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Úvod
Pejskař versus nepejskař
V poslední době se nejen u nás, ale i v jiných obcích opět hovoří o problému
psích exkrementů a o volně pobíhajících psech. Je to téma, o kterém se mluví
poměrně často. Téměř každoročně je na programu zasedání Rady města,
píše se o něm ve Zpravodaji či v knize návštěv našich webových stránek.
Nejvíc se diskuze rozjíždí v období, kdy začíná obleva, sníh se ztrácí a zůstává
právě ono nevzhledné, nevábné a nevonící „TO“!
Jestliže si člověk pořizuje psa, musí přece počítat s tím, že to s sebou nese
i určité povinnosti. Což neznamená jen chodit s pejskem na procházku.
Povinností majitele psa je po svém miláčkovi i uklidit. Neříkejte mi, že doma
byste si po něm neuklidili! Měla by to být naprostá samozřejmost, ale jak je
vidět na našich chodnících, trávníku, bohužel i v parku a na hřišti, tak ne pro
každého majitele psa to tak je. Proč? To se ptám nejen já, ale i další
„nepejskaři“. Něco jako morální zákony přece existují.
Mluvilo se o tom, že kdyby byly instalovány koše na psí exkrementy, že by
byla situace lepší. Jak je vidět, nefunguje to. Koše jsou, ale plné různých
odpadků, jen psí exkrement tam nenajdete.
Druhým problémem jsou volně pobíhající psi a psi bez vodítka. Stane se,
že někdy se majiteli pes zatoulá, to se ale většinou vyřeší v krátké době a ke
spokojenosti obou stran. Horší je to s pravidelně se toulajícími psy, jejichž
majitelé jsou lhostejní a problém sami neřeší. Tito psi obtěžují, ohrožují a lidé
z nich mají často strach.
Volá se po obecní vyhlášce o volném pohybu psů a postihu majitelů psů
za nedodržení povinností. S největší pravděpodobností se vyhláška v nejbližší
době schválí, prozatím je v návrhu a dokončuje se konečná verze jejího znění.
Ale jste skutečně přesvědčeni, že vyhláška problém vyřeší? Člověk, který
nerespektuje zákon, stěží bude respektovat vyhlášku. Ale za pokus to stojí.
Pejskař, který nerespektuje zásady slušného chování, by měl být nějakým
způsobem potrestán.
Apeluji proto na všechny pejskaře – dodržujte své zákonné i morální
povinnosti a budeme všichni spokojeni. Vy, jako majitelé svých miláčků, my,
jako ti, co psy z různých důvodů nemáme, ale i ostatní, kterým jsou psi fuk
(ale to, co po nich zůstává, jim fuk není.)
(MS)
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Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 3. zasedání Zastupitelstva města Kelč dne 20.1.2011.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
 Zastupitelstvo schvaluje uzavření Dohody o partnerství k projektu
„Modernizace autobusových zastávek Mikroregionu Valašskomeziříčsko –
Kelečsko se Sdružením obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko se
sídlem Náměstí 7, 757 38 Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu.
 Zastupitelstvo schvaluje výši příspěvku Města Kelč do rozpočtu Sdružení obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko – Kelečsko na rok 2011 dle předloženého
rozpisu.
 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním
poplatku ze psů.
 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.
 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011 o místním
poplatku ze vstupného.

Nařízení státní veterinární správy
Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření
Dnem 1.1.2011 se chovatelům skotu staršího 3 měsíců, chovaného jako
hospodářská zvířata, nařizuje povinné očkování v uzavřeném pásmu
pro katarální horečku ovcí, které tvoří celé území ČR.
Podmínky, požadavky a předpisy jsou podrobně popsány v celém znění
mimořádného veterinárního opatření, které je k nahlédnutí na MěÚ
v Kelči nebo na úřední desce. (do konce dubna 2011).
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Upozornění
podle §24 odst.3 písm.g) zákona č. 458/200Sb., (energetický zákon)
pro vlastníky pozemků – nemovitostí, kterými prochází ochranné
pásmo vedení velmi vysokého napětí.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, které rostou v ochranných
pásmech vedení přenosové soustavy ČEPS, a.s., je povinností vlastníka
a musí být provedeno tak, aby nebylo ohroženo bezpečné a spolehlivé
provozování vedení.
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů proveďte v období
vegetačního klidu.
Současně oznamujeme, že vlastníky pozemků, na kterých se ochranné
pásmo nachází, vyhledají zástupci společnosti pověřené ČEPS, a.s.,
a projednají rozsah a způsob odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování vedení přenosové
služby. S ohledem na všechny okolnosti chceme být nápomocni těm
vlastníkům, kteří nemají možnost vadný stav urychleně napravit. S ohledem
na závažnost této věci bude o dohodnutém postupu pořízena písemná
dohoda.
Předpokládaný termín realizace leden – březen 2011.
V případě potřeby Vám poskytneme bližší informace na pracovišti.
Ing. Martin Slezák, DRAGON, Ostrava
(plné znění je k nahlédnutí na MěÚ v Kelči a na el. úřední desce webových
stránek města Kelč)
Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči únor,březen 2011
středa
středa

23.2. 2011
30.3. 2011

8.00 – 16.00 hod.
8.00 – 16.00 hod.

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve
Valašském Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod.
Termíny pro svoz tříděného odpadu v únoru 2011
papír, nápojový karton
11. února
sklo – bílé,barevné
25. února
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Placení daně z nemovitostí v roce 2011
Daň z nemovitostí je dána zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění
pozdějších předpisů. Správu daní z nemovitostí vykonávají příslušné finanční
úřady. Výše sazeb daně z nemovitostí na rok 2011 zůstává ve stejné výši jako
v minulém roce.
Termín pro zaplacení daně je do 31. 5. 2011.
Výše daňové povinnosti bude všem poplatníkům oznámena hromadným
předpisným seznamem, který bude k nahlédnutí na obecních a městských úřadech
a všem poplatníkům budou v průběhu měsíce dubna zaslány bezplatně daňové
složenky.
Sazby daně z nemovitostí platné k 1. lednu 2011
1. Sazby daně z pozemků podle §6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí:
A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad
0,75%
B – trvalý travní porost
0,25%
C – hospodářský les
0,25%
D – rybník s intenzivním a průmyslovým chovem ryb
0,25%
2. Sazby daně z pozemků podle §6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí:
E – zastavěná plocha a nádvoří
0,20 Kč/m2
F – stavební pozemek
2,00 Kč/m2
G – ostatní plocha
0,20 Kč/m2
3. Základní sazby daně ze staveb podle §11 odst.1 zákona o dani z nem:
H – obytný dům
2 Kč/m2
I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu
2 Kč/m2
J - stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům pro ind.rekreaci
6 Kč/m2
K – stavba plnící doplňkovou funkci je stavbě pro ind.rekreaci
2 Kč/m2
L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu
8 Kč/m2
M – zemědělská prvovýroba,lesní a vodní hospodářství
2 Kč/m2
N – průmysl, stavebnictví,doprava,energetika,ost.zem.výroba
10Kč/m2
O – ostatní podnikatelská činnost
10 Kč/m2
P – ostatní stavba
6 Kč/m2
Jednotky:
R – byt

2 Kč/m2

Samostatný nebytový prostor užívaný pro podnikatelskou činnost:
S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství
T – průmysl, stavebnictví,doprava,energetika,ost.zem.výroba
U – ostatní podnikatelská činnost
V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž
Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m2
10Kč/m2
10Kč/m2
8 Kč/m2
2 Kč/m2
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Pro katastrální území Města Kelč jsou ceny následující:
Kód k.ú. 664758, k.ú. Kelč – Nové Město 5,72 Kč/m2
Kód k.ú. 664766, k.ú. Kelč – Staré Město
5,87 Kč/m2
Kód k.ú. 600687, k.ú. Babice u Kelče
6,04 Kč/m2
Kód k.ú. 668745, k.ú. Komárovice
5,30 Kč/m2
Kód k.ú. 681181, k.ú. Lhota u Kelče
5,75 Kč/m2
Kód k.ú. 703095, k.ú. Němetice
5,28 Kč/m2
Koeficienty pro stavby (H,I,R,Z) a stavební pozemky (F)
k.ú. Kelč – Nové Město a Kelč – Staré Město
k.ú. Babice, Komárovice, Lhota, Němetice

1,4
1,0

**************************************

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti –
materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ







Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
 nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
 znečištěný a vlhký textil

Sbírka se uskuteční :
dne:
čas:
místo:

středa 23. února a středa 2. března 2011
15,00 – 17,00 hodin
FARA Kelč

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem

Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel. : 224 316 800, 224 317 203
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Kultura
Římskokatolická farnost Kelč pořádá

12. Farní ples
5. února 2011 v Kulturním domě v Kelči
Začátek 20,00 hodin

Program: Polonéza, scénky připravené mládeží,
staročeské tance

K tanci a poslechu hraje:
FAŤAMORFANA
Vstupné: 200,- Kč, studentské 100,- Kč

V ceně vstupenky je zahrnuto:
přípitek, večeře (řízek s bramborovým salátem nebo guláš),
pivo, káva nebo čaj, veškeré nealko pití, jednohubky, slané pečivo,
brambůrky a oříšky (co kdo sní)

Dále je připravena:
diskotéka v pekle, bohatá tombola, přátelská atmosféra
Srdečně zvou pořadatelé
Předprodej u pí. Hlavicové, prodejna papírnictví- náměstí Kelč

Předprodej vstupenek od 30. ledna 2011
pan Marek Pajdla, Kelč Dolina, tel.: 725 800595
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Denní stacionář Anděl Kelč pořádá

dne 19. února 2011 v areálu ČSCHDZ

pravou zabijačku
pod odborným vedením řezníka

pana Břetislava Vlčka
Začátek v 8.00hod, prodej hotových pochoutek od 13.00 hod
(jitrnice, tlačenka, jelita, prdelačka, bílá polívka, sádlo, škvarky, podhrdek,později maso.

Po celou dobu se budete moci občerstvit
slivovicou, svařákem, napečeme lopaťáky
Jídlo po celý den: obcházka, jitrnicový prejt se zelím, moravský vrabec se zelím.
prdelačka, bílá polívka
Všechny potraviny a výrobky budou bez umělých přísad
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Tělovýchovná jednota Kelč oddíl kopané si Vás dovoluje pozvat na

Fotbalový ples
Sobota 26.února 2011 od 19:30 v Kulturním domě v Kelči
vstupné 80 Kč + 20 Kč místenka
K tanci a poslechu hraje DJ MÁDR
Program:
taneční vystoupení, vyhlášení Fanouška/Fanynky roku a Fotbalisty roku 2010
Předprodej vstupenek – od 24.1. 2011 prodejna Elsap

RESTAURACE „U PAJDLŮ
PAJDLŮ“
VÁS ZVE NA

PÁTÝ ROČ
ROČNÍK
MAŠ
MAŠKARNÍ
KARNÍ ŠIBŘ
IBŘINKY
KONANÉ
KONANÉ V SOBOTU 12.3.2011 OD 20 Hod
DISKOTÉ
DISKOTÉKA S KARAOKE ,BOHATÁ
,BOHATÁ TOMBOLA,

VSTUP POUZE V MASKÁ
MASKÁCH
Vstupenka s mí
místenkou 120Kč
120Kč,
v ceně
ceně več
večeře dle vlastní
vlastního výbě
výběru.
Předprodej v restauraci
Info www.restauraceupajdlu
www.restauraceupajdlu.
restauraceupajdlu.cz
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Program Kina Kelč na měsíc únor 2011
Neděle 6.února v 16 hod. !!!
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI – 1.
Sedmé a poslední pokračování dobrodružství kouzelnického učně je
rozděleno do dvou celovečerních dílů, z nichž první nás čeká nyní, na který
vás srdečně zveme a druhý díl nás čeká příští léto.
Film Velké Británie a USA, s českými titulky, 146min., vstupné 51Kč.

Neděle 13.února v 18 hod.
OBČANSKÝ PRŮKAZ
Do let 1973 – 1977 nás zavede nový snímek Ondřeje Trojana. Děj filmu
obsáhne 3roky života čtyř spolužáků – Petra a jeho kamarádů Popelky, Aleše
a Míti. Český film, 137min., vstupné 43Kč.

Neděle 20.února v 18 hod.
MACHETE
Byl ideálním kandidátem k tomu, aby na něj hodili vraždu. Ale ukázalo se, že
je to Machete, legendární bývalý elitní agent, kterého se nevyplatí naštvat.
Americký akční film, 105min s českými titulky, vstupné 45Kč.

Neděle 27.února v 18 hod.
ZÁMĚNA
Nezadaná čtyřicátnice Kassie si přeje otěhotnět. Její nejlepší kamarád ovšem
tajně vymění spermie muže, kterého Kassie chtěla, za svoje. O 7let později se
znovu setkávají … Americká romantická komedie s českými titulky, 101min.,
vstupné 41Kč.

Na měsíc březen připravujeme: Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka,
Paranormal Aktivity 2, Hon na čarodějnice, Fotři jsou lotři

Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Výstava plastikových modelů
V loňském roce jsme s úspěchem uspořádali v Kulturním domě v Kelči
výstavu plastikových modelů. Rád bych tímto oslovil všechny modeláře,
začínající i pokročilé, kteří se budou chtít pochlubit svými modely.
Ve dnech 26. a 27. března 2011 budeme opět vystavovat modely
letadel, letadýlek, lodí, plachetnic, tanků, bojové techniky, vláčků
a diorám. Bližší informace budou ve Zpravodaji MěÚ v měsíci březnu.
Další informace o této akci vám podá Pajdla Miroslav - mobil 774830144

Sport

Orel jednota Kelč informuje:
4. kolo OFL – junioři
V sobotu 8. 1. 2011 pořádala naše jednota čtvrté kolo Orelské florbalové ligy
juniorů. Bez zraněných opor, bratrů Vrajových, nastoupili naši hráči proti družstvu
Zábřehu. Po úvodním vyrovnaném poločase jsme se po trefách T. Pivovarčíka a R.
Hermana ujali dvoubrankového vedení. Soupeř se snažil o zvrácení výsledku, ale
gólman V. Plesník tým podržel. V závěru zápasu pečetil vítězství J. Klvaňa.
V dalším zápase proti favoritům skupiny se nám už tolik nedařilo. Po třech
rychlých gólech střídal P.Hegara v bránce V.Plesník. Ztráta postupně narostla na
konečných 7 : 0.
Poslední utkání s Hranicemi přineslo vyrovnanou bitvu, která skončila remízou 1 : 1.

Sestava: Patrik Hegar (gk), Vít Plesník (gk), Radek Herman, Tomáš Klvaňa, Martin
Janda (c), Radek Klaus, Jiří Klvaňa, Lukáš Novosad, Martin Skařupa, Tomáš
Sofka
Výsledky turnaje:
3.Havířov: Kelč 7:0
4.Hranice: Zábřeh 3:2
5.Havířov: Zábřeh 3:1
6.Hranice: Kelč 1:1
Branky: Tomáš Sofka

1. Havířov: Hranice 3:2
2. Kelč: Zábřeh 4:1
Branky: Tomáš Pivovarčík 2,
Radek Herman, Jiří Klvaňa
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Tabulka divize Sever
1 Havířov 9 22 48:18
2 Hranice 9 17 32:17
3 Kelč
9 17 36:28
4 Zábřeh
12 8 34:62
5 Troubelice 9 -5 14:39

Starší žáci
Starší žáci odehráli přátelský turnaj Buldog´s open v Brně za účasti týmů: Sokol
Strážnice, Orelské týmy z Olešnice, Zlína a Kelče a pořádající Buldog´s Brno.
Výsledky turnaje:
1. Kelč: Zlín 2:14
Branky:, Radek Herman, Marek Pelc
2. Kelč: Stražnice 4:6
Branky: Radek Herman, Marek Pelc , Patrik Hegar, Michal Šlancar
3.Kelč: Olešnice 3:6
Branky: Patrik Hegar, Lukáš Novosad, Robert Majkus
4.Kelč: Buldog´s 7:1
Branky: Radek Herman 2, Marek Pelc 2 , Patrik Hegar, Robert Majkus, Petr
Těšický
1. kolo OFL – mladší žáci
Mladší žáci odehráli turnaj 23. 1. 2011 v Hranicích v tělocvičně ZŠ Šromotovo
náměstí. Informace k turnaji uvedeme v příštím Zpravodaji.
Více zajímavých informací naleznou zájemci na internetových stránkách
http://www.florbalovaliga.cz.
Hegar René.
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Základní škola informuje
 Ještě něco z prosince
Školou opět chodil Mikuláš, a to v pondělí 6.12. A nejen Mikuláš, ale i andělé
a hodně čertů. Zavítali postupně na 1. i 2. stupeň, ty mladší museli trochu šetřit,
protože některé děti se opravdu bály. Na starší pak mohli být přísnější. Občas
zazněla nějaká básnička nebo písnička a děti pak dostaly sladkost.
V minulém čísle Zpravodaje jsme psali o školních kolech dvou olympiád –
dějepisné a z českého jazyka. Úspěšnými řešiteli v tomto školním roce byli
v oboru dějepis Josef Štrba z 8. ročníku (postupuje do okresního kola, které se
koná 2. února ve Vsetíně), Monika Valuchová a Kateřina Tomášková (obě
z 9. třídy). V druhé soutěži se nejlépe vedlo Daniele Konečné, Anně Mašlaňové,
Monice Valuchové (všechny 9. třída) a Zuzaně Machačové (8. třída).
Okrskové kolo ve florbalu – starší žáci
14. prosince 2010 se družstvo starších chlapců z 8. a 9. ročníku zúčastnilo
okrskového
kola ve florbalu, které se konalo na ZŠ Křižná ve Valašském
Meziříčí. Družstvo soutěžilo ve složení: Radek Pelc, Jaroslav Orel, Jan Klvaňa,
Matěj Foukal, Ondřej Málek, Pavel Dudáš, Jiří Janošek (8. třída), Radek Klaus,
Patrik Hegar, Lukáš a Martin Dobešovi, Stanislav Ryška (9. třída).
Okrskového kola se celkem zúčastnilo 10 týmů. Soutěžilo se ve třech skupinách.
Náš tým v té nejpočetnější. Výkony kluků byly výborné, a proto si vybojovali
postup do okresního kola ve Vsetíně. Tam se jim 10. ledna už tolik nevedlo,
konkurence byla velká, a proto žádné vavříny hoši nepřivezli. Nevadí, třeba
příští rok to dopadne lépe. V každém případě děkujeme klukům za reprezentaci
školy.
Vánoční zvonkování se vydařilo, a to jak účinkujícím, tak hostům z řad dětí
nebo jejich rodičů, kteří se dobře bavili. Organizace a vlastně i realizace celého
odpoledne se ujali žáci 9. třídy s třídní učitelkou Mgr. Marcelou Plesníkovou.
Moderátory byli Daniela Konečná a Aleš Tvrdoň. Vystoupení střídalo
vystoupení, bylo to pestré, zajímavé a zábavné. Po pohádce o Sněhurce a sedmi
trpaslících následovalo sportovně taneční vystoupení kroužku aerobiku, pak
diváky rozproudily ukázky country tanců, žáci 5. tříd předvedli satiru na tři
krále, deváťáci zazpívali známé koledy. Následovala taneční diskotéka, na
kterou se všichni velmi těšili. A pak už jen loučení, přání hezky prožitých Vánoc
a těšení na prázdniny a dárky.
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Chtěla bych poděkovat všem účinkujícím a organizátorům besídky z řad
vyučujících a žáků. Udělali velký kus práce.
Děkuji také všem rodičům a veřejnosti za návštěvu, pozornost a podporu.
 Projektový den v Hranicích
Po loňských dobrých zkušenostech s projektovým dnem Dřevo – náš kamarád
jsme se rozhodli, že nabídku Střední průmyslové školy v Hranicích opět
využijeme, a to v rámci předmětu Technické činnosti, který vyučujeme v 8.
ročníku.
Celá třída s Mgr. Jiřím Mládenkou navštívila moderní dílny této školy a čtyři
hodiny pracovali s přírodním materiálem – dřevem. V průběhu dne se žáci
dozvěděli vše podstatné o tomto materiálu, byly jim předvedeny zásady strojního
i ručního obrábění dřeva, včetně soustružení. Žáci pak měli možnost vyzkoušet
si svoji šikovnost a manuální zručnost. Cílem tohoto projektu je posílit u dětí
vztah k materiálům, s nimiž se dá velmi dobře pracovat, rozvíjet jejich zručnost,
šikovnost a trpělivost při práci, ale také smysl pro hezké a užitečné věci,
na jejichž zhotovení se samy podílely. Akce se setkala s velkým ohlasem.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

 Důležité oznámení pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis
ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne
ve středu 9.2.2011
00

30

od 13. do 16. hod.
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2005 (včetně dětí s odkladem
školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny, vyplněný
dotazník pro rodiče žáků 1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i formuláře jsou k
dispozici v mateřské škole, základní škole a na internetových stránkách školy).
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Mateřská škola informuje

Na zahradě začíná,
zimní ptačí hostina.
Do krmítek děti daly,
to co ptáčkům prospívá.
Zjara ptáčci odvděčí se,
každý dětem zazpívá.
I v zimních měsících poskytujeme dětem v mateřské škole co nejvíce
příležitostí k aktivnímu pobytu v přírodě se zřetelem na vlastní prožitky
a tvořivost. Během procházek zimní krajinou si všímáme zasněžených
stromů, poletujících ptáků a dalších změn v přírodě. Věnujeme se také hrám
a zimním sportům na školní zahradě. Poznatky z vycházek nás pak inspirují
k dalším činnostem ve třídě.
Na chvíli se přeneseme také do kouzelného světa pohádek. Ve středu 2. února
přijede za dětmi opět Divadlo SMÍŠEK s pohádkou „O nezbedných kozičkách“
a ve čtvrtek 24. února to budou kouzelné zimní pohádky - „Zajíčkova
chaloupka“ a další, které mají pro děti připraveny paní učitelky
v Kašpárkovém divadélku.
Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem
o ekologickou /environmentální/ výchovu s názvem „MRKVIČKA“. Záměrem
je obohatit základní povědomí dítěte o okolním světě a jeho dění, o vlivu
člověka na životní prostředí.
Měsíc únor je pro naše nejstarší předškoláky vždy přelomový. Chystají se
k zápisu do první třídy Základní školy v Kelči, který se letos uskuteční
9. února. Abychom usnadnili dětem jejich velký životní okamžik, snažíme se
15
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o to, aby nevcházely v den zápisu do základní školy jako do úplně neznámého
prostředí. Návštěva první třídy před zápisem bývá spojena s prohlídkou celé
školy, děti chodí také pravidelně cvičit do tělocvičny základní školy,
zúčastňují se společných kulturních akcí.
Příprava dětí na bezproblémový přechod do základní školy probíhá
v mateřské škole po celou dobu předškolního vzdělávání. V posledním
ročníku je samozřejmě intenzivnější. Učitelka s dětmi cíleně procvičuje
dovednosti, které budou potřebovat pro školní práci. Důležité je, aby zábava
a učení probíhaly současně. Učitelka v této době kontroluje, zda dítě v rozvoji
a učení postupuje tak, jak má. Sleduje, zda dosahuje v jednotlivých
dovednostech úrovně, kterou lze vzhledem k jeho individuálním možnostem
očekávat. V případě, že zjistí nějaký problém, pomáhá ho dítěti zvládnout.
Budoucí prvňáček by se již neměl potýkat s výraznými logopedickými
potížemi. Měl by před vstupem do školy vyvodit všechny hlásky. Řeč by měla
být jasná, srozumitelná, slovní zásoba dostatečná. Dítě by se mělo vyjadřovat
ve větách i jednoduchých souvětích. Mělo by rádo a přiměřeně živě
komunikovat s vrstevníky i dospělými.
Nová role školáka přináší dítěti změnu životního stylu a zvýšení nároků.
A my si přejeme, aby děti tuto roli přijaly a bez problémů zahájily školní
docházku.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště Kelč informuje

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI INFORMUJE OBČANY:
Sbíráme vysloužilé malé i velké elektrospotřebiče v rámci projektu
UKLIĎME SI SVĚT!
Přebíráme pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče.
V případě, že nám chcete pomoci, volejte na číslo: 775 141 786
Sběrná akce se uskuteční od 24. ledna do konce května 2011.
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Různé
100 let hostýnského schodiště ( 1910 – 2010 ) -

pokračování

Mohutnost hostýnského schodiště potvrzují jeho rozměry. Šířka schodů se
pohybuje většinou mezi 7. a 8. metry.Výjimkou je úsek horní části schodiště, kde je
šířka schodů 12,70m. Délka horní části schodiště (ze žuly) je 13,60m. Střední část
schodiště, oddělená cestou k Poutním domům od horní části a probíhající v prostoru
mezi dvěma řadami prodejních stánků, je dlouhá 86,60m. Dolní část schodiště,
oddělená cestou ze zastávky autobusů do Zbořilových sadů od střední části, je
nejdelší. Po okraji s vnějším obloukem, tj.okraji bližším restauraci Ovčárna, je
dlouhá 141,70m. Celková délka schodiště je tedy 241,90m. Jde o údaj ve směru
sklonu terénu, tedy nikoliv ve smyslu vodorovném, který se nabízí z letadlového
pohledu.
Výše uvedené rozměry hostýnského schodiště byly zjištěny 25. srpna 1990
zaměřením (tj.oměrkami) přímo v terénu. Údaje o rozměrech hostýnského
schodiště pak převzaly a uveřejnily některé z dalších publikací s hostýnskou
tématikou, které byly vydány v pozdějších letech.
Jména dárců a jejich bydliště, vyrytá do jednotlivých schodů, jsou i dnes většinou
čitelná.
Na několika schodech je zvěčněn i letopočet 1910. Mezi mnoha jmény dobrodinců
je řada občanů z našeho okresu. Nejvíce těchto dárců je z Kroměříže a z Bystřice
p.H. Následující občané ze Žálkovic, Žeranovic, Hulína, z Třebetic (u některých
jmen uvedeno Střebetice), z Ludslavic (Rudslavic) a jména dobrodinců z dalších
devatenácti obcí současného kroměřížského okresu (v r. 1910 šlo ovšem o obce
z okresu – hejtmanství Kroměříž a Holešov).
Zvláštní pozornost si zaslouží horní část schodiště pod chrámem Nanebevzetí
Panny Marie. Schodiště zde totiž bylo již v dřívějších letech. Dokazují to vzácné
zachovalé fotografie z 1. září 1897, které zvěčňují vítání císaře Františka Josefa I.
na Hostýně právě pod tímto schodištěm (nejméně 16 schodů). V letech 1909 – 1910
tedy došlo vlastně k rekonstrukci tohoto původního schodiště.
Pan Ludvík Korabečný je zvěčněn v dolní části pamětní desky z pískovce, která je
asi ve vzdálenosti osmi metrů od Vodní kaple umístěna ve svahu nad první pěticí
schodů. Deska je vysoká 160cm, šířka je 80cm, tloušťka desky je 12cm. Ostatní
nápisy na desce jsou bohužel většinou nečitelné nebo málo čitelné. Výjimkou je
nápis v horní části desky, který zní: Léta Páně MSMX (tj.r. 1910).
Schodiště, jehož výstavba byla zahájena koncem r.1909, bylo postaveno v létě
r.1910. Stavba trvala devět měsíců a stála přes 40 tisíc tehdejších korun (kolik by
asi podobná stavba stála dnes?).
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Slavnostní otevření schodiště bylo provedeno 12. září 1910. V ten den bylo
schodiště posvěceno biskupem z Olomouce dr.Karlem Wisnarem, starostou Matice
svatohostýnské.
Poprvé v převratové době byl článek o hostýnském schodišti uveřejněn v Týdeníku
Kroměřížska 21.listopadu 1990. Podruhé byl článek o hostýnském schodišti
uveřejněn v publikaci „Svatý Hostýn“, kterou v červnu r. 1991 vydala soukromá
společnost REGIOPRESS Kroměříž, vedoucí redaktor Mgr.Miroslav Karásek.
Článek o schodišti byl jedním ze sedmi článků, které tehdy vydavatel vybral pro
vytvoření publikace.
Výstavba mohutného schodiště v prostoru mezi chrámem a Vodní kaplí byla na
svou dobu velkým dílem a jedním z důležitých opatření před významnou událostí,
kterou byly korunovační slavnosti, které byly na Hostýně zahájeny 15. srpna 1912,
trvaly jedenáct dní a proběhly za obrovské účasti zájemců z Čech, Moravy, Slezska,
ze Slovenska, z Vídně, ale i ze vzdálené Ameriky. I tato velkolepá a nesporně
největší událost na Hostýně ve 20. století, bude mít tedy za rok své další jubileum.
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem

***********************************************************

Tříkrálová sbírka v roce 2011
Chtěli bychom poděkovat všem dárcům za jejich štědrost. Letos se v našem
mikroregionu vybralo celkem 74 951,00 Kč. Velkou zásluhu na tom měli
také všichni koledníci, kteří se sbírky zúčastnili.
Velký dík patří také všem maminkám, které pro koledníky připravily
občerstvení a kelečské farnosti, v čele s otcem Janem Blešou, který
koledníkům udělil požehnání.
Vybrané peníze budou použity na přímou, zahraniční, rozvojovou
a humanitární pomoc, také pro nemocné, handicapované, seniory, matky
s dětmi v tísni a pro další jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Děkujeme a přejeme všem v tomto roce hodně zdraví, spokojenosti
a Božího požehnání.
pracovnice CHPS Kelč
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Připomínáme, že máme otevřeno každé úterý a čtvrtek dopoledne od 9 – 12 hodin.
Každé sudé pondělí potom od 9,30 do 12 hodin. Od začátku ledna probíhá v našem
centru v pondělí odpoledne výuka angličtiny pro nejmenší - pro velký zájem ve
dvou skupinkách. V průběhu roku plánujeme rozšířit naši nabídku a nejméně 1x za
měsíc spustit odpolední výtvarné dílny - tvoření čistě jen pro rodiče či prarodiče
bez dětí.
Na školkáčky se těšíme první středu v měsíci – 2. 2. a 2. 3. od 16 do 18 hodin.
Program na únor:
• úterý 1. února v 9,30 – Výroba valentýnských přání nebo Výroba karnevalových
masek
• pondělí 7. února v 9,30 – Výroba valentýnských přání
• úterý 8. února v 9,30 – prezentace na téma Příkrmy pro kojence - jak a kdy zavádět pro každého malý dáreček
• úterý 15. února v 9,30 – Karneval v centru – dopoledne her a zábavy, tombola
• pondělí 21. února v 9,30 – Jak uplést Vánočku ze šesti pramenů, osvědčené recepty
• pondělí 7. a 21. února od 9,30 – Na slovíčko…krátké zamyšlení nad slovy evangelia
s otcem Janem Blešou
• úterý 1. března v 9,30 – Přednáška o zdravé výživě s ing. Martou Královou

Bližší informace o všech připravovaných akcích získáte na našem webu:
www.rcslune.mypage.cz, můžete nám napsat na rcslune@seznam.cz nebo prostě
přijďte mezi nás!!!
Zdeňka Smahlová, Rc Slůně Kelč

Naši chovatelé se neradi chlubí, ale mají čím
Ve dnech 10. - 11. prosince 2010 se v Týništi nad Orlicí
konala klubová výstava činčil velkých. Z 62 účastníků se na
1. místě umístil náš občan Ctibor Pavelka. Získal 572 bodů
a je nositelem titulu Mistr klubu.
Blahopřejeme, pane Pavelko.
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Kominické práce a služby – kontakty
Okres Vsetín - revizní technik
Pavel Hodaň, Valašské Meziříčí, tel.: 777 204 202
Josef Válek, Valašská Bystřice, tel.: 604 974 252
Vladimír Machýček, Valašská Bystřice, tel.: 604 963 557
Okres Kroměříž - revizní technik
Tomáš Kulich, Bystřice pod Hostýnem, tel.: 737 405 388
Zdeněk Mašek, Holešov – Všetuly, tel.: 605 980 904
zdroj. http://www.kominici.info.cz
ostatní kominíci
František Kulich, Bystřice pod Hostýnem, tel.: 605 815 272 – jen čištění komínů 110 Kč
Jiří Šešulka, Hranice, tel.: 604 455 148
Michal Chmelař, tel.: 732 637 388

Inzerce
www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
GARÁŽOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční,
rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i
na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. K základnímu provedení je možno
dodat na přání různé bezpečnostní i komfortní příslušenství.
Provádíme i montáže.
PLOTY - PLETIVO – zabýváme se prodejem i výstavbou oplocení.
Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, průmyslové, mobilní.
Pletivo s povrchem Zn+PVC výšky 100cm od 35,-Kč/m. Pletivo v.
150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55,- Kč/m.
THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny skladem. Množstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.
** Do konce února otevřeno do 15:00 hod. **
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Školící středisko pro řidiče Antonín Kvapil
Sokolská 488 , Valašské Meziříčí
Pořádá dne 19. a 20.2. 2011 a 26.3.2011 v 8.00 hod
v prostorách hasičské zbrojnice v Kelči

Následné pravidelné školení pro řidiče
Podmínky : nahlásit se nejpozději do 12.2.2011 a do 19.3.2011 ve školícím
středisku ( telefonicky ,email )
Potvrzení o absolvování prav.školení nebo prof.průkaz mít s sebou
Cena : 600 Kč + 20% DPH / osoba
Telefonní kontakty : 731617777 ,731614040 , 571623728
Email : antonin_kvapil@centrum.cz
Bezplatná linka 800 770 900

Autoškola Antonín Kvapil
Sokolská 488 , Valašské Meziříčí
Pořádá dne 26.3.2011 v 8.00 hod
v prostorách hasičské zbrojnice v Kelči

Školení pro řidiče referenty
Cena : 200 Kč včetně 20% DPH / osoba
Telefonní kontakty : 731617777 ,731614040 , 571623728
Email : antonin_kvapil@centrum.cz
Bezplatná linka 800 770 900
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Cukrárna U Omladiny oznamuje:
Od 18. ledna 2011 je cukrárna opět v provozu.
Kromě běžného prodeje zákusků a sladkostí bereme objednávky na větší
množství zákusků, dortů a mini zákusků.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

zavřeno
9,00 – 15,30 hodin
9,00 – 15,30 hodin
9,00 – 15,30 hodin
9,00 – 15,30 hodin
9,00 – 15,30 hodin
10,00 – 15,30 hodin

Odpovědný vedoucí: Bohumila Škodová, tel.: 606 327 014
Těší se na vás obsluha cukrárny.

LEMIPLET s.r.o.
Tepelně-izolační a sanační omítky
SATSYS
Fasádní barvy MEFFERT
Více info na stránkách výrobce
www.satsys.cz
Ceny jako u výrobce, doprava zdarma
Sklad:Brumovská 917,Valašské
Klobouky
Kontakt:www.dresoviny.eu
Motto:I stěna chce dýchat.
REFERENCE:
fasáda zámku Bojkovice

Nabízí tyto služby:
* pojištění osob – rodinné pojištění
* pojištění domácností a nemovitostí
* autopojištění
* cestovní pojištění
* pojištění pro podnikatele a organizace
* penzijní připojištění a stavební spoření
* zajištěné fondy
Kancelář: Sokolská 1268, Valašské Meziříčí
Úřední hodiny:
Po, Út, St, Čt – 8-17, Pá – 8-15 hodin
Tel/fax: 571 757 082
(1.poschodí, nad ČSOB, vedle prodejny
Diamant)
Těšíme se na Vaši návštěvu.
(přijímáme pracovníky, tel,? 605 731 659)
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
Prodejna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí
ul Sadová, 757 01 Valašské Meziříčí
tel/fax 571 611 107,739 614 138,736 438 026,739 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno ! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY : Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové
kování,spojovací materiál,silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Marie Vlčková

81 let
František Kunovský

Kelč

65 let
Teodor Syryčanský
Jaroslav Jiříček

82 let
Jaroslava Šindelářová Kelč

Kelč
Kelč

83 let
Bohumil Jiříček
Kelč
Františka Pastrnková Babice

70 let
Anna Vaníčková
Lhota
Ludmila Pavlištíková Babice
75 let
Zdeněk Tomášek
Josef Pavlica

Němetice

Němetice
Kelč

84 let
Blažena Palatová

Kelč

89 let
Marta Jiříčková

Kelč

Narození
Karel Gába

Kelč

Úmrtí
Zdeněk Haša

63 let

Kelč- Lhota

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253. Vychází
1x měsíčně. Řídí redakční rada : vedoucí Schillingová Anna, Kelč 291. Písemné příspěvky
posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz, telefonické dotazy
na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.

Uzávěrka je 15. každého měsíce.
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