ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2010

Vážení občané,
uplynuly čtyři roky a končí další volební období zastupitelstva města. Musím konstatovat, že
se v tomto období sešel mimořádně pracovitý tým lidí, který umožnil zrealizovat velké
množství projektů a akcí vylepšujících život všech kelečáků.
Základní prioritou je ve všech obcích školství. U nás tomu není jinak. Navázali jsme na práci
předcházejících zastupitelů a dokončili jsme rekonstrukci základní školy. Byla zvýšena
přístavba a společně s tělocvičnou znovu zastřešena. Tělocvična dostala nová okna, podlahu a
vybavení pro košíkovou a jiné sporty.
Zvýšená přístavba se využívá hlavně pro specializované učebny. Nepodařilo se bohužel
dostavět školní hřiště. Pro relaxaci o přestávkách tak slouží nově vydlážděný školní dvůr.
Také mateřská škola vyžadovala komplexní opravu. Podařilo se nám zateplit a zastřešit
všechny pavilony školky, opravit kanalizaci jak venkovní tak vnitřní a celkově zrekonstruovat
záchodky v jednom oddělení, opravit oplocení a vstupní brány. Ještě nás čeká celková oprava
osvětlení tak, aby odpovídala současným normám. Tato akce byla zahájena už v roce 2005
částkou 5 mil. Kč.
Pro možnost výstavby nových rodinných domků se vybudovaly přístupové komunikace a
byly zasíťovány pozemky (voda, elektřina, plyn, kanalizace, veřejné osvětlení). Na tuto akci
přispělo také Ministerstvo pro místní rozvoj.
Připomenu také další velkou akci „Rekonstrukce kulturního domu“, která začala v minulém
volebním období. Byly komplexně zrekonstruovány oba sály (malý i velký), společenské
prostory, jeviště, šatny pro herce i pro sportovce, sociální zařízení a přestavěna a
zmodernizována kuželna. Tuto akci jsme mohli zrealizovat hlavně díky dotaci se státního
rozpočtu.
Další důležitou oblastí je čistota vody. Pro její zlepšení byla dobudována kanalizace v Kelči,
která si také vyžádala stavbu 3 čerpacích stanic
a patřičných výtlačných řadů.
Tím jsem ale neskončili. Dostavili jsme kanalizaci v Komárovicích a v Němeticích. Tato akce
byla poměrně náročná. Vyžadovala kromě jednotlivých kanalizačních řadů propojení z
Němetic do Komárovic, v Komárovicích vyřešit několik přechodů potoka, vybudovat čerpací
stanici a výtlak do kelečské čistírny odpadních vod. Čeká nás ještě výstavba kanalizace ve
Lhotě a v Babicích.
Méně viditelnou, ale velmi potřebnou byla rekonstrukce lesních cest na Kozaře a pod
Lapačem, na kterou přispěl státní rozpočet .
Největší akcí byla kompletní oprava komunikací a chodníků v Kelči. Tato investice byla
částečně financována z regionálního operačního programu, částečně z prostředků Správy
silnic Zlínského kraje a z části z obecních prostředků.
Při této akci byla také vyměněna kanalizace a vodovod, které vedly v trase rekonstrukcí.
Dále byla opraveny místní komunikace poškozené objížďkami (Zvěřinec, cesta kolem školy a
kulturního domu) a u domů č. 501 a 502 byl vybudován nový chodník.
V současné době se zahajuje oprava komunikací ve Lhotě a v Komárovicích.
Pozornost jak ze strany naší, tak ze strany státu byla věnována také Městské památkové zóně.
Podařilo se nám zajistit příspěvky pro rekonstrukci domů na náměstí, které by bez těchto

peněz majitelé nemohli opravit. Jde o více než 2 mil. Kč. Bylo by jistě vhodné zrekapitulovat
tyto práce také finančně.









Do základní školy bylo investováno (bez investic v předchozích obdobích) necelých
11 mil. Kč.
Mateřská škola potřebovala v tomto období více než 5 mil. Kč.
Zasíťování lokality „Statek“ – 5 mil. Kč.
Rekonstrukce kulturního domu – 32 mil. Kč.
Kanalizace byla náročná a výška finančních prostředků byla :
*kanalizace Kelč dokončení – 30 mil. Kč
*kanalizace Komárovice, Nemětice I. a II. etapa včetně výtlaků – 40 mil. Kč
Rekonstrukce lesních cest – 6,4 mil. Kč
Komplexní oprava komunikací v Kelči:
*Město – 32 mil. Kč
*Ředitelství silnic Zlínského kraje – 53 mil. Kč
*VaK Vsetín – 8 mil. Kč

Celkové investice:
z prostředků města a přímých dotací – více než 163 mil. Kč
prostředky ŘSZK a VaK – 61 mil. Kč
....celkem tedy 224 mil. Kč.
V předchozí části jsem se věnoval větším investičním akcím v Kelči a v místních částech.
Nesmím však zapomenout na akce menší, které realizoval městský úřad, ale také ty, které
většinu prací udělali občané. Zaměstnanci města pravidelně sekají trávníky, kterých stále
přibývá, zametají a udržují veřejná prostranství, připravují podmínky pro konání městských
akcí jako je jarmark, Babí léto a ostatní kulturní a společenská vystoupení.
Také práce našich občanů je třeba vyzvednout. Hlavně hasiči, spolu s osadními výbory, v
Babicích a ve Lhotě vytvořili svou prací velké hodnoty při budování hasičských cvičišť a
společenských prostor. V Komárovicích a v Němeticích pracují osadní výbory spolu s občany
a vylepšují své okolí i výletiště, rekonstruují hasičská cvičiště.
Jistě by se našlo ještě mnoho věcí, které by bylo vhodné vyzvednout, ale na to tento článek
nestačí.
Dovolte mi proto, abych poděkoval všem zastupitelům, členům osadních výborů,
společenským organizacím a všem, kterým záleží na rozvoji Kelče a popřál do dalších let
hodně úspěchů.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Městský úřad informuje
Konání voleb 2010, Svoz tříděného odpadu
Městský úřad v Kelči, 756 43 Kelč č.p. 5, okr. Vsetín
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16.10.2010
Oznámení o době a místě konání voleb.

Starosta města Kelč ing. Stanislav Pitrun podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
oznamuje.
1. Volby do Zastupitelstva Města Kelč se uskuteční ve dnech:
pátek 15.10.2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 16.10.2010 od 8.00 hod do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým pobytem v
Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny A – N
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým
pobytem v Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny O – Ž
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75 pro voliče
s trvalým pobytem v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích čp. 37 pro
voliče s trvalým pobytem v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota u Kelče - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě u Kelče čp. 46
pro voliče s trvalým pobytem ve Lhotě u Kelče
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24 pro voliče s
trvalým pobytem v Babicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Svoz tříděného odpadu
plasty - 14. října 2010
papír, tetrapaky – 22. října 2010
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
středa 13.10.2010 8.00 – 16.00 hod.
středa 27.10.2010 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.

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva Města Kelč dne
16.9.2010


















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření Města Kelč k
30.6.2010.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2010 rozpočtové opatření č. 3/2010 a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010 a 5/2010 dle
předložených návrhů.
Zastupitelstvo schvaluje zpracování změny č. 5 Územního plánu Města Kelč dle
předloženého požadavku manželů Srkalových, Kelč č.p. 507 s tím, že finanční náklady
na zpracování změny budou hradit žadatelé ze svých prostředků. Zastupitelstvo
pověřuje starostu spoluprací s pořizovatelem
a zpracovatelem územního plánu.
Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu regenerace Městské památkové zóny Kelč
pro období 2010 – 2014 v oddílu 7. s názvem připravované akce, o text s popisem
měšťanského domu č.p. 6, památka č. 101137 dle přiloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků Města Kelč parc.č. 1368 vodní plocha a
pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu pozemkový katastr p.č. 440/1 v
k.ú. Kelč – Staré Město za části pozemků ČRS místní organizace Kelč parc.č. 435/1
ost. plocha a pozemku ve zjednodušené evidenci – parcely původu pozemkový katastr
p.č. 435 v k.ú. Kelč – Staré Město podle geometrického plánu č. 339-1160/2009 ze
dne 22.1.2009 za podmínek dle předloženého návrhu směnné smlouvy se smlouvou o
budoucí směnné smlouvě.
Zastupitelstvo schvaluje směnu a nabytí částí pozemků v k.ú. Kelč – Nové Město
podle geometrického plánu č. 397-1129/2010 mezi městem Kelč a vlastníky
dotčených pozemků za ceny podle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemků parc.č. 208/1, 209/1 a 209/2 ostatní
plochy v k.ú. Kelč – Nové Město manželům Horákovým, Kelč č.p. 576, manželům
Davidovým, Kelč č.p. 577, manželům Hradilovým, Kelč č.p. 578, Vladimíru
Havranovi a Renatě Cholevíkové, Kelč č.p. 579 za cenu 150,- Kč/m2. Přesná výměra
oddělených částí pozemků bude stanovena v geometrickém plánu podle zaměření
skutečných hranic pozemků.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 679 ostatní plocha o výměře 65 m2 v
k.ú. Němetice manželům Karlu a Ireně Tvrdoňovým, Kelč - Němetice č.p. 42, za cenu
50,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje pasport komunikací Města Kelč včetně místních částí Babice,
Komárovice, Lhota a Němetice.

Denní stacionář Anděl Kelč pořádá ...
6. ročník ParaAkademie, Pravou zabíjačku, Den otevřených dveří ...
Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá
6. ročník ParaAkademie

Kulturní dům Kelč 16. října 2010 v 16,00 hodin
Program:
Denní stacionář Anděl Kelč, Ruty- Šuty Kelč, MŠ Kelč, Aerobic Kelč, SVP Kelč, Domov
Jitka Vsetín, Domov Větrný mlýn Skalička , Domov Javorník Chvalčov, Step Hranice,
Mažoretky Hranice, Mažoretky Hustopeče, Dětský domov Hranice, ohnivá show, BURSAS
CHARALAMBOS, orientální tanečnice ORIANA, ohnivá show, hudební produkce PAVEL
NOVÁK FAMILY, taneční skupina TAKZATRUP
Pod záštitou: TAŤÁNY NERSESJAN, členky rady
Partneři :
MěÚ Kelč, senátor Jiří Čunek, ÚP Vsetín
Sponzoři:
Masný průmysl Krásno, pan Váhala, NVB Vacula Kelč, Pan Lukáš – bazény, CIDEMAT
Hranice, farma Tvrdoni Němetice, Lesňanka, Bartošovická pekárna

Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá
Pravou zabíjačku
Pod odborným vedením řezníka
pana Jiřího Šuláka
Dne 30. října 2010 v areálu ČSCHDZ
Začátek v 8,00 hodin
Prodej hotových výrobků od 13,00 hodin
(jitrnice, tlačenka, jelita, prdelačka, bílá polívka, sádlo, škvarky, podhrdek, maso)
Po celou dobu se budete moci občerstvit slivovicou, svařákem, napečeme lopaťáky
Oběd: sekaná se zelím, moravský vrabec se zelím, prdelačka, bílá polívka a řízky s chlebem
Všechny potraviny a výrobky budou bez umělých přísad

OS Anděl
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašují
Týden sociálních služeb ČR
4.10. – 10.10. 2010.
V Denním stacionáři Anděl proběhne

ve středu 6. října 2010 od 8,00 do 15,00
Den otevřených dveří
Naši uživatelé se těší na Vaši návštěvu, malé občerstvení připraveno.

Různé
Muzikál Baron Prášil – divadlo Hybernia Praha, Lampiónový průvod, Sportovní den v
Kelči, Kam v Kelči za cvičením, Koncert Ladi Kerndla...
Muzikál Baron Prášil – divadlo Hybernia Praha
sobota 23. října 2010
cena: 1310 Kč s dopravou a průvodcem
informace u pí. Laďky Bijové – tel.: 608 839 762

Středa 27. října 2010
Lampiónový průvod
od Loany do areálu chovatelů v čele s koňmi pana Juráně,
s hudebním doprovodem Dechové kapely z Kelče pod vedením pana Vladimíra Kutálka. V
programu vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj. Občerstvení zajištěno.
Sraz všech účastníků je v 17,45h. u Loany

Sportovní den v Kelči
v sobotu 30. října 2010 od 9 hodin
se v prostorách kulturního domu můžete zahřát nebo seznámit s různými druhy cvičení:
tchai-chi * jóga * aerobik * zumba * břišní tance
vždy po 45 minutách cvičení následuje krátká přestávka.
Doprovodné programy:
* módní přehlídka sportovního oblečení
* ochutnávky
* občerstvení
* měření – individuální zdravotní měření cukru, tuků, cholesterolu, protein faktoru, svalové
hmoty atd.
* ukázky kosmetiky MISSIVA
* vystoupení FitTeam Kelč, Aerobik Loučka + malé překvapení
* masáže
vstupné: 50 Kč

Kam v Kelči za cvičením
Zumba se Zuzkou
– pondělí 19-20 hodin v Kulturním domě v Kelči
– středa nebo pátek – dle dohody -(budou letáky)
Habibí – tanec a cvičení s Ivetou
- středa 19-20 hodin v Kulturním domě v Kelči - orientální tance
- středa 20-21 hodin v Kulturním domě v Kelči - zumba
Cvičení s Laďkou
– kondičně-pohodová cvičení, aerobik, posilování
úterý 18,30 – 19,30 hodin - tělocvična základní školy – 25 Kč vstup
od 5.10.2010

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.

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2010
Neděle 3.října v 18hod.
KUKY SE VRACÍ
Loutkový film Jana Svěráka zobrazuje dětský fantazijní svět. Hlavní postavou je odvržený
medvídek Kuky, vydávající se na cestu domů, na které zažije několik dobrodružství. Český
rodinný film, 95min., vstupné 41Kč.
Neděle 10.října v 18hod.
PREDÁTOŘI
V džungli se probouzí několik lidí, kteří se vzájemně neznají, spojuje je však to, že se jedná o
bývalé žoldáky nebo trestance. Záhy poznají, že jsou na planetě predátorů …Americký akční
horor s českými titulky, 107min., vstupné 43Kč.
Neděle 17.října v 18hod.
AGORA
Píše se rok 391 po Kristu a Egypt se nachází pod nadvládou již upadajícího římského impéria.

Násilné náboženské nepokoje v ulicích Alexandrie pronikají i za brány slavné městské
knihovny …Výpravný historický film USA a Španělska s českými titulky, 126min.,vstupné
47Kč.
Neděle 24.října v 18hod.
POČÁTEK
Agent Dom Coby (Leonardo Di Caprio) se umí dostat do mysli bohatých magnátů
a tam objevovat jejich tajemství a strategie. Toto tajemství pak prodává nejvyšší nabídce.
Americký sci-fi film s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 31.října v 18hod.
SOLOMON KANE
Kapitán Solomon Kane je mimořádně výkonný zabiják 16.století. On i jeho muži hájí čest
anglického království a ukájejí krvelačnou žízeň v bojích na všech kontinentech. Tento film
vrací žánr fantasy zpátky k jeho temným základům. Kooprodukční film Francie, České
republiky a Velké Británie s českými titulky, 104min., vstupné 45Kč.
Na měsíc listopad připravujeme premiérové novinky !
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2010/2011
1. září 2010 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 284 dětí. Budou se učit ve 12
třídách, po dvou třídách bude 2., 5. a 7. ročník, v ostatních ročnících je pouze jedna třída. I
letos budeme paralelní třídy na 1.
i 2. stupni v některých předmětech spojovat, týká se to např. přírodovědy, vlastivědy,
přírodopisu, dějepisu, zeměpisu apod.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2009/2010:
Ředitel školy: Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele: PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence: Ing. Michaela Davidová
Metodik environmentálního vzdělávání: PhDr. Pavla Čučková
Správce počítačové sítě: Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I. Mgr. Jana Blahová
II.A Mgr. Marie Matysková
II.B Mgr. Ivana Tvrdoňová
III. Mgr. Jiřina Stojanová
IV. Mgr. Zdeňka Havranová
V.A Mgr. Pavel Faltýnek
V. B Mgr. Kateřina Machačová
VI. Mgr. Květoslava Václavíková
VII.A Ing. Michaela Davidová
VII.B Mgr. Petr Zátopek
VIII. Mgr. Alena Poláchová

IX. Mgr. Marcela Plesníková
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Eva Hartmannová 1.i 2. stupeň
Mgr. Jana Kubieńová 2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová 2. stupeň
Mgr. Iveta Stržínková 2. stupeň
Mgr. Jiří Mládenka 2. stupeň
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní: Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování: Petra Černotová
Školník: Josef Polášek
Zaměstnanci kuchyně: Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková
Jaroslava Janošková
Karla Nenutilová
Pokračujeme ve výuce podle vlastního ŠVP, a to v 1.,2., 3., 4. a 6., 7.,8. a 9. ročníku.
V 5. ročníku zatím platí osnovy vzdělávacího programu Základní škola.
Jako škola se snažíme o následující:











aby se žáci cítili ve škole příjemně a bezpečně a aby zažívali radost z učení
aby dostali příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují
aby získali nejen dobré znalosti, ale také chuť a dovednost učit se po celý život
aby se naučili poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využili ve svém
budoucím životě
aby byli dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě
aby se naučili pracovat s různými druhy informací
aby uměli žít a jednat s ostatními lidmi
aby se naučili jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně
aby pečovali o zdraví svoje i ostatních
aby se aktivně zapojovali do výuky a dění do školy.

Pozn. Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Kelč je k nahlédnutí v kanceláři PhDr. Pavly
Čučkové. Jako příloha je součástí našeho ŠVP také ŠVP náboženství a ŠVP plavání
(náboženství vyučujeme jako nepovinný předmět, plavání je součástí osnov tělesné výuky ve
2. a 3. ročníku).
Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol. roku 2010/2011
4. ročník
Dopravní výchova
5. ročník
Informační a komunikační technologie

6. ročník - ŠVP
Volitelný předmět1: Informační a komunikační technologie
Volitelný předmět 2: Využití digitálních technologií.
Volitelný předmět 3: Základy administrativy
7. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie
Volitelný předmět 2: Anglický jazyk 2.
Volitelný předmět 3: Německý jazyk 2
Volitelný předmět 4: Technické činnosti.
8. ročník
Volitelný předmět 1: Dramatická výchova
Volitelný předmět 2: Přírodopisný seminář
Volitelný předmět 3: Technické činnosti
Volitelný předmět 4 - Sportovní hry
Volitelný předmět 5 – Německý jazyk 2
Volitelný předmět 6: Konverzace v anglickém jazyce
9. ročník
Volitelný předmět 1: Sportovní hry
Volitelný předmět 2: Základy administrativy - pokročilí
Volitelný předmět 3: Péče o dítě
Volitelný předmět 4 – Německý jazyk 2
Volitelný předmět 5 – Anglický jazyk 2
Volitelný předmět 6 – Dramatická výchova
Z nepovinných předmětů se vyučuje náboženství. V letošním roce bude náboženství vyučovat
P. Jan Bleša a Mgr. Božena Melegová.
Nabídka žákům
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro lnastávající školní rok. Tuto nabídku
využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Např. v rámci projektu
Školní mléko si budou moci děti kupovat dotované
a nedotované výrobky, přičemž mezi dotované patří např. krabičkové mléko ochucené (4,Kč) nebo neochucené (3,- Kč), smetanový krém Bobík (4,- Kč), jogurty (3,- Kč), jogurtové
mléko (5,- Kč, plánuje se prodej smetanového žervé s pažitkou. Sortiment nedotovaných
výrobků tvoří další druhy smetanových krémů, nápoje Kubík a Hello, sušenky BeBe Dobré
ráno, croissanty, müsli tyčinky atd.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků





Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo, drhání,
vyšívání
Práce na PC, Počítačové hry
Florbal
Pohybové hry

Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy a na internetových
stránkách školy.
Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a v činnosti pokračují
hudební obory hra na klavír a hra na klasickou a elektrickou kytaru a sborový zpěv Základní

umělecké školy ve Valašském Meziříčí a hudební obor hra na klavír a klávesy Mgr. Libuše
Vlčkové .
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými poruchami
učení (Mgr. Jiřina Stojanová).
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
www.zskelc.cz. Najdete zde další informace o činnosti.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
První měsíc školního roku 2010/2011 utekl jako voda, děti si již zvykly na nové prostředí i
kamarády a je tady říjen, který přináší barevnou přírodu a zbytky hřejivého sluníčka.
V letošním školním roce bude Mateřskou školu v Kelči navštěvovat 84 dětí ve 3 třídách.
28 dětí na jednu třídu je nejvyšší možný počet, který lze přijmout. Mateřská škola se musí
naplnit k 1. 9. příslušného školního roku, pokud je dostatečný počet přihlášených dětí, které
dovrší v kalendářním roce 3 let věku, bez ohledu, zda je matka zaměstnána, či nikoliv. Nelze
držet místo téměř celý školní rok dětem, které dovrší 3 let věku až na jaře roku 2011. Tyto
děti mohou být přijaty v průběhu školního roku pouze v případě, že mateřská škola není zcela
naplněna. To jen pro informaci rodičů.
Děti se vzdělávají ve všech třídách mateřské školy podle Školního vzdělávacího programu
„Zdravý život plný slunce“. Program neustále obohacujeme a doplňujeme, aby odpovídal
zájmům a potřebám dětí a byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní
vzdělávání. Pracujeme podle zásad „Zdravé mateřské školy“ a vedeme děti ke vztahu k
přírodě. Záměrem vzdělávání v environmentální /ekologické/ oblasti je založit u dítěte
základní povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí.
Environmentální výchova využívá přírodu a životní prostředí jako zdroj k učení, výchově, k
osvojování důležitých kompetencí a dovedností. Zejména rané zkušenosti, které dítě získává,
jsou přínosem pro jeho další rozvoj. Důležitý je také proces získávání vědomostí, zkušeností a
dovedností, které vzdělávání v mateřské škole umožňuje. Prožitek, vlastní aktivita dítěte-moci
si všechno prohlédnou, osahat, vidět na vlastní oči apod. Takto nabyté zkušenosti jsou u
předškolních dětí kvalitnější a trvalejší.
Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic. Každá třída má
vypracován svůj Třídní vzdělávací program: 1. třída „KOŤÁTKA“ -vzdělávací program s
názvem „Hrálo si koťátko na trávníčku“, třídní učitelky Ilona Slováková, Bc.Kateřina
Wágnerová. 2. třída „JEŽEČCI“ -vzdělávací program s názvem „Putování ježka v
desetimílových botách“, třídní učitelky Svatava Dohnalová, Radana Zetková. 3. třída
„BERUŠKY“ - vzdělávací program s názvem „Cesty berušky Tečky za sluníčkem“,třídní
učitelky Nikol Perutková, Šárka Večeřová. Zdravou stravu připravují 2 kuchařky, Miroslava
Ovčáčíková a Ivana Štěpánová pod vedením Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování.
O čistotu prostředí se stará uklízečka Lydie Zavadilová. Dalším zaměstnancem je Ing.Renata
Smahlová, která vykonává práci účetní. Abychom dětem vytvořily „školku plnou pohody“
organizujeme pro ně také zábavné a poznávací akce. Dne 3. září nás navštívilo
Divadlo„SMÍŠEK“ s pohádkou „Jak neuměl Honza do pěti napočítat“ Dne 5. října se mohou
děti těšit na pohádku „O ztracené panence“, se kterou přijede opět Divadlo „SMÍŠEK“. Ve
středu 3. listopadu za dětmi do mateřské školy přijede „Františkovo veselé divadlo“ a 26.
listopadu nás navštíví Divadlo „STUDNA“ s pohádkou„O Popelce“. Naše nejstarší děti také
každý rok vystupují se svým programem při různých kulturních akcích ve městě. V sobotu 16.
října se zúčastní ParaAkademie, kterou pořádá v Kulturním domě v Kelči Občanské sdružení

„Anděl“.
Ve čtvrtek 11. listopadu vystoupí opět s programem v Kulturním domě v Kelči při setkání s
kelečskými důchodci.
Děti čeká ještě spousta her v barevné podzimní přírodě, drakiáda, kouzlení z přírodnin,
výroba dýňových strašidýlek a další.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči dětí. Vzájemná úcta, otevřenost, důvěra a tolerance
mezi mateřskou školou a rodiči je hlavním předpokladem zdravé výchovy dětí.
Přejeme si, abychom společně připravili pro děti v naší mateřské škole hodně radostných dnů!
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy

SDH KELČ
Výsledky dorosteneckého družstva kelečských hasičů
V loňském roce mělo naše město velmi úspěšné žákovské družstvo mladých hasičů. Letošní
sezona znamenala především přechod do kategorie dorostu a zároveň do kategorie dospělých.
I přesto, že se naše družstvo mladých závodníků muselo po velmi slibném začátku potýkat se
zraněním a následnými změnami v sestavě, absolvovalo mnoho závodů, kde kluci hlavně
sbírali zkušenosti.
Je nutno podotknout, že jsme se také celé léto řešili problém, kde vlastně trénovat. Díky
ochotě kunovických a babických hasičů, kteří nám umožnili trénovat na jejich sportovištích,
se přece jen na konci sezony objevily výsledky půlroční práce a zimního tréninku.
V průběhu prázdnin jsme s mladými dorostenci zavítali na závod k našim přátelům z
kategorie dětí, do Pravčič na Kroměřížsku. Zde kluci obsadili třináctou příčku s časem 20,32 z
celkového počtu 22 družstev. V nedaleké Lešné to bylo dvanácté místo. Na posledním závodě
Přerovské ligy v Provodovicích obsadili Kelčané devatenáctou pozici v čase 20,78. V
polovině září zavítali mladí hasiči do Olšovce na tzv.Olšovecký maratón, kde se dokonce
probojovali do první desítky v čase 16,70 na zkrácenou trať. Zde běželi i velké finále, ve
kterém se jim pokus nepovedl a nebyli hodnoceni. Při ukončení Podhostýnské ligy ve
Vítonicích skončili třináctí s časem 19,63, zde dokonce na jednom z terčů bylo sestříknuto za
17,81. V měsíci říjnu se zúčastníme legendárního závodu pana Ing. Karla Gáby s názvem
October Cup, který se bude konat v Babicích. Budete-li chtít vidět naše mladé závodníky a
zároveň naprostou špičku nejen České republiky, určitě zavítejte 2.října na cvičiště v
Babicích.
Na závěr bych ráda jmenovitě poděkovala těm, kteří se celou sezonu snažili velmi statečně
bojovat s nástrahami požárního sportu dospělých: Na koši Aleš Staša, savice Jakub Kubieň a
Jaroslav Staša, strojník Radeg Greš, na béčkách nám pomáhal Jiří Zimmer, rozdělovač velmi
bravurně zvládal Daniel Zetek, naši proudaři pak byli Lukáš Valla, Tomáš Foukal, Jakub
Plesník a v neposlední řadě i František Kunovský.
Máme za sebou sezonu, která přinesla především mnoho nových zkušeností a zážitků, ale i
mnohdy zklamání. Budeme doufat, že ty případné špatné zážitky naše mladé naděje
neodradily od dalších tréninků a dalších závodních sezon. A pokud by se našly i nějaké nové
sportovní naděje se zájmem trénovat, určitě je velmi rádi uvítáme v našich řadách.
Mgr.Dagmar Syryčanská, SDH Kelč

SDH Němetice

Němetice mají svého mistra republiky
Ve dnech 10.-11.7 2010 proběhlo v krásném historickém městě Litomyšli Mistrovství České
republiky v požárním sportu v kategorii dorostu. I náš region měl své zastoupení. Na toto
mistrovství se svými famózními výsledky v krajském kole probojoval i bývaly reprezentant
žákovského kelečského družstva František Kunovský z Němetic.
Celý závod dorostenců a dorostenek byl rozdělen do dvou dnů a do kategorie družstev a
jednotlivců.
Do kategorie jednotlivců, ve které startoval i František Kunovský, se probojovalo celkově 42
závodníků ze všech koutů republiky, takže zde byla obrovská konkurence. Závodníci mezi
sebou soupeřili ve třech disciplínách-běh na 100 m s překážkami, dvojboj a test požární
ochrany. Test František zvládl bez jediné chyby a nezískal žádný trestný bod. Následoval běh
na 100 m s překážkami, kde mají závodníci dva pokusy. V prvním pokusu se na Františkovi
projevila nervozita z tak velkého závodu, pokus byl platný s časem 18,95, což by v
regionálním kole stačilo na medaili. Svůj druhý pokus František napálil se strategií „hop“
nebo „trop“ a výsledek byl vynikající. Čas 17,42 znamenal druhou příčku a vynesl Františkovi
vícemistra republiky v běhu na 100 m s překážkami.
Po úspěšném běhu však čekala Františka ještě disciplína dvojboj, která je velmi zrádná. Cílem
této disciplíny je v co nejkratším čase proběhnout překážku zvanou „okno“ a přenést přenosný
hasicí přístroj do cíle. Náš reprezentant si svým pokusem s časem 16,05 zajistil páté místo,
což v součtu všech disciplín znamenalo celkové prvenství a neuvěřitelný titul Mistra České
republiky pro rok 2010. Františkovi Kunovskému touto cestou dodatečně blahopřejeme a
věříme, že příští rok bude bojovat stejně výtečně jako v roce letošním.
Mimo jiné František ani zbylou část sezony nezahálel a zúčastňoval se pravidelně závodů
Českého poháru v běhu na 100 m s překážkami. Na závodě v Bludově obsadil Kunovský
celkově 9.příčku v čase 16,68, v Kamenci 8.příčku s časem 17,02. Zde také běžel velké finále
a obsadil v čase 16,99 třetí místo. Dále pak v Pískové Lhotě skončil s časem 17,12 desátý a ve
velkém finále pak třetí s časem 18,12. V Pacově to bylo sedmé místo v čase 17,02.
Třeštinskou stovku František vyhrál ve fantastickém čase 16,80. V celkovém hodnocení
obsadil jedenáctou pozici v naprosté špičce republiky, kdy se mu dokonce podařilo porazit i
mnohé národní reprezentanty v požárním sportu profesionálních hasičů.
Tyto výsledky tak mladého závodníka s obrovským talentem a pílí v tréninku jsou nadějí do
budoucna, že bude náš region zviditelňovat nejen na českých závodištích. Proto mi nezbývá
mu i nadále co nevíce držet palce a přát skvělé výsledky.
Mgr.Dagmar Syryčanská

SDH Babice
Hasičský sport – Babice
V sobotu 14.8. zavítala Extraliga ČR v požárním útoku do okresu Vsetín.
Na novém trávníku v Babicích proběhlo jedenácté kolo letošního ročníku. Původní obavy, zda
dráha bude v schopna pojmout takový počet družstev, se naštěstí nepotvrdily a nebylo nutno
přesunout závod do sousedních Provodovic .
Do boje o body se na start postavilo 31 družstev mužů a 9 družstev žen. Počasí po několika
propršených letech pořadatelům přálo a daly se očekávat šestnáctkové časy v obou
kategoriích.
Jako první se na start postavilo družstvo mužů z Olšovce (PR). Kluci ukázali, že právem
vévodí VC OSH Přerov a nasadili časem 16,85s laťku hodně vysoko. Jak se později ukázalo,

byla tato meta pro ostatní týmy nedosažitelná. Jako první se k času Olšovce přiblížil vedoucí
manšaft letošního ročníku, a to veteráni z Petrovic . Šestnáctka to však nebyla a čas 17,13s
stačil v konečném účtování na třetí místo, kde se usadili společně z družstvem SDH Vrbětice
(ZL). Celkem pokořilo osmnáctisekundovou hranici 13 družstev, z nichž nejlépe se to
podařilo Trnavě (TR), která stabilně startuje v samém závěru kategorie a čas 17,02s je vynesl
na stříbrnou příčku.
V ženské kategorii se očekával souboj Radíkova s oběma kolektivy z Výčap o třetí místo a
také atak Chrášťan na vedoucí Nevcehle sliboval zajímavý závod. Předpoklady se vyplnily a
snad poprvé v historii Extraligy padly tři časy pod 17 sekund. Nejlépe si s tratí poradila
děvčata z Chrášťan (LT) a časem 16,51s vytvořily nový rekord Babické soutěže. Druhým
místem si pojistily ještě dostatečný náskok v celkovém pořadí holky z Nevcehle (JI) za čas
16,86s. Bronz si v Babicích vybojovaly Výčapy Q (TR) časem 16,91s.
Za zmínku rovněž stojí, že se po dvou letech daly dohromady speciálně na soutěž v Babicích
bývalé soupeřky a trojnásobné vítězky Extraligy, ženy z Kunovic a i přes nedoléčené zranění
obsadily osmé místo za čas 18,85s. Domácí tým po dlouhé době bodoval a obsadil 12. místo
časem 17,95 s.
Ze Vsetínského okresu na Extraligu do Babic zavítalo celkem 5 družstev, ale ani jedno se
bohužel výrazněji neprosadilo.
Za SDH Babice bychom rádi poděkovali za přízeň sponzorů při zajištění této akce.
V Babicích Extraligou letos hasičská sezona nekončí. Po jednoleté pauze pořádá místní sbor
podzimní soutěž - OCTOBER CUP. Stejně jako v předchozích ročnících je do soutěže
nahlášeno sto soutěžních družstev z Čech Moravy a Slovenska. Tato soutěž je zajímavým
porovnáním týmů, které pravidelně bojují o body v Extralize, kde se běhá na 100-metrové
dráze, a týmů, které se specializují na závody na dráze o 20 m kratší. Soutěž má již pravidelný
termín na začátku října. Tentokrát začíná OCTOBER CUP
2. října v 9 hod, takže si nezapomeňte natáhnout budíka i v sobotu, rádi Vás v Babicích
uvidíme.
Ing. Karel Gába

SDH Komárovice
SDH Komárovice – sezona 2010
Již v předešlých letech jste se mohli na hasičských soutěžích potkat s družstvem žen z
Komárovic. V loňském roce bylo družstvo žen neaktivní a zúčastnilo se pouze obvodového
kola v Babicích. V letošním roce družstvo opět obnovilo svou činnost a oprášilo sportovní
náčiní.
Začalo to nevinně. Hlavním úkolem zadaným naším velitelem (p.Foukal) bylo pouze zúčastnit
se obvodového kola v Brankách na Moravě, které se konalo 15.5.2010. Na tomto závodě se
závodí ve dvou disciplínách, a to v běhu na 100 m a tradiční královské disciplíně požárním
útoku. Vzhledem ke špatným podmínkám, které byly způsobeny předchozími neústupnými
dešti, které nakonec vyústily v povodně, jak si všichni určitě pamatujeme, byla disciplína
běhu na 100 m nakonec zrušena. Na této obvodové soutěži byly celkem 4 družstva žen. My
jsme skončily 2. Tím jsme získaly možnost zúčastnit se okresního kola, které se konalo 19.6.
v Horní Lidči. Nezahálely jsme a na okresní kolo se začaly připravovat.
Okresního kola jsme se tedy zúčastnily, a to 19.6., tady byly disciplíny celkem 3, v požárním
útoku jsme byly celkově 2. Po dlouhém a napínavém celodenním soutěžení jsme skončily na
krásném 3.místě.
Zúčastnily jsme se také několika pohárových soutěží v okolí, a to:

Kunovice 5.6. – 3.místo s časem 24.41 s, Němetice 28.6. – 9.místo, Horní Bečva 5.7. – NP,
Střítež nad Bečvou 17.7. - 3.místo s časem 19.26 s
Noční soutěž Němetice 23.7. – NP (měli jsme půjčenou proudařku z ne zrovna úspěšného
družstva)
Poruba 24.7. – 3.místo s časem 20.82 s, Jasenice 31.7. – 3.místo s časem 20.86 s
Hustopeče 1.8. – 5.místo s časem 19.63 s, Lešná 15.8. – 6.místo s časem 19.79 s
Vysoká 22.8. – 2.místo s časem 19.35 s, Choryně (sání z Juhyně) – NP (technické problémy),
Provodovice 29.8. – 7.místo s časem 21.21 s
Podhradní Lhota 10.9. – 4.místo s časem 24.89 s
Dne 18.9. jsme se také zúčastnily soutěže O pohár hejtmana Zlínského kraje, která se konala v
Mistřicích u Uherského Hradiště. Na tuto soutěž bývají nominována vždycky 4 družstva z
daného okresu. My jsme nominaci získaly díky 2. místu v požárním útoku na okresním kole z
19.6. Soutěžilo se dvoukolově, v prvním kole jsme dosáhly času 31.56 s a v druhém 35 s, čas
z prvního kola nás tak zařadil na 11.místo. Ovšem tyto závody jsme si užily ze všech nejvíce,
možná proto, že byly poslední v této sezoně.
4lenové soutěžního družstva: Míša Stašová z Kelče, Irena Slavíková, Eva Foukalová, Božena
Plesníková z Kelče, Jitka Pavelková, Petra Havlíková a Naďa Stašová z Kelče a František
Foukal.
Letošní sezonu bych hodnotila jako docela úspěšnou, vzhledem k tomu, že v této nové sestavě
jsme soutěžily poprvé a řada z nás často na jiných postech než v předchozích letech. Myslím,
že jsme zažily opravdu krásné chvilky strávené jak na trénincích, tak na soutěžích, zvlášť my,
které to opravdu baví.
Z důvodů pracovních povinností a letních dovolených jsme často musely hledat náhradu.
Tímto bych proto chtěla poděkovat Věrce Syryčanské z Kelče, která nám ochotně kdykoliv
vypomohla a také Petře Pelcové z Němetic. Dále také děkujeme panu Foukalovi, který s námi
celou sezonu vydržel.
Léto skončilo, my se už můžeme jenom těšit na další sezonu a určitě také zapracovat na tom,
kde máme mezery. Velkou otěží je pro nás finanční stránka.. Celou sezonu jsme se potýkaly s
problémy s naší technikou.
Eva Foukalová, SDH Komárovice

XX. SKAUTSKÝ TÁBOR
V několika minulých letech se náš tradiční skautský tábor přenesl na různé kontinenty, nebo
do různého času a doby. Letos jsme se přenesli do dob velmi vzdálených. Do doby slávy a
rozkvětu velkého Říma. Do doby Césara, Cicera, legionářů, her, dobývání a rozšiřování
římského impéria…
Náš pomyslný Řím byl vybudován pod obcí Partutovice, na malé louce, obklopené lesem, s
protékajícím potokem Ludina. Tam jsme dojeli na kolech ve čtvrtek 5. srpna.
V prvních dnech byly Césarem vytvořeny chrabré legie, které si vyrobily korouhve,
vymyslely jméno a pokřik. Taky byl zvolen římský senát, senátoři byli vyvolení z legií a ti
mohli ovlivnit chod táborového programu.
Každý den legie dobývaly svět pro římské impérium. Veškerá dobytá území světa Gálie,
Británie, Kartágo, Egypt, Dalmácie, Řecko, Pont, Sýrie a Malá Asie byly zaznamenávány do
velké mapy. Legionáři se učili jak ve věcech umění boje (na slonech, koních), v arénách s
gladiátory, tak i v astronomii, dějinách, moudrosti i vaření. Nebylo jednoduché zhotovit lodě
k námořní bitvě, zápasit s nepřáteli v bahnitém močálu, prokázat zdatnost při lesním závodu.
To vše bylo obohaceno sportovním zápolením a saunou. Césarovy legie se musely po těžkých
bojích zotavit a tak navštívily lázně – Teplické. Bylo třeba i odpočívat a nabrat sil u mořského

pobřeží – koupaliště v Hranicích. Odvážní legionáři museli projít těžkou a nelehkou cestou
plnou úkolů k Jupiterovu chrámu – a získat klíč k pokladu (stezka odvahy).
Každý večer po zhodnocení bohatství a ceny dobytého území, byla vyplácena renta v podobě
měny – římský as. Poslední den mohli legionáři takto získané asy utratit v Baru u Césara a v
různých živnostech. Vše jednou končí, zažili jsme spoustu dobrodružství, ale 16. srpna naše
dobývání římského impéria skončilo. Opět jsme sedli na kola a navrátili se do náruče našich
rodičů.
Samozřejmě se náš tábor neodklonil od tradice - skautského slibu, skautský odznak smí nosit
sedm členů. Taky byla pod širým nebem sloužena mše svatá.
Tímto děkujeme všem, kdo nám pomohli postavit tábor, zajistit jeho fungování v zázemí,
dopravit materiál a to p. Jandovi, kuchařce Bohušce, otci Janovi a občanům v Partutovicích a
vůbec všem kdo nám jakkoliv pomohli.
Vše je zdokumentováno na fotografiích na:http://strediskokelc.rajce.idnes.cz
HankaS

Rodinné centrum Slůně Kelč
Od září máme opět otevřeno! Připomínáme, že každé úterý a čtvrtek vždy od devíti do
dvanácti hodin dopoledne. Úterní dopoledne jsou věnována především tvořivým, vzdělávacím
a sportovním aktivitám. Děti od šesti měsíců do tří let se učí říkanky a písničky, při kterých
rozvíjí své pohybové schopnosti. V rámci ostatních aktivit se učí poznávat tvary, barvy,
pracovat s papírem, nůžkami, barvami, vyrábí různé dekorace a další - samozřejmě s pomocí
svých rodičů.
Pro předškoláky se snažíme zajistit výuku angličtiny, bohužel se nám nedaří sehnat šikovného
lektora. Chtěli bychom v tomto zahájit spolupráci s místní mateřskou školou. Uvidíme, zda se
nám to podaří. Dále v září proběhla informativní schůzka s maminkami, které již mají malé
miminko, či děťátko v blízké době čekají. Na ní byly seznámeny s připravovaným kurzem
manipulace s novorozencem a kojencem, který proběhne v průběhu tohoto školního roku. V
rámci kurzu se seznámí s psychomotorickým vývojem dítěte a s praktickým nácvikem
zvedání, nošení, předávání, chování, přebalování, koupání, poloh ke kojení, kontaktu s
dítětem a mazlením i s následky chybné manipulace s miminkem. Volná místa v kurzu ještě
jsou. Chceme také rozšířit otevírací dobu na odpolední hodiny, aby naše centrum mohly
využívat děti školkou povinné. Počítáme zatím vždy s první středou v měsíci, začínáme ve
středu 6. října od 16 do 18 hodin. Podle návštěvnosti zvážíme, zda otevřeme častěji.
Program na říjen:
v úterý 5. a 19. října v 10 hodin Cvičení, říkanky a písničky pro děti,
v úterý 12. října v 9,30 Výroba gelových svíček,
v úterý 26. října v 9,30 vyhlašujeme Drakiádu, sraz u centra.
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

Co s majetkem

Pokračování výkladu o smluvních převodech majetku ...
Zákon žádá, aby projev vůle při uzavírání smlouvy byl učiněn svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně. Pokud tomu tak není, je právní úkon n e p l a t n ý.
Platný projev vůle má tedy čtyři složky: svobodu, vážnost, určitost a srozumitelnost.
S v o b o d a projevu vůle znamená, že účastník smlouvy nesmí být nucen ke svému
rozhodnutí ať už fyzicky nebo psychicky – musí jít o svobodné rozhodnutí jednajícího, které
nesmí být nijak ovlivňováno ani druhým účastníkem smlouvy ani nikým jiným a to pod
sankcí neplatnosti projevu vůle.
V á ž n o s t projevu vůle znamená, že projev vůle musí být míněn vážně a nikoliv např. v
žertu, při hře apod., kdy je zřejmé, že jednající nechtěl způsobit následky, které jsou s tímto
projevem vůle obecně spojovány.
U r č i t o s t projevu vyžaduje zcela určitý projev, který neumožňuje různý výklad. Jde např.
o přesné určení předmětu smlouvy. Při převodech nemovitostí se např. vyžaduje přesné
označení nemovitosti tak, jak je uvedeno v katastru nemovitostí.
S r o z u m i t e l n o s t í projevu vůle se rozumí takové vyjádření, aby vůli jednajícího bylo
možno jednoznačně rozpoznat. Je proto vhodné použití jednoduchých a jednoznačných
výrazů, které minimalizují možnosti různého výkladu použitých slov a tím vyloučení
pozdějších nedorozumění a i soudních řešení sporů jak mezi účastníky, tak i případnými
jinými zájemci.
Splněním těchto požadavků dává účastníkům smlouvy jistotu, že jejich vůle bude v budoucnu
vždy plněna a respektována a že tedy jimi uzavřená smlouva bude platná.
Zákon obsahuje ještě další ustanovení, která určují případy smluvních jednání, která způsobují
absolutní neplatnost smlouvy.
Jde o tyto případy právních úkonů:










předmětem právního úkonu je nemožné plnění. To znamená taková plnění, které nelze
uskutečnit dle „zdravého rozumu“. Nemožnost plnění musí být již v okamžiku projevu
vůle jednajícího. Později vzniklá nemožnost plnění již nemá na platnost smlouvy vliv.
právní úkon činila osoba nemající způsobilost k právním úkonům anebo jednala v
duševní poruše. Jde o splnění osobních předpokladů jednajícího subjektu, zejména věk
a duševní způsobilost, která může být ovlivněna požitím alkoholu, léků a drog.
úkon svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu, zákon obchází nebo se příčí
dobrým mravům. Tyto případy se objevují často. Uplatnění námitky neplatnosti může
být složité. Obcházením zákona budou taková jednání, která jen formálně dodržují
zákonný předpis, ale výsledkem právního úkonu ve skutečnosti je to, co zákon
nedovoluje nebo dokonce zakazuje.
úkon není učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo dohoda smluvních stran.
Projev jednajícího může být učiněn ústně nebo písemně. Ústně mohou být provedeny
zákonem určené úkony a ty úkony, na kterých se účastníci dohodli. Písemnou formu
musí mít právní úkony, které jsou vymezeny v zákoně a ty, na nichž se účastníci
dohodli. Za písemnou formou činěný právní úkon se pokládá i úkon učiněný
telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, které umožňují zachycení
obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon provedla
podpisy účastníků nejsou předepsaným způsobem ověřeny. Někdy zákon vyžaduje,
aby podpisy smluvních stran byly úředně ověřeny. Ověření podpisů zajišťují obecní
úřady, městské úřady, notáři, advokáti, soudy

V uvedených případech je právní úkon neplatný již v okamžiku jeho provedení a jsou pak
neplatné také případné právní úkony, které na tyto úkony, ze zákona neplatné, navazují.
Neplatnost právního úkonu však nepůsobí chyby v psaní nebo výpočtech, pokud význam
projevu vůle je nepochybný. Např. v darovací smlouvě darovaný díl je vymezen
geografickými body, ale výpočet darované plochy pozemku je chybný.
Při uplatňování práv a plnění povinnosti je možné zastoupení jednajícího zástupcem. V těchto
případech zástupce jedná za zastoupeného a jeho jménem a práva a povinnosti z provedených
jednání vznikají zastoupenému. Pro zástupce však platí, že sám musí mít způsobilost k
právnímu úkonu, který má učinit a že ve smlouvě se nejedná o zájmy, které jsou v rozporu se
zájmy zastoupeného.
Zákon umožňuje, aby jednající vázali vznik, změnu nebo zánik práva a povinnosti na splnění
určené podmínky. Při tom platí, že se nepřihlíží k podmínce nemožné.
V případě podmínek se jedná o vedlejší ustanovení smlouvy. Podmínka může být odkládací
nebo rozvacovací. U podmínky odkládací jde o ustanovení smlouvy, kdy právní účinky
právního úkonu nastanou až po splnění podmínky. Může zde jít o událost, která jistě nastane,
ale účastníci neznají dobu, kdy nastane, nebo o skutečnost, kdy účastníci nevědí, zda událost
vůbec nastane. U podmínky rozvazovací jde o skutečnost, po jejímž přijití pominou již nastalé
následky.
Účastníci smlouvy nesmějí ovlivňovat splnění dojednané podmínky. V případě, že splnění
podmínky úmyslně zmaří účastník, kterému je nesplnění podmínky ku prospěchu, platí ze
zákona, že právní úkon není vázán na její splnění – právní úkon se stane nepodmíněným.
Pokračování příště JUDr. Vít Jiříček

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Josef Řimák Kelč
Miloslava Hrubišová Kelč
65 let
Pavla Hašová Kelč
70 let
Anežka Hrbáčková Babice
80 let
Ludmila Hlavicová Kelč
83 let
Marie Strnadlová Babice
85 let
Vlastimila Vlčková Kelč
91 let

Karel Stříteský Kelč
97 let
Marie Pitrunová Kelč
Sňatky
Jakub Štěpán * Markéta Orlová
Úmrtí
Ladislav Valuch 57 let Komárovice

