ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči
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Úvod
Kolik občanů se vyjádřilo k návrhům studií rekonstrukce náměstí a která varianta se
prozatím líbí nejvíce?
Ke studii rekonstrukce náměstí se vyjádřilo zatím poměrně málo občanů, asi 15. Většinou
upřednostňují variantu č. 1, která zachovává většinu zeleně.
AN – kvůli kruhovému objezdu se zruší stanoviště pro autobusy směr Bystřice a
Hranice, budou tato stanoviště posunuta a budou stát společně s autobusy směr
Valašské Meziříčí? Bude se upravovat i autobusové nádraží?
Zastávka autobusu do Bystřice bude i nadále na svém místě. Případné parkování se musí řešit
na stávajícím stanovišti, kde stojí autobusy do Val. Meziříčí.
Proč se zúžila křižovatka u sv. Františka?
Zaústění vedlejší komunikace musí být kolmé ke komunikaci hlavní. Je to dáno normou, která
určuje tvar a šířku komunikace.
Není moc zúžený prostor před domem čp. 37 a 40 (Kotíkovi, Hrubišovi) na úkor
prostoru naproti (Erlovi, květinářství)?
Kruhový objezd musel být postaven ve stávajícím místě, aby cesta od Skaličky byla zaústěna
kolmo a na zaústění nebyla příliš ostrá zatáčka.
Počítá město v budoucnu s novým místem pro stavební parcely?
Máme snahu připravit další stavební místa. proto byla schválena změna územního plánu, která
se v současné době projednává.
V jakém stádiu je jednání o výstavbě větrných elektráren v katastru města Kelč?
Veškerá jednání o větrných elektrárnách jsou na mrtvém bodě. Zatím není známa firma, která
by je chtěla postavit.
Parkování kamionů v Kelči – je možné najít nějaký kompromis mezi řidiči kamionů,
kteří potřebují někde parkovat a občany, které parkování omezuje a někdy i ohrožuje
jejich bezpečnost?
Po dokončení rekonstrukce komunikací bude také dořešena otázka parkování kamionů.Na
komunikacích v Kelči není možné parkovat kamiony. Pro delší stání nákladních aut je možné
si pronajmout místo např. v ZD Kelečsko. Zajistit parkování kamionů je povinnosti jejich
provozovatelů a ne obce.
Ptali jsme se za vás pana starosty ing. Stanislava Pitruna, určitě se i v příštím období
budeme ptát na to, co vás zajímá. (MS)

Městský úřad informuje
Dotace v roce 2009 poskytnuté Zlínským krajem
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón:



rodinný dům v Kelči čp. 6 - 200.000 Kč
kostel sv. Kateřiny – 200.000 Kč

Dotace z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit:


Kelečský jarmark 27. – 28. 6. 2009 – 10.000 Kč

Dále město čerpalo dotace z Regionálního operačního programu na rekonstrukci
komunikací – 28 mil. Kč a na zavedení datových schránek 58 259 Kč.
Velkou akcí je dokončení kanalizace Komárovice, Němetice, která je dotována z programu
Ministerstva financí částkou 7 mil. Kč.
V rámci Místní akční skupiny Kelečsko-Lešensko-Starojicko je požádáno o dotaci ve výši
600.000 Kč na rekonstrukci kotelny a vzduchotechniky v Kulturním domě v Kelči.
Z programu Rozvoj venkova čerpána dotace ve výši 5 mil. Kč na opravu lesních cest v Kelči.
*******************************************************************
Kontaktní místo státní sociální podpory v Kelči
listopad středa 25. 11. 09 8 – 16 hodin
prosinec středa 30. 12. 09 8 – 16 hodin
Mimo uvedené termíny můžete své záležitosti vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve
Valašském Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
PO,St – 8-17 hodin a ÚT,ČT – 8 – 13 hodin
*******************************************************************
Svoz odpadu
papír, tetrapaky 10. prosince
sklo – bar.+bíle 20. listopadu
plasty 19. listopadu + 17. prosince
*******************************************************************
Úřad práce ve Vsetíně pořádá 17. ročník nadregionálního veletrhu vzdělávání
a pracovních příležitostí pod názvem
KARIÉRA 2009- 3. – 4. 11. 09 v prostorách Domu kultury ve Vsetíně
ÚT – 9,30 – 16,30 hodin
ST – 8,00 – 16,00 hodin
- pro školy, žáky i jejich rodiče, pro širokou veřejnost, studenty středních škol a učilišť

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2009
Neděle 1. listopadu v 18hod.:
STÁHNI MĚ DO PEKLA
Sam Raimi se vrací ke svým hororovým základům. Společně se svým bratrem Ivanem stvořil
příběh Christine, mladé úřednice ze záložny, která má násilně vystěhovat starou ženu. Ta na
ni sešle pradávnou kletbu, jež dívce změní život v peklo. Pomůže jí věštec, na kterého se
obrátí ? Americký horor s českými titulky, 100min., vstupné 45Kč.
Neděle 8. listopadu v 18 hod.:
HODINU NEVÍŠ
Česko-slovenský koprodukční film je inspirován nemocničními vraždami, zejména
konkrétním a notoricky známým případem tzv. heparinového vraha. Kdo byl ten člověk, který
přišel lidem pomáhat a místo toho je poslal na druhý břeh? Kdo je ten, který si začal hrát na
Boha?
95min., vstupné 47Kč.
Neděle 15. listopadu v 18hod.:
VŠUDE DOBŘE, PROČ BÝT DOMA

Mladý pár čeká své první dítě. Při hledání nejvhodnějšího místa na zapuštění kořenů cestuje
dvojice po celých Spojených státech. Nikde však nejsou úplně spokojeni, a tak se hledání
vhodného hnízda lehce komplikuje. Americká komedie s českými titulky, vstupné 45Kč.
Neděle 22. listopadu v 18hod.:
ADMIRÁL
Nejdražší a největší ruský filmový projekt otvírá nepříliš oslavovanou kapitolu ruských dějin boj proti bolševikům. Když admirál Kolčak prchal před Rudou armádou na Sibiř, jeho vlak s
carským pokladem střežili českoslovenští legionáři. Ruský výpravný velkofilm s českými
titulky, 123min., vstupné 49Kč.
Neděle 29. listopadu v 18hod.:
JÁNOŠÍK, PRAVDIVÁ HISTORIE
Příběh nejslavnějšího zbojníka, který bohatým bral a chudým dával. Stal se symbolem
lidového odporu proti panskému útlaku. Lidová fantazie ho obdařila přímo pohádkovými
vlastnostmi. Koprodukční film ČR, Maďarska, Polska a Slovenska, 140min., vstupné 51Kč.
Na měsíc prosinec připravujeme:
2 dětské filmy - Vzhůru do oblak a G - Force, Únos vlaku 1 2 3, Protektor
Pajdla Miroslav , ved.kina Kelč

Kultura
Posezení s důchodci
- čtvrtek 12. listopadu 2009 od 17 hodin
v kulturním domě v Kelči - tradiční přátelské posezení s hudbou a občerstvením, krátkým
programem.
Těší se na Vás starosta, zaměstnanci Městského úřadu a členové kulturní komise
*********************************************************************
neděle 15. listopadu 2009 v 15 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Amatérské Divadla Štěk & spol., občanské sdružení z Hranic
uvede divadelního představení od Antonína Procházky
KLÍČE NA NEDĚLI
vstupné: 60 Kč

Divadélko Androméda
UVEDE VE STŘEDU 25. LISTOPADU V 8,30 HOD. V KD V KELČI POHÁDKU
Jak Tonda léčil rohatou princeznu Safiru
Kouzelná babička přičaruje princezně Safiře za její uličnictví kravský roh. Když se princezna

polepší, pošle za ní hodného, i když trochu líného a mlsného Tondu, aby ji léčil. Veselé
zápletky, legrace,vůně orientu, písničky – to vše děti uvidí v naší pohádce.

ParaAkademie 2009
ParaAkademie 2009
Denní stacionář Anděl Kelč se stal pořadatelem 5. ročníku ParaAkademie, která se konala 17.
října 2009.
Partnery této integrované akce se stali MěÚ Kelč, pan senátor Jiří Čunek, pan senátor Ing. Jiří
Lajtoch a sociální odbor Olomouckého kraje.
Velkými mediálními partnery, kteří tuto celou akci obětavě zastřešovali, byla sympatická
patra hudebníků z kelečské skupiny TAKZATRUP. Moc jim za to děkujeme!
Pozvání přijali také vzácní hosté. Byli jimi pan senátor Jiří Čunek, pan Mgr. Miroslav
Mrázek, ředitel PÚ Vsetín a paní Mgr. Taťána Nersesjan za sociální odbor Zlínského kraje.
Program této akademie se skládal z vystoupení souborů zdravých lidí z Kelče a okolí, ale také
z vystoupení soborů lidí se speciálními potřebami. Proto jsme mohli vedle sebe vidět a
porovnat vystoupení dětí z MŠ Kelč, mažoretky z Hustopeč, step paní Hlavinkové z Hranic,
kroužek aerobiku z Kelče, lidi z Domova Jitka Vsetín a taky z Domova Větrný mlýn Skalička,
Mažoretky paní Koutníkové z Hranic, Ruty-Šuty z Kelče, Domov Javorník z Chvalčova, SVP
Kelč, uživatelé denního stacionáře Anděl Kelč, profesionální orientální tanečnici Orianu a
brněnského baviče a imitátora Jiřího Pantůčka.
A na závěr se ti, co vydrželi do konce, náramně poměli při taneční zábavě skupiny
TAKZATRUP.
To všechno by nebylo možné bez laskavého přispění těchto sponzorů: Olomoucký kraj,
pálenice Poličná – pan Bublík, pan Pavel Kuběja Vidče, paní Číhaliková Všechovice,
Galanterie Valašské Meziříčí – pan Matyska, Cidemat Hranice – pan Ing. Hlavinka, pan
Vacula NVB Kelč, Bazény Valašské Meziříčí - pan Lukáš, farma Tvrdoňovi z Němetic,
Benzina Poličná a paní Žilinská z Valašského Meziříčí.
Všem těmto, ale také těm, kteří přišli, bavili se, tleskali vystupujícím a hlasovali pro nejlepší
soubor, velmi děkujeme.
Co zbývá dodat nakonec? Že se tato akce opravdu podařila, že v celkovém hlasovaní od
diváků absolutně zvítězily dívky z kelečského Aerobiku pod vedením paní Sváčkové a že
jsme se všichni opravdu moc hezky bavili, ať už jsme byli zdraví nebo nemocní…
Poděkování za zdařilý průběh této celé akce patří především paní Martě Leinertové, paní
Mariii Mašlaňové a paní Janě Čechové, které se velmi obětavě, bez ohledu na čas, věnovaly
přípravě ParaAkademie.
Anna Hlavicová

Kopaná
Seniorský tým Kelče stále nenašel přemožitele. V posledních čtyřech zápasech se naopak
dvakrát radoval z domácí výhry a s prázdnou se dosud nevracel ani z venkovních utkání,
odkud si z posledních dvou duelů vždy odvezl jeden bod. Zaslouženě tak vévodí tabulce.
27.9. Admira Hulín - Kelč 0:0
Hanácký celek mohl jít do vedení po chybě kelečské obrany, svoji velkou šanci zápasu ale
neproměnil. Totéž ale platilo i na druhé straně. Nad bránu nejprve hlavičkoval Srkala, ve

druhém poločase se také hlavou netrefil ani Pastrnek.
I nadále se o vzrušení před domácí brankou starala především tato útočná dvojice. V
samotném závěru svůj protiútok nezakončil přesně ani Petr Minář, a tak střetnutí skončilo bez
branek.
3.10. Kelč – Vizovice 2:0
Na vynikající podívané měly podíl oba týmy. Vizovice nepřijely s defenzivní taktikou a
nejednou domácí obraně i brankáři Kubjátovi zle zatopily. Kelč se ale rychle ujala vedení, už
ve druhé minutě se trefil Srkala. Vyzrálejším dojmem však paradoxně působil mladý tým
Vizovic. Svůj tlak, který kulminoval na začátku druhé půle, ale gólem nepotvrdil. Nápor hostí
tak definitivně zlomil až Martin Pastrnek, který zužitkoval Pitrunovu akci po pravé straně a
umístěnou ranou prostřelil brankáře Kafku.
10.10. Rusava – Kelč 2:2
Tým z Hostýnských vrchů se na utkání s lídrem hodně těšil. Po prvních minutách ale jeho
příznivcům spadla brada minimálně o deset centimetrů níže. Kelečští reprezentanti totiž vlétli
do zápasu jako uragán. Jejich raketový nástup korunoval prvním gólem Srkala už ve 20.
sekundě. Stejný hráč pak v 6. minutě sklepl míč
do ideální pozice pro Pastrnka, který se v takovýchto situacích nemýlí. Kelč ale
do poločasu své vedení prohospodařila, když v hluché pětadvacetiminutovce dvakrát
inkasovala. V závěru mohl rozhodnout opět Pastrnek, svou druhou šanci však nevyužil.
17.10. Kelč – Holešov „B“ 6:0
Nejvyšší vítězství Kelče v dosavadním průběhu bylo naprosto zasloužené. Hattrickem se
blýskl Martin Pastrnek, toho času střelec z povolání. Rozhodnuto bylo už ve třicáté minutě.
Na úvodní branku Pastrnka navázal jak Pitrun, tak
i dezorientovaný nešťastník Topič, autor vlastního gólu. Ve druhé půli se poprvé
v kelečském dresu trefil Tonda Chrástecký, následně se efektní i efektivní patičkou z rohu
prezentoval opět Pastrnek. Tentýž hráč byl i úspěšným exekutorem penalty v nastaveném čase
a završil příděl gólů v Sedláčkově síti na půltucet.
Výsledky staršího dorostu:
Bořice – Kelč 2:6 (Střelci Kelče: T. Hlavica 2x, P. Minář, Onderka, M. Škařupa, P. Mareček)
Kelč - Slušovice 0:4
Zlín Paseky – Kelč 0:2 (T. Hlavica 2x)
Kelč – Chropyně 4:2 (P. Minář 2x, T. Hlavica, M. Škařupa)
Další výsledky mládežníků:
Mladší žáci
Val. Meziříčí - Kelč 5 - 3
Kelč - D. Bečva 2 - 1
Choryně - Kelč 2 - 1
Starší přípravka
Kateřinice - Kelč 0 - 2
Kelč - Jarcová 4 - 2
Poličná - Kelč 5 - 1
Pavel Mašlaň

Kuželky
Meziokresní přebor 2009-2010
Výsledky 1. – 3. kola:
Frenštát „B“- Kelč „A“ 2 : 8 1586 – 1630 2
Kelč „A“ - Hranice „B“ 6 : 4 1631 – 1655 2
N.Jičín „B“- Kelč „A“ 2 : 8 1561 – 1602 2
Kelč „B“ – Zubří 0 : 10 1383 – 1679 0
Bílovec „B“ - Kelč „B“ 8 : 2 1520 – 1341 0
Kelč „B“ - Sedlnice „B“ 1 : 9 1432 – 1575 0
Tabulka po 3. kole
1. Zubří 3 0 0 1665 28 : 2 6
2. Sedlnice „B“ 3 0 0 1610 27 : 3 6
3. Kelč „A“ 3 0 0 1641 22 : 8 6
4. Hranice „B“ 2 0 1 1637 20 : 10 4
5. Bílovec „B“ 2 0 1 1596 18 : 12 4
6. Lipník „B“ 1 0 2 1524 14 : 16 2
7. Sedlnice „C“ 1 0 2 1586 8 . 22 2
8. Frenštát „B“ 0 0 3 1491 8 : 22 0
9. Kelč „B“ 0 0 3 1374 3 : 27 0
N.Jičín „B“ 0 0 3 1455 2 : 28 0
Josef Gassmann

Základní škola informuje
► Organizace školního roku 2009/2010 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý1. září 2009.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2010. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu30. června 2010.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2009.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2009 a skončí v pátek 1. ledna
2010. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2010.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2010.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Termín Okresy
1.2. - 7.2. 2010 Vsetín, Zlín
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna a pátek 2. dubna 2010.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2010 do úterý 31. srpna 2010.
Období školního vyučování ve školním roce 2010/2011 začne ve středu 1. září 2010.

► ZUŠ Valašské Meziříčí zahájila svou činnost
V pondělí 14.září zahájila pro letošní školní rok u nás ve škole svou činnost ZUŠ Valašské
Meziříčí. Děti navštěvují lekce hry na klavír, lekce hry na kytaru, dále hodiny sborového a
sólového zpěvu a obor literárně dramatický.
Výuka v hudebním oboru i oboru literárně dramatickém vychází z učebních plánůa osnov pro
ZUŠ.
Výuka je vedena aprobovanými odborníky podle nových metodických trendů.
Součástí hry na nástroj je také hudební nauka v 1. až 5. ročníku studia. Ve vyšších ročnících
se výuka rozšiřuje o komorní nebo souborovou hru.
Vyučující : Ivan Trpík (Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha, SUPŠ) - klasická a elektrická
kytara (jazz, blues, latinské rytmy), Adéla Zahradničková (Konzervatoř Brno) – klavír, Tereza
Válková – sborový a sólový zpěv.
Obor literárně dramatický rozvíjí mluvní, rytmické, pohybové, dramatické, improvizační a
slovesné předpoklady žáků a vybavuje je tak pro přirozeně kultivovaný projev.
Učí novým způsobům myšlení a komunikace, učí jednat a mluvit bez přípravy, vytváří živý
vztah k předloze literární či divadelní, pěstuje cit pro rytmus a tvar, rozvíjí kulturu mluveného
projevu. Žáci se umí samostatně a osobitě vyjádřit dramatickou hrou, přednesem, pohybem,
vlastním textem, prostřednictvím loutky.
V rámci výuky probíhá také příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoře, JAMU a
DAMU.
Vyučující : MgA. Bohumila Plesníková (DAMU).
Jsme moc rádi, že spolupráce s meziříčskou ZUŠ takto zdárně probíhá a že jsme tak mohli
některým našim žákům rozšířit oblasti, které je zajímají a v nichž se mohou rozvíjet.
► Keramika hrou
29. září zahájil svou činnost již po několikáté kroužek Keramika hrou. Tradičně o něj mají
zájem především žáci 1. stupně, občas se ale přidá i někdo z nižších ročníků stupně druhého,
zvláště v případech tzv. tematických hodin motivovaných např. Vánocemi nebo Dnem matek.
► Výuka náboženství
ZŠ Kelč zřídila i letos jako nepovinný předmět NÁBOŽENSTVÍ (římskokatolické). Pro tento
nepovinný předmět platí:
výuka je známkována,
výuku náboženství v letošním školním roce v ZŠ Kelč vyučují P. Jan Bleša, Mgr. František
Pastrnek a Mgr. Božena Neletová,
náboženství se vyučuje celkem v 9 skupinách a vyučovacími dny jsou pondělí, středa,
čtvrtek a pátek.
► Počty žáků v jednotlivých třídách a ročnících
Třída počet celkem hoši dívky
1.A 17 8 9
1.B 18 9 9
2. 28 14 14
3.A 16 12 4
4.A 17 10 7
4.B 17 11 6
5. 31 18 13
6.A 17 7 10
6.B 17 8 9
7. 28 13 15

8. 29 17 12
9.A 15 4 11
9.B 16 5 11
► Co nabízí žákům program Školní mléko
Dotované výrobky: Cena:
Milk Drink (banán, jahoda, vanilka, čokoláda, jahoda, čokoláda – 4,-Kč , neochucené- 3,- Kč
Školní jogurt MIKY (čokoláda, jahoda): 3,- Kč
Bobík smetanový krém (vanilka, čokoláda): 3,50 Kč
Nedotované výrobky:)
Croissant 7 Days (karamel, jahoda, kakao): 8,- Kč
Twiggy müsli tyčinka (kakao, jogurt, kokos, švestka, brusinka): 5,- Kč
Cake Bar 7 Days (kakao, lesní plody): 5,- Kč
BeBe dobré ráno (ořech): 8,- Kč
Disketo: 8,- Kč
Biskiti čokoládoví: 7,- Kč
Bobík dezert: 7,- Kč
Hello Simpsonovi (pomerančový, jablečný, cola): 8,- Kč
Aktuální nabídka se řídí poptávkou ze strany žáků.
► Pedagogická poradna
15 rad pro rodiče i žáky, jak si učení doma zpříjemnit a zvládat ho efektivně
1. Naordinujte přestávky – ideální pauza je 10 – 15 minut
2. Odměňujte během učení – dítě např. zopakuje 3x vyjmenovaná slova, uloupne čtvereček
čokolády…
3. Nejtěžší nenechávejte na konec – unavený mozek se špatně soustředí
4. Neztrácejte nervy – pomáháte-li dětem, střídejte se s partnerem, nedovolte, abyste se
rozčílili
5. Zaveďte systém kartiček – nelezou-li do hlavy slovíčka, popište kartičky z jedné strany
anglicky, z druhé česky. Stejně tak lze trénovat chemii, češtinu, dějepis, …
6. Bavte se! Třeba v zeměpisu: nakreslete slepou mapu světa, vystříhejte obrázky – symboly
zemí a lepte je do mapy
7. Nahrávejte a poslouchejte – ať si namluví text do mp3 a třeba při jízdě na bruslích
poslouchá
8. Podporujte výrobu taháků – tvorbou se učí (jen pozor při písemkách!)
9. Zahrajte si na učitele – nechejte si dítětem učivo vysvětlit tak, abyste mu porozuměli.
Opakujte často otázku Proč?
10. Podtrhávejte barevně – pomozte dětem vytvořit systém, který jim pomůže snadněji
zapamatovat učivo
11. Nechte dítě opravovat – ať opraví vámi napsaný seznam s nákupem, který napíšete s
chybami
12. Netrapte ho letopočty – lépe se učí na časové přímce, postupně doplňují nové události a
staré průběžně opakují
13. Házejte si násobilku – při cestě autem nemlčte, střídejte se v příkladech, občas odpovězte
špatně a sledujte, jestli vás načapá
14. Pište s dětmi diktáty – diktuje máma, píše táta a dítě, příště jinak, třeba tak,
že píšou oba rodiče
15. Mluvte, mluvte, mluvte – dítě se musí naučit učivo vyprávět. To půjde pouze, když se
bude učit nahlas.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Barevný podzim nás přímo vybízí k tvořivosti. Vždy nás něčím novým překvapí. Stromy se
začínají zabarvovat a postupně shazují své nádherné listy. A právě ty jsou pro nás častou
inspirací. Otiskujeme je, lisujeme, nalepujeme, napichujeme je na proutky, nebo si je
navlékáme jako dračí ocásky. Děti si všímají podzimu v jeho proměnách. A tak společně
pozorujeme, vyprávíme si, zpíváme a tvoříme z darů přírody, které jsme si nasbírali při
podzimních vycházkách. Svět kolem nás vnímáme pomocí smyslů. Do vzdělávací práce
zařazujeme smyslové a psychomotorické hry, rozvíjíme jemnou a hrubou motoriku formou
grafomotorických cvičení. Příprava na správné psaní začíná již u malých dětí, využíváme
např. cviky k uvolňování kloubů ruky, přebírání drobných předmětů, navlékání korálků a při
tom upevňujeme správný úchop třemi prsty. U starších dětí se zaměřujeme na problém s
držením tužky. Seznamujeme je s cviky na uvolnění celé paže, na koordinaci práce oka a ruky
a na posílení jemných svalů prstů. Učíme je, jak se tužka správně drží, používáme trojhranné
tužky a pastelky.
Na procvičování využíváme pracovní listy a u dětí nejstarší věkové skupiny se nám osvědčila
práce s cvičebnicí „Včelička“. Je to výchovně-vzdělávací materiál pro děti, vytvářený
odborníky na předškolní problematiku. Každé dítě má svůj pracovní sešit Včelička na každý
měsíc ve školním roce, s nímž pod vedením učitelek pracuje a jehož prostřednictvím je možné
sledovat jeho schopnosti a vývoj. Pro dítě je práce se Včeličkou hrou, ke které se rádo vrací.
Výhoda Včeličky je i v tom, že učitelka, rodič i dítě v reálném čase vidí a hodnotí, zda
dochází k pokroku. Dítě se tak samo učí pochopit cestu, která vede ke zlepšení. Koncepce
jednotlivých aktivit v každém čísle Včeličky umožňuje rozvíjet společně v jedné třídě děti bez
ohledu na jejich rozdílné schopnosti, učební předpoklady a zároveň zohlednit specifické
potřeby každého dítěte. Spolupracujeme se Základní školou v Kelči a naším cílem je usnadnit
dětem přestup z mateřské školy do základní. Základní školu s dětmi navštěvujeme, pravidelně
využíváme školní tělocvičnu. Děti se seznamují s tělocvičným nářadím a s jednoduchými
míčovými hrami. Zúčastňujeme se také společných akcí. Dne 27. října se naše děti zúčastnily
lampiónového průvodu, kde svým vystoupením přispěly k slavnostnímu rázu večera.
12. listopadu vystoupí děti s programem při „Posezení s důchodci“ v Kulturním domě v Kelči.
V měsíci listopadu nebudou v mateřské škole chybět ani pohádky. Kašpárek přijde za dětmi s
„Podzimními pohádkami“, které dětem v maňáskovém divadélku zahrají paní učitelky, 25.
listopadu zahraje Divadlo Andromeda z Prahy pohádku „Jak Tonda léčil rohatou princeznu
Safíru“. Podporujeme a upřednostňujeme také dobrou spolupráci s rodiči dětí. 15. října se
konala v Mateřské škole v Kelči společná schůzka rodičů, na níž byli všichni seznámeni se
Školním řádem, Školním výchovně vzdělávacím programem mateřské školy a s plánem akcí,
které pro děti v tomto školním roce připravujeme. Teď si všichni přejeme ještě hodně
podzimního sluníčka, než se naplno ujme vlády zima.
Svatava Dohnalová, ředitelka

Právní rubrika
Co s majetkem – druhé pokračování
Co s majetkem – druhé pokračování

Zákon umožňuje dědici dědictví o d m í t n o u t nebo n e o d m í t n o u t .
Zákon n e v y ž a d u j e výslovné prohlášení dědice, že dědictví p ř i j í m á .
Nejčastějším důvodem odmítnutí dědictví bývá dědicova představa, že zná celkovou
majetkovou situaci zůstavitele s osobním závěrem: „ Co z toho budu mít, když jsou zde i
dluhy „ . Odmítnutí dědictví je jednostranný právní akt učiněný osobou s plnou právní
způsobilostí. Tento akt může být učiněn ústním prohlášením u soudu nebo v písemném
prohlášení zaslaném soudu. Toto prohlášení může dědic učinit jen do jednoho měsíce ode dne,
kdy byl soudem vyrozuměn o právu dědictví odmítnout a následcích tohoto odmítnutí.
Pokud však již dědic jednal tak, že svým jednáním dal najevo, že dědictví neodmítne, nemůže
již dědictví odmítnout. Takovým jednáním je péče o majetek zůstavitele nad rámec obvyklého
hospodaření (dědic např. použije výnosy z majetku zůstavitele pro svou potřebu, odnese
movité věci patřící do dědictví atd.).Každý dědic je při rozhodování o přijetí nebo odmítnutí
dědictví posuzován s a m o s t a t n ě . Může se tedy stát, že některý dědic dědictví odmítne a
druhý neodmítne. Jakékoliv výhrady nebo podmínky, připojené k odmítnutí dědictví, jsou n e
platné.
Prohlášení o odmítnutí nebo neodmítnutí dědictví je n e o d v o l a t e l n é .Dědic si tedy musí
vše dobře uvážit, než se rozhodne.
Odmítnutí dědictví n e m ů ž e m e doporučovat. Toto rozhodnutí dědice vychází totiž ze
soudu člověka a ten se tak často mýlí.Dlouho po smrti zůstavitele se může objevit další jeho
majetek a odmítnutí dědictví při jeho projednávání již vylučuje tohoto dědice z jednání o
tomto dědictví. Při nynějších stavbách dálnic se objevují případy, že v katastru nemovitostí
jsou jako vlastníci pozemků evidovány osoby, které zemřely i před desítkami let. Stejně tak
nejsou ojedinělé případy nálezu zůstavitelových cenností ukrytých během války apod. V
těchto případech musí dojít v obnoveném dědickém řízení k projednání tohoto nově
zjištěného majetku. V tomto obnoveném řízení již n e b u d e j e d n á n o jako s dědici
s těmi ( a také s jejich dědici ) , kteří odmítli dědictví po zůstaviteli při projednávání dědictví
po smrti zůstavitele.
Projednávání prodluženého dědictví je vždy zdlouhavější, ale obvykle lépe odpovídá vztahům
mezi zůstavitelem a dědici, které v celé šíři nemohou sami dědicové často správně zhodnotit.
Může se někdy stát, že je dědic neznámý nebo neznámého pobytu. Takového dědice soud
vyrozumí vyhláškou o jeho dědickém právu. Vyhlášku soud vyvěsí na úřední desce a určí
dědici lhůtu, do které má dát soudu o sobě vědět. Úkolem soudu v dědickém řízení je totiž
zjistit všechny dědice a zajistit, aby dědictví přešlo na ně. Pokud však tito dědicové na výzvu
soudu nereagují, nemohou se stát účastníky v dědickém řízení a soud pokračuje v řízení,
jakoby takoví dědicové neexistovali. Na místo takových dědiců nastupují do dědického řízení
jejich potomci.
pokračování příště JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 19.11. v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
ZAJÍMAVOSTI O ADVENTU

Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.
V případě zájmu o dovoz a odvoz, nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018
nebo na pobočce pečovatelské služby Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
*******************************************************************
Vyšly nové knihy !!!
Srkalova dechovka z Kelče
autor: Ota Tvrdoň a Josef Srkala
brožovaný výtisk – cena 30 Kč
Rané dějiny města Kelč
autor: Zdeněk Rolinc
brožovaný výtisk - cena 30 Kč
K dostání v průběhu listopadu v prodejně Papírnictví Věra Hlavicová, nebo na MěÚ v Kelči u
pí. Schybolové.
*******************************************************************
Děti ve Zlíně mají možnost objevovat novou Galaxii
Zlín, říjen 2009 - Zlínské maminky se už nemusí obávat, že jim na podzim na hraní s dětmi
zůstanou pouze zablácená či zasněžená pískoviště. Na Vršavě ve Zlíně totiž vyrostl první
zastřešený rodinný zábavní park v kraji. Do provozu bude multifunkční hala uvedena
23.10.2009. V zahraničí jsou tato centra velmi populární, v ČR jde však o zcela jedinečný
projekt, který pod jednou střechou nabízí zábavu, sport a odpočinek pro celou rodinu.
„Na ploše 2500 metrů čtverečních je připraveno bezmála dvacet hracích a sportovních
zařízení především pro děti od dvou do dvanácti let, ale na své si přijdou i starší sourozenci a
rodiče. Narozdíl od komerčních obchodních center a klasických dětských koutků v této hale
naleznou děti spoustu překvapení a řadu nezvyklých atrakcí, které je animují k pohybu a
různým hrám. Každá z atrakcí symbolizuje jinou planetu či galaxii. „Za jediný den tak můžete
společně uskutečnit dobrodružnou cestu vesmírem“ – pochvaluje si jedna ze zakladatelek haly
Galaxie, Mgr. Jana Valášková.
Všechna zařízení v hale podléhají přísným bezpečnostním i hygienickým předpisům. Díky
tomu si mohou i dospělí bez obav o své ratolesti užívat návštěvy haly v prostorách bistra nebo
si sami vyzkoušet některé z atrakcí. Kromě zmiňovaného občerstvení park GALAXIE nabízí
rodičům čtenářský koutek či sledování různých projekcí, vystoupení a programů. Bez
problémů je tak možno prožít v Galaxii společně celý den plný zábavy, pohybu i odpočinku.
Školy a jiné kolektivy zase mají možnost výletu do tohoto zábavního parku spojeného se
vzdělávacím a tělovýchovným programem.
Jako bonus nabízí hala také velmi oblíbené oslavy dětských narozenin. Spokojené a šťastné
jsou pak nejen děti, ale i maminky, které si narozeninový den své ratolesti užijí v klidu a bez
stresu.
„Hlavním posláním je rodinám, školám a jiným organizacím poskytnout příjemné prostředí,
kde se děti bezpečně pobaví a rodiče si oddechnou, a to bez ohledu na roční období“ – uvedla
Jana Valášková. Ano, právě v posledních letech velmi časté výkyvy počasí na podzim a v
zimě odstaví z provozu řadu venkovních zařízení pro nejmenší. Hala je krytá a v provozu
celoročně.

Díky významné finanční podpoře z Evropských fondů bylo navíc možno celý areál doplnit o
hotel, wellness, stylovou restauraci, půjčovnu kol, in-line bruslí a venkovní posezení, které
budou v provozu za několik týdnů po otevření haly.
Více informací: www.galaxiezlin.cz

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Iva Stříteská Kelč
Anna Románková Kelč
65 let
Jan Orel Kelč
Josef Klimek Kelč
Milena Slavíková Kelč
70let
Emil Plesník Lhota
Stanislav Gillar Komárovice
Blažena Vinklarová Kelč
75 let
Anna Vallová Kelč
80let
Marie Machová Němetice
81 let
Miroslav Kunovský Němetice
84 let
Vlasta Orlová Kelč
89 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Jiříček Kelč
90let
František Jiříček Kelč
Narození
Tereza Masaříková
Matyáš Slovák
Gabriela Indruchová

Úmrtí
Rostislav Bija 47 let Kelč

