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Rada bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého jednání Rady města Kelč.
Rada souhlasí s prodloužením platnosti uzavřené Smlouvy o investiční spolupráci s DELOPHP, s.r.o. do 30.6.2010 s dohodnutou úpravou čl. VI. odst. 2 smlouvy a pověřuje starostu
dodatek ke smlouvě konzultovat s právníkem.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.6.2009, předává ji k projednání
zastupitelstvu a schvaluje úpravu rozpočtu r. 2009 – rozpočtové opatření č. 04/2009 dle
předloženého návrhu.
Rada byla informována o přípravě akce oprava lesních cest, financované formou dotace ze
SZIF a pověřuje starostu připravit návrh financování této stavby.
Rada bere na vědomí informace místostarosty o přípravě a financování akce oprava místní
komunikace Na Záhumení.
Rada bere na vědomí žádost Radka a Gabriely Pajdlových, Kelč 462 o odkoupení obecních
pozemků v k.ú. Babice u Kelče a předává ji k vyjádření osadnímu výboru v Babicích.
Rada bere na vědomí oznámení Jany Havranové, Kelč 540 o odstoupení od smlouvy o
budoucí kupní smlouvě k pozemku v lokalitě bývalého statku a pověřuje MěÚ provést
aktualizaci evidovaných žádostí a připravit návrh na příští jednání rady.
Rada schvaluje bezplatný pronájem části pozemku p.č.1328/17 v k.ú. Kelč-Staré Město před
restaurací Omladina p. Josefu Škodovi, Lešná 184 za účelem zřízení venkovního posezení.
Podmínky užívání budou stanoveny ve smlouvě o pronájmu.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v budově hasičské zbrojnice č.p. 241 v
Kelči (bývalá služebna Policie ČR).
Rada souhlasí s umístěním přípojky plynu v pozemku p.č. 2023/12 v k.ú. Kelč – Nové Město
pro Sportcentrum kotelna v Kelči č.p. 514.
Rada nevyhovuje žádosti p. Marie Pitrunové, Kelč 290 o snížení nájmu z bytu č. 302 v
penzionu pro důchodce v Kelči.
Rada bere na vědomí sdělení Pozemkového úřadu ve Vsetíně k žádosti Města Kelč o
provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Němetice. Rada souhlasí s přistoupením
Města Kelč k partnerství s Občanským sdružením Anděl, Kelč 290 na charitativní akci 5.
ročníku Paraakademie v KD Kelč dne 17.10.2009.
Rada vyhlašuje záměr převodu těchto nemovitostí:
o část pozemku p.č. 2023/1 v k.ú. Kelč – Nové Město
o dům č.p. 251 v Kelči včetně pozemku st. 106 v k.ú. Kelč – Nové Město
Rada pověřuje starostu zajištěním podkladů pro výběrové řízení na akci Rekonstrukce
náměstí v Kelči.

Usnesení z 35.zasedání Rady města Kelče dne 7. 8. 2009



Rada byla seznámena s návrhem financování stavby Oprava lesních cest a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení přijetí úvěru u České spořitelny, a.s. na financování této stavby.
Rada provedla vyhodnocení nabídek na doplnění technického vybavení pracoviště Czech
POINT na MěÚ v Kelči a schvaluje uzavření smlouvy s firmou CAN Hranice Marek Sazima,
Svatoplukova 58, Hranice dle předložené nabídky.

Okénko do života farnosti
Vážení spoluobčané v Kelči a přináležících obcích,
rád bych se vám krátce představil jako nový duchovní správce farnosti. Jmenuji se Jan Bleša a

pocházím z městečka Morkovice na jihozápadním okraji kroměřížského okresu. Do farnosti
Kelč jsem byl jmenován otcem arcibiskupem Msgre. Janem Graubnerem k 1. červenci tohoto
roku jako administrátor. Předtím jsem jako kněz působil na dvou kaplanských místech – v
Lidečku a v Bílovicích u Uherského Hradiště, vždy dva roky.
Po příchodu do Kelče mě velice potěšila hojná účast věřících na nedělních bohoslužbách a
také to, že většina budov, které farnost spravuje, je ve velmi dobrém stavu. Poslední
opravovanou památkou s plánem dokončení v tomto roce je kostel svaté Kateřiny. Za finanční
účasti města Kelč a Zlínského kraje bude do konce roku, dá-li Bůh, dokončena fasáda. Jsem
rád, že kostelík mohli využít k nacvičování účastníci již 7. ročníku Letní školy barokní hudby.
Těším se, že po nezbytném úklidu vnitřních prostor bude možné do konce roku využívat
kostel sv. Kateřiny jedenkrát týdně k bohoslužbám.
Děkuji také panu starostovi za pomoc při prvních organizačních záležitostech a všem, kteří
nabízíte svoji pomoc a podporu skrze ruce ochotné pracovat i skrze ty sepnuté v motlitbě.
o. Jan Bleša

Kultura
Pozvánka na setkání u cimbálu s muzikami
Ohlédnutí za LŠBH Kelč 2009
Pozvánka na setkání u cimbálu s muzikami

Šmykňa a Bukovinka
O přestávce autorské čtení: PhDr. Pavel Popelka, Csc.
Pátek 18. září 2009 v 19 hodin
Kulturní dům Kelč
Vstupné 60,- Kč. Občerstvení zajištěno

Ohlédnutí za LŠBH Kelč 2009
(Letní Škola Barokní Hudby)
Mnozí jste si všimli, že v době od 7. do 16. srpna ožilo naše město barokní hudbou. Po Kelči
chodili „neznámí“ mladí lidé s hudebními nástroji nebo bez nich a zámek, škola i kulturní
dům ožil světlem a bylo slyšet tóny, či zvuky nástrojů.
Již po sedmé se setkali mladí umělci na workshopu, kde se teoreticky i prakticky vzdělávali
ve svém hudebním oboru. Místní zámek, malebné náměstí, dva kostely, zrekonstruovaný
kulturní dům, stará budova SVP, krásná historická budova školy byly místem jejich
vzdělávání, ale i nezapomenutelných chvil strávených s přáteli.
První koncert byl tradičně koncertem lektorů, našich českých, ale i zahraničních, kteří přijeli,
aby studentům předali něco ze svých bohatých zkušeností. Konal se v neděli 9. srpna.
Studenti předvedli své umění v úterý na Duchovním koncertě v kostele sv. Petra a Pavla a ve
středu na koncertě s tancem a vínem na krásném nádvoří kelečského zámku. Závěrečné
koncerty odehrál profesionální barokní ansámbl s účastí vítězů interpretační soutěže z řad
studentů. Nádherné kantáty pro sóla, sbor i orchestr a Óda na svatou Cecílii od Henryho

Purcella zazněly postupně v Kroměříži, na sv. Hostýně a v Kelči v kostele sv. Petra a Pavla.
Účastníci LŠBH si velice pochvalují atmosféru koncertů v Kelči, především však toho
závěrečného. Také velice oceňují vstřícný přístup ředitelů OU Kelč, ZŠ Kelč a SVP Kelč,
místního pana faráře, pana starosty i ostatních, kteří se jakoukoliv formou podíleli na zdárném
průběhu celého workshopu.
Práce manželů Válkových, coby pořadatelů LŠBH, naopak oceňují lektoři, kteří si pochvalují
profesionální přístup, technické zázemí a zajištění.
Podle slov studentů, lektorů i účinkujících se všem v Kelči velmi líbí a rádi se sem budou
vracet.
I vy se můžete těšit na příští, již 8. ročník LŠBH v Kelči!!!

Program kina Kelč na měsíc září 2009
Opět po prázdninách začínáme v našem kině hrát pro vás filmy, které jsme nestihli odehrát
jako premiéry v letní prázdniny.
Neděle 6.září v 18hod.
PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Miloval Kláru. Miloval ji opravdově, hluboce a šíleně. A z jeho šílené lásky se zrodila
žárlivost. Zbytečná, nekonečná a hlavně nebezpečná.Už po páté se objeví v kině film podle
jednoho bestsellerů asi nejpopulárnějšího českého spisovatele současnosti Michala Viewegha.
Film česko-italský, vstupné 41Kč.
Neděle 13.září v 18hod.
STAR TREK
Slavná sága se vrací na samotný začátek. Pozdější kapitán Kirk je zatím jen postpubertální
mladík, který balí holky na nadupanou motorku a všechno ostatní je mu tak trochu jedno.
Když má ale někdo v osudu napsáno, že bude v budoucnosti velet vesmírné flotile, musí se
tomu chtě nechtě podřídit. Americký výpravný film s českými titulky, 126min., vstupné
43Kč.
Neděle 20.září v 18hod.
TERMINÁTOR SALVATION
Film je zasazen do postapokalyptického roku 2018. John Connor je muž, určený osudem k
tomu, aby vedl lidský odpor vůči Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Ale budoucnost, na
kterou byl Conner připravován, se částečně změní tím, že se objeví Marcus Wright, cizinec,
jehož poslední vzpomínkou je, že byl mezi mrtvými.
Výpravný sci-fi koprodukční film USA, Německa,Vel.Británie, s českými titulky, 130min.,
vstupné 41Kč.
Neděle 27.září v 18hod.
ANDĚLÉ A DÉMONI
Tom Hanks opět ztvárňuje roli harvardského odborníka na religionistiku Roberta Langdona,
který znovu zjišťuje, že síly se starobylými kořeny se nezastaví před ničím, dokonce ani před
vraždou, aby dosáhli svých cílů. Volné pokračování filmu "Šifra mistra Leonarda",
Americký film s českými titulky, 140min., vstupné 45Kč.
NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME :
Sobota 3.října v 16hod.- Harry Potter a princ dvojí krve

Neděle 4.října v 18hod.- Transformers : Pomsta poražených
Neděle 11.října v 18hod.- Operace Dunaj
Neděle 18.října v 18hod. - Jménem krále
Neděle 25.října v 18hod. - Hannah Montana
NA LISTOPAD PŘIPRAVUJEME:
Stáhni mě do pekla, Hodinu nevíš, Všude dobře proč být doma, Admirál, Jánošík
Doufáme,že filmy,které jsme pro vás připravili v podzimní měsíce potěší každého diváka.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kopaná
Fotbaloví příznivci se dočkali, podzimní část sezony 2009/2010 konečně začala. V Kelči však
s jednou zásadní novinkou. Po neúspěšném pokusu o postup do 1. A třídy a konečné druhé
pozici v minulém ročníku se jak vedení oddílu, tak i samotní hráči rozhodli pro poměrně
razantní změnu. „Vsetínskou“ skupinu A vyměnili za „zlínskou“ skupinu B.„Já jsem se toho
nápadu zastal. Ve skupině, kterou jsme doposud hráli, nás už všichni znali. Nyní jdeme do
neznámého prostředí a uvidíme, jak se s tím srovnáme. Podle mě to ale to bude přínosem,“
řekl k rozhodnutí trenér Jursík. Tak fotbalistům držme palce a doufejme, že změna soupeřů a
prostředí bude mít na výkony i výsledky reprezentantů našeho města pozitivní dopad.
Přehled a výsledky přípravných zápasů:
V červenci se naplno rozeběhla příprava mužů na nadcházející sezonu. Kelč si v ní nevedla
špatně.„Obecně jsem s přípravnými zápasy spokojený. Čtyřikrát jsme vyhráli, dvakrát
remizovali. Jen zápas proti Lhotě u Vsetína nám vůbec nevyšel,“ zhodnotil přípravná klání
lodivod Kelče Jursík. Dodejme, že zápas proti Lhotě Kelečští prohráli jasně 1:6.
Zde jsou ve zkratce některé další výsledky:
TJ Kelč - Sokol Bělotín 5 : 2
TJ Kelč - Sokol Juřinka 3 : 3
Spartak Lipník - TJ Kelč 1 : 2 a 2 : 2
Změny v týmu:
V mužstvu došlo přes letní přestupové období k několika změnám v hráčském kádru i
realizačním týmu. Tým opustilo trio borců. Odešel záložník Petr Mizera, obránce Zdeňek
Vančura, jenž se vrátil do Polic,
a útočník Jaroslav Žejdlík, který odešel do Komárna. Mužstvo naopak posílilo několik
nadějných dorostenců , jarní hostování Tondy Chrásteckého z Velkých Karlovic se změnilo v
trvalý přestup a z hotování se z Fulneku vrátil L. Tsiligkaridis.
Jednatelkou mužstva je nově Pavlína Srkalová-Jemelková, předsedou zůstává Stanislav
Vlček. Hlavní trenér Jan Jursík už nebude sám ani na volbu strategie, jeho asistentem se stal
Marcel Abrman. Podle slov kouče Jursíka bude nutné zapracovat hlavně na defenzivní práci.
„Defenzivní činnost nebyla v minulé sezóně na takové úrovni, ale není to problém jen
obranné čtveřice. Jde o způsob bránění celého mužstva,“ shrnul největší problém poslední
sezóny trenér.
Mistrovská utkání podzimní části nové sezóny:
Kelč – Slavičín B 2:1
Důležitý vstup do nové sezony se Kelči vydařil. Výhra nad rezervou Slavičína se sice nerodila

lehce, na to se ale za měsíc nikdo ptát nebude. Hosté se v Kelči prezentovali kombinační hrou
a v prvním poločase byl jasně lepší. Do šaten šli paradoxně spokojenější domácí, když z
dvaceti metrů napřáhl Libor Novák a jeho střela zapadla za tyč gólmana Talčíka. Po změně
stran měla více ze hry Kelč, přesto Slavičín zásluhou Vaculy vyrovnal. Když už se schylovalo
k nerozhodnému výsledku, perfektně se zorientoval ve vápně Honza Hlavica a z náročné
pozice vystřelil Kelči první tři body.
Malenovice – Kelč 0:0
Bezkrevný výkon obou týmů nemohl dopadnout jinak než bezbrankovou remízou. Jedinou
kloudnou střelu domácích bez problémů zneškodnil brankář Kubját, ani svěřenci trenéra
Jursíka si ale vyhrát nezasloužili. Kelč přesto dokázala udržet čisté konto a zatím nepoznala
hořkost porážky. Po dvou úvodních zápasech má v tabulce čtyři body.
Autor: Pavel Mašlaň

Prázdninová činnost mladých hasičů
Přestože nastaly velké prázdniny, zúčastnili se hasiči ještě několika závodů. Léto je ve
znamení mnoha pohárových soutěží, konaných nejen v okrese Vsetín. Vzhledem k tomu, že
část dětí byla přes prázdniny mimo, nepodařilo se nám závodit se dvěmi družstvy, ale pouze s
jedním, a to mnohdy v obměněné sestavě. I tak se žákům podařilo dosáhnout dobrých
výsledků, především pak ve Vsetínské lize, která na rozdíl od Středomoravského poháru
probíhá i přes prázdniny.
Koncem června se uskutečnila pohárová soutěž v nedalekých Němeticích, na níž startovaly
oba týmy. Družstvo „nováčků“ šlo mimo soutěž, tudíž nebylo hodnoceno, přesto se ukázalo v
dobrém světle. Tým tvořený převážně ze žáků již bývalé deváté třídy v tomto závodě zvítězil
v obou disciplínách, a to jak ve štafetě dvojic, taktéž v požárním útoku.
Letos se mladým závodníkům příliš nedaří ve Středomoravském poháru. V posledním závodě
před prázdninovou pauzou v Prusinovicích, konaném na počátku červenci, skončili pátí s
časem 14,60.
Naproti tomu ve Vsetínské lize nemají letos žáci téměř žádnou konkurenci. Ze sedmi závodů,
na kterých kluci startovali, se jim prozatím podařilo pětkrát zvítězit, jednou obsadili druhou
příčku a v jednom závodu sice zvítězili suverénně ve štafetě dvojic, avšak požárním útok
nedokončili ani jedenkrát ze svých dvou pokusů.
V dalších absolvovaných závodech mladí Kelčané dosáhli těchto výsledků:
Loučka u Zlína 3.místo
Veselá 1.místo (rekord tratě – 12,20 s)
Karolinka 1.místo
Hustopeče 1.místo
Dolní Bečva 6.místo
Lešná 3.místo
Vhledem k tomu, že téměř celému staršímu družstvu letos vyprší možnost v příštím roce
startovat v kategorii žáků, rozhodli se kluci, že se pokusí již v této sezóně trénovat a
absolvovat první závody v kategorii mužů. Rozdíl v těchto dvou kategoriích spočívá v tom, že
žáci běhají své požární útoky na vzdálenost 40 metrů, kdežto muži dokonce v délce 95 metrů.
Družstvo má za sebou první tréninky, a především i první závody, kdy největším úspěchem je
6.místo na pohárové soutěži v Lešné z celkového počtu dvaceti týmů.

Ráda bych také zmínila fantastický úspěch našeho bývalého reprezentanta v kategorii žáků
Františka Kunovského z Němetic, který se v letošním roce probojoval na Mistrovství ČR v
dorostu, konaném počátkem července v Třebíči. František obsadil v celkovém součtu dvou
disciplín skvělé deváté místo z téměř padesáti závodníků.
Mgr.Dagmar Syryčanská
SDH Kelč

Orel Jednota Kelč
Nábor hráčů do florbalového oddílu
Kelečské křižování
Orel jednota Kelč pořádá nábor hráčů do florbalového oddílu. Hledáme nové hráče na
doplnění našich týmů v těchto věkových kategoriích:
6 - 11 let - elévové
11-13 let - mladší žáci
13-15 let - starší žáci
Máš-li zájem a chuť, sejdeme se ve středu 7.9.2009 v 18:00 hod u vchodu do tělocvičny ZŠ v
Kelči. Vezměte si sebou sportovní obuv a florbalovou hokejku. Pro vážné zájemce z řad
rodičů máme možnost zařídit školení na trenérskou kvalifikaci.
Těší se na Vás
Marek Palata, trenér florbalového oddílu

Orel jednota Kelč pořádá v rámci oslav 100 let Orla v České republice – Kelečské křižování.
Už druhý den vytrvale prší, to je pech. Odpoledne máme pozvané soutěžící na Kelečské
křižování – zábavný cykloturistický závod s vycházkou do přírody. Kolem poledne telefon.
Bratr René. V Novém Jičíně se mraky už trhají a přestalo pršet. Tak rychle, pár dalších
hovorů a SMS a organizační tým se ve 13:00 schází na místní faře. Kratičká porada –
nebudeme instalovat všechny připravené trasy A, B, C, ale zvolíme jen nejkratší trasu A,
neboť se obloha opět zlověstně zatahuje. Teď už je to risk. Rychle rozvážíme tabule s
naplánovanou trasou, tajenkami a zajímavostmi o křížích, kaplích a božích mukách vybraných
v okolí Kelče. Na trase A je to jen 9 stanovišť. Popisné tabule máme zatlučené do země za 20
minut. Pak nachystat občerstvení, prezenční listiny, ceny, počítač s tiskárnou a spoustu
dalších drobností. Na 14:00 se scházíme v kostele sv Petra a Pavla v Kelči na krásném
zpívaném požehnaní, které celebruje P. Mgr. Petr Utíkal z farnosti Choryně. Pro mě úplná
novinka, ale milá. Pak zpět na faru zapsat soutěžící (celkem 64; z toho členů 23; ostatní 41;
dětí 31), rozdat nová startovní čísla, předat pár organizačních informací. A konečně start.
Začalo se klubat i sluníčko, jako by se o celou akci taky zajímalo. Už to frčí. Téměř všichni
jsou na trati a do cíle dojíždí ti nejrychlejší. I když to v tomto závodě vůbec není důležité.
Vezou si správné odpovědi na kontrolní otázky a otisknutá razítka
ze stanovišť, jako důkaz, že celou trať poctivě absolvovali. Tak ještě poslední otisk cílového
razítka a už se řadí do fronty, kde se vypisují diplomy, předávají sladké balíčky a hlavně zlaté
medaile s logem Orla – vždyť si letos v České republice připomínáme 100 let od jeho
založení. Největší radost mají malé děti. Možná je to první opravdová vybojovaná a
zasloužená medaile. A zvítězil každý, kdo přemohl lenost a věnoval trochu času drobnému
pohybu pro své zdraví. Nastává ta uvolněnější část programu, drobné pohoštění a příjemné

setkání se známými a přáteli. Sluníčko se na nás vesele směje. Nakonec vše dobře dopadlo.
Zapsal: Petr Zátopek

Právní rubrika
Co s majetkem ...
Správně fungující společnost se nemůže obejít bez pravidel chování svých členů v jednotlivých
situacích styku občanů mezi sebou, mezi různými organizacemi, se státem atd. Tato pravidla
zakládají pro některé z nich práva a jiná zase povinnosti. Čím větší bude znalost těchto
pravidel co nejširšímu okruhu občanů a čím více budou tato pravidla dodržována, tím vyšší
bude i jejich spokojenost.
Rádi bychom přispěli k prohloubení právních znalostí čtenářů Zpravodaje města Kelče.
Budeme proto posupně otiskovat výklad právní úpravy často se vyskytujících vztahů mezi
občany, organizacemi, státem atd. Věříme, že to může mnohé občany našeho města zajímat.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta, JUDr. Vít Jiříček
Co s majetkem.
Mít majetek přináší vždy problémy, jak s ním nakládat za života a jak naložit pro případ
smrti. O tom se přesvědčil podle Lukášova Evangelia i bohatý mládenec, když dostal Ježíšovo
poučení /Luk 18, 16-34/. Podle sebe konal vše podle přikázání. Pánu to však nestačilo a
mládenci poradil: „Prodej všechno, co máš a dej chudým a budeš mít poklad v nebi, pak přijď
a následuj mne.“ To bylo pro mládence neproveditelné, neboť byl velmi bohatý. Když radu
uslyšel, zarmoutil se.
Ruku na srdce: kolik z nás by bylo schopno doporučení následovat? Nezbývá tedy než vzít do
ruky pravidla a zabývat se tím, jak se můžeme majetku, pokud ho máme nebo získáme,
zbavit. Potřebné poučené nalezneme v občanském zákoníku v platné znění. Tento zákon
upravuje většinu občanskoprávních vztahů mezi fyzickými a právnickými osobami. Velmi tak
napomáhá k naplňování občanských práv a svobod, zejména k ochraně osobnosti a také
nedotknutelnosti vlastnictví majetku.
Zákon upravuje majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, dále majetkové
vztahy mezi těmito osobami a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud
nejsou upraveny jinými zákony. těchto zvláštních zákonů je mnoho. Uvedeme jen
nejvýznamnější z nich: úprava vlastnictví bytů, úprava vztahů v rodině, úprava vztahů mezi
zaměstnanci a zaměstnavateli (zákoník práce), úprava některých vztahů v obchodním právu.
Uvažujeme-li o zbavení se vlastnictví svého majetku, musíme především rozlišit dispozice
(jednání) s majetkem za života, ať již faktickou realizací (prodej, darování, směna), určením,
co se má stát s majetkem pro případ smrti (dědění) a připravit se na to, že v případě úmrtí bez
ručení, co se poté má stát s majetkem, budou platit pravidla daná zákonem. A ta nemusí být
shodná s našimi představami a naší vůlí.
Velmi jednoduchý způsob rozloučení se s majetkem, který ovšem není popisován v
občanském zákoně, je jeho p r o m r h á n í. To nemůžeme doporučit a spíše musíme v a r o v
a t před tímto způsobem řešení. Kolik nešťastníků na tuto cestu sklouzlo. A jen obtížně jim
může společnost pomoci a oni nemají sílu k nápravě. Tomuto způsobu se nyní věnovat
nebudeme.
Dispozic s majetkem za života vlastníka je mnoho. Tyto nebudou nyní předmětem naší
pozornosti. Soustředíme se na dispozice s majetkem (nebo také na nedisponování), jejichž

účinky nastanou až po smrti vlastníka. Souborně jim říkáme d ě d ě n í. Jde o přechod většiny
práv a povinností zemřelého na dědice. Některá práva zemřelého zanikají jeho smrtí – právo
na ochranu osobnosti a lidské důstojnosti, jména, soukromí, plná moc, některá práva ze
zákona o rodině, společné jmění manželů.
Především musíme vzít na vědomí, že dědění řeší uspořádání majetku vlastníka – nazývejme
ho z ů s t a v i t e l – až po jeho smrti.
Z právního hlediska je smrt událostí, po níž teprve mohou nastat účinky rozhodnutí (nebo
nerozhodnutí) zůstavitele, a nimiž zákon spojuje uspořádání jeho majetku.
Za této situace musí být smrt vlastníka prokázána a zaregistrována předepsaným způsobem v
knize úmrtí, kterou vede nejčastěji obecní úřad jako matriční úřad. Podkladem pro zápis do
knihy úmrtí je list o prohlídce mrtvého, na němž je prohlížející lékař povinen oznámit
matričnímu úřadu do tří dnů úmrtí občana.
Mohou se vyskytnout případy, kdy někdo zmizí a nenalezlo se jeho tělo. Případy tohoto druhu
mají zvláštní řešení a zápis do knihy úmrtí se provede až na základě pravomocného
rozhodnutí soudu o prohlášení fyzické osoby za mrtvou. Příslušným k zápisu v těchto
případech pro celou Českou republiku je Úřad městské části Praha 1.
V této souvislosti připomínáme, že zůstavitelem může být i nezletilé zemřelé dítě.
Pokračování příště.
JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Organizace zahrádkářů oznamuje
Organizace zahrádkářů oznamuje:
Od 5. září šrotování, moštování, sušení ovoce
Šrotování, moštování
sobota 13 – 17 hodin
přes týden po dohodě na tel.: 739 227 627
Sušení
informace na tel.: 739 263 726 (volejte po 18. hodině)

Společenská kronika
Naši jubilanti
Sňatky
Bohuslav Netík * Hana Rožnovjáková
Petr Lukáš * Veronika Němcová
Vladan Sváček * Kateřina Žilková
Jan Kundrátek * Júlia Blašková
Zdeněk Chvatík * Lucie Barošová
Radek Pavlík * Dana Perutková
David Ševčík * Lenka Pavelková
Jiří Zedek * Pavlína Podzemná

Úmrtí
Jitka Erlová 47 let
Karel Stříteský 80 let
Jindřich Málek 67 let
Stanislav Maňas 61 let
Zdeněk Volek 68 let
Petr Kotík 50 let
Jubilanti
60 let
Zdeněk Palata
Hana Nováková
Marie Beková
Václav Pavlík
Marie Baďuříková
65 let
František Křenek
Vojtěch Ovčáček
70 let
Zdeněk Soušek
Marie Volková
82 let
Josef Stryk
Marie Pavlištíková
84 let
Zdeněk Orel
88 let
Marie Chvatíková
92 let
Františka Masaříková
Narození
Ondřej Kovář
Adam Syryčanský
Alžběta Radová
Jiří Kundrátek

