ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

4/2010

Úvod
Začíná jaro, blíží se Velikonoce a příroda se probouzí k novému životu. Všude jsou vidět
následky zimy spousta nepořádku u silnic a místních komunikací. Objevují se také černé
skládky. Všechny tyto problémy je nutné zlikvidovat. Bohužel prostředků na jejich odstranění
není dostatečné množství. Město Kelč zaměstnává tři pracovníky, kteří se snaží udržovat
pořádek co nejlépe, ale všechnu práci nestíhají v potřebných termínech.
Okraje státních silnic jsou také plné posypového materiálu, který způsobuje prášení při
průjezdu aut. Tyto cesty uklízí správa silnic zlínského kraje. Všichni doufáme, že se na naše
cesty dostane co nejdříve.
Můžeme však také vidět příklady pracovitosti a odpovědnosti našich občanů, kteří nečekají na
pracovníky obce nebo silnic a uklízejí své okolí sami. Je to příklad pro všechny a chtěl bych
jim za tuto práci poděkovat. Jejich přičiněním je Kelč pěknější a čistější.
Po Velikonocích bude jako každoročně proveden sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, a to jak v Kelči 10. 4., tak v místních částech 17. 4. – Babice, Lhota, Komárovice,
Němetice.
Prosím všechny občany, aby svůj velkoobjemový a nebezpečný odpad předali přímo na
určeném místě pracovníkům svozové firmy a nedělali na místě sběru skládky.
Musím také připomenout, že se likviduje odpad pouze z domácností a ne podnikatelský
odpad. Rovněž stavební suť, okna a podobné odpady se nesbírají, ty je nutné odvézt přímo na
skládku.
Věřím, že společnou prací se nám všem podaří naše město udržet v pořádku a naopak je ještě
zkrášlit.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Městský úřad informuje
Výročí narození Vojtěcha Jasného
Svoz odpadů v dubnu 2010
Letní škola barokní hudby
Sbírka použitého ošacení
Dne 10. dubna 2010 uplyne 120 let od narození Vojtěcha Jasného, bývalého ředitele
kelečské školy. Vzpomínáme na něj nejen jako na učitele, ale i výborného sadaře, včelaře a
starostu Sokola. O jeho životě a dalších aktivitách vyjde brožura, kterou sestavil synovec V.J.,
pan Jan Jasný.

Svoz odpadů v dubnu 2010
plasty, papír, tetrapaky – čtvrtek 22. dubna
*****************************************************************
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Kelč – sobota 10. dubna 2010 – parkoviště u školy - 8,00 – 12,00 hodin
Žádáme majitele aut, aby v tento den neparkovali svá vozidla na uvedeném stanovišti sběru

odpadu.
Místní části – sobota 17. dubna 2010
8,00 – 9,30 hod Němetice u Obecního úřadu
9,40 – 10,50 hod Komárovice u has.zbrojn.
11,00 – 11,50 hod Lhota u obchodu
12,00 – 12,30 hod Babice u Obecního úřadu

Letní škola barokní hudby,
která se již potřetí uskuteční v Kelči, letos ve dnech 6. – 15. 8., hledá možnost ubytování v
uvedených dnech. Ubytovat potřebujeme zahraniční a tuzemské lektory, kteří na LŠBH budou
vyučovat. Máte-li možnost pronajmout pokoj nebo byt v Kelči, kontaktujte nás prosím na
adrese office@ensemblebaroque.cz nebo na tel. číslech 737 750 374 nebo 731 494 167.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální
služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové
ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
► Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
► Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
► Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
► Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
► Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
► Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
> ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce– z ekologických důvodů
> nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
> znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční :
dne: 28. dubna, 5., 12. a 19. května
čas: od 16 do 18 hodin
místo: Fara Kelč
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc. Uvítáme i finanční příspěvek na dopravu.

Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203

Usnesení z 43.zasedání Rady města Kelč dne 1. 3. 2010























Rada vzala na vědomí požadavky a návrhy TJ Kelč a pověřuje starostu dalším jednáním.
Rada vzala na vědomí žádost ing. Zdeňka Hlavici, Kelč 562 o rozšíření STL plynovodu v
Sázanech a pověřuje starostu dalším jednáním
Rada schvaluje pronájem níže uvedených pozemků v katastrálních územích:
Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Komárovice, Němetice, Lhota u Kelče, Babice u Kelče
Zemědělskému družstvu Kelečsko se sídlem v Kelči č.p. 269.(čísla parcel v zápisu).
Rada pověřuje starostu dalším jednáním ve věci směny zemědělsky obhospodařovaných
pozemků s p. Karlem Tvrdoněm, Kelč – Němetice č.p. 42.
Rada bere na vědomí zprávu č. 113/2009/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření města
Kelč za rok 2009 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku žákům 7. tříd ZŠ Kelč s trvalým bydlištěm v
Kelči, kteří se zúčastní lyžařského výcviku ve dnech 28.2 – 6.3.2010 ve Velkých Karlovicích ve
výši 250,- Kč na jednoho žáka.
Rada schvaluje nabídku BP projekt s.r.o., Valašské Meziříčí, Havlíčkova 234/1 – variantu č. 2
na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy hasičského domu v Kelči č.p. 241
a dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada uděluje souhlas firmě AKTIV 95 Opava s.r.o., Slezská 110/24, Opava k užití znaku Města
Kelč na reklamních předmětech „BUTON“.
Rada schvaluje uzavření dohody s TJ Kelč, oddíl kopané na pronájem veřejného prostranství v
parku u kina k pořádání diskoték v květnu a červnu 2010 a pověřuje MěÚ doplněním dohody
o další podmínky.
Rada schvaluje výsledek hospodaření se sociálním fondem Města Kelč za rok 2009 a rozpočet
fondu na rok 2010 dle předložené zprávy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů na pozemcích Města Kelč dle předložených
žádostí a posouzení p. Jiřího Michalíka: 1 ks borovice na pozemku p.č. 193/1 a 21 ks topolů
na pozemku p.č. 437 v k.ú. Kelč-Staré Město.
Rada odmítá žádost ing. Libora a Jana Skácalových, Vsetín, Semetín 1424 o směnu pozemků
parc. PK č. 255/16 a 1303 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Rada odmítá nabídku firmy ALSICO s.r.o. Velký Újezd na instalaci regulačních jednotek DRVO
za účelem úspor elektřiny veřejného osvětlení.
Rada bere na vědomí návrhy dodatků zřizovacích listin ZŠ a MŠ Kelč a předává je k projednání
zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s geometrickým plánem pro rozdělení pozemku st.pl. 100 v k.ú.
Němetice a doporučuje zastupitelstvu schválit odprodej odměřené části pozemku manželům
Kunovským, Němetice č.p. 24.
Rada předkládá zastupitelstvu návrh prodejních cen obecních pozemků.

Kultura
Pálení čarodějnic
Malé ohlédnutí za akcemi v Kelči v prvním čtvrtletí roku 2010
Přehled akcí všech pořadatelů do konce roku 2010 v Kelči
Denní stacionář Anděl pořádá
dne 30. dubna v areálu ČSCHDZ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
Sraz všech čarodějnic - malých i velkých - v 16,00 v areálu.
Každá čarodějnička si připraví malé představení o své osobě.
Bohaté občerstvení zajištěnoMalé ohlédnutí za akcemi v Kelči v prvním čtvrtletí roku 2010

Malé ohlédnutí za akcemi v Kelči v prvním čtvrtletí roku 2010
Koncerty:
Scholla Kelč - koncert ve farním kostele – pod vedením Bětky Pastrnkové jste si mohli znovu
navodit vánoční atmosféru.
Novoroční koncert Martina Jakubíka v kostele sv. Kateřiny – velice komorní
a přátelská atmosféra – ta je vždy, když k nám zavítá pan Jakubík z Oder.
Plesy s diskotékou:
Myslivecký ples
Sportovní ples
Skautský ples
Farní ples
Hasičský ples
Maškarní ples dětí MŠ
Každý ples byl svým způsobem jiný, proto si myslím, že si všichni účastníci přišli na své.
Šibřinky u Pajdlů – malá účast – škoda – akce byla výborně připravena, bar vyzdobený, jídla
dostatek a hudba podle přání přítomných masek.
Posezení u cimbálu s CM Voděnka a valašským souborem Malá Rusava ....opět škoda, že tak
výborný program mladých umělců shlédla hrstka přítomných návštěvníků. Podle těch, co
program viděli, to bylo zatím to nejlepší, co takový žánr v Kelči kdy předvedl.
Domácí zabíjačka – pro velký úspěch se akce bude opakovat – v říjnu!! Již několik let se
našimi hlavami honila myšlenka na uspořádání této akce. Konečně se našel někdo, kdo se
nebál a plán dotáhl do konce. OS Anděl si dalo práci a výsledkem bylo hodně spokojených
žaludků. Ne na všechny se samozřejmě všeho dostalo, proto se sdružení rozhodlo akci
zopakovat a napříště mít více pochutin, aby uspokojilo co nejvíce účastníků.
Pro školy se hrála dvě představení – v lednu pohádka O Štěněti Balynce a v březnu
odložené představení Divadla Andromeda z Prahy – O rohaté princezně. Obě pohádky se
dětem líbily, což je samozřejmě dobře a věříme, že i v příštím roce jim nabídneme něco
hezkého.
Myslivecké odpoledne s programem – Jsme rádi, že i některé spolky se zapojují do
kulturního života obce a nabízí program pro širokou veřejnost. Vydařené odpoledne
pokračovalo v zábavě i večerním programem. K tomu dobré zvěřinové jídlo – příště přijďte i
Vy!

Výstavy:
Výstava modelů lodí a vojenské techniky
VYHODNOCENÍ VÝSTAVY MODELŮ - Za vystavovatele Pajdla Miroslav
V malém sále Kulturního domu v Kelči proběhla ve dnech 27. a 28. února 2010 první výstava
plastikových modelů. Sedm modelářů z Kelče a z Val.Meziříčí vystavovalo 72 modelů, téměř
ze všech oblastí plastikového modelářství, mimo malé železnice.
Uznání patří všem modelářům a vystavovaným modelům, zvláště leteckým a tankovým
miniaturám. Jejich soupeři se staly velké modely letadel a lodí. Úžasné byly modely dvou
plachetnic a pro nezasvěcené diváky také diorámy „situační modely zasazené do přírody“.
Výstavu navštívilo téměř 300 diváků. Jejich ohlasy, napsané do návštěvní knihy jsou až
nečekaně pozitivní. Jejich přání je, aby taková výstava nebyla poslední
a uvítali by stejnou nebo ještě rozšířenější výstavu každý rok.
Děkuji návštěvníkům za jejich zájem, děkuji vystavovatelům a Městskému úřadu za pomoc a
realizaci tohoto projektu.
Velikonoční výstava – první ročník – jak všichni doufají budou další ročníky– mile
překvapil. Velký sál kulturního domu dal prostor paní aranžérce, která využila všeho, co sál
nabízel. Opravdu se bylo na co dívat, co koupit nebo inspirovat k vlastní výrobě. K tomu
dostatek dobrého domácího občerstvení, něco k zakousnutí a zapití a člověk odcházel s
dobrým pocitem, že se něco podařilo.
A ještě poděkování:
Děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli na přípravě Velikonoční výstavky. Děkujeme MěÚ
Kelč, jejich pracovníkům, kteří pomáhali s odvozem a dovozem, všem vystavujícím, těm,
kteří na výstavku přišli. V neposlední řadě děkujeme i pracovnicím Denního stacionáře, které
se na přípravě výstavky podílely nad rámec svých pracovních povinností.
Marta Leinertová
Divadlo:
Ochotnický soubor z Hrachovce výborně sehrál komedii Charleyova teta. Tento soubor jezdí
do Kelče již několik let a je zárukou, že i ochotníci dovedou sehrát divadlo na téměř
profesionální úrovni. Pokud nacvičí další hru, určitě je znovu uvidíme.
Rodinné centrum Slůně Kelč – nové občanské sdružení, jež nabízí rodičům s malými dětmi
nejen prostory pro hraní a setkávání se, ale i různé přednášky a další zajímavé aktivity. Určitě
vás budou o svých akcích informovat.
Pokud jsem na některé akce zapomněla, nebylo to úmyslně. Níže uvádím i přehled akcí, které
nás čekají v dalším období. Udělejte si proto poznámku do vašeho kalendáře a určitě se
někam vydejte.
Pokud se právě vaše plánovaná akce neobjevila v plánu, je to proto, že jste ji neposlali.
Můžete to napravit a v příštím čísle ji zveřejníme.
(MS)

Přehled akcí všech pořadatelů do konce roku 2010 v Kelči –

Duben
Sobota 17. 4. – Turistický výlet po okolí Kelče – Orel Kelč
Pátek 30. – Slet čarodějnic – Areál chovatelů – OS Anděl
Květen
Sobota 1. 5. – Rybářské závody – Chmelník – ČRS
Sobota 15. 5. – Kelečské křižování – cykloturistický orient. závod – Orel Kelč
Sobota 15. 5. – Zkoušky vloh psů – Areál chovatelů – Myslivecké sdr. Kelečsko
Sobota 22. 5. – Disco – park u kina – TJ Kelč – oddíl kopané
Sobota 22. 5. – Zájezd na Orelskou pouť na sv. Horu u Příbrami – Orel Kelč
Neděle 30. května – Kácení máje – Areál chovatelů – Skauti
Červen
Sobota 5. 6. – Závod na odrážedlech – víceúčelové hřiště – Orel Kelč
Neděle 6. 6. – Den dětí-Superogar z Kelče – Areál chovatelů – OS Anděl
Sobota 12. 6. – Disco – park – TJ Kelč – oddíl kopané
Pátek 17. 6. – Svatojánské zvyklosti – Restaurace u Pajdlů – Sv. Hýža
Neděle 19. 6. – 5. ročník festivalu dětských coutry tan.soub. – Orel Kelč
So-Ne -26.-27.6. – IV.Kelečský jarmark – park – Město Kelč
So-Ne – 26.-27.6. – Výstava drobného zvířectva – Areál chovatelů – ČSCHDZ
Červenec - Srpen
So,Ne - 3.-4.7. – Memoriál Zdeňka Pajdly – turnaj v kopané
6.-15. 8. – Letní škola barokní hudby – zámek,kostel,KD – Město Kelč
So,Ne - 14. -15.8 – Dračí lodě – Chmelník – TJ Kelč – oddíl kopané
Sobota 28. 8. – Myslivecké odpoledne na střelnici – veřejná soutěž ve střelbě –
srpen – Farní den – Fara Kelč – Farní úřad
Září
zájezd pro rodiče s dětmi – termín bude upřesněn – Město Kelč
Neděle 12. 9. – Babí léto – park – Město V.M. a Kelč
Neděle 19. 9. – Pohádkový les – park – Skauti
Říjen
Sobota 16. 10. – ParaAkademie – KD – OS Anděl
Středa 27. 10. – Lampiónový průvod – Město Kelč
Sobota 30. 10. – Zabíjačka – Areál chovatelů – OS Anděl
Listopad
Čtvrtek 11. 11. – Posezení s důchodci – KD – Město Kelč
Pá –Ne – 26.-28. 11. – Vánoční výstava – KD – OS Anděl
Prosinec
Neděle 5. 12. – Mikulášská pohádka s nadílkou – KD – Skauti
Pondělí 6. 12. – Mikuláš na náměstí – Město Kelč
?? – adventní a vánoční koncerty
Pátek 24. 12. - Živý betlém
Své akce mají i Sbory dobrovolných hasičů
Pohárové soutěže v Němeticích – 26.6., 17.6., 24. 7. – SDH Němetice

Kuželky
Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 14. – 16. kola:
Lipník „C“ - Kelč „A“ 6 : 4 1541 – 1515 0
Kelč „A“ -Zubří 6 : 4 1703 – 1697 2
Bílovec „B“ -Kelč „A“ 4 : 6 1481 – 1544 2
Kelč „B“ - Frenštát „B“ 6 : 4 1553 - 1586 2
Hranice „B“ – Kelč „B“ 10 : 4 1612 – 1414 0
Kelč „B“ – N.Jičín „B“ 8 : 2 1467 – 1417 2
Tabulka po 16. kole
Zubří 16 14 0 2 1659 126:34 28
Sedlnice „B“ 16 11 0 5 1601 100:60 22
Kelč „A“ 16 11 0 5 1601 98 :62 22
Lipník „C“ 16 10 0 6 1556 90 :70 20
Bílovec „B“ 16 9 0 7 1599 83 :77 18
Hranice „B“ 16 8 0 8 1596 84 :76 16
Sedlnice „C“ 16 8 0 8 1550 76 :84 16
N.Jičín „B“ 16 4 0 12 1416 51 :109 8
Frenštát „B“ 16 3 0 13 1496 57 :103 6
Kelč „B“ 16 2 0 14 1437 35 :125 4
J- Gassmann

Základní škola informuje
Lyžařský výcvikový kurz (28.2. – 6.3.)
Letošní zima má jednu velikou výhodu – umožňuje naprosto senzační a jedinečné lyžařské
vyžití. Cíl našeho „lyžáku“ byl jasný – chata Kyčerka ve Velkých Karlovicích.
Už poněkolikáté nás prostředí nezklamalo. Vynikající sněhové podmínky, útulná chata,
tradičně výborná strava, milý personál, dobří instruktoři (pí uč. M. Davidová, p.řed. R. Blaha,
p.uč. L. Hrabák) a také zázemí pro relaxaci po návratu ze svahu – to vše přispělo k
bezchybnému pobytu na horách.
Hned první den byly děti rozděleny na lyžaře, skoro lyžaře a začátečníky a začaly s vlastním
výcvikem. Ti zdatnější pilovali styly a řezali svahy v carvingových obloucích. Ti ostatní
zkoušeli, co zvládnou, vstávali a padali a znovu a znovu bojovali s neposlušnými lyžemi a
hůlkami, se sněhem a sami se sebou. A nakonec zvítězili! V prvních dnech patřili k
začátečníkům a v polovině týdne už zdatně sjížděli svah.
Lyžařský sport získal další nadšence. Mnozí poprvé v životě strávili dny bez rodičovského
dozoru a i v této zkoušce obstáli dobře.
Týden na horách hodně rychle utekl a děti nastupovaly do autobusu s myšlenkou, že jsou
docela dobrý kolektiv, který se umí bavit a v němž si umí jeho členové navzájem pomoci.
Prevence sociálně patologických jevů u nás ve škole aneb jak motivujeme (10.3.)
Naším zájmem je, aby se děti chodící k nám do školy správně orientovaly v oblasti

mezilidských vztahů, zdravého životního stylu, pochopily škodlivost kouření, zneužívání
návykových látek, uměly se bránit šikaně, agresi spolužáků a rádoby kamarádů, nepodléhaly
zneužívání informačních technologií, nepropadly gemblerství apod. Proto jsme rádi využili
nabídky sdružení Harmonia Universalisse, které se zabývá kulturní činností, protidrogovou
prevencí a vydavatelskou činností.
Pro děti 1. stupně byl určen program „Sezname, otevři se“. Písničky s originálními texty spolu
s průvodním slovem , dialogy a interaktivními prvky odkrývaly před posluchači témata jako
„umět se dívat kolem sebe a schopnost vidět věci v souvislostech, aktivní přístup k životu,
posílení sebevědomí, základní zásady komunikace, rozvíjení fantazie a kreativita, zdravé
sebeprosazování, umění naslouchat a vliv médií na člověka.
Pro děti 2. stupně byl určen program „ Na rovinu“. Informace se prolínaly s příklady z
běžného života a přitom se nejednalo o přednášku. Střídáním mluveného slova s písničkami a
skeči byla stále udržována pozornost posluchačů. Během 60 minut byla dětem nastíněna
nemilosrdná fakta o nebezpečí jakékoliv závislosti. Program také zdůrazňuje negativní vliv
médií a počítačové techniky na osobnost člověka, klade důraz na zdravý rozum každého a
pocit zodpovědnosti vůči své osobě a okolí. Děti jsou při tomto programu nejen diváky, ale
také přímými účastníky programu, protože mohou na předložené informace okamžitě
reagovat a jsou tak vtahovány do děje.
Cílem programu je probudit nebo rozvíjet u mladého člověka činorodý způsob života.
Dopravní výchova ve 4. třídě
V úterý 2.3. proběhla dopolední výuka ve 4. třídě v duchu dopravní výchovy. Navštívila nás
pracovnice Městského úřadu ve Valašském Meziříčí Mgr. Zlámalová, která dětem
zprostředkovala teoretické informace k této problematice. Vzhledem k tomu, že čtvrťáci jezdí
letos i na dopravní hřiště, byla to pro ně dobrá průprava.
Hasík – 2. část
Ve čtvrtek 18. března přišli hasiči z valašskomeziříčského Hasičského záchranného sboru za
našimi druháky a šesťáky podruhé. Obsahovou náplň dvouhodinovky vyjadřují následující
postřehy dětí ze 2. třídy:
„Na dnešní den jsme se moc těšili, přišli k nám do třídy opět hasiči. Vysvětlili nám, co máme
dělat, když u nás bude hořet. Jestli ucítím kouř někde v domě, dám si na pusu kapesník a
polezu po čtyřech kolem zdi ke dveřím. Sáhnu na dveře, pokud jsou horké, vezmu peřinu nebo
hadry a zacpu všechny díry. Vyvěsím z okna prostěradlo a volám HOŘÍ! Když jsou studené,
opatrně je otevřu a schovám se za roh, pak rychle uteču ven. A při třetím setkání jdeme celá
třída na návštěvu k nim, jsme moc zvědaví.”
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
Jaro už nám zaklepalo na dveře a je tady i s dlouho očekávaným sluníčkem. Probouzející se
příroda se stává hlavním tématem činností s dětmi. K vítání jara nerozlučně patří příprava na
velikonoční svátky. Vyrábí se velikonoční výzdoba, malují se a zdobí vajíčka, pečou se
velikonoční beránci a perníčky, pletou se pomlázky. V mateřské škole jsme společně s dětmi
vytvořili veselou jarní náladu v podobě výstavky dětských prací. Jaro je též příznivé období
pro ekologické/environmentální vzdělávání dětí.Této oblasti věnujeme ve školním programu
velkou pozornost. Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o
ekologickou výchovu s názvem „MRKVIČKA“.

Každý rok v dubnu slavíme také Den Země a nezapomeneme ani na starou tradici „Slet
čarodějnic“.
Zaměříme se i na dopravní výchovu s názvem „Co máš dělat na červenou?“ Předškolák by
měl už znát základní pravidla silničního provozu a vědět, že je v ohrožení i jako chodec. A to,
že se na silnici musíme mít na pozoru, nám přijede říct Divadlo „Smíšek“ s pohádkou
„Neposlušné autíčko“ ve čtvrtek 15. dubna.
Věnovat se budeme také preventivní výchově „Jak si hrát, aby nás to nebolelo“.
V rámci preventivní výchovy navštívíme Hasičský dům v Kelči, kde se děti seznámí s požární
technikou a zapojí se také do výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“.
A jak zabezpečit dětský svět?






Děti chráníme před kontaktem s horkými tekutinami, ohněm, rozpálenými topidly.
Divoké hry musí mít pravidla.
Zahradní jezírka, nádrže a jiné vodní rezervoáry zabezpečíme před dětmi.
Důsledně dodržujeme pravidla pro přecházení vozovky a pro pohyb na chodníku.
Domácí chemikálie, léky, ředidla, jedy, hnojiva a podobné věci patří pod zámek!

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků!
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Ruty Šuty informuje
Plesová sézona 2010
Ač se to nezdá, náš soubor už odtančil pátou plesovou sezónu. Z malých nezkušených dětí se
během pěti let stali zkušení, skoro dospělí tanečníci, kteří odvádějí vždy bezvadný výkon. Po
soutěžích, na které jezdíme a kde vždy panuje nervozita, tréma a obava z porotců, je
vystupování na plesech velice pohodové a radostné. Tančili jsme v Opatovicích na Sokolském
a Hasičském plese, v Kladerubech na dětském maškarním plese, v Kelči na Farním plese, v
Hranicích na Maturitním plese Střední průmyslové školy a Farním plese, ve Frenštátu pod
Radhoštěm na Hasičském plese a v Přerově na Maturitním plese Střední zemědělské školy.
Velice si ceníme pozvání od agentury J. D. Produktion s.r.o na předávání cen o nejlepšího
sportovce Uherského Hradiště. Tuto velkou akci natáčela i regionální televize Slovácko. O
vystoupení píšou děvčata, která tam tančila (stepovala) ve svém článku.
K souboru country tanců Ruty Šuty od října přibyli i kluci, kteří tančí úplně jiný styl tance breakdance, ale to vůbec nevadí, důležité je, že poctivě trénují, baví je to, nechají si poradit a
mají velkou chuť a radost z tancování. Je to skupina s názvem Massive Break Crew. Kluci
poprvé vystupovali v listopadu na Mikulášském tancování a v prosinci na Vánočním
zvonkování v ZŠ Kelč. Protože jsou kluci opravdu šikovní, tak si s děvčaty připravili
choreografii ve stylu Hip hop a Breakdance a zatančili ji poprvé na Farním plese v Kelči. Naši
breakaři vystupovali s velkým úspěchem i na dětském maškarním plese v Kelči.
Závěrem chci poděkovat všem tanečníkům za bezvadné výkony na tanečním parketu, rodičům
za odvozy a pořadatelům plesů za pozvání. Nyní nás čekají opět náročné zkoušky, nácvik
nových choreografií a hlavně účast na květnovém Mistrovství republiky v country tancích v
Sokolově.
Doufáme, že nám budete držet palce i pěsti, vždyť jedeme obhajovat bronzové medaile!
Hegarová Jitka

TANČENÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI
Na pozvání agentury J. D. Production jsme jely 26. 2. 2010 vystupovat do Uherského
Hradiště na předávání cen o nejlepšího sportovce tohoto města. Dojely jsme v pořádku a hned
jsme pospíchaly na prostorovou zkoušku. Ta se nám celkem povedla, ale hlavní bylo samotné
vystoupení. Celý večer provázel mluveným slovem p. Petr Salava, se kterým jsme měly
společnou šatnu. Vystupovaly jsme s cloggingovou choreografií SEXY PISTOLS, kterou
jsme samy vymyslely podle stejnojmenného filmu. Byl to krásný a nezapomenutelný zážitek.
Nebylo to ale naše první vystupování v Uherském Hradišti, jezdíme také vystupovat na
předávání grantů nadace Děti-kultura-sport, kde jsme měli možnost potkat mnoho známých
tváří, jako je např. Ondřej Ruml, Kateřina Neumannová, Jiří Králík nebo naše oblíbená
skupina All X. Na této akci jsme díky Ruty Šuty mohly potkat olympijskou vítězku a mistryni
světa paní Danu Zátopkovou. Také nás točila televize. Za námi na plátně promítali online
naše vystoupení. Dostaly jsme pochvalu od pana Hegara a jeli jsme na ples do Frenštátu pod
Radhoštěm. Na takový zážitek jako v UH budeme vzpomínat jen v tom nejlepším a nikdy na
něj nezapomeneme.
Tereza Jandová, Veronika Hegarová

Český rybářský svaz Kelč informuje
Rybářské závody
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

Různé
AEROBIK S ANDREOU
Orelská florbalová liga
KVĚTINOVÝ DEN - 12. KVĚTNA 2010
POSEZENÍ SE SENIORY

AEROBIK S ANDREOU
Kdy: Každé pondělí od 17,00 do 18,00
Kde: V tělocvičně ZŠ Kelč
Cena: 20kč

Hodina zahrnuje: Aerobik + posilování
Budu se na Vás těšit, Andrea

Orelská florbalová liga
Finálový turnaj starších žáků 2009/2010
Datum: 23. – 24. dubna 2010
Čas: 9:00 do 19:00
Místo: tělocvična ZŠ Kelč
Srdečně zveme všechny příznivce florbalu!

KVĚTINOVÝ DEN - 12. KVĚTNA 2010
Po dvouleté odmlce proběhne v druhém květnovém týdnu v Kelči veřejná celostátní sbírka
Ligy proti rakovině Český den proti rakovině 2010 (14. Květinový den).
Hlavním tématem sbírky a preventivních letáků bude prevence karcinomu prostaty a stejně
jako v minulých letech budou nadále propagovány další prevence rakoviny a zdravého
způsobu života, jejichž dodržováním můžeme předejít až 50 % všech nádorových
onemocnění. Barva stužky kytiček bude letos červená, minimální prodejní cena za 1 kytičku
zůstává 20 Kč.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou chodit ve dvou
skupinách.
Těšíme se na vaši vstřícnost a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky

Chtěli bychom Vás pozvat na :

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 7.4.2010 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
Přednáška o humanitární pomoci na Ukrajině, kterou přednese řeckokatolický kněz a
koordinátor humanitární pomoci na Ukrajině P. Rostislav Strojvus.
Posezení se také zúčastní P. Jan Bleša
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby

Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování
Děděnízezákona
Již dříve jsme uvedli, že občanský zákoník výslovně určuje, jakým způsobem má být
vypořádán majetek zůstavitele, který nevyužil možnosti rozhodnout sám o vypořádání svého
majetku pro případ smrti a nepořídil závěť. Tento způsob dědění se nazývá dědění ze zákona.
Dnes platný občanský zákon zahrnuje mezi osoby, které mají dědit ze zákona, především
pokrevní příbuzné, manžela nebo manželku, partnera nebo partnerku a také osoby, které po
dobu jednoho roku žily se zůstavitelem ve společné domácnosti a z toho důvodu pečovaly o
společnou domácnost a ty osoby, které byly ve své výživě odkázány na zůstavitele. Partneři
jsou mezi zákonné dědice zařazeni od 1. července 2006.
Dědicové ze zákona jsou rozděleni do čtyř skupin s tím, že dědicové další skupiny budou
dědit až v případě, že není dědic předcházející skupiny. Manžel (manželka) a partner
(partnerka) jsou uvedeni v první a druhé skupině a budou k dědění ve druhé skupině povoláni
jen když zůstavitel nemá potomky. Ve druhé a třetí skupině jsou uvedeny osoby, které žily se
zůstavitelem ve společné domácnosti a o tuto pečovaly a ty, které byly svou výživou
odkázány na zůstavitele.
V první skupině dědí zůstavitelovy děti a manžel (partner). Základní podmínkou dědění v
první skupině je, že zůstavitel má alespoň jednoho potomka. Při dědění v této skupině dědiců
jsou podíly všech dědiců stejné. V případech, kdy nedědí dítě zůstavitele, nabývají jeho díl na
dědictví stejným dílem jeho děti (tedy vnuci zůstavitele) a nedědí-li vnuci, nabývají jejich díl
stejným dílem jejich děti (tedy pravnuci zůstavitele). V těchto případech budou vnuci dědit
jen díl připadající na jejich otce (tedy syna zůstavitele) a pravnuci jen díl připadající na jejich
otce (tedy vnuka zůstavitele).
A nyní několik poznámek k dědicům první skupiny. Především dítětem je dítě, jehož otcem
(matkou) je zůstavitel. Matkou je dle nyní platného práva vždy žena, která dítě porodila.
Nelze vyloučit, že tato zásada může být změněna ve vazbě na vývoj v medicíně, který je již
obecně znám a kterým je popisován v odborné literatuře. Složitější může být určení
zůstavitele jako otce. Nezáleží vůbec na tom, zda jde o dítě manželské nebo nemanželské. V
případě zjišťování otcovství a jeho popírání jsou využívány moderní metody a nezřídka se
objeví v dědickém řízení zajímavá překvapení. Pro naši potřebu se spokojme s tím, že za otce
dítěte se podle zákona považuje manžel matky, pokud se dítě narodilo v době uzavření
manželství do uplynutí třístého dne po jeho zániku, nebo po jeho prohlášení za neplatné. Další
vymezení pojmu otcovství, která mohou být použita při rozhodování o dědicích v dědickém
řízení, obsahuje zákon o rodině. Půjde zejména o určení otcovství souhlasným prohlášením
rodičů před matričním úřadem nebo soudem, určení otcovství soudem a určení otcovství
souhlasným prohlášením rodičů k dítěti počatému ale ještě nenarozenému. Soud může o
určení otcovství rozhodovat na návrh dítěte, matky nebo muže, který o sobě tvrdí, že je otcem
dítěte.
Je třeba vědět, že dle našeho práva se za dítě považuje i dítě počaté za podmínky, že se narodí
živé. Tento princip obsahovalo již staré římské právo a je škoda, že dnešní doba nečiní z této

zásady odpovídající závěry v případě umělého přerušení těhotenství.
Ve druhé skupině dědí dědicové v případě, že zůstavitel neměl potomky. V této skupině dědí
pozůstalý manžel nebo partner, rodiče zůstavitelovi a ti, kteří žili po dobu jednoho roku před
smrtí zůstavitele se zůstavitelem ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o
společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele. Splnění podmínek dědění v
této skupině prověřuje soud v průběhu dědického řízení dle dokladů, které dědicové soudu
předloží. To se bude týkat zejména případů společného žití se zůstavitelem ve společné
domácnosti, společné péče o tuto domácnost a odkázání na vyživování zůstavitelem. Podíly
jednotlivých dědiců v této dědické skupině jsou stejné.
Ve třetí skupině dědí dědicové v případě, že není žádný dědic zůstavitele ani ve druhé skupině
dědiců. Ve třetí skupině dědí zůstavitelovi sourozenci a opět ti, kteří žili se zůstavitelem
nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto
důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni svou výživou na zůstaviteli.
Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho podíl stejným dílem jeho děti. I v
této skupině jsou podíly dědiců stejné.
Ve čtvrté skupině dědí dědicové v případě, že není dědic třetí skupiny. Zde dědí stejným
dílem prarodiče zůstavitele, tedy dědeček a babička zůstavitele a nedědí-li žádný z nich, dědí
stejným dílem jejich děti, tedy strýcové a tety zůstavitele.
Pokud nenabude dědictví po zůstaviteli žádný z dědiců ze zákona a zůstavitel nerozhodl o
dědictví v pořízené závěti, připadne dědictví státu jako odúmrť, jak jsme již dříve vysvětlili.
pokračování příště

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Milena Pastrnková Kelč
65 let
Marie Jiříčková Kelč
Zdeňka Jurečková Kelč
70 let
Vojtěch Gerla Kelč
Marie Ondrušková Kelč
Jarmila Škrlová Kelč
Jiří Matyska Kelč
Ludmila Blažková Kelč
84 let
Jiřina Pavelková Lhota
Anna Plesníková Kelč
Karel Minář Kelč
87 let
Marie Horáková Kelč

Ludmila Strnadlová Kelč
89 let
Jindřiška Škařupová Kelč
92 let
Antonie Hašová Komárovice
94 let
Marie Chvatíková Kelč

Narození
Natálie Kubíková
Jan Stříteský
Ondřej Bek
Prokop Kašaba
Přemek Šimon
Daniel Zdráhala

Sňatky
Tomáš Mareček * Ilona Ovčáčíková

