ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

1/2010

Úvod
Začal další rok, rok 2010. Již 10 let žijeme v novém tisíciletí. Je to krátká doba na hodnocení
změn. Každý čekal něco jiného, ale společná přání byla myslím stejná. Každý jistě chce mír,
pohodu - jak doma, tak v zaměstnání, spokojenou rodinu a zdraví.
V poslední době se nás všech dotkla celosvětová krize. Věřím, že se v roce 2010 podaří tento
stav překonat a situace se zlepší.
V loňském roce jsme ukončili poměrně velkou investici. Podařilo se zrekonstruovat silnice,
chodníky a část místních komunikací v Kelči. Důležitá byla také kompletní výměna vodovodu
a celková oprava kanalizace v trase rekonstrukcí.
Chtěl bych poděkovat všem občanům za trpělivost, s jakou překonávali problémy spojené s
výstavbou, za to, že byli ochotni přistoupit na různá omezení a nepohodlí.
Do nového roku 2010 přeji všem hodně zdraví, štěstí, pohody jak v práci tak i v rodinách,
hodně sousedské pohody a přátelství.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 39.zasedání Rady města Kelče dne 9.12.2009
Zlínský kraj poskytl v roce 2009 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 10.000 Kč na
financování sborů hasičů a varovné systémy ( Státní dotace pro jednotky požární
ochrany obcí). Dotace byly použity na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky
SDH).















Rada bere na vědomí informace zástupce společnosti MINERVA, o.p.s. Mgr. Zdislavy
Odstrčilové o představení společnosti a projektovém záměru využití budovy sýpky v Kelči a
žádost o odprodej sýpky předává k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje mandátní smlouvu o poskytování právních služeb pro Město Kelč advokátem
JUDr. Bohumilem Sadílkem, Sokolská 1268, Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu a
pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada souhlasí s umístěním přípojek vody, plynu a elektřiny v obecním pozemku parc.č.
1851/1 v k.ú. Kelč-Nové Město pro novostavbu RD na pozemku parc.č. 1851/8.
Rada bere na vědomí žádost p. Jaromíra Machače Kelč 231 o změnu územního plánu k
pozemku č. st. 328 v k.ú. Kelč-Nové Město a odkládá ji k řešení při zpracování nového
územního plánu Města Kelč.
Rada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dodávce služeb se Sdružením pro nakládání s
odpady Marius Pedersen Group zastoupeným Technickými službami Valašské Meziříčí, s.r.o.
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu jeho podpisem.
Rada odkládá žádosti manželů Pavlíkových, Komárovice 1 a manželů Miškaříkových,
Komárovice 26 o směny pozemků v k.ú. Komárovice a ruší své usnesení č. 519/38 z
9.11.2009, Využití obecních pozemků v této lokalitě bude řešeno po schválení nového
územního plánu Města Kelč.
Rada bere na vědomí žádost manželů Hruškových , Lhota 22 o odkoupení části obecního
pozemku p.č. 885/3 v k.ú. Lhota u Kelče, žádost odkládá a pro další jednání požaduje zajistit
právní výklad k budoucímu prodeji.
Rada bere na vědomí sdělení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
o podaném podnětu JUDr. Štefana Adama ke způsobu pronájmu obecních pozemků
Zemědělskému družstvu Kelečsko.
















Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2009 – rozpočtové opatření č. 8/2009 dle předloženého
návrhu.
Rada schvaluje pronájem budovy sýpky v Kelči čp. 270 na pozemku st. 73 a pozemku p.č.
200/1 v k.ú. Kelč-Nové Město Vodohospodářským stavbám Javorník-CZ, s.r.o., Veselí nad
Moravou.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu pozemků p.č. 270/4, 676, 725, 276/3, 275 a 270/1 v k.ú.
Němetice a pozemku p.č. 840/5 v k.ú. Komárovice.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení 1ks a ořezu 3ks lip na obecním pozemku parc.č.
283/3 v k.ú. Babice u Kelče dle předložené žádosti Gabriely Radové, Babice 28 a posouzení od
p. Jiřího Michalíka.
Rada odmítá nabídku na zpracování návrhu městského loga od ing. Miroslava Filípka,
Valašské Meziříčí, Podlesí 298.
Rada byla seznámena s nabídkou JAS AIR CZ s.r.o., Hosín na zpracování leteckých snímků
města a nabídku odkládá.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v budově hasičského domu v Kelči č.p. 241
(část bývalé služebny Policie ČR) Občanskému sdružení Rodinné a mateřské centrum Kelč 378
za účelem zřízení střediska rodinného a mateřského centra.
Rada pověřuje místostarostu ing. Davida jednáním o změně rozsahu vyhlášeného
ochranného pásma Městské památkové zóny Kelč.
Rada schvaluje rozšíření obřadních dnů na MěÚ v Kelči o dny 10.10.2010, 11.11.2011 a
12.12.2012.
Rada pověřuje městský úřad řešením změny regulace vytápění v budově hasičského domu v
Kelči.
Rada schvaluje smlouvu č. VaK/117/2009 o nájmu, zajištění provozu a údržby
vodohospodářského zařízení mezi Městem Kelč a Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Jasenická 1106, Vsetín, PSČ 755 11 a pověřuje starostu jejím podpisem.

Městský úřad informuje
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči, Platby v roce 2010 – pro
občany
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči
leden 2010
středa 13.1. 2010 8.00 – 16.00 hod.
středa 27.1. 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.

Platby v roce 2010 – pro občany
Odpad:

I v letošním roce je platba za likvidaci odpadů stanovena paušálně na jednotlivé členy
domácnosti a to včetně dětí. Částka činí 450 Kč na osobu a rok. Dle vyhlášky poplatek neplatí
osoby, které jsou po celý rok mimo území ČR, dále pak čtvrté
a každé další dítě v rodině.
Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu z odpadových nádob, tak i náklady na tříděný
sběr a sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů při mobilním sběru v Kelči a místních
částech. Občané s trvalým pobytem v Kelči mají i nadále možnost (v rámci tohoto poplatku),
likvidovat po celý rok svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře
Technických služeb ve Valašském Meziříčí.
Stanovený poplatek zcela nepokryje náklady města spojené s likvidací všech odpadů od
občanů ve městě. Část nákladů bude město i nadále dotovat ze svého rozpočtu.
Pro sběr tříděného odpadu v rodinných domech budou i nadále použity pytle pro plasty, papír,
bílé sklo, barevné sklo a tetrapaky. Pro panelové domy jsou určeny kontejnery pro tříděný
odpad. Žádáme především obyvatele rodinných domů, aby tříděný odpad nevhazovali do
kontejnerů určených pro panelové domy. Zvyšují se tím náklady na svoz odpadů.
Termíny pro svoz plastů v 1. pololetí 2010
14. ledna 18. února 25. března 22. dubna 27. května 24. června
Termíny pro svoz papíru a tetrapaků
14. ledna 25. února 22. dubna 17. června
Termíny pro svoz skla
26. února 20. května
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
10. dubna – v Kelči
17. dubna – v místních částech
V této souvislosti žádáme občany, aby svůj odpad maximálně třídili. Naše město je zapojeno
do systému společnosti EKOKOM, která poskytuje finanční odměny za množství vytříděného
odpadu. I proto se již třetí rok nezvyšuje poplatek za svoz odpadu.
Systém výběru poplatku:
Do každé domácnosti bude koncem měsíce ledna zaslána složenka se stanoveným poplatkem
za každou domácnost a to podle počtu jejich členů dle nám známé skutečnosti. Složenku lze
uhradit na poště, v bance nebo přes internet. Pro případ platby v hotovosti v pokladně MěÚ v
Kelči upozorňujeme, že pokladna pro tento účel bude v provozu od 8. února 2010 vždy v
pondělí a ve středu od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 16,30 hodin. Z důvodu zavedení vedení
pokladny v počítačové formě nebude možné vybírat poplatek v místních částech, jak tomu bylo
v minulosti.
S ústřižkem od zaplacené složenky nebo dokladem o zaplacení je nutné se dostavit na
městský úřad k vyzvednutí nálepky na popelnici.
Upozorňujeme občany, že uvedený postup je nutné provést do konce měsíce března 2010. Do
tohoto termínu bude firma svážející odpad vyvážet popelnice jak s novou tak i se starou
nálepkou. Od 1. 4. 2010 budou vyváženy jen popelnice označené novou nálepkou.
Poplatek za psa – beze změn – tedy 100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč

v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa základní sazba + 50% navíc.
Povinností majitele nebo držitele psa je hlásit jakoukoliv změnu – pořízení psa, úhyn,
odhlášení apod.
Upozorňujeme, že včas neuhrazené poplatky bude vymáhány daňovou exekucí.
Nájem za pozemek, zahrádku
Výše nájmu a termín úhrady je uveden ve smlouvě, platbu tedy občané provedou dle
smlouvy. Složenky se zasílat nebudou.
Pro platbu v hotovosti platí stejné podmínky jako pro úhradu poplatků.

Kultura
Poděkování
Přesto, že Vánoce 2009 jsou už minulostí, hřejivý pocit sváteční pohody jistě zůstává ještě v
mnohých z nás. Proto mi dovolte, abych velmi srdečně poděkovala všem těm, kteří se
jakkoliv podíleli na přípravě Živého betlému – těm, kteří stavěli stáj na náměstí, těm, co
zajišťovali ozvučení, těm, co sehráli role svaté rodiny, prosebníků, pastýřů i králů, těm, co
zapůjčili zvířata, ale taky všem těm, kteří přišli a pomohli dotvořit příjemnou vánoční
atmosféru. Taky moc děkuji kelečskému pekařství VIVA – manželům Vallovým, za věnování
pečiva, na kterém si pochutnaly děti na náměstí. Opravdu všem moc díky a už se těším na
letošní Živý betlém, který bude polojubilejní, patnáctý…
Anna Hlavicová
Dovolte mi také, abych jménem Farního úřadu, poděkovala všem těm, kteří se jakkoliv po
celý Advent podíleli na přípravě „pororátních“ snídaní pro děti na faře. Firmám VIVA a
Lesňanka, které dodávaly pečivo, mlékárnám v Bystřici pod Hostýnem, Masnému průmyslu
Krásno ve Valašském Meziříčí a taky všem ochotným ženám, které snídaně dětem chystaly.
Anna Hlavicová

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KELEČSKO si Vás dovoluje pozvat na

XXIII. MYSLIVECKÝ ples,
který se uskuteční v sobotu 16. ledna 2010 v Kulturním domě v Kelči.
Začátek ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu ve velkém sále hraje: GRADACE.
Program:
► ukázka mysliveckých fanfár
► asijské břišní tance
► bohatá tombola
► myslivecké pohoštění
► výzdoba v mysliveckém rázu

Předprodej vstupenek s místenkou: p. Menšík Antonín, Kelč 508 – od 2. ledna 2010

Tělovýchovná jednota Kelč oddíl kopané si Vás dovoluje pozvat na

Fotbalový ples
22. ledna 2009 od 19:30 v Kulturním domě v Kelči
vstupné 80 Kč + 20 Kč místenka
K tanci a poslechu hraje : velký sál - HS RADOST ROCK
peklo - DJ Marty
Program:
taneční vystoupení, vyhlášení Fanouška/Fanynky roku a Fotbalisty roku 2009
Předprodej vstupenek – od 4. 1. 2010 prodejna Elsap

Junák-svaz skautů a skautek, středisko Kelč Vás srdečně zve na:

2. SKAUTSKÝ PLES,
který se bude konat dne 29.1. 2010 v KD v Kelči
Začátek ve 20.00 hodin
Čeká na Vás:
hudební skupina Faťamorgána
netradiční výzdoba i program
bohatá tombola
míchané nápoje
a spousta dalšího :o)
Ve 21 hodin slosování vstupenek o 2 večeře zdarma!!!
Vstupné 80 Kč
Těšíme se na Vás!

Pondělí 25. ledna 2010, KD v Kelči
Divadelní představení pro děti MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ
Pohádka o Balynce, dobrém štěněti

V únoru:
Ples hasičů, Farní ples, Maškarní ples pro děti, Posezení u cimbálu, Veřejná zabíjačka (OS
Anděl)

Program Kina Kelč na měsíc leden 2009

Máme tady nový rok, rok 2010 a my přicházíme s nabídkou nových a atraktivních filmů.
Věříme, že uspokojíme i toho nejnáročnějšího diváka.
Neděle 3. ledna v 18 hod.
VENI, VIDI, VICI
Romantická komedie vypráví příběh mladého sympatického a sportovně nadaného Honzy,
který se z chudého studenta stane slibným golfistou a okusí sladký život v záři reflektorů.
Jenže málem ztratí nejen svou lásku,ale i sám sebe ...
český film, 95min., vstupné 43kč.
Neděle 10. ledna v 18 hod.
HANEBNÝ PANCHARTI
Nový film režiséra Quentina Tarantina nás zavede do Francie během 2.světové války
a seznámí nás se skupinou osmi amerických vojáků, známou jako the basterds. Ti byli
vybráni, aby coby civilisté šířili strach po celé třetí říši tím, že budou Němcům vracet jejich
brutalitu i s úroky ...
film USA, Německo, Francie s českými titulky, 153min., vstupné 45kč.
neděle 17. ledna v 18 hod.
MUŽI V ŘÍJI
Nový český film se odehrává v malé jihomoravské vesnici Mouřínov, v níž končí silnice.
Obyvatelé touží stát se obcí "průjezdní", a protože je mezi nimi přeborník ve vábení jelenů,
vynaloží velké úsilí, aby se v obci konalo mistrovství Evropy v této ojedinělé, avšak zajímavé
disciplíně. Český film, 114min., vstupné 41kč.
neděle 24.ledna v 18hod.
2012
Rok 2012 je posledním rokem mayského kalendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce
světa. A zdá se, že na temných předpovědích něco bylo. Americký sci-fi film s výbornými
počítačovými efekty, s vynikající režií, která slibuje, že se budete královsky bavit. Americký
superfilm s českými titulky, 158min., vstupné 51kč.
neděle 31. ledna v 18hod.
2 BOBULE
Volné pokračování komedie z prostředí jihomoravských vinic. Jednička si tržbami řekla o
pokračování, a tak se letošní zimou vracejí téměř všechny oblíbené postavy a rozehrávají další
zápletku z moravské vinice.
Český film, 96min., vstupné 45kč.
Rádi bychom uspořádali v prostorách kina Kelč, v případě velkého zájmu v malém sále KD,
výstavu amatérských plastikových stavebnic letadel, letadýlek, lodí, plachetnic, tanků a
bojové techniky.
Bližší informace o této akci budou ve Zpravodaji MěÚ v měsíci únoru. Doufám, že začínající
i pokročilí modeláři se budou chtít pochlubit svými modely.
Informace vám podá Pajdla Miroslav - mobil 774830144

Kuželky

Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 8. – 8. kola:
Kelč „B“ - Kelč „A“ 0 : 10 1398 – 1621 2
Lipník - Kelč „B“ 10 : 0 1583 – 1395 0
Kelč „A“ - Sedlnice „C“ 8 : 2 1619 – 1530 2

Tabulka po 9. kole
1. Zubří 8 0 1 1639 70 : 20 16
2. Sedlnice „B“ 7 0 2 1598 61 : 29 14
3. Bílovec „B“ 6 0 3 1600 56 : 34 12
4. Lipník „C“ 6 0 3 1528 56 : 34 12
5. Kelč „A“ 6 0 3 1622 52 : 38 12
6. Hranice „B“ 4 0 5 1616 44 : 46 8
7. Sedlnice „C“ 4 0 5 1542 42 . 48 8
8. Frenštát „B“ 2 0 7 1475 34 : 56 1
9. N.Jičín „B“ 2 0 6 1422 26 : 64 4
10. Kelč „B“ 0 0 9 1398 9 : 81 0
Vítězem kuželkářského finále je OREL Kelč
Již 2. rokem se ústřední finálový turnaj v kuželkách konal v jihomoravském Vracově. Na
tamější šestidráze se utkalo 10 nejlepších týmů, které se kvalifikovaly z župních jednot.
Za každý tým nastoupili 4 hráči. Ze základního kola, které se hrálo systémem 60 hodů
sdružených (30 plných + 30 dorážka), postupovalo pouze 6 nejlepších družstev. V něm se
nejvíce dařilo družstvu Orla Kelč, které si náhozem 1091 kolků utvořilo do finále luxusní
náskok 51 kolků před druhými Ivančicemi. Třetí Telnice porazila 1026 kolků. Dále do finále
postoupily ze 4.místa Blažovice (993 kolků),5. Troubelice (979) a poslední postupové místo
obsadili loňští vítězové z Hranic (954). Další pořadí: 7.Brno-Bohunice , 8.Stěbořice,
9.Ratíškovice a 10.Vracov. Nejlepším hráčem základního kola se stal s náhozem 288 kolků
František Kellner z Brna-Bohunic.
Ve finále se opět nejvíce dařilo kuželkářům Kelče ve složení: Miroslav Pavelka, Dalibor
Tuček, Petr Pavelka st. a Petr Pavelka ml., kteří si náskok z první části turnaje díky svým
vyrovnaným výkonům udrželi a ještě nakonec dalších 38 kolků přidali. Celkem porazili 2135
kolků. Druhé místo obsadily taktéž s přehledem Ivančice náhozem 2036 kolků.
Nejnapínavější částí turnaje byl boj o 3. místo, kde se potvrdilo, že i kuželky jsou velmi
napínavý sport a o konečném umístění rozhodla pouhá 1 kuželka. Více štěstí si vybralo
družstvo Blažovic (1999 kolků) před Telnicí (1998 kolků). Další pořadí již zůstalo
nezměněno. Páté místo zůstalo Troubelicím a šesté skončily Hranice.
Turnaj probíhal v příjemném prostředí a dobré atmosféře. Zvláštní poděkování patří bratru
Janu Koplíkovi, který po celý turnaj dohlížel na dodržování kuželkářských pravidel a
organizátorům turnaje z Vracova.
J- Gassmann

Kopaná

Družstvo mužů se v zimní přípravě zúčastní přípravného turnaje na hřišti s umělým povrchem
v Hranicích na Moravě. Zápasy budou odehrány vždy v sobotu v následujících termínech:
16. 1. 12:10 Kelč – Ústí
23. 1. 12:10 Bystřice – Kelč
30. 1. 12:10 Kelč – SK Hranice
6. 2 . 8:30 Opatovice – Kelč
27. 2. 13:35 Kelč – Všechovice
6. 3. 12:10 Kelč – Lipník
13. 3. 10:20 Kelč – Býškovice

Základní škola informuje
Sportovní turnaje
V měsíci listopadu se vybraní žáci a žákyně školy zúčastnili turnajů ve florbalu a vybíjené.
Jednalo se o okrsková kola postupových soutěží, která se konala ve Valašském Meziříčí v
tělocvičnách Základní školy Křižná a Šafaříkova. Bohužel se našim soutěžícím nedařilo, takže
se vrátili bez úspěchu a naděje na postup do dalšího kola.
Orion florbal cup 2009
Dopoledne 16.listopadu jsme u nás ve škole pojali sportovně. Vyučující tělesné výchovy na 2.
stupni připravili pro fandy florbalu školní kolo turnaje ve florbalu, a to pro žáky 6. – 7. a 8. –
9. třídy ZŠ. Tuto soutěž vyhlašuje Asociace školních sportovních klubů České republiky
(AŠSK ČR) ve spolupráci s Nestlé Česko s.r.o. (Aktuální informace najdete na internetové
adrese:www.orionflflorbalcup.cz).
V obou kategoriích sestavili žáci čtyři družstva, která hrála mezi sebou. Vítězi v kategorii 6.7. ročník se stalo družstvo sedmáků s názvem Ozzo team ve složení Jan Klvaňa, Radek Pelc,
Matěj Foukal, Ondřej Málek a Jarek Orel, v kategorii starších žáků (8.-9. třída) zvítězilo
družstvo kluků z 9.B Bez názvu ve složení Pavel Rada, Tomáš Pivovarník, Tomáš Vybíral,
Robert Jiříček, Ondřej Plesník. Protože se jedná o soutěž postupovou, obě družstva postupují
do okresního kola, které proběhne ve Vsetíně.
Bible a my – základní kolo
Ve spolupráci s vyučujícími náboženství jsme pro žáky 4.-9. ročníku připravili základní kolo
soutěže zaměřené na biblickou dějepravu. S přihlédnutím k různým věkovým kategoriím
řešily děti testové úlohy, doplňovaly chybějící slova, jména, hledaly souvislosti atp. Každá
kategorie měla své nejúspěšnější řešitele, kteří se pak v pátek 27.11. zúčastnili dalšího
postupového kola ve Valašském Meziříčí. Těmi nejlepšími ve školním kole byli:
1. kategorie - 4.-5. třída:
1. – 2. Jan Haša, Jan Vojtěch Štoller
3. Kristýna Schindlerová
4. Magdaléna Hrušková
5. Tomáš Plesník
2. kategorie - 6.-7. třída:

1.-2. Anna Hlavicová, Eliška Perutková
3. Kateřina Hrdličková
4. Markéta Pastrnková, Jakub Hruška, Patricie Plesníková
3. kategorie - 8.-9. třída:
1. Monika Pavelková
2.-3. Markéta Hašová, Magdaléna Hlavicová
4. Martin Gerla
5. Barbora Hlavicová
Olympiády
Přelom měsíců listopad a prosinec je již tradičně obdobím školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olymipády z českého jazyka (OČJ) a Dějepisné
olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd.
Tématem letošní DO je Od pěstního klínu po zlatou bulu sicilskou, OČJ má pravidelně část
mluvnickou a slohovou, žáci prokazují znalosti gramatické, lexikální a stylistické.V DO si
nejlépe vedla Monika Pavelková, na 2. místě se umístila Daniela Konečná (obě z 8. třídy)a 3.
místo obsadila Alena Pajdlová z 9.A
S výsledky OČJ budete seznámeni v dalším čísle Zpravodaje.
Pokračujeme v mediální výchově
Bloky mediální výchovy letos absolvují žáci 6., 7,. i 8. ročníku.
Výuka je postavena především na aktivní práci žáků a učitel je tady spíše poradce a „režisér“.
Žáci zpracovávají informace do pracovních listů, formulují výstupy, sami docházejí k
závěrům.
Hudební vystoupení divadla Slunečnice
Z nabídky brněnského divadla jsem pro letošní rok vybrali pro 1. stupeň pásmo Předvánoční
čas a pro 2. stupeň muzikálové melodie – Muzikály jak je znáte i neznáte.
Pedagogická poradna – 5 znaků šikany
1. Záměrný výběr slabého protivníka (je čímkoli jiný)
2. Parazitní zneužívání sociálních potřeb oběti
3. Přeznačkování – tajení pravého důvodu, zkreslování podnětů
4. Opakování, stupňování, zajištění podpory „svých svědků“
5. Bagatelizace a manipulace s následky činů
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Ruty Šuty informuje
Začíná nový rok a po náš soubor zase začíná kolotoč vystoupení, soutěží, seminářů a zkoušek.
Ještě se ale krátce vrátím ke konci roku 2009. V sobotu 28. 11. jsme uspořádali již
podruhé„Mikulášské tancování“. Rodiče a všichni diváci, kteří přišli v sobotu do kulturního
domu, zhlédli program nejmladších a nejstarších tanečníků. V hodinovém programu se
představili tanečníci skoro ve všech choreografiích country, line dance, cloggingu a irských
tanců. Pokročilí tanečníci si připravili i velké překvapení k svátku pro vedoucího p.Hegara.

Sami nacvičili dvě choreografie. Irský tanec a cloggingovou choreografii. Po programu byl
country bál, během kterého přišel Mikuláš s anděly a čerty a rozdal dětem jejich první taneční
boty (piškoty).
Kolem desáté hodiny se všichni rozešli, my jsme ještě uklidili stoly a odešli domů, abychom
se hned ráno o půl sedmé sešli v Hranicích na nádraží. Na pozvání p. Štefana Švestky,
vedoucího souboru Ryengle z Pardubic, jsme odjeli na kvalitně obsazenou soutěž
„Pardubická Ryegle“. Vzhledem k přesunu Mistrovství republiky z listopadu na květen
příštího roku, zde všechny soubory chtěly předvést co nejlepší výkony. Přijeli i tanečníci ze
Slovenska. Náš soubor se zúčastnil poprvé, ale musím přiznat, že hned při nástupu do velkého
sálu mi šel mráz po zádech, když jsem viděla, co děti čeká. Už prostorové zkoušky
napovídaly, že zde opravdu vítězí jen ti nejlepší. Porotci, jako nikde jinde na soutěžích,
můžou obcházet kolem parketu, takže na každého tanečníka je dostatečně vidět, takže se musí
snažit všichni. Naši tanečníci předvedli choreografii Veroniky Hegarové „We can“ v
moderním line dance stylu. Již prostorová zkouška byla perfektní a vylosování pátého pořadí
našeho vystoupení bylo myslím také dobré. Z deseti přihlášených choreografií postupovalo 5
do finále. Při vyhlašování postupujících jsme byli všichni nervózní, ale náš soubor
nepostoupil a pocit zklamání a slzy jsem viděla úplně u všech tanečníků.
Po příjezdu domů jsme se hned dívali na výsledkovou listinu, a jak velká byla naše radost,
když jsme si přečetli, že soubor RUTY ŠUTY je šestý. Je to velký úspěch, poprvé na tak
velké soutěži a zůstat jen těsně pod finálem. Je to ale jistě i velký závazek do budoucna. Nic
jiného než poctivý trénink na zkouškách, láska a chuť k tancování může vést k takovým a
možná i lepším výsledkům.
Do nového roku 2010, který je teď před námi, přeji všem tanečníkům hodně zdraví, úspěchů
ve škole i v tanci a radost z vystupování. Rodičům hodně trpělivosti, ochoty k podpoře svých
dětí.
Jitka Hegarová

Kulturní komise připravuje místní kalendář akcí - kulturních, sportovních, společenských a
zábavných. V této souvislosti žádá místní spolky, organizace a jiné instituce, aby do konce
ledna 2010 zaslali přehled svých plánovaných akcí.
Informace a příspěvky – schybolova@kelc.cz

Právní rubrika
Co s majetkem - pokračování
Z jiného důvodu, než uvedeného v zákoně, nelze potomka vydědit. Vydědění se týká jen
potomků. Tito mají ze zákona mezi dědici zvláštní postavení, protože jsou neopominutelnými
dědici. To znamená, že při dědění podle závěti musí nezletilí potomci obdržet alespoň tolik,
kolik činí jejich dědický podíl ze zákona a zletilí potomci alespoň tolik, kolik činí alespoň
jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Podle zákona jsou potomky děti, a to jak
děti vlastní tak i osvojené, vnuci a pravnuci. Dědická práva ostatních případných dědiců může
zůstavitel omezit svým rozhodnutím v závěti a dosáhnout tak stejného výsledku jako u
vydědění potomků. Rozhodnutí o vydědění se týká jen konkrétního dědice a ne jeho dědiců.
Na dědice vyděděného (např. vnuk zůstavitel) se rozhodnutí zůstavitele o vydědění bude
vztahovat jen v případě, že tak zůstavitel v listiněo vyděděni výslovně uvedl. Právní důsledky
vydědění jsou stejné jako při dědické nezpůsobilosti. Rozdíl je v tom, že vydědění nastává na

základě projevené vůle zůstavitele, zatímco dědická nezpůsobilost vyplývá ze zákona.
Vydědění může zůstavitel provést buď v závěti nebo v samostatné listině. O náležitostech
těchto listin pojednáme později. Zrušit vydědění může zůstavitel tím, že zničí listinu o
vydědění, anebo o svém rozhodnutí napíše novou listinu.
Již dříve jsme uvedli, že při dědění jde o univerzální sukcesi a že dědic odpovídá i za dluhy
zůstavitele. Vedle toho odpovídá dědic i za přiměřené náklady pohřbu. Dědicova odpovědnost
za dluhy zůstavitele je však limitována cenou nabytého dědictví. Při tom jde jen o dluhy, které
vznikly za života zůstavitele. Skutečná cena dědictví bude známa až po skončení dědického
řízení a pak teprve může soud rozhodnout o tom, v jaké výši budou uhrazeny případné dluhy
zůstavitele a co z majetku přepadne dědici. Zjistí-li soud v průběhu dědického řízení, že je
dědictví předluženo, mohou se dědici s věřiteli dohodnout, že věřitelům přenechají dědictví k
úhradě dluhů. Při rozhodování o případné předluženosti dědictví soud vychází z obecné ceny
dědictví. Mimo jiné i z tohoto důvodu zajistí soud v průběhu dědického řízení ocenění
majetku zůstavitele soudním znalcem. Dohodu dědiců s věřiteli o přenechání dědictví musí
učinit všichni dědicové a všichni věřitelé, kteří přihlásili soudu své pohledávky za
zůstavitelem. Jinak je dohoda neplatná. Tuto dohodu musí schválit soud. Pokud nedojde k
dohodě mezi dědici a dlužníky o přenechání předluženého dědictví k úhradě dluhů, bude
provedena likvidace dědictví podle pravidel občanského soudního řádu.
V prvním pokračování jsme uvedli, že dědicem může být i právnická osoba a tedy i stát. V
tomto případě mají tyto osoby stejná práva a povinnosti jako osoby fyzické, jak jsou výše
popsány.
pokračování příště JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé
Neplaťte víc, než je nutné !!!
Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč
Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou radou Svazu
důchodcůzahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?






držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
senioři, sociálně slabší rodiny
rodiny s dětmi
nezaměstnaní
ostatní klienti

Co nabízíme ?


informace a pomoc při sjednávání slev
o dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
o služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
o pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných
pojišťoven)
o pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
o pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic







zajištění financí na pohřebné – program Pieta
prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na slabší
sociální skupiny
vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od státu – ZELENÁ
ÚSPORÁM
nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

Kontaktní místa:
Zlín: KR Svazu důchodců,Brandýskova 1800,Čtvrtek 13-16h
Uherské Hradiště: Palackého náměstí 293,1patro,Pondělí 9-12h
Uherský Brod: OS Luisa,Bratří Lužů 116,Úterý 9-12h
Kroměříž: Riegrovo náměstí 180,Čtvrtek 9-12h
telefon: 518 321 861,733 677 165,739 623 273,739 113 115,739 442 824
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

Informace pro členy Českého rybářského svazu, místní organizace Kelč
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
8. ledna 2010 – pátek od 19:00 - 20:00
22. února 2010 – pondělí od 17:00 - 18:30
28. února 2010 – neděle od 9:30 - 11:00
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo ve
vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze se uskuteční v pátek 12. března 2010 od 18:00 v Hasičském domě.
Pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu a spokojenost po celý rok 2010 Vám přeje za výbor ČRS
MO Kelč
ing.Jaroslav Orel

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Anna Pavelková Kelč
Bohuslava Pavlištíková Kelč
Eliška Beková Kelč
65 let
Pavel Jiříček Kelč
Marie Suchánková Kelč

70 let
Bohumil Škrla Kelč
Bohumil Hlavica Kelč
Jaroslav Tvrdoň Kelč
František Rachůnek Babice
80 let
Marie Jiříčková Kelč
82 let
Josef Mertlík Kelč
83 let
Vlastimil Klabačka Kelč
84 let
Pavla Svobodová Kelč
85 let
Anna Pavlíková Komárovice
86 let
Ludmila Kunovská Němetice
Marie Sehnalová Kelč
87 let
Marie Mikesková Komárovice
Narození
Marek Střítežský
Sofie Kubicová
Sňatky
Petr Berčák * Markéta Pavlíková
Úmrtí
Marie Pastrnková 85 let Kelč
Marie Mašlaňová 89 let Lhota
Josef Müller 68 let Kelč
Zdeněk Pajdla 86 let Kelč

