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Rada projednala návrh rozpočtu Města Kelč na rok 2010 ve výši 26 900.000,- Kč v příjmové i
výdajové části dle přílohy. Tento návrh doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření a závěrečný účet Města Kelč za rok 2009 a
předává je k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí výsledek inventarizace majetku Města Kelč, provedené k 31.12.2009.
Rada byla seznámena s žádostmi TJ Kelč a souboru Aerobik Fitteam Kelč o finanční příspěvky
na rok 2010 a odkládá je k řešení po schválení rozpočtu na rok 2010.
Rada schvaluje pronájem pozemku parc.č. 6/2 orná půda v k.ú. Babice u Kelče p. Antonínu
Konvičnému, Babice č.p. 29 a p. Františku Jurenkovi, Babice č.p. 4 dle předloženého návrhu.
Rada vyhlašuje záměr prodeje části obecního pozemku parc.č. 1328/1 ost. plocha v k.ú. Kelč
– Staré Město o výměře cca 63 m2, přesná výměra bude stanovena geometrickým
zaměřením skutečné hranice pozemků.
Rada odmítá žádost ing. Libora a Jana Skácalových, Vsetín - Semetín 1424 o odprodej
obecního pozemku parc. PK č. 1303 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Rada schvaluje pronájem budovy sýpky v Kelči č.p. 270 včetně pozemku parc.č. 200/1 a st. 73
v k.ú. Kelč – Nové Město společnosti Vast Tercia s.r.o., Husova 29, Valašské Meziříčí.
Rada byla seznámena s návrhem smlouvy se Zlínským krajem o poskytnutí finančního
příspěvku Městem Kelč na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010 a doporučuje ji
zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí inspekční zprávu a protokol o provedené inspekci v Mateřské škole Kelč
v prosinci 2009 Českou školní inspekcí, pracoviště Zlín.
Rada schvaluje převedení hospodářského výsledku Základní školy Kelč za rok 2009 ve výši
13.531,53 Kč do rezervního fondu.
Rada doplňuje své usnesení č. 561/40 z 11.1.2010 a na základě vyjádření osadního výboru v
Komárovicích odmítá žádost o odprodej obecních pozemků v k.ú. Komárovice.
Rada odmítá žádost manželů Hruškových, Lhota č.p. 22 o odprodej části obecního pozemku
parc.č. 885/3 v k.ú. Lhota u Kelče.
Rada bere na vědomí žádost manželů Srkalových, Kelč č.p. 507 o změnu územního plánu k
pozemkům parc.č. 211/1 a 212 v k.ú. Kelč – Nové Město a odkládá ji k řešení při zpracování
nového územního plánu Města Kelč.
Rada vzala na vědomí požadavky osadního výboru Němetice na rok 2010, dalším jednáním
pověřuje starostu.

Městský úřad informuje
Finanční úřad Valašské Meziříčí oznamuje:
ve dnech 15.3. a 22.3.2010
v době od 8.00 hod. – 11.30 hod. a 12.30 hod – 16.30 hod.
v zasedací místnosti MěÚ Kelč
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci FÚ Valašské Meziříčí k předání
tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání,
převzetí daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Ing. Jiří Sobek, ředitel

Platby:
!!! Ke dni 31. 3. 2010 je splatný:




poplatek za svoz odpadu pro rok 2010
poplatek za psa za rok 2010
nájem z pozemku – zahrádek za rok 2010

Pokladna pro příjem plateb v měsíci březnu je pondělí a středa od 8 do 11,30 a od 12,30 do 17
hodin.
(ve středu 7. dubna 2010 bude pokladna zavřena)

Svoz tříděného odpadu v březnu:
plasty – 25. března 2010

Kultura
Myslivecké sdružení Kelečsko
pořádá

Myslivecké odpoledne
6. března 2010 v 16.30 hodin, Kulturní dům Kelč
program: Hudební produkce Jiří Rozsypal Vsetín
Myslivecké fanfáry Prof. Antonína Dyka
Mažoretky
Myslivecká tombola,
Pohoštění, myslivecké speciality
Na přátelské posezení u kulturního programu Vás srdečně zvou myslivci
Lubomír Pavelka, předseda MS

Honební společenstvo Kelečsko, se sídlem 756 43 K e l č
zve všechny své členy
(majitele pozemků K.ú. Kelč Nové- Město, Kelč Staré- Město, Komárovic, Lhoty u Kelče)

Na valnou hromadu HS
6. března 2010 v 16.00 hodin, Kulturní dům Kelč
Program: 1. Zahájení

2. Informace o činnosti honebního společenstva
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
6. Kulturní program, mažoretky,myslivecké fanfáry, hudba, myslivecká tombola, pohoštění
myslivecké speciality
Zdena Zgažarová, členka výboru HS

Denní stacionář Anděl Kelč
pořádá

VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
v Kulturním domě Kelč
12., 13. a 14. března 2010
pátek: 16 – 19 hodin
sobota: 14 – 18 hodin
neděle: 13 – 17 hodin
Ukázka lidových řemesel a velikonočních zvyků:
malovaní kraslic s lidovou malérečkou paní Vyčítalovou
prodej dřevěných výrobků pana Žalmánka
zdobení perníčků s paní Žídkovou
prodej pletených košů pana Vozáka
ukázky vyšívání z Domova Javorník
ukázky pletení z pedigu z Domova Větrný mlýn
prodej březových metel pana Vrby
tatary vás naučí plést chlapi z Kelče
ukázka výroby ozdob z marcipánu paní Jonásové
prezentace a prodej zdravé výživy z ASO Zámrsky
ukázky výroby a prodej šperků paní Pitrunové
ukázka a prodej pletení z papíru paní Čížové
prodej medu a svíček ze včelího vosku pan Juráně
ochutnávka zdravé výživy a pekařských výrobků z pekárny Lešná
ochutnávka uzenářských výrobků z Masného průmyslu Krásno
ochutnávka výrobků z mlékárny Valašské Meziříčí
výstavka výrobků z MŠ Kelč
výstavka výrobků z OU Kelč
výstavka výrobků ze SVP Kelč
prodejní výstavka DS Anděl
V sobotu v 15 hodin – přednáška pana Lebiše, zahradnictví Boskovice
– dozvíte se vše kytkách – jak sadit, zalévat, do jaké zeminy, jaký obal použít, čím a jak hnojit
atd. Vaše případné dotazy vám pan zahradník rád zodpoví.

Pro návštěvníky připraveno výborné občerstvení:
lopaťáky, trubičky, sýrové rolády, pomazánky, párek v rohlíku, svařené víno, káva, alko a
nealko, pivo….

Sobota 27. března v 19 hodin
Kulturní dům Kelč
Divadelní soubor Hrachovec uvádí hru

Charleyova teta
Jevan Brandon Thomas
komedie s vtipnou zápletkou a tradičním anglickým humorem
Vstupné 80 Kč
Fotografie z odehraného představení v Hrachovci http://picasaweb.google.com/ovhrachovec/CharleyovaTeta2010#

Doporučujeme:
Pondělí 26. dubna 2010 v 19.00 hod.
Malá scéna Zlín

RADŮZA
Koncert vynikající a populární zpěvačky a multiinstrumentalistky. Držitelka tří sošek zlatých
Andělů, cena: 320,- Kč
Úterý 18. května 2010 v 19.00 hod.
Malá scéna Zlín
Willy Russell: SHIRLEY VALENTINE - One woman show
Simona Stašová v deseti rolích! Život je potřeba žít naplno a nikdy není pozdě ho změnit.
cena: 350,- Kč

Program Kina Kelč na měsíc březen 2010
Neděle 7.března v 16 hod.
DOBA LEDOVÁ 3
Nová „Doba ledová“ zavede hlavní hrdiny i diváky do ohromného podzemního světa
dinosaurů. Je to země nebezpečí, ohromných tvorů a rostlin, země plná tajemných míst.
Dětský kreslený film v českém znění s Jiřím Lábusem,Otou Jirákem, Kateřinou Brožovou a.j.

94min.,vstupné 35Kč.
Neděle 14.března v 18 hod.
DOKONALÝ ÚNIK
Mladý pár tráví líbánky na cestách po nejkrásnějších plážích na Havaji. Když se dozví o
vraždě jiného páru, z dosavadního ráje se stává peklo, kde jde o přežití.
Americký film s českými titulky, 97min., vstupné 41Kč.
Neděle 21.března v 18 hod.
3 SEZÓNY V PEKLE
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru
a nekonečnému očekávání. Devatenáctiletý Ivan, pohledný dandy
a vtipný provokatér, utíká z domova. Koprodukční film ČR, SR
a Německa v českém znění, 110min.,vstupné 43Kč.
Neděle 28.března v 18 hod.
SHERLOCK HOLMES
Se svojí podobou geniálního Holmese a jeho věrného partnera doktora Watsona přichází
britský režisér Guy Ritchie. Slavný detektiv používá nejen svůj důvtip a logiku, ale také pěsti.
Krimi film ze starobylého Londýna s nádhernými efekty v kooprodukci USA,Velké Británie a
Austrálie, 134min., vstupné 47Kč.
Na měsíc duben připravujeme: Nějak se to komplikuje, Artur
a Maltezarova pomsta, Mikulášovy patálie, Kawasakiho růže, Čtvrtý druh.
Na měsíc květen máme pro vás přichystány žhavé novinky: Avatar, Dešťová víla a Doktor od
jezera hrochů.
Pajdla Miroslav,ved.kina Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 10. – 13. kola:
Kelč „A“ - Frenštát„B“ 8 : 2 1626 – 1474 2
Hranice „B“ - Kelč „A“ 2 : 8 1564 – 1629 2
Kelč „A“ - N.Jičín „B“ 10 : 0 1659 – 1352 2
Kelč „A“ - Sedlnice „B“ 4 : 6 1669 – 1667 0
Zubří - Kelč „B“ 10 : 0 1660 – 1469 0
Kelč „B“ - Bílovec „B“ 4 : 6 1552 - 1629 0
Sedlnice „B“ – Kelč „B “ 6 : 4 1617 – 1506 0
Sedlnice „C“ – Kelč „B“ 6 : 4 1537 – 1478 0

Tabulka po 9. kole
1. Zubří 13 12 0 1 1638 104 : 26 24
2. Sedlnice „B“ 13 10 0 3 1595 85 : 45 20

3. Kelč „A“ 13 9 0 4 1623 82 : 48 18
4. Lipník „C“ 13 8 0 5 1533 76 : 54 16
5. Bílovec „B“ 13 8 0 5 1602 72 : 58 16
6. Hranice „B“ 13 6 0 7 1595 62 : 68 12
7. Sedlnice „C“ 13 6 0 7 1529 60 : 70 12
8. Frenštát „B“ 13 3 0 10 1485 48 : 82 6
9. N.Jičín „B“ 13 3 0 10 1415 40 : 90 6
10. Kelč „B“ 13 0 0 13 1430 21 : 109 0
Další soutěžní zápas se hrají:
5. 3. 2010 12. 3. 2010 19. 3. 2010
vždy v 16,30 hodin v kuželně v Kelči
J.Gassmann

Základní škola informuje
Ovoce do škol
Dne 21. prosince 2009 schválila Vláda projekt „Ovoce do škol" vymezený nařízením vlády č.
478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a
výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních.
Projekt „Ovoce do škol" je vymezený nařízením Rady (ES) č.13/2009, nařízením Komise
(ES) č. 288/2009 a nařízení vlády č. 478/2009 Sb. o stanovení některých podmínek pro
poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve
vzdělávacích zařízeních. Úkolem projektu je především přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii
dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce
a zeleniny. Úspěšné řešení uvedeného úkolu je postaveno na širokém partnerství mezi
rezortem školství, zdravotnictví a zemědělství. K podstatnému zvýšení účinnosti celého
projektu je nutné bezplatnou distribuci ovoce a zeleniny do škol podpořit doprovodnými
opatřeními. Ta jsou zaměřena na praktické seznámení s ovocem a zeleninou v rámci
výuky. Jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je vytvoření funkčního vztahu
škola - rodina. Pouze komplexní pojetí všech aspektů projektu „Ovoce do škol" a jejich
skutečné realizace v praxi může postupně změnit stravovací návyky dětí a tím omezit
narůstající trend obezity. Projekt předpokládá pro školní rok 2009/2010 celkovou podporu ve
výši 72 718 171 Kč.
Z prostředků EU bude poskytnuta částka 53 084 258 Kč (73 % celkové podpory) a z rozpočtu
ČR 19 633 913 Kč (27 % celkové podpory).
Projekt se vztahuje na žáky prvních až pátých ročníků základních škol, které se do projektu
přihlásí tím, že uzavřou smlouvu s jedním ze schválených žadatelů. Žadatele o podporu, který
bude řídit distribuci ovoce a zeleniny do vzdělávacích zařízení, schválí Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF). Povinností žadatele bude dodávat bezplatně produkty do každé
přihlášené školy v rámci celého území České republiky v průběhu celého školního roku
nejméně jednou měsíčně.
Dodávané produkty dostanou děti z cílové skupiny zdarma. Předmětem podpory jsou čerstvé
ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a
zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel

a konzervantů. Podíl balených ovocných a zeleninových šťáv může činit nejvýše 25 %
celkového počtu dodávek produktů do každé školy. Každé balení ovocné a zeleninové šťávy a
každé balení čerstvého ovoce a zeleniny musí být označeno nápisem „Ovoce do škol".
Četnost dodávek bude záviset na celkovém počtu přihlášených dětí.
Naše škola se do projektu přihlásila a podle prvních reakcí ze strany dětí, resp.jejich rodičů
zájem o distribuci ovoce a zeleniny bude.
Plavecký výcvik
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že povinný a doplňkový plavecký výcvik
připravíme ve spolupráci s Plaveckou školou v Hranicích na Moravě. Náklady na plavecký
výcvik má totiž toto zařízení nižší, než Plavecká škola ve Valašském Meziříčí, a ohlasy
pedagogických pracovnic i žáků jsou hned po prvních lekcích velmi pozitivní (přístup
pracovníků bazénu, organizace a vedení kurzu).
Povinný plavecký výcvik budou absolvovat žáci 2. a 3. ročníku, tzv. zdokonalovací žáci 4. a
5. ročníku a do přípravného plaveckého kurzu se přihlásily děti obou 1. tříd.
Pro ty, kteří zatím hranický plavecký bazén neznají, uvádíme několik informací: Bazénová
hala obsahuje 25m bazén se čtyřmi plaveckými dráhami, relaxační bazén
s atrakcemi (divoká řeka, houpací bazén, masážní lavice, vzdušná lehátka, vodní masážní
trysky, bubler), dětský bazén (10x5m), tobogán (100m), whirlpool, parní kabinu a
odpočinkovou zónu. Vně bazénové haly můžete navštívit finskou saunu, parní saunu, aroma
parní saunu, masáž nohou a restauraci.
Hasík
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje se v roce 2009 připojil k dalším krajům
v republice a začal realizovat na základních školách nový preventivně výchovný projekt pro
děti nazvaný "HASÍK". Podobné aktivity jsou velmi žádané a sbor tak rozšiřuje dosavadní
nabídku výuky dětí v požární ochraně. Projekt nabízí dětem bohatý vzdělávací program.
Tomuto setkání žáků s instruktory preventivně výchovné činnosti a zároveň s hasiči
předcházejí dvě výukové lekce v délce trvání dva krát 90 minut, ve kterých byli žáci
zasvěceni do problematiky prevence v oblasti požární ochrany.
Laicky řečeno, žáci se naučili znát telefonní čísla tísňových volání, osvojili si komunikaci s
operátorem OPIS při nahlašování mimořádné události, naučili se zásady sebezáchrany při
požáru doma, ve škole nebo ve volné přírodě, zopakovali si základy zdravovědy při ošetření
drobných popálenin, naučili se rozpoznat varovné signály
a umět se správně zachovat při vyhlášení signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA při hrozbě
nebo vzniku mimořádné události.
Výuka probíhá ve 2. a 6. třídě a je uskutečňována poutavou formou s využitím moderní
didaktické techniky. Výuku provází nejrůznější hry a ukázky, jimiž děti samy sebe navzájem
učí. V naší škole ji zajišťují pracovníci Hasičského záchranného sboru Valašské Meziříčí.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
„Jaro ťuká na vrátka,
probouzí se příroda i zvířátka“

Tímto tématem Školního vzdělávacího programu se budeme zabývat v mateřské škole v
měsíci březnu.
V sobotu 6. března vystoupí děti s programem při vítání nových kelečských občánků na
radnici v Kelči.
V pondělí 8. března půjdou děti do Kina Kelč na kreslený film „Doba ledová“.
Ve dnech 12., 13., a 14. března se zúčastníme jarní výstavky v Kulturním domě v Kelči, kde
vystavíme práce dětí.
Ve středu 17. března přijede za dětmi do mateřské školy Divadlo SMÍŠEK s pohádkou „O
víle Květničce“.
Ve středu 24. března 2010 se uskuteční v Mateřské škole Kelč

„Den otevřených dveří“
a

ZÁPISDĚTÍ
do Mateřské školy Kelč
pro celý školní rok 2010 – 2011
od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011
Zápis bude probíhat v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce
originál rodného listu dítěte a písemné potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování /§ 50 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví/. Bez tohoto potvrzení nemůže být dítě do mateřské
školy přijato.
Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s prostředím celé mateřské školy, se Školním
vzdělávacím programem, a také si prohlédnout jarní výstavku dětských prací.
O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni písemným„Rozhodnutím
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Rodinné centrum Slůně Kelč - Hasičský dům Kelč
Slavnostní otevření
sobota 6. března 2010 v 15 hodin
Vstup zdarma. Těšíme se na Vás.
na hrací koberec vstup pouze v přezůvkách, děkujeme za pochopení

RC Slůně Kelč je neziskové občanské sdružení. Chceme, aby se stalo místem setkávání
především maminek na mateřské dovolené ale i tatínků či prarodičů s dětmi předškolního
věku. Rodiče zde naleznou příležitost k aktivnímu trávení volného času s nejmenšími
dětmi, získají zkušenosti, nápady a podněty pro svou rodinu. Pro děti bude centrum ideálním
místem pro přípravu na mateřskou školku či školu. Dítě si zde zvykne na přítomnost
dalších dětí, naučí se komunikovat s vrstevníky i dalším dovednostem. Sloužit bude
především jakoherna, dále budeme připravovat vzdělávací a tvořivé programy.
Březen se ponese v duchu blížících se Velikonočních svátků.
Otevírací doba: úterý, čtvrtek 9 – 12 hodin, vstup pouze v přezůvkách.
Vstupné 10,-, v případě programu 20,- (vstupné bude sloužit k pokrytí nájmu Městu Kelč, k
nákupu materiálu na práci s dětmi, k zajištění provozu centra). V ceně vstupného je zahrnuta
káva či čaj pro doprovod dítěte.
Pokud nám chcete pomoci a měli byste doma navíc boxy, koše či krabice na hračky, hračky,
psací potřeby, vysavač, přebalovací pult případně něco jiného, co by mohly děti využít, či
jakýkoliv nápad, jak fungování centra podpořit věcně či finančně, volejte na níže uvedená
telefonní čísla.
Předem děkujeme.
Za RC Slůně Kelč Dana Šatranová, Míša Abrmanová, Zdeňka Smahlová
Mobil: 777 289 118, 724 411 067, 774 096 909

Chtěly bychom se omluvit Martinu Jandovi za chybu v minulém čísle Zpravodaje. V tabulce
výsledků Tříkrálové sbírky jsme zaměnily jeho jméno. Martin měl přidělenu kasičku číslo 16
a s jeho spolukoledníky do ní vybrali skvělých 7874 Kč.
Velmi nás to mrzí, protože si koledování všech, nejen Martina, vážíme.
Pracovnice CHPS Kelč

3.ročník KELEČSKÉ STOPY
Skautské středisko Kelč
Po třech letech, kdy se nám nepodařilo vystihnou vhodné běžkařské podmínky a zasněženou
neděli, jsme konečně na valentýnskou neděli uskutečnili třetí ročník Kelečské stopy, závod na
běžkách.
Závod byl rozdělen do tří kategorií na muže, ženy a děti do 15let. Trasa začínala u skautské
klubovny a pokračovala parkem, pak přes pole za potokem, přes cestu u sběrny až pod vrch
Strážné a zpět, pro děti měla asi 3km a pro dospělé kolem 5km. Trasa byla zpestřena
disciplínami jako střelba ze vzduchovky, hádanka, Kimovka, kontrolní tyčka, překážková
dráha.
Počasí přálo nejen nám, organizátorům, ale i závodníkům. Sešlo se 8 dětí, 8 žen a 13 mužů.
Taky přišli povzbuzovat rodinní příslušníci a kamarádi. Závod začal ve 14hod. Závodníci byli
pouštěni na dráhu v určitém intervalu. Dráhu lemovaly praporky
a předem vyjetá dráha, takže se nikdo nemohl ztratit. Čekání si závodníci zpestřili popíjením
čaje nebo svařáčku a nebo mohli ochutnat hotdog nebo topinku. Děti využily sněhu a vůbec se
nenudily. A tak poslední závodník vyrazil na trať asi o třičtvrtě na čtyři.
Vyhodnocení závodníků bylo kolem páté hodiny.

V kategorii dětí: 3.místo Eliška Perutková, 2.místo Jirka Zábranský, 1.místo Markétka
Pastrnková.
V kategorii žen: 3.místo Terka Fialová, 2.místo Jana Perutková, 1.místo Iveta
Stržínková.
V kategorii mužů: 3.místo Ondra Zela, 2.místo Tomáš Vybíral, 1.místo Josef Vybíral.
První tři závodníci byli dekorováni šerpou, plackou-medailí a nějakou drobností. Ostatní
závodníci byli taky odměněni. Ti, kteří obsadili první místa, dostali dort. Za dorty děkujeme
ochotným maminkám, které je připravily.
Během závodu vládla dobrá nálada a sportovní duch. Těšíme se opět na další ročník, pokud
počasí dovolí, tak snad příští rok. Děkujeme všem, kteří pomáhali a hlavně přišli.
Za skautské středisko Hanka Stromšíková
Mezi účastníky Kelečské stopy proběhla malá anketka, kterou zajistila Terka
Hlavicová:
Otázky:
1. Jaká byla trasa?
2. Co se vám nejvíce líbilo na trase?
3. Zúčastníte se dalšího ročníku?
Eliška Perutková:
1. Byla akorát. Stála jsem na tom poprvé.
2. Všechno.
3. Jestli budu mít běžky tak ano.
Štěpa Hlavica:
1. Dalo se. Vcajku.
2. Nemůžu si vzpomenout, ale byl to slalom.
3. Uvidíme.
Terka Fialová:
1. V pohodě, ale led je na zabití. Příště by se měl spravit J a taky se mi rozepínala běžka.
2. Co měla Kája. (pozn. autora: otázky: Kolikátý ročník je letošní stopa a v kterém roce se
jednotlivé ročníky konaly)
3. Jo.
Anička Hlavicová:
1. Pěkná, dobrá. Byla fajn.
2. Sjíždění z kopečků.
3. No…jo!
Josef Pitrun:
1. O.K
2. Celý závod.
3. Pokud nebudu ležet u sv. Anny, tak jo.
Fanda Pastrnek:
1. Dobrá.
2. Střelba.
3. Pokud bude nižší startovné.

Danka Pastrnková:
1. Akorát.
2. Že jsem se naráz objevila v Dolních Těšicách.
3. Jestli budu živa, nemusím být zdravá, tak jo.
Jiřík Zábranský:
1. Byla v pohodě.
2. Sjezdy z kopce.
3. No jo.
Klárka Stržínková:
1. Bylo to dobré, akorát někde byl led.
2. To co bylo u Bětky, jak jsme museli podlézt pod lyžákama.
3. Nevím, jestli nebudu nemocná, jinak jo.
Jana Perutková:
1. Hodně náročná.
2. Cíl.
3. Ale musí být kategorie „předčasný důchodce“
Matěj Chramosta:
1. Byla střední.
2. Vyjetá stopa, dobře se mi jelo.
3. (nadšeně) Jo!
Anička Hlavicová st.:
1. Skvělá, zvládla bych aj těžší.
2. Jak mě předběhl Tomáš Perutka.
3. Určitě.
Jarek Chramosta:
1. Dobrá, byli jsme na dětském okruhu.
2. Sníh.
3. Určitě.
Tomáš Perutka:
1. Trasa začala ve Zlínském kraji, pokračovala do Olomouckého a vracela se pod nejvyšším
vrcholem Kelče a zase se vrátila na začátek. Byla pro zkušené a trénované sportovce.
2. No…líbila se mi Kája, Alča a Iva J
3. Podmínky na tento závod jsou velice náročné, a proto nevím, jestli se na další ročník
kvalifikuji.
Otec Jan Bleša:
1. Jedinečný zážitek. Originální. Existenciální zkušenost.
2. Nejvíc se mi líbili ti, co u byli u startu.
3. V případě optimální kondice, ano.
Interwiev s výherci 1. místa:
Otázka: Čekali jste, že vyhrajete a co jste dělali proto, abyste vyhráli?

Markétka Pastrnková: Cítím se bezvadně. Nečekala jsem to, ale myslela jsem si, že
obsadím nějaké to místo.
Iveta Stržínková: Jsem ráda. Ráda bych se účastnila i dalších ročníků. Měla jsem dobře
namazáno a za všechno může můj tatínek.
Josef Vybíral: Nečekal jsem to. Trénuju každý týden dvakrát. Vzhledem k rostoucímu věku
jsem nečekal, že obhájím minulou výhru.

Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování
Z předchozího výkladu o uspořádání majetkových poměrů zůstavitele po jeho smrti již víme,
že dědicové mohou dědit ze zákona, ze závěti nebo z obou těchto důvodů současně. Víme
také, že dědění ze závěti vyjadřuje lépe vůli zůstavitele o tom jak, v jaké výši a komu má být
jeho majetek po jeho smrti převeden. Zůstavitel může v závěti přihlédnout k zásadám dědění
podle zákona a respektovat některá omezení. Má však také možnost určit rozdělení svého
majetku odchylně.
Nyní pojednáme o dědění ze závěti.
Mějme na paměti, že závěť je právním úkonem, a to úkonem osobním, který směřuje ke
vzniku, změně a zániku práv a povinností, které zákon spojuje s pořízením závěti. Tento
úkon nemůže za zůstavitele nikdo vykonat. Aby závěť byla platná, musí být pořízena
způsobem a formou, kterou předepisuje zákon. V opačném případě by byla závěť neplatná a
dědictví po zůstaviteli by soud projednával jakoby zůstavitel závěť nepořídil. tzn. podle zásad
dědění ze zákona.
Ustanovení dědice (dědiců) je podstatnou obsahovou náležitostí každé závěti jako právního
úkonu.
Další obsah závěti po obsahové stránce není v zákoně předepsaný. Často se v závěti objevují
přání a představy zůstavitele, které nemají s uspořádáním jeho majetku po jeho smrti nic
společného. Jejich uvedení v závěti neovlivňuje platnost závěti, ale jen přináší informace
např. o motivech rozhodování zůstavitele, o vztahu dědice k zůstaviteli atd.
Zůstavitel má tři možnosti, jak pořídit závěť: 1. závěť vlastnoručně napsat, 2. zřídit závěť v
jiné písemné formě za účasti svědků nebo 3. zřídit závěť ve formě notářského zápisu. V závěti
musí být vždy uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána a to pod sankcí neplatnosti
závěti.
Platnou závěť může pořídit jen jedna osoba. Není možná ani společná závěť manželů a to pod
sankcí neplatnosti.
K jednotlivým možnostem pořízení závěti uveďme ve zkratce:
Vlastnoručně psanou závěť musí zůstavitel celou sám napsat, musí na listině napsat den,
měsíc a rok podepsání a připojit vlastnoruční podpis. Je třeba dbát na to, aby písmo bylo
čitelné. Může jít i o písmo hůlkové,ale nesmí být použity mechanické prostředky jako tiskárna
nebo psací stroj. Jde zde především o to, aby v případě pochybností mohl znalec pisatele
jednoznačně identifikovat. Musíme mít na paměti, že přechod majetku zůstavitele na dědice
se často stává příčinou velkých problémů i v rodinách zdánlivě dobře fungujících. Nejsou
proto řídké případy trapného dohadování o platnosti závěti v soudním řízení.
Platná je také závěť, kterou zůstavitel vlastnoručně nenapsal. Může jít o listinu napsanou na
stroji, jiným mechanickým prostředkem nebo jinou osobou. Takto napsanou listinu musí
zůstavitel podepsat před dvěma současně přítomnými svědky a výslovně projevit, že listina
obsahuje jeho poslední vůli. Listina nemusí být psána až před současně přítomnými svědky a
může být předem připravena. Tento postup lze jen doporučit, neboť zmenšuje výskyt
možných chyb.

Povinný je výslovný projev vůle zůstavitele disponovat majetkem pro případ smrti před
dvěma současně přítomnými svědky, vlastnoruční podpis zůstavitele, podpisy obou svědků na
listině a datum podpisu.
Platnou závěť mohou pořídit i osoby, které nemohou číst nebo psát. Může se jednat o lidi,
kteří tyto schopnosti ztratili následkem nemoci, anebo i o lidi, kteří se psát nebo číst nenaučili.
V těchto případech vyžaduje zákon k platnosti závěti, aby zůstavitel projevil svou poslední
vůli před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být přečtena a přítomnými
svědky podepsána. Před uvedenými svědky musí zůstavitel potvrdit, že listina obsahuje jeho
poslední vůli. Pisatel listiny a její předčitatel může být i svědek. Pisatel listiny však nesmí být
předčitatelem. V listině musí být uvedeno, že zůstavitel nemůže psát nebo číst, kdo listinu
psal, kdo ji nahlas přečetl a jakým způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho
pravou vůli. Svědci musí listinu podepsat a opatřit datem jednání.
Závěť mohou pořídit i osoby nevidomé, a to před třemi současně přítomnými svědky za
podmínky, že listina obsahující poslední vůli byla přečtena.
Zůstavitelem může být i osoba neslyšící, která nemůže číst nebo psát. Taková osoba může
svou poslední vůli projevit před notářem, který vyhotoví o jednání notářský zápis, nebo
svou vůli projevit před třemi současně přítomnými svědky, kteří ovládají znakovou řeč.
Listina přitom musí být tlumočena do znakové řeči. Ve zhotovené listině musí být uvedeno,
že zůstavitel nemůže číst nebo psát, kdo listinu napsal, kdo ji nahlas přečetl a jakým
způsobem zůstavitel potvrdil, že listina obsahuje jeho pravou vůli. Obsah listiny musí být po
jejím sepsání přetlumočen do znakové řeči a tato skutečnost musí bát v listině výslovně
uvedena. Poté musí svědci listinu podepsat.
Závěť sepsaná formou notářského zápisu minimalizuje možnost vzniku chyb při jejím
sepsání. Jde o práci odborníka znalého práva. Při použití této formy dispozice s majetkem
musí zůstavitel počítat s placením notářského poplatku podle notářského tarifu. Proto je
vhodné si jeho výši předem ověřit.
Závěť formou notářského zápisu může pořídit každý zůstavitel.
Nezletilí mladší 15 let mohou svou poslední vůli projevit jen formou notářského zápisu.
pokračování příště

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Břetislav Vlček Kelč
Ludmila Mlčáková Kelč
65 let
Karel Bek Kelč
Arnošt Orel Kelč
Jana Hlavicová Kelč
Zdeněk Hlavica Kelč
70 let
Josef Ocelík Kelč
Eva Perutková Kelč

Zdeňka Pečeňová Lhota
75 let
Josef Masařík Kelč
80 let
Josef Novák Kelč
81 let
Anděla Mičulková Lhota
85 let
Marie Ševčíková Babice
87 let
Helena Nyklová Lhota
89 let
Marie Švamberková Kelč

Narození
Filip Flajšar

Úmrtí
Josef Novák 53 let Kelč
Jindřich Vinklar 77 let Kelč
Milan Palata 58 let Kelč
Aleš Petrovský 58 let Kelč
Ladislav Machula 71 let Kelč

