ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2005

Úvod
Začal nový rok, venku je nepříjemné počasí, ale přesto už je třeba myslet na jaro.
Údržba zeleně se může provádět už teď. Zvlášť když strom je nemocný, je nutné ho skácet.
Samozřejmě, že se snažíme vysadit nové stromy, ale bohužel se často stává, že mladé nově
zasazené stromy jsou ničeny.
V kelečském parku jsme vysadili více než dvacet nových stromků, ale přežila sotva polovina.
Takový stromek roste několik let, vyroste do výšky dvou metrů a nějaký vandal ho v polovině
uřízne. Neznám důvod takového jednání, ale nejpravděpodobnější je třeba získat pěkný klacek
na opékání.
Nebo další příklad. Podél cesty u bývalého státního statku jsou vysázeny listnaté i jehličnaté
stromy, které zabraňují sesuvu půdy a také zkrášlují poměrně nepěknou fasádu bývalého
statku. Před vánocemi někdo potřeboval pěknou jedličku, a tak si ji uřezal na tomto pozemku.
Pěkně vzrostlý stromek zmrzačil tak, že nevíme jestli přežije. Doufám, že mu tato krádež
přinesla „pěkné Vánoce“.
Takové škody na zeleni jsou nejen neestetické, ale přinášejí také potřebu nové výsadby a její
další zabezpečení.
Rád bych proto poprosil občany , aby si více všímali svého okolí a snažili se na ničitele zeleně
upozornit. Bylo by také dobré, kdyby svým dětem vštěpovali lásku a úctu k přírodě, ke svému
okolí a životnímu prostředí.
Ing.Stanislav Pitrun,starosta
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Rada bere na vědomí informaci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o
nutnosti zřízení věcného břemene za úplatu ke stavbě odkanalizování Němetic a Komárovic
na pozemcích státu. Ukládá městskému úřadu zjistit předpokládanou výši úplaty a záležitost
předložit k projednání zastupitelstvu.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků st.pl. 68 a st.pl. 69 v k.ú. Lhota u Kelče o celkové
výměře 131 m2 .
Rada bere na vědomí „ Program regenerace městské památkové zóny Kelč“ pro období 20052009 a tento doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve školním roce 2003/2004
Rada schvaluje dodatek č.3 ke smlouvě o svozu a uložení odpadů s firmou JOGA VALAŠSKO
s.r.o. , Zašová 42 na rok 2005 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor 1 místnosti v 1.poschodí domu čp. 39 v
Kelči a část pozemku parc.č. 162/1 v k.ú. Kelč – Nové město o výměře 14m2.
Rada schvaluje odprodej nepotřebného majetku – hasičského vozidla ARO 240 , VSB 65-36 p.
Kamilu Šrámkovi , Růžďka 165 za cenu 10000,-Kč.
Rada bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Kelč p. Svatavy Dohnalové o stanovení výše
příspěvku rodičů na děti navštěvující MŠ Kelč v roce 2005.
Rada schvaluje finanční příspěvek Sdružení rodičů při MŠ Kelč na úhradu kulturního
programu na dětském karnevalu. dne 30.01.2005 v Kelči.
Rada bere na vědomí zrušení žádosti Dagmar Pajdlové, Kelč čp.227 na odkoupení pozemku
pro výstavbu rodinného domku v lokalitě Na Záhumení a pověřuje městský úřad zveřejnit
nabídku na tento pozemek.










Rada schvaluje finanční spoluúčast města Kelč na akci Silvestr 2004 na náměstí v Kelči ,
kterou pořádali SDH Kelč společně s oddílem kopané Kelč.
Rada bere na vědomí žádost SDH Kelč o zajištění finančních prostředků na zakoupení hasičské
cisterny TATRA 815 a záležitost postupuje finančnímu výboru k jednání o návrhu rozpočtu na
rok 2005.
Rada bere na vědomí žádost TJ Kelč o finanční podporu mládežnických oddílů TJ v roce 2005
a záležitost postupuje finančnímu výboru k jednání o návrhu rozpočtu na rok 2005.
Rada schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků 7. tříd ZŠ Kelč , který se uskuteční
ve dnech 29.01. – 04.02.2005 ve Velkých Karlovicích, ve výši 200,- Kč na žáka s trvalým
pobytem v Kelči , tj. celkem 7 000,-Kč.
Rada bere na vědomí oznámení akciové společnosti ČEPS Praha o záměru rekonstrukce
jednoduchého vedení 400 KV na dvojitě v úseku Prosenice – Nošovice.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BP projekt s.r.o. Ostrava na zpracování projektu pro
územní řízení na rekonstrukci Kulturního domu v Kelči.

Informace z matriky
Pokyny pro občany vyřizující občanský průkaz

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu ( dále jen OP), je povinen předložit :
▪ vyplněnou žádost
▪ 1x foto ( 3,5x4,5cm) a následující doklady :
Skončení platnosti
▪ dosavadní OP
Změna trvalého pobytu
▪ dosavadní OP
▪ potvrzení o změně TP
Změna stavu
▪ dosavadní OP
▪ doklad o změně stavu ( oddací list, rozhodnutí soudu o rozvodu s razítkem nabytí právní
moci, úmrtní list )
Doplnění nepovinných údajů ( titul, děti, partner )
▪ dosavadní OP
▪ příslušný doklad ( diplom, rodný list dítěte, oddací list )
První OP pro 15 leté
▪ rodný list
▪ doklad o státním občanství, což je platný pas nebo osvědčení o českém státním občanství. O
toto osvědčení žádá zákonný zástupce dítěte na matrice nebo přímo u pracovnice na úseku
občanských průkazů a musí k tomu předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů nebo jejich
oddací list, pokud jsou v něm uvedeny data narození rodičů a svůj OP.
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce nejdříve
60 dnů před dovršením 15 let věku, nejpozději v den dovršení 15 let věku.
Ztráta, odcizení, poškození, zničení OP
▪ rodný list nebo cestovní doklad

▪ další doklady osvědčující skutečnosti zapisované v OP
▪ potvrzení o OP
Důležité upozornění :
Žádost o OP může podat i jiná osoba, pokud má všechny náležitosti, ale žadatel musí mít
žádost vlastnoručně podepsanou v oranžovém rámečku ! Žádost může být podána u
kteréhokoliv úřadu pověřeného vedením matrik. Občan si může převzít vyhotovený občanský
průkaz u matričního úřadu nebo městského úřadu, který uvedl v žádosti.
Vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů

Při vyřizování pasu je vždy nutno vrátit původní pas, nebo alespoň předložit dosud platný pas
! Žádost o CP může podat i jiná osoba, pokud má všechny náležitosti, na základě neověřené
plné moci. Žadatel musí mít žádost vlastnoručně podepsanou, ve tvaru jméno příjmení, v
oranžovém rámečku.
Děti do 15 let
Žádost podává vždy rodič.
Pokud se dítě umí podepsat, je nutný jeho podpis
Pas má platnost 5 let.
Předloží se :
▪ 1 fotografie
▪ rodný list dítěte
▪ K žádosti o vydání prvního cestovního dokladu občana mladšího 15 let je jeho zákonný
zástupce povinen předložit osvědčení o státním občanství České republiky tohoto občana. O
tento doklad musí požádat prostřednictvím matriky, kde bude stanoven správní poplatek 100
Kč.
▪ OP rodiče
▪ správní poplatek za cestovní pas 50 Kč
Vyhotovený cestovní pas přebírá rodič s platným občanským průkazem.
Věk 15 –18 let
Žádost o vydání cestovního pasu podává občan do 18 let se svým rodičem ! ( popř. zákonným
zástupcem)
Pokud podává žádost o CP otec/matka za své dítě ( 15-18 let) musí mít neověřenou plnou moc
dítěte.
Platnost cestovního pasu je 10 let.
Předloží se :
▪ 1 fotografie
▪ OP žadatele
▪ OP rodiče
▪ správní poplatek je 200 Kč
Vyhotovený cestovní pas si přebírá žadatel se svým platným občanským průkazem !
Nad 18 let :

Předloží se :
▪ 1 fotografie
▪ platný občanský průkaz
▪ správní poplatek 200 Kč.
Platnost cestovního dokladu je 10 let.
Vyhotovený cestovní pas si přebírá občan osobně s platným občanským průkazem !
Pokud chce zapsat dítě do 15 let do cestovního pasu :
Předloží se :
▪ platný občanský průkaz
▪ RL dítěte
▪ RL rodičů ( popř. oddací list, kde je uvedeno místo narození rodičů)
▪ platný cestovní pas
▪ poplatek za zapsání dítěte do cestovního pasu 50 Kč
Zrychlený cestovní pas
Předloží se
▪ 2 fotografie
▪ platný občanský průkaz
▪ správní poplatek za cestovní pas bez strojově čitelné zóny – 600 Kč
u dětí do 15 let je nutno doložit rodný list dítěte + osvědčení o státním občanství. O tento
doklad musí požádat prostřednictvím matriky, kde bude stanoven správní poplatek 100 Kč.
Platnost cestovního pasu 1 rok.
Výměna občanských průkazů :

Vláda nařizuje podle §24 odst.2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve
znění zákona č. 53/2004 Sb.:
§1
Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, vydaných
a)do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2005,
b)do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2006;žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2006,
c)do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2007,
d)do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2008.
§2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

MěÚ informuje
Úřední hodiny pracoviště státní sociální podpory
v Kelči :
únor 2005
středa 9.2.2005: 8.00 – 16.00 hodin
středa 23.2.2005: 8.00 – 16.00 hodin

Pes – majitel – občan….

…zase mám podrážku od…., zatracení psi….,šlápl jsem do…., už toho mám dost,neustále
se musím vyhýbat psím výkalům…ty psy bych zastřelil…lidem bych zakázal chovat psy….
Určitě každý z vás řekl podobnou větu nebo ji alespoň slyšel z úst někoho jiného. Bohužel se
většina lidí zlobí na psy, ale jsou to jen zvířata, která se chovají tak, jak jim příroda velí. Ale
velká část zodpovědnosti je právě na majitelích psů.
Jsou psi v kotcích, v ohradách, u boudy apod. – u těchto psů majitelé dobře vědí, co dokáže
pes „vytvořit“ za den, dva či týden. Znám to taky a vím, že odklidit se to musí, pokud nechci
mít na dvorku svinčík a nepěkné hromádky.
Pak jsou psi toulaví – naštěstí je jich málo - a ti se většinou lidí bojí, takže i svou potřebu
zřídka vykonají lidem na očích.
Problémoví jsou psi v obytných domech. Tedy omlouvám se, psi samozřejmě problémoví
nejsou, jen jejich majitelé. Ráno co ráno potkávám majitele – od dětí až po důchodce, kteří
jsou na povinné ranní očistě se svým miláčkem. Brouzdají
trávou kolem paneláků, někdy míří do luk, v nejlepším případě do polí. Ještě jsem neměla to
štěstí vidět jiného majitele, který by s sebou měl papírový, igelitový nebo
jakýkoliv jiný sáček na odstranění výkalů po svém psíku, než dvě majitelky z čp. 512. (Není
rozhodující, jestli jsou u domů odpadkové koše na psí výkaly) . Netýká se to jen majitelů psů
v panelácích, ale i rodinných domů, kteří své psy prostě vypustí na procházku a vůbec je
nezajímá, že jejich pes právě znečistil např. chodník, cestu, náměstí nebo jiná místa. Tady se
taky pozastavím. Psíkem, pejskem můžu nazývat psa asi do výše pod koleno. Ovšem pes,
kterému se lidově říká tele, to už psík není a taky po něm nezůstává „bobek“, ale „kláda“.
Nicméně je jedno, jestli šlápnu do malého či velkého…..smrdí to stejně a je to velice
nepříjemné.
Vůbec se nedivím matkám, že si s malými dětmi nechtějí hrát na trávníku, procházka do
parku už taky není nejbezpečnější. Nejhorší je moment, kdy se rozhodnete jít si zaběhat nebo
se projít do polí, protože než přejdete např. cestou od kotelny u čp. 510 kolem řadových
domů, nebo od kulturního domu do parku či k zahrádkám,můžete se vrátit zpět i s parádním
nánosem na botách.
Víte, jak dobře se seče tráva plná psích výkalů ? Jak skvěle se opravují sekačky, nože, čistí
kosa ?
Psů přibývá a bohužel tak přibývá počet nezodpovědných a bezohledných majitelů. Pokud si
pořídím psa, musím přece počítat s tím, že se o něj budu muset dobře starat, což mimo jiné

znamená, že mám povinnost odstraňovat na všech veřejně přístupných místech psem
způsobenou nečistotu. Takovým místem je i tráva, i když se někteří majitelé psů o tom přou.
Pro jistotu uvádím několik paragrafů:
Základní povinnosti vlastníka psa:
▪ na veřejných prostranstvích, v dopravních prostředcích a všude, kde je volné pobíhání psů
zakázáno, vodit psa na vodítku a s náhubkem
▪ neohrožovat chovem psa své okolí, ani je neobtěžovat
▪ dbát na to, aby pes neznečišťoval společné prostory domu, nároží, chodníky, dětská
hřiště, sloupy veřejného osvětlení apod.
▪ odstranit na všech veřejně přístupných místech psem způsobenou nečistotu
▪ při pokousání nechat psa vyšetřit veterinárním lékařem
▪ nepouštět psa volně v honitbě, resp. ve vzdálenosti větší než 200m od nejbližší obytné
zástavby
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou psem
Není sice povinné, ale majitelům větších plemen je lze vřele doporučit. Více informací získáte
v pojišťovacích ústavech.
Potkala jsem v Hranicích pána se psem velkého plemene. Oba kráčeli s patřičnou hrdostí.
Před obchodem se pes zastavil na trávníku, nahrbil a pán hbitě rozložil na trávník kus novin,
pes na ně nacouval a vykonal potřebu. Pán s klidem sbalil noviny, dal je do sáčku a šel sáček
vyhodit do popelnice. Musím se přiznat, že jsem se za nimi ještě hodně dlouho dívala s
úžasem a obdivem. Asi to bylo na mě hodně vidět, protože jiný kolemjdoucí pán se psem mi
řekl : „…co tak koukáte, to se dá přece snadno naučit.“ Tak nevím, asi to majitelé psů v Kelči
nepovažují za důležité. Netvrdím, že problém se psy je jen u nás v Kelči, ale to není omluva.
Jen doufám, že se jednou podaří skloubit místní vyhlášku o psech se schopností uplatňovat
sankce za její porušení a majitelé psů snad přijdou na to, že mají kromě jiného i povinnost se
řádně o své miláčky starat.
O daném tématu se dá ještě mnohé napsat, ale uvedla jsem některé poznatky své a poznatky
občanů, kteří si přijdou občas postěžovat na městský úřad.
( MS )

Historie
Záhorská kronika,listopad 1931
Antonín Svěrák
Jak se naši bránili II.

Urozený a vznešený!
Vysoce laskavý pane hejtmane!
Před vzácným panem hejtmanem nemůžeme tajna činiti, nýbrž v pokoře přinuceni litovati
musíme, kterak za času hejtmanství pana Andreáše Poppa na gruntě našem obecním, kterýž
opláceti musíme, proti propuštění nám na panské Kelečce zase tolikého kousku louky, jeden
domek z dřeva k panské ruce pro koželuha se vystavěl, kterýž nyní, když sešel, se kasíroval a

kamenný pro trvanlivost se rovněž k tomu cíli v nově vystavil, v němž pronájemník, páleník
žid na újmu naší šenkýřské obce přes potvrzená privilegia o pivných a vinných šencích
gořalku šenkovati začíná, při tom muziku a noční pokřik již také držel.
Kdež poněvadž ta koželužna z obce na straně jest, při takovém šenku dobří obecní řádové i
zachovávaní článků křesťansko katolické víry by k ztenčení přijíti a jdoucí lidé do chrámu
božího tam se opíjeti, mši svatou meškati a k poslouchání slova božího, zabudouc se tam, jak se již skutečně stalo – by nedocházeti mohli, pak že by mladá chasa a čeleď proti nadání
rodičův a hospodářův svých celá by se zlotřiti mohla, a na peleši proti šestému přikázání
božímu by snad nic nescházelo, neboť velmi dobrý koutek k tomu by tam míti mohli, třebaže
chrám boží tam blízko jest, a trefíce se- čehož Pán Bůh uchovej – zlodějská zběř neb oheň,
křik by se stal, zde pak nic, zdali tam na gořalce neb co jiného křičí, by se věděti nemohlo :
Z těch tedy příčin vysoce laskavého pana hejtmana všichni společně v uníženosti žádáme,
toho nového protiv našemu slavnému obdarování a dobrému řádu čelícího šenkování kořalky
židovi Johanovi nedopouštěti, nýbrž při tom, jak nejmilostivější vrchnost roku 1707 pod
datum 11. září milostivě zříditi a ustanoviti ráčila, aby zůstalo totiž : aby na Jana Masaříka
dům náležitou gořalku na šenk vydával za 2 zl. šenklohnu z jednoho vědra, však bez nočních
pokřiků jak nám z milosti vydaný předpis dekretu poukazuje.
Těšíce my se té účinlivosti zůstáváme vysoce laskavého pana hejtmana věrní, poslušní :
purkmistr, radní i tolikéž celá šenkýřská obec města Kelče.
Adresa :
Před
urozeného a vznešeného pana
Johana Jiřího Freyttla,
B. V. knížecího biskup. olomouckého
panství kelečského dobře zřízeného
hejtmana , nám vysoce laskavého pána
pokorná žádost.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc únor 2005
Neděle 6. února v 16 hodin !!!
POLÁRNÍ EXPRES
Tom Hanks v mnoha rolích technicky revolučního vánočního příběhu Roberta Zemeckise o
vlaku dětství a fantazie. Americký výpravný animovaný film v českém znění, vstupné 23 Kč.
Neděle 13. února v 18 hodin
HOLKY TO CHTĚJÍ TAKY
Inken, Lena a Lucy sice už poznaly, co je to milování, jenže teď mají problémy s bydlením.
Vede cesta ke štěstí zase přes postel ? Německý film v českém znění, vstupné 35 Kč.
Neděle 20. února v 18 hodin
SVĚT ZÍTŘKA
Retro sci-fi se vrací do 30.let, kdy město Gotham prožívá útoky obřích létajících robotů a kdy
se půvabná reportérka Plyy Perkinslová spojí s leteckým dobrodruhem Joem Sullivanm, aby

odhalili příčinu i důvod únosů předních světových vědců. Americký výpravný velkofilm s
českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 27. února v 18 hodin
DUŠE JAKO KAVIÁR
Milostná tápání, omyly a pošetilosti tří sourozenců, jejich protějšků a přátel podle Milana
Cieslara. Český film, vstupné 35 Kč.
Na měsíc březen připravujeme :
Purpurové řeky II, Cesta kolem světa za 80 dní, Snowboarďáci
Na měsíc duben připravujeme :
Alexandr Veliký
Miroslav Pajdla, ved. kina

Kultura
Kulturní dům v Kelči

pátek 4. února 2005

VI. Farní ples
začátek ve 20 hodin
hraje hudební skupina Stíny
vstupné 50 Kč +10 Kč místenka
předprodej - čistírna paní Pitrunové, tel. 571 641 116
kulturní program s půlnočním překvapením, bohatá tombola

sobota 12. února 2005

V dubnu nás navštíví Hudební divadlo Karlín Praha s
představením
„ Na tý louce zelený „.
Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).
Školní kolo Olympiády v českém jazyce
10.12.2004 se u nás ve škole konalo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Zapojilo se
celkem 32 žáků z osmých a devátých tříd, kteří řešili úkoly mluvnické část a psali slohovou
práci na zadané téma. K nejlepším patřili tito řešitelé:
1. Libor Nenutil 9.A 21 bodů
2. Karel Vašák 9.B 20 bodů
Monika Kopřivová 9.A 20 bodů
3. Pavlína Richtárová 9.B 19 bodů
Martina Vaníčková 9.A 19 bodů.
Do okresního kola, které se bude konat v březnu, postupuje Libor Nenutil.
Soutěž připravila a vyhodnotila Mgr. Anna Schillingová.
Okresní kolo ve florbalu dívek základních škol
16.12.2004 se u nás ve škole konalo okresní kolo ve florbalu starších dívek základních škol.
Naše škola byla organizátorem této akce (Mgr. Roman Blaha, Mgr. Petr Zátopek, Mgr. Pavel
Faltýnek) a současně jsme měli své želízko v ohni – družstvo 11 hráček: Silvie Neradilová,
Denisa Vlčková, Nikola Hvorková, Lucie Matějičná, Gabriela Masaříková, Markéta
Pavlíková, Michaela Keclíková, Anna Chvatíková, Pavlína Richtárová, Zuzana Sommerová,
Pavlína Keclíková. Konkurence byla velká, neboť družstva ZŠ Loučky, ZŠ Luhu Vsetín, ZŠ
Karolinky a ZŠ Sychrova Vsetín patří v této sportovní disciplíně ke špičce v okrese. Proto
byly všechny zápasy velmi vyrovnané. Naše děvčata si vedla dobře, tři vítězné zápasy jim
pomohly ke 3. místu. Turnaj vyhrálo družstvo ZŠ Luh Vsetína a jako druhé se umístily hráčky
ZŠ Loučka. Do krajského kola postupoval pouze vítěz turnaje. Děkujeme děvčatům za
perfektní sportovní výkony a reprezentaci školy.

Zápis dětí do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje,
že zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2005/2006
se bude konat
ve středu 9.února v době od 13.00 do 16.30 hodin
v přístavbě školy.

K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.1999.
Zákonný zástupce si s sebou přinese občanský průkaz, rodný list dítěte, průkaz zdravotní
pojišťovny a vyplněný dotazník rodičů žáka nastupujícího do 1. ročníku. Dotazníky je možné
si vyzvednout v kanceláři základní školy, popř. v Mateřské škole v Kelči.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
Od 1. ledna 2005, kdy nabývá účinnosti zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dochází k některým
významným změnám v oblasti vzdělávání dětí.
Mateřské školy mají od 1. ledna 2005 postavení školy, poskytují vzdělávání dětí a stávají
se tak školským zařízením, čímž zaniká kategorie předškolních zařízení.
Vzdělávání se poskytuje za úplatu, která činí v naší mateřské škole pro tento školní rok
200,- Kč měsíčně / zvýšila se pouze o 20,- Kč ze stávajících 180,- Kč /.
Tato základní částka se snižuje o polovinu zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka
docházky do mateřské školy omezena na dobu nejvýše pěti kalendářních dnů v měsíci.
Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek a tuto
skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.
Výjimkou je vzdělávání dětí v poslední ročníku mateřské školy, které se poskytuje
bezúplatně.
V letošním školním roce se to týká 35 dětí, které se připravují na plynulý přechod do základní
školy.
Úplata za vzdělávání se poukazuje na účet mateřské školy a bude použita na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů (pomůcky, hračky, zařízení pro děti aj.). Naší snahou je zajistit dětem
zdravé a esteticky vhodné prostředí. Ve všech třídách byly vyměněny koberce, byly
zakoupeny nové židličky výškově stavitelné do jedné třídy, nové židličky chceme postupně
pořídit do všech tříd. V plánu máme i nová lehátka (lehká, ekologická). V jarních měsících
chceme zkvalitnit vybavení a zařízení školní zahrady.

A ještě něco z činnosti dětí …
Nový rok 2005 jsme přivítali pásmem zimních pohádek, které dětem zahrály paní
učitelky v mateřské škole.
V pátek 7. ledna navštívily všechny děti Kostel sv.Petra a Pavla v Kelči, kde si prohlédly
krásný pohyblivý betlém.
19. ledna k nám přijelo Divadlo „SLUNÍČKO“ ze Zlína s pohádkou„O 12
měsíčkách“.Divadlo nás navštíví opět 14. února a bude to Divadlo „ÚSMĚV“ s
pohádkou„Tři prasátka“.
Koncem ledna žila naše mateřská škola přípravami na „Dětský karneval“ - 30. 1. 2005.Děti
si vyráběly masky, pomáhaly paním učitelkám s výzdobou plakátů, do příprav se zapojili i
rodiče. Děkujeme sponzorům a všem těm, kteří nám se zajištěním této akce pro děti pomohli.
Na únor připravujeme pro děti zimní hry na sněhu v rámci plnění tématu„My se mrazu
nelekneme, do přírody vyběhneme“, které je součástí našeho výchovně-vzdělávacího
programu. Děti se také učí poznávat změny v přírodě, pečovat o zvířátka v zimě, seznamují se
s přírodními jevy a zákony.
9. února 2005 se 35 dětí z naší mateřské školy zúčastní Zápisu do 1. třídy Základní školy v
Kelči, aby prokázaly své schopnosti, zda jsou zralé k nástupu školní docházky.
S prostředím základní školy jsou už děti seznámeny. V rámci spolupráce se ZŠ v Kelči
organizujeme pro děti společné akce, využíváme tělocvičny základní školy, děti také
navštívily 1. třídu, kde si vyzkoušely, jak se sedí ve školních lavicích a prvňáčci jim zase
ukázali, co se už ve škole naučili.
Všechny děti se k zápisu moc těší a my jim přejeme hodně úspěchů.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé

Informace pro členy ČRS MO Kelč




Poslední termíny prodeje povolenek a členských známek na rok 2005 jsou stanoveny na
20.2.2005 a 27.2.2005. Doba výdeje od 9.30 do 11.30 hodin v kanceláři místní organizace.
Podmínky prodeje povolenek jsou zveřejněny v lednovém Zpravodaji a ve vývěsce místní
organizace.
Členská schůze se uskuteční v pátek 4. března 2005 od 18.00 v zasedací místnosti Hasičského
domu v Kelči.

Jaroslav Orel, jednatel ČRS MO Kelč

Honební společenstvo Kelečsko se sídlem v Kelči

POZVÁNKA
Honební společenstvo Kelečsko se sídlem v Kelči zve všechny své členy a vlastníky půdy v
K. ú. Kelč, Komárovice, Lhota na
V A L N O U H R O M A D U,
která se bude konat 11. února 2005 v 15.00 hodin v restauraci U Pajdlů na náměstí v Kelči
Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti hon. společenstva
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr
V případě, že valná hromada nebude usnášení schopná, svoláváme náhradní valnou hromadu
Honebního společenstva 11. února 2005 v 16.00 hodin v restauraci U Pajdlů.
Ing. Jan R y š k a, starosta HS

Nová služba pro seniory v Kelči

Senioři a sociálně slabší občané mají možnost využít program „ Obec seniorům“, který již
úspěšně funguje ve více jak 100 obcích Moravskoslezského kraje.
Společnost MAK-FES Frýdek - Místek nabízí výběr z 54 druhů hotových jídel
sterilizovaných ve skle s 6 měsíční trvanlivostí za sníženou cenu 27,50 Kč za jedno jídlo.
Objednávky přijímá paní Anna Vykopalová, Kelč čp. 188, na tel. č. : 571 641 945 a výdej
obědů je v penzionu v Kelči ( naproti kostelu sv. Petra a Pavla ) vždy po oznámení místním
rozhlasem.

Tříkrálová sbírka v Kelči a okolí

6.1. – 9.1. 2005
Ve spolupráci s valašskomeziříčskou Charitou se u nás v Kelči a přilehlých obcích
uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům, vězňům. Významná je
rovněž humanitární pomoc v zahraničí a zvláště letos lidem postiženým ničivým
zemětřesením v Asii.
Vybíralo se do pokladniček s logem Charity.
V Kelči a okolí se utvořilo deset skupin, které se snažily sesbírat hotovost pro potřeby
druhých.
Vybralo se :
Babice, Lhota u Kelče

Pavelková Lenka

6477 Kč

Kelč

Perutka Tomáš

5738,50 Kč

Kelč

Hlavicová Anna

9001,50 Kč

Kelč

Hlavica Jiří

5442 Kč

Kelč

Hlavica Martin

7346,50 Kč

Kladeruby

Kopřivová Anna

7875 Kč

Kladeruby

Zimmerová Jiřina

4120 Kč

Němetice

Leinertová Marta

4777 Kč

Zámrsky

Pavlík František

11031,50 Kč

Skalička

Váňa Karel

7972 Kč

Pokladničky celkem

Sbírky v kostele

69781 Kč

Kelč

37697 Kč

Kladeruby

8000 Kč

Komárovice

4100 Kč

Loučka

7320 Kč

Němetice

3900 Kč

Skalička

4348 Kč

Sbírky FÚ celkem

65365 Kč

Sbírka Charity
celkem

135.146 Kč

Děkujeme všem za otevřené dveře a srdce.
Lidé, jste skvělí !
Hanka Stromšíková

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Strnadel Pavel Kelč
Špůrek Lubomír Kelč
Hlochová Františka Němetice
Tomola Pavel Kelč
Havlíková Jana Kelč
Slimáčková Marie Kelč
65 let
Rolinc Jindřich Němetice
Masařík Antonín Kelč
Pitrun Antonín Kelč
75 let
Kunovský František Němetice
82 let
Volfová Bohuslava Kelč
83 let
Jiříčková Marta Kelč

Úmrtí
Nováková Marie 76 let Kelč
Slimáčková Marie 77 let Kelč
Masaříková Anna 66 let Kelč

