ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

12/2009

Úvod
Milí spoluobčané, drazí farníci!
Jsem vděčný městskému úřadu, že vás mohu touto formou oslovit. Přijměte prosím ode mne
několik myšlenek k nadcházejícím vánočním svátkům.
Děti se těší na Vánoce - jako na každé školní volno a o trochu víc - kvůli očekávaným
dárkovým nadílkám. Maminky a tatínkové, tety a strýcové už to s tím těšením na Vánoce
nemají tak průzračně jednoznačné. Když si člověk představí, co to zas bude chystání a
shánění, příprav a úklidu, málokoho překvapí, že ne každý dospělý sdílí dětskou radost z
blížících se Vánoc.
Dá se s tím něco dělat? Nebo máme přijmout vánoční svátky jako "přírodní katastrofu", která
nás zasáhne ať chceme nebo nechceme, a nezbude nám, než se s tím smířit?
Můj návrh řešení vychází z jednoho, věřím základního, rozlišení: buď pojmeme "vánoční
náladu", jako požadavek na vlastní výtvor - výkon, kterým se musíme prezentovat před světem
či jen před sebou samým - a pak nás čeká nejspíš intenzivní pocit, že Vánoce jsou jen na
trápení lidí, nebo je tu druhá možnost... Totiž
že přijmeme Vánoce jako kříž a dar zároveň. Kříž ani dar si člověk nebere sám - přijímá.
Přijetí pak otevírá cestu k tomu, aby se člověk mohl cítit obdarovaný - a to
i přes přijaté utrpení. Vždyť tolik skutečností Vánoc nastane bez našeho vědomého přičinění,
a přece se z nich můžeme spolu s ostatními těšit a radovat.
Ze srdce Vás všechny zvu na vánoční bohoslužby a těším se též na setkání
při adventním a vánočních koncertech v našich kostelech. A aby se nám přijetí daru Vánoc
zdařilo, existuje už od nepaměti přípravné období na svátky narození Božího Syna zvané
advent (to je latinsky "příchod"). Ten je naplněn nejen prací pro zdárný průběh svátků, ale
také chvílemi ztišení a soustředění, zvláště při ranních mších svatých, kterým se říká "roráty".
Letos budou začínat v 6.45 každý všední den
v týdnu a školáci, kteří obětují ranní vstávání, aby mohli jít v průvodu s lampičkami, jsou
hned po skončení bohoslužby zváni na faru na malé občerstvení a v půl osmé mohou vyrazit
do školy.
Když se vám na adventním věnci (za dodržení všech protipožárních předpisů) začnou
rozhořívat další a další svíčky, ať tedy roste vaše očekávání Božího obdarování, které je vždy
originálnější a bohatší, než pouze lidské.
Dobrou přípravu a krásné Vánoce přeje o. Jan Bleša, administrátor farnosti.

Usnesení z 37.zasedání Rady města Kelče dne 19. 10. 2009







Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření Města Kelč k 30.9.2009 a postupuje ji k
projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu k 31.10.2009 – rozpočtové opatření č. 6/2009 dle
předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí informace starosty o průběhu investičních akcí roku 2009, schvaluje
investiční akci „Doplnění kanalizace Kelč – m.č. Komárovice a Němetice – II. etapa“
financovanou s podporou MF ČR a jmenuje komisi pro výběrové řízení na dodavatele této
stavby.
Rada souhlasí s umístěním liniové stavby „Kanalizace Všechovice – Babice“ na částech
obecních pozemků parc.č. 576/2, 576/1, 577 a 575 v k.ú. Babice u Kelče dle předložené
projektové dokumentace pro investora stavby Obec Všechovice.





















Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků v k.ú. Babice u Kelče parc.č. 555/1, 563/4, 616/2,
616/3, 616/4, 616/5 a 616/6 o celkové výměře 314 m2.
Rada odkládá žádost p. Antonína Konvičného, Kelč – Babice č.p. 29 o odprodej části obecního
pozemku parc.č. 6/2 v k.ú. Babice u Kelče a vyhlašuje záměr pronájmu tohoto pozemku o
výměře 4.083 m2.
Rada vzala na vědomí požadavky OV v Babicích ze dne 7.8 a 6.10.2009.
Rada bere na vědomí žádost Svatopluka a Věry Pavlíkových, Kelč – Komárovice č.p. 1 o
směnu pozemků v k.ú. Komárovice a předává ji k vyjádření osadnímu výboru v Komárovicích.
Rada souhlasí s umístěním stavby sklepu na obecním pozemku parc. č. PK 298 v k.ú. Kelč –
Staré Město pro ing. Zdeňka a Marii Hlavicovy, Kelč č.p. 562.
Rada byla seznámena s návrhem Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč pro
období 2010 – 2014 a tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada schvaluje uzavření smlouvy č. D/2382/2009/KH se Zlínským krajem o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 10.000,- Kč na výdaje spojené s
činností jednotky JPO II SDH Kelč v roce 2009.
Rada byla seznámena s vydanou brožurou „Srkalova dechovka z Kelče“ autorů Otakara
Tvrdoně a Josefa Srkaly, vyčleňuje k volnému prodeji 400 ks a stanovuje prodejní cenu 30,- Kč
za 1 ks.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu budovy sýpky na pozemku parc.č. st. 73 v k.ú. Kelč – Nové
Město.
Rada odmítá požadavek zástupce společnosti DELOP-HP Příbor na změnu dodatku smlouvy o
spolupráci a trvá na původním návrhu dodatku smlouvy.
Rada projednala návrh nové zřizovací listiny Základní školy v Kelči a tuto doporučuje
zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí oznámení Paintbalového klubu Kelč o své činnosti na obecních
pozemcích v lokalitě Ve vrbí u Bečvy v k.ú. Němetice.
Rada byla seznámena s žádostí Oddílu kopané TJ Kelč o konání předvánoční diskotéky dne
19.12.2009 na víceúčelovém hřišti u kulturního domu a doporučuje MěÚ jednat o změně
termínu nebo místa konání.
Rada byla seznámena s nabídkou NVB – Servis, s.r.o. na provádění zimní údržby místních
komunikací a doporučuje MěÚ požádat o další nabídky.
Rada byla seznámena s výsledkem vyhodnocení nabídek veřejné zakázky stavby „Oprava
lesních cest Kelč“ a souhlasí s výběrem dodavatele stavby firmou VAST TERCIA, s.r.o., Husova
29, Valašské Meziříčí, která byla vyhodnocena na 1. místě.

Usnesení z 38. zasedání Rady Města Kelč dne 9. 11. 2009








Rada byla seznámena se zprávou o dílčím přezkoumání hospodaření Města Kelč za rok 2009 a
předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s žádostmi o finanční příspěvky na činnost v roce 2010. Žádosti Charity
Valašské Meziříčí a místní organizace Českého svazu včelařů Kelč předává k jednání o
přípravě rozpočtu na rok 2010, žádost organizace nevidomých a slabozrakých ve Vsetíně
odmítá.
Rada byla seznámena s žádostí AMK RS Vsetín o povolení průjezdu Valašské rallye 2010 dne
26.3.2010 po místní komunikaci v Němeticích a předává ji k vyjádření osadnímu výboru v
Němeticích.
Rada vyhlašuje záměr směny obecních pozemků parc.č. 886/1, 886/2 a 886/3 v k.ú.
Komárovice.
Rada byla seznámena s žádostí Společnosti MINERVA, o.p.s., Valašské Meziříčí o odprodej
objektu sýpky v Kelči č.p. 270 a požaduje pro další jednání pozvat zástupce společnosti k
seznámení s investičním záměrem.








Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby STL plynovodu a přípojky plynu na obecních pozemcích parc.č. 1328/15,
1324 a PK 232/4 v k.ú. Kelč – Staré Město se společností SMP Net, s.r.o. Ostrava, Plynární
420/3.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o právním zastupování Města Kelč s advokátem JUDr.
Bohumilem Sadílkem, Sokolská 1268, Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností NVB-Servis, s.r.o., Samostatnost 1181,
Holešov o zajišťování zimní údržby místních komunikací Města Kelč v zimním období
2009/2010 dle předloženého návrhu.
Rada v souladu s ustanovením §102, odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
o vzalanavědomí
 skutečnost, že město se stane od 1.12.2009 plátcem DPH na základě
překročení obratu pro povinnou registraci za období od ledna 2009 do září
2009, a to se čtvrtletním zdaňovacím obdobím,
o rozhodla
 tom, že město Kelč se jako pronajímatel u staveb, nebytových prostor, bytů a
pozemků u všech nově uzavíraných smluv vzdá nároku na osvobození od DPH
dle §56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, pokud nájemce je
plátcem DPH,
o rozhodla
 tom, že město Kelč se jako pronajímatel u staveb, nebytových prostor, bytů a
pozemků postupně nejpozději k 1.1.2010 u všech již uzavřených smluv vzdá
nároku na osvobození DPH dle §56 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném
znění, pokud nájemce je plátcem DPH a pronajaté prostory používá ke své
ekonomické činnosti,
o rozhodla
 zvýšit ceny za dodání zboží a služeb od 1.12.2009 o DPH na výstupu v těchto
případech:
- prodej dřeva,
- nájmy u kterých se město Kelč vzdá nároku na osvobození,
- nájmy movitých věcí nebo trvale instalovaných zařízení,
- půjčování a nájmy movitých věcí,
- věcná břemena zřizovaná na majetku využívaném k ekonomické činnosti,
- ostatní služby v rámci ekonomické činnosti, neuvedené v dalším rozhodnutí,
- krátkodobé nájmy u nájemců, kteří nebyli zřízeni nebo založeni za účelem
podnikání, kdy příjem z takovéhoto nájemného je pro město nevýznamný a
kdy uživatelem prostor je neplátce daně nevyužívající pronajaté prostory pro
svou ekonomickou činnost,
o rozhodla
 nepromítnout do ceníku zboží a služeb DPH na výstupu a daň bude odváděna
ze stávajících cen v těchto případech:
- přeúčtování energií a služeb, u kterých si město uplatní nárok na odpočet
daně na vstupu,
- prodej zboží, u kterého si město uplatní nárok na odpočet daně na vstupu.
Rada dle §102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů
o rozhodla
 svěřit příslušným odborům Města Kelč rozhodování o uzavírání dodatků k
nájemním smlouvám týkajících se změn v návaznosti na to, že se město Kelč
stane plátcem DPH,
o pověřila











podpisem dodatků k nájemním smlouvám týkajících se změn v návaznosti na
to, že se město Kelč stane plátcem DPH starostu města.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu r. 2009 – rozpočtové opatření č. 7/2009.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 241 v Kelči (část bývalé
služebny Policie ČR).
Rada bere na vědomí příkaz starosty k provedení inventarizace majetku města k 31.12.2009
včetně jmenování inventarizačních komisí.
Rada byla seznámena s výroční zprávou o činnosti Základní školy v Kelči ve školním roce
2008/2009 a bere ji na vědomí.
Rada byla seznámena s požadavky osadního výboru v Komárovicích na rok 2010, bere je na
vědomí s tím, že budou uplatněny při přípravě rozpočtu na rok 2010.
Rada souhlasí s realizací rozšíření veřejného osvětlení u garáží Na drahách dle cenové
nabídky firmy ELSAP-Josef Srkala, Kelč 4.
Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku parc. PK č. 1024/2 o výměře 2135 m2 v k.ú. Kelč –
Staré Město.

Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2009
Neděle 6.prosince v 16 hod. !!!
Mikulášské představení dětské pohádky:
VZHŮRU DO OBLAK
V dalším animovaném filmu z tvůrčí dílny studia Pixar poznáme staříka jménem Carl
Fredriksen.Ten se jednoho dne rozhodne splnit si svůj dobrodružný cestovatelský sen,
nafoukne tisíce balónků a společně se svým domkem vzlétne do nebe - s neplánovaným
vetřelcem.
Dětský film v českém znění, 96 min., Mikulášské vstupné 21Kč.
Neděle 13.prosince v 18 hod.
ÚNOS VLAKU 1 2 3
Ozbrojení a nebezpeční muži přepadnou a unesou vlak newyorského metra a požadují tučné
výkupné. Nedobrovolnou "spojku" mezi nimi a představiteli města hraje Denzel Washington,
lupičům velí John Travolta ...
Dobrodružný film USA a Velké Británie s českými titulky, 105 min., vstupné 49Kč.
Neděle 20.prosince v 16 hod. !!!
G - FORCE
Hrdiny filmu jsou morčata vybavená nejmodernější špionážní technikou, která během filmu
zjistí, že mají osud světa ve svých prackách.
Americký animovaný film v českém znění, 89 min., vstupné 35Kč.
Neděle 27.prosince v 18 hod.
PROTEKTOR
Tragické události po atentátu na Reinharda Heydricha jsou pozadím pro český film,
vyprávějící příběh manželské dvojice, která v rámci válečného dramatu prožívá vlastní drama.
Co všechno jste ochotni zradit pro lásku?
České filmové drama, 100 min., vstupné 45Kč.
Těšíme se na vás po novém roce s dalšími filmovými příběhy , např. Vini, vidi, vici, Hanební
parchanti, Muži v říji, 2012 a 2 Bobule.

Do Nového roku 2010 přejeme všem našim příznivcům hodně zdraví, pohody a štěstí.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
V době adventní a novoroční ...
Junák-svaz skautů a skautek Kelč a divadelní soubor Čtyřlístek
Vás zvou na tradiční pohádku
JAK BYLA ČERTŮM V PEKLE ZIMA
a mikulášskou nadílku
v neděli 6.prosince 2009 KD Kelč ve 14 hod.
příjem dárků od 11:30 hod,
občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné
osoby a obsazení
Režie - Břeťa Vlček
Čert Kleofáš - Martin Hlavica
Čert Čáryfuk,pekelný učitel - Jirka Hlavica st.
Luciper, pekelný kníže - Laďa Žalmánek
Čert Bambula, agent pekelné policie - Jirka Hlavica ml.
Čert Ťululum, agent pekelné policie - Luba Gassman
Král - Staňa Hlavica st.
Princezna Lenka - Klára Pastrnková
Bác, král.ministr a agent král.policie - Jirka Kundrátek
Bácová, král.ministryně a agentka král.policie - Hanka Stromšíková
Balerína, princeznina vychovatelka - Dorča Hlavicová
Vrba - Kristína Pastrnková
Princ Vochechul Pátý - Tomáš Vlček
Vodník Žbluňk Patnáctý - Jirka Hlavica st.

Mikulášská nadílka
V sobotu 6. prosince v 17 hodin přijede na náměstí Mikuláš, aby rozsvítil vánoční strom
a podělil dárky děti, které si to zaslouží.
Děti do 12 let si mohou přijít jako v minulých letech vyzvednout na MěÚ v Kelči žetony,
které pak vymění s Mikulášem za balíček. Žetony jsou k vyzvednutí od pondělí 30. 11. 2009.

Živý betlém
Štědrý den – 12. hodina
Všichni už to známe a všichni se moc těšíme, až v tento slavnostní den popřejeme všem svým
známým a blízkým klidné a pohodové Vánoce, malému Ježíškovi pak dáme něco do vínku a
domů si odneseme světlo z Betléma.

Žáci devátých tříd ZŠ Kelč srdečně zvou všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tetičky, strýčky žáků ZŠ na
Vánoční zvonkování
Kdy: 18.12.2009 v 16:00 hod.
Kde: v tělocvičně ZŠ
Co Vás čeká: bohatý program a poté diskotéka pro žáky ZŠ

Adventní KONCERT
v kostele sv. Petra a Pavla v Kelči
neděle 20. 12. 2009 v 15 hodin
J. S. Bach – Moteto Jesu Meine Freude a A. Vivaldi – Magnificat
The Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
(orchestr – cca: 9 hráčů, sólisté a sbor – cca 16 zpěváků, dirigent)
OBSAZENÍ:
Koncertní mistr: Simona Tydlitátová
Violoncello solo: Libor Mašek
Orgel positiv: Monika Knoblochová
Soprano solo: Kamila Zbořilová
Alto solo: Barbora Polášková
Dirigent: Roman Válek (vedoucí Letní školy barokní hudby Kelč)
Skladby vrcholných barokních mistrů, J. S. Bacha a A. Vivaldiho přednese The Czech
Ensemble Baroque v duchu stylového provádění hudby starších slohových období, tedy na
dobové nástroje a jejich repliky. Takovéto provedení skladeb může zprostředkovat nevšední
zážitek z hudby, kterou posluchač vyslechne tak, jak byla hrána v době svého vzniku.

sobota - 26.12. v 15 hodin – kostel s. Petra a Pavla
vánoční sbory – CANTUS MORKOVICE

Neděle 27.12. ve 14 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
Vánoční koncert s cimbálovou muzikou Bukovinka
Cimbálová muzika Bukovinka je mladá muzika z Bystřice pod Hostýnem, kterou v roce 1995
založil její dlouholetý vedoucí ing. Pavel Malík. Původně hudecká sestava vznikla při ZUŠ v
Bystřici p/H, další léta byla muzika úzce spojena s Dětským valašským souborem Malá
Rusava. V současné době doprovází muzika VSPT Rusava a prezentuje se i samostatně.
Uměleckou vedoucí je Kateřina Malíková-Kovaříková, muziku primují Lenka Matelová a
Petr Vala.
Na vánočním koncertě se vedle nás představí i cimbálová muzika Voděnka s primáškou
Magdalénou Kučerkovou a ženský a mužský sbor, který s námi úzce spolupracuje. Dalším

účinkujícím je pan Petr Pilát - gajdoš, který vystoupí společně se svou paní Ivanou a dcerami
Gabrielou a Karolín.

Schola Kelč Vás srdečně zve na
Vánoční vystoupení,
které se uskuteční v sobotu 2.1.2010 ve 14.30 ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kelči.
Těšíme se na Vás.
Vstupné dobrovolné.

Neděle 3. 1. 2010 v 15 hodin v kostele sv. Kateřiny
Novoroční koncert
v podání souboru Campagnuollo Barok Ancamble
na programu
„TŘI HVĚZDY BAROKA“
J.S.Bach, A.Vivaldi, G.F.Händel
Program koncertu:
1.Anonymus – Anděl pastýřům zvěstoval
2.A. Vivaldi – Sonáta F-dur RV 68
3.Anonymus-Radostnou novinu
4.J.S.Bach-Preludium in C
5.J.S.Bach,Ch.Gounod – Ave Maria
6.G.F.Händel – Suita D-dur
7.Anonymus-Vzhůru,vzhůru pastýřové
8.G.F.Händel – Let the Bright Serafim
Soubor vystupuje v obsazení:
Soprán – Anna Sokolová
Housle – Jana Arátorová
- Samuel Mach
Trubka – František Mizera
Violoncello – Marie Jakubíková
Fagot – Michal Gemrot
Varhanní pozitiv Martin Jakubík, um.vedoucí

Neděle 10. 1. 2010 v 15 hodin v kostele sv. Petra a Pavla
vánoční pastorely
CHRÁMOVÝ SBOR BŘEZOLUPY

Kuželky

Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 4. – 7. kola:
Sedlnice „B“- Kelč „A“ 6 : 4 1637 – 1641 0
Kelč „A“ - Lipník „C“ 2 : 8 1556 – 1582 0
Zubří - Kelč „A“ 10 : 0 1693 – 1591 0
Kelč „A“ - Bílovec „B“ 6 : 4 1727 – 1664 2
Kelč „B“ – Sedlnice „C“ 0 : 10 1457 – 1595 0
Frenštát - Kelč „B“ 8 : 2 1542 – 1442 0
Kelč „B“ - Hranice „B“ 4 : 6 1469 – 1553 0
N.Jičín „B“ - Kelč „B“ 10 : 0 1522 – 1417 0
Tabulka po 7. kole
1. Zubří 6 0 1 1642 56 : 14 12
2. Bílovec „B“ 5 0 2 1607 26 : 24 10
3. Sedlnice „B“ 5 0 1 1590 41 : 19 10
4. Lipník „C“ 5 0 2 1551 42 : 28 10
5. Hranice „B“ 4 0 3 1616 40 : 30 8
6. Kelč „A“ 4 0 3 1624 34 : 36 8
7. Sedlnice „C“ 3 0 4 1546 30 . 40 6
8. Frenštát „B“ 1 0 5 1477 22 : 38 2
9. N.Jičín „B“ 0 0 6 1443 20 : 50 2
10.Kelč „B“ 0 0 7 1398 9 : 61 0
Uplynulý měsíc se nám výsledkově vůbec nedařilo. Družstvo A zbytečně prohrálo dva zápasy
a v tabulce kleslo na 6. místo. Pozitivní však je, že družstvo B, přestože je poslední, tvoří
dobrý kolektiv a začíná se herně zlepšovat.
V našem oddíle máme ještě družstvo žákyň, které se zúčastňuje „Poháru mladých nadějí“. Jde
o turnaje, které se konají v moderních kuželnách ve Valašském Meziříčí, Kroměříži,
Rýmařově, Zlíně a Opavě. Přejme jim, ať se jim daří a ať je kuželky stále baví.
J- Gassmann

Kopaná
Muži
Kelečští fotbalisté mají za sebou podzimní část sezony 2009/2010. Kategorie mužů se s první
fází probíhajícího ročníku loučila s optimistickými vyhlídkami do budoucna. Družstvo mužů
se totiž s 29 body a pouze jedinou porážkou ze čtrnácti zápasů vyhřívá na druhém místě
průběžné tabulky. Tým má ve svém kádru navíc nejlepšího střelce soutěže – Martina
Pastrnka, který brankáře soupeřů překonal ve čtrnácti utkáních hned třináctkrát. O postup do
1. A třídy však usiluje minimálně další trojice týmů. Vše tak nasvědčuje tomu, že jarní pasáž
soutěže bude nesmírně napínavá.
25.10. Fryšták – TJ Kelč 4:0
Zápas blbec. Po drtivé domácí kanonádě proti rezervě Holešova z posledního utkání přišlo
kruté vystřízlivění. Kelč sice v tomto zápase utrpěla prozatím jedinou porážku sezony,
bohužel se tak stalo ve vzájemném souboji s dalším aspirantem o postup. Hosté přijeli do

Fryštáku coby lídr skupiny, domů se však zaslouženě vraceli s prázdnou. Jedinou, zato
stoprocentní šanci Kelče měl Martin Hegar, jehož střela se ale od Tomáše Srkaly odrazila
přímo do brankářovy náruče. Domácí působili mnohem uvolněnějším dojmem a už po prvním
poločase vedli o dvě branky. Hosté vyráběli zbytečné chyby a konečný výsledek byl jen
odrazem jasné územní převahy domácího celku.
31.10. Kelč – Těšnovice 1:1
Jako by černý stín z minulého kola zahalil celé kelečské mužstvo pod pořádně tlustou deku.
Těšnovice od první minuty dokazovaly, že do Kelče přijely bodovat. Zejména hostující
útočník Bernatík znamenal pro domácí obranu stav trvalého ohrožení. Šance pro své
spoluhráče buď vytvářel, nebo se do zakončení dostával sám. Těšnovice se také dostaly do
zaslouženého vedení, když nejistý Kubjátův zákrok potrestal Veselý. Kelči chyběla
nápaditost, hráče také opustila střelecká muška. Doslova zlatý, ale objektivně řečeno
nezasloužený bod tak po dlouhém autu Hegara vykřesal až střídající David Pitrun v samotném
závěru klání.
Slavičín B – TJ Kelč 0:2
Předehrávka jarního kola vyšla Kelči na výbornou. Utkání se odehrálo na škvárovém povrchu,
s nímž svěřenci kouče Jursíka dlouho neměli praktickou zkušenost. Přesto, nebo právě proto
vstoupili do utkání s viditelným odhodláním.
V úvodu zápasu se několikrát do slibné šance dostával Petr Minář, jeho pokusy ale ještě
gólovou radost nepřinesly. Ve 20. minutě se prosadil Martin Pastrnek. Jeho gólovému lobu
předcházela nádherná akce na jeden dotek, které soupeř mohl jen nečinně přihlížet. Celý
zápas se odehrál jasně v režii Kelče, která své vedení navýšila deset minut po změně stran. Na
rohový kop si na zadní tyči počíhal Radim Minář a vnesl do řad kelečských příznivců
pojistku. Jihomoravané působili bezradným dojmem, naopak mohli inkasovat další branky z
kopaček Pastrnka či Vinklara. Brankář Talčík, nejlepší hráč domácího celku, ale další střely
bezpečně kryl.
Hodnocení trenéra Jana Jursíka:
Po minulé sezoně jsme se odhodlali ke vstupu do jiné skupiny a tuto změnu jsme chápali jako
novou výzvu. Přesto jsem očekával, že kombinační hru, která našemu týmu vyhovuje, budou
soupeři předvádět častěji, než tomu nakonec bylo. Výsledky, kterých jsme dosáhli, nás ale
opravňují ke spokojenosti. V úvodních kolech se nám bohužel zranili dva hráči základní
sestavy, k dalším zdravotním potížím naštěstí nedošlo. Přesto uvažujeme o větším začlenění
některých dorostenců do kategorie mužů. Zejména Honza Hlavica a Petr Minář svou kvalitou
patří do základní sestavy.
S vedením oddílu se shodneme, že tomuto týmu by slušela soutěž minimálně o třídu vyšší. Na
postup se však tlačí hned několik adeptů. Pokud by se nám podařilo postoupit, určitě by nás to
potěšilo. Pokud se to nepovede, přijde další sezona, v níž se o to opět pokusíme. Každopádně
tento tým je ve fázi a věku, kdy by o postup měl stát a reálně o něm uvažovat.
Dorost
Tým kelečského staršího dorostu odehrál podzimní část sezony jako na houpačce. Bilance
šesti výher, žádné remízy a pěti proher je dostatečně výmluvná. Družstvo je s osmnácti body
na šestém místě, tedy přesně uprostřed tabulky. Na první pozici ztrácí již deset bodů, a tak na
jaře by tým měl hlavně prokázat, že fotbalovou kvalitou disponuje.
Valašské Meziříčí – Kelč 2:1 (Branka Kelče: Petr Minář)

Kelč – Morkovice 6:2 (Petr Minář 2x, Tomáš Hlavica, Jan Hlavica, Martin Škařupa, Aleš
Ordán).
Hodnocení trenéra Zbyňka Vinklara:
Po minulé sezoně, kdy jsme hráli velice týmově, zřejmě došlo k částečnému uspokojení. Než
se dostavila potřebná ochota plnit to, na co kluci mají, tak nám to trvalo asi pět, šest zápasů.
Myslel jsem, že tým je dál a můžeme na něčem stavět, ale nakonec jsme se museli vrátit k
jednoduchému fotbalu. Kluků je málo, a proto je pravidelná účast na trénincích velice
důležitá. Cením si toho, že přestože výsledky mladších dorostenců nejsou ideální, nevzdávají
to a dále chodí trénovat třeba v devíti lidech. Jaký je cíl do jara? Chtěl bych, aby se kluci pro
poslední půlrok udrželi pohromadě a fotbal je bavil tak, jako tomu bylo před rokem. Chci také
ukázat, že patříme k tomu lepšímu, co tato soutěž nabízí.
Konečné tabulky podzimní části:
Muži
1. Štítná n/Vl. 14 37:16 30
2. TJ Kelč 14 30:14 29
3. Těšnovice 14 36:19 27
4. Fryšták 14 34:17 25
5. SK Vizovice 14 28:16 24
6. Lubná 14 22:26 22
7. Míškovice 14 23:28 19
8. Ad.Hulín 14 23:21 17
9. Rusava 13 24:24 17
10. Louky 14 14:25 15
11. Slavičín B 13 20:25 14
12. Holešov B 14 17:33 14
13. Malenovice 14 11:30 10
14. Slavkov p/H. 14 10:35 7
Dorost starší
1. Slušovice 11 36 : 11 28
2. 1.Valašský FC 11 34 : 12 28
3. Brumov 11 42 : 11 27
4. Val.Meziříčí 11 38 : 13 25
5. Chropyně 11 34 : 14 22
6. Kelč 11 30 : 24 18
7. Kunovice 11 37 : 18 15
8. Morkovice 11 23 : 36 12
9. Dol.Němčí 11 18 : 24 10
10. Boršice 11 13 : 52 4
11. Napajedla 11 7 : 63 3
12. Paseky Zlín 11 7 : 41 3
Starší přípravka
1. Kelč 9 35: 15 24
2. Poličná B 9 55: 11 20
3. Kateřinice 9 29: 21 16
4. Jarcová 9 35: 20 10

5. Podlesí 9 50: 38 9
6. Hošťálková 9 7:106 0
Dorost mladší
1. Slušovice 11 35 : 7 26
2. Brumov 11 34 : 9 26
3. 1.Valašský FC 11 30 : 19 20
4. Kunovice 11 34 : 14 20
5. Paseky Zlín 11 47 : 28 19
6. Boršice 11 37 : 35 18
7. Napajedla 11 33 : 19 18
8. Val.Meziříčí 11 17 : 30 15
9. Dol.Němčí 11 17 : 32 12
10. Morkovice 11 22 : 31 8
11. Chropyně 11 15 : 29 7
12. Kelč 11 7 : 75 3
Mladší žáci
1. Dolní Bečva 11 43: 13 27
2. Choryně 10 41: 14 27
3. Podlesí 10 38: 20 24
4. Vigantice 9 62: 20 18
5. Kelč 10 42: 35 18
6. Loučka 10 27: 28 15
7. Prostř.Bečva 10 34: 31 12
8. Zašová 9 39: 40 1 2
9. FC Zubří 10 16: 32 12
10. Střítež n.B 10 20: 27 9
11. Val.Meziříčí C 11 23: 63 6
12. Vidče 10 11: 73 0
TJ Kelč-oddíl kopané děkuje všem sponzorům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
financování našich mužstev, městskému úřadu za nemalou finanční podporu našich
mládežníků a také všem fanouškům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na pomáhání při
některých akcích, a za přízeň, kterou nám dávali najevo během celého letošního roku.
Touto cestou bychom chtěli popřát Všem krásné prožití Vánočních svátků a šťastný
Nový rok 2010.
TJ Kelč-oddíl kopané si Vás v předstihu dovoluje pozvat na ples, který se bude konat 22.
ledna 2010. Další podrobnosti budou včas oznámeny prostřednictvím Zpravodaje a
internetových stránek www.fotbal-kelc.cz.
Pavel Mašlaň

Základní škola informuje
Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí KARIÉRA 2009
Obdobně jako v předchozích letech pořádal i letos Úřad práce Vsetín ve spolupráci s
Obchodní hospodářskou komorou Vsetín a Zlínským krajem prezentaci studijních a učebních

aktivit středních škol a učilišť okresu Vsetín spolu se zástupci firem pod názvem Veletrh
vzdělávání a pracovních příležitostí KARIÉRA 2009.
Konal se v prostorách Domu kultury Vsetín ve dnech 3. – 4. 11. 2009. Akce byla určena
především pro žáky 9. tříd a jejich rodiče, kteří stojí před rozhodnutím, jakou školu či učební
obor zvolit, aby nalezli po ukončení studia uplatnění na trhu práce a možnost seberealizace.
Pro naše žáky byl opět zajištěn autobus, který je dovezl tam i zpět. Rodiče se mohli veletrhu
zúčastnit také, ale nemohli využít služebního autobusu.
Přehled podporovaných oborů ve Zlínském kraji
Rada Zlínského kraje dne 4. 6. 2007 usnesením č. 0390/R12/07 schválila systém „Podpory
řemesel v odborném školství“ počínaje školním rokem 2007/2008. Vzhledem k úspěšnosti
tohoto systému je systém Podpory řemesel v odborném školství usnesením Rady Zlínského
kraje ze dne 23. 2. 2009 č. 0145/R06/09 rozšířen ze stávajících středních škol zřizovaných
Zlínským krajem i na střední školy soukromých subjektů od školního roku 2009/2010,
počínaje žáky 1. ročníků. Dále je systém od školního roku 2009/2010 rozšířen o žáky oboru
29-56-H/001 Řezník - uzenář, počínaje žáky 1. ročníků.
Seznam:
Skupina 23 – Strojírenství a strojírenská výroba:
23-51-H/01 Strojní mechanik
23-51-H/001 Zámečník
23-51-H/003 Strojní mechanik – stroje a zařízení
23-52-H/001 Nástrojař
23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba
23-56-H/001 Obráběč kovů
23-61-H/001 Lakýrník
Nebo příslušný obor skupiny 23 – Strojírenství a strojírenská výroba dle soustavy RVP
Skupina 36 - Stavebnictví, geodézie a kartografie:
36-59-H/001 Podlahář
36-64-H/001 Tesař
36-67-H/001 Zedník
36-52-H/001 Instalatér
36-55-H/001 Klempíř – stavební výroba
36-57-H/001 Malíř
Nebo příslušný obor skupiny 36 – Stavebnictví, geodézie a kartografie, dle soustavy RVP
Skupina 28 – Technická chemie a chemie silikátů:
28-58-H/005 Sklář
28-58-H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla dle soustavy RVP
Skupina 29 – Potravinářství a potravinářská chemie:
29-56-H/001 Řezník – uzenář
29-56-H/01 Řezník – uzenář, dle soustavy RVP
Finanční podpora pro žáky těchto oborů:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1 500,- Kč
2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2 500,- Kč
3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5 000,- Kč
Podmínkou vyplacení částky je nulová neomluvená absence v daném měsíci. Žáci vybraných
oborů mohou získat za tři roky studia 12 000 Kč, při vyznamenání až 21 000 Kč.
Seznam podporovaných oborů může být aktualizován dle požadavků trhu práce.

Informace o školách a oborech najdete:
• brožura „Kam na školu ve Zlínském kraji” – obdrželi všichni deváťáci
• www.zkola.cz nebo www.kr-zlinsky.cz – sekce Školství.
Z dopisu Mgr. Josef Slováka, člena rady ZK pro školství k přijímacímu řízení
… Chtěli bychom vás touto cestou informovat o projektu jednotných přijímacích zkoušek ve
Zlínském kraji. Projekt Jednotné přijímací zkoušky je zaměřen na uchazeče o studium
maturitních oborů na školách zřizovaných Zlínským krajem…
… Hlavním cílem projektu je poskytnout objektivní rozhodovací nástroj pro přijímání
uchazečů ke vzdělávání ve středních školách formou testů SCIO…
…Testy budou zahrnovat tři části – český jazyk, matematiku a obecné studijní předpoklady.
Test z českého jazyka bude obsahovat 40 úloh a je připraven na 45 minut čistého času, test z
matematiky bude mít 30 úloh na 60 minut a test z obecných studijních předpokladů bude
zahrnovat 60 úkolů na 60 minut…
…Jednotné přijímací zkoušky v této podobě budou realizovány pouze v prvním kole
přijímacího řízení.
Uchazeči budou mít v rámci tohoto prvního kola k dispozici 3 termíny: 22.4., 23.4. a 26.4.
2010…
… Každá střední škola bude mít i nadále možnost si kritéria přijímacího řízení stanovit dle
svého zaměření a svých potřeb…
…Bližší informace o obsahu a formě testů je možné najít na:
www.scio.cz/skoly/pz/popis.asp...
Kulturní, vzdělávací a sportovní akce v měsíci listopadu
(proběhly až po uzávěrce Zpravodaje a budeme o nich informovat až v dalším čísle
Zpravodaje)
9.11.: florbalový turnaj mladších žáků (6. a 7. třída) – tělocvična ZŠ Křižná Valašské Meziříčí
10.11.: turnaj ve vybíjené děvčat (6.a 7. třída) – ZŠ Šafaříkova Valašské Meziříčí
12.11.: Exkurze žáků 8. tříd do kelečské pálenice
16.11.: Školní florbalový turnaj žáků 2. stupně
18.11.: Dvě představení Divadla Slunečnice –
1. stupeň: Předvánoční čas,
2. stupeň: Melodie světových muzikálů (tělocvična školy)
25.11.: Divadelní pohádka pro žáky 1., 2. a 3. třídy – Kulturní dům v Kelči
Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
Doba předvánoční má v sobě kouzlo tajemství a očekávání. S dětmi počítáme dny na
adventním kalendáři a čekání na Vánoce si společně prožíváme. Děti s oblibou kreslí či píší
dopisy Ježíškovi, kde vyjadřují svá tajná přání. Velmi rády také vyrábějí přáníčka a dárečky
pro své blízké. S výrobou adventních věnců nám pomohou žáci Odborného učiliště v Kelči.
Ve čtvrtek 3. prosince přijede za námi loutkové divadlo„MYŠKA“ s pohádkou „O
Smolíčkovi“ a v pátek 4. prosince k nám přijde Mikuláš s nadílkou. Nezapomeneme ani na
naše zpěvavé kamarády na školní zahradě a přichystáme ptačí strom. A až budeme mít
mateřskou školu krásně vyzdobenou a napečené perníčky, připravíme vánoční posezení pro
rodiče a prožijeme jedno sváteční odpoledne společně. V tento den děti hned po příchodu
pocítí slavnostní a voňavou atmosféru Vánoc. Posloucháme a zpíváme koledy, seznamujeme
děti s tradicemi, pouštíme lodičky z ořechových skořápek, rozkrajujeme jablíčka, objevujeme

hvězdičky. Pak nastává nejvíc očekávaný odchod ke stromečku, kde se děti pouštějí do
prozkoumávání vánočních dárků. Tento den bývá pro děti v mateřské škole jedním z
nejradostnějších. Celé naše vánoční rozjímání zakončíme návštěvou Kostela sv. Petra a Pavla
v Kelči, kde si již tradičně prohlížíme výstavu betlémů.
Vánoční stromeček zavoní v pokoji,
maminka u stolu jablíčko rozkrojí.
A když ho rozkrojí, uvidíš hvězdičku,
co byla schovaná v červeném jablíčku.
Přejeme Vám klidné a veselé vánoční svátky!
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy.

Ruty Šuty informuje
Vystoupení souboru Ruty Šuty
V sobotu 3.10. jsme byli pozvaní do domu Kultury ve Vsetíně. Konal se zde 2. ročník taneční
přehlídky s názvem ,,Tanec mnoha tváří“. Diváci zhlédli krásné taneční vystoupení od
moderního tance Hip Hop přes břišní tance až po scénické choreografie. Naši tanečníci
předvedli irské tance v choreografii ,,Dance above the rainbow“a cloggingovou choreografii ,,
Paní Patti“. Děkuji tanečníkům za výkon a manželům Honešovým a panu Miroslavu Pajdlovi
za odvoz.
V sobotu, 17.10. vystupovali naši mladší tanečníci na Paraakademii v Kelči. Chtěla bych
poděkovat Terce Jandové a všem, kteří vystupovali. Druhá část starších tanečníků jela na
seminář do Prahy. Tady jsme se naučili mnoho nového. Tanečníkům se asi nejvíc líbila pí.
Nancy Morgan, která velice zajímavě a moderně učila line dance. Všichni lektoři, ať už
irských tanců, country tanců nebo cloggingu byli velice ochotní a rádi pomohli. Mě velice
zaujala pohybová průprava. Sobotní country bál s živou kapelou, předtančením a ukázkou
všeho, co jsme se za ten víkend naučili, byl krásným zakončením. V neděli jsme se prošli po
Praze, a ve 14.30. odjeli domů. Děkuji tanečníkům – Veronice Hegarové, Patriku Hegarovi,
Veronice Jandové a Karlu Tvrdoňovi kteří se v Praze opravdu snažili co nejvíce a byli celý
víkend hodní a doufám, že se jim to také líbilo. Dále děkuji za odvoz na vlak p. Tvrdoňovi a
za dovoz od vlaku do Kelče p. Jandovi.
V neděli 15.11. se opět náš soubor musel rozdělit, protože vyšla dvě vystoupení ve stejný čas.
Mladší tanečníci jeli vystupovat na orelskou akci Zelfest v Kunovicích. Byla to ochutnávka a
ukázka výrobků ze zelí. Tanečníci zatančili choreografii tradičního country ,,Vlak v 05“ a
moderní line dance choreografii ,,Ty holky“. Děkuji tanečníkům za skvělý výkon a přípravu
na Mistrovství ČR a rodičům za odvoz.
Starší tanečníci měli delší cestu. Jeli vystupovat až do Zábřehu na Moravě na zábavném
odpoledni místní jednoty Orel. Tady měli možnost předvést všechny choreografie od country,
line dance, irské tance a clogging. Zároveň to byla skvělá příležitost vyzkoušet si před
publikem choreografii na Mistrovství České republiky, které nás čeká o víkendu 21. – 22. 11.
2009 v Sokolově. Děkujeme pí. Honešové, Čechové a panu Miroslavu Pajdlovi za odvoz na
vlak.
Jitka Hegarová

Skauti informují
Chata Bílavsko u Bystřice pod Hostýnem 13.-15.11.2009
SKAUTSKÁ DUŠIČKOVÁ NOC (31.10.)
Protože skautských akcí je pořád málo a hlavně víkendovek, kdy se jezdí na chatu, rozhodli
jsme se, že nějaké to místo, kde bychom mohli zažít spoustu srandy a nových zážitků,
najdeme.
V pátek byl sraz za pět půl čtvrté na autobusovém nádraží. Mnozí ale přišli až o chvíli později
a pohled na prvotní skupinku, která se krčila u nástěnky s odjezdy a příjezdy autobusů, nebyl
vůbec hezký. Ale jak čas utíkal, děcka i vedoucí přicházeli a nakonec nás z Kelče vyjelo 14.
Nastoupili jsme tedy do autobusu směr Bystřice pod Hostýnem, zamávali rodičům a vyjeli
vstříc novým místům a zážitkům.
Asi po půlhodince náš autobus dorazil do Bystřice, kde jsme vystoupili, a protože další spoj
jel až za tři čtvrtě hodiny, zkrátili jsme si čas hrami. Na autobusové zástavce jsme se najednou
ocitli uprostřed dostihové trati, kde jsme se stali žokeji a své koníčky jsme připravovali na
start v tom nejdůležitějším závodě, který se kdy udál. Setkali jsme se s tribunami dam i pánů,
překvapilo nás bláto a houští, a co bylo nejhorší překážky a Taxisův příkop. I naši trenéři se
tloukli do hlavy, neboť ne všichni koně běželi podle jejich představ J. Ale ať naši koně běželi
sebelíp, vyhrál to Stoupův kůň Asterix. Pak jsme si ještě procvičili různé sporty, ale v tom náš
autobus dojel na naše nástupiště a my jsme nastoupili směr Bílavsko. No a jak jsme
vystoupili, nastal problém…
Venku byla tak strašná tma, že skoro na krok nebylo vidět a já, která jsem chatu zařizovala,
jsem sice měla napsaný popis cesty, ale vůbec jsem si nebyla jistá, kam jít. Ale po strastiplné,
mnohdy i strašidelné a nebezpečné cestě jsme přece jenom dorazili na chatu. Ani jsme
neviděli, jak chata vypadá, protože to nebyla jen tak obyčejná chata, byla to bývalá hájenka
bez elektřiny. Svítilo se jenom petrolejkami a topilo se v kamnech – no romantika :-). Jakmile
jsme se s petrolejkami v rukou seznámili s chatou, uvařili jsme večeři a hrály se hry a hlavně
se začali vyrábět papíroví draci. Byl to skvělý nápad Bětky, která připravila na celý víkend
program.Při vyrábění draků byli zapojeni i vedoucí i když ani ti moc nevěděli, jak se takový
drak dělá. Ale Bětka to vždycky skvěle vysvětlila a tak to šlo všechno hladce.
Pak už nastal čas spánku, ale to první večer bývá vždycky velký problém. Dětičky mají ještě
plno energie a potřebují se vyřádit. My vedoucí jsme se ještě domluvili na programu na další
den.
Na druhý den ráno se vstávalo docela brzo, protože opět naši milí skautíci, skautky, světlušky
i vlčata nemohli ani dospat, ale to nevadilo, tak hned ještě ve spacáku proběhla rozcvička a po
ní polštářová bitva :-).
Po snídani jsme se opět pustili do výroby draků, už nám chybělo jen vyvážit, namalovat,
přivázat ocas a špagát a mohlo se jít pouštět. Počasí nám přálo a tak jsme vzali draky a vydali
jsme se na krásnou louku nedaleko chaty, kde jsme je pouštěli. V chatě zůstali jenom Stoupa,
Manda a náčelník Kessidy, kteří se nabídli, že uvaří oběd…
Draci nám lítali opravdu krásně, i když vítr nevál. Ale o to více nás to bavilo, protože jsme se
aspoň pořádně proběhli J. Až nás bolely nožky a taky se čas blížil ke dvanácté, na niž byl
domluven oběd, vydali jsme se zpět na chatu. Tam nás překvapila libá vůně řinoucí se širým
okolím a hlavně z kuchyně. Oběd byl vynikající, opravdu, naši hoši jsou skvělí kuchaři :-).
Po obědě se ještě losovaly lístečky na umývání a utírání nádobí, což je vždycky velice
oblíbené :-).
Až bylo všechno umyto a utřeno, Kessidy si tentokrát vzal na starost děti a vydali se poznávat
okolí chaty. My holky jsme zatím obklopily kuchyň a uvařily jsme pro všechny výborný
pudink s ovocem a spoustou piškotků. Jakmile se děti vrátily, náramně se usmívaly na pudink

a hned se do něj pustily J. Protože bylo opravdu krásně a ještě k tomu jsme měli hodně
kabanosu, rozhodli jsme se, že budeme opékat. A protože se už stmívá okolo půl páté, oheň,
který nachystal sám velký náčelník, mohl být zažehnut již docela brzo. U ohně jsme si
povídali, opékali špekáčky a taky zpívali písničky ze zpěvníčku, který pro tuto akci nachystala
Bětka. Nejoblíbenější písničkou se stala „V moři je místa dost“ od Jarka Nohavici J. Jakmile
nám začala být zima, odebrali jsme se na chatu a tam se začaly hrát ty nejlepší a
nejstrašidelnější hry, k nimž byly skvělé podmínky. Tma byla tak veliká, že na deset
centimetrů nebylo nic vidět, ba dokonce nebylo vidět ani na špičku vlastního nosu, a to už je
co říct. Nejčastěji hranou hrou se stala hra „Na upíry“. Možná se teď rodiče děsí, co na
chatách hrajeme za divné a strašidelné a hlavně nepěkné hry, ale byla to opravdu nenáročná a
super hra :-).
Až bylo načase, odebrali jsme se do svých spacáků, jelikož se ráno vstávalo už ve tři čtvrtě na
sedm, abychom stihli mši svatou v Bílavsku. Někteří sice protestovali a chtěli hrát dál, ale my
vedoucí jsme byli neúprosní, protože víme, jak je to na chatách se vstáváním :-).
Ráno se stalo to, co jsme očekávali. Když budík zazvonil, nikdo se nezvedal a neustále
poklidně ležel ve svém vyhřátém spacáku a dělal, jakože ten budík vůbec neslyšel…ale
nedalo se nic dělat. Snídaně byla nachystaná, takže jsme se najedli a vydali se na cestu do
kostela. Mše svatá byla dlouhá, skoro jsme tam všichni usnuli, ale nakonec přece jenom byl
konec a my se už těšili na chatu, kde byly naplánované další skvělé hry.
A protože i v neděli bylo krásné počasí, hráli jsme si venku. Procvičili jsme si paměť, nohy,
taktiku, oči…nejvíc asi při „apgrejdované“ schovce. Byla to opravdu legrace :-).
Pak už byl čas oběda a po něm se začalo balit a uklízet. Smejčilo se, vytíralo, nádobí se
umývalo a všechno do „cajku“ se dávalo, neboť ve dvě přišel převzít chatu majitel. Všechno
řádně zkontroloval a byl spokojený, že jsme nic nerozbili a tak krásně uklidili. Poděkovala
jsem mu a rozloučila se…
A co dál? Nezbývalo nám nic jiného než posbírat všechny svoje věci, které jsme
mimochodem nenesli, protože Pavel měl auto a všechny je dovezl až na autobusovou
zastávku do Bílavska, kde na nás čekali rodiče s auty. Původně se mělo jet autobusem, ale
spoje byly hrozné, a tak jsme poprosili rodiče, jestli by pro nás nezajeli. Proto bych chtěla
poděkovat Tomášovi Perutkovi a strýcovi Fandovi Pastrnkovi a taky Pavlovi :-), kteří nás
dovezli zpátky do Kelče.
Děkuji taky všem dětem a vedoucím, kteří jeli a zajistili tak skvělý víkend. Doufám,že na
další akci se znovu sejdeme a snad i ve větším počtu…:-)
Terka Hlavicová
SKAUTSKÁ DUŠIČKOVÁ NOC (31.10.)
Někdo slaví poslední říjnový den Halloween. My slavíme Dušičkovou noc. Je to v podstatě to
samé, ale proč nenazývat věci českými slovy. A kdo chtěl, už potřetí přišel v sobotní
podvečer, tentokrát k Areálu chovatelů, aby se vypravil do měsíční noci vysvobodit několik
dušiček. Bylo jich devět: BEÁTA PLAČKA, BAŽINKA KRASINKA, RADOSLAVA
KVIKALKA, KABAS A MEBAS, TUDIÁN, KALIÁTIE OŽEHNUTÁ, MIDOFONA A
LOPENINA. U každé z nich byl jeden vysvobozovací úkol: utření slzičky, upletení copánku,
zazpívání písničky, nakrmení, rozdělení sirek, zhasnutí ohýnku, posbírání věcí potmě. Na
konci trasy, která končila v Proutí, čekal rozdělaný oheň k zahřátí, teplý čaj a kabanos na
opečení. Přišlo vás hodně, malí, velcí, mladí, starší, víc než třicet vysvoboditelů. Dušičky vám
děkují a přimlouvání slibují.

Hanka Stromšíková

Právní rubrika
Co s majetkem – třetí pokračování
V předchozím výkladu jsme si vysvětlili postavení dědice v dědickém řízení a nyní budeme v
tomto výkladu pokračovat.
Zákon vylučuje, aby se dědicem zůstavitele stal dědic, který se dopustil úmyslného trestného
činu proti zůstaviteli, jeho manželovi, dětem nebo rodičům a nebo se dopustil
zavrženíhodného jednání proti projevu poslední vůle zůstavitelovy. Jedná se o dědickou
nezpůsobilost. Může jít o jednání, jehož se dědic dopustil ještě za života zůstavitele, ale také o
jednání po jeho smrti. Dědickou nezpůsobilost soud prověřuje v průběhu dědického řízení.
Rozhodnutí soudu o dědické nezpůsobilosti nejsou častá. Přesto si ji blíže vysvětlíme. Jednání
dědice, která mají za následek dědickou nezpůsobilost, jsou v zákoně jmenovitě uvedena a
popsána.
Trestný čin je v trestním zákoně definován jako takové jednání jednajícího, kterým jednající
chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný trestním
zákonem a věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro
případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. Musí tedy jít o jednání úmyslné a nikoliv jen
nedbalostní. Zavrženíhodné jednání nemusí být trestním činem a může se týkat jakéhokoliv
projevu dědice proti poslední vůli zůstavitele a nemusí se jednat jen o jednání proti závěti.
„Poslední vůle“ je totiž širší pojem než „závěť“. Takovým projevem poslední vůle zůstavitele
je například rozhodnutí o uspořádání jeho majetku, které není obsaženo v závěti. Může jít o
vydědění dědice zůstavitelem, napsané na samostatné listině. Zavrženíhodným jednáním
může proto být i zničení této listiny o vydědění. O tom, zda jednání dědice bylo
zavrženíhodné, rozhodne soud v průběhu dědického řízení. Na místo nezpůsobilého dědice
potom nastupují do dědického řízení jeho dědicové.
Zůstavitel však může dědici jeho zavrženíhodné jednání odpustit. Toto odpouštění může
zůstavitel učinit písemnou formou, nebo i faktickým jednáním, např. tím,že dědice, který
jednal zavrženíhodným způsobem, ustanoví v závěti po spáchání jeho činu dědicem. Na místo
nezpůsobilého dědice nastupují do dědického řízení jeho dědici.
Důležitá poznámka: Výše uvedená definice trestného činu se změní k 1.1.2010 nově
vydaným trestním zákoníkem tak, že „trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákoník
označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní
odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně,
že postačí zavinění z nedbalosti!. Tato změna zákona nemá zpětnou účinnost (není
retroaktivní).
Zákon umožňuje zůstaviteli, aby svého potomka vydědil. Důvody tohoto zůstavitelova
rozhodnutí vymezuje zákon takto:
a) neposkytnutí zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří
nebo v jiných závažných případech
b) trvale neprojevuje opravdového zájmu o zůstavitele, který by jako potomek projevovat měl
c) odsouzení potomka pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně
jednoho roku a
d) trvalé vedení nezřízeného způsobu života
pokračování příště

JUDr. Vít Jiříček

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
František Pitrun, Kelč
Jaroslava Jiříčková, Němetice
65 let
Jiří Bělocký, Kelč
Marie Pastrnková, Kelč
Alena Gerlová, Kelč
Karel Tvrdoň, Němetice
75 let
Milena Sokolová, Kelč
81 let
Arnošt Ficek, Kelč
Jaroslava Pavelková, Kelč
Růžena Pivodová, Lhota
84 let
Ludmila Palatová, Kelč
85 let
Ludmila Pavlištíková, Lhota
Ludmila Příleská, Babice
Narození
Vendula Macečková
Zlata Rýcová
Úmrtí
Anna Klimková 65 let
Milan Buberník 63 let

