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Okénko do života farnosti
Vážení spoluobčané v Kelči a přináležících obcích, milí farníci,
je to právě půl roku od chvíle, kdy jsem se Vám po svém nástupu do farnosti mohl na stránce
Zpravodaje města Kelč představit. Rád bych se dnes podělil o zážitky i plány s vámi se všemi,
kteří sledujete, třeba i jen zpovzdálí, dění ve farnosti.
Vracet se k Vánocům by bylo jistě v době pučícího jara nepatřičné, krásný farní ples je už též
minulostí, ale bohoslužby Svatého týdne a vigilie Zmrtvýchvstání mám jistě nejen já ještě v
živé paměti. Chci proto srdečně poděkovat všem, kdo se přípravou prostoru, hudby i účastí
podíleli. Jsem vděčný za všechna společenství (modliteb matek, modliteb otců, rodin, živého
růžence), která se za nás vytrvale modlí.
Už na Zelený čtvrtek prokázali značnou míru ochoty a statečnosti mladí muži, kteří si dali
umýt nohy jako apoštolové u poslední večeře. Klepači pak věrně chodili ohlašovat časy
modlitby v době, kdy "odlétají zvony do Říma". Biřmovanci se střídali v bdění u Božího
hrobu s dalšími modlitebníky po celou noc na sobotu. Děti, které půjdou letos poprvé ke
svatému přijímání, prožily se svými rodiči a sestrou Felicitou krásně připravenou adoraci a při
ní vyrobily a k hrobu přidaly svůj malý křížek.
Zvlášť děkuji pěveckému sboru vedenému paní magistrou Mašláňovou a schóle, která zvládla
i dramatickou situaci v sobotu večer, kdy jsme museli prodloužit čtení při čekání na sanitku.
Mimořádné poděkování pak patří ochotným zdravotnicím a rychle jednajícímu panu Vlčkovi.
Slíbil jsem v úvodu i výhled do následujících dní velikonoční doby, která vyvrcholí oslavou
seslání Ducha svatého - letnicemi:
V nadcházejícím měsíci květnu tradičně věnovaném úctě Panně Marii se budeme scházet k
májovým pobožnostem, při kterých připravujeme pro děti ve středu, v pátek a v neděli čtení
na pokračování.
Na faře se i díky ochotným brigádníkům daří a pokračuje obnova kuchyně v přízemí, kterou,
dá-li Bůh, budou už o prázdninách využívat při svých pobytech děti a mládežníci. Ve farním
kostele se panu sochaři Machalovi a jeho spolupracovníkům podařilo uvolnit čtyři sta let starý
náhrobek, který bude po restauraci usazený do předsíně kostela.V opraveném kostele svaté
Kateřiny zbývá dokončit osazení svítidel, které organizuje ve spolupráci s Městským úřadem
firma Mašlaň, s.r.o. Na Krajský úřad ve Zlíně už putovala ve spolupráci s agenturou Via
připravená žádost o dotaci na rekonstrukci farních chlévů. Podle projektu by mělo v jejich
podkroví vzniknout z kostela bezbariérově přístupné moderní sociální zařízení. Přízemí
budovy se má po opravách stát široce využitelnou místností pro setkávání mládeže i nejširší
veřejnosti.
Všechny krásné plány by ale jistě zůstaly jen na papíře, kdyby nebylo těch, kteří mají zájem o
společné setkávání a růst ve vztahu k lidem a o prohloubení své lidskosti. Těm všem je
otevřené farní společenství a vás všechny do něj zvu, abychom chválili Boha a děkovali za
jeho štědré dary.
o.Jan Bleša

Usnesení z 18.zasedání Zastupitelstva Města Kelče dne 4.
3. 2010


Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady.




















Zastupitelstvo schvaluje hospodaření Města Kelč k 31.12.2009 takto:
Celkové příjmy rozpočtu města ve výši : 49 669.046,52 Kč
Financování : 11 560.029,93 Kč
Celkové příjmy rozpočtu města : 61 229.076,45 Kč
Celkové výdaje rozpočtu města : 61 229.076,45 Kč
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet Města Kelč za rok 2009 dle předložené zprávy.
Zastupitelstvo schvaluje zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Města Kelč za
rok 2009 přijímá tato opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě:
Zastupitelstvo ukládá účetní města odstranění zjištěných chyb a nedostatků.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet Města Kelč na rok 2010 v závazných ukazatelích dle
předloženého návrhu v celkové výši 26 900.000,- Kč v příjmové i výdajové části s tou úpravou,
že do výdajové části bude vložena kapitola příspěvek na regeneraci MPZ ve výši 47.000,- Kč a
kapitola územní rozvoj bude ponížena na částku 423.000,- Kč.
Zastupitelstvo města Kelč
konstatuje ověření
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 4
územního plánu sídelního útvaru Kelč není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky
dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu,
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy,
vydává
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního
zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky
č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 4
ÚPnSÚ Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč
schvaluje dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, předložené zadání
pro zpracování Územního plánu Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1328/1 ost. plocha, ost. komunikace o
výměře cca 63 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město, podle předloženého geometrického náčrtu, panu
ing. Karlu Jiříčkovi, Sluneční ul. č.p. 2408, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 za cenu 150,Kč/m2. Přesná výměra oddělené části pozemku bude stanovena v geometrickém plánu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku zjednodušené evidence p.č. 1024/2 o výměře 2.135
m2 v k.ú. Kelč – Staré Město panu Pavlu Kubešovi, Kelč č.p. 474 za cenu 20,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu č. O/0222/2010/DOP se Zlínským krajem o poskytnutí
finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o
silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou
autobusovou linkovou dopravou.
Zastupitelstvo schvaluje předložený návrh minimálních prodejních cen obecních pozemků na
území Města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku st.pl. 100 zast. plocha a nádvoří v k.ú.
Němetice o výměře 110 m2 , podle geometrického plánu č. 239-1014/2010 ze dne 22.2.2010
označenou parcelním číslem 726, manželům Lubomíru a Marii Kunovským, Kelč – Němetice
č.p. 24 za cenu 50,- Kč/m2.








Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola
Kelč, okres Vsetín se sídlem Kelč 229, PSČ 756 43 a dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Kelč, okres Vsetín se sídlem Kelč č.p. 59, PSČ 756 43.
Zastupitelstvo schvaluje zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemkům p.č. (č. k
nahlédnutí)
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku dle schváleného programu „Regenerace
městské památkové zóny Kelč“ v roce 2010 takto:
Spoluvlastníkům domu č.p. 6 v Kelči p. Iloně Slovákové, Kelč 6 a p. Šárce Kapustové, Kelč 218
na opravu fasády domu č.p. 6 v Kelči částku 47.000,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje delegování p. Zdeňka Porazila, tajemníka MěÚ Kelč, zástupcem
Města Kelč na řádnou valnou hromadu akciové společnosti VaK Vsetín, a.s., která se koná ve
Vsetíně dne 3.6.2010. Náhradníkem určuje p. Lubomíra Pavelku, radního Města Kelč.

Usnesení z 44.zasedání Rady města Kelče dne 12. 4. 2010



















Rada bere na vědomí zprávu vedoucího obvodního oddělení Policie ČR ve Valašském Meziříčí
npor. Srkaly o trestné činnosti, přestupcích a dopravní nehodovosti na území Města Kelč za
rok 2009.
Rada schvaluje uzavření koordinační dohody mezi Policií ČR, Krajské ředitelství Zlínského
kraje a Městem Kelč o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku
na území Města Kelč dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 – rozpočtové opatření č. 1/2010 dle předloženého
návrhu.
Rada schvaluje poskytnutí finančních příspěvků zaevidovaným žadatelům na činnost v roce
2010 dle předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o hospodaření MŠ Kelč za rok 2009.
Rada projednala žádosti o zakoupení obecních pozemků Kelči :
Valach Motors, s.r.o., Hranická 321/16, Valašské Meziříčí - dalším jednáním pověřuje radního
p. Pavelku
manželé Karel a Hana Hradilovi, Kelč 578 – žádost se zamítá.
Rada bere na vědomí žádost GESS-CZ, s.r.o., Hranice o pronájem obecního pozemku p.č. 55/1
v k.ú. Babice u Kelče a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada souhlasí s umístěním el.přípojky v obecních pozemcích p.č. 623/5 a 865/2 v k.ú. Lhota u
Kelče a kanalizační přípojky v obecním pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč-Nové Město dle
předložených žádostí.
Rada bere na vědomí odvolání p. Karla Tvrdoně, Kelč – Němetice 42 proti rozhodnutí rady v
usnesení č. 579/43 ze dne 1.3.2010 a předává je k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí výpověď p. Martina Jandy, Kelč 479 z pronájmu nebytových prostor v
domě č.p. 39 v Kelči.
Rada souhlasí s přijetím dotace ze SZIF na rekonstrukci Kulturního domu v Kelči – III. etapa
(dokončení kotelny a ventilace) a pověřuje starostu oslovením firem podle zákona o zadávání
veřejných zakázek
Rada vyhlašuje záměr převodu nemovitostí budovy sýpky č.p. 270 v Kelči včetně pozemku st.
73 a částí pozemků parc.č. 200/1 a 208/1 v k.ú. Kelč – Nové Město.

Městský úřad informuje
Svoz tříděného odpadu

Svoz tříděného odpadu v květnu 2010
sklo – 20. května
plasty – 27. května

Kultura
Akce v květnu
Sobota 1. května
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na jubilejní 20.ročník rybářských závodů
pořádaných v sobotu 1. května 2010 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14 h. prezence závodníků (dospělých i dětí) již od 6 h. Bude
připraveno bohaté občerstvení (smažený a pečený kapr, grilovaná makrela, grilována klobása,
pivo, limo, atd.) a tombola se spoustou zajímavých cen.
I v letošním roce se nám podařilo zajistit prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový). Prodej ryb
bude opět zajištěn fy.Vlastimil Raška z Rožnova p/Radhoštěm v době od 10 do 12 hod.
Jaroslav Orel, jednatel MO ČRS Kelč

Sobota 15. května
- Kelečské křižování – cykloturistický orientační závod – Orel Kelč
- Zkoušky vloh psů – Areál chovatelů – Myslivecké sdružení Kelečsko
Sobota 22. května
- Disco – park u kina – TJ Kelč – oddíl kopané
- Zájezd na Orelskou pouť na sv. Horu u Příbrami
Sobota 29. května
- Kácení máje a Den dětí – kapela Takzatrup Rock
- na střelnici (na Valše)
od 14,00 hodin
od 20,00 hodin zábava
Program:




aerobik FiTTeam Kelč
country Ruty Šuty Kelč
nová rocková kapela z Kelče








různé soutěže pro děti
možnost střelby s paintball pistolí
grilování s Dunčou
tombola
kácení máje
ohňostroj

TĚŠÍ SE NA VÁS KAPELA TAKZATRUP ROCK KELČ – pořadatel akce.
Neděle 30. května
- Kácení máje – Areál chovatelů – skauti
- JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR pořádá
ve 14:00 hodin
SKAUTSKÉ KÁCENÍ MÁJE
v areálu chovatelů v Kelči.
Čeká na Vás tradiční i netradiční program,
soutěže pro děti i dospělé
a mnoho dalšího.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

Program Kina Kelč na měsíc květen 2010
POZOR ! Posunul se letní čas a také my posunujeme začátky filmových představení na 19
hodin.
Neděle 2. května v 19hod.
KNIHA PŘEŽITÍ
Po ničivé válce prochází pustinami někdejší Ameriky osamělý muž. Civilizace již neexistuje a
zákony neplatí, on však s sebou nese knihu, která má přinést naději – bibli. Americký
postkatastrofický akční film s českými titulky, 118min.,vstupné 43Kč.
Neděle 9. května v 19hod.
BRATŘI
Poté, co se jeho starší bratr coby voják ztratí kdesi v Afghánistánu, stará se Tommy o jeho
ženu a děti. Jejich sbližování se ale komplikuje, když se ukáže, že bratr je živ a zdráv.
Proměny charakterů na pozadí milostného trojúhelníku a afghánské války. Americký film s
českými titulky, 105min.,vstupné 43Kč.
Neděle 16. května v 19hod.
AVATAR
Dobrodružný sci-fi thriller se odehrává ve vzdálené budoucnosti a jeho hlavním hrdinou je
paralyzovaný voják Jake. Ten se ocitá společně s vědci na fantastické planetě Pandora, kterou
chtějí lidé kolonizovat. Výpravný americký film v režii Jamese Camerona, 166min.,vstupné
53Kč.
Neděle 23. května v 19hod.

POUTA
Thriller z 80.let jehož hrdinou je příslušník tajné policie Antonín.Ten se upne na Kláru,dívku,
která je pro něj nedosažitelná a kterou chce za každou cenu získat. Český film z normalizace,
režie Radim Špaček, 148min.,vstupné 45Kč.
!!!Neděle 30. května v 17hod !!!
DEŠŤOVÁ VÍLA
Romantická pohádka režiséra Milana Cieslara, ve které Voda, převlečená za Dešťovou vílu,
poznává, že lidé myslí už jen na peníze a vytrácí se láska
a dobro. Český pohádkový příběh, 96min.,vstupné 41Kč.
!!!Neděle 30.května v 19hod.
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ
Zdeněk Troška se vrací s adaptací bestselleru Miroslava Švandrlíka
o mladém lékaři Čeňkovi, žijícím v bytě s manželkou a tchyní. Není moc ctižádostivý, a tak
má doma ze života peklo…
Česká komedie, 102min.,vstupné 49Kč.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 17. – 18. kola:
Kelč „A“ - Kelč „B“ 10 : 0 1695 – 1523 2
Sedlnice „C“- Kelč „A“ 10 : 0 1672 – 1599 0
Kelč „B“ - Lipník „C“ 6 : 4 1566 - 1539 2

Tabulka po 16. kole
1. Zubří 18 16 0 2 1630 140 : 40 32
2. Sedlnice „B“ 18 12 0 6 1597 110 : 70 24
3. Kelč „A“ 18 12 0 6 1599 108 : 72 24
4. Lipník „C“ 18 11 0 7 1553 102 : 78 22
5. Sedlnice „C“ 18 10 0 6 1554 94 : 86 20
6. Bílovec „B“ 18 9 0 9 1576 89 : 91 18
7. Hranice „B“ 18 8 0 10 1582 90 : 90 16
8. Frenštát „B“ 18 5 0 13 1510 71 : 109 10
9. N.Jičín „B“ 18 4 0 14 1420 55 : 125 8
10. Kelč „B“ 18 3 0 15 1432 41 : 139 6
Letošní ročník zaslouženě vyhrálo družstvo TJ Zubří a tímto jim gratulujeme.
Naše družstvo Kelč „A“ i přes smolné a zbytečné porážky obsadilo třetí místo. Toto umístění
ale odpovídá naší reálné výkonnosti.

Máme však radost z našeho družstva Kelč „B“, které v prvním roce svého působení v soutěži
dokázalo potrápit hodně soupeřů , kteří hrají už více let.
J- Gassmann

Kopaná
Pro kelečský tým mužů začala jarní část sezony na počátku dubna. Po podzimní pasáži
letošního ročníku patřila Kelči v tabulce druhá příčka a na vedoucí Štítnou nad Vláří měla
dvoubodovou ztrátu. Úvodní tři jarní zápasy jí však výsledkově příliš nevyšly. Mužstvo
muselo dvakrát vyjíždět na hostující půdu, body si ale připsalo jen po domácím střetnutí s
Loukami.
3.4. Míškovice – TJ Kelč 1:0
Jako by měl apríl v Míškovicích dva dny zpoždění. Těžko si jinak vysvětlit to, co se na hřišti
odehrávalo. Jednoznačný průběh utkání, o to překvapivější byl konečný výsledek. Celý zápas
se totiž konal na polovině bránících Míškovic. Převahu Kelče mohl brzy gólově vyjádřit
Lukáš Machač, nařízenou penaltu ale neproměnil. Do stoprocentní šance se poté dostal Pitrun,
i ten ale v zakončení selhal. Domácí se radovali z doslova jediné útočné akce. Dlouhý nákop
brankáře odvrátil kelečský gólman Kubját jen do dotírajícího Stoklasy, který lobem poslal
svůj tým do vedení. Také druhý poločas bušila Kelč na vrata obrany Míškovic, ale přes další
obrovské příležitosti se kýženého gólu nakonec nedočkala.
10.4. TJ Kelč – Louky 2:1
První jarní body pro domácí hráče nebyly žádnou samozřejmostí. Louky přijely do Kelče s
jasnou defenzivní taktikou, která jim dlouhou dobu přinášela ovoce. Do nebezpečného
zakončení se dostával hlavně Jarek Machač, který nejprve ranou z bezprostřední blízkosti
orazítkoval pouze břevno, ke konci poločasu si naběhl na kolmou přihrávku za hostující
obranu a přizemní střelou poslal míč přesně k tyči - 1:0. Kelč diktovala tempo také po změně
stran, ale o další góly se svou nepřesností připravovala sama. Uklidňující trefu tak hlavou do
prázdné brány zajistil střídající David Pitrun. Louky se po zaváhání kelečské defenzivy v
závěru zmohly jen na kosmetickou úpravu skóre.
18.4. Štítná nad Vláří - TJ Kelč 1:0
Šlágr kola začala Kelč pasivněji a spíše čekala na to, s čím přijde její soupeř. Ten měl v první
půli více ze hry, do velkých šancí se však nedostával. Vedoucí a zároveň vítězný gól Štítné
padl ze střely z dvaceti metrů, která zapadla přímo do šibenice Kubjátovy brány. Druhý
poločas měl opačný scénář. Kelč se rvala o vyrovnávací gól, ale nebylo jí přáno. Nutno dodat,
že klidnému průběhu utkání svými spornými verdikty nepřispěla trojice rozhodčích. Když v
poslední minutě Srkala minul před odkrytou bránou skákající míč, vracel se kelečský tým ze
Štítné bez bodu.
Dosavadní jarní výsledky staršího dorostu:
11.4. Kelč – 1. FC Valašský 2:1 (Branky Kelče: Tomáš Sofka a Petr Minář)
17.4. Kunovice – Kelč 1:0.
Pavel Mašlaň

Základní škola informuje

Matematické soutěže
Měsíce únor a březen jsou u nás ve škole již tradičně ve znamení matematických soutěží
Pythagoriáda a Klokan.
Organizátorem Pythagoriády je Národní institut dětí a mládeže v Praze. Jedná se o soutěž
postupovou, která má školní a okresní kolo. Letošní ročník je již 31.
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 6.a 7. ročníků
základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají zájem o
matematiku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků.
Úlohy této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých
gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku - není tedy nutné být
matematickým talentem. Soutěž byla připravována ve Výzkumném ústavu pedagogickém
Praha od roku 1978. Od června 2009 je garantem této soutěže NIDM MŠMT.
Soutěž má dvě kategorie podle ročníku školy ( 6.a 7. ročník).
U nás ve škole se školního kola zúčastnilo 20 žáků ze šestých tříd a 17 sedmáků.
Výsledková listina je následující:
6. třída
1. Klára Stržínková - 6.A
2. Martin Mánek - 6.B
3. Barbora Indruchová - 6.A
Dominik Kubeša - 6.B
7. třída
1.-3. místo se stejným počtem bodů, jména jsou uspořádána abecedně:
Monika Caisbergerová
Dominika Holášová
Zuzana Machačová
Markéta Pastrnková
Tereza Zetková
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:















v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
v kategorii Benjamín soutěží žáci 6.a 7. tříd ZŠ
Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut + 15
minut organizační práce
každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4 nebo 5)
za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod odečítá
(nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených možností
při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé

Soutěž proběhla 18.3., zúčastnilo se jí 88 žáků 4. – 9. ročníku s těmito výsledky:

4. třída:
1. Dominik Stříteský, 4.B
2. Alena Richterová, 4.B a Michal Jiříček, 4.A
3. Ondřej Pitrun
5. třída:
1. Jiří Vavřík
2. Ondřej Nepustil a Tereza Škařupová
3. Michal Šnajdr
6. třída:
1. Barbora Indruchová, 6.A
2. Martina Horáková, 6.B
3. Klára Stržínková, 6.A
7. třída:
1. Markéta Pastrnková
2. Ondřej Málek
3. Tereza Zetková
8. třída:
1. Kateřina Tomášková
2. Anna Mašlaňová
3. Monika Pavelková
9. třída:
1. Jana Plesníková, 9.B
2. Alena Pajdlová, 9.a Tomáš Vybíral, 9.B
3. Kristýna Hlavicová.
Soutěž připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni Mgr. Alena Poláchová, Mgr.
Marcela Plesníková spolu s Mgr. Ladislavem Hrabákem.
Basketbalový turnaj
18.3. začalo vítězné tažení našich deváťaček v basketbalovém turnaji pořádaném Střediskem
volného času Domeček Valašské Meziříčí. Nejprve zvítězily v okrskovém kole, 30.3. pak i v
kole okresním (obě se hrála v tělocvičně ZŠ vyhlídka) a 8.4. sehrají turnaj krajského kola. To
se koná v Kroměříži v tělocvičně TJ Slavia Kroměříž. Naše družstvo hraje ve složení: Ester
Pavlíková, Barbora Hlavicová, Veronika Hegarová, Kateřina Vitteková, Veronika Plesníková,
Pavlína Hermannová, Klára Matysková a Andrea Pitrunová. Děvčata vede Mgr. Pavel
Faltýnek a v krajském kole také Mgr. Petr Zátopek.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Jaro umí čarovat…..
Jaro žádný štětec nemá, zato umí čarovat.
Ze všech barev, které stvoří, budeme se radovat.
Je to kouzlo, je to zázrak, nikdo z nás to nesvede.
Jenom jaro všechno všude zkrášlit dovede.
Zázraky přírody jsou hlavním tématem naší práce s dětmi v mateřské škole, kterými se
budeme zabývat v následujících měsících. Budeme „cestovat“ nejen po světě, ale i do vodní

říše, do světa dinosaurů, do vesmíru a také za pohádkou.
Při turistické vycházce k Juhyni budeme objevovat život pod vodní hladinou. Děti se zapojí
do sbírání kamínků, ve kterých budou hledat skryté obrázky. V mateřské škole si je potom
namalují. Malování na kameny je u dětí velmi oblíbené. Navštívíme také Zemědělské
družstvo v Kelči, kde se děti seznámí s chovem hospodářských zvířat. Děti uvidí kravičky a
telátka, které mnohé znají pouze z obrázků.
Vydáme se také do parku na „Cestu pohádkovým lesem s hledáním pokladu“.
Ve středu 12. května oslavíme v mateřské škole Svátek maminek. Každou maminku jistě
potěší básnička a malý dárek od dětí.
Na úterý 18. května je naplánován společný výlet dvěma autobusy do DinoParku Ostrava,
kde děti navštíví také 3D Kino. V tomto unikátním a v Ostravě jedinečném 3D kině se
promítá film„PŘÍBĚH MLÁDĚTE“. Film včetně hudby a průvodního slova byl vyráběn
speciálně pro DinoPark a je promítán pouze tam.
V pondělí 31. května nás navštíví v mateřské škole Divadlo Smíšek s„Velkou sloní
pohádkou“, ve které se děti dozví, že na opačné straně zeměkoule se žije úplně jinak.
Ve středu 2. června oslavíme Den dětí. Na zahradě mateřské školy se uskuteční Velká dětská
zábavná SHOW s klaunem a kouzelníkem Čárymáryfukem, zajištěná Podbeskydskou
agenturou Mořkov, pod vedením PhDr.Mgr. Vítězslava Černocha. Na programu bude dětská
diskotéka s výukou diskotanců, soutěže a hry o ceny, kouzelnická klauniáda, skákací hrad a
na závěr táborák s opékáním špekáčků. Každý dostane balónek na tyčince a malý dárek. Této
akce se zúčastní i rodiče dětí.
V úterý 15. června k nám přijede Agentura KK (Mgr. Kamil Koula) z Olomouce s„Duhovou
pohádkou“, do které se zapojí i děti.
Naše nejstarší předškoláky čeká ještě několik vystoupení se svým programem při kulturních
akcích v Kelči.
V neděli 30. května vystoupí na Kácení máje v Areálu chovatelů, které pořádají Skauti. V
neděli 6. června na akci s názvem „Superogar z Kelče“ v Areálu chovatelů, kterou pořádá
OS Anděl.
Zúčastní se také Vítání nových občánků Města Kelče na kelečské radnici.
Potom už se budou připravovat na Slavnostní rozloučení s mateřskou školou, které se
uskuteční ve středu 23. června v Hasičském domě v Kelči. Nebude chybět ani pohádka a
pasování na školáky, o které se postará Divadlo „TILIA“.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho společných zážitků, na něž se všichni těšíme.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

Skauti informují
Velikonoční dopoledne ve skautské klubovně
Na Zelený čtvrtek byla nachystaná super skautská akce. Protože se blížily Velikonoce,
domluvili jsme se, že už jako minulý rok, připravíme pro holky a kluky velikonoční
dopoledne, kde si budou moct vyzkoušet, jak se pečou perníčky, nazdobit si je a namalovat
vajíčka.
Začali jsme v devět hodin. Účast sice nebyla až tak hojná, ale i tak se nám to náramně líbilo.
V jedné místnosti jsme vařili vajíčka a pak je následovně ozdobili různými květinkami,
zabalili do punčošky nebo do obvazu a dali do barvy. Nebo se mohli dát jenom do barvy a
pomocí voskovek, svíček a tužky se špendlíkem je namalovat. Trosku jsme sice měli problém
s vajíčky, protože se nám vůbec nechtěla uvařit. Asi v nich seděla žaba :)…abychom zjistili,

zda jsou vajíčka uvařená, vybrali jsme jedno vajíčko, které nám prasklo a rozkrojili jsme je. :)
Ukázalo se, že je naprosto dokonale uvařené. :)
Po tomto vaječném zákroku, jsme se vesele mohli dát do práce. Holky už byly natěšené a
zhurta se do výroby pustily. Pod jejich rukama se tvořila všelijaká krásná vajíčka, jedno hezčí
než druhé. Práce se zdobením vajíček proběhly bez sebemenších potíží. Sice sem tam nějaké
to vajíčko vyklouzlo z ruk dané osůbky, která jej vlastnila, ale vše zlé se v dobré obrátilo. :)
Opravdu vajíčka dopadla skvěle…Všichni jsou moc šikovní!
V druhé místnosti se pekly perníčky. Těsto jsme se snažili udělat již před devátou, abychom
se zbytečně nezdržovali. Troubu, kterou jsme rok nepoužívali, jsme zapnuli v domnění, že
funguje. Nezklamala nás. Pekla jak ďas. Sice ze začátku se z ní linul smrad, který je
nepopsatelný, avšak až byla trouba rozehřátá na tu správnou teplotu, smrad zmizel jako pára
nad hrncem. :)
Na troubu dohlížela Dorot, která se i starala o perníčky, aby byly správně namazané a
vychládlé. Hlavním vykráječem a rozválečem těsta se stal Samuraj s Maki. I ostatní se do
práce pouštěli jako diví. Práce nám šla hezky od ruky :) Až jsme měli upečeno, mohlo se jít
zdobit. Polevu na zdobení nachystala Klárka (tady bych měla zdůraznit, že cukr, který je na
polevu potřeba, přesila sedmkrát – tak jak to má být :)) a poleva byla opravdu skvělá, vůbec
se nám zdobičky neucpávaly a my jsme mohly vesele zdobit. Výtvory byly různé. Někdo to
pojal jako tradičně namalované vajíčko, či zajíčka. Jiný se zas pyšnil tím, že na svůj perníček
nakreslil dálnici D1….Jak říkám, nápadům se meze nekladou :).
Když jsme měli namalováno a nazdobeno, museli jsme ještě zdokumentovat tuto skvělou akci
fotkou, aspoň se bude vědět, kdo na velikonočním dopoledni byl.:)
Pak už se jenom uklidilo a s přáním hezkých Velikonoc jsme se rozešli domů, kde na nás
čekalo další pečení a uklízení.J (Doufám, že to tak nebylo jenom u nás :))
Myslím, že se tato akce parádně povedla. Moc bych chtěla poděkovat všem, kteří se jakkoliv
zapojili do přípravy a taky vám, světluškám, skautkám i skautovi a Vojtovi, kteří jste přišli, a
tak s námi prožili začátek Velikonoc. Za rok se zase můžete těšit na něco podobného. :)
Terezie Hlavicová

Aerobik Fitteam Kelč
Aerobik v Kelči stále žije
Je to už 5 let, kdy začal na ZŠ v Kelči probíhat kroužek aerobiku pro děti a dívky ze všech tříd
ZŠ. Postupně se kroužek stále více rozrůstal a začaly jej navštěvovat také holčičky, které ještě
chodí do školky. Nyní bych vás ráda informovala o činnosti Aerobik Fitteamu.
V sobotu 20. března 2010 jsme se s 11 dívkami a jejich rodiči vydali soutěžit do Chropyně. V
místní sportovní hale se sešlo přes padesát soutěžících, kteří si to rozdali mezi sebou ve třech
kategoriích. Největší úspěchy putovaly do Kelče, protože v první kategorii obsadila Kateřina
Rušarová a Romana Stašová se stejným počtem bodů první místo, třetí místo náleželo Anetě
Strnadlové. Ve druhé kategorii zvítězila Michaela Hermannová, druhé místo získala Andrea
Hadašová, která nás sice opustila z důvodu přestěhování, ale jako soutěžící se zapsala za
kelečský Fitteam. Ve třetí kategorii zazářila Andrea Pitrunová, která získala zlatou medaili a
bronz vycvičila Jana Plesníková. I ostatní holky byly velice šikovné!!! Děkuji všem za
vzornou reprezentaci.
O 14 dní později, v neděli 11.dubna 2010, jsme se jely podívat a zasoutěžit si do Bystřice pod
Hostýnem na Pódiové skladby 2010. Soutěže se zúčastnily mladší dívky se svou skladbou

Havajanky, se kterou postoupily do krajské soutěže, která proběhne 2. května 2010 ve Zlíně a
starší holky se skladbou Elvis show, s níž vyhrály smíšenou kategorii a dostaly svůj historicky
první pohár. Samozřejmě nás čeká také Zlín. Tímto vás zveme na soutěž, přidejte se a pojeďte
nás do Zlína podpořit.
O týden později se konalo 3denní soustředění na Chatě Slovan na Tesáku, kde nás i s rodiči
bylo 40. Od pátku do neděle jsme měli bohatý program plný soutěží, her, sportu a zábavy. Pro
velký úspěch se plánuje podzimní soustředění. V případě zájmu se určitě ozvěte, vítaný je
každý. :)
Nyní nás čeká Maratón jednotlivců v aerobiku v Loučce a plánovaný IV. Kelečský
minimaraton, který se uskuteční 15. května 2010 a poprvé nebude jen pro děti, ale i
dospělé!!!
Kateřina Sváčková, vedoucí aerobiku Fitteam Kelč

Přijďte si zasoutěžit, nebo jen tak nesoutěžnězasportovat
Kdy: sobota 15. května 2010
Kde: tělocvična ZŠ Kelč (vchod ze zadní strany školy od KD)
Prezence:
8:30 – 8:50 (kategorie I., II, III.)
11:30 – 11:50 (kategorie IV. a V.)
Startovné:
40 Kč - Kategorie I. až IV.
50 Kč- Kategorie V
Časový harmonogram:
9:10 – I. kategorie (do 6 let)
9:40 – II. kategorie (7 – 9 let)
10:10 – III. kategorie (10 - 12 let)
11:00 – I. kategorie finále
11:15 – II. kategorie finále
11:30 – III. kategorie finále
11:50 – vyhlášení výsledků I., II a III. kategorie
12:00 – IV. kategorie (13 – 15 let)
13:00 – V. kategorie (16 let a více)
14:10 – IV. kategorie finále
14:30 – V. kategorie finále
15:00 – vyhlášení výsledků IV. a V. kategorie a slavnostní ukončení soutěže
Přihlášky: zasílejte prostřednictvím e-mailu na katka.svackova@seznam.cz do 10. května
2010.

Doprovodný program, ochutnávka zdravých jídel, kosmetická poradna a líčení, prodej
sportovního oblečení.
TĚŠÍME SE NA VÁS
Jakékoliv další informace nebo dotazy zodpovím buď na výše uvedené emailové adrese nebo
telefonicky na 777 857 525, 739 370 190, Ing. Kateřina Sváčková

Různé
Z kostela v Kelči na Vsetínsku vynesli vzácný náhrobek
Víte co je hospic ?
Historicky cenný náhrobní kámen objevený v kostele v Kelči na Vsetínsku putoval ve čtvrtek
na denní světlo. Náhrobek se podrobí restaurátorskému zákroku.
Staletí se lidé domnívali, že se žádný z šesti náhrobních kamenů vytesaných jako posmrtný
hold majitelům zdejšího panství a zasazených do vnitřních zdí kostela svatých Petra a Pavla,
nezachoval. Kostel v zápětí postavili na stejném místě. Před 20 lety jeden z náhrobních
kamenů náhodně objevili za přepážkou za hlavním oltářem nově postaveného kostela. Šlo o
náhrobní desku rytíře Hynka Sevěřského z Kuličova, kterou čeká naléhavý restaurátorský
zákrok.
"Šlechtických náhrobků se v našem regionu dochovalo jen několik. Tento navíc jako jediný na
Moravě zobrazuje znak rodu pocházejícího z Horního Slezska, který se v našich zemích
obohatil na pobělohorských konfiskátech," uvedl památkář valašskomeziříčské radnice Petr
Zajíc.
Přitom nechybělo mnoho a kamenný kolos vážící odhadem jednu tunu byl nenávratně zničen.
"Vlivem zemní vlhkosti je silně zasolen. Hrozilo, že se rozpadne," doplnil památkář.
Náhrobek bylo nutné nejprve šetrně odsekat ze zdi, za častého balancování vyprostit zpoza
přepážky a následně po dráze z ocelových trubek dopravit před kostel. "Je to nejnáročnější
operace, jakou jsme kdy prováděli. Museli jsme dávat pozor, aby se náhrobek nevyvrátil,"
konstatoval kameník Milan Sušen.
V ateliéru pak kámen zpevní a odborníci doplní jeho chybějící místa. Vzácný náhrobek se
ještě letos vrátí do kostela. Jeho záchrana si vyžádá přes 140 tisíc korun, z toho 127 tisíc
poskytne ministerstvo kultury v rámci programu obnovy kulturních památek, zbytek vynaloží
vlastník, kterým je místní farnost.
(z vysílání v TV zaslala Hanka Stromšíková)

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.

Proč právě hospic?









Hospic je specializované zařízení pro zvládání, tlumení a tišení projevů nevyléčitelných
onemocnění v terminální fázi – bolesti, dušnosti, zvracení a dalších zažívacích obtíží, krvácení,
nespavosti, úzkosti, strachu.
Pacienti jsou zpravidla v jednolůžkových pokojích s přistýlkou pro blízkou osobu.
Mohou mít v pokoji věci, které mají rádi, např. televizi, rádio, vlastní hrníček, obrázek, ale i
mikrovlnou troubu, varnou konvici.
Příbuzní a přátelé mohou nemocného navštěvovat bez omezení, podle jeho přání a potřeb,
mohou ho doprovázet ve dne v noci.
Na návštěvy mohou přicházet také děti, pokud si to nemocný přeje.
O nemocného se stará a pečuje personál hospice, nemocný a jeho blízcí mají čas a prostor
pro sebe a na sebe.
Nemocný může podle svého přání pobyt v hospici kdykoliv ukončit a znovu požádat o přijetí
do hospice.

Jaký má smysl pobyt v hospici?




Nemocný může mít u sebe někoho, kdo s ním tento úsek života bude sdílet, kdo mu bude
pomocí.
Nabízí prostor k rekapitulaci života a možnost uspořádat své záležitosti – finanční a
materiální, ale i vztahové.
Pomáhá najít smíření a odpuštění těm, kdo smíření a odpuštění hledají.

Jaký je denní režim v hospici?







Ráno klienty nikdo nebudí v určitou hodinu.
Mohou snídat, obědvat a večeřet podle svých možností a potřeb.
Strava je v takové podobě, jaká vyhovuje nemocnému (krájená, mletá, mixovaná), každému,
kdo se nemůže sám najíst, pomůže personál.
Sestry a pečovatelky se starají o pitný režim.
Podle svých přání mohou nemocní trávit čas na terase, v zahradě, a to i na vozíku nebo s
postelí.
Přeje-li si to nemocný, může přijmout návštěvu duchovního nebo se zúčastnit bohoslužeb v
kapli hospice.

Kdy uvažovat o přijetí do hospice?



Když nemoc pokročila natolik, že léčbou v nemocnici již nelze zdravotní stav nemocného
zlepšit nebo stabilizovat.
Když není možná domácí péče nebo je pro rodinu příliš náročná.

Co je třeba udělat pro přijetí do hospice?



Požádat o přijetí do hospice může nemocný nebo jeho blízcí.
Formulář žádosti o přijetí je možno najít na webových stránkách nebo vyzvednout v hospici.



K žádosti je třeba přiložit aktuální lékařskou zprávu a informovaný souhlas nemocného s
umístěním do hospice a vše doručit osobně nebo poštou do hospice.

Kolik stojí pobyt v hospici?




Ze zdravotního pojištění je hrazena zdravotní a ošetřovatelská péče.
Na úhradě sociální složky péče se podílí klient částkou 180 Kč denně, to je maximálně 5 580
Kč měsíčně.
Státní dotace a dary od sponzorů, fyzických i právnických osob slouží k dofinancování
nepokrytých nákladů.

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.

Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování
Z předchozích pojednáních o dědictví jsme poznali, že projednávání dědictví může u soudu v
jednotlivých případech probíhat i delší dobu. Může jít o velký majetek zůstavitele, fungující
podnik, zemědělský podnik s živými zvířaty apod. Tato situace vyžaduje, aby nebyla
přerušena péče o zůstavitelův majetek a byla zajištěna jeho ochrana a pokračování činnosti.
Jako nejpřirozenější se nabízí až do skončení dědického řízení péče dědice nebo dědiců.
Tito dědicové však musí mít na paměti, že nemohou případné výnosy použít pro vlastní
potřebu. To by je zbavilo možnosti později dědictví odmítnout, jak jsme již dříve vysvětlili.
Ponechat majetek v případě smrtí vlastníka bez péče by mohlo způsobit na něm zbytečné
škody. To si často uvědomují sami vlastníci a také naše společnost. Vlastníci ještě za svého
života tuto situaci řešili různými smlouvami
a organizačními opatřeními. V roce 2004 byl patrně i z tohoto důvodu doplněn občanský
zákon o institut s p r á v c e d ě d i c t v í. Bylo ustanoveno, že zůstavitel může ještě za svého
života stanovit listinou, sepsanou ve formě notářského zápisu, aby po jeho smrti, až do
skončení dědického řízení, spravoval jeho majetek nebo podnik, nemovitost či jinou část jeho
majetku, náležejícího do dědictví, správce dědictví.
V listině o ustanovení správce dědictví musí být uvedeno, kdo má funkci správce dědictví
vykonávat, rozsah majetku, který má správce spravovat (část majetku, celý majetek). V listně
musí být uveden souhlas ustanoveného správce s ustanovením do funkce. Případné podmínky,
připojené k listině o ustanovení správce, nemají žádné právní následky. Listinu o ustanovení
správce může zůstavitel zrušit odvoláním nebo pořízením nové listiny. Svůj souhlas s přijetím
správcovství dědictví může správce odvolat. Listina o zrušení ustanovení správce dědictví i
listina o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce musí být sepsány ve formě
notářského zápisu. Notář, který vyhotovil listinu o odvolání správce nebo o pořízení nové
listiny, musí bez zbytečného odkladu vyrozumět soud o odvolání správce. Stejně tak musí
notář vyrozumět soud o odvolání souhlasu správce s ustanovením do funkce správce.
Správce je povinen se ujmout své funkce ihned, jakmile se dozvěděl o úmrtí zůstavitele a

vyrozumět o ujmutí se funkce příslušný soud. Dědicové mohou zpochybnit listiny o
ustanovení správce dědictví podáním žaloby proti správci na určení neplatnosti této listiny.
Podaná žaloba ale neruší oprávnění a povinnosti správce a tento je oprávněn svou funkci
vykonávat až do právní moci rozhodnutí soudu, že listina o ustanovení správcem dědictví, je
neplatná.
V dědickém řízení může také soud usnesením ustanovit správce dědictví v případech, že to
vyžaduje obecný zájem nebo důležitý zájem účastníků dědického řízení. Půjde o případy, kdy
zůstavitel ustanovil správce dědictví jen pro část svého majetku, ustanovený správce zemřel,
byl zbaven soudem způsobilosti k právním úkonům, jeho způsobilost byla omezena nebo byl
soudem odvolán.
Soud v těchto případech ustanoví správcem někoho z dědiců nebo osobu blízkou zůstaviteli a
nebo notáře, který byl pověřen prováděním úkonů v dědickém řízení podle rozvrhu notářské
komory. Správce dědictví ve své funkci vykonává všechna práva a plní povinnosti, které ke
svěřenému majetku příslušely zůstaviteli. Úkony přesahující rámec obvyklého hospodaření
může ale učinit jen souhlasem dědicůa se svolením soudu.
Zákon určuje, že správcem dědictví může být ustanovena fyzická osoba, která má způsobilost
k právním úkonům, právnická osoba a v případech, kdy dědictví připadne státu, i stát.
Soud vykonává kontrolu nad činností správce, a proto musí správce podávat soudu zprávy
nejméně dvakrát ročně, pokud soud neurčil jinak. Po skončení projednání dědictví podává
správce dědictví dědicům prostřednictvím soudu konečnou zprávu o své činnosti. Za výkon
své funkce obdrží správce odměnu a má právo na náhradu hotových výdajů, což vyúčtuje v
konečné zprávě. Odměnu a náhradu hotových výdajů správce zaplatí dědic v případě
nepředluženého dědictví. Jinak provede úhradu stát.
O plátci odměny a nákladů rozhodne soud po předložení zprávy správce. Náklady se správou
dědictví mohou být někdy vysoké. Z tohoto důvodu může správce požádat soud, aby uložil
dědicům nepředluženého dědictví zaplatit správci zálohu na odměnu a náklady jeho činnosti.
U předluženého dědictví může správce požádat, aby zálohu zaplatil stát.
Pokud byl jen jeden dědic, ukončí soud projednání dědictví potvrzením, že dědic dědictví
nabyl. Je-li dědiců více, mohou se dědicové dohodnout o vypořádání dědictví. Jejich dohodu
soud schválí, pokud dohoda neodporuje zákonu nebo dobrým mravům. Soud bude zejména
přihlížet k tomu, aby dohodou nebyli poškozeni případní věřitelé zůstavitele. Nabývají-li
dědicové dědictví podle dědických podílů, soud tuto skutečnost potvrdí. Jde-li však o dědění
ze zákona, bude na podíl dědice započteno vše, co dědic obdržel od zůstavitele za jeho života,
pokud se nejedná o obvyklá darování. V tomto případě je k započtení zapotřebí, aby k němu
dal zůstavitel příkaz a nebo byl dědic vůči neopominutelným dědicům neodůvodně
zvýhodněn.
V rozhodnutí o potvrzení dědictví musí být uvedeno, kdo je dědicem, jaký je důvod nabytí
dědictví a předmět dědictví. U předmětu dědictví mohou nastat nejasnosti zejména při
posuzování podílu zůstavitele na společném jmění manželů. Pojednání o postupu soudu při
projednávání dědictví není předmětem tohoto pojednání.
Skutečnost, že o osudu majetku zůstavitele po jeho smrti rozhoduje nezávislý soud, je v
demokratickém státě dostatečnou zárukou, že nebudou poškozena práva oprávněného dědice.
Oprávněného dědice navíc chrání i sám zákon. Zejména platí, že nepravý dědic musí
oprávněnému dědici vydat majetek z dědictví, který má, a to podle zásad o bezdůvodném
obohacení tak, aby neměl z dědictví prospěch na úkor pravého dědice. Lze konstatovat, že
většina případů vypořádání dědictví probíhá zcela hladce a výjimky je vhodnější ponechat k
rozhodnutí oprávněným soudům.
Pokračování příště JUDr. Vít Jiříček,Olomouc

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Antonín Jiříček Kelč
Anežka Pitrunová Kelč
65 let
Bruno Vlček Kelč
Antonín Žaloudík Babice
70 let
Marie Škařupová Lhota
75 let
Jindřich Tvrdoň Němetice
Emilie Kutálková Kelč
82 let
Miroslav Pavlů Kelč
83 let
Anna Kolářová Kelč
84 let
Jaroslav Kutálek Kelč
Emil Novák Kelč
Karel Palata Kelč
85 let
Anděla Hýžová Lhota
Marie Zábranská Kelč
86 let
František Pivoda Lhota
Ludmila Koláčková Lhota
88 let
Drahomíra Sobková Kelč
90let
Marie Stříteská Kelč

Sňatky
Jaroslav Machač * Kateřina Pavelková
Martin Fuciman * Jana Valová

Narození
Jitka Abrmanová
Tomáš Kotrady
Samuel Mička
Zuzana Plachá

Úmrtí
Arnošt Orel 65 let Kelč
Ludmila Ocelíková 72 let Kelč
Jaroslava Hýžová 74 let Kelč

