ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2010

Slovo starosty
Vážení občané,
skončilo volební období a pro mě končí má práce na kelečské radnici, kde jsem působil od
roku 1990 jako starosta. Od příštího měsíce jsem důchodce. Celých dvacet let jsem se snažil
maximálně využít všech možností, aby se Kelč co nejvíce rozvíjela. Nebyla to jen moje
zásluha, ale společná práce všech zastupitelů, osadních výborů a komisí. Od roku 1990 se
Kelč a místní části - Němetice, Komárovice, Lhota a Babice hodně změnily. Připomeňme
alespoň komplexní plynofikaci všech obcí, dokončení kanalizace v Kelči, Němeticích a
Komárovicich, celkovou opravu základní školy a mateřské školy, rekonstrukci kulturního
domu, rozsáhlé rekonstrukce cest, chodníků, vodovodů a dalšího infrastrukturního majetku.
Zmínil jsem jen největší akce, nejde tady o podrobný výčet. Jsem rád, že tyto akce slouží
všem občanům našeho města i připojených obcí.
Chtěl bych poděkovat za dobrou spolupráci nejen všem zastupitelům, jednotlivým výborům
(osadním, finančnímu, kontrolnímu), komisím, ale také všem občanům města. Zvláště chci
poděkovat všem pracovníkům Městského úřadu Kelč, kteří mě v mé práci všestranně
podporovali. Novému zastupitelstvu města přeji v jeho nelehké práci hodně úspěchů, pevných
nervů a jednotu při rozhodování o budoucnosti města.
ing. Stanislav Pitrun

Blahopřání
Blahopřání
Dne 30. listopadu 2010 se dožívá významného životního jubilea, 85 let kelečský rodák pan
Vojtěch Jasný, filmový režisér a scénárista.
Do jeho dalších let mu přejeme hodně fyzických a tvůrčích sil.
Jeho život a dílo si připomeneme v příštím čísle Zpravodaje.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí - 15.10. – 16.10. 2010
MěÚ informuje

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
15.10. – 16.10. 2010

Do Zastupitelstva města Kelč byli zvoleni tito
kandidáti :
Poř.č.

Strana

Příjmení, jméno, titul

Počet hlasů

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000
Kelč 2000

1
2
9
3
4
5
6
7
8

David Karel, Ing.
Staša Jaroslav
Srkala Tomáš
Pitrun Vlastimil
Orel Jaroslav, Ing.
Večeřa Roman
Sommer Radek, Ing.
Pavelka Lubomír
Blaha Roman, Mgr.

728
661
655
637
634
620
619
552
566

1.
2.
3.
4.
5.

KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL
KDU-ČSL

6
8
1
2
3

Vlček Břetislav
Jiříček Antonín, Ing.
Hlavicová Anna
Hlavica Stanislav
Jandová Jana

451
420
403
394
359

1.

KSČM

3

Poč.volených členů
zastupitelstva
15

Miškaříková Ludmila
Počet
Počet
Voliči v
volebních
volebních
seznamu
obvodů
okrsků
1
6
2111

Pořadí stran
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM

Hlasů abs.
8846
5291
1415

Hlasů v %
56,88
34,02
9,10

160
Vydané
obálky

Volební
účast v %

1175

55.66

Počet mandátů
9
5
1

Výsledky v jednotlivých okrscích
Volební
okrsek
1.Kelč
2.Kelč
3.Nemětice
4.Komárovice

Zapsaní
voliči
788
786
206
116

Vydané
obálky
426
449
117
72

Vol.účast v
%
54,01
57,12
56,80
62,07

Odevzdané
obálky
426
449
117
72

Platné
hlasy
5705
6011
1471
924

5.Lhota
6.Babice

136
79

60
51
Kandidátní listina
pořadí

Okrsek

1.Kelč

2.Kelč

3.Nemětice

4.Komárovice

5.Lhota

6.Babice

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM
Kelč 2000
KSČM
KDU-ČSL
Kelč 2000
KDU-ČSL
KSČM

44,12
64,56

60
51

633
685

Hlasy
Absolutně
3179
2030
496
3672
1985
354
607
591
273
415
413
96
505
158
93
468
179
38

v%
55,72
35,58
8,69
61,09
33,02
5,89
41,26
40,18
18,56
44,91
44,70
10,39
66,80
20,92
12,30
68,32
26,13
5,55

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kelč se uskuteční ve středu 10. listopadu 2010
v 18. hodin v HD v Kelči.

Městský úřad informuje
Svoz tříděného odpadu, Úřední hodiny pracoviště státní sociální podpory

Svoz tříděného odpadu
plasty - 18. listopadu 2010, sklo – 19. listopadu 2010

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
středa 24.11.2010 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.

U S N E S E N Í z 49. zasedání Rady Města Kelč dne
30.8.2010













Rada bere na vědomí úpravu rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 04/2010 a
doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v přístavbě radnice v Kelči č.p. 39 paní
Zdeňce Bartoškové, Zahradní 284, Bystřice pod Hostýnem.
Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR o trestné činnosti, přestupcích a dopravní
nehodovosti na území Města Kelč za první pololetí roku 2010.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s následnou smlouvou o
výpůjčce k části pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město s Městem Valašské
Meziříčí v rámci projektu informační systém památek Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko dle předloženého návrhu smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 209/2, 209/1 a 208/1 v k.ú. Kelč
– Nové Město, přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc.č. 679 ost. plocha o výměře 65 m2 v k.ú.
Němetice.
Rada bere na vědomí předložený návrh na dodávku dětského mobiliáře pro m.č.
Babice a požaduje zajistit další nabídky.
Rada bere na vědomí požadavky Osadního výboru Němetice z 12.8.2010 a pověřuje
starostu dalším jednáním.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a
součinnosti s SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, Ostrava k výstavbě STL plynovodu a
přípojky pro RD na Záhumení dle předloženého návrhu smlouvy.
Rada schvaluje provedení oprav místních komunikací v Komárovicích a Lhotě u
Kelče dle nabídky od ALPINE stavební společnost CZ s.r.o., Jiráskova 613/13,
Valašské Meziříčí a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo.

Kultura
Laďa Kerndl, vítání nových občánků, přátelské posezení s důchodci, připravujeme ...

Koncert Ladi Kerndla
s jeho orchestrem
Sobota 13. listopadu 2010
v 19 hodin
v Kulturním domě v Kelči
cena vstupenek – 230 a 200 Kč,
předprodej od 25. října na MěÚ v Kelči

Laďa Kerndl – populární zpěvák – český „Sinatra“ – král swingu – nazvěme ho jak chceme,
ale jeho nenapodobitelný, zajímavě zastřený hlas je skutečně výjimečný a vy budete mít
možnost strávit krásné chvíle při poslechu jeho písní.

V sobotu 13. listopadu 2010 budou slavnostně uvítáni noví občánci města Kelč. Slavnostní
akt proběhne v 9,30 hodin v obřadní síni Radnice.
Pozvány byly tyto děti:
Tereza Navrátilová, Vojtěch Matuštík, Rozálie Ševčíková, Kryštof Orava, Alena Smetanová,
Antonín Vykopal, Barbora Tomášková, Marek Janošec, Dominik Pavlištík, Bohuslav Netík,
Anděla Krasňáková, Elena Siekliková
(V případě, že některý z rodičů neobdržel pozvánku pro své dítě, prosíme o oznámení na
úřadě.)

Přátelské posezení s důchodci
čtvrtek 11. listopadu 2010 v 17 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Program:
* úvodní slovo
* vystoupení dětí z MŠ Kelč a souboru Ruty Šuty Kelč

* večeře
* zábavný program:
S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád
- pořad plný nestárnoucích lidových melodií a evergreenů. Vystoupení doplňují kouzelnické
triky, anekdoty, scénky, hra na španělskou kytaru a ukázka tance ze 60. let 20. století!
Marie Nováková & Josef Mikulčák
Těší se na Vás vedení města, kulturní komise a zaměstnanci MěÚ Kelč.

Kultura - připravujeme:
Kašpárkovy čertoviny - mikulášská pohádka s nadílkou
neděle 5. prosince 2010 ve 14 hodin v KD v Kelči

Vánoční výstavka
Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá ve spolupráci s MěÚ Kelč

Vánoční výstavku
Kulturní dům Kelč 26., 27. a 28. listopadu 2010
pátek od 16,00, sobota, neděle od 13,00
- prodej dřevěných výrobků pana Žalmánka
- zdobení perníčků
- ukázky vyšívání z Domova Javorník
- ukázky pletení z pedigu z Domova Větrný mlýn
- ukázky výroby svíček z palmového oleje
- ukázka výroby ozdob z marcipánu paní Jonásové
- prezentace a prodej zdravé výživy z ASO Zámrsky
- ukázky výroby a prodej šperků paní Pitrunové
- ukázka a prodej pletení z papíru paní Čížové
- prodej medu a svíček ze včelího vosku pana Juráně
- ochutnávka zdravé výživy a pekařských výrobků z pekárny Lešná
- ochutnávka pekařských výrobků z Bartoňovy pekárny
- ukázka vánočního cukroví
- ochutnávka uzenářských výrobků z Masného průmyslu Krásno
- ochutnávka výrobků z mlékárny Valašské Meziříčí
- ukázka kosmetiky a vánoční dárky od MARY KAY
- výstavka výrobků z MŠ Kelč
- prodejní výstavka výrobků z OU Kelč

- prodejní výstavka výrobků ze SVP Kelč
- prodejní výstavka DS Anděl
- ochutnávka a prodej vánočního punče
Pro návštěvníky připraveno výborné občerstvení: lopaťáky, trubičky, sýrové rolády,
pomazánky, párek v rohlíku, svařené víno, vánoční punč, káva, alko a nealko, pivo….

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2010
Neděle 7. listopadu v 18hod.
KAJÍNEK
Silný příběh nejznámějšího vězně u nás je příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem
obhájkyně hledající nové důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i
příběhem manipulace.
Český film režiséra Petra Jákla, 107min.,vstupné 49Kč.
Neděle 14. listopadu v 18hod.
POSLEDNÍ VLÁDCE VĚTRU
Americký fantasy film se odehrává ve světě zničeném vyčerpávající válkou. Žijí v něm čtyři
národy, které vyznávají vždy jeden ze čtyř základních elementů – oheň,vodu,vzduch a zemi.
Hraná adaptace kresleného seriálu, 103min. s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 21.listopadu v 18hod.
SALT
Agentka CIA Evelyn Salt je přeběhlíkem obviněna, že je ruskou „spící špiónkou“. Uteče, aby
očistila své jméno a jednou pro vždy dokázala, že je vlastenka. Americký špionážní thriller
konkuruje Jamesu Bondovi a činí tak nadmíru zručně. Film s českými titulky, 100min.,
vstupné 45Kč.
Neděle 28.listopadu v 18hod.
TAJEMSTVÍ MUMIE
Píše se rok 1912 a mladá šarmantní reportérka Adéle Blanc-Sec je ochotna učinit vše, aby
dosáhla svých cílů. Neohroženě se vrhá do boje s podvodníky i šílenými vědci.
Francouzský dobrodružný film v českém znění, 107min.,vstupné 47Kč.
V měsíci prosinci připravujeme:
Čarodějův učeň, Román pro muže, Sammyho dobrodružství, Habermannův mlýn
Pajdla Miroslav,ved.kina Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor 2010-2011
Výsledky 1. – 3. kola:
Kelč „A“ - Frenštát„B“ 8 : 2 1626 – 1509 2
Hranice „B“ - Kelč „A“ 8 : 2 1691 – 1601 0
Kelč „A“ - Kelč „B“ 10 : 4 1662 - 1526 2

N.Jičín“B“ – Kelč „B“ 6 : 4 1489 – 1460 0
Kelč „B“ – Bílovec „B“ 2 : 8 1518 – 1635 0
Tabulka po 3. kole
1. Kelč „A“ 3 2 0 1 1622.5 20 : 10 4
2. Bílovec „B“ 3 2 0 1 1618.8 20 : 10 4
3. Lipník „B“ 3 2 0 1 1553.5 18 : 12 4
4. Hranice „B“ 3 2 0 1 1607.3 16 : 14 4
5. N.Jičín „B“ 3 2 0 1 1434.3 14 : 16 4
6. Sedlnice „C“ 3 2 0 1 1471.3 12 : 18 4
7. Frenštát „B“ 3 1 0 2 1552.7 16 : 14 2
8. Lipník „C“ 3 1 0 2 1518.3 16 : 14 2
9. Sedlnice „B“ 3 1 0 2 1533.5 12 : 18 2
10. Kelč „B“ 3 0 0 3 1491 6 : 24 0

Severomoravská divize dorostu 2010 – 2011:
Letos bylo opět založeno družstvo dorostu a zatím má velice slušné výsledky. Tak jim přejme,
ať jim jejich elán vydrží.
Výsledky 1. – 5. kola
Kelč – VOKD Poruba 6 : 2 1149 – 1061 2
KK Šumperk – Kelč 6 : 2 1290 – 1159 0
Kelč – Opava 6 : 2 1074 – 983 2
Rýmařov B – Kelč 5 : 3 1176 – 1176 0
Kelč – Jeseník 6 : 2 1087 – 940 2
Tabulka po 5. kole:
Šumperk 4 1 0 1220 29 : 11 9
Olomouc 4 0 1 1156 29 : 11 8
Minerva 3 1 1 1116 26 : 14 7
Kelč 3 0 2 1149 23 : 17 6
Sedlnice 3 0 2 1071 18 : 22 6
Hagemann 2 0 3 1000 26 : 22 4
Odry 2 0 3 1122 20 : 20 4
Rýmařov B 2 0 3 1076 13 : 35 4
Poruba 1 0 4 1077 14 : 26 2
Jeseník 0 0 5 891 10 : 30 0
J. Gassmann

Kopaná
Starší přípravka -sezona 2010-2011.

Na soupisce máme 15 hráčů z toho 12 hráčů nastupuje pravidelně k mistrovským
utkáním.Hrajeme okresní přebor st. přípravek skupinu "B".
V podzimní časti jsme v této skupině odehráli 10 mistrovských utkání,z toho 9 vítězně a
jednou jsme okusili hořkost porážky.V současné době se pohybujeme na čele tabulky
společně s TJ Juřinka.
Zápasy: TJ Kelč- Juřinka B 7:4, Ratiboř B- TJ Kelč 3:6, TJ Kelč- Kateřinice 6:2, Podlesí –
TJ Kelč 0:9, Choryně – TJ Kelč 0:14, Juřinka B- TJ Kelč 5:1, Kelč – Ratiboř 6:1
Zároveň 8 hráčů ještě vypomáhá na střídavý start v TJ Poličná, kde hrajeme krajskou soutěž
st. přípravky.V této skupině jsme ještě neokusili hořkost porážky a bojujeme o čelo
tabulky.Zbývají nám odehrát ještě dva důležité zápasy.
Touto cestou bych chtěl poděkovat rodičům hráčů,kteří vycházejí vstříc a pomáhají s
dopravou hráčů na tyto zápasy.
Trenéři: Mikulenka Richard, Chvatík Marek
MUŽI
Kelč v posledních letech pamatuje mnoho slibně rozjetých sezon, ale bilance, kterou se
mohou místní hráči seniorského A týmu pochlubit v dosavadním průběhu letošního ročníku,
se jen tak nevidí. Tři zápasy před uzavřením podzimní části se „kanárci“ s 26 body stále
vyhřívají na prvním místě. V uplynulých jedenácti utkáních zaznamenali jen dvě remízy a
jednu porážku. Ze zbývajících střetnutí vyšli vždy jako vítězové.
26.9. Slavičín B - Kelč 1:1 (0:1)
Mnoho náročnějších zápasů už na kelečské fotbalisty v této sezoně asi čekat nebude. Z horké
slavičínské půdy si odváží nesmírně důležitý bod, který může mít při konečném účtování
diamantovou cenu. Rezerva Slavičína od začátku klání dávala jasně najevo, že v souboji o
vedoucí pozici nehodlá prohrát. Přesto inkasovala jako první. Úvodní minuty totiž patřily
Kelči. O koncovku se nejčastěji hlásil Lukáš Machač, který brankáře nejprve v mrazivém
počasí zahřál dalekonosnou střelou, později byl při průvanu v domácí šestnáctce zastaven až
nedovoleným zákrokem. Z následné penalty skóroval Kulich. Po změně stran začalo ze strany
domácích opravdové peklo. Kubjátovu bránu zasypávali jednou střelou za druhou, jenže
gólman se skřípěním zubů statečně odolával. Hvězda zápasu nestačila až na nešťastnou
Hlavicovu teč, která nakonec rozhodla o dělbě bodů. Vzhledem k průběhu duelu ale musí v
kelečském táboře panovat naprostá spokojenost.
2.10. Kelč – Fryšták 3:1 (0:0)
Série silných soupeřů ze špice tabulky pokračovala na kelečském hřišti, kam zavítal tým
Fryštáku. Nabuzení hosté k překvapení všech přihlížejících kelečskou obranu od úvodu
zápasu zaměstnávali více, než by bývalo zdrávo. Jejich akcie se ale propadávaly po každé
neproměněné tutovce. V nich totiž narazili buď na střeleckou neschopnost, nebo opět na
vynikajícího brankáře Kubjáta. Kelč v podstatě žádné šance neměla, v ofenzivě byla naprosto
bezzubá. Léčba šokem ale evidentně zabrala, do druhé pětačtyřicetiminutovky totiž nastoupilo
úplně „jiné“ mužstvo. Fryšták si musel drbat hlavu, že některé loženky z prvního poločasu
nevyužil. K osamocenému útočníkovi Pastrnkovi se přidal Kulich a z této změny začal brzy
profitovat celý tým. Skóre otevřel Lukáš Machač, na kterého bleskurychle navázal Aleš
Škařupa. Fryšták sice o deset minut později snížil, ale na víc se už nezmohl. Kelč navíc v

nastaveném čase zasadila definitivní úder a i s notnou dávkou štěstí se opět radovala ze tří
bodů.
10.10 Holešov B - Kelč 2:2 (1:1)
V utkání proti dalšímu rezervnímu týmu měla Kelč jasně navrch. Svojí technickou hrou
dostávala Holešovické pod tlak a domácí se tak brzy uchýlili k bránění, přesto se právě oni
dostali do vedení. Plachtící střela před brankářem Šindelkem skočila a skončila v sítí. Kelč se
z inkasovaného gólu rychle vzpamatovala a ještě do konce prvního dějství dokázala vyrovnat.
Po samostatné akci se o to postaral Radim Minář. Hosté šli do druhého poločasu s
odhodláním zvrátit průběh zápasu na svoji stranu, jenže znovu zbytečně inkasovali. O to větší
úsilí nasadili do závěrečných minut a holešovická defenziva pod sílícím tlakem přece jen
polevila. V 63. minutě se po centru Nováka gólově prosadil Petr Minář. Holešov byl
evidentně spokojen i s remízou a záměrným kouskování hry „kanárky“ do dalších šancí
nepustil.
16. 10. Kelč – Březnice 5:0 (1:0)
Jednoznačný výsledek po jednoznačném průběhu. Tak by se dal ve stručnosti charakterizovat
zápas Kelče proti Březnici. Hostující obranu ze startu zápasu nejvíce zaměstnával Aleš
Škařupa, který své spoluhráče zásoboval několika vydařenými centry. Po jednom takovém byl
uvnitř šestnáctky faulován Kulich
a z nařízené penalty poslal Jarek Machač svůj tým do vedení. Také druhá branka padla z
pokutového kopu. Míč si uzmul Honza Hlavica a střelou do protipohybu brankáře zvýšil na
2:0. Stejný hráč měl lví podíl také na další akci par excellence, z níž nakonec profitoval Lukáš
Machač. Hra hostujícího týmu se poté rozsypala jako domeček z karet. Čtvrtou trefu do jejich
brány přidal Vítek Kulich a na pověstnou rukavici upravil v posledních sekundách zápasu
střádající Petr Minář.
Výsledky týmu Kelč B
Své účinkování ve IV. třídě touto sezonou zahájili také fotbalisté kelečské rezervy. Doposud
nasbírali sedmnáct bodů a v tabulce jim patří druhé místo. Na vedoucí rezervní tým Juřinky
ztrácejí jediný bod.
Zde jsou jejich dosavadní výsledky:
Bynina – Kelč B 0:5, Kelč B – Jesenice 3:4, Krhová B – Kelč B 0:3, Kelč B – Juřinka B 0:0,
Poličná B – Kelč B 2:4, Kelč B – Branky 1:1, Kladeruby – Kelč B 0:3, Kelč B – Růžďka 4:0.
Více informací na www.fotbal-kelc.cz
P.Mašlaň

SDH Babice
October cup 2010
Po jednoroční odmlce způsobené opravou povrchu dráhy uspořádali hasiči z Babic třetí ročník
závodu v požárním útoku pod názvem October cup. Podzimní soutěž se sice v Babicích
pořádá již čtvrtým rokem, ale první ročník byl spíše zkušební, a v podstatě jen jako takové
rozloučení se sezonou. Za čtyři roky si October cup již vydobyl renomé prestižní soutěže pro
české, ale i slovenské hasičské sbory. O tom, že o účast na soutěži v Babicích je extrémní
zájem, svědčilo i zaplnění startovní listiny. Omezená startovní listina 80 družstev byla na
internetu zaplněna během 16 hodin. Nemalou měrou k tomu přispívají i věcné ceny za

umístění od firem zabývající se hasičskou technikou.
Jelikož se v Babicích závodí na trávě, hraje na podstatnou úlohu počasí. Naštěstí pršelo jen do
středy, takže dráha byla sice vlhká, ale pevná. V sobotu byla vymetená obloha a závodilo se
až na ranní mlhu pod sluníčkem. Jak bylo plánováno, první výstřel probudil Babice ze spánku
v 9 hodin. Přestože bylo nahlášeno do Babic 80 družstev, startovalo jich nakonec 75, z toho
16 družstev žen. V obou kategoriích se soutěžilo na kratší dráze – 80 m.
V mužské kategorii držel rekord trati kolektiv mužů z Brumova časem 14,68 z roku 2007.
Letos byl tento čas překonán, a to hned dvakrát. Slovenské manšafty v minulých letech
obsazovaly místa spíše v druhé desítce, ale tentokrát si družstvo z Podhoria (PU) zajistilo
svým časem 14,49 s příčku nejvyšší. Druhé místo časem 14,63 s obsadily Hněvošice (OP) a
bronz si z Babic odvezly Oprechtice (FM) za 14,69 s.
V kategorii žen nebyl rekord dráhy překonán. Žádné velké překvapení se také nekonalo.
Nejlépe si vedly letošní vítězky Extraligy ČR v PÚ holky z Nevcehle (JI) s časem 17,16s.
Ženy z Jistebníku (NJ) zaostaly za vítězkami o 0,4 s a z Babic braly věcné ceny 2. místo. Na
bednu se časem 17,85s ještě vtlačily ženy s Radíkova.
Z celkových výsledků bylo vidět, že rekonstrukce trávníku Babickému hřišti prospěla. V
předchozích ročnících se pod 15 vteřin dostala maximálně dvě družstva, letos čas 14,93 bral
až 10. místo. Ze vsetínského okresu se moc družstev bohužel do startovní listiny nedostalo,
celkem 9. Nejlépe se vedlo mužům
z Němetic – 15. místo (15,51s a ženám z Kunovic – 7. místo (20,11s), domácí Babice 26.
místo – 16,12s , 38. Kelč – 17,18s .
Ing. Karel Gába, SDH Babice

Základní škola informuje
PAMÁTNÍK TEREZÍN - VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA KELČ
20. – 21. září 2010
Po pěti letech jsme opět měli štěstí a mohli jsme naše žáky vyslat na dvoudenní seminář o
holocaustu za 2. světové války do Terezína. Proč jsme tak dlouho čekali? Zájem o tuto
vzdělávací akci je mezi českými školami tak velký, že i když si po skončení semináře ihned
domluvíte účast na dalším, čekací doba může být i několik let.
Tyto semináře vznikly již před lety a vycházejí z činnosti Institutu Terezínské iniciativy,
obecně prospěšné společnosti, která vznikla transformací z Nadace Terezínská iniciativa,
založené v roce 1993 mezinárodním sdružením bývalých vězňů terezínského ghetta.
Smyslem činnosti Institutu je podpora vědeckého výzkumu dějin konečného řešení židovské
otázky v českých zemích a dějin terezínského ghetta a zprostředkování jeho výsledků odborné
i laické veřejnosti. Institut se spolupodílí na realizaci záměru, aby se Terezín stal místem
setkávání lidí různých generací, rozličných národností, politických, filosofických a
náboženských názorů.
Institut považuje za svou prioritu působit na jednotlivé prvky českého vzdělávacího systému
tak, aby se informace o dějinách antisemitismu a o konečném řešení židovské otázky staly
nezbytnou součástí učebních textů a výuky ve školách. K tomuto účelu byl např. v roce 2001
vytvořen vzdělávací portál holocaust.cz, který se od té doby stal nejrozsáhlejším zdrojem
informací o dějinách druhé světové války v českých zemích i v Evropě a který slouží nejširší
veřejnosti s důrazem na žáky základních a středních škol.
Program celého semináře je vzhledem k jeho délce opravdu nabitý, ale o to intenzivnější v

předávání informací, ale i prožitků dětem. V podstatě začíná hned po příjezdu a ubytování
(Středisko setkávání I v Magdeburských kasárnách) a s krátkými přestávkami na jídlo
pokračuje nepřetržitě 1. den až do 21.00 hodin a 2. den, kdy seminář končí, do 14.00 hodin. V
této době absolvují žáci základní přednášku o pronásledování Židů ve 30. letech 20. století,
hlavní funkci ghetta a dokumentární film s terezínskou tematikou. Prohlédnout si všichni
mohli bývalé ghetto, expozici Muzea ghetta a Magdeburských kasáren, pevnostní prostory a
krematorium se Židovským hřbitovem.
Součástí semináře byla také žákovská pracovní dílna s názvem Od čísla ke jménu, v níž žáci
po skupinkách studovali dokumentační materiál a vytvářeli projekty, které pak prezentovali
před ostatními. První den ukončil film s tematikou holocaustu.
S velkým ohlasem se setkala beseda s pamětníkem panem Tommy Karasem (z hodnocení
celého semináře dětmi vyplynulo, že tato beseda byla nejpůsobivější a pro ně nejzajímavější),
ale velice kladně také hodnotili prohlídku Malé pevnosti - bývalé věznice gestapa, a to jak s
průvodcem, tak individuálně.
Za všechna hodnocení, která žáci napsali, uvádíme jedno, jež se těm ostatním velmi podobá:
Návštěva v Terezíně byla hodně dobrá. Dala mi spoustu nových informací k holocaustu a k
tomu, co tam lidé prožívali. Taky jsem se hodně zamyslela nad tím, kolik toho v životě mám. A
i když to není všechno, co bych chtěla, oproti lidem v Terezíně, kteří neměli téměř nic, si
nemám na co stěžovat. Moc se mi v Terezíně líbilo a ráda bych se tam znovu podívala.
Jsme rádi, že se tato akce setkala s tak dobrou odezvou, a proto jsme se rozhodli využít
zážitků a informací, které děti v Terezíně získaly, v další práci. Propojili jsme vyučování
slohové a komunikační s výtvarnou výchovou a žáci ve skupinách vypracovali moc hezké
projekty, které obsahovaly zamyšlení na téma „Co by mohl říkat štěrk na terezínském
apelplacu?“ a pak krátkou úvahu o tom, jak se jim v Terezíně líbilo, co je zaujalo, co se
dozvěděli, co je překvapilo atd. a toto vše v hodinách výtvarné výchovy dotvořili tematickou
perokresbou na větší formát papíru. Vznikly moc hezké a zajímavé práce, které jednak
reflektují to, co děti v Terezíně zažily, a mají i svou výpovědní hodnotu v tom, jaký je vztah
našich žáků historii. Práce žáků se staly součástí výzdoby školy.


Organizace školního roku 2010/2011 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2010.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončenove čtvrtek 30. června 2011.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna
2011. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2011.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
14. 2. - 20. 2. 2011 Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2011 do středy 31. srpna 2011.
Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve čtvrtek 1. září 2011.



Kroužky školy

V letošním školním roce mají děti možnost navštěvovat kroužky školy a kroužky při školním
klubu:
Výtvarný kroužek (úterý každý lichý týden v době od 13 do 15 hod.) - kresba, malba, koláž,
odkrývací techniky, kombinované techniky
Keramika hrou (úterý každý sudý týden v době od 13 do 14 hod.).
Hravá angličtina pro žáky 2. třídy (úterý a čtvrtek od 13 do 14 hod.) – seznámení s cizím
jazykem formou herních aktivit, písniček, jednoduchých frází.
Hra na zobcovou flétnu
Školní klub nabízí:
V rámci školního klubu pracují od 14.9. 2010 tyto kroužky:
Pohybové hry:
pondělí 12.45 -13.30 hod. (1.- 5. roč.)
Šikulka:
úterý 13.00 - 15.00 hod. (4.- 9. roč.)
Práce na počítač, počítačové hry:
pondělí- pátek 6.30 - 7.50 hod. (přednost pro dojíždějící)
pondělí 14.00 - 15.30 hod.
čtvrtek 14.00 - 15.00 hod.
pátek 13.45 - 16.00 hod.
Florbal:
středa 13.30 - 14.45 hod. (4.- 6. roč.), 14.45 - 16.00 hod. (7.-9.roč.)
pátek 12.30 - 13.30 hod. (1.-3. roč.), 14.45 - 16.00 hod. (7. - 9. roč.)


Nový volitelný předmět pro čtvrťáky

Od letošního školního roku mají čtvrťáci ve svém učebním plánu nový volitelný předmět
Dopravní výchovu. Osnovy tohoto předmětu jsme zpracovávali již před lety v souvislosti s
prací na vlastním školním vzdělávacím programu a přivedla nás k tomu potřeba větší osvěty o
chování dětí v silničním provozu, který je čím dál nebezpečnější a klade stále větší nároky na
jeho účastníky. Osnovy a z nich vycházející tematický plán se soustředí na znalosti a činnosti
chodce a cyklisty. Výstupem by pak mělo být to, že žák - účastník silničního provozu uplatňuje účelně způsoby chování v tomto provozu, snaží se předvídat nebezpečné situace v
provozu, dbá na zásady bezpečnosti provozu, seznámí se se zásadami 1. pomoci a poradí si v
situaci, která vyžaduje rychlé řešení. Součástí výuky je praktický výcvik na Dopravním hřišti
ve Valašském Meziříčí.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Rodinné centrum Slůně Kelč
Všem rodičům školáčků připomínáme, že máme otevřeno také každou první středu v měsíci –
3. listopadu a 1. prosince od 16 do 18 hodin. Dne 3. listopadu zároveň v našem centru

proběhne informativní schůzka o výuce angličtiny pro děti od 3 do 6 let. Zveme všechny
zájemce, aby přišli, případně nám dali vědět, že mají o tuto výuku zájem.
Program na listopad:








pondělí 1. listopadu v 9,30 - Dušičky - procházka na hřbitov
úterý 2., 16. a 30. listopadu v 10 hodin - Cvičení, říkanky a písničky pro děti
úterý 9. listopadu v 9,30 - prezentace na téma Mateřské mléko, mléčná výživa a
náhradní kojenecká výživa - pro každého malý dáreček
úterý 9. listopadu v 10 hodin - Výroba gelových svíček
pondělí 15. listopadu v 9,30 - Voňavky arabských princezen
úterý 23. listopadu v 9,30 - Výroba adventních věnců
pondělí 29. listopadu v 9,30 - Malování originálních triček

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!!!
Zdeňka Smahlová
Rc Slůně Kelč

Odborné učiliště Kelč informuje
Projekt Comenius
Když se Česká republika v roce 2004 stala členem Evropské Unie, otevřely se pro občany
naší země možnosti více se sblížit s dalšími členskými státy, objevovat nové kultury, zvyky či
tradice a poznávat každodenní život v ostatních zemích. Díky Národní agentuře pro evropské
vzdělávací programy (NAEP) dostaly i školy příležitost lépe poznat členské země EU, a to
díky spolupráci formou projektů se školami v zahraničí.
Projekty partnerství škol nabízejí studentům a učitelům možnost pracovat společně na
tématech, o která se zajímají. Projekt se zaměřuje na pedagogické záležitosti a na rozvoj
školy. Zapojuje učitele, žáky a administrativní pracovníky. Comenius projekty partnerství
škol pomáhají studentům a učitelům získávat a zlepšovat si dovednosti v týmové práci,
společenských vztazích, plánování projektových aktivit a používání ICT (informačních a
komunikačních technologií). A v neposlední řadě podporovat jazykové vzdělávání v kontextu
jazykové různorodosti v Evropě.
Téma projektu, na jakém školy pracují, závisí zcela na jejich potřebách a vzájemné dohodě s
partnery. Umění, životní prostředí, kulturní dědictví, evropské občanství, informační a
komunikační technologie, prevence proti násilí na školách, integrace žáků z etnických skupin
do vyučování, vývoj nových učebních metod a pomůcek, zlepšení dovednosti žáků a jejich
uplatnění na trhu práce - to je jen několik tematických oblastí, na kterých mohou školy
pracovat.
V roce 2009 také naše Odborné učiliště v Kelči získalo grant od NAEP a žáci a pedagogové
se připojili k projektu COMENIUS. Tím započala naše spolupráce se školami z německého
Waiblingenu, maďarské Baje a prohloubila se dlouholetá spolupráce se Speciálním odborným
učilištěm ve slovenských Ladcích.
Již v loňském školním roce proběhla první část projektu. Naše škola navštívila ve dnech 11. 4.
až 16. 4. 2010 německé město Waiblingen. Všechny partnerské školy jsou školami
speciálními, určenými pro žáky s výukovými problémy a tato skutečnost předurčila zaměření

projektu na cíle praktické s velkým podílem manuálních činností. Hlavním úkolem celé akce
bylo postavit na zahradnické výstavě vrbovou zelenou učebnu, na které spolupracovali žáci ze
všech zúčastněných škol. Pro žáky byl připraven i doprovodný program.
Dalším místem setkání bylo v minulých dnech Odborné učiliště Kelč. Už od začátku školního
roku jsme se pilně připravovali na návštěvu našich partnerů. Studenti zahraničních škol
dorazili v neděli 3. 10. 2010 a strávili u nás týden. Hlavním cílem návštěvy bylo společně
postavit v areálu naší školy venkovní učebnu z přírodního materiálu – ze dřeva. Vzhledem k
tomu, že práce nám šla dobře od ruky, zvládli jsme i zkrášlit okolí této učebny zahradnickou
výsadbou. Pro žáky a pedagogy partnerských škol byl připraven i bohatý doprovodný
program. Seznámili se s životem školy a krásami města Kelče a poznali zajímavosti z
nejbližšího okolí – Hranice, Teplice n/B, Valašské Meziříčí, Zlín, ZOO Lešná, Hostýn,
Pustevny, skanzen v Rožnově pod Radhoštěm, Kopřivnice, Štramberk…
V sobotu 9. 10. 2010 se naši hosté odebrali k domovu. Podle našeho názoru byla akce zdařilá
a přínosem pro všechny zúčastněné školy. Už nyní se těšíme na další setkání, která budou v
maďarské Baji a slovenských Ladcích, kde se stejně jako v německém Waiblingenu a v Kelči
budeme dále poznávat především prací , tak jak je to u našich žáků, vzhledem k jejich
životním předurčenostem možné, vhodné a správné.
I žáci s určitým životním znevýhodněním mají oprávněný nárok na plnohodnotné prožití
studentských let s poznáním života v zahraničí, k čemuž projekt Comenius, stejně jako běžný
život na naší škole přispívá.
Poděkovaní za úspěch celé akce patří všem pracovníkům a žákům školy, městu Kelč a
sponzorům akce, především firmám Presbeton Nova Olomouc, Tondach Hranice, Stroje a
stavby Slavíč, pila Vičior Skalička, mikroregionu Záhoran a dalším.
Zpracovala Mgr. Jaroslava Orlová, René Kolařík

Skauti informují
POHÁDKOVÝ LES 2010, DRAKIÁDA

POHÁDKOVÝ LES 2010
Máte rádi pohádky? Já myslím, že většina z vás ano. A pokud jste chtěli vidět pohádkové
postavičky, tak ty přišly mezi nás v neděli 19. září. V okolí parku jste mohli potkat Červenou
Karkulku, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, trpaslíky, Jeníčka a Mařenku, vodníka,
princeznu, Makovou panenku, vílu, čarodějnice, prince…
Na cestu Pohádkovým lesem se vydalo přes 50 dětí, některé i s maminkou nebo tatínkem.
Každá z postaviček tradičních pohádek měla připravený malý úkol. Myslím, že nebyl vůbec
těžký a pohádkovým bytostem to určitě pomohlo v jejich pohádkovém světě.
Když každé statečné dítko prošlo pohádkovou cestou, dostalo dřevěný medailonek na
památku, kabanos s chlebem, který si opeklo nad malým ohništěm. Nedělní odpoledne bylo
prohřáto nejen slunečními paprsky, ale taky dobrou náladou a dětským smíchem.
Každý z příchozích si mohl posedět pod velkým stanem, dát si něco dobrého k pití nebo
výborné langoše k snědku. V klubovně si mohl prohlédnout spoustu fotek a kroniky, možná si
i všiml, že kolem klubovny je postaven nový plot.
Ještě důležité informace - začal nový skautský rok a s ním i schůzky oddílů:
SVĚTLUŠKY MYŠKY (holky 6 – 8 let), středa 16:00 – 17:30, vedoucí: Kája Hlavicová,
Kristina Pastrnková
SVĚTLUŠKY BERUŠKY (holky 8 - 11 let), čtvrtek 17:30 – 19:00, vedoucí Dorča
a Terka Hlavicovy

SKAUTKY (holky 12 – 15 let), pátek 18:00 – 19:30, vedoucí Alča Vinklerová
SKAUTI A VLČATA (kluci 6 – 15 let), pátek 18:00 – 19:30, vedoucí Martin a Jirka
Hlavicovi

DRAKIÁDA
Nedělní odpoledne plné slunce a dobrého větru zvalo k tradiční podzimní zábavě – pouštění
draků. Desáté říjnové nedělní odpoledne bylo k této kratochvíli jako stvořené. Na louce u
hřbitova se v odpoledních hodinách sletělo přes třicet draků, velkých, malých, malovaných a
různých tvarů. Po registraci si účastníci vyzkoušeli své favority. Úvodního přivítání a
seznámení s pravidly Drakiády se ujala Anička Hlavicová, pak porota - Jirka H., Roman P.,
Zuzana a Hanka S. hodnotila tyto kategorie:
O největšího draka - Jakub Graja
O nejmenšího draka - Matěj Chramosta
O nejoriginálnějšího draka - Dan Cindler, Markéta Pastrnková
Poté následovalo společné vypuštění draků. Po louce se pohybovalo víc jak šedesát
postaviček, které se snažily dostat svého draka co nejdřív a co nejvýše do vzdušných proudů.
Byl to krásný pohled na organizované hemžení. Diváci povzbuzovali své favority a sebe
chutným občerstvením. Po necelých třech hodinách se draci snesli zpět na louku a hodnotila
se kategorie:
O nejdéle létajícího draka - Petra Janošcová, Barbora Pastrnková.
V kategorii O nejdéle létajícího draka měla porota těžké rozhodování, protože všichni draci se
vznášeli nad loukou tak, jako by chtěli všichni vyhrát. Děkujeme všem, kdo se účastnili jako
soutěžící nebo diváci, určitě to byl moc pěkný zážitek.
za skautské středisko Kelč - Hanka S.

Různé
Pozvánka na posezení se seniory, Občanské sdružení Anděl děkuje ...

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE
POBOČKA KELČ - telefon 571 641 018
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 4.11.2010 v 16.00 na faře v Kelči
Posezení se také zúčastní p. Jan Bleša
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Občanské sdružení Anděl děkuje touto cestou místní rockové skupině Takzatrup za
jejich pomoc při realizaci 6. ročníku ParaAkademie, za jejich vstřícnost a za sponzoring.

Co s majetkem
Pokračování výkladu o smluvních převodech majetku
V předcházejícím výkladu jsme vysvětlili příklady smluvních jednání, která způsobují
absolutní neplatnost uzavřené smlouvy.To znamená, že se nikdo nemůže úspěšně dovolávat
plnění z takové smlouvy a v případě soudního projednávání bude vždy nárok žalobce
zamítnut.
Vedle výše uvedené absolutní neplatnosti právních úkonů obsahuje občanský zákon i výčet
právních úkonů, které způsobují jejich relativní neplatnost.To znamená, že provedený úkon
je platný, ale za neplatný bude považován tehdy, když se dovolá neplatnosti tohoto právního
úkonu ten, kdo je takovým úkonem dotčen.
Ze zákona se jedná o tyto případy (uvádíme i ty, které se netýkají převodu majetku):












Právní úkon učinil účastník smlouvy v omylu a ten, v jehož prospěch byl
právní úkon proveden, omyl úmyslně vyvolal, nebo o něm musel vědět.
Při převodech spoluvlastnického podílu na jinou než blízkou osobu nebyl
spoluvlastníkovi nabídnut převod. Jde o takzvané porušení předkupního práva.
Blízkou osobou jsou podle platného zákona příbuzní v řadě přímé, sourozenci
a manžel.
O neobvyklých záležitostech společného jmění manželů jednal jen jeden z
manželů. Zde by se mohlo např. jednat o prodej movité věci, větší ceny, ze
společného jmění jen jedním z manželů. U nemovitosti by tento nedostatek
zjistil po podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí Katastrální úřad a
návrh by zamítl.
Při dědění podle závěti nedostal nezletilý dědic tolik, kolik činí jeho zákonný
dědický podíl a zletilý dědic tolik, kolik činí polovina jeho zákonného
dědického podílu s tím, že v části, která tomu odporuje, je závěť neplatná.
Cena nebyla sjednána v souladu s obecně závaznými předpisy
O důležitých záležitostech, které se týkají společného nájmu bytu, bylo
rozhodnuto bez souhlasu všech nájemníků.
Odměna zprostředkovateli nebyla sjednána v souladu s obecně závaznými
předpisy.
V cestovní smlouvě nebyl uveden způsob, jakým má zákazník uplatnit své
nároky, které vyplývají z porušení právních povinností cestovní kanceláře,
výše odstupného a další podrobnosti týkající se zájezdu.

Velmi důležité místo ve smluvních převodech majetku má zastoupení některého účastníka
smlouvy. Důvody pro využití tohoto institutu mohou být nejrůznější tak, jak je život ve
společnosti přináší. Je potřeba si uvědomit, že při zastoupení jedná zástupce za jiného jménem
zastoupeného a jednáním zástupce vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Zákon
vylučuje, aby zástupcem byl ten, kdo nemá způsobilost ke konkrétnímu právnímu úkonu a ani

ten, jehož zájmy by byly v rozporu se zájmy zastoupeného.Z těchto důvodů je právní úkon
provedený zástupcem neplatný, jak jsme již dříve uvedli.
Zastoupení vzniká buď ze zákona – zákony výslovně uvádějí zastupování manželů při správě
společného jmění, jednání o běžných věcech při správě majetku ve společném nájmu bytu,
zastupování nezletilých dětí rodiči - nebo na základě rozhodnutí státního orgánu –
zastupování fyzické osoby zbavené soudem svéprávnosti, zastupování osoby neznámého
pobytu a v případě střetu zájmů zákonného zástupce se zájmy zastoupeného – a nebo na
základě dohody o udělení plné moci, která je právním úkonem, a proto musí mít náležitosti
právního úkonu. Tato dohoda však upravuje jen vztah mezi osobami,které dohodu uzavřely a
není tedy plnou mocí.
Po té dohodě musí dojít k udělení plné moci k zastupování.
Plnou mocí pověřuje zmocnitel zmocněnce, kterým může být fyzická nebo právnická osoba,
aby za něho provedl vymezený právní úkon. Obsahu plné moci je nutno vždy věnovat
odpovídající pozornost, neboť právní úkon provedený zmocněncem již nelze měnit. Plná moc
nemusí být udělena vždy písemně – i když písemnou formu vždy doporučujeme v zájmu
vyloučení pozdějších nedorozumění. Písemně musí být plná moc udělena v případě, že právní
úkon bude proveden písemně a tehdy, když se zmocnění netýká jen určitého právního úkonu /
plná moc generální / .
Plná moc může být udělena i více zmocněncům. To je však těžkopádné, neboť v těchto
případech musí právní úkon vždy provést všichni zmocněnci. Při udělení plné moci právnické
osobě provádí právní úkon za zmocnitele statutární zástupce právnické osoby. V plné moci
musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění. Zásadně platí, že při překročení dané plné
moci zmocněncem nevzniká závazek nebo právo zmocniteli, nýbrž zmocněnci. Zmocnitel
však může překročení plné moci zmocněncem schválit. Pokud se zmocnitel dozví o
překročení plné moci zmocněncem a neoznámí to bez zbytečného odkladu tomu, s nímž
zmocněnec jednal, platí, že překročení plné moci schválil.
Zmocněnec může zmocnit jinou osobu, aby místo něho jednala za zmocnitele jen v případě,
že k tomu byl výslovně oprávněn anebo se jedná o plnou moc udělenou právnické osobě.
Udělená plná moc zaniká provedením právního úkonu, odvoláním zmocnitele, vypovězením
zmocněncem a smrtí zmocněnce nebo zmocnitele.
Pokračování příště.
JUDr. V í t J i ř í č e k

Společenská kronika
Naši jubilanti

Jubilanti
60 let
Bek Antonín Kelč
Menšík Antonín Kelč
65 let
Vykopalová Anna Kelč
70 let
Šatran Josef Kelč

80 let
Orlová Ludmila Kelč
81 let
Machová Marie Němetice
82 let
Kunovský Miroslav Němetice
85 let
Orlová Vlasta Kelč
91 let
Jiříček František Kelč

Úmrtí
Anežka Miskaříková

Narození
Anděla Krasňáková, Němetice
Bohuslav Netík, Kelč
Dominik Pavlištík, Kelč
Elena Siekliková, Kelč
Jakub Chramosta, Kelč

Sňatky
Josef Chvatík * Ludmila Cigošová

