantů, kteří se na vás už moc těší.
Pokladničky budou umístěny na stejných místech jako v loňském roce.
Ještě jednou vám moc děkuji a těším se, že si na koncertě zazpíváme a společně si
užijeme předvánoční období.
Přeji vám krásné a slunečné podzimní dny.
S úctou a láskou
Pavlína Blahová, jednatel za obec Loukov
Doprava na koncert v Loukově bude zajištěna autobusem. Zájemci se mohou hlásit
na Městském úřadě v Kelči.
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Chtěli bychom Vás pozvat na:

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 23. 11. 2016 v 16:00
v prostorách Kelečské farnosti na Befarku
Promítání filmu
Posezení při harmonice
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Rodinné centrum Slůně Kelč
Program listopad:
• Úterý 1.11.2016 v 9:00 hod. „Vítr přišel s listopadem, všechno listí padá na zem“.
Vyrobíme si jednoduchý větrník, budeme kouzlit s listy a zacvičíme si ukazovačku
„Malý brouček“.
• Pondělí 7.11.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. Beseda na
téma: „Homeopatie - proč ANO? proč NE?“ Děti si vyrobí obrázek - ptáčci v budce.
Zazpíváme a zatancujeme si.
• Úterý 15.11.2016 v 9:00 hod. Setkání s odbornou poradkyní firmy JUST p. Helenou
Janáčkovou. Představení produktů a jejich účinků, poradenství, možnost nákupu.
• Pondělí 21.11.2016 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“. Vyrobíme si
adventní kalendáře a skleněné lampičky - přineste si 2 stejné sklenice.
• Úterý 29.11.2016 „Těšíme se na Mikuláše“ - vyrobíme si Mikulášský kornout, naučíme se písničku: „Mikulášek“ a společně vyzdobíme RC.
• Úterý 6.12.2016 v 9:00 hod. nás navštíví MIKULÁŠ A ANDĚL s nadílkou pro
všechny hodné děti! /Na tento program je nutné se přihlásit! rcslune@seznam.cz /
Zveme všechny zájemce do RC Slůně Kelč na tvořivé odpoledne.
PONDĚLÍ 28.11.2016 od 16:00 hod.
Vánoční ozdoby z drátků a korálků s výtvarnicí – šperkařkou Evou Pitrunovou.
Akce je určena široké veřejnosti!
Vstupné 40,- Kč.
Informace, novinky sledujte na webu: http://rcslune.mypage.cz/
Bc. Veronika Mlčáková
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Dotace Zlínského kraje pomůže opravit starou usedlost
Nejen na Valašsku, ale také na
rovinatějším Valašskomeziříčsku
a na Kelečsku, rozkládajícím se
kolem řeky Bečvy a pod Hostýnskými vrchy dále k Hané, najdeme dodnes zajímavé starobylé příklady lidového
stavitelství. Odborníci se nikdy příliš okrajovému regionu nevěnovali tak důsledně
jako přiléhajícím oblastem, svéráznému Valašsku a Hané. Proto dlužíme tomuto
kraji zájem alespoň v současnosti, kdy už většina projevů lidové kultury zanikla.
Ještě do začátku 19. století byla i v této podhorské oblasti většina staveb dřevěných,
až později se začalo stavět z nepálených a pálených cihel. Těch dřevěných už se
dochovalo velmi málo, objeveny byly unikátní roubené stodoly staré 200 a více let.
Podrobný průzkum vesnic by však jistě ukázal více.
Příkladem relativně původní usedlosti z 19. století je čp. 7 v Babicích u Kelče.
Dochovala se především díky tomu, že nebyla asi 30 let obývána a modernizována. Stojí na dnešní návsi, jejíž starou podobu lze dosud tušit. Světnice – jizba
je roubená z jedle s dubovými spodními trámy. Dřevo na ni bylo káceno v letech
1831–1832, což potvrzuje i datace na průvlaku 1833. Podle doposud prováděných
archeologických průzkumů byla světnice na stejném místě snad už od 16. století.
Náznaky obilní jámy pod dnešní komorou dokládají polohu komory ve starších
dobách podobně jako dnes. Očekávat lze jistě také středověké vrstvy, protože Babice svým založením patří k nejstarším obcím v oblasti. Za obytnou částí následují
pod jednou střechou zděné klenuté chlévy a dále otevřený prostor kůlny – podkolní, odkud jsou ještě vstupy do chlévů bejčáků. Usedlost se podruhé lomí do další
kůlny, kde za suchým záchodem stávaly bedněné prasečí chlévy s kurníkem.
Zmíněný srub světnice se omítnul až na začátku 20. století, do té doby byly hliněné
omítky jen zevnitř. Právě hliněné omítky recyklované z původní hliněné podlahy
jsou obnovovány a jako sanační jsou použity i pro exteriérové opravy. Hliněné
omítky pro své dobré vlastnosti v současnosti zažívají renesanci, v rozvinutých evropských zemích jsou zcela běžné.
Už jen několik kamenných pilířů připomíná původní prostor stodoly. Pozůstatek
výplně jejích stěn pochází z roku 1717/1718, jistě ze starší stodoly nebo jiné stavby
usedlosti. Za stodolou je srovnaný prostor rajčule, jaké bývaly dříve za každou
stodolou. Tam býval žentúr k pohonu mlátičky, jak pamatují už jen nejstarší pamětníci. Ve dvoře stál ještě roubený výminek. Zboural se asi před deseti lety jako
dosti zchátralý a více než půlstoletí neobydlený.
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Keramická krytina už před několika desítkami let způsobila přitížení a poškození
starého krovu nad chlévy. Následovala základní údržba, přesto zatékalo do krovu
i zděných konstrukcí. Za finančního přispění Krajského úřadu Zlínského kraje
z Programu na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek
a památek místního významu KUL03-16 probíhá oprava střešní krytiny hospodářské části s chlévy a kůlnami. Jsou odstraněny staré konstrukce (laťování šindelů, šindele, térpapír) a na opravený krov pokládáno nové laťování a původní střešní
krytina. S opravou souvisí také obnovení klempířských prvků – úžlabí, okapů atd.
Při úvahách nad rekonstrukcí stavby se objevují mnohé otázky budoucího využití:
Jak zajistit soulad potřeb dnešního člověka na bydlení s dochovaným historickým
charakterem stavby? K čemu vlastně bude sloužit rozlehlé křídlo chlévů? Je investice
do dosti zchátralé stavby vůbec efektivní? Které konstrukce zachovat jako doklad minulosti? … Odpovědi nejsou lehké.
Na stavbě najdeme mnoho krásných detailů, jako mohutné tesané trámy nad náspou
a v krovu, zajímavé průniky postupně přirůstajících konstrukcí, originální vstupní
a vnitřní dveře staré více než 100 let, klenuté prostory i různé drobné výklenky a vestavěné skříňky. Ze všeho je cítit přítomnost několika generací předků, jejich život
a těžká práce. Takového pocitu se při novostavbě, ani radikální rekonstrukci nikdy
nedocílí, proto za zájem jistě stojí zachování objektu, alespoň jako dokladu citlivého
stavitelství a života v minulosti. Soulad bude vždy otázkou rozumného kompromisu
mezi zachováním starého a potřebou moderního vybavení.
Radek Bryol

Střecha usedlosti z 19. století v Babicích čp. 7 prochází rekonstrukcí. Foto autor, 2016
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Něco o vejminku
U nás doma v Kelči č. 45 v ulici Na Kamenných lávkách, se vždy říkalo vejminek
malému samostatnému bytu, který obývala má babička Cecilie, původní majitelka
objektu. Když se dům v roce 1939 přestavoval, vznikl z bytu pouze jeden pokoj.
Po smrti babičky v roce 1943 se stal mým „královstvím“. Nadále se mu ale říkalo
„vejminek“.
Vejminek, nebo správně výminek, byl způsob zaopatření původního vlastníka nemovitosti na dožití. To bývalo zajištěno obvykle smlouvou.
I v našem případě tak bylo. Ve svatební smlouvě z roku 1929 si babička Cecilie při
odstoupení domu ženichovi, synovi a mému otci a nevěstě vyhradila mezi jinými
toto výměnkové právo:
„Užívání zadní světnice na dvoře s půdou nad touto světnicí, spoluužívání síně,
místo v komoře pro své věci.“
Pro zajímavost bylo součástí výminku: „Užívání jedné kůlny a to té zadní, jednoho
chléva pro vepře s právem chovati si vepře, místo na dvoře pro ukládání hnoje,
pobírání veškerého ovoce z ovocných stromů na dvoře se nacházejících.“ Tak to
bylo sepsáno před svědky notářem Františkem Březinou.
Na internetu jsem pak k tomuto tématu našel článek autora Mgr. Milana Zemana,
nazvaný „Výměnek – starý známý v novém kabátě“, ze kterého dále vyjímám:
„Na první pohled by se mohlo zdát, že se do českého práva vrací institut tzv. „vejminku“. Ve skutečnosti však tento institut nikdy fakticky nezmizel, ale existoval
v podobě věcného břemene dožití nebo rodového obyčejového práva. Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) tedy nezavádí institut nový, pouze výslovně upravuje jeho obsah do budoucna. Jeho úpravu naleznete v §§ 2707 – 2715 NOZ.
Podle § 2707 odst. 1 si smlouvou o výměnku vlastník nemovitosti vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony, nebo práva
sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou a nabyvatel nemovité
věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno jinak, rozhoduje pro
obsah práv výměnkáře místní zvyklost. Smlouvu o výměnku tedy bude možno
uzavřít v souvislosti s převodem nemovitosti, přičemž jejím beneficientem nemusí
být pouze vlastník této nemovitosti. Jedná se o významnou změnu oproti poslední
právní úpravě výměnku uvedené v občanském zákoníku č. 141/1950 Sb., podle
které bylo možné zřídit výměnek pouze při převodu zemědělské nemovitosti ve
prospěch jejího dosavadního vlastníka. Ve prospěch někoho jiného bylo možné
výměnek zřídit, jen pokud tato osoba byla svou výživou odkázána na dosavadního
vlastníka nejdéle na dobu potřeby. § 2077 NOZ nyní dokonce připouští výměnek
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vyhrazený manželům, přičemž smrtí jednoho z nich se výměnek nezkracuje. Za
pozornost stojí i skutečnost, že se § 2707 dovolává místních zvyklostí. Jedná se nepochybně o zvyklosti již existující, jejich obsah však s ohledem na pravděpodobný
nárůst výměnkám čeká další vývoj.“
V článku se dále upřesňuje obsah výměnku (dle § 2709 NOZ) a popisuje možnost
rozhodnutí nahradit naturální výměnek peněžním důchodem (dle § 2710 NOZ).
Výminek, nebo také vejminek, tedy nadále existuje.
Otakar Tvrdoň Ostrava

INZERCE

SKLENÁŘSTVÍ - RÁMOVÁNÍ
Hranická 321, Valašské Meziříčí * tel.: 573 034 031
736 438 026 * 739 614 138
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz * www.sklenarstvi.tym.cz
NABÍZÍME VEŠKERÉ SLUŽBY SPOJENÉ
SE SKLENÁŘSTVÍM A RÁMOVÁNÍM::
•
•
•
•
•
•
•
•

ZRCADLA X VITRÁŽE
SKLA – bezpečnostní, kalená
RÁMOVÁNÍ – clip rámy
CELOSKLENĚNÉ DVEŘE – kalené, bezpečnostní, s kováním
KUCH. SKLENĚNÉ OBKLADY - výběr z mnoha barev
DODÁVKY DO VĚTŠÍCH KOMPLEXŮ – zrcadla, bezp. skla, výlohy
AKVÁRIA, TERÁRIA
LEPENÍ bezpečnostních a reflexních fólií
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RESTAURACE U PAJDLŮ V KELČI
Zaměstnáme kuchařku - pomocnou kuchařku,
možno i na částečný úvazek.
Déle zaměstnáme pracovníka na odpolední
výrobu pizzy a přípravu studené kuchyně.

Informace na tel. 602537075

Pavel Marejka
rizikové kácení, ořezy stromů
tel.: 775 039 218
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti
Anna Jasná
Věra Janošková
Ludmila Orlová
Miroslav Kunovský
Miloslava Toušková
Vlasta Orlová

Zdeněk Pajdla
Marie Marková
Aleš Šulák
Jiří Miškařík
Ludmila Pajdlová
Anna Machačová

Sňatky
Josef Srkala * Ivana Zdráhalová

Narození
Amálie Mihoková
Štěpán Pajdla

Kelč
Kelč

Úmrtí
Stanislav Machač
Vojtěch Záslav
Miluška Jančíková

73 let Kelč
75 let Kelč
82 let Komárovice

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj 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 950 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. Foto: archiv
MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda-www.tiskarnabrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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Enduro Kelč 2016

Ondřej Jiříček

Petr Bechný

Mateřská škola
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Vítání občánků dne 15. 10. 2016
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