ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2007

CO DĚLAT, KDYŽ JSTE UTRPĚLI ŠKODU
Ohlaste nám vzniklou škodu na telefon 841 114 114.
Adresa pro zasílání dokumentů ke škodám je Česká pojišťovna a.s., P.O.BOX 305, 601 00
Brno
Další informace můžete rovněž zjistit na našich webových stránkách www.cpoj.cz
Pořiďte si Seznam poškozených věcí.
Formulář pro pořízení seznamu dostanete na Obecním Úřadě, agenturách ČP nebo na
www.cpoj.cz
Pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu poškozených věcí.
Evidujte náklady a práci, které jste vynaložili na likvidaci škody
Tyto prokazatelně vynaložené náklady a práce mohou být součástí náhrady Vaší škody.
Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné
Je Vaší povinností předcházet vzniku následných škod. Pokud je to nezbytné, musíte začít
tyto práce provádět před příjezdem mobilního technika. (v rámci možností lze provést
provizorní zakrytí poškozené stření krytiny pod., aby nedocházelo ke zvětšování a rozšiřování
již vzniklé škody – např.zatékáním při následném dešti).
Dokumentujte vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky před prohlídkou naším
mobilním technikem
Pamatujte, že škoda na Vašem majetku musí být průkazná. Nezapomeňte tedy na její
fotodokumentaci. Máte-li k dispozici digitální fotoaparát, je nejlepší cestou vypálit fotky na
CD, které předáte při návštěvě mobilnímu technikovi.
Uschovejte poškozené věci, je-li to možné
Zbytky poškozených nebo zničených věcí (zejména poškozené krytiny) ponechte v místě k
následné prohlídce mobilním technikem. Nebude-li to z bezpečnostních, hygienických nebo
jiných vážných důvodů možné, musíte zajistit průkaznost výše škody (např. fotodokumentací)
a doložit důvod odstranění těchto věcí (nařízení hygienika, obecní vyhláška apod.)
Připravte si pojistnou smlouvu
Není to pro likvidaci škody nezbytně nutné, ale celý proces to zrychlí a usnadníte práci
mobilnímu technikovi při zjišťování výměr Vaší poškozené nemovitosti.
Mobilní technik Vás bude kontaktovat, jakmile to bude možné a dohodnete si termín
prohlídky
Česká pojišťovna

MěÚ informuje
Kontaktní místo státní sociální podpory - Kelč
Zvýhodněná nabídka pro seniory a sociálně potřebné občany

Kontaktní místo státní sociální podpory - Kelč

Únor
Středa 14.2.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.2.2007 8,00 – 16,00 hod.
Březen
Středa 14.3.2007 8,00 – 16,00 hod.
Středa 28.3.2007 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Zašovská 784, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 13,00 hod.

Zvýhodněná nabídka pro seniory a sociálně potřebné občany

Program – Obec seniorům
Hotová jídla sterilovaná ve skle – cena 29,50 Kč jedno jídlo.
( 95 druhů jídel )
Hotová jídla jsou neodmyslitelnou součástí české kuchyně. Díky naší nabídce Vám ubudou
starosti s jejich přípravou. Každé jídlo je originální chuti, které nelze dosáhnout průmyslovou
výrobou.
Jídla jsou připravována podle ověřených receptur v osvědčené kvalitě. Sterilizací ve skle si
zachovávají svou kvalitu a chuť. Mají prodlouženou trvanlivost a dáte si je, kdy máte právě
chuť. Těšíme se na Vaše případné náměty a uvítáme i kritické připomínky na adrese :
TOP KAUF, Farní 15, 738 01 Frýdek-Místek
Objednávky přijímá paní Anna Vykopalová na tel. č. 608 450528
a obědy vydává v určený den v penzionu v Kelči.

Program Kina Kelč na měsíc únor 2007
Program kina Kelč na měsíc únor 2007

Neděle 4.února v 18 hod.
POTOMCI LIDÍ
Depresivní sci-fi thriller o budoucnosti, v níž ženy zůstaly neplodné a lidstvo vymírá. Nejlépe
nasnímaný film roku s Clivem Owenem v hlavní roli.Americký sci-fi snímek s českými
titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 11.února v 18 hod.
CASINO ROYALE
Daniel Craig se ujímá nové herecké mise: ztvárnit agenta 007 v jeho prvním příběhu, kdy si
ještě nebyl ani jistý, zda chce "protřepat,namíchat" diváky či martiny. Další americká
bondovka s českými titulky ,vstupné 41 Kč.

Neděle 18.února v 16 hod !!!!!!!!!!!!!!!
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Jaké tajemství skrývá dům starého pána Nebberackera ? Dvanáctiletý DJ Walters se to
rozhodne zjistit.
Dětský kreslený horor v českém znění, vstupné 25 Kč
Neděle 18. února v 18 hod !!!!!!!!!!!!!!!!!
ERAGON
Elfové,trpaslíci,monstra,ušlechtilí bojovníci... Ve filmových ateliérech vzniklo fantasy
dobrodružství nové generace. Filmová verze bestselleru Eragon slibuje epos v dimenzích
Pána prstenů.Americký fantasy
film s českými titulky,vstupné 43 Kč
Neděle 25.února v 18 hod.
PO HLAVĚ DO PR---Černá komedie Marcela Bystroně vypráví o tom,co se stane, když s osudy zahýbají city k
nesprávným osobám. Nový český film, vstupné 39 Kč.
Na měsíc březen připravujeme: Ro(c)k podvraťáků, Déj'a vu, Saw III a 1.dubna vás zveme na
nový český film Obsluhoval jsem anglického krále.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kultura
Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí, Slovenský zväz ochrancov prírody a
krajiny Čadca, statutární zástupci družebních měst Valašské Meziříčí
a Čadca a starosta obce Francova Lhota
Vás zvou na výstavu významného slovenského fotografa
Jaroslava Veličky - Příroda Kysuc

Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 27. ledna 2007 v 10.00 hod.
v galerii Infocentra Pulčín (Francova Lhota)a potrvá do 5. dubna 2007

Sbor dobrovolných hasičů Kelč pořádá
v sobotu 17. února 2007od 20 hodin
Hasičský ples

ve všech prostorách Hasičského domu v Kelči
* hudba – Junior Band Kroměříž - bude v horním patře ve velkém sále
* disco bude probíhat v prostorách garáží
* občerstvení je zajištěno

Základní škola informuje






Soutěže
Ještě v měsíci prosinci byla vyhlášena školní kola dvou soutěží, a to Olympiády v českém
jazyce a Dějepisné olympiády.
Do obou soutěží se zapojili žáci 8. a 9. tříd (celkem 20 žáků).
V OČJ žáci ve dvou vyučovacích hodinách řešili úkoly z mluvnice a psali sloh na dané téma. Po
vyhodnocení soutěže se nejlepší řešitelkou těchto úkolů stala Dagmar Málková z 8.A třídy, na
2. místě se umístila Renata Vybíralová z 8.B a o 3. místo se podělili Veronika Tomášková a
Petr Pavelka, oba z 8.B.
Tématem letošní Dějepisné olympiády je Zločin a trest – od svatého Václava po Miladu
Horákovou. Test řešili přihlášení žáci jako domácí práci. Z maximálního počtu 53 bodů dosáhli
50 bodů Lenka Horáková z 8.A, Jakub Kubieň ze 7.A a Iveta Plesníková z 9.B. Do okresního
kola, které se bude konat 19.2. v Muzeu regionu Valašsko ve Vsetíně, postupují první dva
jmenovaní žáci.
Jednotlivé soutěže organizačně zajistili PhDr. Pavla Čučková a Mgr. Květoslava Václavíková a
Jindřich Návrat.
Vánoční zvonkování
Ještě před odchodem na vánoční prázdniny si žáci a jejich učitelé připravili společné setkání v
tělocvičně školy s názvem Vánoční zvonkování. Z této akce se již stala hezká tradice, protože
to bylo již třetí setkání.
Nabídka programu byla opět velmi pestrá, po několika letech se dokonce ve škole opět hrálo
divadelní představení, tentokrát v podání žáků 9.A třídy. Přípravy, nácviku a provedení se
ujala Mgr. Anna Schillingová, která má s touto oblastí mnohaleté zkušenosti. Začátky prý byly
krušné, ale výsledek byl výborný. To konstatovali všichni, kteří představení zhlédli dopoledne,
tedy děti a učitelé z 1. stupně, ale i ti, kteří přišli odpoledne, což byli spolužáci účinkujících z
2. stupně, ostatní vyučující a rodiče.
Dále se vánočními koledami hranými na flétnu představily dvě žákyně z 9.A pod vedením
Mgr. Ivety Stržínkové, své umění v oblasti country tanců předvedli členové kroužku Ruty šuty
Kelč (ved. manželé Hegarovi), taneční vystoupení si připravila také dvě děvčata z 8.A a závěr
patřil členkám kroužku aerobiku (ved. Kateřina Žilková). I letos nám své vystoupení předvedly
děti z mateřské školky.
Všechna vystoupení se vydařila a radost z nich měli jak účinkující, tak diváci. Tréma pak z
některých definitivně spadla při diskotéce, která byla dalším, tentokrát neformálním bodem
programu.
Zápis do 1. třídy
Dne 7. února se v době od 13.00 hod do 16.30 hod.
bude konat v prostorách přístavby školy

Zápis
dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2007/2008.
K zápisu se dostaví všechny děti narozené do 31. srpna 2001 (včetně dětí s odkladem školní
docházky z minulého roku).
Zákonní zástupci předloží při zápisu svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz zdravotní
pojišťovny a vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy
(dotazník je k vyzvednutí v MŠ a ZŠ).

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Kopaná
Zimní turnaj v Novém Jičíně
So 3.2. 17,00 – 19,00 Tichá – Kelč
So 10.2. 19,00 – 21,00 Mořkov – Kelč
So 17.2. 19,00 – 21,00 Odry – Kelč
So 24.2. 17,00 – 19,00 Veřovice – Kelč
Stanislav Vlček

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
Josef Pitrun Kelč
65 let
Ludmila Málková Kelč
Eva Minářová Kelč
70 let
Miroslav Ordán Kelč
Františka Hegarová Kelč
75 let
Marie Hradilová Kelč
80 let
Blažena Palatová Kelč
84 let
Bohuslava Volfová Kelč
85 let
Marta Jiříčková Kelč
Narození
konec roku 2006
Kateřina Volková Kelč
Vojtěch Zedek Babice
Aneta Filipová Komárovice
Marie Klaudia Lakatošová Kelč
Hicham Samir Reggad Kelč

Sňatek
Josef Škarka – Marcela Szkutová
Luděk Kettner – Monika Kunovská
Úmrtí
Zdeňka Rolincová 55 let Němetice
Libuše Dohnalová 80 let Kelč

