ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

9/2010

Oprava farních chlévů a vybudování Farního střediska
Mnozí občané Kelče zaznamenali nezvyklý pohyb a počínající stavební ruch v prostorách
bývalých farních chlévů a kladou si otázku, cože se to tam děje. Dovolte nám tedy alespoň
krátce
o nových plánech poinformovat:
V centru našeho města se nachází kotel sv. Petra a Pavla, který je spolu s budovami fary
zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Celý tento areál je situován v městské
památkové zóně. Malebnost tohoto areálu hyzdí polorozpadlé farní chlévy ve značně
zchátralém stavu, které jsou neobyvatelné a tudíž i veřejnosti nepřístupné. Proto vznikla
myšlenka na celkovou rekonstrukci těchto hospodářských budov, která spočívá ve vytvoření
farního střediska. Mělo by zde být vytvořeno nové komunitní centrum s nabídkou
volnočasových aktivit a zázemí pro pořádání různých akcí ojedinělých jak v Kelči, tak i v
ostatních obcích Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko, jehož je město členem.
Společenské místnosti tohoto střediska budou využívány nejen návštěvníky bohoslužeb,
svatebčany, pozůstalými a návštěvníky koncertů, ale budou přístupné i pro další aktivity dětí a
mládeže, kurzisty a lektory v rámci Letní školy barokní hudby a pro ostatní akce.
V objektu bude také vybudováno sociální zařízení, které by mělo sloužit jako veřejné i pro
návštěvníky města.

Městský úřad informuje
Svoz tříděného odpadu, Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči,
MUDr. Stanislav Kurejko – ordinace v době dovolené od 30. 8. 2010 do 17. 9. 2010,
Dotace v roce 2010 poskytnuté Zlínským krajem, Volby do zastupitelstev obcí - 15. a
Svoz tříděného odpadu plasty - 2. září 2010
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
středa 29.9.2010 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.
MUDr. Stanislav Kurejko – ordinace v době dovolené
od 30. 8. 2010 do 17. 9. 2010
Pondělí: 7 – 9 hodin Loučka, 10 – 12 hodin Kelč
Úterý: 7 – 12 hodin Kelč
Středa: 7 – 12 hodin Branky
Čtvrtek: 7 – 12 hodin Kelč
Pátek: 7 – 12 hodin Loučka
Dotace v roce 2010 poskytnuté Zlínským krajem:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových

zón:
* rodinný dům v Kelči čp. 6 – 200.000 Kč
Volby do zastupitelstev obcí -15. a 16. října 2010.
Bližší informace na www.volby.cz a v příštím čísle Zpravodaje.

Usnesení z 47. zasedání Rady města Kelč dne 24.6. 2010
























Rada vyhlašuje záměr převodu nemovitostí – části pozemků v k.ú. Kelč – Staré Město: parcela
zjednodušené evidence p.č. 440/1 a parc.č. 1368 – vodní plocha, přesné výměry budou
stanoveny v geometrickém plánu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 03/2010 dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje směrnice č. 2/2010 pro časové rozlišení účtování a č. 3/2010 k opravným
položkám pohledávek v účetnictví Města Kelč s účinností od roku 2010 dle předložených
návrhů.
Rada nevyhovuje žádosti manželů ing. Vladimíra a Elišky Skácalových, bytem Semetín 1424,
Vsetín o pronájem obecního pozemku parc.č. 885/8 v k.ú. Lhota u Kelče.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemkům
parc.č. 1186, 1430/2, 1994, PK 1303, PK 1752, PK 1753, PK 1995 a PK 2059/2 v k.ú. Kelč –
Nové Město za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav vodovodního řádu společnosti VaK
Vsetín, a.s., v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 321-213/2007 ze dne 1.11.2007.
Rada schvaluje uzavření dohody o partnerství se Zlínským krajem k projektu „KORIS –
Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje zadat přezkum hospodaření Města Kelč za rok 2010 Kontrolnímu oddělení
Krajského úřadu Zlínského kraje.
Rada bere na vědomí informace z jednání valné hromady Svazku obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko ze dne 11.6.2010 a informace o připravovaných projektech
mikroregionu „Modernizace autobusových zastávek mikroregionu“ a „Preventivní povodňová
ochrana pro mikroregion“.
Rada bere na vědomí žádosti o pronájem nebytových prostor v přístavbě radnice a vyhlašuje
záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí přístavby radnice v Kelči
č.p. 39 (bývalá drogerie Jana).
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku-parcely zjednodušené evidence p.č. 1940 v k.ú. Kelč
– Nové Město o výměře 122 m2.
Rada bere na vědomí žádost manželů Slimáčkových, Kelč 196 o změnu územního plánu k
pozemkům-parcely zjednodušené evidence p.č. 1935, 1936, 1937, 1938 a 1939 v k.ú. Kelč –
Nové Město a odkládá ji k řešení při zpracování nového územního plánu Města Kelč.
Rada bere na vědomí žádost občanů Babic o vybudování malého dětského hřiště v Babicích a
pro další jednání požaduje doplnit konkrétní návrh s vyjádřením osadního výboru.
Rada bere na vědomí informaci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ve věci
zajištění a financování pohotovostní jednotky požární ochrany JPO II v obci.
Rada byla seznámena s výzvou občanské iniciativy Moravská národní obec na vyvěšování
moravské zemské vlajky na radnicích v den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a tuto
výzvu odmítá.
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Kelč p. Dohnalové o přerušení provozu
Mateřské školy v době letních prázdnin.




Rada bere na vědomí informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
připravovaných výběrových řízeních na prodej majetku státu v Kelči.
Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1386/2010/KH na odstranění prvotních následků
povodňových škod.
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Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města k 30.6.2010 a předává ji k projednání
zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s žádostmi o pronájem nebytových prostor v přístavbě radnice v Kelči
č.p. 39 a navrhuje provést výběr nájemce formou obálkové metody na příštím zasedání rady.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku středisku JUNÁK Kelč na materiální vybavení
a činnost v roce 2010 dle předloženého návrhu.
Rada vyhlašuje záměr směny části pozemku parc.č. 2023/1 ost. plocha v k.ú. Kelč – Nové
Město za část pozemku st. 193 podle geometrického zaměření.
Rada souhlasí s umístěním plynové přípojky v obecním pozemku p.č. 2023/1 pro novostavbu
RD na pozemku p.č. 2124 v k.ú. Kelč – Nové Město dle předložené dokumentace.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu
provést stavbu s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín pro stavbu „Zemní kabelové vedení NN Kelč
č.parc. 443 – Pitrun Elektronika NNK“ na obecních pozemcích p.č. 1369/1, 1369/4, 1369/5 a
st. 287 v k.ú. Kelč – Staré Město.
Rada byla seznámena s dendrologickým posudkem 4 ks lip na hřbitově v Kelči a pověřuje
lesního p. Michalíka zajištěním nabídek na kácení ve dvou variantách.
Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy a smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou
agenturou Východní Moravy ve Zlíně na realizaci výběrového řízení na zpracování návrhu
územního plánu a zpracování projektové dokumentace k žádosti o dotaci na projekt „Územní
plán Města Kelč“ dle předložených návrhů.
Rada bere na vědomí žádost manželů Srkalových, Kelč 507 o změnu územního plánu k
pozemkům p.č. 211/1 a 212 v k.ú. Kelč – Nové Město a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh kronikářky města p. Schillingové na způsob provádění zápisů do
kroniky města a s tímto souhlasí.
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Kelč ve školním roce 2010/2011
na počet 28 dětí v každé třídě.
Rada bere na vědomí oznámení společnosti MND Hodonín o zamítnutí žádosti Města Kelč o
grantový příspěvek na projekt „Dětské a mládežnické hřiště“.
Rada byla seznámena s návrhem doplňku programu regenerace Městské památkové zóny
Kelč týkající se opravy domu č.p. 6 a předává je k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí návrh opravy částí místních komunikací ve Lhotě, na parc.č. 885/3 a
885/1 a pověřuje starostu zajištěním nabídek.
Rada schvaluje realizaci osvětlení na parkovišti u rybníka Chmelník dle nabídky ELSAP, T.
Srkala, Kelč 507 – varianta č. 1.

Loňské 70. výročí postavení světelného kříže na Svatém
Hostýně
Stavba světelného elektrifikovaného dřevěného kříže na Hostýně se prováděla v průběhu r.
1939, tedy před 70 lety. Kříž byl vztyčen 28. září 1939 a zapnut byl na zkoušku před večerem.
V noci svítit nesměl, protože bylo nařízeno zatemnění. 1. září 1939 totiž vypukla 2. světová
válka, fašistické Německo napadlo Polsko. Po celou dobu této války kříž nesvítil.

Znovu se kříž rozzářil 2. července 1945 u příležitosti oslav 100. výročí obnovení hostýnského
chrámu. Kříž byl postaven po levé straně trafostanice pod břehem. Dodnes jsou na tomto
místě zabetonovaná železa a trubka pro přívod osvětlení. Kříž postavily Východomoravské
elektrárny Přerov, které spolu s poutníky hradily náklady.
Kříž byl 28 metrů vysoký, časopis Holešovský kraj uvádí dokonce výšku 30 metrů. Rozpětí
ramen bylo 18 metrů (jiný pramen uvádí 20 metrů). Stavba byla náročná. Pro zhotovení
ramen bylo nutno postavit lešení 15 až 20 metrů vysoké. Kříž byl postaven z trámů o síle
(tloušťce) 10 až 12 cm a 12 až 12 cm. Vyztužení (pantonování) bylo provedeno úhlovou ocelí
35 až 40 mm. Konstrukce vytvořená z těchto trámů byla v půdoryse zhruba čtverec o
rozměrech 1,00 až 1,15 metru. Výšku ramen nad terénem lze podle různých fotografií
odhadnout na 18 až 19 metrů.
Tato konstrukce byla pobita deskami a opatřena bílým nátěrem, trnová koruna měla nátěr
červený. Vrch kříže a ramena byly zakryty asfaltovou lepenkou. Na kříži bylo asi 900
patnáctiwattových žárovek. Zapojení bylo rozloženo do tří fází, celkový výkon byl 13,5 kW.
Porcelánové objímky byly namontovány na povrchu kříže
a vedení bylo také venku.
Stavba kříže si vyžádala nákladu 200.000 Kčs. Proti vichřici a zimní nepohodě byl kříž
zabezpečen dvanácti kotevními ocelovými lany, které byly upevněny do kotevních bloků v
okolí kříže. Spodní část kříže byla upevněna v plochém betonovém základu (základová
patka). Rozsvícený kříž byl viditelný do vzdáleností několika desítek kilometrů a tak jej bylo
vidět z Valašského Meziříčí, z Olomouce, z Přerova, z Vyškova, z Brna, ze Slovácka, z úpatí
Chřibů a Oderských vrchů a také z Českomoravské vysočiny.
V prosinci r. 1947 mezi Vánocemi a Novým rokem byl kříž v noci silným severozápadním
větrem od Přerova vyvrácen na břeh, přes který se zlomil. V místech kde bylo dřevo
spojované, zatékala voda a tak stavba byla nahnilá. Odhadovalo se, že kříž by mohl vydržet
asi pět let a musel by se z bezpečnostních důvodů odstranit. Snad právě z těchto důvodů pak
kříž už nesměl být obnoven. Hostýnský kříž tedy zářil do kraje prakticky dva a půl roku.
Základem tohoto článku byly vzpomínky a informace pana Josefa Kolaříka z Bystřice p. H.,
který byl ve funkci elektromontéra zaměstnancem VME Přerov (předtím Středomoravské
elektrárny) a v poválečných letech několikrát prováděl opravy osvětlení na tomto kříži.
Zúčastnil se také spolu s dalšími pracovníky VME Přerov likvidace kříže v lednu r. 1948.
Druhým materiálem, který byl využit k napsání tohoto článku byl článek „Hostýnskému
světelnému kříži by letos bylo sedmdesát“, který byl uveřejněn ve Zpravodaji města Bystřice
pod Hostýnem č. 10 z října 2009. Autorem článku je Mgr. Karel Zahradník, který objevil
záznam o stavbě hostýnského kříže v časopise Holešovský kraj č. 42 z 21. října 1939.
Bylo převzato také několik informací z článku „Světelný kříž na Svatém Hostýně“, který byl
uveřejněn v časopise Listy svatohostýnské č. 4 z prosince r. 1998.
Autorem článku je Ing. Mgr. František Rýznar ze Vsetína. Co ještě dodat k pozoruhodnému
objektu, který byl postaven na hostýnském temeni před 71 lety. Snad jen malou úvahu: uzraje
někdy v budoucnosti čas na jeho obnovení? Pokud ano, pak by se nový světelný kříž mohl stát
vedle chrámu, rozhledny a větrné elektrárny další dominantou tohoto věhlasného poutního
místa na Moravě.
Vlastimil Doležel
V Bystřici pod Hostýnem

Mezinárodní folklorní festival Babí léto 2010
8. – 12. září 2010

Místo konání – Valašské Meziříčí, Hustopeče nad Bečvou, Kelč
Program celého festivalu je rozdělen do několika bloků:
► v hlavních programech se představí domácí i zahraniční dospělí účastníci festivalu
► nedílnou součástí jsou programy koncipované pro děti – s účinkováním dětských a
mládežnických souborů
► kontinuitu vývoje lidového projevu a návaznost na tradice si budou moci diváci uvědomit
při vystoupení seniorských souborů z různorodých folklorních oblastí
► divácky zajímavé a základní program festivalu doplňující jsou doprovodné programy
► CM Javory + sourozenců Ulrychových – špičkového hudebního tělesa, a národopisného
souboru kohoutek z Chrudimi (nositele ocenění Foskar za rok 2008)
podrobný program celého festivalu můžete najít na webových stránkách www.babileto.com
Program v Kelči - neděle 12. září 2010
10,00 – 11,00 Mše v kostel sv. Petra a Pavla – krátké představení souborů
11,00 – 11,30 Hore Kelčou...průvod od kostela na náměstí
11,30 – 12,00 Přijetí zástupců souborů na radnici
11,30 – 12,30 Už sme došli. už sme tu – ukázky na náměstí,
14,00 – 16,45 Z domova aj ze světa – 2. hlavní program festivalu – u KD (za deště v KD)

Přehlídka hudebních těles – Kelč
sobota 18. září 2010 v areálu chovatelů v Kelči od v 16 hodin
Vystoupí zde kapely a skupiny z Kelče:
Muzikanti z Kelče – dechovka
Dětský sbor LŠU Kelč
Trubači Mysliveckého sdružení Kelč
Schola Kelč
Šum prérie – skautské country Kelč
Nová rocková kapela z Kelče
Takzatrup rock Kelč
Zveme všechny příznivce hudby a dobré nálady!
Přijďte si poslechnout a pobavit se s domácími muzikanty a s těmi, co se snaží tvořit hudbu
od srdce a pro dobrou náladu !
Vše bude doprovázeno tancem známého tanečního souboru Ruty Šuty Kelč.
Dobré jídlo a pití bude zajištěno !
Vstupné: 50 Kč, děti zdarma
Po přehlídce následuje taneční zábava.

Benefiční koncert pro Citadelu

Ve čtvrtek 23. září 2010 v 18 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí.
Hostem bude Tomáš KOČKO & ORCHESTR
Výtěžek ze vstupného na koncert, který tentokrát zdvojnásobí DEZA, a.s., Valašské Meziříčí,
je určen na zakoupení lůžkovin pro hospic Citadela.
Diakonie ČCE - hospic Citadela poskytuje paliativní péči už sedm let, sociální služby čtyři
roky. Počet klientů se z osmadvaceti rozrostl na sedmdesát. Proto je třeba doplnit nebo
nahradit novými přikrývky, polštáře, povlečení, prostěradla, podložky. Celkový rozpočet na
lůžkoviny přesahuje 110 000 Kč. I na Vás záleží, zda této částky dosáhneme.
Za vstupenku můžete zaplatit libovolnou částku od 150 Kč, stejnou částku přidá společnost
DEZA.
Vstupenky pro sebe i své milé můžete koupit od 15. do 23. září v hospici Citadela v pracovní
dny od 8 do 16:30 hodin nebo hodinu před koncertem v kostele. Rezervovat si je můžete už
nyní na adrese kopecka@citadela.cz.
Diakonie ČCE - hospic Citadela
Víte, co je hospic?
Hospic
• Je místem laskavé péče o umírajícího člověka.
• Vytváří bezpečné prostředí nemocnému a jeho blízkým.
• Přináší nemocnému jistotu, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, že zůstane zachována jeho
lidská důstojnost, že nebude osamocen.
Pro koho je hospic?
• Pro nemocného v terminální fázi nevyléčitelného onemocnění, převážně onkologického, ale
také onemocnění životně důležitých orgánů, AIDS, pokročilé demence.
Kde získat informace o hospici?
• Na webových stránkách www.citadela.cz,
• Dotazem na e-mailové adrese hospic@citadela.cz, socialni@citadela.cz,
• Telefonicky na č. 571 629 086, 605 518 212,
• Osobně na adrese Diakonie ČCE - hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.
• Další zdroj informací na www.hospice.cz, www.umirani.cz, www.asociacehospicu.cz.

Program Kina Kelč na měsíc září 2010
Tak již máme po prázdninách a taky po filmových prázdninách, proto se vracíme k filmům,
které nám během těch dvou měsíců utekly. A začínáme hned v září vynikající českou
komedií:
Neděle 12.září v 18hod.
ŽENY V POKUŠENÍ
Odbornice, která radí jiným s manželskými problémy, se musí potýkat s manželovou nevěrou.
Pomáhat jí v české komedii chtějí dcera i matka… Česká komedie s vynikající herečkou
Eliškou Balzerovou, 118min.,vstupné 43Kč.
Neděle 19.září v 18hod.

JAK VYCVIČIT DRAKA
Škyťák je vikinský kluk. Jako ostatní děti i on musí podstoupit jednu zkoušku: na nedalekém
ostrově si chytit a vycvičit svého vlastního draka. Animovaný americký film s českými
titulky, 98min., vstupné 37Kč.
Neděle 26.září v 18hod.
PRINC Z PERSIE: PÍSKY ČASU
Persie, 6.století. Dastan je pouliční dareba. Poté, co projeví odvahu v boji, je králem
adoptován jako syn a budoucí dědic. Z cest si přiveze tajemný artefakt, starověkou Dýku času.
Americký rodinný film s českými titulky, vstupné 41Kč.
Na měsíc říjen připravujeme: KUKY SE VRACÍ, PREDÁTOŘI, AGORA, POĆÁTEK.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kopaná
Po neúspěšném pokusu o postup do 1. A třídy v minulé sezoně má seniorský A tým Kelče
stejný cíl i v tomto ročníku. V roli favorita soutěže se v úvodu podzimní části obstál na
výbornou. Přestože v prvních třech zápasech hrál dvakrát na venkovních hřištích, všechny své
duely vyhrál a s devíti body je jen kvůli horšímu skóre druhý za vedoucími Březnicemi.
8. 8. Malenovice – Kelč 0:2 (0:1)
Hned v zahajovacím utkání nové sezony se projevily systémové změny, které trenér Jursík
přes léto do mužstva zabudoval. Dřívější klasický stoper Radim Minář
se posunul na post defenzivního záložníka a jeho někdejší místo zaujal Martin Hegar. S
pětičlennou zálohou a jedním klasickým útočníkem tak Kelč vyrazila
na předměstí Zlína. Malenovice ale v žádném případě nebyly odevzdaným soupeřem a cestu
za třemi body favoritovi pořádně zkomplikovaly. Právě domácí tým ale po 15 minutách
vyrobil u vlastní brány zbytečnou chybu, míče se zmocnil Martin Pastrnek a pohodlně zasunul
míč do sítě. Zřejmě rozhodující moment klání přišel na druhé straně hřiště před koncem první
půle. Samostatný úprk jednoho z domácích útočníků ale fantasticky lapil brankář Kubját.
Domácí se vyrovnání nedočkali ani ve druhé půli, přestože jejich tlak sílil. Když ale po levé
straně pláchl nejlepší hráč zápasu Aleš Škařupa a nepříliš razantní střelou zvýšil vedení Kelče,
nebylo o vítězi střetnutí pochyb.
15. 8. Admira Hulín – Kelč 0:2 (0:2)
Marná snaha kelečského vedení o přeložení zápasu na jiný termín kvůli sobotní akci „Dračí
lodě“ zůstala nevyslyšena. Zřejmě taktický záměr ale domácímu mančaftu příliš nevyšel. Kelč
totiž v utkání jednoznačně dominovala a o výsledku rozhodla již v úvodním poločase. Na
první gól se čekalo jen pět minut. Dobře zahraný roh a přesně načasovaný výskok
nehlídaného Radima Mináře na přední tyči dal Kelči uklidňující pocit rychlého vedení. O
pojistku se postaral opět Aleš Škařupa, který jako by zkopíroval svůj gól z předchozího
zápasu v Malenovicích. Nemastnou a neslanou střelou z levé strany dal výsledku konečnou
podobu. Druhá půle se nesla v poklidném duchu. Kelč se už dopředu příliš nehnala a výsledek
kontrolovala ze zabezpečené obrany. Hulín to měl proti kompaktnímu týmu složité a do
nebezpečné koncovky se za devadesát minut prakticky vůbec nedostal.

21. 8. Kelč – Rusava 3:0 (2:0)
Další tři body přinesl třetí zápas sezony, který se poprvé odehrál na domácím hřišti. Rusava
překvapila kvalitní kombinační hrou, přesto už v prvním poločase dvakrát inkasovala. O oba
góly se spravedlivě podělili bratři Minářové. Ten první si na své konto připsal mladší Petr,
jenž těžil z dalekonosného Hegarova autu. Jeho první pokus zastavila tyč, na dorážku ale
snaživý rusavský gólman žádnou šanci neměl. Také druhá branka padla po standardní situaci.
Střelecky se prosadil specialista na rohové kopy Radim Minář. Rusava mohla zápas
zdramatizovat rovněž po rohovém kopu, ale výbornou hlavičku jednoho z tamních útočníků
zastavila branková konstrukce. Další šance týmu „dřevorubců“ zneškodnil výborný gólman
Šindelek. Druhý poločas už příliš zábavy nenabídl, hru oživil až příchod Davida Pitruna. Ten
si z několika soupeřů dvakrát udělal slalomové kuželky a své druhé sólo zakončil nádherným
gólem.
Letní změny v kádru A týmu:
Odchody: Tomáš Srkala (přechod do B mužstva)
Příchody: Petr Minář a Jan Hlavica (z dorostu), Jiří Šindelek (prodloužené hostování z
Rajnochovic), Aleš Škařupa (prodloužené hostování z Choryně), Petr Kubját (prodloužení
hostování ze Všechovic), Vít Kulich (hostování z Bystřice p. Host.).
Pavel Mašlaň

Kelečský pohár Dračích lodí na Chmelníku je opět v rukou
Drink týmu !
Kdo sobotní ráno nelenil, vyrazil na kelečský rybník Chmelník a prožil super netradiční den.
Jindy poklidné působiště místních rybářů se proměnilo v sympatické bitevní pole čtrnácti
družných mančaftů. Všichni věrní dragoni se svými dračicemi přivítali nováčky sportu, oděli
svá těla pestrými závodními kroji a klání mohlo začít. Posádkami osedlaná hladina se měnila
v čeřenou vodu brázdící tribunál publika. Diváci se měli na co dívat. Nejen ostré souboje
rychlosti a spolupráce stačily na vítězství. Silný tým musel umět odolat i mocným nárazům
sousedních lodí. Taky kdo neuměl plavat, byl by odrovnán. Nadšení soutěžících i
přihlížejících bylo znát. Jednomu chutnalo čepované pivko za doprovodu rokové hudby,
druhý si k němu dal špicovní klobásu či guláš. Další si dopřávali odpočinku a tepla
slunečného dne. Všechny však spojovala dobrá nálada. Výhradně závodníkům se ale dostalo
příležitosti objevit ducha nejtýmovějšího sportu na světě. Spolupráce ve všech teamech se
ubírala spěšným krokem vzhůru a časy na trati byly rychlejší a rychlejší. Nejeden dragon se
loučil se svou poslední jízdou nerad, právě potom co okusil jaké je to opravdu sedět s partou
kamarádů na jedné lodi. Tento pocit nicméně odplul do pozadí, když si všichni po
zasloužených výkonech mohli připít na úspěšné zvládnutí sportovního dne a poklábosit o
rybníku zážitků.
Na kvalitně odvedenou práci organizátorů a speakera mohla v poklidu navázat večerní after
párty, jež započala pohledem na úchvatný zlatý déšť padající z noční oblohy.
Celkové umístění týmů ve FUN kategorii:
1.místo Drink team (obhajoba loňského titulu)
2.místo Čmoudi – skokani letošního roku, překvapili těsným bojem o přední příčku
3.místo Hasiči Kelč – i přes „vykoupání“ v rybníku neztratili sílu pro boj o poháry
Celkové umístění týmů v PROFI kategorii:

1.S-team
2.Tygřice Nemocnice Hranice

Co s majetkem
Smluvní převody majetku
V úvodní části našeho zamyšlení o zbavování se svého majetku jsme uvedli, že musíme
rozlišit dispozice s majetkem za života vlastníka ať již darováním, prodejem, směnou a mezi
ručením, co se s naším majetkem má stát po smrti vlastníka. Majetkovému uspořádání po
smrti vlastníka – d ě d i c t v í – jsme věnovali svou pozornost v předcházejících pojednáních.
Pokusili jsme se vysvětlit problematiku dědění a věříme, že to bude přínosem pro orientaci v
českém právu v této oblasti.
Nyní budeme pokračovat v našem výkladu o dispozicích s majetkem, které se projeví již za
života vlastníka.
České právo má řadu úprav. Mezi nejdůležitější je možno zařadit darovací smlouvu,
směnnou smlouvu a kupní smlouvu. Tyto smlouvy jsou součástí tzv. závazkového práva.
Pro účastníky těchto smluv a pro jednání o těchto smlouvách má zákon určité shodné
podmínky a pravidla. Budeme se tedy zabývat především jimi.
Nejzásadnější rozdíl mezi nám již známým převodem majetku děděním a smluvním řešením
je skutečnost, že při dědění jde o jednostranné rozhodnutí zůstavitele o úpravě vlastnictví k
jeho majetku po jeho smrti a že na straně zůstavitele může být v závěti jen jeden zůstavitel (a
to pod hrozbou neplatnosti pořízené závěti), zatímco ve smluvním řešení jde o jednání dvou
stran a v téže smlouvě může být i více disponujících s majetkem, jak na straně majetek
pozbývajících tak i nabývajících.
Víme již, že zákon rozlišuje způsobilost k právům a povinnostem a způsobilost k právním
úkonům. Způsobilost k právům a povinnostem vzniká narozením a tuto způsobilost má
i počaté dítě, pokud se narodí živé. Touto způsobilostí vyjadřujeme, že člověk je subjektem
práva a mluvíme o právní subjektivitě člověka. Tato subjektivita je pro všechny lidi stejná a
nemůže být v demokratickém státě omezena.
Tato způsobilost zaniká smrtí nebo prohlášením člověka soudem za mrtvého v případě, kdy
nejde smrt prokázat předepsaným způsobem. Způsobilosti k právním úkonům jsme se krátce
dotkli při pojednání o svědcích při sepisování závěti. Nyní podrobněji.
Způsobilost k právním úkonům, to je vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe
povinnosti v plném rozsahu, vzniká dosažením zletilosti. Ta nastává dovršením osmnáctého
roku života a nebo uzavřením manželství (tato způsobilost nezaniká rozvodem manželství).
Osoba mladší než šestnáct let nemůže uzavřít manželství a nemůže tedy tímto způsobem
nabýt způsobilosti k právním úkonům. Osoba mezi šestnáctým a osmnáctým rokem věku
může manželství uzavřít jen výjimečně, pokud je to v souladu se společenským účelem
manželství a povolí to z důležitých důvodů na návrh nezletilého soud, v jehož obvodu má
nezletilý své bydliště.
Nezletilí mají omezenou způsobilost, a to jen k takovým právním úkonům, které jsou svou
povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. O rozsahu této
způsobilosti rozhodují objektivní hlediska a nikoliv individuální schopnosti. Půjde velmi
často o případy, kdy právní úkon je pro nezletilého objektivně výhodný – přijetí daru, koupě
drobnějších předmětů apod. Soud může omezit způsobilosti člověka k právním úkonům v
případě, že pro duševní poruchu, která není přechodná, nebo pro nadměrné požívání
alkoholických nápojů nebo omamných prostředků či jedů, je schopen činit jen některé právní
úkony. Nemůže-li člověk pro duševní poruchu, která není jen přechodná, činit právní úkony,
zbaví ho soud plně způsobilosti k právním úkonům. Zbavení i omezení právní způsobilosti k

právním úkonům může tedy nastat jen na základě rozhodnutí soudu. Jednání dotyčných osob
jsou však neplatná až po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení
způsobilosti k právním úkonům.
A nyní si odpovězme na otázku, co je to právní úkon dle platného občanského zákoníku. (K
tomu poznámka: vzhledem ke stavu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR nebyl schválen
nový občanský zákoník a platí i nadále občanský zákoník č. 40/1964 Sbírky zákonů, který má
mnoho novelizačních úprav, což jistě neprospívá přehlednosti).
Právním úkonem je projev vůle účastníka, který směřuje ke vzniku, změně nebo zániku těch
práv nebo povinností, které zákon s takovým projevem vůle spojuje. Právní úkony mohou být
jednostranné, dvoustranné i vícestranné, avšak musí vždy odpovídat definici uvedené v
předchozí větě. Jednající může svou vůli projevit svým jednáním nebo i opomenutím. Může
tak učinit slovně nebo i jiným způsoben, který nevzbudí pochybnosti o obsahu vůle
jednajícího (projev vůle konkludentní). Je-li právní úkon učiněn slovy, musí být vykládán
nejen podle jazykového vyjádření, ale vždy i s přihlédnutím k vůli jednajícího. Právní úkon
vyjádřený jinak než slovy je nutno vykládat podle toho, co použitý způsob vyjádření obvykle
znamená. Takovéto projevy vůle však nedoporučujeme, neboť výklad takového projevu může
být kdykoliv později u jednajících i ostatních zcela rozdílný, čehož jsme často svědky.
pokračování příště JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé
Zumba se Zuzkou, Orel Jednota Kelč pořádá nábor, Piráti z Karibiku 2010

Zumba se Zuzkou pokračuje !!!
Každé pondělí od 19 do 20 hodin v sále Kulturního domu v Kelči a ve středu od 19 do 20
hodin v sále Hasičského domu v Kelči.
Cena – 50 Kč za vstup.

Orel Jednota Kelč pořádá nábor do těchto oddílů:
Taneční soubor Ruty Šuty
- tradiční a moderní country tance, line dance, clogging
Zájemci se mohou hlásit na zkoušce, která bude v Kulturním domě ve čtvrtek 9. 9. 2010 od
17,00 hod., u vedoucích souboru Jitky a René Hegarových. Příjmáme děti ve věku od šesti let,
děti mladší dvanácti let musí přijít v doprovodu dospělé osoby. Přezůvky s sebou.
Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Nábor proběhne v tělocvičně místní ZŠ ve středu 8. září 2010 od 18:00hod. Je třeba si přinést
florbalovou hůl, sálovky, sportovní oblečení. Hledáme hráče i brankáře
do těchto kategorií:
• Mladší žáci a elévové – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu mladších žáků (4 turnaje
+ finále)
• Starší žáci – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu starších žáků
(5 turnajů + finále – obhajují stříbrné medaile z minulého ročníku)

• Junioři – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu juniorů (5 turnajů + finále)
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.

Piráti z Karibiku 2010
Letos se již po čtvrté vydala Černá perla na plavbu do neklidných vod oceánů, aby s
naloděnými piráty šťastně doplula do svého cíle. Piráti tentokrát hledali ztracenou Elizabeth,
aby ji navrátili zpět do náruče Jacka Sperowa.
Cestou je provázela bohyně Kalypsó, která jim pomáhala získat kouzelný škapulíř, pomocí
kterého vysvobodili Elizabethu ze spárů zlé mořské čarodějnice. Cestou překonávali nelehké
překážky: museli si postavit záchranné čluny, nalodit se na loď, byli přepadeni a uvězněni na
pustém ostrově, odkud se dostali jen s pomocí želvího voru a to ještě mnohé z nich pokousal
lidožravý žralok, byla na ně uvalena kletba a postihla je slepota, onemocněl lodní kuchař a
sami si připravovali pokrmy, podlehli přesile nepřátelských pirátů, byli spoutáni a o potravu
se museli postarat se zavázanýma rukama. Navštívili ostrov Spravedlnosti, kde se seznámili s
Velkým hlídačem a viděli výcvik Strážců ohně, na dalším ostrově prošli Branou budoucnosti
a projeli se na Pekelných strojích, museli projevit statečnost na Nočním ostrově, který byl
plný zlých mocností, dojeli i na ostrov Hojnosti, kde navštívili Pirátský bar…
Nakonec se jim s pomocí Kalypsó opravdu podařilo škapulíř získat a vysvobozenou
Elizabethu přivedli za Jackem Sperow, který jim na oplátku věnoval mapu pokladu.
To není žádná pohádka, to se opravdu stalo v týdnu od 10. do 17. července na Pirátském
táboře v Zajíčkově!
Všem, kteří statečně vypluli a dopluli, děkuje Anna Hlavicová

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Rolinc Oldřich Němetice
Stříteská Eliška Kelč
Hrušková Evžena Lhota
65 let
Srkala Jaromír Kelč
Slavík Vlastimil Kelč
Kubeša Pavel Kelč
Ludmila Vavříková Kelč
Faitová Vlasta Kelč
70 let
Kubeša František Kelč
Masaříková Irena Kelč
75 let

Škařupová Marie Němetice
80 let
Zimáková Marie Babice
83 let
Stryk Josef Kelč
Pavlištíková Marie Němetice
85 let
Orel Zdeněk Kelč
89 let
Chvatíková Marie Kelč
93 let
Masaříková Františka Kelč
Narození
Vojtěch Matuštík
Rozálie Ševčíková
Barbora Tomášková
Alena Smetanová
Antonín Vykopal
Kryštof Orava
Marek Janošec
Sňatky
Pavel Balcar * Jana Beková
Miroslav Orel * Jiřina Beková
David Hejhal * Jana Kunovská
Arnošt Pala * Lucie Vašková
Michal Kunovský * Michaela Válková
Vladimír Holešovský * Alena Polášková
Úmrtí
Jindřich Gečei 51 let Komárovice
Jaroslava Pavelková 81 let Kelč
Jiřina Pavelková 84 let Lhota

