ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2009

Ptáme se starosty....
... o čem se lidé baví v autobuse, v obchodě, na ulici, na co se ptají a co je nejvíc zajímá:
Jak dlouho potrvá oprava silnice?
Oprava silnice v Kelči bude ukončena v listopadu 2009. Tato akce je zajišťována více
investory. Vlastní silnice včetně kruhového objezdu zajišťuje Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Město Kelč financuje rekonstrukci chodníků a napojení místních komunikací.
Investorem oprav kanalizace a výměny vodovodů je firma VaK a.s. Vsetín.
Budou se opravovat i vedlejší silnice?
Součástí této akce je i oprava místních komunikací, které sloužily jako objížďka. V rámci
těchto oprav tam dochází také k výměně vodovodu.
Nemyslíte si, že máme v Kelči největší „kruháč“ v Evropě?
Kruhový objezd u autobusového stanoviště určitě není „největší v Evropě“. Jeho
vybudováním dojde ke snížení rychlosti před školou a zpřehlední se provoz v tomto místě.
Co bude uprostřed „kruháče“?
Středový ostrůvek uprostřed bude osázen zelení a květinami.
Kde je pomník Fučíka a co s ním bude?
Památník Fučíka je uložen v depozitu a zatím není rozhodnuto o jeho dalším umístění.
Kdy se bude rekonstruovat náměstí?
Logickým pokračováním rekonstrukce komunikací je revitalizace náměstí v Kelči. Zatím byly
vypracovány studie, které budou vystaveny během měsíce října v budově radnice. Dále bude
následovat projekt a nejdůležitější část – zajištění financování celé akce. Rádi bychom ji
zahájili co nejdříve.
Jak bude náměstí vydlážděno?
Požadavkem orgánu památkové péče je vydláždit náměstí kamennou dlažbou, silnice musí
být ze žulových kostek. Už v současné době se dláždí žulou nájezdy na náměstí. Rádi bychom
zachovali stávající plochu zeleně (samozřejmě vylepšenou).
Kde je dřevěný lev, který jsme mohli vidět při volbách?
Z vrby, která stála na křižovatce u autobusového stanoviště, byla zhotovena socha lva, která je
umístěna ve vestibulu hasičského domu.

Usnesení z 36.zasedání Rady města Kelče dne 31. 8. 2009





Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu k 31.8.2009 – rozpočtové opatření č. 5 dle předloženého
návrhu.
Rada bere na vědomí informace p. Schybolové o finančním vyúčtování Kelečského jarmarku
2009.
Rada bere na vědomí předložený návrh na přijetí akcií společnosti VaK Vsetín, a.s. za vklad
vodohospodářského majetku – kanalizace, oceněného ve znaleckém posudku č. 147/2009
znalce ing. Pavla Tydlačky, Vsetín a tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení.





















Rada byla seznámena s aktualizací žadatelů o výstavbu RD na pozemku p.č. 208/3 v lokalitě
bývalého statku a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s vybraným
žadatelem s podmínkami danými v usnesení zastupitelstva č. 192/21 z 14.9.2006.
Rada bere na vědomí vyjádření osadního výboru v Babicích k žádosti manželů Radka a
Gabriely Pajdlových, Kelč 462 o odprodej obecních pozemků v k.ú. Babice u Kelče a pověřuje
starostu dalším jednáním.
Rada bere na vědomí žádost p. Antonína Konvičného, Babice 29 o odprodej části obecního
pozemku p.č. 6/2 v k.ú. Babice u Kelče a předává ji k vyjádření osadnímu výboru v Babicích.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v budově hasičského domu v Kelči č.p. 241
(bývalá služebna Policie ČR) Základní umělecké škole, Komenského 67, Valašské Meziříčí a
Policii ČR Kounicova 24, Brno podle předloženého návrhu.
Rada byla seznámena s návrhem majetkoprávního řešení pozemků na skládce odpadů v
Zadcích a vyhlašuje záměr převodu obecních pozemků – parcel zjednodušené evidence
parc.č. 871/1 a 878 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3
Ostrava k plynárenskému zařízení – rozšíření STL plynovodu vč.přípojky na Záhumení, podle
předloženého návrhu smlouvy č. 128/2009/1309000447.
Rada byla seznámena s návrhem odprodeje pozemků TJ Kelč v k.ú. Kelč – Nové a Staré Město
do vlastnictví Města Kelč. Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s návrhem pojmenování názvů ulic v Kelči. Po zpracování bude návrh
zveřejněn k připomínkování.
Rada souhlasí s převodem dvou vyhrazených parkovacích míst u zábavního centra Kotelna na
sídlišti v Kelči na nového nájemce p. Michala Matějoviče, Hamerská 811, Zubří.
Rada vzala na vědomí požadavek OV a SDH Babice na zhotovení asfaltového povrchu na
tenisovém kurtu v Babicích a pověřila dalším jednáním starostu.
Rada byla seznámena s nabídkami na zhotovení projektu rekonstrukce náměstí v Kelči. Rada
doporučuje nabídku firmy ARTING Plus, s.r.o., Valašské Meziříčí a pověřuje starostu dalším
jednáním.
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Kelč ve školním roce 2009/2010
na počet 28 dětí v každé třídě.
Rada schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 10.000,- Kč pro SDH Kelč na zakoupení vybavení
pro družstva mladých hasičů.

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne
10.9.2009.










Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání zastupitelstva
a rady města Kelč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření Města Kelč k 30.6.2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření Města Kelč k 31.8.2009.
Zastupitelstvo bere na vědomí schválené úpravy rozpočtu roku 2009 - rozpočtové změny č.
4/2009 a 5/2009.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 7,000.000,Kč na financování akce „Oprava lesních cest Kelč“ s termínem splacení nejpozději do konce
roku 2010 se zajištěním úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí 5.448 ks akcií společnosti Vak Vsetín a.s., Jasenická 1106,
Vsetín, PSČ 755 11 za vklad vodohospodářského majetku – kanalizace Města Kelč, oceněného
ve znaleckém posudku č. 147/2009 znalce ing. Pavla Tydlačky, Družstevní 1768/10, Vsetín.
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení pozemku p.č. st. 157 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kelč –
Nové Město a spoluvlastnického podílu k 4/54 k pozemkům p.č. 713/2 ost. plocha, p.č. 713/3

ost. plocha a k pozemku ve zjednodušené evidenci – parcele PK p.č. 713 v k.ú. Kelč – Staré
Město a spoluvlastnického podílu k 4/54 k pozemkům p.č. 1801 orná půda, p.č. 1802/1 orná
půda, p.č. 1802/2 orná půda, p.č. 1802/3 ost. plocha a p.č. 1802/4 trvalý travní porost v k.ú.
Kelč – Nové Město od Tělovýchovné jednoty Kelč za cenu 1,- Kč.

Kultura
Občanské sdružení Anděl
pořádá

5. ročník ParaAkademie
17.října v Kulturním domě v Kelči v 16.00 hodin
Ve velmi pestrém programu
- od pohádky, přes country tance, mažoretky, hudební produkce až po profesionální orientální
tanečnici ORIANU vystoupí soubory zdravých i handicapovaných z Kelče a okolí.
Dalším z vrcholů programu bude vystoupení známého brněnského umělce Jiřího Pantůčka
Večer se budeme veselit na taneční zábavě s kapelou TAKZATRUP.

Amatérské Divadla Štěk & spol.
občanské sdružení z Hranic
uvede divadelní představení

KLÍČE NA NEDĚLI
od Antonína Procházky.
Michal Heger (jednatel souboru) uvádí:
„Komedie pana Procházky jsou zajisté zárukou dobré zábavy, ovšem teprve konkrétní
provedení je přivádí před publikum, které bez milosti rozhodne, jak se soubor s textem
vypořádal. Naše nastudování má za sebou úspěšnou hranickou premiéru v červnu a k dnešku
pět repríz. Ohlasy publika říkají, že naše inscenace je úspěšná a baví publikum všech
věkových skupin. To nás dovedlo k rozhodnutí, co nejvíce zúročit vložený čas a práci a
nabídnout inteligentní zábavu pořadatelům a publiku všude, kde bude zájem a možnost..
Odkaz na naše www stránkách: http://www.stekaspol.cz/klicenanedeli.php “
Hru uvedeme v měsíci listopadu 2009. (předběžné datum – 22.11.2009)

Lampiónový průvod
se uskuteční v úterý 27. října 2009.
Trasa bude vyhlášená místním rozhlasem před akcí.
Bližší informace - občanům včas oznámíme.

Program Kina Kelč na měsíc říjen 2009
POZOR !!! Hrajeme výjimečně !

Sobota 3.října v 16hod.
HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE
Harry začíná již šestý rok studií v Bradavicích a do rukou se mu dostává zvláštně označená
stará kniha "Tato kniha je majetkem Prince dvojí krve". Zároveň se dozvídá další střípky z
Voldemortovy temné minulosti.
Film Velké Británie a USA v českém znění 150min., vstupné 51Kč.
Neděle 4.října v 18hod.
TRANSFORMENS: POMSTA PORAŽENÝCH
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta jsou zpátky. Co se zdálo být riskantním
podnikem, se pod vedením předního hollywoodského bouráka Michala Baye proměnilo v
počátek potenciálně velmi úspěšné série, která právě teď píše svou druhou kapitolu.
Film USA v českém znění 147min.,vstupné 45Kč.
Neděle 11.října v 18hod.
OPERACE DUNAJ
Lidovka "Ta naše hospoda je pěkně stavěná" hostům v malé české hospůdce pořádně zhořkla,
když do ní naboural tank -zbloudilý a zastaralý polský vehikl, účastník srpnové invaze
nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk. Příběh z 21.srpna 1968, který má nečekaně
zábavný rozměr. Polsko-český film v českém znění, vstupné 45Kč.
Neděle 18.října v 18hod.
JMÉNEM KRÁLE
Režisér Petr Nikolaev (Báječná léta pod psa...a bude hůř), natočil historické drama s
kriminální zápletkou,ve kterém uvidíme v hlavních rolích Lukáše Vaculíka, Karla Dobrého,
Marthu Issovou a Jana Dolenského.
Český film, 77min., vstupné 45Kč.
Neděle 25.října v 18hod.
HANNAH MONTANA
Miley Stewart se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu, popovou hvězdu.
Když stoupající popularita Hannah Montany hrozí tím, že ovládne celý její život , je ochotna
to podstoupit..Její otec ji proto odveze domů do Corners v Tennessee, aby poznala skutečný
život.
Americký film v českém znění,102 min., vstupné 43Kč.
Na měsíc listopad připravujeme: Stáhni mě do pekla, Hodinu nevíš, Všude dobře, proč být
doma, Admirál a Jánošík.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

KUŽELKY
Meziokresní přebor kuželek 2009 – 2010
V letošním roce se nám podařilo rozšířit naši členskou základnu, a proto jsem do soutěže
přihlásili dvě družstva.
Domácí zápasy se hrají vždy v pátek v 16,30 hodin. Budeme rádi, když nás přijdete
povzbudit.

Rozlosování na říjen:
25.9. Kelč „B“ - Zubří
2.10. Kelč „A“ – KK Hranice
9.10. Kelč „B“ – Sedlnice „B“
16.10. Kelč „B“ – Sedlnice „C“
23.10. Kelč „A“ – Lipník
30.10. Kelč „B“ – KK Hranice
Dále oznamujeme, že se v kuželně bude hrát 1. liga dorostenců. Bude zde hrát družstvo z
Hranic a hrací dny jsou v neděli v 10,00 hodin.
Hraje se:
27.9., 11.10., 25.10.
Josef Gassmann

Kopaná
Přeřazení do druhé skupiny, pro které se tým mužů rozhodl po ukončení minulé sezóny, se
prozatím jeví jako správná volba. Svěřenci trenéra Jursíka nasbírali po prvních sedmi
duelech sedmnáct bodů, jako jediní ještě neprohráli a celou soutěž vedou. Takto si vedli v
předcházejících utkáních:
22.8. TJ Kelč – Lubná 3:1 (1:1)
Diváci, kteří na zápas přišli o dvě minuty později, mohli litovat. Hned v úvodních šedesáti
vteřinách hry šli hosté do vedení, největší zásluhu na tom ale měl paradoxně Radim Pastrnek.
Kelečský stoper hlavou zasáhl dlouhý míč tak nešťastně, že přeloboval i vyběhnuvšího
brankáře Kubjáta. Neuběhla snad ani minuta a po povedeném Novákově centru vyrovnal opět
Pastrnek, tentokrát Martin. Kelč měla v zápase jasnou převahu. Vítězný gól vsítil
všudypřítomný David Pitrun, z penalty pak na konečných 3:1 upravil Jarek Machač.
30.8. Slavkov pod Host. – TJ Kelč 0:2 (0:1)
Kanonýr Pastrnek nevyšel gólově naprázdno ani v tomto duelu. Ve 13. minutě využil
nedorozumění domácí obrany a při snadné dorážce do odkryté brány nezaváhal. Kelč měla i
další tutovky, míč se však znovu třepetal v síti až po hodině hry. Z premiérového gólu po
návratu do Kelče se radoval Vinklar a zpečetil tak další výhru.
5.9. TJ Kelč – Míškovice 3:3 (2:2)
Utkání proti soupeři, který se krčí na posledním místě a do té doby žádný bodík nezískal,
nebylo vůbec jednoduché. Hosté předvedli velice houževnatý a taktický výkon. Kelč po dvou
gólových střelách Martina Pastrnka sice dvakrát vedla, leč outsider zápasu na inkasované
branky vždy našel stejnou odpověď. Druhý poločas přinesl očekávaný nápor Kelečských,
jenže zdařilý brejk Míškovic zařídil jejich překvapivé vedení. Favorita dotáhl alespoň k bodu
Petr Minář, který s výrazným přispěním jednoho z hostujících obránců vyrovnal na 3:3.
12.9. Louky – TJ Kelč 1:3
Kelč do zápasu vystartovala pěkně od podlahy, jenže ani jedna ze tří úvodních tutovek se
neujala. Zato Louky využily hned svou první příležitost, když jeden z tamních útočníků
přeloboval gólmana Kubjáta, jenž se snažil zmenšit střelecký úhel. Hegar a spol. to na soupeře

zkoušeli po stranách s množstvím centrů. Jedna taková akce vyšla po změně stran, střelecky
se opět prosadil Pastrnek. Domácí nasazenému tempu nestačili a další gól v jejich síti byl jen
otázkou času. Tři body střelou z voleje potvrdil Lukáš Machač, později se také bez přípravy
trefil i Pitrun.
19.9. TJ Kelč – TJ Štítná nad Vláří 4:1 (1:0)
O poměrně jasném vítězství nad do té doby vedoucím týmem soutěže se rozhodlo až v
poslední půlhodině hry. Poločasové vedení 1:0, které domácím zajistil Martin Pastrnek, totiž
hosté zásluhou Šenkeříka velice rychle po změně stran smazali. Fotbalisté Kelče měli však
výraznou územní převahu a jejich aktivita vykrystalizovala v další branky. Svůj druhý gól v
zápase vstřelil Pastrnek, trefili se také David Pitrun a Petr Minář. Kelč je po tomto utkání se
sedmnácti body novým lídrem soutěže. O jeden bod předstihla právě Štítnou.
To starším kelečským dorostencům se daří o něco méně než týmu seniorskému.
Po pěti odehraných zápasech mají na svém kontě šest bodů.
Zde jsou v kostce jejich dosavadní výsledky:
22.8. Kelč – Brumov 2:5 (Branky Kelče: J. Hlavica 2x)
29.8. Napajedla - Kelč 0:5 (P. Minář 2x, J. Hlavica, T. Hlavica, M. Škařupa)
5.9. Kelč – Dolní Němčí 0:2
12.9. Valašský FC – Kelč 3:1 (Mareček)
19.9. Kelč – Kunovice 3:2 (Minář 3x)
Další výsledky mládežníků:
Mladší žáci
Kelč – Zašová 7:3
Loučka – Kelč 4:5
Kelč – Střítež 5:3
Podlesí – Kelč 2:1
Vigantice – Kelč 8:5
Kelč – Pr. Bečva 5:2
Starší přípravka
Podlesí – Kelč 0:7
Jarcová – Kelč 1:2
Kelč – Poličná 3:1
Kelč – Hošťálková 6:1
Kelč – Kateřinice 5:3
Kelč – Podlesí 5:2
Pavel Mašlaň

Základní škola Kelč informuje
Zahájení školního roku 2009/2010

1. září 2009 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 277 dětí. Budou se učit ve 14
třídách, po dvou třídách bude 1., 3., 4., 6., a 9. ročník, v ostatních ročnících je pouze jedna
třída. I letos budeme paralelní třídy na 1. i 2. stupni v některých předmětech spojovat, týká se
to např. přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, dějepisu, zeměpisu apod.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2009/2010:
Ředitel školy: Mgr. Roman Blaha
Zástupkyně ředitele: PhDr. Pavla Čučková
Výchovná poradkyně:Mgr. Květoslava Václavíková
Metodik školní prevence: Ing. Michaela Davidová
Metodik environm.vzdělávání: PhDr. Pavla Čučková
Správce počítačové techniky: Mgr. Petr Zátopek
Třídní učitelé:
I.A Mgr. Marie Matysková
I.B Mgr. Ivana Tvrdoňová
II. Mgr. Jiřina Stojanová
III.A Mgr. Eva Hartmannová
III.B Mgr. Zdeňka Havranová
IV.A Mgr. Jana Blahová
IV.B Mgr. Kateřina Pavelková
V. Mgr. Pavel Faltýnek
VI.A Ing. Michaela Davidová
VI.B Mgr. Petr Zátopek
VII. Mgr. Alena Poláchová
VIII. Mgr. Marcela Plesníková
IX.A Mgr. Květoslava Václavíková
IX.B Mgr. Iveta Stržínková
Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Mgr. Jana Kubieńová 2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová 2. stupeň
Mgr. Ladislav Hrabák 2. stupeň
Personální obsazení školní družiny
Leona Máchová vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní: Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování: Petra Černotová
Školník: Josef Polášek
Zaměstnanci kuchyně:Alena Polášková
Marie Hrňová
Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková
Jaroslava Janošková
Karla Nenutilová

I v letošním školním roce pokračujeme v realizaci vlastního vzdělávacího programu, a to v
1.,2., 3. a 6., 7. a 8. ročníku. V ostatních ročnících zatím platí osnovy vzdělávacího programu
Základní škola. Jako škola se snažíme o následující:











aby se žáci cítili ve škole příjemně a bezpečně a aby zažívali radost z učení
aby dostali příležitost ukázat, co umí a v čem se zlepšují
aby získali nejen dobré znalosti, ale také chuť a dovednost učit se po celý život
aby se naučili poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využili ve svém budoucím
životě
aby byli dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném světě
aby se naučili pracovat s různými druhy informací
aby uměli žít a jednat s ostatními lidmi
aby se naučili jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně
aby pečovali o zdraví svoje i ostatních
aby se aktivně zapojovali do výuky a dění do školy.

Pozn. Kompletní Školní vzdělávací program ZŠ Kelč je k nahlédnutí v kanceláři PhDr. Pavly
Čučkové. Jako příloha je součástí našeho ŠVP také ŠVP náboženství a ŠVP plavání
(náboženství vyučujeme jako nepovinný předmět, plavání je součástí osnov tělesné výuky ve
2. a 3. ročníku).
Vyučování praktickým činnostem, volitelné předměty, nepovinný předmět
4. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
5. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT.
6. ročník
Volitelný předmět1: Informační a komunikační technologie - IKT.
Volitelný předmět 2: Využití digitálních technologií - VDT.
Volitelný předmět 3: Základy administrativy - ZAV.
7. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT
Volitelný předmět 2: Anglický jazyk 2 - AJ2.
Volitelný předmět 3: Německý jazyk 2 - NJ2.
Volitelný předmět 4: Technické činnosti - TČ.
8. ročník
Volitelný předmět 1: Dramatická výchova - DV.
Volitelný předmět 2: Přírodopisný seminář –PŘS.
Volitelný předmět 3: Anglický jazyk 2 - AJ2.
Volitelný předmět 4: Německý jazyk 2 - NJ2.
Volitelný předmět 5: Technické činnosti - TČ.
Volitelný předmět 6 : Sportovní hry - SH.
9. ročník
Praktické činnosti: Informatika - INF.
Volitelný předmět 1: Sportovní hry – SH.
Volitelný předmět 2: Chemický - CHS.
Nabídka žákům:
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto nabídku využili
všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko. Vláda ČR od letošního roku opět vrátila
tomuto programu národní dotace. Díky tomu se cenové podmínky opět mění, např. cena

dotovaného neochuceného mléka v množství 250 ml bude 3,- Kč, cena za ochucený jogurt v
množství 150 ml bude 3,- Kč, za smetanový krém Bobík 3,50,-Kč. Každé dítě má nárok na
jeden z dotovaných výrobků denně.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků
Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo, drhání, vyšívání
Práce na PC, Počítačové hry
Florbal
Pohybové hry
Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy a na internetových
stránkách školy.
Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a v činnosti pokračují
hudební obory hra na klavír a hra na klasickou a elektrickou kytaru Základní umělecké školy
ve Valašském Meziříčí.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými poruchami
učení (letos zajistí Mgr. Jiřina Stojanová).
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na adrese
www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola Kelč informuje
S pohádkou „Jak šla Lucinka do školky“, kterou dětem na přivítanou zahrálo Divadlo
„SMÍŠEK“, jsme slavnostně zahájili nový školní rok 2009-2010. V tomto školním roce je do
mateřské školy přihlášen opět plný počet dětí. Nové děti si pomalu zvykají na kamarády,
učitelky i prostředí. Úspěšná adaptace dítěte na začátku docházky do značné míry ovlivňuje
kvalitu dalšího pobytu v mateřské škole. Adaptační proces je proto důležitým okamžikem a je
učitelkami pozorně sledován a řízen. Je nutné sledovat po vstupu zvláště děti, které se
navenek nijak výrazně neprojevují. Dítě, které pláče, vzteká se nebo jiným způsobem
projevuje negativní pocity, tak ventiluje své vnitřní napětí a je “čitelné“ pro okolí, které ví, co
dítě prožívá a může s ním pracovat. Z psychologického hlediska je daleko „nebezpečnější“
dítě, které negativní pocity nedává dobře najevo, ale jsou patrné v jeho chování-dítě si
nehraje, straní se ostatních, nekomunikuje s učitelkou ani s dětmi apod. Těmto dětem je
potřeba věnovat zvýšenou pozornost! Děti se vzdělávají ve 3 třídách podle Školního
vzdělávacího programu „Zdravý život plný slunce“, který neustále obohacujeme, aby
odpovídal zájmům a potřebám dětí a byl v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání. Pracujeme podle zásad „Zdravé mateřské školy“ a klademe důraz na
environmentální vzdělávání /vytváření ekologických postojů/. Naší prioritou je „zdravě žít a
žasnout nad velkými i malými zázraky přírody“. Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných
učitelek včetně ředitelky. Každá třída má vypracován svůj Třídní vzdělávací program
motivovaný podle názvu třídy:1. třída „KOŤÁTKA“ s názvem „Hrálo si koťátko na
trávníčku“ - učitelky Ilona Slováková, Nikol Perutková. 2. třída „JEŽEČCI“ s názvem
„Putování ježka v desetimílových botách“ - učitelky Svatava Dohnalová, Radana Zetková.3.
třída „BERUŠKY“ s názvem „Cesty berušky Tečky za sluníčkem“ - učitelky Jaroslava
Stříteská, Šárka Večeřová. Zdravou stravu připravují 2 kuchařky, Miroslava Ovčáčíkova a

Ivana Štěpánová pod vedením Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování.
O čistotu pěkného prostředí vybaveného novým nábytkem se stará uklízečka Lydie
Zavadilová. Dalším zaměstnancem je Ing.Renata Smahlová, která vykonává práci účetní. Aby
děti prožily v mateřské škole hodně radostných dnů organizujeme pro ně zábavné a poznávací
akce.
23. září nás navštívilo Divadlo „STUDNA“ s pohádkou „Dlouhý, Široký
a Bystrozraký“. 26. října se děti mohou těšit na Divadlo „SMÍŠEK“, které přijede s pohádkou
„Mráček Utíkáček“. Dne 2. října pojedou autobusem nejstarší děti, které dochází do mateřské
školy poslední rok, do Valašského Meziříčí na Dětské dopravní hřiště a do Hvězdárny, kde
kromě pozorování sluníčka uvidí i „Vesmírnou pohádku“. Naše děti také často vystupují se
svým programem při různých kulturních akcích ve městě. V sobotu 3. října se zúčastní
„Vítání nových kelečských občánků do života“ na radnici v Kelči. V sobotu 17. října vystoupí
s programem v Kulturním domě v Kelči na 5. ročníku Paraakademie, kterou pořádá Občanské
sdružení „Anděl“.
V říjnu čeká děti ještě spousta her v barevné podzimní přírodě, drakiáda, kouzlení z přírodnin,
pozorování přírody, proměny naší jabloňky na školní zahradě a další – zkrátka „školka plná
zábavy“.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy

Ruty Šuty informuje
Prázdninové akce Ruty Šuty
Starý Dobrý Western 2009
Na rozdíl od jiných zájmových kroužků a oddílů náš taneční soubor nezahálel ani o
prázdninách. Tanečníci pilně nacvičovali choreografie
na naše dvě nejvýznamnější a zároveň největší akce, kterých se soubor zúčastnil v letošním
roce.
Na první akci, kterou byl 11. ročník festivalu country hudby Starý Dobrý Western, jsme se
vydali ve čtvrtek 6.8. 2009 v brzkých ranních hodinách, abychom pěšky došli, již tradičně, na
koupaliště v Mikulůvce. Odpoledne jsme přijeli autobusem na přehradu Bystřička. Ubytovali
jsme se v chatce u Motobaru Roayal Star Bystřička a po večeři jsme se šli ještě koupat do
přehrady.V pátek dopoledne jsme nachystali taneční parket, který nám přivezl pan Petr
Vavřík. Od čtyř hodin začal program, ve kterém mimo jiné vystoupili František Nedvěd,
Taxmeni a Poutníci. Naše vystoupení zahajovalo country bál se skupinou Gympleři a byla to
choreografie „Sedm statečných“ na živou hudbu. V sobotu začal program od deseti hodin a
nás čekala tři vystoupení. V programu nás velice zaujal koncert Plzeňské bluegrassové
skupiny „Cop“a samozřejmě největší hvězda programu Pavel Bobek, který vystupoval
společně s Robertem Křesťanem a Charliem McCoyem, americkým zpěvákem a hráčem na
foukací harmoniku, a skupinou „Druhá tráva“, se kterými jsme se v zákulisí vyfotografovali.
Setkání s takovými umělci a tancování před skoro třemi tisíci diváků byl pro nás veliký
zážitek.
V neděli jsme se naposledy vykoupali v přehradě, sbalili věci a rodiče si děti postupně odvezli
domů. Poděkování patří všem rodičům za odvoz dětí , tanečníkům za vystoupení a velký dík
Petru Vavříkovi za pomoc s dovozem i odvozem věcí a kostýmů.
Oslavy 100let Orla v Kroměříži

Druhou velkou akcí byla oslava 100 let Orla v Kroměříži. Ve čtvrtek 20.8.2009 se opět sešli
tanečníci na autobusovém nádraží a společně jsme vyrazili do Kroměříže. Ubytovaní jsme
byli v arcibiskupském gymnáziu vedle Kroměřížského zámku u kostela sv. Mořice. Večer
jsme se šli podívat na divadelní představení Posel světla autorů divadla Járy Cimrmana v
podání divadelního souboru Orla Lomnice u Tišnova. Po tomto představení následoval raut a
diskotéka DJ Chozé z rádia Proglas. V pátek ráno začal hlavní sportovní program. Hrály se
turnaje ve florbalu mužů a starších žáků, mužů a žen ve stolním tenise, futsalový turnaj mužů
a byla možnost zúčastnit se řady doprovodných programů jako například bruslení na umělé
ledové ploše, turnaje ve šprtci (stolní hokej), veslařských trenažérů a dalších aktivit. Po obědě
v jednu hodinu začalo celostátní finále ve florbalobvých dovednostech, kterého se zúčastnili i
naši florbalisté, Tomáš Perutka za ml.žáky a Tomáš Pitrun, Jaroslav Orel a Patrik Hegar za
starší žáky. Nejvíce se dařilo Jarkovi Orlovi, který svou kategorii vyhrál a my mu gratulujeme
k skvělému úspěchu. V odpoledních hodinách přišly na řadu také kulturní workshopy, výuka
latinsko-amerických tanců a také naše hodina výuky country tanců. Večer zakončily program
na hlavním podiu na náměstí koncerty skupin „O5 a Radeček“ a Kamelot.
Sobotní program začal mší svatou na kroměřížském náměstí. Té se účastnili i naši členové a
přátelé. Od deseti hodin pak začala finálová klání ve všech disciplínách, které se na oslavách
prezentovaly. Florbal, futsal, stolní tenis, kuželky, hokejlbal, volejbal, šachy, na atletickém
stadionu probíhal rodinný atletický víceboj, v parku se hrál petanque, kubb, lakros. Současně
začaly kulturní workshopy jako např. výuka disco dance, aerobic dance, flirt dance, břišní
tance, standardních a latinsko-amerických tanců a naše hodiny country tanců a line dance. Na
hlavním podiu na náměstí probíhal program pro děti a prezentace kulturních aktivit orelských
jednot. V programu vystoupily folklorní soubory, scholy, oddíly aerobiku, cvičení rodičů s
dětmi a naše vystoupení mělo přijít na řadu ve čtyři hodin. Všichni se moc těšili, někteří se i
trochu báli. Není se co divit, pro některé tanečníky to bylo první vystoupení na takhle
významné akci. Ovšem všechnu radost nám pokazil déšť, který začal zrovna ve chvíli, kdy se
na umělé ledové ploše proháněl mistr světa René Novotný a jeho svěřenci, a nám chystali
mistři zvuku podium. Bylo to velké zklamání, protože déšť zahnal většinu diváků do okolních
budov a před podiem zůstali jen rodiče našich tanečníků a lidé ze zájezdu z Kelče. Jak se
lidově říká „není každý den posvícení“. Přesto se tanečníci snažili podat co nejlepší výkon a
choreografii irských tanců „Dance above the Rainbov“ zatančili výtečně. Další ukázkou byl
Line dance „Ty holky“ v podání našich mladších tanečníků a po naší nejúspěšnější
choreografii „ Hej pane šenku“ bylo hlediště částečně zaplněné diváky. Závěrečný step „Paní
Patti“ se sólovými výstupy všech tanečníků končil skandovaným potleskem.
Program pokračoval komponovaným pořadem o historii Orla, který slovem doprovázel
Prokop Sziostronek a doprovázela skupina Šlapeto. Následoval koncert Marty Kubišové a
závěr oslav v Kroměříži obstarala skvělým vystoupením skupina Čechomor.
V neděli ráno jme se po snídani sbalili a vydali se na vlak, který byl speciálně vypraven pro
účastníky oslav, a odjeli do Bystřice pod Hostýnem, abychom absolvovali poslední bod
programu oslav 100 let Orla v Čechách, orelskou pouť na Sv. Hostýn. Po mši a proslovech
představitelů Orla nás domů odvezl autobus spolu s našimi poutníky
z Kelče. Museli jsme se trochu zmáčknou, protože autobus na Hostýn byl plný a zpět nás jelo
ještě o 14 tanečníků více.
Z obou akcí jsme si odvezli spoustu zážitků. Skvělé výkony na podiu předvedli tito tanečníci:
Vilma Pavelková, Eliška Perutková, Kateřina Hrdličková, Lucie Telingerová, Richard Honeš,
Aleš Klvaňa, za starší Tereza Jandová, Veronika Hegarová, Veronika Jandová, Alena
Pajdlová, Veronika Plesníková, Zuzana Honešová, Marie Pavelková, Patrik Hegar, Aleš
Tvrdoň, Karel Tvrdoň a Petr Janda. Všem vám moc děkujeme.
Na závěr chceme poděkovat těm, kteří umožnili nám a našim tanečníkům zúčastnit se oslav

100 let Orla v Kroměříži a na Sv. Hostýně: Marian Kopřiva-Lars M+K s.r.o., ing. Tomáš
Perutka Kelč, manželé Tvrdoňovi Němetice.
Díky vám jsme mohli v klidu prožít čtyři nádherné dny ve společnosti báječných lidí a jsme
vám za to vděční a patří vám upřímné Pán Bůh zaplať.
Ukázky z akce můžete shlédnout na http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/309298380060018krestansky-magazin/
Festival Trampský mlýn ve Skaličce.
Jako každý rok se druhý zářijový týden ve Skaličce konal již 17. ročník festivalu trampských
písní . Náš soubor byl opět pozván na sobotní country bál. Letos jsme jeli i s mladšími
tanečníky, aby se podívali, jak se tančí na country bále. Tito mladší tanečníci vystoupili s
moderní line dancovou choreografií „Ty holky“. Hned následovala choreografie irských tanců
„Dance above the Rainbow“. Sál zaplněný do posledního místa tleskal již při tanci a na závěr
vybuchl ve velký jásot. Druhý vstup byl již tradičně clogging. Upravená choreografie Paní
Patty se sóly jednotlivých tanečníků měla opět takový úspěch, že nás pořadatelé přemluvili a
tanečníci museli Paní Patty opakovat . Mě osobně velice překvapilo, když diváci zatleskali
jednotlivým sólům tanečníků. Na závěr skupina Gympleři zahrála písničku Sedm statečných,
ke které text napsal René Hegar a hudbu nám složili, nazpívali a nahráli právě členové této
skupiny.
Děkujeme manželům Stržínkovým, kteří jsou hlavními pořadateli festivalu, za pozvání a
těšíme se na další spolupráci. Děkujeme rodičům za dovoz a odvoz dětí na akci a tanečníkům
za skvělý výkon na parketu.
Jitka a René Hegarovi, vedoucí souboru Ruty Šuty

Různé
VPK EXTRALIGA ČR BABICE 29.8.2009
Ukončení hasičské sezóny 2009
VPK EXTRALIGA ČR BABICE 29.8.2009
Předposlední kolo Velkopopovický Kozel Extraligy ČR se konalo v Babicích netradičně v
sobotu. Tropický čtvrtek a pátek před závodem bohužel v sobotu přešel do deštivého počasí a
to neslibovalo žádné super časy jak v mužské, tak i ženské kategorii. Nevypadalo to tedy ani
na pokoření rekordu Extraligy ani rekordu dráhy v Babicích u mužů 16,63s a 16,94s u žen.V
mužské kategorii se na start postavilo 38 družstev. Celkové pořadí před závodem nebylo ještě
rozhodnuto. Plumlov si držel sice náskok 21 bodů před Nevcehlí, ale zbývaly ještě dva
závody a stát se mohlo cokoliv. Třetí Úherce mohly být relativně v klidu s náskokem 29
bodůna čtvrtého. Zajímavá byla tlačenice na 4. místo, kam se snažila dostat čtyři družstva.
Plumlov (PV)si šanci vrátit se po roce na trůn nedal v Babicích nikým zkomplikovat , zvláště,
když Nevcehle svůj pokus pokazily. První místo s časem 16,82s znamenalo plných 20 bodů a
jistotu do posledního závodu. Druhou příčku si vybojovali hasiči s Lestkova (J ) časem
17,28s. Za čas 17,38s si bronzovou medaili odvezl nováček extraligy družstvo z Laviče (ZR) .
V kategorii žen soutěžilo 12 družstev. Celkovou první pozici si nekompromisně držela
děvčata z Nevcehle s obrovským náskokem před dvojicí z Výčap. Boj se dal očekávat hlavně
o čtvrté místo. Jako vítězky z Babic odjížděly Výčapy „Q“ ( TR ) s časem 17,87s. Druhou
příčku vybojovaly mladší děvčata z Výčap za čas 18,04s a obě nejcennější medaile putovaly

tím pádem na Vysočinu. Bronz za čas 18,21s si z Babic odvezl kolektiv hasiček z Pravčic
(KM ).
Domácí družstvo obsadilo 15. místo za čas 18,42s a stejně se jim vedlo i na posledním závodě
v Pravčicích. Nakonec z toho bylo celkové 12. místo v letošním ročníku, což je možno nazvat
zklamáním, protože v polovině extraligy bojovali o 5. – 7. místo. Bohužel postupně přišla tři
zranění a ambice byly ty tam. V Babicích se představily rovněž kolektivy ze sousedních obcí.
Letos v poslední sezoně ještě žákovské družstvo Kelče zkusilo bojovat v mužské kategorii a
nedopadlo to špatně. Čas 24,88s znamenal 29. místo. V ženské kategorii se na start postavilo
družstvo velice mladých děvčat ze Lhoty u Kelče. Asi příliš veliká nervozita na prvním
závodě jejich existence znamenala několik chyb, ale přesto dokončený útok – 51,27s .
Hasiči z Babic touto cestou děkují všem sponzorům, firmám i jednotlivcům za jejich pomoc
při zajištění této akce .
Ing. Karel Gába

Ukončení hasičské sezóny 2009
S příchodem podzimních dnů se naši mladí hasiči zúčastnili ještě několika posledních závodů,
které přinesly velké úspěchy.
Na konci prázdnin proběhly ještě poslední závody Vsetínské ligy, a to závod v Jarcové, kde
mladí závodníci potvrdili svoji formu a s přehledem zvítězili, což znamená i celkové
prvenství v seriálu celé Vsetínské ligy.
První víkend v září se uskutečnily dvě velmi prestižní soutěže, na nichž jsme dozajista
nemohli chybět. V sobotu dne 5.9. jsme podnikli dlouhou cestu do města Telče, kde se
každoročně koná závod družstev mladých hasičů přímo na historickém náměstí tohoto
nádherného města. V loňském roce zde naši mladí hasiči závodili poprvé a zvítězili, takže v
letošním roce je čekal nelehký úkol obhajoby. Ovšem to, co náš tým předvedl, nemá jen tak
obdoby. V prvním kole svého požárního útoku předvedli výkon s časem 12,87 s a diváci jen s
obdivem sledovali. Ve druhém kole se kluci ještě o poznání zlepšili a zvítězili se skvělým
časem a rekordem dráhy, a vlastně ve svém letošním nejlepším výkonu, s časem 12,17 s v
konkurenci téměř padesáti družstev. Vzhledem k tomu, že na Vysočině se běhají časy v
průměru až o vteřinu a půl pomalejší, byli diváci kolem tak v šoku, že našim hasičů nikdo ani
nezatleskal.
V neděli 6.9. jsme se zúčastnili závodu O pohár ředitelky Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje. Na tuto soutěž jsou nominována pouze tři nejlepší družstva z každého
okresu. Kluci měli možnost se opět setkat s největší špičkou kraje, a to jak s velkým
konkurentem v podobě družstva Malbru ( výběr z družstev Malenovic a Brumova), také se
stabilním družstvem Loučky u Zlína nebo s neustále se zlepšujícími děvčaty z Huslenek a
dalšími. Soutěžilo se ve dvou disciplínách - ve štafetě dvojic
a požárním útoku. Mladí Kelčané velmi suverénně zvítězili ve štafetě dvojic, a to s časem
48,40. Skvělý výsledek jakoby kluky namotivoval a zvítězili
i ve druhé disciplíně, požárním útoku, s časem 12,65. Pouze kelečským hasičům se na tomto
závodě podařilo své prvenství z loňského roku obhájit.
Na konci září proběhne podzimní část nadcházejícího kola hry Plamen, Závod hasičské
všestrannosti, na který se připravuje pětice zdatných běžců, kteří budou zároveň na trati plnit
další úkoly. Budeme doufat, že zúročí svůj trénink a uspějí.

Mgr. Dagmar Syryčanská
SDH Kelč

Skauti informují
Skautský tábor 2009
Po stopách Alvarézových aneb hledání bájného pokladu Aztéků
Již po devatenácté jsme se mohli sejít na skautském táboře, který jsme letos prožili nedaleko
Podhradní Lhoty. Protože Podhradní Lhota je od Kelče vzdálena pouze 7 km, zvolili jsme
jako způsob dopravy vlastní kola =).
Na cestu jsme se vydali 7. července a plni očekávání jsme dojeli na tábořiště, které postavili
naši kluci vedoucí. Jako každoročně stálo na louce, která byla mírně z kopce =), velký hangár,
který nám sklouží jako jídelna a místo shromaždiště, když prší, několik stanů, kuchyň,
špajzka, kolárka, kde jsme parkovali svoje kola, a tři tee-pee. Taky nemůžu zapomenout
zmínit naše latríny, které pomohli stavět tatínci dětí, které jely na tábor. Tímto jim patří veliký
dík =).
Celým táborem nás provázela hra o nalezení bájného pokladu Aztéků. Hned první večer k
nám přišel duch slavného Alvareze a vyprávěl nám o svém putování a příhodách, co zažil, aby
se dostal k pokladu. Přišel nás varovat, jaká úskalí čekají na této nebezpečné cestě a slíbil nám
pomoc při každodenním postupu k cíli.
Další den jsme se rozdělili do pěti výprav: žlutí, zelení, modří, červení a oranžoví. Každá
skupinka si musela vymyslet název a namalovat na tričko své barvy obrázek týkající se názvu
výpravy.
V těchto skupinkách jsme byli po celý skautský tábor a hráli jsme plno zajímavých,
dobrodružných a mnohdy i nebezpečných a náročných her, jak v noci, tak ve dne. Každým
dnem jsme se přibližovali k pokladu. Denní postup se zobrazoval na mapě, stejnou jakou měl
dobrodruh Alvarez. Museli jsme si opatřit peníz průkazní, který nebylo jednoduché získat, ale
měl velkou cenu, protože s ním jsme mohli proklouznout kolem hlídek, které strážily vstup do
Chrámu Boha Slunce, kde byl poklad ukryt.
Další etapou bylo luštění tajné zprávy, která nám ukázala cestu. Nebylo jednoduché zprávu
vyluštit, protože každé písmenko bylo vytesané na kameni a ty jsme museli najít.
Po své cestě jsme narazili i na hrob věrného přítele a druha Alvarezova – Fernanda, který
zahynul, aby ochránil jeho i Rodriga.
Objevili jsme jeho lebku, která se ukrývala v dřevěné truhle zakopané na místě označeném
křížem. Hledali jsme toto místo za tmy s loučemi v rukou a za skučení větru. Nebyl to úkol
lehký, ale my jsme se nebáli a šli jsme vstříc neznámému dobrodružství.
Další den se jevil ve znamení tance a zpěvu. Divoké tam-tamy se rozléhaly celým údolím a
my jsme jejich tónům naslouchali. K tomu vodou ohnivou si připíjeli na zdraví a lahodnými
pochutinami svůj hlad konejšili.
V neděli, což byl další den, se zdálo, že naše putování nemá konce. Vydali jsme se na
strastiplnou cestu směr Hostýn (Strastiplná opravdu byla, neb nejedno kolo o svou duši přišlo.
Nicméně jeden z našich šikovných a hlavně obětavých tatínků přispěchal nám ku pomoci. Za
to mu patří taktéž veliký dík =) ).
Na Hostýně jsme navštívili také baziliku a mši svatou. Po té jsme se vydali na koupaliště v
Osíčku. Sice slunce až tak nepálilo a také zdravotník zakázal tuto cestu, nicméně nadšení bylo
tak velké, že to přesvědčilo i velkou většinu vedoucích a bylo rozhodnuto– na koupaliště se
jede!!! Ale vše zlé se v dobré obrátilo a v Osíčku bylo náramně.
Další putování za pokladem nás dovedlo do chrámu, kde podivní tvorové byli, že daru řeči

neměli. A k nim jsme se připojili i my. Celý den drželi jsme svá ústa zavřena na klíč a přec
komunikovati jsme museli, neboť stavěti přístřešek, kde bychom strávili noc, byl úkol ten.
Mnozí z nás tuto těžkou zkoušku trpělivosti a odříkání nezvládli, nicméně i tak bylo
obdivuhodné, jak dlouho některé děti vydržely mlčet, i když skoro nikdy pusu nezavřely =).
Následoval den plný nejrůznějších sportovních aktivit. Utkali jsme se v boji, kde ukázati jsme
museli svou sílu a odvahu, výbušnost i klid, soustředěnost i rychlost. Byly to boje nelítostné,
každý ze sebe dal všechno, aby své družstvo posunul zas o kousek blíže k pokladu, jenž nás
neustále lákal. Když boje ukončeny byly, čekalo na nás osvěžení. I slunce tomu nápomocno
bylo, neboť pálilo jako ďas a my zchladiti se chtěli, pročež vzali jsme své železné oře a vydali
se na námi známou cestu – Osíčko. Tam odpočinutí přišlo veliké a my jsme si ho náramně
užívali. Avšak záhy jsme se opět museli vrátit, neb na nás čekal otec Piotr, který přijel, aby
pro nás odsloužil táborovou mši svatou, na kterou jsme se nevýslovně těšili.
Další den byl pro nás tím nejdůležitějším, neboť ke slibu skautskému jsme se chystali. Celý
den byl ve znamení příprav na večer, kdy slavnostní slib měl uskutečněn být. Vařilo se a
smejčilo, na dřevo se chodilo, by oheň sváteční zapálen býti mohl se vší slávou a vznešeností,
jak se na pravý slib sluší a patří. A když nadešel ten okamžik, oblékli jsme se do skautských
košil a spolu se slibujícími přispěchali k ještě nezapálené pagodě. Nicméně po odříkání pravd
spojující nás jako kamarády a bratry, se zapálil oheň. Slibující předstoupili před náčelníka a
vyřkli svůj slib, který je zavazuje být dobrým člověkem a taky dobrým skautem až do konce
života. „Jestliže jednou slibuješ, slibuješ na celý život…“ Po bujarých oslavách jsme se
odebrali do svých ložnic =) a těšili se na další den, kdy šlo o vše.
Alvarez nám totiž nechal vzkaz, že zajat byl a jen jeho druh Rodrigo mohl jej i sebe
vysvobodit tím, že chytí klíč od cely, ve které byl sám velký Alvarez uvězněn. A jen
chycením klíče od dveří vězení prohozeným úzkým okénkem mohl jej zachránit. Avšak
nepodařilo se mu chytit klíč a Alvarez byl obětován pohanským bohům. Nicméně Alvarez
ještě před svou smrtí odevzdal svůj deník Rodrigovi a s ním i mapu pokladu aztéckého zlata.
Odebrali jsme se proto na místo, které vypadalo nesmírně podobně místu, kde Alvarezovi šlo
o život. Na vysoké skále vždy dva z každé skupinky zvoleni byli losováním za Rodriga, který
chytá klíč, a Alvareze, který klíč háže. Když bychom zklamali, čekal nás stejný osud jako
Alvareze. Teď šlo o všechno. Každý zde mohl vyhrát, když chytí klíč, a dostat tak mapu
pokladu.
I poslední mohl být naráz prvním, ale jen pokud uspěje. Ti, co byli vybráni, měli osud celé
své výpravy ve svých rukou. Šli na to s vědomím, že jestliže selžou oni, selže celá skupina.
Jen oni mohli zajistit svým druhům postup k pokladu. Byl to velmi obtížný úkol a protože tu
šlo o život, zapojili jsme veškerým svůj um, abychom dosáhli vítězství. Avšak vyhrát mohl
jen jeden. I když se všechny družiny snažily, vyhrála žlutá výprava a ta byla odměněna
mapou, která ukrývala cestu k pokladu. Ostatní smutni, že nesplnili svůj úkol, obětování
nebyli =). Výherní skupinka se ještě ten večer vydala na strastiplnou cestu za pokladem.
Nebyla to cesta lehká, ale touha po získání pokladu táhla je čím dál víc, že i když už síly
nemaje, přesto dostali se na místo určení, kde nalezli poklad. Nebylo to aztécké zlato, nýbrž
potřebné skautské věci a taky knížky, které potěší.
Na druhý den byli odměněni i ti, co nevyhráli hlavní poklad. Celý tábor získávati mohl body
za úklid stanů, vědomostních testů z výprav, výrobků…
Pak už byl čas, abychom se chystali domů. Mnohý musel slzu zatlačit, že tábor už končí a
domů se mu ještě nechce, avšak dělati se již více nemohlo. Tábor skončil. Už jenom uklidit
louku, aby do stavu původního dána byla. Když i poslední z prací úklidových hotova byla,
mohli jsme naposled v tomto složení nasednout na své železné oře
a vydali jsme se na cestu domů.
Na parkovišti u fary v Kelči již očekáváni jsme byli svými rodiči, kteří se nás nemohli dočkat
a my jich také =). Pak už si rodiče rozebrali jak své dítka, tak i jejich zavazadla a s

poděkováním, že jsme se o jejich ratolesti dobře postarali, se rozjeli do svých domovů.
Nakonec bych chtěla vzdát hold našemu náčelníkovi Kessidymu (Jirka Hlavica), který to měl
všechno pod palcem, zajistil tábořiště, vymyslel a pro nás připravil úžasný program a mnoho
dalšího.
Taky děkujeme naší kuchařince Bohušce Holáskové, bez které by tábor nebyl tak vydařený,
neb naše bříška se náramně poměla.
Veliký dík patří i vedoucím, kteří měli trpělivost a chuť si užít těch pár dní prázdnin v
malebném prostředí a s takovým kolektivem dětí.
I všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na tom, aby se tábor povedl, chci poděkovat. Taky
panu Jandovi za odvoz skautských věcí na tábořiště i zpátky do Kelče.
Prázdniny jsou již za námi, avšak smutnit nemusíte – vždyť ve schůzkách se zase potkáme a
spoustu dalších dobrodružství zažít můžeme!
Terka
POHÁDKOVÝ LES aneb Putování do Perníkové chaloupky
Bylo krásné slunečné nedělní odpoledne a pokud jste to věděli, mohli jste navštívit
Pohádkový les. Ten, kdo přišel, mohl putovat do Perníkové chaloupky. Při putování pomáhaly
pohádkové bytosti - Víla Amálka, vodníci, čert, Šípková Růženka, trpaslík, Maková panenka,
čarodějnice, Pat a Mat. Po putování jste došli do Areálu chovatelů a ten, kdo úspěšně prošel
trasou,dostal kabanos a chléb.
V postaveném hangáru jste si mohli prohlédnout fotky, kroniky, zápisy a podívat se na
činnost skautského střediska Kelč. A tak nás potěšila účast přes sedmdesáti dětí i jejich
rodičů.
Zaujalo vás něco? Chcete vědět, jak to u nás funguje? Stačí přijít do naší skautské klubovny,
která je v kulturní domě - vchod od parku.
Světlušky MYŠKY: holky od 6 do 8let, pondělí 17:00-19:00h
Světlušky BERUŠKY: holky od 9 do 11let, pátek 18:00-20:00h
Skautky : holky od 12 do 15let, pátek 18:00-20:00h
Vlčata a Skauti: kluci od 8 do 15let, sobota 17:00-19:00h (zatím)
Těší se na vás vedoucí oddílů Kája H., Kristina P., Terka H., Bětka P., Alena V., Dorča H.,
Martin H., Jirka H.
Tímto chceme za tuto akci poděkovat našim známým (Pekárna Lešňanka) i neznámým
sponzorům.
za kelečské skautíky Hanka S.

Právní rubrika
Co s majetkem – 1.pokračování
V úvodním výkladu jsme se věnovali z ů s t a v i t e l i. A nyní soustředíme svou pozornost na
druhou základní osobu dědického práva, kterou je d ě d i c. Dědic je fyzická nebo právnická
osoba, která vstupuje do všech práv a povinností zůstavitele. Jedná se zde o univerzální
sukcesi. Dědic si nemůže vybírat a soustředit se jen na aktiva dědictví a odmítat dluhy.
Dědiců může být i více a pak tito vstupují do práv a povinností zůstavitele v poměru určeném

zákonem nebo zůstavitelem.
Vedle práv zůstavitele, která zanikají smrtí zůstavitele (zmínili jsme je v úvodní části), je řada
práv, jejichž přechod na jinou osobu upravují naše zákony jinak než v dědickém právu. Jedná
se o singulární sukcesi. Jde zejména o peněžité nároky z nemocenského a sociálního pojištění,
plnění pojišťovny při pojištění pro případ smrti, peněžité nároky z pracovního poměru a
některé další nároky.
Již výše jsme uvedli, že dědic nabývá dědictví o k a m ž i k e m s m r t i zůstavitele. V tomto
okamžiku vůbec není známo, které osoby ať fyzické nebo právnické, budou dědici a jaký
konkrétní majetek a závazky zůstavitele na ně přejde. O tom rozhodne až usnesení soudu po
skončení dědického řízení. Toto řízení si ve složitějších případech může vyžádat delší časové
období – někdy i léta (o dědickém řízení pojednáme později).
Zde jen uvedeme, že v dědickém řízení bude dle dokladů prověřována smrt zůstavitele,
existence jeho majetku a závazků,okruh možných dědiců a jejich dědická způsobilost, chování
dědiců k majetku po oznámení smrti zůstavitele, vyjádření k přijetí nebo odmítnutí dědictví a
právní důvod dědění.
Na základě jakých skutečností může dojít k dědění po zůstaviteli určuje Občanský zákoník.
Těm skutečnostem říkejme „ t i t u l y „.
Známe jen dva dědické tituly: zákon a závěť. Lze tedy dědit ze zákona, ze závěti nebo z obou
titulů současně. Proto jsou také jen dva základní druhy dědění: d ě d ě n í z e z á k o n a a d ě
d ě n í z e z á v ě t i . Jiné důvody dědění jako např. dědická smlouva nebo odkaz nejsou
přípustné. Závěť je vždy silnějším titulem dědění než zákon. Rozhodnutí zůstavitele v závěti
má proto vždy p ř e d n o s t před úpravou dědictví dle zákona.
Výše jsme uvedli,že dědicem se mohou stát právnická osoba i stát a to v případě, že tak
zůstavitel u r č i l v závěti. V takovém případě mají právnická osoba i stát stejná práva a
povinnosti jako ostatní dědicové. V případech, kdy dědictví nenabude žádný dědic dle závěti
nebo dle zákona, připadne dědictví státu. Jedná se o tak zvanou o d ú m r ť .
Zde však stát není dědicem. Nemůže dědictví odmítnout a musí se vlastnictví ujmout a
vyrovnat se s případnými věřiteli penězi z dědictví nebo použít k úhradě dluhů i věci, které
jsou předmětem dědictví a které svou hodnotou odpovídají výši dluhu. V případě, že věřitelé
odmítnou toto řešení, může stát navrhnout likvidaci dědictví.
pokračování příště JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Ludmila Srkalová Kelč
Rudolf Formánek Babice
65 let
Marta Ševčíková Němetice
Helena Vlčková Kelč
70 let
Jindřiška Pavlůnová Babice
75 let
Ludmila Stašová Kelč

82 let
Marie Strnadlová Babice
84 let
Vlastimila Vlčková Kelč
90 let
Karel Stříteský Kelč
96 let
Marie Pitrunová Kelč
Narození
Amálie Macháčová Kelč
Vojtěch Smahel Kelč
Karolína Pavelková Kelč
David Nuc Kelč
Sňatek
Vít Rušar – Šárka Ovčáčíková
Kamil Fabík – Lenka Rolincová
Aleš Svoboda – Lenka Palatová
Úmrtí
Josef Pelc 83 let Kelč
Ladislava Klásová 79 let Kelč

