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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v úvodu svého příspěvku vám chci především poděkovat za důvěru, kterou jste mi projevili v
komunálních volbách a za vysoký počet volebních hlasů, které jsem od Vás obdržel. Bývá
dobrým zvykem, aby nový starosta na začátku svého volebního období seznámil veřejnost se
svou vizí, svým programem. Možná pojmu tento první příspěvek více zeširoka, snad i mírně
filozoficky.
Když jsem společně se svými kolegy asi před půl rokem připravoval volební kandidátku a
volební program, dlouho jsem zvažoval, zda se postavit do komunálních voleb jako lídr, jako
kandidát na starostu. Po dlouhých diskuzích a důkladném zvážení jsem byl na toto místo
nominován a po zvolení jsem post starosty přijal. Jestli to pro město, ale i pro mě bylo
rozhodnutí dobré, to ukáže až čas.
Mnoho lidí mi nevěřilo, že opustím své zaměstnání, že opustím učiliště - zámek a vyměním
tuto relativní jistotu za nejistotu starostování. Bylo to pro mě o to těžší rozhodování, že svou
bývalou práci v učilišti jsem měl velice rád, bral jsem ji téměř jako své třetí dítě.
Volební výsledek, který dosáhlo naše volební uskupení Kelč 2000, je v novodobé historii
komunálních voleb města neporovnatelný. Zvítězit s tak velikým náskokem se od roku 1990
žádné volební straně ve volbách do městského zastupitelstva nepodařilo, a proto je tento
výsledek nejen pro mě osobně, ale pro všechny zvolené zastupitele zavazující. Po takovémto
volebním úspěchu byla skoro povinnost nejvyšší místo na radnici přijmout. Rozhodně je to
pro mě výzva dovést Kelč dál, výš. Možná mé rozhodování ovlivnila i obyčejná lidská
ješitnost, ale snad to nebyl ten hlavní důvod. Jsem člověk, který nedělá unáhlená rozhodnutí,
ten který dvakrát měří a jednou řeže, nejsem mistrem okamžitých, rychlých a jednoduchých
řešení. Nevím, jestli jsou to ty nejlepší charakterové vlastnosti pro funkci starosty, ale změnit
je nedokážu.
Vzhledem k tomu, že jsem dvě volební období vykonával funkci místostarosty a podílel jsem
se tedy přímo na řízení obce, nečekejte ode mne, že najednou otočím chod města o 180
stupňů. Tím bych asi popřel vše, co jsem doposud i ve spolupráci s bývalým starostou dělal.
Určitě chci ale obci vtisknout svůj obraz a chci, aby obec fungovala podle mých pravidel a
představ, jak v oblasti samosprávných činností, tak v oblasti přenesené působnosti státní
správy. Obec by neměla občana zatěžovat, občan by se ve své obci měl cítit bezpečný a
svobodný. Obec by měla být pro občany pomocníkem, měla by jim umět podat pomocnou
ruku.
Z konkrétních akcí bych chtěl uvést alespoň ty nejdůležitější. Některé jsou již ve stádiu
příprav, na jiné se chci v budoucnosti zaměřit. Jde o přípravu opravy hasičského domu z
dotačního programu Zelená úsporám, dokončení opravy fasády kulturního domu, chceme
připravit nová stavební místa pro rodinnou výstavbu, připravujeme z Regionálního operačního
programu Střední Morava opravu náměstí, rádi bychom pro potřeby našich občanů
vybudovali další sportoviště. Úkolů je mnoho a vzhledem k nelehké ekonomické situaci, kdy
státní rozpočet vykazuje negativní bilanci, budou vytýčené cíle obtížněji dosahovány.
Ještě jednou chci poděkovat vám občanům za důvěru, kterou jste ve mne vložili, budu se

snažit, abych vás nezklamal. Ale sám nedokážu nic, musíme vzájemně spolupracovat, táhnout
za jeden provaz, abychom za čtyři roky při bilancování volebního období mohli konstatovat,
že bylo úspěšné.
Ing. Karel David, starosta

Okénko do života farnosti
Vážení spoluobčané v Kelči a přináležících obcích, milí farníci,
děkuji Městskému úřadu v Kelči a jeho kulturní komisi, že Vás mohu z tohoto místa znovu
pozdravit na začátku posledního měsíce v kalendářním roce a na prahu nového církevního
roku.
Měsíc prosinec, v práci spojený s finišem a uzávěrkou a v obchodě s tlačenicí ba i stresem, je
totiž v kostele ne koncem, ale začátkem. Od první neděle adventní, která letos připadá na
28.listopadu, začíná doba přípravy na Vánoce zvaná "advent". Slovo je to latinské a znamená
"příchod", myšleno příchod Zachránce poslaného Bohem, Ježíše Krista.
Jeden z největších katolických básníků, kněz Jakub Deml o Vánocích napsal: "Co se stalo,
nedá se odestat, a přece Tvým Narozením, ó Ježíši - Králi, tolik se mění a odestává, že na
všem je to znát a od Světce i od hříšníka zasluhuješ chvály."
Též naše farnost má zač Pána chválit: o prázdninách ožila fara návštěvami skupinek mladých
a Bohu díky se nikomu nic zlého nestalo.
S novým školním rokem začalo nejen vyučování náboženství, ale i příprava rodičů a dětí na 1.
svaté přijímání. Rozběhla se setkání modlitebních skupinek otců, matek a rodin, schází se
schola i ministranti, začala příprava dospělých na křest, vyvrcholila příprava biřmovanců,
kterým svátost udělil otec arcibiskup.
Děkovat chceme také lidem, dnes zvláště už bývalému panu starostovi a zastupitelům, za
práci ve prospěch obcí, v nichž farnost působí. Panu řediteli školy za vstřícnost při
sestavování rozvrhu hodin katecheze. Novému panu starostovi a jeho spolupracovníkům přeji
vytrvalost ve všech dobrých předsevzetích a každoročně čerstvou inspiraci.
Z hmotných investic pokračuje ve farnosti příprava opravy farních chlévů, kde mají být v
budoucnu v podkroví moderní sociální zařízení pro kostel a v přízemí široce využitelný sál se
zázemím. Žádost o dotaci přes evropské fondy nám nevyšla, o dalších možnostech
financování jednáme.
Básník Jakub Deml zmínil věci, které se "nedají odestat". Když je při pohledu zpátky na skoro
už uplynulý rok uvidíte, prosím, pokuste se je odevzdat Bohu, ať nejsou zátěží taženou do
nového roku! A Vás, bratři a sestry ve víře, srdečně zvu k návštěvě rorátních mší svatých a
dobré předvánoční svaté zpovědi, ať je vánoční radost na všem znát.
o. Jan Bleša

U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady Města Kelč dne
25.10.2010


Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 30.9.2010 a předává ji k
projednání zastupitelstvu.

















Rada bere na vědomí návrh úpravy rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č.
6/2010 a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
právu provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro stavbu „Kelč, č.parc. 143/2,
Richtar, přípojka NNK, IP-12-8008644“ na obecním pozemku parc. PK č. 1325 v k.ú.
Kelč – Staré Město.
Rada bere na vědomí žádost PROPLANT GROUP s.r.o., Kladruby 88 o pronájem
pozemků p.č. 471/2 a 471/4 v k.ú. Komárovice a pověřuje MěÚ jednáním se
současným nájemcem ZD Kelečsko.
Rada bere na vědomí žádost Marcely Šimonové, Kelč 332 o směnu částí pozemků s
městem Kelč v lokalitě Záhumení. Rada směnu pozemků doporučuje řešit po
projednání návrhu i s ostatními vlastníky pozemků a zaměření stávající místní
komunikace.
Rada bere na vědomí výsledek hodnocení nabídek veřejné zakázky „Zpracování
územního plánu města Kelč“ a souhlasí s přidělením této zakázky vybranému uchazeči
Alfaprojekt Olomouc, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc.
Rada provedla vyhodnocení nabídek na kácení lip na hřbitově v Kelči a pověřuje MěÚ
vyzvat vybraného uchazeče Digilive, s.r.o., Tyršovo nám. 440, Uherské Hradiště k
předložení návrhu smlouvy o dílo.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na pozemcích Města Kelč dle
předložených žádostí a jejich posouzení lesním p. Michalíkem.
Rada byla seznámena s nabídkami na provádění údržby místních komunikací v
zimním období 2010/2011 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s NVB-Servis, s.r.o.,
Samostatnost 1181, Holešov a Františkem Mašlaňem, Kelč 557 dle dohodnutého
návrhu..
Rada schvaluje uzavření dodatku č. 2 k dohodě o užívání sportovního areálu u
kulturního domu v Kelči s TJ Kelč dle předloženého návrhu

U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Kelč konaného dne 10.11.2010









Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva města
Kelč
Zastupitelstvo stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady města Kelč na
5 členů.
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů volí do funkce:
starosta ing. Karel David
místostarosta ing. Jaroslav Orel
člen rady p. Lubomír Pavelka
člen rady p. Jaroslav Staša
člen rady p. Roman Večeřa
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů určuje, že pro výkon funkce starosty města
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů zřizuje finanční a kontrolní výbor
zastupitelstva a volí tyto předsedy a členy výborů :






Finanční výbor:
předseda: Jana Jandová
členové: mgr.Renata Ryšková, Marie Kettnerová, Stanislav Hlavica, ing. Radek
Sommer
Kontrolní výbor:
předseda: Břetislav Vlček
členové: Vlastimil Pitrun, mgr. Roman Blaha, Bc. Anna Hlavicová, Ludmila
Miškaříková
Zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů zřizuje osadní výbory v místních částech
Babice, Komárovice, Lhota a Němetice. Volba předsedů a členů výborů bude
provedena na schůzích občanů místních částí.
Přípravou návrhů pověřuje zastupitelstvo radu města. Tyto návrhy budou předloženy
na příštím zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů schvaluje poskytování měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení ve výši dle předloženého
návrhu.

Městský úřad informuje
Vodné a stočné, Svoz odpadu, Sociální podpora, Výměna řidičských průkazů
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
Cena vodného a stočného pro rok 2011 s platností od 1. ledna 2011:
Cena v Kč/m3 Bez DPH Včetně DPH:
Vodné 34,70 38,17
Stočné 25,10 27,61
Vodné + stočné 59,80 65,78

Svoz tříděného odpadu
plasty - 23. prosince 2010,
směsný papír – 16. prosince 2010
nápojový karton – 16. prosince 2010

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
středa 29. 12. 2010 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.

Výzva k povinné výměně řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2010. Rozhodující pro výměnu ŘP je datum jeho vydání, nikoliv
typ řidičského průkazu.
Co s sebou?
* platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
* jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
* řidičský průkaz, kterému končí platnost
Kde si mohu vyměnit svůj ŘP?
* na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – pro občany Kelče a MČ je to
MěÚ ve Valašském Meziříčí
Termín vydání nového ŘP?
* nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě
správního poplatku 500 Kč)
Povinná výměna řidičského průkazu je osvobozena od správního poplatku.

85. narozeniny
Vojtěch Jasný – narozen 30.listopadu 1925 v Kelči.
Scénárista a filmový režisér, rodák z Kelče, žijící v Americe, ale rád se vrací
na Moravu. O sobě tvrdí: „....já jsem dobrodruh a dítě. Tady se cítím dobře
– mně se na Moravě vrací dětství. Ne v Praze, tady na Moravě.“
Vojtěch Jasný proslul v 60. letech jako básník filmového plátna a
mezinárodně ceněný tvůrce. Do dějin vstoupil jako jedna z legendárních
osobností, jež formovala moderní tvář české kinematografie. Začínal ve
dvojici s Karlem Kachyňou budovatelskými dokumenty, poté se stal jedním
z hlavních představitelů kritického filmu a tvůrcem osobitého autorského
stylu.
Z jeho díla uvádíme jen některá:
1954 – Dnes večer všechno skončí
1958 – Touha
1960 – Přežil jsem svou smrt
1961 – Procesí k panence
1963 – Až přijde kocour
1968 – Všichni dobří rodáci
1969 – Česká rapsodie
1999 – Návrat ztraceného ráje
Pracoval i na dokumentu o Václavu Havlovi Proč Havel ? Jeho distribuce byla ale podle
Jasného, na přání Olgy Havlové zakázána. Sám pan Jasný o tom hovoří toto:„...Nechci o tom
mluvit. Zeptejte se Havla, ať to vysvětlí on. Nakonec se film vysílal v televizi, já jsem jej
nakonec prosadil u Žantovského, Havlova tiskového mluvčího, kterého Havel udělal v

Americe českým velvyslancem. Řekl jsem mu: „Pane Žantovský, vy jste mi ublížil. Dal jste
všechny moje filmy stranou, když jste ukazoval české filmy po celé Americe. A mě jste vyndal.
Nebudeme navzájem dále šermovat. Podejme si ruce, a teď prosaďte, aby, až se vrátíte do
Prahy, šel film o Havlovi v televizi.“ On to pak k Havlovým šedesátinám udělal. “
V r. 2007 získal Vojtěch Jasný Českého lva za umělecký přínos českému filmu. Na filmovém
festivalu ve Zlíně v roce 2008 prozradil, že má další plány: "Největší můj úkol je natočit v
Terezíně velký námět, který jsem psal čtyři roky. Dostal jsem se ke krásným materiálům o
berlínském odboji, který chci ukázat. Tam byli hrdinové, o tom nikdo neudělal film. Já jsem
našel knihu, kterou jsem četl stokrát. Diář jedné mladé ženy, to je veliké dílo! A teď mám
německého studenta a chci, aby to za pár let režíroval. Scénář s ním budu psát německy a
uvidíme..."

Festival Dobrý rodák Vojtěch Jasný - Brno
Největší přehlídka českých i zahraničních filmů režiséra Vojtěcha Jasného se uskutečnila od
pondělí 18. října 2010 do neděle 24. října 2010 v brněnském kině Art. Tematický festival
připomněl divákům výročí narození legendárního režiséra. Vojtěch Jasný se osobně zúčastnil
i projekcí svých filmů a besed s diváky. Divákům bylo představeno pětadvacet filmových děl,
což je zatím největší ucelená prezentace díla Vojtěcha Jasného.
zdroj:
úryvky z rozhovoru z roku 2004 – Britské listy – Jan Čulík
rozhovor z New Yorku pro Radio Praha
http://www.kultx.cz/dobry-rodak-vojtech-jasny/
(MS)

Kultura v prosinci
Mikulášská nadílka, Kašpárkovy čertoviny, Vánoční zvonkování, Česká mše Vánoční,
Harmonia Hranice, Vánoční vystoupení, TRIO BRNO - varhany, viola, tenor,
Chrámový sbor Březolupy, Živý betlém v Kelči, Připravujeme na rok 2011

Mikulášská nadílka
Kdy ? v pondělí 6. prosince 2010
Kde ? na náměstí v Kelči
Pro koho ? pro děti do 12 let
Program :
v 17 hodin přijede Mikuláš, čerti i andělé
rozsvícení vánočního stromu
nadílka mikulášských balíčků
možnost projížďky na koni
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu, který bude k vyzvednutí proti
podpisu na Městském úřadě

od pondělí 29. 11. 2010.
( pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 1998 ).
Na všechny se těší Váš Mikuláš!!!!

Pohádka
Zveme Vás na tradiční pohádku s mikulášskou nadílkou

Kašpárkovy čertoviny
neděle 5. 12. 2010 ve 14 hodin - Kulturní dům Kelč
příjem dárků od 12,30 hodin
Osoby a obsazení:
Kašpárek Terka Hlavicová
Honza Martin Hlavica
Dratvička Stanislav Hlavica
Hostinská Hanka Stromšíková
Baruška Klára Pastrnková
Kníže pekel Vladimír Žalmánek
Papundekl – čert Jiří Hlavica
Perpentykl – čert Jiří Kundrátek
Režie: Břeťa Vlček
Hudební doprovod: Bětka Pastrnková
Text sledují: Dorča Hlavicová, Kristýna Pastrnková
Osvětlení: František Plesník
Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné

Žáci devátých tříd ZŠ Kelč srdečně zvou všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tetičky, strýčky žáků ZŠ na

Vánoční zvonkování
Kdy: 17.12.2010 v 16:00 hod.
Kde: v tělocvičně ZŠ
Co Vás čeká: bohatý program a poté discotéka pro žáky ZŠ

Kulturní dům v Kelči
pátek 10. prosince 2010 v 18 hodin

Česká mše Vánoční
Jakub Jan Ryba
Scénické provedení na dobové nástroje
„HEJ MISTŘE“ SCÉNICKY A AUTENTICKY
Dva významné České umělecké soubory The Czech Ensemble Baroque a taneční soubor
Hradišťan se opět sešli ke spolupráci. Tentokrát na nejhranější České mši všech dob,
České mši Vánoční Jakuba Jana Ryby, kterou umělci nastudují pro Národní divadlo
Moravskoslezské v Ostravě. Dirigentem představení je Roman Válek, režie a
choreografie se ujala Ladislava Košíková. Jako sólisté vystoupí například Michaela
Šrůmová, Kamila Mazalová, Tomáš Kořínek nebo Josef Škarka.
Premiéra zazní 28. 11. V ND Moravskoslezském v Ostravě, kde budou následovat reprízy
každou adventní neděli. Představení však zhlédnou také diváci v Třebíči, Kelči, Trutnově,
Brně atd. Většina představení je již téměř vyprodaná.
Cílem představení je přiblížit pradávný Vánoční příběh v hudebně tanečních obrazech, které
vycházejí ze symbolů a tradic české a moravské lidové kultury. Proslulá Rybova mše není mší
jen v liturgickém slova-smyslu. Je jakýmsi lidovým vánočním oratoriem, přirozeně evokující
divadelnost a formu. Prvky lidového humoru obsažené v Rybově libretu budou důstojně
vyváženy principem scénického oratoria, tedy „duchovní“ opery na scéně. Pro diváka bude
zajímavým prvkem scénické prolnutí komorního orchestru, sboru, sólistů a tanečníků do
jednoho organického celku.
Vedle tanečníků budou součástí jeviště/živých jesliček také muzikanti, sbor i sólisté. Tým
Košíková-Válek, Hradištan - Ensemble Baroque - navazuje na úspěšnou spolupráci na dílech:
Rákoš Rákoczy (Janáček, pro Janáčkův Máj, Ostrava 2009), Kytice (Martinů, pro Pražské
jaro, ND Praha 2010), realizace barokních suit G. F. Händela a J. S. Bacha na Letní škole
barokní hudby 2009 a 2010.
Spojení The Czech Ensemble Baroque Orchestra, hrající na autentické nástroje v klasicistním
ladění 430 Hz, zpěváků, pohybující se profesionálně v oboru „stará hudba“ a tanečního
souboru Hradištan, zabývajícím se kromě vlastní choreografické a hudební tvorby také
pohybovým ztvárněním významných hudebních děl, slibuje zcela nový způsob zpracování. Z
hlediska hudebního, ryzí klasicistní interpretaci. Z hlediska scénického, fundovaný pohled na
archetypy, dokonalou znalost lidových vánočních zvyků a religiozity období 18- 19. století.
Program:
Václav Jan Kopřiva (1708-1789): Huc, huc ad regem pastorum
ofertorium in A pro sbor,sopran solo,orchestr a varhany
Jakub Jan Ryba (1765-1815): Missa solemnis Nativitatis D.J.Christi
„Česká mše vánoční“ pro sola,sbor,varhany a orchestr
Účinkují:
The Czech Ensemble Baroque, Orchestra & Choir
Dirigent: Roman Válek
Hradišťan – taneční soubor

Choreografie, režijní spolupráce: Laďka Košíková
Délka představení: asi 70 minut bez přestávky
Vstupné 150 Kč, děti a důchodci 100 Kč.
Představení:
28. 11. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
5. 12. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
10. 12. 18 hod. KD Kelč
11. 12. 18 hod. sál Fórum, Třebíč
12. 12. 18 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
18. 12. 20 hod. Dělnický dům, Brno
19. 12. 15 hod. ND Moravskoslezské Ostrava
22. 12. 19 hod. KZ Trutnov
(Roman Válek – The Czech Ensemble Baroque)

Koncerty v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči v období adventu a Vánoc
Adventní vánoční koncert
komorního smíšeného pěveckého sboru

Harmonia Hranice
úterý 21. prosince 2010 v 18 hodin
vstupné dobrovolné

Schola Kelč Vás všechny srdečně zve na

Vánoční vystoupení
které se uskuteční v neděli 26.12.2010 v 15.00 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
vstupné dobrovolné, Těšme se na Vás ...

TRIO BRNO - varhany, viola, tenor
–koncert vysokoškolských pedagogů Akademie muzických umění Brno
pondělí 27. prosince 2010 v 18 hodin

Chrámový sbor Březolupy
Vánoční koncert a sborové skladby pod vedením prof. Provazníkové
neděle 9. ledna 2011 ve 14 hodin

Živý betlém v Kelči
Štědrý den
ve 12 hodin na náměstí

Připravujeme :
V lednu 2011
středa 26. ledna 2011 v 9 hodin – Kulturní dům Kelč
pohádka O čarodějné krčmě – divadlo Andromeda Praha
(pro žáky 1. - 4. třídy základní školy a děti mateřské školy )
Plesy v roce 2011:
sobota 15. ledna 2011 – Myslivecký ples
pátek 21. ledna 2011 – Skautský ples
neděle 30. ledna 2011 – Maškarní ples MŠ Kelč
sobota 5. února 2011 – Farní ples
pátek 11. února 2011 – Hasičský ples
sobota 26. února 2011 – Sportovní ples

Ohlédnutí za některými akcemi v minulých měsících:
Letní škola barokní hudby Kelč 2010 - srpen 2010
Již jsme si zvykli, že v letních měsících v Kelči slyšíme barokní nástroje, vidíme cizí mladé
tváře, máme možnost navštívit několik koncertů – prostě milovníci hudby a tance si přijdou
na své. I letošní rok byl velice vydařený, účastníci z řad studentů spokojeni a návštěvníci
koncertů plni dojmů.
Dračí lodě - neděle 16. srpna 2010
Stále více populární zábava! O tom svědčí vysoká návštěvnost, počet přihlášených týmů a
chuť, s jakou se do závodění všichni pustili. Už teď se plánuje složení družstev na příští rok.
Tak hodně štěstí všem účastníkům, ale hlavně organizátorům – oddílu kopané TJ Kelč.
Myslivecké odpoledne – sobota 28. srpna 2010
V areálu střelnice se sešli ti, co si chtěli vyzkoušet, zda jsou schopni se trefit do terčů tak, jak
to umí myslivci nebo střelci. Pro děti byly připraveny soutěže o ceny. Počasí bohužel až tak
nepřálo, tak snad příští rok bude moudřejší a účast občanů vyšší, protože organizátoři si to
jistě zaslouží.

Babí léto – neděle 12. září 2010
Tradiční přehlídka folklórních souborů se i letos vydařila. Sice účastníky přehlídek provázelo
po tři dny deštivé počasí, ale v Kelči se v neděli 12. září podařilo sluníčku prorazit a vykouzlit
tak úžasnou atmosféru jak pro vystupující, tak i pro diváky.
Den hudebních těles – sobota 18. září 2010
Překvapující a hlavně potěšující, kolik lidí v Kelči se věnuje hudbě! Velice příjemně strávené
odpoledne a večer. Přehlídku zahájila Dechová kapela Kelč pod vedením pana Vladimíra
Kutálka, následovaly fanfáry Trubačů Mysliveckého sdružení Kelč, vystoupení Scholy Kelč
pod vedením Bětky Pastrnkové, pro radost zahrála country kapela Šum prérie. Večer pak
potěšila své fanoušky hudební skupina mladých rockerů Zkožepálená. No a na závěr a k tanci
pak hrála již velmi dobře známá skupina Takzatrup.
Nápad se zrodil v hlavě hudebníka Břeti Vlčka a jak se ukázalo, nápad to byl opravdu dobrý.
Věříme, že i příští rok budou mít kelečští hudebníci co předvést a že se z této hudební akce
stane další oblíbená místní tradice.
Slavnostní odhalení pamětní desky Metoděje Jahna v Komárovicích
V neděli 19. září 2010 byla v Komárovicích slavnostně odhalena pamětní deska Metoděje
Jahna. Tímto se alespoň trochu podařilo vrátit spisovateli a učiteli to, co do Komárovic v době
svého působení na místní škole vložil. Ale i ocenit to, s jakou láskou popisoval krásu
komárovického okolí a celého Valašska.
Slavnostní akt zahájil pan farář Jan Bleša u kapličky, poté se všichni účastníci za doprovodu
Dechové hudby Kelč přesunuli k obecnímu domu, kde paní Věra Pavlíková, předsedkyně
osadního výboru Komárovice, přednesla básně Metoděje Jahna, přiblížila jeho život a dílo a
připomněla jeho nejlepší
a nejznámější dílo Selský práh. Společně s panem starostou města Kelč
ing. Stanislavem Pitrunem pak odhalili mramorovou desku s portrétem spisovatele a jeho
veršem.
Pamětní deska je umístěna na budově obecního domu – bývalé škole v Komárovicích.
Slavnostního aktu se zúčastnil velký počet místních občanů, zastupitelé a kulturní komise
města Kelč, pan Richard Sobotka, který akci popsal na:
http://www.hlasmoravy.eu/2010/09/metodej-jahn.html
fotografie na: http://repor.rajce.idnes.cz/Odhaleni_pametni_desky/ (fotil pan Kučera).
Drakiáda, Pohádkový les a další akce skautů především pro děti již byly popsány, nicméně
jim všem chci poděkovat za jejich snahu a chuť dělat zábavu nejen pro sebe, ale i pro širokou
veřejnost. To se cení.
Paraakademie - sobota 16. října 2010
Tato akce Občanského sdružení Anděl je již známou a dobrou tradicí, kdy se baví všichni –
mladí i ti dříve narození, zdraví i s handicapem, místní i ti z blízkého či vzdálenějšího okolí. I
pro příští roky přejeme pořadatelům hodně dobrých nápadů a hlavně hodně návštěvníků.
Den sportu v Kelči – sobota 30. září 2010
Aerobik, joga, zumba, břišní tance, líčení, masáže, ochutnávky, zdravotní měření, informace
ze salónu zdraví či krásy – to vše jste mohli vyzkoušet, pokud jste se zúčastnili. Navíc jste si
mohli odnést i hodnotné ceny. Potěšující ale je fakt, že se v Kelči najde dost lidí se

sportovním duchem.
Zabíjačka – sobota 30. září 2010
Areál chovatelů a jeho okolí zaplavila vůně zabíjačkových specialit mistra řeznického cechu
Jiřího Šuláka ze Zámrsk. Kdo zrovna nesportoval v kulturáku, zajisté si nenechal ujít
výjimečnou možnost okusit jitrnice, jelítka, prdelačku či obcházku ....prostě ještě dnes se
sbíhají sliny při vzpomínce na tuto báječnou akci, za kterou můžeme poděkovat OS Anděl.
Plánuje se opět v příštím roce, a to 19. února 2011 s řezníkem Břeťou Vlčkem.
Putování dušičkovou nocí – pátek 5. listopadu 2010
Svíčky, masky, hry, soutěže, oheň a dokonce i opékání špekáčků – to jsou symboly dušičkové
noci, kterou připravili skauti pro děti i dospělé.
Koncert Ladi Kerndla – sobota 13. listopadu 2010
Velice slabá účast! Ale ten, kdo přišel, nelitoval. Vystoupení pana Kerndla zanechalo v
každém velice hezký pocit. Hudba, zábava i doprovod – to vše bylo skvěle provedené. Pan
Kerndl je každopádně profík s lidským přístupem, milým vystupováním a smyslem pro
humor.
Loutkové divadlo – sobota 20. listopadu 2010
Pohádky pro děti – to je to, čeho je podle mého názoru v oblasti kultury v Kelči málo. Proto
jsem velice ráda, že se děti ze ujaly nelehkého úkolu
a nacvičily hezké loutkové divadlo. Zaplněný sál místního kina je toho důkazem. Dětem, ale i
dospělým se představení moc líbilo. Děkujeme skautům za jejich nápad a snahu.
(MS)

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2010
Neděle 5.prosince v 18hod.
ČARODĚJŮV UČEŇ
Baltazar Blake je čarodějným mistrem, který se na současném Manhattanu snaží ubránit
město před svým úhlavním nepřítelem.Vyhledá pomoc mladého Davea a učiní z něj svého
učně.Americký film se spoustou digitálních efektů, s českými titulky, 110min., vstupné 43Kč.
Neděle 12.prosince v 18hod.
ROMÁN PRO MUŽE
Pouto, které se mezi třemi sourozenci utvořilo po tragické smrti rodičů, kdy starost o výchovu
mladšího bratra a sestry převzal starší Cyril, prochází zvláštní zkouškou. Český film podle
Vieweghova románu s Miroslavem Donutilem, Miroslavem Vladykou a Vandou Hybnerovou
v hlavních rolích. 100min, vstupné 47Kč.
Neděle 19.prosince v 16hod. !!!
Vánoční filmové představení pro děti !
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ
Mořský želvák jménem Sammy se vrací na rodnou pláž v animovaném snímku. Doprovází ho
kamarád Ray a společně hledají další želví kamarádku Shelly…Belgický rodinný kreslený
film v českém znění, 88min.
Mimořádné vánoční vstupné 25Kč.

Neděle 26.prosince v 18hod.
HABERMANNŮV MLÝN
I v tento čas vánoční vám nabízíme nový český film.
Režisér Juraj Herz se rozhodl otevřít jednu z nejkontroverznějších kapitol českých dějin,
poválečný odsun Němců, při němž se spravedlivý hněv často mísil s těmi nejnižšími
pudy.Zajímavý snímek české kinematografie, 104min., vstupné 47Kč.
Přejeme všem našim filmovým příznivcům veselé Vánoce a všechno nejlepší v novém roce
2011.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kopaná
MUŽI
Podzimní část sezony 2010/2011 skončila a oba seniorské týmy po ní mají důvod k velkým
úsměvům. Seniorský „A“ tým, vlajková loď kelečského fotbalu, si vynikající statistiky
nepokazil ani v závěrečných třech zápasech. Naopak do tabulky si připsal dalších devět bodů.
Dvě výhry se zrodily na domácím poli, pro další triumf si svěřenci trenéra Jursíka dojeli na
hřiště Louk. Podzimní bilance prvního týmu je opravdu úctyhodná. Po čtrnácti vystoupeních
má Kelč na svém kontě 35 bodů a před druhým Slavičínem drží čtyřbodový náskok. Za
zmínku ale stojí také dosažené skóre. Úspěšní střelci vsítili do soupeřových branek 37 gólů a
inkasovali pouze devětkrát. Z obou hledisek je kelečský tým ve své skupině 1. B třídy
suverénně nejlepší.
Louky – Kelč 2:4 (1:1)
Na vlně euforie z předchozích utkání kelečský mančaft surfoval i v Loukách. V tomto zápase
se konečně naplno probudil doposud dřímající kanonýr Martin Pastrnek. Už ve druhé minutě
těžil z technických schopností Lukáše Machače, který ve vápně vyškolil dva protihráče a před
prázdnou bránu přihrál na první gól právě útočníkovi z doliny. Tým z předměstí Zlína ale o
body bojoval a Laciga po chybě Vinklara, který prohrál osobní souboj, těsně před odchodem
do šaten vyrovnal. Druhá půle ale patřila výhradně Kelči. Její druhý gól vstřelil ukázkovým
bodlem znovu Pastrnek, kterému asistoval opět Machač. Také třetí gól v síti Louk se nesl v
duchu nejvytíženější dvojice utkání. Domácí obrana faulovala Pastrnka zhruba 25 metrů od
své klece a kapitán Machač nekompromisní ranou propálil brankářovy rukavice. V závěru
mohli fanoušci plesat nad nekrásnější akcí duelu, do níž se zapojila hned šestice kelečských
borců. Míč po biliárovém ťukesu doputoval až na malé vápno k Hlavicovi, který už odkrytý
cíl nemohl minout. Nastavený čas patřil přece jen domácím, kteří po chybě Kubjáta
kosmeticky upravili skóre ze svého pohledu na 2:4.
Kelč – Lubná 3:0 (2:0)
Hosté z Lubné přijeli do Kelče s odhodláním překvapit velkého domácího favorita. Gól ze 4.
minuty v podání Radima Mináře jim ale brzy přistřihl křídla. Hra ale poté paradoxně upadla
do půlhodinového intermezza. Diváky z letargie vysvobodila až dalekonosná rána Aleše
Škařupy. Střela ze 30 metrů zapadla přesně pod břevno za překvapeného brankáře. Kelč svůj
dvougólový náskok bez problémů hájila také během druhého poločasu. Ochozy ale čekaly na
další vzrušení v pokutových územích dlouho marně. Lubňané se koncentrovali na ubránění
přijatelné porážky, přesto nakonec odjížděli s třígólovým výpraskem. V poslední minutě totiž
po perfektně provedeném přímém kopu přidal svou druhou branku v utkání Radim Minář.

Kelč – Malenovice 1:0 (0:0)
Natěšení Kelčané očekávali další smršť gólů v soupeřově síti a nikdo jim to nemohl mít za
zlé. Vždyť dosavadní výsledky lídra soutěže k tomu doslova předurčovaly. Jenže poslední
krok zpravidla bývá tím nejtěžším a zápas proti Malenovicím toto nepsané pravidlo úspěšně
potvrdil. Navzdory územní převaze se kelečským borcům dlouho nedařilo vstřelit kýžený gól.
Blízko k němu měl Minář, ale v nadějné pozici přestřelil. Gólový efekt neměla ani koncovka
jeho mladšího bratra Petra nebo přízemní střela Škařupy. Za pohrdání tutovek mohla Kelč
zaplatit inkasovaným gólem, ale útočník Malenovic v největší hostující šanci zápasu zamířil
pouze do tyče. Druhý poločas výrazně oživil příchod Vítka Kulicha. Ten stál u zrodu jediné
gólové radosti zápasu. Po jeho centru zamířil Lukáš Machač z voleje neomylně k protější tyči.
Přenádhernou branku navíc zdobí lesk důležitých bodů, které trefa přinesla. Díky nim Kelč
přezimuje na prvním místě tabulky a má tak velkou šanci, že i na jaře vykročí tou správnou
nohou za postupem.
Výsledky týmu Kelč „B“
Vybojovaná pole position může v zimní přestávce hřát také kelečskou rezervu. Tým pod
vedením trenéra Pavla Vinklara potvrdil v posledním podzimním utkání na hřišti Velké Lhoty
vzrůstající formu a díky získaným třem bodům vede tabulku
IV. třídy o jeden bod před rezervním družstvem Juřinky. Na otevírání šampaňského je však
stále dost času. Jarní část sezony totiž slibuje dalších deset napínavých střetnutí.
P. Mašlaň
Hodnocení podzimní části 1. B třídy skupiny B – muži „A“
Letošní sezonu jsme zahajovali 10. července 1. ročníkem turnaje v malé kopané na hřišti v
Kelči a následně pak 13. července prvním tréninkem. Do přípravy se zapojilo 15 hráčů, kteří
absolvovali 2 přípravná utkání – se Sokolem Bělotín jsme vyhráli 5 : 2 a v generálce na
sezonu jsme po velmi dobrém výkonu smolně remizovali s účastníkem krajského přeboru, SK
Hranice, 2 : 2. Výsledky signalizovaly, že mužstvo je dobře připravené na nadcházející boje v
mistrovské soutěži, ale průběh předčil veškerá očekávání. V prvních pěti kolech jsme získali
plný počet 15 bodů bez obdržené branky a v celé soutěži jsme zaváhali pouze 3x, když jsme
prohráli jediné utkání v Těšnovicích a remizovali ve Slavičíně a v Holešově. Lze říci, že
jedinou ztrátou byla právě remíza v Holešově. Celkově jsme po podzimní části obsadili 1.
místo.
Mužstvo podávalo stabilně velmi kvalitní a zodpovědné výkony, markantně se zlepšila
obranná hra, takže jsme za celou podzimní část inkasovali pouze 9x, naproti tomu skórovali
37x a v těchto hodnotách jsme nejlepší v sezoně. Dále jsme byli nejúspěšnější v domácích
utkáních a pouze v počtu získaných bodů na soupeřových hřištích jsme skončili druzí za
mužstvem Slavičína „B“.
Na tyto výsledky má velký vliv změna v herním projevu mužstva. Mužstvo má velkou herní
sílu a kvalitu, ale v minulých sezonách hodně ztrácelo na soupeřových hřištích, v kritických
chvílích selhávalo i v domácím prostředí. To se však v prozatímním průběhu soutěže podařilo
odstranit. Herní projev byl vyspělý, cílevědomý, byť možná méně atraktivní pro diváky.
Dohodli jsme se, že naše hra bude založena na kvalitní defenzívě, zaměřili jsme se proto na
obrannou součinnost všech hráčů, zlepšili jsme zodpovědnost hráčů při plnění jednotlivých
úkolů. Hráči si osvojili změněný systém hry a dokázali tak v průběhu jednotlivých utkání v
případě potřeby velmi kreativně reagovat na průběh utkání. Že to fungovalo, je patrné i z
toho, že jsme 8x nedostali ani gól. I to je nejlepší výsledek v soutěži.
Před zahájením sezony mužstvo posílil Jirka Šindelek – brankář z Rajnochovic, aby zvýšil
konkurenci na postu brankáře. Během sezony pak přišel na hostování ještě Víťa Kulich z

Bystřice p. H. Oba mladí hráči byli velkým oživením v našem mužstvu, V. Kulich se stal s 9
brankami dokonce nejlepším střelcem týmu. Do mužstva se postupně vraceli po těžkých
zraněních a roční pauze Vašek Škařupa a Petr Vlček, jinak stabilní členové kádru.
V průběhu sezony se v mistrovských zápasech na hřišti vystřídalo 21 hráčů včetně 3
dorostenců, kteří nám vypomohli v utkáních, kdy nám chybělo několik hráčů základní
sestavy. Nejvíce minut odehrál Martin Hegar, který nechyběl ani minutu, za ním následovali
Libor Novák a Lukáš Machač. Střelci mužstva se rozdělili o vstřelené branky následovně: Vít
Kulich 9 branek, Lukáš Machač, Radim Minář a Martin Pastrnek po 5 brankách, Aleš Škařupa
4 branky, Petr Minář 3 branky, Jarda Machač a Honza Hlavica 2 branky, Tonda Chrástecký a
David Pitrun po 1 brance. Brankáři vychytali 8x čisté konto (Petr Kubját 6x, Jirka Šindelek
2x). Podle hodnocení jednotlivých utkání se stal nejvíce bodujícím hráčem Vít Kulich, za ním
se umístili Aleš Škařupa, Petr Kubját a Lukáš Machač.
Pár posledních čísel určitě docela přesně ilustruje vydařený podzim. Z celkového počtu 42
bodů jsme získali 35, doma jsme neztratili ani jediný v 7 utkáních.
Za úspěchem však stojí nejen velmi kvalitní příprava a herní vyspělost hráčů, ale i výborná
práce lidí kolem mužstva. Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se podíleli na tomto
úspěchu – blízkým spolupracovníkům u týmu: T. Srkalovi, P. Srkalové, L. Kubicovi,
manželům Minářovým, ale i dalším členům fotbalové rodiny – především bratrům
Kunovským, P. Kunovskému a M. Hlavicovi.
Jan Jursík
Hodnocení podzimní části TJ Kelč B
Myšlenka znovu založit v Kelči fotbalový ´´B´´ tým vznikla v létě na Kelečském jarmarku.
První trénink jsem svolal na 21.7. Mužstvo se skládalo na půdorysu aktivních fotbalistů a
kluků, kteří svou hráčskou kariéru přerušili, třeba i na delší dobu. Po šesti týdnech a dvanácti
tréninkových jednotkách mužstvo vstoupilo do sezony vítězstvím 5:0 v Bynině. Následující
první domácí zápas, kdy jsme ještě 17min. před koncem vedli 3:1 a nakonec odešli poraženi
3:4 , a sneslo mužstvo zpět do reality. I proto už od té doby neprohrálo a jeho výkonnost šla
nahoru. Mužstvo vyhrálo svoji skupinu
s 20 body a skoré 24:8. Poslední dva vítězné zápasy dávají naději, že pokud v přípravě nic
nepodceníme, mohli bychom se rvát i o postup. Tímto bych chtěl poděkovat fanouškům za
přízeň a doufám, že nás na jaře neopustí. Chci poděkovat i svým hráčům a všem popřát hodně
zdraví a štěstí.
Zápasy:
Bynina-Kelč 0:5
Kelč -Jasenice 3:4
Krhová- Kelč 1:3
Kelč-Juřinka 0:0
Poličná-Kelč 2:4
Kelč-Branky 1-1
Kladeruby-Kelč 0:3
Kelč-Růžďka 4:0
Velká Lhota-Kelč 0:1
Tabulka střelců:
Srkala Tomáš -7
Hlavica Tomáš -4
Hermann Petr -4

Minář Petr -4
Tsiligkaridis Lukáš -3
Ordán Aleš -1
Polášek Jan -1
Svoboda Dušan -1
Vinklar Pavel Trenér ´´B´´ týmu TJ Kelč
Dorost
Hodnocení podzimní sezony dorostu.
Po nevydařených třech zápasech v úvodu sezóny se mužstvo neuvěřitelně zvedlo. Hra se
výrazně zlepšila a dostavily se i dobré výsledky. Nakonec se nám podařilo obsadit 4.místo.
Musím poděkovat celému hráčskému kolektivu. Doufám, že tento výsledek mančaft
nastartuje k tomu, aby jarní sezona byla ještě úspěšnější.
Trenér: Roman Mácha
Starší přípravka podzim 2010.
Podzimní část soutěže jsme dokončili úspěšně. V okresním přeboru
st. přípravek přezimujeme společně s TJ Juřinka na čele tabulky. Na jaře nás s tímto klubem
čekají tuhé boje. V krajské soutěži, kde hostuje z našeho týmu 8 hráčů v Poličné, jsme
poslední kola bodovali naplno. Tak i v této soutěži jsme na čele tabulky. V rámci přípravy
jsme za tyto výkony byli vysláni reprezentovat na halový turnaj st. přípravek v neděli
14.11.2010 do Holešova. Na tomto turnaji jsme ve skupině postupně porazili Bystřici
p.Hostýnem 2:0,Holešov B 2:0, Hulín 6:0. Těmito výsledky jsme si zajistili postup do finále,
ve kterém jsme porazili Holešov A 4:1 a stali se vítězi celého turnaje. Z našeho oddílu na
tomto turnaji startovalo všech 8 kluků, kteří hostují na střídavý start v Poličné.
Tímto bych jim chtěl poděkovat za předvedené výkony a bojovnost. Díky patří i rodičům,
kteří nám fandili po celý turnaj a vytvořili bouřlivou atmosféru.
Trenér: Mikulenka Richard, Chvatík Marek
Starší žáci
Kluci přestoupili do starších žáků, kde se hraje na celém hřišti, a zvykali si na tento způsob
hry, čemuž odpovídaly i výsledky odehraných zápasů.
Ústí - Kelč 12:0
Kelč - Jablůnka 2:2
D.Bečva - Kelč 5:1
Kelč - Rajnochovice 3:2
Jarcová – Kelč 4:0
Kelč - Zubří 2:3
Kelč - Choryně 3:2
Konečná tabulka PODZIM 2010
1. Jarcová 21 bodů
2. Dolní Bečva 15 bodů
3. FC Zubří 11 bodů
4. Ústí 10 bodů

5. Rajnochovice 9 bodů
6. Kelč 7 bodů
7. Choryně 5 bodů
8. Jablůnka 2 body
Za pomoc děkuji manželům Jiříčkovým, Petru Šnajdrovi, Davidu Vlčkovi a dále městu za
podporu.
Trenérka: Denisa Vlčková

Kuželky
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 4. – 6. kola:
Sedlnce „B“ - Kelč „A“ 2 : 8 1570 – 1651 2
Kelč „A“ - N.Jičín„B“ 8 : 2 1614 – 1438 2
Bílovec „B“ - Kelč „A“ 6 : 4 1640 - 1610 0
Kelč „B“ – Lipník „B“ 4 : 6 1483 – 1485 0
Sedlnice“C“ – Kelč „B“ 8 : 2 1569 – 1447 0
Kelč „B“ – Frenštát „B“ 8 : 2 1620 – 1459 0
Tabulka po 6. kole
1. Kelč „A“ 6 4 0 2 1624.0 40 : 20 8
2. Bílovec „B“ 6 4 0 2 1609.4 40 : 20 8
3. Lipník „C“ 6 4 0 2 1550.1 34 : 26 8
4. Sedlnice „C“ 6 4 0 2 1555.2 28 : 32 8
5. Lipník „B“ 6 3 0 3 1516.7 32 : 28 6
6. Hranice „B“ 6 3 0 3 1590.0 31 : 29 6
7. N.Jičín „B“ 6 3 0 3 1437.1 22 : 38 6
8. Frenštát „B“ 6 2 0 4 1534.8 29 : 31 4
9. Sedlnice „B“ 6 2 0 4 1543.8 24 : 36 4
10. Kelč „B“ 6 1 0 5 1481.3 20 : 40 2

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
Výsledky 6. – 7. kola
Kelč – Olomouc 2 : 6 1115 – 1185 0
Odry – Kelč 0 : 8 1133 – 1208 2
Tabulka po 7. kole:
Olomouc 6 0 1 1165 41 : 15 12
Šumeprk 5 1 0 1216 35 : 13 11
Minerva 4 1 1 1112 32 : 16 9
Kelč 4 0 3 1165 33 : 23 8
Sedlnice 4 0 3 1082 28 : 28 8
Odry 3 0 4 1129 26 : 30 6
Hagemann 2 0 5 1009 28 : 36 4

Rýmařov B 2 0 4 1076 15 : 41 4
Poruba 1 0 5 1074 16 : 32 2
Jeseník 1 0 6 913 18 : 38 2
J- Gassmann

Orel jednota Kelč informuje
V letošní, již páté sezóně, budou hrát všechna družstva FBC Orel Kelč celostátní ligovou
soutěž OFL (Orelská florbalová liga).
1. kolo OFL - junioři
Jako první se do soutěže zapojili hráči nově vzniklého oddílu juniorů, kteří odehráli první
kolo OFL na turnaji v Hranicích. Po skvělém a bojovném výkonu porazili domácí Hranice
4:2. V dalším zápase byl soupeřem tým Orla Zábřeh. Po výborném prvním poločase, který
kluci vyhráli 4:2, se bohužel ke konci zápasu dopustili chyb v obraně a dovolili soupeři
srovnat skóre. V poslední minutě zápasu se naskytla možnost k výhře v podobě přesilové hry.
Opět ale došlo k chybě, kterou soupeř potrestal gólem, který znamenal první prohru v sezóně.
Zápas skončil 4:5 pro Orel Zábřeh. Hráči Orla Troubelice se na turnaj nedostavili, zápasy
byly kontumovány.
Divize Sever – junioři: Hranice 16.10.2010
Kelč: Troubelice 5 : 0 kontumačně
Kelč: Zábřeh 4 : 5
Branky: Tomáš Pivovarčík 2, Jiří Vraj, Tomáš Klvaňa, Vyloučení: Jiří Vraj ( 2´), Jiří Klvaňa (
2´)
Hranice: Zábřeh 4 : 4
Hranice: Troubelice 5 : 0 kontumačně
Hranice: Kelč 2 : 4
Branky: Tomáš Pivovarčík 2, Jiří Vraj, Tomáš Klvaňa
Vyloučení: Marek Vraj ( 2´), Jiří Klvaňa ( 2´)
Troubelice: Zábřeh 0 : 5 kontumačně
Sestava: Patrik Hegar (gk), Vít Plesník (gk) , Ondřej Dobeš, Tomáš Klvaňa, Tomáš
Pivovarčík, Jiří Vraj, Marek Vraj, Martin Janda, Radek Klaus, Jiří Klvaňa, Martin Škařupa,
Tomáš Sofka
2. kolo OFL - junioři
Druhý turnaj se uskutečnil v sobotu 6. listopadu v Mohelnici a pořadatelem turnaje byla Orel
jednota Zábřeh. V prvním zápase jsme nastoupili proti známým soupeřům z minulých sezón,
hráčům Orla Havířov. Po výborném výkonu v prvním poločase, který skončil 3:0 pro naše
hráče, soupeři přidali na důrazu ve střelbě a v 17 minutě bylo srovnáno. Ve 23 minutě jsme se
díky dorážce Martina Škařupy ujali vedení 4:3, bohužel v poslední minutě zápasu hráči
Havířova vyrovnali na konečných 4:4. Následující zápas proti Troubelicím probíhal
jednoznačně v naší režii, soupeři za celý zápas vystřelili čtyřikrát na bránu. Zápas skončil
výsledkem 5:1. Třetí a zatím poslední zápas s družstvem Orla Zábřeh už tak jednoznačný
průběh neměl. První poločas skončil remízou 4:4, kdy se obě družstva střídala ve vedení.
Začátek druhého poločasu se našim borcům vůbec nepovedl a soupeř se ujal vedení 7:4. Naši
hráči zmobilizovali všechny síly a vrhli se do útoku. Dvě minuty před koncem utkání se díky
gólu Ondry Dobeše podařilo srovnat skóre na 7:7. V poslední minutě zápasu jsme dvěma
rychlými góly Marka Vraje a Martina Škařupy, strhli vedení na svou stranu a oplatili tak týmu

Zábřehu porážku z minulého kola. Po šesti zápasech vedou naši hráči Fbc Orel Kelč divizi
Sever s 13 body.
Trenérem družstva juniorů je Marek Hloch.
Divize Sever – junioři: Mohelnice - 06.11.2010
Havířov : Troubelice 5 : 1
Troubelice : Zábřeh 0 : 0
Havířov : Kelč 4 : 4
Branky: Marek Vraj 3, Martin Škařupa, Vyloučení: Radek Klaus ( 2´)
Kelč : Troubelice 5 : 1
Branky: Tomáš Klvaňa 3, Ondřej Dobeš, Tomáš Pivovarčík, Vyloučení: Ondřej Dobeš ( 2´)
Havířov : Zábřeh 8 : 2
Kelč : Zábřeh 9 : 7
Branky: Tomáš Pivovarčík 3, Marek Vraj 3, Martin Škařupa, Ondřej Dobeš, Tomáš Klvaňa,
Vyloučení: Ondřej Dobeš ( 2´)
Sestava: Patrik Hegar (gk), Ondřej Dobeš, Tomáš Klvaňa, Tomáš Pivovarčík, Jiří Vraj,
Marek Vraj, Martin Janda, Radek Klaus, Martin Škařupa
Divize Sever
1 Kelč 6 13 31:19
2 Zábřeh 6 8 23:25
3 Havířov 3 7 17:7
4 Hranice 3 4 11:8
5 Troubelice 6 1 2:25
Třetí turnaj, jehož pořadatelem je Orel jednota Troubelice, se hraje 20.listopadu v Mohelnici.
Naši hráči mají volno. Další turnaj juniorů nás čeká doma 8. 1. 2011 a poslední zápasy
základní skupiny divize sever 13. 3. 2011 v Havířově.
1.kolo OFL – starší žáci
Starší žáci zahájili sezónu domácím turnajem, který se konal 27. 11. 2010 v tělocvičně místní
ZŠ. Výsledky uvedeme v příštím Zpravodaji.
1.kolo OFL – mladší žáci
Mladší žáky čeká první turnaj až v lednu příštího roku. Hráči doposud sehráli několik
přípravných tréninkových utkání s Orlem Hustopeče a v sobotu 23. 10. 2010 se zúčastnili
turnaje mladších žáků v Zašové pořádaného k 20. výročí znovuobnovení Župy Bauerovy. Po
výborném výkonu všech hráčů, kdy v turnaji nenašli přemožitele, obsadili 1. místo.
Zápasy:
Fbc Orel Kelč – Orel Hustopeče – 7:3
Fbc Orel Kelč – Orel Havířov – 8:1
Fbc Orel Kelč – Orel Kunovice – 15:1
Sestava: Dudáš Pavel(gk), Dobeš Tomáš, Pitrun Tomáš, Klaus Petr, Foukal Matěj, Pelc
Radek, Orel Jaroslav, Málek Ondřej, Hegar Patrik.
Více zajímavých informací naleznou zájemci na internetových
stránkáchhttp://www.florbalovaliga.cz,
Hegar René

Základní škola informuje

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí KARIÉRA 2010 nebude
20. září 2010 obdrželi ředitelé základních školy dopis od Ing. Stanislava Pernického
(předsedy představenstva Okresní hospodářské komory) a RNDr. Miroslava Mrázka (ředitele
Úřadu práce Vsetín). Přinášíme vám jeho podstatnou část:
V průběhu července a srpna připravoval ÚP ve Vsetíně ve spolupráci s OHK strukturu
blížícího se ročníku Veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí pod názvem Kariéra 2010,
kterého se v minulých letech účastnili významní zaměstnavatelé nejen z našeho okresu,
mnoho desítek středních škol především z našeho kraje, ale i z jiných krajů ČR včetně
Slovenska. Každoročně jsme se snažili přinést do obsahu Kariéry nové prvky, které by
obohatily nabídku vzdělávání pro naše klienty - mládež a rodiče.
V minulých letech se účastnily této akce také vysoké školy, města a projekt byl podporován
MPSV prostřednictvím mezinárodního programu EURES. Bylo vždy snahou do této inovace
promítnout poslední poznatky a zkušenosti obdobných akcí z jiných regionů ČR a také
zkušenosti z našich posledních ročníků veletrhu. Velmi významným zdrojem informací pro
nás byly ankety a dotazníky, ve kterých jste nám sdělovali mnoho cenných informací.
Letos jsme tedy připravili rámec ročníku a iniciovali jsme několik jednání, z nichž poslední se
uskutečnilo dne 13. 9. 2010 ve Zlíně za účasti paní Aleny Dvorské, ředitelky OHK,
RNDr.Zdenky Hromadové, vedoucí odboru poradenství
a zprostředkovaní ÚP ve Vsetíně, PhDr. Stanislava Minaříka, vedoucího odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu ve Zlíně, RNDr. Miroslava Mrázka, ředitele Úřadu práce
ve Vsetíně, Ing. Stanislava Pernického, předsedy představenstva OHK a Mgr. Josefa Slováka,
člena Rady Zlínského kraje. Náš návrh obsahoval především zaměření veletrhu na
perspektivní technické profese, profese z oblasti služeb, řemesla atd. a jejich představení
veřejnosti prostřednictvím propojení středních škol se spolupracujícími firmami a dalšími
oborovými zaměstnavateli regionu a dále pak záměr uskutečnit Kariéru v jarním termínu
(květen, červen) po dohodě s KÚ Zlínského kraje pro žáky 8. tříd ZŠ tak, aby termínově
Kariéra dostatečně předcházela tzv. "Dnům otevřených dveří" na středních školách.
Náš návrh nebyl přijat. Byli jsme informováni, že Zlínský kraj má záměr uskutečnit podobné
cíle jiným způsobem, ať již formou krajské přehlídky, či akcí v okresních měřítcích, avšak
zásadně bez účasti škol, s významným využitím informací podaných ve virtuální počítačové
podobě.
S ohledem na to, že námi zamýšlený a navržený koncept, který navazuje a vychází z
osvědčených a úspěšně realizovaných modelů nejen u nás na Valašsku, ale i v jiných
regionech ČR i v zahraničí, nezískal podporu přítomných představitelů Zlínského kraje a KÚ,
jsme nuceni Vám bohužel oznámit, že od letošní organizace veletrhu Kariéra 2010
odstupujeme. Respektujeme pravomoci Zlínského kraje vůči středním školám v našem kraji a
přenecháváme mu organizaci aktivit, které se týkají středních škol.
Nadále jsme připraveni spolupracovat co nejúčinněji se všemi partnery ve prospěch našich
klientů - mládeže, rodičů, škol, zaměstnavatelů, regionální i místní samosprávy.
K tomu už jen dodáváme, že po loňských potížích s účastí 14 středních škol Zlínského
kraje na Kariéře 2009 jsme jednali s organizátorem - ÚP Vsetín a podpořili jeho
aktivity. Vidíte, že snaha byla marná. Po 17 letech končí velmi kvalitní akce!
Dny otevřených dveří
Na webových stránkách www.burzaskol.cz najdete soubor ve formátu pdf., ve kterém jsou
umístěny informace o Dnech otevřených dveří SOU, SŠ a gymnázií Zlínského kraje.
Informace jsou určeny pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče.
MŠMT zahájilo veřejnou diskusi ke standardům základního vzdělávání

Na zhoršující se vzdělávací výsledky českých žáků reagovalo MŠMT ČR zahájením veřejné
diskuse o možnostech využití vzdělávacích standardů a testování pro zvýšení kvality českého
základního vzdělávání. Naplňuje tím také programové prohlášení vlády. S tímto cílem v Praze
proběhla 15. 10. 2010 programová konference, na níž zazněly názory široké škály odborníků i
zástupců veřejnosti.
V úvodu označil ministr školství Josef Dobeš české školství za nemocný systém a nastínil
představu o zavedení měření kvality v uzlových bodech. Již v roce 2011 by mělo proběhnout
pilotní šetření, které by mělo vést k vývoji nástroje založeného na moderních technologiích a
minimálně administrativně náročného. V ministrově projevu dále zaznělo, že alespoň
zpočátku budou informace získané testováním dostupné pouze škole pro její vlastní
hodnocení a rozvoj. Kromě vzdělávacích výsledků žáků by se mělo při posuzování kvality
přihlížet i k tomu, jak žáci školu pocitově vnímají, tedy například k sociálnímu klimatu školy
a tříd.
Následující diskuse se soustředila na dvě otázky:
Jak prostřednictvím standardů přesněji vymezit kompetence či znalosti, které žáci potřebují?
Za jakých podmínek mohou být testy vhodným nástrojem pro ověřování kvality vzdělávacího
systému?
Většina účastníků konference se přikláněla k názoru, že stanovení podrobnějších standardů
pro hodnocení je logickým krokem prohlubujícím a rozvíjejícím vzdělávací reformu.
Standardy musí navazovat na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, otázkou
však je, zda vycházet z jeho současné podoby nebo počítat s jeho připravovanou revizí.
Evaluační standard by přitom měl být široký, zahrnout i kompetence a počítat i s jinými
nástroji než s testy.
Daleko polarizovanější debata se týkala vhodnosti testů, které mají své zastánce i odpůrce.
Převládla shoda, že je potřeba především vymezit účel testů. Testy mohou plnit řadu funkcí,
ale není možné chtít jedním testováním naplnit všechny tyto funkce. Většina účastníků se
shodla na tom, že testy mají smysl, pokud jsou využity pro identifikaci škol vyžadujících
podporu, nikoli (aspoň zpočátku) pro sankcionování škol. Řada diskutujících poukazovala na
nutnost zohlednit podmínky škol vzdělávající žáky se speciálními potřebami, ať už jde o děti
nadané, sociokulturně znevýhodněné či se zdravotním postižením.
I když na konferenci zazněla široká škála názorů od odmítavých po souhlasné, účastníci se
shodli na tom, že konference byla velmi otevřená a užitečná, prohloubila porozumění otázce
kvality školy i problematice zjišťování kvality vzdělávání. Je žádoucí v této debatě
pokračovat, a to jak formou internetové diskuse, tak v pracovních skupinách za účasti učitelů,
odborníků i dalších sociálních partnerů.
Beseda pro žáky 9. třídy
V úterý 2.listopadu k nám do školy přijel pan Petr Horák a ve dvouhodinové přednášce nás
seznámil s hrůzami, které byly páchány na Židech za dob Hitlera. Nejprve nás seznámil s tím,
jak byli Židé odlišováni od jiných lidí, např. od věku šesti let museli nosit Davidovu hvězdu,
dále jsme se dozvěděli, co vše měli Židé zakázáno, např. chodit do kin, divadel, parků, mohli
nakupovat jen v určitou dobu atp. V prezentaci o holocaustu zaznělo, že stačilo mít mezi
předky více jak dva Židy a už vás zavřeli do koncentračního tábora. Pan Horák si pro nás
připravil také bohatý obrazový materiál - dobové fotografie (dost otřesné a ošklivé záběry),
dokumenty, části zápisů z transportů, bankovky 1. republiky, dopisy, které posílali Němci
Židům a kterými jim oznamovali zařazení do transportu.
Myslím si, že to byly skvěle strávené dvě hodiny, v nichž jsme se zase dozvěděli něco navíc,
rozšířili si obzory a v nichž se určitě nikdo nenudil.
Magdaléna Hlavicová a Anna Mašlaňová, 9. třída

Poznámka: Na tuto besedu navázalo pokračování (18.11.) v podobě vzpomínání pamětnice
holocaustu, informovat o tom budeme v dalším čísle Zpravodaje.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
„Předvánoční čas, už je tady zas, přišel opět po roce, ohlašuje Vánoce“…..
Poslední měsíc roku je pro nás v mateřské škole především časem společné radosti. Blíží se
sváteční čas Vánoc a děti se těší hlavně na Ježíška. „Jaké ty dárečky letos asi budou?“
Čekání se jim snažíme zpříjemnit různým tvořením. Ve všech třídách se připravuje vánoční
výzdoba, vyrábí se adventní věnečky, chystají se dárečky a přáníčka.
Společně s dětmi nasušíme ovoce a vyzdobíme „ptačí stromeček“
na školní zahradě.
V pondělí 6. prosince se budeme těšit na Mikuláše, který přijde
do mateřské školy s nadílkou.
13. prosince nás navštíví Divadlo Smíšek s pohádkou „Čarovné Vánoce“, kde se děti dozví,
jak je prožívá čarodějka Bubulína a její přátelé. Také paní učitelky mají přichystány vánoční
pohádky, které dětem zahrají v našem Kašpárkovém divadélku.
Kouzelnou atmosféru Vánoc vyčaruje nejen slavnostní výzdoba, ale
i vůně napečených perníčků, které již tradičně s dětmi vyrábíme.
A když je vše hotovo, pozveme do mateřské školy rodiče, aby se v tom shonu zastavili a
společně s námi se ponořili do vánoční chvíle plné klidu a pohody.
Potom už nastane to očekávané „štědré dopoledne“, kdy si připomínáme vánoční zvyky a
tradice, zpíváme koledy, společně objevujeme pod vánočním stromečkem nové hračky. Že si
je děti nemohou odnést domů, to už všechny vědí a o to víc se budou po Vánocích těšit zpátky
do naší školky.
Kouzlo Vánoc přichází,
srdce láskou zazáří.
Tátu, mámu doma máme,
vzájemně se užíváme.
Aspoň jednou do roka,
nikdo nikam nespěchá.
Přejeme také Vám, abyste o Vánocích prožili krásné chvíle se svými nejbližšími a společně si
rozdávali radost i v celém novém roce 2011.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Ruty Šuty informuje
Taneční soubor Ruty Šuty v Lipníku nad Bečvou a v Praze ...
Měsíc říjen byl ve znamení seminářů. Starší tanečníci se o víkendu 1.-3.10.2010 zúčastnili
semináře country tanců v Lipníku nad Bečvou. Miroslav Procházka, přední učitel country
tanců v ČR, děti po celý víkend učil krásné, mnohdy velice složité country tance a výuku vedl
v angličtině, takže děti musely velice dobře poslouchat a rozumět, aby věděly, co mají tančit.

Myslím, že to mělo dvojí efekt, naučily se tančit a procvičily si angličtinu. Na sobotní večer
byla připravena přehlídka zúčastněných souborů. I naši tanečníci se předvedli s country
choreografií. Pokročilí tanečníci o víkendu 16.-17.10.2010 vyjeli až do Prahy na seminář
Dvorany. Letos jsme se zúčastnili již po čtvrté. V sokolovně poblíž Václavského náměstí
probíhaly ve třech sálech výuky country tanců, line dance, cloggingu, irských tanců,
skotských tanců. Každý z devíti tanečníků Ruty Šuty, kteří jeli do Prahy si vybral podle svých
tanečních schopností ten seminář, který mu vyhovoval. Někdo šel na začátečníky cloggingu,
jiný na pokročilé, line dance, irské tance, další na country tance. Takže opravdu nikdo
nezahálel a vždy po taneční hodině jsme se sešli v našem koutku příjemně unavení a plní
nových kroků a nápadů. Protože tam už jezdíme pravidelně, pořadatelka festivalu, pí. Jitka
Bonušová nás vítala jako staré známe a těšila se, co ukážeme na sobotním country bále. Děti
zatančily Hej pane šenku - country show a We can - line dance. Tak velký potlesk jsme vůbec
nečekali a pochvala od amerického lektora country tanců Davida Millstoune a od Toma –
Otakara Dvořáka – lektora line dance nás velice potěšila. V neděli odpoledne jsme se prošli
po Václavském náměstí a šli na vlak.
Na závěr chci poděkovat ochotným rodičům, za odvoz do Lipníka a do Hranic na vlak.
Jitka Hegarová

Rodinné centrum Slůně Kelč
V průběhu roku 2010 od května do listopadu probíhal v našem centru projekt Hrátky nejen s
batolátky, spolufinancovaný Zlínským krajem. Byl zaměřen na aktivní trávení volného času
rodičů s dětmi a poskytování doprovodných služeb. Obsahem projektu byly tvořivé dílny
tematicky věnované jednotlivým ročním obdobím a k nim patřícím lidovým obyčejům a
svátkům (Velikonoce, jarní dílna, Den matek, Den dětí, výroba draků, Mikuláš, Vánoce…) a
cvičení rodičů s dětmi formou hry spojené s předříkáváním říkanek.
Na školkáčky se těšíme první středu v měsíci – 1. prosince a 5. ledna od 16 do 18 hodin.
Program na prosinec:
• úterý 7. prosince v 9,30 - prezentace na téma Význam kojení a výživy mateřským mlékem
- pro každého malý dáreček
• úterý 7. prosince v 10 hodin – Mikulášská nadílka
• pondělí 13. prosince v 9,30 – Adventní a vánoční tvoření
• úterý 21. prosince v 9,30 – Vánoční besídka – zdobení perníčků, koledy
Bližší informace o všech připravovaných akcích získáte na našem webu:
www.rcslune.mypage.cz, můžete nám napsat na rcslune@seznam.cz nebo prostě přijďte mezi
nás!!!
Chtěli bychom poděkovat Všem, kteří nás v tomto roce finančně čí jinak podpořili, a kteří
přišli mezi nás. Přejeme Všem krásné a pohodové prožití vánočních svátků…
Zdeňka Smahlová
Rc Slůně Kelč

Co s majetkem

Pokračování výkladu o smluvních převodech majetku
Převody majetku znamenají vždy významný zásah jak do vztahů mezi účastníky konkrétních
smluv, tak i ve společnosti vůbec. Je nutno proto každé takové smlouvě věnovat odpovídající
pozornost. Zákon tím ukládá účastníkům smluv povinnost, aby již při sjednávání smluv bylo
odstraněno všechno, co by mohlo vést ke vzniku rozporů. Je to stará zásada, kterou
vyjadřovali již staří Římané slovy „ clara pacta, boni amici „ / jasné smlouvy dělají dobré
přátelé/. Porušení této zásady není sice v zákoně samo o sobě nijak sankcionováno, ale v
souvislosti s dalšími ustanoveními zákona může způsobit i neplatnost smlouvy.
Uzavírání smlouvy může proběhnout různě podle hodnoty předmětu smlouvy.Jinak bude
jednáno při prodeji opotřebovaného kola a jinak při prodeji domu.
Při převodech hodnotnějších věcí je dobré začínat návrhem na uzavření smlouvy a to buď p í
s e m n ě / to doporučujeme/, nebo jen ú s t n ě.
Smlouvy jsou totiž d v o u s t r a n n ý m právním úkonem. Na jedné straně se jedná o právní
úkon n á v r h u smlouvy a na druhé straně o právní úkon p ř i j e t í návrhu smlouvy. Obsah
obou těchto právních úkonů musí být shodný – tomu je nutno věnovat zvýšenou pozornost.
V obou případech se jedná o jednostranné právní úkony, které vyústí v dvoustranný právní
úkon – smlouvu.
Návrhem projevuje převádějící vůli převést věc na jiného. Tento návrh musí být zcela určitý a
musí být adresován určité osobě nebo určitým osobám. Pokud by tak tomu nebylo, jednalo by
se jen o výzvu k podání návrhu na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy je projevem
vůle navrhovatele, kterým je běhen lhůty, kterou navrhovatel buď stanovil pro jeho přijetí /
pokud z návrhu neplyne právo vývrh odvolat před uplynutím této lhůty/ anebo v návrhu
výslovně vyjádřil neodvolatelnost návrhu. V těchto případech se jedná o absolutní
neodvolatelnost. Vedle toho však zákon připouští odvolatelnost návrhu v případech, kdy
odvolání návrhu dojde osobě, které je určeno, dříve, než tato osoba odeslala navrhujícímu
přijetí návrhu / relativní neodvolatelnost/.
Svůj návrh na uzavření smlouvy může navrhovatel z r u š i t. To však může učinit jen v
případě, že projev vůle navrhovatele zrušit návrh na uzavření smlouvy dojde druhé osobě
alespoň součastně s návrhem na uzavření smlouvy.
Návrh na uzavření smlouvy může také z a n i k n o u t . Ú s t n í návrh zaniká, pokud není
ihned přijat. Jinak z a n i k á návrh na uzavření smlouvy uplynutím lhůty, která je v návrhu
určena pro jeho přijetí. Dále návrh zaniká dojitím projevu vůle adresáta navrhovateli o
odmítnutí jeho návrhu a dále uplynutím přiměřené doby s přihlédnutím jeho návrhu a dále
uplynutím doby s přihlédnutím k povaze navrhované smlouvy a k rychlosti prostředků, které
navrhovatel použil pro zaslání návrhu. Doporučujeme však vždy v návrhu určit dobu, do které
může být návrh přijat a vyhnout se tak možnosti nejistého výkladu termínu „ přiměřená
doba“.
Zákon výslovně určuje počátek doby, od níž počíná běžet lhůta pro přijetí návrhu. U návrhu
zaslaného dopisem je to doba v dopise určená, a není – li určená, potom lhůta běží od data
razítka otištěného poštou na obálce. U návrhu podaných telefonicky, dálnopisně nebo
prostředky, které umožňují okamžité vyjádření, běží lhůta od okamžiku, kdy návrh dojde
osobě, které je určen. V této souvislosti upozorňujeme, že přijetím zaniklého návrhu nevzniká
automaticky smlouva a navrhovatel musí návrh smlouvy opakovat.
A nyní několik poznámek k přijetí návrhu na uzavření smlouvy, jímž se stává návrh na
uzavření smlouvy ú č i n n ý m . Přijetím návrhu je prohlášení nebo jiné včasné jednání osoby,

které byl návrh adresován, z něhož lze odvodit, že s návrhem s o u -h l a s í. Zákon n e u k l á
d á osobě, které byl návrh smlouvy adresován, povinnost na návrh reagovat. Proto také v
případech nečinnosti nebo mlčení této osoby nemůže nastat účinnost podaného návrhu.
Prohlášení o přijetí návrhu je j e d n o s t r a n n ý projev vůle osoby, která návrh přijímá.
Účinnost tohoto prohlášení nastane okamžikem, kdy toto dojde navrhovateli. Toto souhlasné
prohlášení může přijímající p l a t n ě o d v o l a t, pokud odvolání dojde navrhovateli
nejpozději s o u č a s n ě s vyjádřením o přijetí návrhu.
Účinky včasného přijetí návrhu může mít i pozdní přijetí návrhu a to v případě, že to n a v r h
o v a t e l bezodkladně sdělí adresátovi návrhu. Sdělení návrhu může být ústní / toto při
návrzích o významnějších věcech nedoporučujeme / nebo písemné. Život je však složitější a
může nastat situace, kdy z dopisu nebo jiné písemnosti, vyplývá, že by došly navrhovateli
včas, kdyby jejich přeprava probíhala obvyklým způsobem. V těchto případech má pozdní
přijetí návrhu účinky včasného přijetí. Tomu může zabránit navrhovatel jen tím, že
bezodkladně vyrozumí ústně nebo písemně osobu, které byl návrh určen, že považuje návrh
za zaniklý. Byl–li návrh na uzavření adresován více osobám , které se podle vůle navrhovatele
mají stát stranou ve smlouvě, nastává účinnost návrh až potom, kdy všechny osoby přijmou
podaný návrh.
Okamžik účinnosti přijetí návrhu je současně okamžikem v z n i k u s m l o u v y.
Pokračování příště, JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Rudolf Halavič Babice
Květoslava Vaculová Kelč
65 let
Ludmila Pitrunová Kelč
Eva Rakovská Kelč
Adela Žaloudíková Babice
Marie Machačová Kelč
75 let
Zdeněk Haša Kelč
80 let
Ludmila Machačová Kelč
82 let
Arnošt Ficek Kelč
Růžena Pivodová Lhota
85 let
Ludmila Palatová Kelč
86 let
Ludmila Pavlištíková Lhota

Ludmila Příleská Babice
Narození
Lukáš Volf Kelč
Viktorie Perutková Kelč
Marie Kundrátková Kelč
Samuel Kunovský Kelč
Úmrtí
Anežka Miškaříková 79 let Komárovice

