ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2010

Úvod
Po blátivých Vánocích k nám přišla pravá zima. Všechny nás trochu potrápil příval sněhu a
náledí. Město se snažilo zabezpečit úklid veřejných ploch, místních komunikací a chodníků.
Bohužel naše možnosti jsou omezené, a tak nebylo možné dostatečně rychle všechny práce
zvládnout.
Chtěl bych poděkovat všem občanům, kteří, přestože to není jejich povinnost, přiložili ruku k
dílu a pomohli s úklidem chodníků.
Také děkuji za trpělivost a pochopení, s jakým jste přijali přechodné problémy se schůdností
komunikací.
Věřím, že tato dobrá spolupráce a tolerance bude pokračovat i nadále.
Ing. Stanislav Pitrun
starosta

Usnesení ze 40.zasedání Rady města Kelče dne 11.1.2010
















Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku st. 100 zast. plocha v k.ú. Němetice, výměra
bude stanovena geometrickým zaměřením.
Rada byla seznámena s žádostmi o finanční příspěvky na rok 2010. Žádosti Jednoty OREL
Kelč, Oddílu odbíjené TJ Kelč, Denního stacionáře ANDĚL Kelč, Obecně prospěšné společnosti
DĚCKO Nový Jičín předává k jednání o přípravě rozpočtu na rok 2010.
Rada byla seznámena s požadavky Osadního výboru Lhota na zafinancování akcí a oprav ve
Lhotě v roce 2010 a předává je k jednání o přípravě rozpočtu na rok 2010.
Rada schvaluje úhradu nákladů zábavného programu “Maškarní rej Leny Freyové“ na
dětském karnevalu dne 7.2.2010 v Kulturním domě v Kelči.
Rada schvaluje pronájem pozemků parc.č. 270/1, 270/4, 275, 276/3, 676, 725 v k.ú.
Němetice a parc.č. 840/5 v k.ú. Komárovice Vodohospodářským stavbám Javorník-CZ s.r.o.,
Veselí nad Moravou.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu zemědělsky obhospodařovaných pozemků v katastrálních
územích Kelč – Staré Město, Kelč – Nové Město, Komárovice, Němetice, Lhota u Kelče a
Babice u Kelče dle přílohy.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu budovy sýpky č.p. 270 v Kelči na pozemku st. pl. 73 a
pozemku p.č. 200/1 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2009 - rozpočtové opatření č. 9/2009 dle předloženého
návrhu.
Rada souhlasí s průjezdem Valašské rally 2010 dne 26.3.2010 po silnici a místní komunikaci v
Němeticích za předpokladu dodržení podmínek stanovených osadním výborem v Němeticích,
pořadatelem této akce AMK Rallye Sport Vsetín.
Rada bere na vědomí žádost p Pavla Kubeše, Kelč 474 o odkoupení obecního pozemku p.č.
1024/2 v k.ú. Kelč-Staré Město a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada bere na vědomí žádost p. Jaroslava Jiříčka, Kelč 316 a Zdeňka Šatrana, Kelč 378 o
odprodej obecních pozemků p.č. 833/1, 833/2, 840/1 a 840/5 v k.ú. Komárovice a předává ji
k vyjádření osadnímu výboru v Komárovicích.

Městský úřad informuje
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči

únor 2010
středa 24.2. 2010 8.00 – 16.00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny:
pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.

Svoz odpadu - komunální odpad
LICHÝ týden – středa –KELČ –část města
SUDÝ týden – středa – Místní části + část Kelče
18. února – plasty
25. února – papír, tetrapak
26. února – sklo – bílé i barevné

Ukončení osvobození nových staveb obytných domů a bytů v nových stavbách obytných
domů od 1. 1. 2010
Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), byly od daně ze staveb
osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob a byty ve vlastnictví
fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužily k
trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých. Toto ustanovení bylo s účinností od 1.1.2009
zrušeno zákonem č. 1/2009 Sb.
Ve smyslu přechodného ustanovení čl. II zákona č. 1/2009 Sb. bylo uvedené osvobození
poskytnuto naposledy v roce 2009. Na rok 2009 již přitom nebylo možno nově přiznat nárok
na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 nebo později.
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2010 zcela končí platnost osvobození od daně ze
staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, na které vznikl
nárok ve zdaňovacích obdobích do roku 2008 včetně, přičemž počínaje zdaňovacím obdobím
roku 2009 již nový nárok na toto osvobození nevzniká.
V souvislosti s ukončením osvobození od daně ze staveb podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g)
zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, nevzniká poplatníkům povinnost podat
daňové přiznání k dani z nemovitostí ani sdělit správci daně tuto změnu, neboť
nedochází-li k jiným změnám než těm, které jsou uvedeny v § 13a odst.2 zákona o dani z
nemovitostí, vyměří příslušný správce daně upravenou daň z moci úřední a výsledek
vyměření oznámí poplatníkovi platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
25 MF-Inf-14 – vzor č. 1

Placení daně z nemovitostí na rok 2010

S účinností od 1.1.2010 došlo ke změně zákona č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů, čímž dochází ke zvýšení většiny sazeb daně. Daň z nemovitostí na rok
2010 bude všem poplatníkům nově přepočítána nejpozději v průběhu měsíce března 2010.
Proto žádáme poplatníky daně z nemovitostí, u kterých nedošlo v roce 2009 k žádným
změnám, aby s placením daně vyčkali až do měsíce dubna 2010, termín pro zaplacení daně z
nemovitostí je 31.5.2010.
Výše daňové povinnosti bude oznámena hromadným předpisným seznamem, který bude k
nahlédnutí na obecních a městských úřadech a všem poplatníkům budou v průběhu měsíce
dubna zaslány bezplatné daňové složenky.
Daňoví poplatníci, kteří měli v roce 2009 pohyb v nemovitostech (např. nákup, prodej, dar,
dědictví,digitalizaci zemědělských pozemků) mají povinnost podat do 31.1.2010 nové daňové
přiznání, ve kterém si daňovou povinnost sami vypočítají.
Ve Valašském Meziříčí 4.1.2010 Ing. Jiří Sobek, ředitel

Kultura
Římskokatolická farnost Kelč pořádá
XI. FARNÍ PLES,
který se koná 5. února 2010 ve 20.00 hodin
v Kulturním domě v Kelči
K tanci a poslechu hraje cimbálová muzika „Od Mezříča“
a HS „Faťa Morgána“.
Je připraveno výborné občerstvení, zmrzlinové pohárya bohatá tombola.
V programu vystoupí Ruty Šuty a Nedachlebská chasa
Vstupné: 80 + 20 Kč místenka, krojovaní sleva 50%
sleva bude uplatněna při vstupu v kroji do kulturního domu
Předprodej vstupenek:
drogerie Jana – Jana Jandová, vedle radnice, tel. 602 789 233
Srdečně vás zve P. Jan Bleša

Mateřská škola Kelč Vás zve na
DĚTSKÝ KARNEVAL
který se bude konat v neděli 7. února 2010
v Kulturním domě v Kelči
Začátek ve 14,00 hodin.
Masky - vstup zdarma.
Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení.
Zábavný program „Maškarní rej“ Leny Freyové.
Těšíme se na Vás!

RESTAURACE „U PAJDLŮ“
VÁS ZVE NA
MAŠKARNÍ ŠIBŘINKY ( 4.ročník)
KONANÉ V SOBOTU 6.2.2010 OD 20 hodin
DISKOTÉKA, BOHATÁ TOMBOLA, VEČERNÍ RAUT
VSTUP POUZE V MASKÁCH
Vstupenka s místenkou 150 Kč
Předprodej v restauraci
www.restauraceupajdlu.cz - fotky z minulých ročníků.

SDH Kelč si Vás dovoluje pozvat na
Hasičský ples,
který se bude konat v sobotu 13.2.2010 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek je ve 20 hod.
K tanci a poslechu hraje A-band, v pekle bude diskotéka.
Program:
* vystoupení hasičů z Kunovic
* bohatá tombola
* tradiční pohoštění
Předprodej bude probíhat od 30.1.2010 u pana Františka Jiříčka. Rezervace na telefonu:
737776163

POZVÁNKA NA
Pravou zabijačku
pod odborným vedením nejpopulárnějšího kelečského řezníka
Břeti Vlčkového
dne 20. února 2010 v areálu ČSCHDZ
Začátek v 8.00 hod, prodej hotových pochoutek: Od 13.00 hod
(jitrnice, tlačenka, jelita, prdelačka, bílá polívka, sádlo, škvarky, podhrdek, později maso).
Po celou dobu se budete moci občerstvit slivovicí, pivem, svařákem, napečeme lopatáky.
Oběd: vepřo-knedlo-zelo a sekaná se zelím a chlebem
Odpoledne zpříjemní harmonika

Všechny potraviny a výrobky budou bez umělých přísad
OS Anděl Kelč

Sobota 20. února 2010 od 19 hodin - Kulturní dům Kelč
Večer s cimbálovou muzikou Voděnka
a valašským souborem Malá Rusava z Bystřice pod Hostýnem
primáška - Magdaléna Kučerková
Vedoucím souboru jsou paní Magda Müllerová a pan Jiří Hrdlička Cimbálovou muziku
umělecky řídí Kateřina Kovaříková.
V programovém bloku „Pozdrav z Bystřice“ se Vám představí nejstarší skupina souboru. V
loňském roce úspěšně prezentovala náš folklor na
28. mezinárodním festivalu v německém Paderbornu a věřte, že se v konkurenci 20 souborů
vůbec neztratila. V současnosti se soubor připravuje na zahraniční zájezd do Belgického
Mechelenu.
Vstupné 50 Kč, informace p. Svatopluk Hýža, tel.: 571 641 737

POZVÁNKA NA VÝSTAVU.
Zveme vás na výstavu amatérských plastikových modelů stavebnic vojenských i
civilních letadel, lodí a plachetnic, bojové techniky, tankůa vojenských vozidel.
Výstava bude uspořádána ve dnech
27. a 28. února 2010
v malém sále Kulturního domu v Kelči.
sobota 27.února od 14 hod. do 18 hod.
neděle 28.února od 10 hod. do 16 hod.
Tato výstava je první a ojedinělá v našem regionu, proto doufáme,že ji zhlédne co největší
počet military nadšenců a obdivovatelů modelaření.
Součástí výstavy bude i video a literatura související s touto tématikou.
Vstup na tuto výstavu je volný.
Bližší informace vám podá Pajdla Miroslav, mobil 774830144

Nový rok - 1.1.2010 - na náměstí v Kelči
Vybrali jsme pro vás několik přání, která se objevila při slavnostním přivítání Nového roku na
náměstí v Kelči v pátek 1. ledna 2010.

Děti
Nejčastějším přáním byly samozřejmě hračky, převládalo přání získat plyšáky, auta, bagr,
koně, panenky a další hračky. Dále si děti přejí být zdravé, mít úspěchy ve škole a také
např.,aby maminku nebolela záda.
Mládež
Téměř všichni by si přáli v Kelči bazén nebo koupaliště, poté dovolenou pro dva a také
zdraví.
Dospělí
Převládalo přání být zdraví a štastní, dobré mezilidské vztahy, pak fitcentrum , sportoviště,
bazén. Objevila se i materiální přání jako nový domeček, auto, peníze atd. Pro velkou část
občanů si jeden účastník přál nové parkoviště na sídlišti.
Vtipné přání bylo vykoupat se v pivu :)

Kuželky
KUŽELKÁŘI ORLA KELČ OPĚT ÚSPĚŠNÍ !
Začátkem roku 2010 se pořádal 4. Vánoční turnaj v Troubelicích, na kterém se sešlo celkem
27 družstev. Hrálo se stylem 100 hodů sdružených (50 plných+ 50 dorážky). V této disciplíně
si opět nejlépe vedli kuželkáři z Kelče, ve složení Josef Gassmann, Miroslav Pavelka, Petr
Pavelka st. a Petr Pavelka ml., s výkonem 1679 poražených kuželek, což bylo těsně pod
hranicí rekordu kuželny.

Výsledková tabulka 15 nejlepších družstev:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Orel Kelč
Orel Zábřeh
Zábřeh A
Troubelice B
Zábřeh B
Tatran Litovel A
Uničov
Orel Troubelice A
Orel Troubelice C
Bruntál
Profistav Prostějov
Horní
Benešov
A
"Dorost" Šumperk B
Šumperk B
Sigma Olomouc

Družstvo Plné
1131
1159
1085
1117
1133
1097
1093
1106
1086
1102
1099
1075
1101
1098
1103

Dorážka
548
500
564
530
505
508
491
475
484
465
468
491
465
463
456

Chyby
24
30
19
24
24
22
35
24
23
24
25
24
37
25
40

Celkem
1679
1659
1649
1647
1638
1605
1584
1581
1570
1567
1567
1566
1566
1561
1559
Petr Pavelka

POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ
Každým rokem probíhá soutěž pro nejmladší kuželkáře v celé ČR formou 6 turnajů + finále.
Každý turnaj je bodově hodnocen podle náhozu mladých kuželkářů
a jejich umístění v disciplíně 60 hodů sdružených (30 plné+30 dorážka). Kuželkáři jsou
rozděleni do 4 kategorií-mladší žáci, ml. žákyně, starší žáci, st. žákyně. Jednotlivé turnaje

probíhají vždy ve 4 kuželnách v republice. Na každý turnaj se hlásí přibližně kolem 250 dětí,
mezi nimiž jsou i naše mladé kuželkářky. V neděli 17.1.2010 proběhl již 4. z šesti turnajů,
který se konal v Jablonci nad Nisou, České Třebové, Rokycanech a Třebíči. Z našeho oddílu
se zúčastnily v kuželně v České Třebové v kategorii „Starší žákyně“ 3 hráčky. Nejlépe se
vedlo Monice Pavelkové s náhozem 256 poražených kuželek a tímto výkonem si zajistila v
této kategorii 1. místo. Velmi pěkných výkonů dosáhly i Marie Pavelková, která se umístila
na 6. místě a Anna Mašlaňová, která obsadila 24. pozici. Díky pravidelným tréninkům se
výkonnost hráček od 1. turnaje stále zvyšuje, což se projevilo u průběžného pořadí v rámci
celé ČR. Naše hráčky se ještě chystají na turnaje, které se budou konat ve Zlíně a Opavě. Tak
jim přejme hodně zdaru!

Základní škola informuje
Ještě něco málo z prosince 2009









Po loňských dobrých zkušenostech s projektovým dnem Dřevo – náš kamarád jsme se
rozhodli, že nabídku Střední průmyslové školy v Hranicích opět využijeme, a to v rámci
předmětu Technické činnosti, který vyučujeme v 8. ročníku.
Čtrnáct žáků s Mgr. Ladislavem Hrabákem navštívilo moderní dílny této školy a čtyři hodiny
pracovali s přírodním materiálem – dřevem. V průběhu dne se žáci dozvěděli vše podstatné o
tomto materiálu, byly jim předvedeny zásady strojního i ručního obrábění dřeva, včetně
soustružení. Žáci pak měli možnost vyzkoušet si svoji šikovnost a manuální zručnost.
Výsledkem byly dva výrobky – píšťalka a auto, které si všichni odnesli domů. Hlavní Cílem
tohoto projektu je posílit u dětí vztah k materiálům, s nimiž se dá velmi dobře pracovat,
rozvíjet jejich zručnost, šikovnost a trpělivost při práci, ale také smysl pro hezké a užitečné
věci, na jejichž zhotovení se samy podílely. Akce se setkala s velkým ohlasem.
Z iniciativy žáků 4.B a pod dohledem třídní učitelky Mgr. Kateřiny Pavelkové bylo nacvičeno
divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků. Zkoušelo se po vyučování, kostýmy ušily a
zhotovily maminky a babičky, rekvizity vyrobili žáci ve škole nebo s rodiči doma. Ti žáci, kteří
přímo neúčinkovali, dokreslili aspoň kulisy na tabuli. Když bylo vše hotovo, sehrály děti
představení pro své spolužáky a naše prvňáčky.
Představení Betlémská hvězda a zvířátka si připravilo sedm sedmáků pod vedením sestry
Felicity pro děti z Mateřské školy v Kelči, Kladerubech a Skaličce.
Pravidelně se před Vánocemi účastníme Vánoční Všechovické laťky a tradicí už také jsou
dobré výkony našich žáků. Letos se obzvlášť dobře umístila děvčata v kategorii 8. – 9. třída. 2.
místo výkonem 140 cm obsadila Kateřina Vitteková z 9.A, Ester Pavlíková (9.B) skončila na
5.(135 cm) a Kateřina Surovcová (8.tř.) na 6. místě (130 cm). V kategorii nejstarších chlapců
se Ondřej Plesník (9.A) umístil na 8. místě (155 cm).
Letošního 18. ročníku se zúčastnilo 106 sportovců ze sedmi škol Moravskoslezského,
Olomouckého a Zlínského kraje.
18.12. pořádala Základní škola Růžďka turnaj v badmintonu – sportu, který není zatím mezi
žáky a ani školami příliš rozšířený. Výkony soutěžících ale ukázaly, že tato disciplína není na
okraji zájmu a že dokonce i mezi našimi žáky jsou borci. V kategorii mladší žáci se totiž
absolutními vítězi ve čtyřhře stali naši páťáci – Tomáš Pitrun a Václav Humplík a v kategorii
starší žáci se dívčí dvojice Ester Pavlíková a Kateřina Vitteková umístily na 3. místě.

Olympiáda v českém jazyce
Školního kola, které se konalo 10. prosince 2009, se zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. ročníku.
Nejlépe si vedla Anna Mašlaňová a Daniela Konečná z 8. třídy, na 2. místě se umístila

Monika Pavelková (8.třída) a třetí místo patřilo Aleně Pajdalové z 9.A. Soutěž organizačně
zajistily Mgr. Jana Kubieňová a Mgr. Květoslava Václavíková.
Vánoční zvonkování
Letošního zvonkování se ujali žáci 9. tříd spolu s třídními učitelkami Mgr. Květoslavou
Václavíkovou a Mgr. Ivetou Stržínkovou (nakonec se ale na přípravě a realizaci podíleli i
další žáci a vyučující). Pro „neználky“ na vysvětlenou – jedná se o školní akci, jejímž cílem je
společně oslavit blížící se Vánoce, a to vystoupeními (scénky, taneční, pěvecká a hudební
vystoupení), která si připraví naši žáci pro své spolužáky, učitele, rodiče, kamarády atd. Vše
se odehrává odpoledne po vyučování a po práci v tělocvičně školy.
Opět se ukázalo, že připravit např. hodinový program není vůbec jednoduché, zpočátku jsou
to velké nervy, ale nakonec se to vyloupne jako motýl z kukly a výsledek je bezvadný. Tak
tomu bylo i letos. Vyučující se chytaly za hlavu a lamentovaly, že se to nemůže stihnout, ale
jako vždy se to stihlo a dopadlo to výborně. Jednotlivá čísla programu mluveným slovem
spojovala moderátorská dvojice deváťáků (Alena Pajdlová a Vítek Plesník) a na jevišti - ploše
tělocvičny - se střídalo country s aerobikem, sborový zpěv s ukázkou breaku, divadelní scénka
s tancem a koledami. Nakonec se program protáhl skoro na 80 minut a vydatný potlesk byl
poděkováním diváků těm, kteří vystupovali. Potlesk mohl být vydatnější, kdyby si více rodičů
udělalo čas a přišli se podívat na své děti, jak vystupují. Pak následovala diskotéka, při níž už
opravdu žádná tréma nikoho nesvazovala. Čtvrteční odpoledne se stalo hezkou tečkou za
právě končícím kalendářním rokem 2009.
Důležité oznámení pro rodiče budoucích prvňáčků
Z á p i s ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy
proběhne
ve středu 10.2.2010
od 13.00 do 16.30 hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2004 (včetně dětí s odkladem školní docházky
z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj občanský průkaz, rodný
list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy a ostatní
formuláře (dotazník i formuláře jsou k dispozici v mateřské škole, základní škole a na
internetových stránkách školy).

Mateřská škola Kelč informuje
Šel kašpárek na zkušenou do mateřské školičky,
do kroku mu zazvonily kašpárkovy rolničky.
Kudy šel, jen se smál, pozdravil a šel zas dál.
Touto písničkou s rolničkami a zimními pohádkami, které dětem s maňásky zahrály paní
učitelky v našem „Kašpárkovém divadélku“ jsme společně přivítali nový rok 2010.
Ve středu 6. ledna na Tři krále jsme již tradičně navštívili krásně vyzdobený Kostel svatého

Petra a Pavla v Kelči, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů a zazpívali koledy.
V úterý 19. ledna přijelo za dětmi do mateřské školy Divadlo „SMÍŠEK“ s pohádkou„O
rýmaté princezně“.
Dne 23. února přijede Divadlo Smíšek opět, tentokrát s „Příběhem mazané lišky“.
V pondělí 25. 1. navštívily děti společně se žáky ZŠ Kulturní dům v Kelči, kde pro ně
karlovarské hudební divadlo připravilo„Pohádku o Balynce, dobrém štěněti“.
V neděli 7. února se v Kulturním domě v Kelči sejdeme na DĚTSKÉM KARNEVALU“,
který každoročně pořádáme. „Maškarním rejem“ nás bude provázet Lena Freyová z agentury
Charlie team v Orlové, která se postará o dobrou zábavu, do které se mohou zapojit i dospělí.
Ve středu 10. února 2010 se děti, které navštěvují mateřskou školu v posledním ročníku,
zúčastní zápisu do 1. třídy Základní školy v Kelči.
Příprava dítěte na školu je důležitou součástí předškolního vzdělávání a probíhá ve formě her
a dalších činností po celou dobu, kdy dítě do mateřské školy dochází. V posledním roce je
příprava intenzivnější.
A jak by měl vypadat „zralý předškolák“ ? /Podle PhDr. Kateřiny Smolíkové, Výzkumný
ústav pedagogický v Praze/.
Dítě by mělo být před vstupem do povinného vzdělávání prakticky, citově i sociálně
samostatné. Mělo by být schopné se postarat o sebe i o své věci, být bez rodičů, být schopné
kontrolovat a řídit své chování, žít ve skupině vrstevníků, uplatnit se mezi nimi, komunikovat
a spolupracovat s nimi apod. Mělo by se orientovat v okolním prostředí. Důležitý je rozvoj
řeči a jazyka, dobrá výslovnost všech hlásek, gramatická správnost řeči, dostatečná slovní
zásoba a bezproblémová komunikace. Dítě by mělo mít vyhraněnou lateralitu ruky, umět
správně držet tužku, vést záměrně její stopu a napodobit některá písmena. Významné je
dosažení určité úrovně sluchové a zrakové analýzy a syntézy a rozlišování znaků předmětů,
hlásek, detailů apod. Předpokládá se, že dítě zvládá základní myšlenkové operace, že dokáže
porovnávat předměty, třídit je a řadit, řešit jednoduché problémy, že má určité představy o
číslech, zná základní číselnou řadu. Důležité je, aby dítě bylo schopné odlišit hru od
systematické práce, cíleně se soustředit na určitou činnost, udržet pozornost a záměrně si
zapamatovat, přijmout úkol, postupovat podle pokynů a vyvinout volní úsilí.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování
Nyní několik informací o zákonných požadavcích na účastníky jednání o sepsání poslední
vůle, především o s v ě d c í ch.
S v ě d k o v é mají velmi důležitou roli při sepisování závěti, které zůstavitel n e n a p s a l
vlastní rukou. Jejich účast má zabezpečit, aby závěť neměla právní vady. Proto musí mít
svědek z p ů s o b i l o s t k právním úkonům, to znamená způsobilost vlastními právními
úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. Tato způsobilost může být úplná nebo
omezená. Plné způsobilosti k právním úkonům podle našeho práva nabývá občan dovršením
osmnáctého roku věku s tím, že před dosažením 18 let nabude občan této způsobilosti
uzavřením manželství. Takto nabytou zletilost občan neztrácí ani zánikem manželství a ani
prohlášením manželství za neplatné.
Osoby mladší 18 let mají omezenou způsobilost k právním úkonům a to jen k takovým
právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti
odpovídající jejich věku. Vzhledem k závažnosti právního úkonu svědka při sepisování závěti
n e l z e d o p o r u č i t brát za svědka při pořizování závěti osobu mladší 18 let.

Taktéž nelze doporučit použít za svědka osobu zbavenou částečně způsobilosti k právním
úkonům rozhodnutím soudu.
Zákon n e p ř i p o u š t í, aby svědkem při sepisování závěti byly osoby nevidomé, neslyšící,
němé a ty, které neznají jazyk, ve kterém se sepisuje závěť.
Svědkem při sepisování závěti nemohou být také osoby, které mají podle závěti dědit.
Zákon dbá na to, aby byla minimalizována možnost jakéhokoliv ovlivňování zůstavitele při
sepisování závěti nebo dokonce falšování závěti. Proto nemohou působit při pořizování závěti
jako úřední osoby, jako svědci, jako pisatelé závěti, jako tlumočníci nebo jako předčitatelé ani
dědic povolaný k dědictví ze zákona nebo ze závěti a ani jim blízké osoby. Blízkou osobou je
příbuzný v přímé řadě, sourozenec a manžel nebo manželka.
Závěť je prostředkem, kterým zůstavitel nejlépe sděluje své rozhodnutí o tom, jak má být s
jeho majetkem naloženo po jeho smrti. Může proto v závěti, vedle ustanovení jednoho nebo
více dědiců, určit, jak velké budou podíly jednotlivých dědiců na zanechaném majetku,
případně které jednotlivé věci nebo práva připadnou některému z dědiců. Jeho vůli zákon
omezil jen tím, že stanovil jak velká část jeho majetku musí připadnout jeho potomkům, jako
neopominutelným dědicům, jak bylo již dříve vysvětleno. Proto také mohou v případě dědění
podle závěti dědit vedle sebe jak dědici, kteří jsou dědici ze zákona, tak dědici jiní. Takové
závěti mohou být počátkem nepříjemných soudních dohadování o majetek zůstavitele. Pokud
zůstavitel nestanoví v závěti velikost podílu a neurčí věci nebo práva jednotlivým dědicům,
platí, že podíly dědiců jsou stejně veliké s tím, že dětem musí připadnout jejich zákonný díl.
Zde již není rozhodující příbuzenský vztah zůstavitele a dědice.
Zákon také umožňuje zůstaviteli, aby v závěti zřídil nadaci nebo nadační fond a na ně převedl
část svého majetku.
Sepsanou závěť může zůstavitel z r u š i t nebo ji o d v o l a t. I tato rozhodnutí zůstavitele
jsou právním úkonem. Zůstavitel zruší závěť s tím, že napíše závěť novou, která nemůže
obstát vedle závěti dřívější, anebo dřívější listinu se závětí zničí. Pokud však zůstavitel
původní závěť výslovně nezrušil, nebo nezničil, a jen napsal závěť novou, platí vedle nové
závěti i původní závěť v části, která obstojí vedle závěti nové. To může být např. v případě, že
v původní závěti nerozhodl zůstavitel o celém svém majetku. V tomto případě budou vedle
sebe dědit dědicové ze zákona i dědicové ze závěti.
Odvolání závěti může být provedeno i jinou formou než byla forma závěti při jejím sepsání –
např. závěť sepsaná za účasti svědků se odvolává vlastnoručně napsanou listinou, která má
náležitosti vyžadované pro platnou závěť.
Rozdíl mezi zrušením závěti sepsáním nové závěti a mezi odvoláním závěti je tedy v tom, že
při sepsání nové závěti rozhodl zůstavitel o uspořádání svého majetku po své smrti jinak, než
v původní závěti a pořídil tak závěť novou. Při odvolání závěti však o svém majetku
nerozhodl a v případě jeho smrti by soud vypořádání jeho majetku provedl podle zákona,
protože neexistuje zůstavitelova závěť.
pokračování příště JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé
Hasičský dům
20. února - od 9,00 hodin – Školení řidičů - referenti
pořadatel: Autoškola Kvapil

Plánované akce v měsíci březnu 2010

Kulturní dům Kelč
Sobota 6. března – Myslivecké odpoledne ( Myslivecké sdružení Kelečsko)
12. – 14. března - Velikonoční výstava pořadatel: OS Anděl
Konec března – Divadelní představení Charleyho teta – v podání divadelního souboru z
Hrachovce
Hasičský dům
13. – 14. března – od 8,00 hodin – Následné pravidelné školení pro řidiče
pořadatel: Autoškola Kvapil – tel: 731 617 777, kvapil@centrum.cz

Rodinné centrum Slůně Kelč – místo pro setkávání maminek, tatínků, babiček, dědečků, tet
a strýců s dětmi - zahájí svou činnost v měsíci březnu v prostorách Hasičského domu v Kelči.
Bližší informace o činnosti centra přineseme v březnovém Zpravodaji.
Zahájení činnosti bude vyžadovat renovaci prostor a pořízení základního vybavení především
pro děti.
Pokud nám chcete pomoci a měli byste doma navíc některé z níže uvedených věcí, popř. něco
jiného, co by mohly děti využít, či jakýkoliv nápad, jak fungování centra podpořit věcně či
finančně, pište SMS na níže uvedená telefonní čísla. Ozveme se Vám. (Prosíme, nevolejte,
máme malé děti).
Hledáme:
- stolky a židle pro děti i dospělé,
- úložné prostory na hračky (poličky, skříně, apod.), boxy na hračky,
- hračky (funkční, nerozbité a bezpečné),
- vyřazená kuchyňská linka (max. 2m),
- vysavač,
- nočník, přebalovací pult, atd.
Předem děkujeme.
Za Rodinné centrum Slůně Kelč:
Dana Šatranová 777 289 118, Míša Abrmanová 724 411 067,
Zdeňka Smahlová 774 096 909

Tříkrálová sbírka v roce 2010
Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za jejich štědrost. Letos se v našem mikroregionu
vybralo celkem 75.326 Kč. Velkou zásluhu na tom měli také všichni koledníci, kteří i přes
sníh a mráz vyrazili do ulic.
Velký dík patří také všem maminkám, které pro koledníky připravily občerstvení, a kelečské
farnosti v čele s otcem Janem Blešou.

Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc a humanitární projekty Charity v zahraničí.

Jméno a příjmení
Filip Mede
Martin Hlavica
Jiří Hlavica
Terezie Hlavicová
Tomáš Perutka
Dorota Hlavicová
Aneta Pitrunová
Klára Pastrnková
Kamila Jiříčková
Zuzana Valuchová
Markéta
Pastrnková
Marie Kettnerová
Marcela
Plesníková
Lucie Škařupová
Anna Kopřivová

Obec

Číslo
kasičky
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

částka

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Babice,
Lhota
Němetice
26
Komárovice 27

7302 Kč
7874 Kč
3983 Kč
2242 Kč
7082 Kč
3656 Kč
2593 Kč
3773 Kč
2547 Kč
3507 Kč
5442 Kč

Kladeruby
Kladeruby

5821 Kč
6620 Kč

28
29

7620 Kč
5264 Kč

Děkujeme a přejeme všem v tomto roce hodně zdraví, spokojenosti a božího požehnání.
pracovnice CHPS Kelč

BIBLE A MY - okresní kolo dějepisné soutěže pro mládež
O SOUTĚŽI
Soutěž BIBLE A MY vyhlašuje Základní škola M. Kudeříkové ve Strážnici. Soutěž vznikla v
roce 1993 a je na seznamu soutěží a přehlídek, který vydává MŠMT. Zabývá se
nejvýznamnější knihou naší civilizace a jejím přínosem pro dnešní dobu. Smyslem soutěže je
rozvíjet a doplňovat historické a biblické znalosti žáků a studentů. Více informací na
www.bibleamy.cz. Vzhledem ke schválení Rámcového vzdělávacího programu na základních
školách a jeho zavádění prostřednictvím školních vzdělávacích programů byly do otázek
soutěže reflektovány některé související výstupy ze vzdělávacích oborů Člověk a jeho svět,
Dějepis a Výchova k občanství. V letošním školním roce 2009/2010 probíhá již její XVII.
ročník podle následujícího schématu.

Soutěž probíhá ve čtyřech kategoriích:
I. 4. – 5. třída ZŠ
II. 6. a 7. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
III. 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií
IV. střední školy (15 – 19 let)
Témata pro okresní a krajská kola v jednotlivých kategoriích v roce 2009/2010:
I. kategorie Mojžíš
II. kategorie Maria, matka Ježíšova
III. kategorie Apoštol Petr
IV. kategorie Ezdráš a Nehemjáš
ZÁKLADNÍ KOLO
v okrese Vsetín proběhlo formou testu na základních i středních školách v termínu do 13.
listopadu 2009. Základního kola se zúčastnilo 581 žáků a studentů. Vítězové školních kol
jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola. Poděkování patří všem pedagogům,
katechetům a kněžím, kteří se zapojili do základního kola soutěže na jednotlivých školách,
vážíme si jejich obětavosti a nezištnosti.
OKRESNÍ KOLO
se konalo v pátek 27. listopadu 2009. Soutěžilo 73 žáků a studentů ve všech čtyřech věkových
kategoriích. Díky pochopení a vstřícnosti pana ředitele Mgr. Antonína Liebla se mohlo
okresní kolo soutěže uskutečnit v kapli a prostorách školy pro sluchově postižené ve
Valašském Meziříčí. Krása prostředí umocnila slavnostní atmosféru soutěže. Rozzářená
kukadla dětí a mladých nám všem byla velkou odměnou za vynaložené úsilí při jejím
organizování. Ceny pro vítěze soutěže předávala paní Ing. Sekerková z odboru školství MÚ
Valašské Meziříčí, která přijala pozvání.
Soutěžící zastupovali tyto základní a střední školy:
Choryně, Jarcová, Kelč, Kladeruby, Krhová - Val. Mez., Loučka, Loukov, Masarykova, Val.
Mez., Nedašov, Police, Rožnov, Salvátor Val. Mez., Zašová, Frýdlant nad Ostravicí, Gymn.
Frenštát p/R., Gymn. Frýdek Místek.
Vítězové okresního kola podle věkových kategorií:
I. věková kategorie:
1. místo – Savko Daniel, ZŠ Salvátor, Val. Meziříčí
2. místo – Kulišťák Matěj, ZŠ Rožnov p/R
3. místo – Rypar David, ZŠ Loukov
II. věková kategorie:
1. místo – Trusina Matouš, ZŠ Salvátor, Val. Meziříčí
2. místo – Líňa Filip, ZŠ Nedašov
3. místo – Petrovický Václav, ZŠ Salvátor, Val. Meziříčí
III. věková kategorie:
1. místo – Káňová Monika, ZŠ Nedašov
2. místo – Petrovická Klára, ZŠ Salvátor, Val. Meziříčí
3. místo – Holba Ondřej, ZŠ Nedašov
IV. věková kategorie:
1. místo – Černák Josef, SŠ Rožnov p/R

2. místo – Krhut Štěpán, SŠ Rožnov p/R
3. místo – Slavíková Kateřina, SŠ Val. Meziříčí
Všem vítězům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů při soutěžení v regionálním kole.
O zajištění věcných cen a občerstvení se zasloužili tito sponzoři:
C.B.G. Impex, s. r. o.,Valašské Meziříčí, p. Miloš Skýpala; Cyrilovo pekařství, Hrachovec, p.
Kundrátová; Česká pojišťovna, a. s., pobočka Valašské Meziříčí; Česká spořitelna, a. s.,
pobočka Valašské Meziříčí; ČSOB, a. s., Val. Meziříčí, p. Ing. L. Zavadil, ředitel pobočky;
Farní úřad Valašské Meziříčí; HSoft group , s. r. o., Kelč, p. Hruška V.; Charita Valašské
Meziříčí, p. Vrána; Knihkupectví, p. Adamec, Valašské Meziříčí; Květinářství Kelč, p.
Čechová; MPMONT, Valašské Meziříčí, p. Mgr. Pavel Kuběja; MÚ Kelč; MÚ Valašské
Meziříčí; Opravna obuvi Kelč, p. Hýža S.; Pekárna Lešňanka, s. r. o., Lešná; Pekárna VIVA,
s. r. o., Kelč, p. Vallová; Pneuservis Žilinský, Hrachovec u V. M.; Potraviny U KUBŮ, Kelč,
p. Hlaváčová; Řeznictví u Ondrušků, Kelč, p. Ondrušek.
Srdečně děkujeme všem sponzorům, kteří mají otevřené ruce a vnímavé srdce.
Pozn.: Fotogalerie a text z okresního kola soutěže na www.val-mez.cz.
Několik otázek?
Proč je i dnes Bible nejvydávanější a jednou z nejčtenějších knih na světě? Proč nás
zneklidňuje? Co nám přináší? Čím nás obohacuje? Proč nás oslovuje? Čím inspiruje umělce
všech dob a žánrů? Stačí vědecké poznatky a technické vymoženosti naplňovat naše touhy po
smyslu života a po štěstí? Je zde někdo nebo něco, co nás přesahuje? Kdo k nám hovoří skrze
slova Knihy knih? Co nám chce sdělit a proč? ...
Je zvláštní vidět, jak věříme všemu, co píší noviny, ale stále pochybujeme o tom, co říká
Bible.
Ing. Drahomíra Holubová
organizátor okresního kola

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Milada Orlová Kelč
Jaroslava Jašíčková Komárovice
65 let
Pavel Strnadel Kelč
Lubomír Špůrek Kelč
Františka Hlochová Němetice
Pavel Tomola Kelč
Marie Slimáčková Kelč

70 let
Josef Rolinc Němetice
Antonín Pitrun Kelč
80 let
František Kunovský Němetice
81 let
Jaroslava Šindelářová Kelč
82 let
Bohumil Jiříček Kelč
Františka Pastrnková Babice
83 let
Blažena Palatová Kelč
88 let
Marta Jiříčková Kelč
Narození
* Tomáš Hanzelka
* Patrik Růžička
* Sofie Tvrdoňová
Úmrtí
Jana Havlíková 64 let Kelč
Pavla Svobodová 84 let Kelč

