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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Kelč dne 4.3.2019.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2018 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2018 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření ZŠ za rok 2018
a převedení hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši 116.242,46 Kč do rezervního fondu školy.
Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou k 31.12.2018 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření MŠ za rok 2017.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok
2018 a návrh čerpání sociálního fondu na rok 2019 dle předloženého materiálu.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení automobilu – osobní dodávky“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč AUTOSALON Kromexim, s.r.o., Hulínská 2383/3, 767 01 Kroměříž. Rada schvaluje uzavření smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování pracovně-lékařských služeb
s KaGAN MEDICINE a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské Meziříčí.
Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků a záměr směny pozemků.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku Sdružení rodičů při Základní škole Kelč na pořádání tanečního kurzu pro žáky 9. tříd
v měsících duben a květen 2019.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči spolku Rodinné
centrum Slůně na pořádání „Dětské burzy jaro–léto“ dne 15.3.2019.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor hasičského domu v Kelči spolku OREL
Jednota Kelč na uspořádání tanečního semináře pro děti a mládež tanečních souborů
Ruty Šuty Kelč a Country Dance Montana Horní Benešov dne 27.4.2019.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči (výčep) spolku
Turistický oddíl mládeže Myšáci Kelč, z.s., společně s Kulturní komisí Rady města
Kelč na pořádání akcí „Kavárnička v pět“ v roce 2019.
Rada bere na vědomí požadavky Osadních výborů Lhota, Komárovice, Babice a Němetice na rok 2019. Požadavky budou projednány na společných jednáních rady
a osadních výborů.
Rada schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 4
v Kelči s nájemníkem H.Va. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o nájmu bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 13
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v Kelči s nájemníkem T. F. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo na sazbu a tisk Zpravodaje města Kelč pro roky 2019,
2020 a 2021 se zhotovitelem Petrem Brázdou, Nová 1, 690 02 Břeclav, IČ: 61414301
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8023050-001 „kabelová přípojka
NN“ na pozemku p.č. 2023/3 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby „Sjezd pro novostavbu RD parc.č. 314/78 v k.ú. Kelč-Staré Město“ na pozemku p.č. 318 v k.ú. Kelč-Staré Město se Z.
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje revokaci svého usnesení č. 46/6 z 14.1.2019 na toto znění: Rada
schvaluje ocenění a zařazení do majetku města Kelč stavbu mostku přes náhon v Komárovicích (u Kučerového) dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Kelč (Lhota) – Dopravní automobil“.
Rada schvaluje výzvu, seznam oslovených uchazečů, zadávací podmínky včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií na akci „Kelč (Lhota) – Dopravní automobil“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Kelč (Lhota) – Dopravní automobil“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Jaroslav Orel a Zdeněk Porazil, náhradník Anna Bičanová.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu: k.ú. Lhota u Kelče, p.č. 616/2–2 ks třešeň, 1 ks
bříza a 1 ks jírovec.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2019 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

Příloha usnesení č. 73/10 z 10. zasedání Rady města Kelč ze dne 4.3.2019.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2019:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Syryčanský Jiří, Kelč 408 (tenis)
Rušarová Olga, Kelč 513 (tenis)
Stříteský Petr, Kelč 513 (motorismus)
SH ČMS - SDH Komárovice
Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s.
Volejbalový klub Kelč, z.s.,

,- Kč
,- Kč
20.000,- Kč
10.000,- Kč
14.000,- Kč
22.000,- Kč
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7. Amatér Komárovice, z.s.
8. Český svaz chovatelů, ZO Kelč
9. Myslivecký spolek BOŘÍ, Lhota-Babice
10. SH ČMS - SDH Babice
11. Rodinné centrum Slůně Kelč, z.s.,
12. JUNÁK – Český skaut, středisko Kelč, z.s.
13. Motoclub Kelč, z.s.
14. TOM Myšáci Kelč, z.s.
15. Český svaz včelařů, z.s.

15.000,- Kč
10.000,- Kč
6.000,- Kč
25.000,- Kč
15.000,- Kč
25.000,- Kč
35.000,- Kč
21.000,- Kč
30.000,- Kč

Informace k volbám
Městský úřad v Kelči, 756 43 Kelč č.p. 5, okr. Vsetín
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. 5.2019
Oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta města Kelč Ing. Karel David podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:
pátek 24.5.2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 25.5.2019 od 8.00 hod do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč
- obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech
na katastrálním území Kelč-Staré Město
- v okrsku č. 2 Kelč – zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Nové Město
- v okrsku č. 3 Němetice – zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75
pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Němetice
- v okrsku č. 4 Komárovice – zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích
čp. 37 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Komárovice
-

v okrsku č. 5 Lhota – zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46 pro voliče
s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Lhota u Kelče

-

v okrsku č. 6 Babice – zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24 pro
voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Babice u Kelče
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3. Voliči, včetně voličů s voličským průkazem, bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky). Volič,
který je občanem jiného členského státu prokáže svou totožnost a občanství jiného
členského státu a že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel podle
zvláštního právního předpisu.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ing. Karel David,
starosta

Fond malých projektů
Město Kelč realizuje projekt Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce. Projekt je
spolufinancován v rámci operačního programu Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika, Fond malých projektů. Poskytovatelem je Region Bílé Karpaty.
Projekt je realizován v období 11/2018 – 10/2019.
V Kelči se buduje „Naučná stezka Kelč“, má dva okruhy. Malý okruh, měřící
2,4 km, má 11 zastavení. Začíná na náměstí, vede centrem města a památkovou
zónou a seznamuje návštěvníky především s historickými, kulturními, ale i přírodními památkami. Velký okruh začíná také na náměstí a propojuje významné krajinné prvky s historickými objekty města. Měří 12,5 km a je vhodný i pro cyklisty.
Stezka je doplněna kovovými informačními tabulemi v obci, dřevěnými informačními panely u rybníka Valcha a na vrchu Strážné a odpočívadly na vrchu Strážné
a u rybníka Chmelník.
Partnerská obec Ladce vás zve k návštěvě poutního místa, které se nachází v těsné
blízkosti obce na hoře Butkov, kde bylo vybudováno Skalní Sanktuárium Božího
milosrdenství. Křížová cesta vás dovede až na vrchol, kde se nachází Kaplička Božího milosrdenství, památník svaté sestry Faustíny, památník svatého otce Jana
Pavla II. a nad tím vším dominuje velký svatý kříž. Skalní sanktuárium bylo vybudováno poměrně nedávno a určitě stojí za návštěvu.

FOND MALÝCH PROJEKTŮ
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Kompostéry

Sběrný dvůr

Objednané kompostéry budou k vyzvednutí v druhé polovině června 2019
ve sběrném dvoře v Kelči. Přesný termín
bude včas zveřejněn. Sledujte webové
stránky města, FB města a hlášení rozhlasu.
(MS)

SD slouží i občanům, kteří v Kelči či
místních částech nemají trvalý pobyt,
ale vlastní zde objekt sloužící k rekreaci a za tento platí roční poplatek za svoz
odpadu. Obsluze sběrného dvora se
prokáží dokladem o zaplacení. Pokud je
platba provedena bezhotovostně, doklad
o zaplacení vám vystaví na požádání
pracovnice MěÚ v Kelči.

Svoz odpadů v květnu
Plasty: středa 8. 5. 2019,

Papír, tetrapak: pátek 24.5.2019

KULTURNÍ A JINÉ AKCE

7

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2019

Dětský den v Kelči - neděle 2.6.2019
v areálu u kulturního domu a v parku
Společná akce místních organizací, spolků a sdružení pro všechny dě i rodiče.
Cílem je zapojit dě do různých disciplín, aby si zasportovaly, pobavily se a také
se třeba rozhodly, co za sport či disciplína je bude bavit nejvíce.
Fotbalis – fotbalové hřiště
Hasiči – tréninková trať u fotbalového hřiště
Motoklub – víceúčelové hřiště
Myslivci – peklo (laserová střelnice)
Skau – lukostřelba u klubovny (nebo i v parku)
Volejbalis – antukové hřiště v parku
Turisťák – překážky v parku
DS Anděl – soutěž o nejlepší Sedmikrásku – vílu z Kelče a okolí – na pódiu u KD.
V programu vystoupí nejmenší tanečnice z Kelče pod vedením Niki, aerobik
Pastelky Kelč, Ruty Šuty Kelč, paní Vyčítalová se psem Akimem. Bližší informace
jsou na plakátě DS Anděl.
Ve stánku města Kelč (u KD) si každý účastník vyzvedne průvodní list, do kterého bude
sbírat razítka jednotlivých stanovišť. Pro získání odměny v cíli je nutné projít všechna
stanoviště.
Občerstvení zajišťuje DS Anděl a v provozu bude i La Putyka.
Pro zpestření celého dne bude dětem k dispozici zdarma skákací hrad a malování na
obličej, které zajišťuje RC Slůně.

Za deště se akce nekoná.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Mateřská škola Kelč realizuje Evropský projekt
Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze II v MŠ Kelč“ (č. projektu CZ. 02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011393).
Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy
Šablony II. Realizace probíhá v období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2021. Projekt je zaměřen na
kombinaci témat: personální podpora – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny ve škole.
Dne 2. května proběhne „ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ“ v době od 10:00 do 16:00 hodin v budově
Mateřské školy Kelč. Rádi přivítáme nejen děti s rodiči, ale i všechny ostatní návštěvníky,
kteří přijdou na „Den otevřených dveří“. Na 7. května připravujeme „Odpoledne pro mou
maminku“ s drobným pohoštěním a dárečkem. Nejmladší děti potěší maminky a babičky
básničkami, písničkami a starší děti budou dramatizovat pohádky. Divadlo Smíšek přijede
za dětmi 9. května s pohádkou „Vynálezy strýčka Koumese“. Od 13. května do 11. června
absolvují předškoláci 7 lekcí plaveckého výcviku v Plavecké škole Hranice. Na závěrečnou
lekci pozveme jejich rodiče, aby se přesvědčili o nových dovednostech svých dětí. V týdnu
od 13. do 17. května proběhne tradiční „Barevný týden“ se spoustou her, v barevném oblečení i s dobrým jídlem, které nám paní kuchařky dle daných barev připraví. Letošní rok
se nese v pohádkovém duchu, a proto jsme na školní výlet zvolili návštěvu zámku. Dne
15. května pojedou děti do Lešné, kde pro ně budou připraveny programy: „S princeznou
v komnatách“, „Po stezkách zahradníků“ a „Zámecké tvořivé dílničky“. Dne 21. května
přijede za dětmi Hodonínské divadlo s pohádkou „Skřítek Vítek“. O týden později nás čeká
téma „Voda, vodička“. Vydáme se na delší vycházku k Juhyni, kde budou děti pozorovat
život u vody, poznávat rostliny a živočichy. Cestou navštívíme zahradnictví p. Čecha. Podle
počasí navštíví děti z třídy ježečků a berušek Farmu Němetice, podívají se na chov telátek
a selátek, děti uvidí koně a jiná domácí zvířata. Dne 24. května se budeme společně fotografovat. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne 29. května v kulturním domě. Děti
předvedou své pohádkové pásmo. Zábavný program pro ně připraví dětský ilustrátor Adolf
Dudek. Pozvání na tuto slavnostní akci patří paním učitelkám, panu starostovi, zástupcům
Sdružení rodičů při MŠ v Kelči a také srdečně zveme rodiče, babičky a dědečky našich předškoláků. Tablo předškoláků bude umístěno v opravně obuvi u pana Hýže. Dne 31. května zahrají paní učitelky dětem k jejich svátku pohádku a rozdají dárečky. Dne 4. června odpoledne
se mohou všichni těšit na Dětský den, který se za přítomnosti rodičů uskuteční na školní zahradě. Divadlo Koráb zabaví nejen malé, ale i ty velké. Pokud nám bude přát počasí, opečeme
si špekáčky na našem ohništi, v opačném případě se přesuneme do kulturního domu. O tom,
co ještě s dětmi stihneme v červnu, vás budu informovat zase příště.
Mgr. Šárka Večeřová, ředitelka mateřské školy
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Matematická Pythagoriáda 2018/2019
Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5.,
6., 7.a 8. ročníků základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
kteří mají zájem o matematiku.
Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úlohy
této soutěže vycházejí ze znalostí matematiky odpovídajících ročníků ZŠ a víceletých
gymnázií, zúčastnit se této soutěže může každý žák příslušného ročníku – není tedy
nutné být matematickým talentem.
Příklady rozvíjí mj. prostorovou představivost či logické uvažování. Soutěž má dvě
kola školní a okresní. Při této soutěži se nepoužívají ani tabulky, ani kalkulačky. Úlohy pro jednotlivá kola jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze
ZŠ a víceletých gymnázií. Úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z RVP.
Pythagoriáda má v letošním školním roce tyto úspěšné řešitele:
5. třídy
1. Markéta Vozáková
2. Kristýna Pajdlová
3. Bedřich Maceček

6. třída
1. Mikuláš Valíček
2. Adam Hegar

7. třída
1. Lenka Valuchová
2. Jan Šatran

8. třída
1. Markéta Ševčíková

Exkurze do ZOO
Dne 2. 4. 2019 se naše 7. třída vypravila autobusem do ZOO Lešná na exkurzi. Tato
exkurze se uskutečnila v rámci vyučováni přírodopisu, ve kterém jsme celý půlrok
probírali obratlovce. Den předem nás ve škole paní učitelka rozdělila do skupin a ty
pojmenovala podle méně známých druhů zvířat. V těchto skupinách jsme potom
pracovali.
Při vstupu do ZOO jsme hned v pokladně obdrželi kovové žetony, které jsme podle svého uvážení rozdělovali zvířatům, kterým jsme chtěli přispět na jejich záchranu. Poté jsme se vydali k výběhu lachtanů, kde na nás čekala průvodkyně a ta nám
o lachtanech řekla mnoho zajímavostí. Dále jsme pokračovali k výběhu tučňáků,
zuborožců a rejnoků. U těch jsme se zdrželi nejdéle, měli jsme možnost si je i nakr11
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mit a „pohladit“ - z toho jsme byli opravdu nadšení. Ve druhé polovině programu
jsme se ve skupinkách rozešli po ZOO a hledali zvířata podle místa jejich výskytu
v přírodě, plnili jsme zadané úkoly a také tato zvířata fotografovali.
Dopoledne plné zajímavých činností nám velice rychle uteklo. Docela nás mrzelo, že
nemůžeme zůstat déle.
Tato exkurze se nám všem velmi líbila. Dozvěděli jsme se hodně nových a zajímavých informací.
Za organizaci této exkurze děkujeme p. třídní učitelce Fabíkové a p. uč. Machačové.
Za žáky 7. třídy
Veronika Drajsajtlová

Vedení Základní školy Kelč spolu
s pedagogickým sborem vás srdečně zve na

Přehlídku vítězů
recitační soutěže školy,
která se uskuteční
ve středu 15. května
od 15.30 hodin
v sále Kulturního domu Kelč.
V průběhu odpoledne vystoupí školní pěvecký sbor.
Těšíme se vás!

PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy
12
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ INFORMUJE

„Příspěvek ZK“ Realizovaný účel je
spolufinancován z prostředků Zlínského kraje
V Minimálním preventivním programu školy se každý rokk
zaměřujeme na jednu stěžejní oblast rizikového chování.
V tomto roce 2019 jsme vybrali problematiku poruch příjmu
potravy a připravili projekt „Jsem FIT“. Již tradičně jsme požádali o příspěvek Zlínského kraje z programu zaměřeného na prevenci rizikového
chování, opět jsme byli úspěšní a získali na realizaci projektu finanční dotaci.
Prostřednictvím aktivit projektu „Jsem FIT“ chceme motivovat žáky k přijetí odpovědnosti za své zdraví a informovat je o zásadách zdravého životního stylu. Za tímto
účelem jsme připravili činnosti, které budou probíhat průběžně celý rok a jejichž
prostřednictvím budeme žákům ukazovat možnosti změny či úpravy životosprávy
a životního stylu. Jsou to například „(Z)važ si sám sebe“, kdy jsme žákům na úvod
projektu nabídli možnost zjistit pomocí speciální váhy svou hmotnost (BMI index)
a průběžně diskutovat o tom, co to znamená a jak tyto hodnoty ovlivnit. Pod názvem
„Jak se dřít a nesedřít aneb cvičíme s ničím“ jsou ukázky zábavných pohybových
aktivit a cvičení i bez nářadí, které lze realizovat kdekoliv, a všichni se již těší na akci
„Vaříme zdravě a chutně“, kde žáci nejen zdravé pokrmy ochutnají, ale i sami připraví. Neoddělitelnou součástí projektu bude zážitkový program pro žáky realizovaný
odborníky na danou problematiku s názvem „Chceme dobře vypadat“ a seminář na
téma poruchy příjmu potravy pro pedagogické pracovníky.
Celý projekt vyvrcholí na podzim třídenním preventivně sportovním pobytem žáků
na Tesáku, který je naplněn tematickými aktivitami a mezi našimi žáky velmi oblíben.
Ing. Hana Tomková,
metodik prevence

Žáci absolvovali hipoterapii
V pátek 12. 4. prožili žáci Praktické školy Odborného učiliště v Kelči příjemný a netradiční
den s koňmi. Toto jim bylo umožněno v jezdecké
stáji JUKO v Rouském, kde si mohli vyzkoušet
jízdu kočárem, péči o koně a také jízdu na koňském hřbetu – hipoterapii, která je významným
rehabilitačním oborem. Slečna Klárka jim představila 17 koní. Na hřbetu koně Lukáše každý
13
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žák absolvoval krátkou rehabilitační jízdu,
která pro ně byla velkým zážitkem. Blízkost
koní v nich zanechal hluboký citový prožitek. Jako odměnu pro koníky kluci donesli
mrkvičky, jablíčka a suchý chleba. Žáci také
měli možnost vidět poníky, vietnamské
prasátko, kočičky, kozy a pejska.
Juráňovi, kterým tato stáj patří, byli velmi
vstřícní a ochotní nám vše ukázat. Věnovali
nám svůj čas, za to jim patří velký dík. Tento den si všichni užili, i když počasí nebylo
podle našich představ.
Hipoterapie – fyzioterapeutická metoda využívající hřbet koně pro nácvik a obnovení pohybu člověka. Protože je koňský hřbet krásně prostorný, může se na něm
ležet, sedět, klečet, opírat o balóny a polštáře, nebo i sedět ve dvou (terapeut s klientem). To je důvod, proč mohou hipoterapii absolvovat i miminka a dospělí v pokročilém věku. Ať už je klient na koni v jakékoliv poloze, je vynášen z těžiště svého
i koně, a tím se aktivuje jeho stabilizační systém, cvičí se koordinace a rovnováha,
zpevňují se a protahují svaly. Uvolněná pánev klienta, kopíruje koňský hřbet v rytmickém a cyklickém pohybovém vzoru jako kdyby lezl nebo chodil.
Jezdecká stáj JUKO v Rouském nabízí mimo jiné příměstské tábory pro děti, vyjížďky na koních po okolí pod odborným dohledem, výuku jízdy na koni – zaškoluje
praxi, ne teorii.
Ivana Skýpalová

XII. ročník Zámeckého vázání
se vzpomínkou na pana Libora Mašlaně
První dubnový čtvrtek byl v Odborném učilišti v Kelči věnován mezinárodní meziučilištní soutěži žáků speciálních
škol v aranžování a také vzpomínce na pana učitele Libora
Mašlaně, který před dvanácti lety Zámecké vázání přivedl na
svět. Tento ročník byl opravdu jedním z největších. Dokazuje
to účast pedagogů a žáků devíti škol; z Maďarska – OU Bajai,
Slovenska – OU Ladce, SŠ Valašské Meziříčí, OU Křenovice,
OU Cvrčovice, SOŠ Velký Újezd, OU a Prš Nový Jičín, OU
Praha Jarov a našeho odborného učiliště. Nad celou akcí měli
záštitu: Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
Kelč, Český zahrádkářský svaz, z.s. Praha Žižkov a město
14
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Kelč, již věnovali ceny pro vítěze a pozornosti pro školy. Tímto všem sponzorům děkujeme za možnost zrealizování této akce. Porota, ve tříčlenném
složení, hodnotila u všech osmnácti
soutěžících „Pařezovou chaloupku“
a „Věneček pro lesní vílu“, dva úkoly,
které žáci vytvářeli. Během celé akce
panovala velmi přátelská nálada, protože s mnoha vyučujícími se známe
dlouhou řádku let a na tato setkání se
každým rokem těšíme. Byli mezi námi
i „nováčci“, např. z Prahy Jarova, či z maďarské Baji, a díky překladatelce ze Slovenska
navázali nové kontakty s již pravidelnými účastníky soutěže.
Letošní ročník byl bohatý i na návštěvníky. Příchozí hosté pozitivně hodnotili, jak
se žáci s různými zdravotními nevýhodami dokáží v kreativních úkolech zrealizovat.
Ve XII. Zámeckém vázání bylo pro porotu velmi těžké vybrat ten nejlepší výrobek,
konkurence byla na vysoké úrovni. Prvenství by mělo patřit všem, zmínila v závěrečné
řeči paní ředitelka Mgr. Ryšková.
Dalším milým počinem byly následné akce po vázání. Jednak se tradičně jednalo
o výstavu v Hasičském domě v Kelči, při příležitosti Výroční schůze MO ČZS v Kelči
a chaloupky dále pokračovaly na výstavy do Všechovic a Horního Újezdu. Některé
jste mohli vidět i Vy, kteří jste vedli své děti k zápisu do 1. třídy v ZŠ v Kelči. Potěšily
i návštěvníky v Institutu Krista Velekněze, z.s., v Centru sociální rehabilitace v Choryni
při jarmarku.
Všem zúčastněným, kteří se na Zámeckém vázání podíleli, patří velký dík a také Tomáši
Kaňovi a Jakubovi Kaššovi za reprezentaci Odborného učiliště Kelč.
Pavla Honešová, UOV Zahradnické práce, OU Kelč

Prodavačské práce: exkurze do továrny na ohýbaný nábytek TON
Bystřice pod Hostýnem
V Minimálním preventivním programu školy se každý rok zaměřujeme na jednu stěžejní
oblast rizikového chování. V tomto roce 2019 jsme vybrali problematiku poruch příjmu potravy a připravili projekt „Jsem FIT“. Již tradičně jsme požádali o příspěvek Zlínského kraje
z programu zaměřeného na prevenci rizikového chování, opět jsme byli úspěšní a získali na
realizaci projektu finanční dotaci.
Prostřednictvím aktivit projektu „Jsem FIT“ chceme motivovat žáky k přijetí odpovědnosti
za své zdraví a informovat je o zásadách zdravého životního stylu. Za tímto účelem jsme
připravili činnosti, které budou probíhat průběžně celý rok a jejichž prostřednictvím budeme
15
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žákům ukazovat možnosti změny či úpravy životosprávy a životního stylu. Jsou to například
„(Z)važ si sám sebe“, kdy jsme žákům na úvod projektu nabídli možnost zjistit pomocí speciální váhy svou hmotnost (BMI index) a průběžně diskutovat o tom, co to znamená a jak
tyto hodnoty ovlivnit. Pod názvem „Jak se dřít a nesedřít aneb cvičíme s ničím“ jsou ukázky
zábavných pohybových aktivit a cvičení i bez nářadí, které lze realizovat kdekoliv, a všichni se
již těší na akci „Vaříme zdravě a chutně“, kde žáci nejen zdravé pokrmy ochutnají, ale i sami
připraví. Neoddělitelnou součástí projektu bude zážitkový program pro žáky realizovaný
odborníky na danou problematiku s názvem „Chceme dobře vypadat“ a seminář na téma
poruchy příjmu potravy pro pedagogické pracovníky.
Celý projekt vyvrcholí na podzim třídenním preventivně sportovním pobytem žáků na Tesáku, který je naplněn tematickými aktivitami a mezi našimi žáky velmi oblíben.
Ing. Hana Tomková,
metodik prevence

Oborová učilištní soutěž prodavačů v roce 2019
Přehoupl se nový rok a opět žáky oboru prodavačské
práce čekala oborová soutěž. V půlce března si žáci
mohli vyzkoušet a prověřit, co se během výuky naučili
nebo v čem se zdokonalili. Ze tří ročníků se zúčastnilo celkem 17 žáků. Účast v soutěži slouží k tomu, aby
si žáci vyzkoušeli a prověřili svoji dovednost a získané
vědomosti. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny a soutěž
proběhla ve dvou dnech na našem OU Kelč v pracovně prodavačů. Disciplíny v soutěži začaly písemným
testem, poté následovalo společné balení bonboniéry,
kde byl stanovený časový limit a bodoval se samozřejmě
vzhled. Samostatnou disciplínou bylo vypsání a správně sečtení paragonu. Soutěž pokračovala za pultem. Žáci jednotlivě zaúčtovali připravený nákupu na pokladně, zvážili připravené
zboží. Po namarkování zboží žáci do určité peněžní hodnoty vrátili peníze. To vše se konalo
pod dohledem oborové komise. Některým žákům uniklo umístění o pár bodů nebo kvůli
zbytečným chybám. Po sečtení všech bodů máme tyto výsledky:
1. ročník
2. ročník
3. ročník

1. místo
Silvie Lakatošová
Jitka Mánková
Marie Vašková

2. místo
Martin Bílek
Sandra Pačanová
Sabina Holá

3. místo
Drahomíra Tulejová
Terezie Losová
Miriam Šerá

Taky bylo vyhodnoceno a oceněno místo za nejlepší výsledek Jitce Mánkové. Pro
žáky je to inspirace k zlepšení svým dovedností a umu. Letošní ročník byl hlavně
zaměřen na žáky třetího ročníku, kteří budou skládat závěrečné zkoušky.
zapsala Hanka Stromšíková
16
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SPORT

KOPANÁ: Rozpis utkání květen–červen 2019
Družstvo
Dorost
Muži
St.přípr.
Muži
St.přípr.
Dorost
Dorost
St.přípr.
Ml.přípr.
Muži
Muži
St.přípr.
Dorost
Dorost
Muži
St.přípr.
Muži
Dorost
Muži
Dorost

Den
So
Ne
Ne
So
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
So
Ne
Ne
So
So
Po
Pá
Ne
So
Ne

Datum
4.5
5.5
5.5
11.5
12.5
12.5
19.5
19.5
19.5
19.5
25.5
26.5
26.5
1.6
1.6
3.6
7.6
9.6
15.6
16.6

Začátek
10:00
10:00
10:00
16.30
11:15
13:30
10:00
10.00
14:00
16:30
17:00
11:15
14:00
14:30
17.00
17:30
18:00
10:00
17:00
14:00

Utkání
Louky B
Val. Příkazy
Val. Bystřice
Kelč
Kelč
Kelč
Chropyně
Horní Bečva
Kelč
Nedašov
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Rožnov B
Rožnov
Lůžkovice
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Vlachovice
Vidče
Vlachovice
Kelč
Kelč
turnaj
Kelč
Vidče
Dolní Bečva
Vel. Karlovice
Vizovice
Brumov B
Kelč
Kelč
Kelč
Hrachovec
Luhačovice

Doprava
bus Ústí
auta
auta

bus Ústí
auta
auta

auta
auta
auta

Nové vedení chce stabilizovat fotbal v Kelči
Vážení fotbaloví příznivci, vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto formou informovali o změnách, které v posledních měsících
proběhly v Tělovýchovné jednotě Kelč, z.s. (dále jen jako „TJ Kelč“ nebo „spolek“).
Do jarní části sezony 2018/2019 vstoupil fotbalový oddíl TJ Kelč s čerstvou energií
nejen na hřiště, ale i mimo hrací plochu. Dne 1.12.2018 se uskutečnila Valná hromada TJ Kelč. Na této veřejné schůzi bylo zvoleno nové obměněné vedení spolku. Jeho
novým předsedou se stal pan Václav Škařupa mladší. Ten ve funkci vystřídal pana
Tomáše Srkalu, který písemným dopisem, doručeným TJ Kelč 27.9.2018, rezignoval
17
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na svou funkci předsedy spolku. Tato písemná rezignace byla TJ Kelč doručená právní
zástupkyní (advokátkou) pana Tomáše Srkaly. V tomto dopise právní zástupkyně pana
Tomáše Srkaly upozornila TJ Kelč na to, že dle § 160 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, zaniká funkce předsedy spolku uplynutím dvou měsíců ode dne doručení
tohoto oznámení. Z tohoto důvodu zanikla funkce předsedy spolku panu Tomáši Srkalovi (dále také jako „bývalý předseda“) dnem 27.11.2018.
Na proběhnuvší valné hromadě byla členy spolku odvolána jednatelka paní Pavlína Srkalová Jemelková (dále jen jako „bývalá jednatelka“). Současně byli na valné hromadě
zvoleni noví představitelé výkonného výboru i představitelé kontrolní komise. Přítomnými členy TJ Kelč bylo dále rozhodnuto o zavedení členských příspěvků na hráče (od
400,- Kč do 1200,- Kč za příslušný kalendářní rok), které se podle dané kategorie platí
jak za dospělé fotbalisty, tak i za mládež a děti.
Za tuto podporu velmi děkujeme. Přesto vybrané částky ani zdaleka nepokryjí veškeré nutné výdaje, které jsou s chodem největšího spolku v Kelči spojeny.
Jelikož ke konci roku 2018 došlo k zániku funkce bývalého předsedy spolku, bylo zapotřebí, aby bývalý předseda spolku předal výkonnému výboru TJ Kelč veškeré doklady (veškeré listiny, výpisy z bankovního účtu, účetní doklady, materiální věci, účetní
knihy, účetních závěrky apod.), které za dobu svého funkčního období evidoval, archivoval.
Ke dni 30.9.2018 byly bývalým předsedou spolku uzavřeny účetní knihy a byla vyhotovena příslušná účetní závěrka za kalendářní rok 2018. Účetní knihy (za období let
2016 až 2018) byly dne 27.11.2018, tedy přesně v poslední den zániku funkce bývalého
předsedy, nalezeny na stole v restauraci „La Putyka“. Bohužel tímto způsobem nedošlo k osobnímu předání, a tudíž nebyl ani podepsaný odpovídající předávací protokol
o převzetí a přebrání daných dokumentů (tak jak tomu bylo učiněno při předání účetních dokladů za rok 2014 a 2015). Po prostudování vedeného účetnictví za období let
2016 až 2018 vyvstaly určité nejasnosti, které se týkají evidence příslušných účetních
dokladů a samotného účetnictví. Jelikož nedošlo k osobnímu setkání, nebyly nově
zvolenému vedení vysvětleny (objasněny) náklady na reprezentaci fotbalového oddílu,
které dosahovaly značných finančních částek.
Dle výpisu z bankovního účtu, který byl založen v příslušných dokladech činil zůstatek
na bankovním účtu TJ Kelč ke dni 27.11.2018 částku v celkové výši 1.199,68,- Kč. Tato
částka nebyla novému vedení TJ Kelč do dnešního dne předána.
K výše uvedenému je nutné sdělit, že vedením účetnictví byla samostatným rozhodnutím bývalého předsedy spolku pověřena paní účetní z Olomouce, která provádí výkon
účetnictví na základě příslušného oprávnění. Správu bankovního účtu a pokladny TJ
Kelč vykonával za dobu své funkce výlučně bývalý předseda spolku, přičemž žádné
další osoby neměly k finančním prostředkům či bankovnímu účtu TJ Kelč přístup.
Dne 31.12.2018 byl TJ Kelč doručen doporučený dopis od Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky. V tomto dopise bylo TJ Kelč vyzváno k úhradě dlužné
částky ve výši 64.928, - Kč, která představuje dlužné pojistné na veřejné zdravotní
18
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pojištění za období roku 2014 do roku 2018 a dále vyměřené penále za pozdní úhradu
této částky ve výši 29.430, - Kč, tj. celkem dlužná částka v celkové výši 94.358, - Kč.
Počátkem roku 2019 byl TJ Kelč doručen doporučený dopis od České správy sociálního zabezpečení. V tomto dopise bylo TJ Kelč vyzváno k úhradě penále ve výši 46.386,
- Kč, které představuje penále za pozdní úhradu sociálního pojištění za období roku
2014 do roku 2018. Nutno podotknout, že v tomto konkrétním případě se nám danou
situaci podařilo vyřešit těsně před zahájením exekučního řízení nařízeného na spolek.
Následně byl TJ Kelč Finančním úřadem Valašské Meziříčí vyměřen dluh v celkové
výši 16.605, - Kč korun za nepřiznání a nezaplacení DPH v kalendářním roce 2018.
Již v průběhu roku 2018 TJ Kelč řešila s městem Kelč dluh ve výši 59.108, - Kč, a to za
neuhrazené faktury za elektřinu a vodu v restauraci „La Putyka“ za období let období
2015 až 2018. Rovněž je nutné zmínit, že spolku vůči městu Kelč narostl také dluh
o částku 8.624, - Kč, která představuje neuhrazenou částku za sečení travnatého hřiště
TJ Kelč za podzimní část fotbalové sezóny 2018.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a celkové výši dluhů se zvažovalo i úplné
ukončení fungování fotbalu v Kelči. Město Kelč, které je vlastníkem restaurace „La
Putyka“ i celého fotbalového areálu, na únorové schůzi zastupitelstva obce schválili spolku mimořádnou půjčku ve výši 150.000, - Kč. Tato částka sloužila výhradně
k zaplacení dluhů výše uvedeným státním institucím. Samozřejmě jsme se zavázali
příslušnou půjčku městu Kelč vrátit. Za schválení a poskytnutí předmětné půjčky
zastupitelstvu města Kelč touto formou ještě jednou velmi děkujeme.
Coby nové vedení oddílu jsme se několikrát snažili domluvit osobní schůzku s bývalým panem předsedou a bývalou paní jednatelkou. Bohužel neúspěšně. Proto jsme
v lednu letošního roku bývalému panu předsedovi a bývalé paní jednatelce zaslali písemný dopis s výzvou o vysvětlení (objasnění) nastalé situace. Vyjádřili jsme v něm
také ochotu jednat o jejich návrhu na řešení vzniklé situace. Reakce jsme se však dočkali pouze přes jejich právní zástupkyni. Z písemné odpovědi paní právní zástupkyně
vyplynulo, že k žádnému pochybení ze strany jejich klientů nedošlo, a tudíž danou
situaci považuje za zcela vyřešenou.
Naším hlavním cílem je fotbalový oddíl především stabilizovat po finanční stránce.
Provoz oddílu, ale není jen o předsedovi spolku a lidech ve výkonném výboru. Jeho
nedílnou součástí je řada dalších pomocníků, bez nichž by činnost nebyla možná. Patří mezi ně také rodiče hráčů, kteří ve svém volném čase rozváží malé fotbalisty na
venkovní utkání. Už za podzimní část sezony 2018 jsme se snažili těmto rodičům jejich
ochotu alespoň částečně kompenzovat.
Všem lidem, kteří nám s činností fotbalového oddílu TJ Kelč pomáhají a vyjadřují
nám svou podporu, bychom chtěli touto cestou velmi poděkovat.
DĚKUJEME!
Za Výkonný výbor TJ Kelč
Václav Škařupa, předseda
19

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2019

HC Komárovice Bulls – Mistři AHL3 ve Valašském Meziříčí
Druhá půlka základní části 3. Amatérské hokejové ligy ve Valašském Meziříčí se
nesla v podobném duchu jako ta první. S týmem Komárovic, který se přesně v půlce
soutěže dostal do čela ligy, jsme se udrželi na první pozici bez větších problémů.
Pomohl tomu i fakt, že týmy, které nám šlapaly na paty, párkrát zaváhaly. Týmu
Zděchova, kterému se letos vůbec nedaří (i díky kontumaci některých zápasů pro
neoprávněný start hráče), jsme dokonce nadělili 21:3. Tohle skóre se tak stalo nejvyšší výhrou, jaké jsme kdy dosáhli – a zřejmě i kdy dosáhneme. Musíme zmínit
také soupeře, který nám dělal největší starosti, a také (jako jediný) s námi dokázal
hrát dva vyrovnané zápasy. Není to nikdo jiný než tým Kelče. Minulou prohru 9:8 si
Kelečáci nechtěli nechat líbit a do druhého zápasu vletěli s ještě větším nasazením.
Tentokrát už jim to vyšlo. Dotáhli zápas do nájezdů, kde je to v amatérských podmínkách loterie. Hrací plocha se před nájezdy neupravuje a není tu tak prostor pro
žádné technické kousky. Naštěstí jsme tento rozstřel zvládli a zůstali tak neporaženi.
Tohle štěstí už jsme však neměli v úplně posledním ze 26 zápasů. Šestá Oznice využila naše zaváhání a porazila nás těsně 6:5. S jednou prohrou, jednou kontumací
a ztrátou jednoho bodu s Kelčí jsme obsadili první pozici (71 b). Tím byl také určen
náš soupeř pro první kolo play off – čtvrtfinále. Čekal nás tam nejzajímavější a nejbližší tým – Kelč (8. pozice).
ČTVRTFINÁLE
Komárovice: Kelč – 9:2
Začátek prvního zápasu čtvrtfinále byl podle očekávání vyrovnaný. Jako první skórovala ve čtvrté minutě Kelč. Na tento gól jsme nemohli dlouho odpovědět, podařilo se to až ke konci první třetiny. Do šatny jsme však dostali ještě jeden nešťastný
gól a opět jsme prohrávali, tentokrát 1:2. Po nepovedené první třetině však přišla
ta druhá, ve které jsme dokázali skórovat hned 6x, a rozhodli tak tento zápas v náš
prospěch. Ve třetí třetině jsme přidali ještě dvě branky a upravili tak skóre na konečných 9:2.
Kelč: Komárovice – 4:6
Kvůli pyrotechnice na konci předešlého zápasu Bobrů jsme druhý zápas s Kelčí odehráli
ve špatně dýchatelném prostředí a mlze. Zápas začal docela poklidně a opatrně. Klidnější
tempo jsme prorazili až prvním gólem v desáté minutě. Kelč však držela krok. Podobný
scénář měl zápas po celou dobu. My jsme gól dali a hned jsme si vedení nechali sebrat.
Až ve třetí třetině jsme se trhli o dva góly a náskok už nepustili. Kelč tak končí a my postupujeme do semifinále mezi nejlepší čtyřku.
SEMIFINÁLE
Komárovice: Střítež n. Ludinou – 5:2
V semifinále nás čekal zatím nejsehranější tým Stříteže. Díky opatrné hře a zajištěné
obraně obou týmů byl zápas dlouho vyrovnaný. Zachránila nás však třetí třetina, ve které
už jsme měli větší převahu a dokázali dát další 3 góly.
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Střítež n. Ludinou: Komárovice – 2:5
Hned na druhý den se konala odveta semifinále. Zde už není moc o čem psát. Zápas
vypadal totožně jako ten první, včetně výsledku. Jediná změna byla v tom, že zatímco
v prvním zápase skórovala téměř výhradně naše druhá lajna, tentokrát se dařilo té první.
Vítězstvím v semifinále jsme nejenom postoupili do finále AHL3, ale také jsme postoupili o soutěž výše – do AHL2.
FINÁLE
Komárovice: Kačeři – 5:3
Do finále se s námi probojovali Kačeři v čele s šéfem AHL ve Valašské Meziříčí. Podle
očekávání se opět jednalo o vyrovnaný hokej s napjatou atmosférou. V první třetině obě
družstva skórovala 2x, ve druhé části obě přidala po jednom gólu. Rozhodnout tedy
musela třetí třetina. V té Kačeři trošku odpadli a do našeho pásma se dostávali jen těžko.
Se štěstím se nám podařilo vstřelit další dvě branky a vybojovali jsme tak důležitý první
zápas finále na naši stranu.
Kačeři: Komárovice – 2:3
Ve druhém a rozhodujícím finále se dlouho nikomu nepodařilo vstřelit gól. Jako první
skórovali až na začátku druhé třetiny Kačeři. Stav 0:1 v náš neprospěch vydržel až do
šesté minuty třetí třetiny. Po nespočtu nepodařených akcí se ujalo jedno nahození na
branku soupeře a bylo vyrovnáno. Hned za 20 vteřin jsme však opět prohrávali, když se
po bully v našem obranném pásmu uvolnil hráč Kačerů. Pět minut před koncem jsme
opět vyrovnali a hned bylo veseleji. Když jsme se pak minutu a půl před koncem dostali
do vedení 3:2, věděli jsme, že to dáme.
Těsně vyhraný poslední zápas nám zaručil zasloužené prvenství v AHL3. Druzí skončili
Kačeři a třetí Noel, který si v zápase o třetí místo poradil 7:6 se Stříteží.
Zápasy HC Komárovice:
Komárovice: Milenovští Kanci – 6:3
Rangers: Komárovice – 2:11
Komárovice: Poruba – 11:1
Kačeři: Komárovice – 2:4
Zděchov: Komárovice – 3:21
Komárovice: Potštát – 5:2
Drahotuše: Komárovice – 2:8

Komárovice: Cabot – 10:4
Střítež: Komárovice – 5:6
Kelč: Komárovice – 3:4 sn
Noel: Komárovice – 2:4
Piškoti: Komárovice – 3:7
Komárovice: Oznice – 5:6

Komárovice: Cabot – 10:4
Střítež: Komárovice – 5:6
Kelč: Komárovice – 3:4 sn

Noel: Komárovice – 2:4
Piškoti: Komárovice – 3:7
Komárovice: Oznice – 5:6

ČTVRTFINÁLE
Komárovice: Kelč – 9:2
Kelč: Komárovice – 4:6

SEMIFINÁLE
Komárovice: Střítež n. Ludinou – 5:2
Střítež n. Ludinou: Komárovice – 2:5

FINÁLE
Komárovice: Kačeři – 5:3
Kačeři: Komárovice – 2:3
Ing. Dalibor Plesník
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Ukliďme Němetice
Dne 6. dubna se obec Němetice připojila k celorepublikové akci „Ukliďme Česko“. Kampaň „Ukliďme Česko“ má za cíl uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.
V naší obci se i přes nepřízeň počasí sešlo 12 dobrovolníků a společnými silami jsme
uklidili příkopy u příjezdových cest, zejména na směr Hustopeče nad Bečvou, Kelč
a Kladeruby. Při úklidu jsme narazili nejen na plastové lahve, plechovky od nápojů, ale
také jsme našli část jízdního kola, pneumatiky, VHS kazetu, elektrické kabely aj., celkem
jsme tak sesbírali 40 pytlů odpadu. Děkuji všem účastníkům za spolupráci.
Bc. Hana Kunovská, DiS.,
organizátorka akce

RŮZNÉ
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Chata Třeštík 29.-31.3.2019
Pro první letošní společnou víkendovou chatu jsme zvolili místo kousek od hranic
se Slovenskem, chatu Třeštík. Velká ubytovací kapacita, prostorná kuchyně a celkové
prostřední bylo pro naše rodiny s dětmi úžasné. Okolí chaty bylo sice stále pokryté
sněhem, ale dětem ani nám to vůbec nevadilo.
V pátek 29.3.2019 jsme se postupně všichni sjeli na chatě. Po uvítání jsme povečeřeli
slovenskou specialitu zvanou „Smažák“, kterou nám připravil náš milý kuchař a řezník v jedné osobě – Břetik.
Děti zahájily večerní zábavu soutěží Masterchef, což je soutěž ve vaření, rozdělili
se do dvou družstev a měli za úkol uvařit bramborovou polévku. Oba týmy se moc
snažily a obě polévky byly výborné a všichni to zvládli na jedničku. Poté hráli
deskové hry, kreslili, hráli stolní fotbálek s dospělými a někteří si šli odpočinout
do vířivky.
Ráno po vydatné snídani jsme si nabalili batůžky a vyrazili na malý výšlapek, jehož
cílem byla Masarykova chata, vzdálená necelých 5 km. Vyšlapali jsme nedalekou
sjezdovku pokrytou sněhem a pokračovali kolem rozhledny Súkenická (Čarták),
která je otevřena pouze v letním období, směrem na Bumbálku. Po trase jsme odbočili k pramenu Vsetínské Bečvy. Voda byla čistá a osvěžující. Našim cílem byla již
zmíněná Masarykova chata, odkud byly krásné výhledy do okolí a byla v dálce vidět
Lysá hora.
Po obědě jsme se postupně vraceli zpět na chatu. Přálo nám krásné počasí, sluníčko
svítilo a dodávalo nám energii. Když jsme docházeli zpět, na sjezdovce naproti chatě
právě probíhal závod ve skocích na lyžích v retro stylu. Staré lyže jasanky, dobové
oblečení, a dokonce i zdravotní pomoc v retrostylu se nám moc líbily a soutěžící byli
nadšeni z tolika obecenstva.
Po příchodu jsme se rozdělili do skupin a zahráli několik her, jako nerosty, sběr věcí
na čas dle barvy, začátečního písmene, muchy, sardinky,... Děti byly nadšené a po
večeři jsme si zahráli ještě hru kufr.
Nedělní ráno bylo opět slunečné, tak jsme se vydali ještě na malou procházku k pramenu Rožnovské Bečvy. Nebyla to taková pohoda jako v sobotu k pramenu Vsetínské Bečvy, protože místo
leželo ve strmém kopci
pokrytém sněhem, takže
dojít k němu bylo jen pro
otrlé.
Po oběde jsme poklidili,
předali chatu, rozloučili
se a dohodli se, že se sem
opět v příštím roce vrátíme a prozkoumáme další
místa tohoto krásného
kraje.
Hana Stříteská
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Pondělí 13.5 2019 „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“
Jarní výlet s dětmi na Svatý Hostýn. Sraz v 8.30 na parkovišti u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči, doprava vlastními
auty až k bazilice, mše svatá na Hostýně od 9.30 hod.
Pondělí 27.5 2019 „Na slovíčko s otcem Janem Blešou“
Společná májová procházka k Policím (májová pobožnost u kaple Panny Marie),
sraz v 9.00 u kostela sv. Petra a Pavla v Kelči.
Herna otevřena: úterý a čtvrtek 9:00 hod. - 12:00 hod.
Můžete si přijít pohrát se svými dětmi, sejít se s ostatními maminkami a užít si hravé
dopoledne v prostorách Rodinného centra Slůně Kelč. K dispozici je dětská postýlka,
přebalovací pult i soukromí ke kojení.
Přijďte se k nám podívat! Těšíme se na Vás!

Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc.Veronika Mlčáková

Zjišťování spokojenosti klientů a rodinných příslušníků
Jako každoročně, tak i v roce 2018 prováděla pečovatelská služba Kelč mapování spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků a také široké veřejnosti s poskytovanými
službami. Mapování proběhlo formou anonymního dotazníkového šetření, jehož výstupy jsou následovně zpracovány do standardu č. 15. Z důvodu anonymního mapování
jsou výsledky uveřejněny ve zpravodajích mikroregionu Kelečska. Jelikož se některé požadavky opakují, budou výsledky předány klientům do jejich domácností. V roce 2018
byl zájem o následující služby.
Holení – úkon je službou zajišťován. V případě volné kapacity a naplnění kritérií je
provedeno jednání se zájemcem s následným podpisem smlouvy, anebo je provedeno
navýšení péče, které je ošetřeno dodatkem ke smlouvě. V případě naplněné kapacity je
zájemce zaevidován do pořadníku služby.
Při zhoršení stavu poskytování péče občas soboty a neděle – v uvedené dny je služba poskytována. V případě volné kapacity a naplnění kritérií je provedeno jednání se
zájemcem s následným podpisem smlouvy, anebo je provedeno navýšení péče, které je
ošetřeno dodatkem ke smlouvě. V případě naplněné kapacity je zájemce zaevidován do
pořadníku služby. Velmi složitě se však vyhodnocuje požadavek občas, jelikož již není
poté prostor pro zájemce nebo klienty, kteří potřebují pravidelnou péči.
Doprava k lékaři – jedná se o fakultativní úkon, který služba poskytuje nad rámcem
základních úkonů, ale nemůže na samotný fakultativní úkon uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Požadavek na dopravu je možno řešit požádáním u praktického
lékaře vypsáním poukazu na sanitu.
Zlepšení komunikace a spolupráce mezi klientem, rodinou a praktikem – tento požadavek není v základních úkonech. Je to věc, kterou musí mezi sebou řešit výše uvedení
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aktéři. Není to kompetence pečovatelské služby.
Pochůzky k lékaři (zajištění kompenzačních pomůcek) – pečovatelský úkon je službou zajišťován. V případě volné kapacity a naplnění kritérií je provedeno jednání se zájemcem s následným podpisem smlouvy, anebo je provedeno navýšení péče, které je
ošetřeno dodatkem ke smlouvě. V případě naplněné kapacity je zájemce zaevidován do
pořadníku služby.
Fyzioterapie – není součástí úkonů pečovatelské služby .Požadavek je nutno řešit s praktickým lékařem.
Aktivizace k většímu pohybu – úkon je poskytován v rámci základního úkonu pod názvem nácvik pohybu a chůze nebo zprostředkování kontaktu se sociálním prostředím.
V případě volné kapacity a naplnění kritérií je provedeno jednání se zájemcem s následným podpisem smlouvy, anebo je provedeno navýšení péče, které je ošetřeno dodatkem
ke smlouvě. V případě naplněné kapacity je zájemce zaevidován do pořadníku služby.
Pedikúra, manikúra – od 01. 04. 2019 pro PS Kelč zajišťuje p. Laurinová. Kontakt bude
předán pracovníkem služby k další osobní domluvě.
Holič – od 01. 02. 2019 pro PS Kelč zajišťuje p. Smahlová. Kontakt bude předán pracovníkem služby k další osobní domluvě.
Zapůjčení schodolezu nebo plošiny – těmito pomůckami služba nedisponuje, nelze je
tedy u nás zapůjčit. Lze však požádat o příspěvek na speciální pomůcku na Úřadu práce
Valašské Meziříčí odbor sociálních věcí.
Postup:
• prvotní a základní informace úřad práce Valašské Meziříčí odbor sociálních věcí p.
Mazanová 950 173 75 nebo p. Běťák 950 173 756 z důvodu individuálních potřeb
a požadavků žadatele
• úřad práce předá seznam firem
• k podání žádosti je potřeba mít 2 cenové nabídky od firmy v cechu mobility
• základní cenové provedení
• v případě zájmu o plošinu nutno vysvětlit, z jakého důvodu nelze použít schodolez
• 10% spoluúčast žadatele
• Sociální šetření úřadem práce
Zapůjčení koupacího lehátka –služba nemá tuto pomůcku k dispozici, od roku 2004
nebyl zaznamenán zájem o zapůjčení.
Možné řešení – nákup pomůcky do domácnosti:
• Egon Zlín (pomůcky k provedení osobní hygieny), egozlin.cz, 577 100 031.
• Zdravotní potřeby UNIZDRAV, obchod@unizdrav.zc, 212 246 463
• ORTOSERVIS (mobilní koupací vana), ortoservis@ortoservis.cz, 266 313 652,
266 313 652 linka 111.
Ing. Martina Došková,
Pečovatelská služba
25

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2019

Zahradnické rady na květen
Květen – „všechno ven“
Všichni zahradníci už čekají, až přejdou „zmrzlí“ a nastane 15. května, kdy v našich krajích už nehrozí mrazíky.
Tímto dnem už můžeme vysadit na zahradu i teplomilnou zeleninu – okurky, lilky, melouny, cukety, dýně, rajčata, papriky. Vyséváme cukrovou kukuřici, fazole, podruhé ředkvičky, salát, pozdní mrkev a červenou řepu.
Konečně si můžeme osadit a nechat venku truhlíky
s balkónovkami. Vybíráme vhodné druhy na plné slunce
– muškáty, surfínie, petúnky, sporýš, balkóngold, bacopu, šrůchy apod. Do stínu jsou
vhodné balzamíny (Impatiens), okrasné kopřivy, fuchsie, begónie, v polostínu přežije
i vějířovka. Pravidelná zálivka, přihnojování a zaštipování pro podporu rozvětvení
nám v létě přinese záplavu květů. Na záhony (i ty hřbitovní) vysazujeme choulostivé
dosny (kany), červené salvie, afrikány a ledovky. Nezapomeňte také na bylinky – sázíme
lichořeřišnici, měsíček, kotvičník, tymián, levanduli, ….
Už je dost teplo na to, abychom se máčeli v zahradních jezírcích a dosazovali lekníny
a jiné vodní rostliny.
Trávník teď potřebuje hlavně vodu, živiny a sečení. Rychlý růst trávy vyžaduje sečení
každý týden, podpoříme tak odnožování a zahuštění trávníku. Na plevel použijeme
selektivní herbicid do trávníku. Pokud bylo plevele mnoho, můžeme zbytky vyhrabat
a na uvolněná místa doset travní osivo, zasypat trochou substrátu.
Pokud ještě potřebujeme něco na zahradu přidat, můžeme i teď v květnu. Rostliny
v kontejneru se sází po celou sezónu – jen nezapomeňte na pravidelnou zálivku, než
dostatečně zakoření.
Jindra Zvěřinová,
vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum Valašské Meziříčí

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2019
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč srdečně zve na 29.ročník rybářských závodů pořádaných v sobotu 18. května 2019 na rybníku Chmelník. Závody
se budou konat od 6:30 do 13:00, prezence závodníků (dospělých i dětí) začne letos
již od 5:30. Závodů se může zúčastnit i nečlen ČRS.
Bude připraveno bohaté občerstvení (smažený kapr, grilovaná makrela, atd.) a tradiční tombola se zajímavými cenami (losování tomboly proběhne v 10:30).
I v letos zde bude pan Vlastimil Raška z Rožnova prodávat živé ryby (kapr, pstruh
duhový), prodej by měl probíhat v době od cca 9:00 do 10:30.
Ing. Jaroslav Orel,
jednatel ČRS, z.s., MO Kelč
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Stanislav Havlík
Marie Němcová
65 let
Marie Pajdlová
70 let
Antonín Janošek
Zdeněk Ševčík
80 let
Marie Jiříčková
81 let
Emilie Hrozová

82 let
Antonín Šnejdrla

Komárovice

84 let
Emilie Kutálková

Kelč

87 let
Anna Pýchová

Kelč

89 let
Anna Pešlová

Kelč

94 let
Marie Zábranská

Kelč

Babice
Kelč
Komárovice

Štěpán Vadel
Štěpán Pitrun

Lhota
Kelč

72 let
70 let

Vlasta Škarková

85 let

Komárovice
Kelč

Kelč

Kelč
Kelč

Kelč

Kelč

Sňatky
Marek Strnadel – Monika Hodoňová

Narození
Zdeněk Tichavský
Veronika Gerlová
Marie Kadlecová

Úmrtí
Antonín Porazil
Jarmila Kalousová

Kelč
Kelč

Kelč

Periodický tisk územního samosprávného celku. Zpravodaj vydává Město Kelč, Kelč 5, 756 43
Kelč, IČO:00303925. Číslo registrace MK ČR E 13253. Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce,
v nákladu 1000 ks. Řídí redakční rada, vedoucí Anna Schillingová, 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. Foto: archiv MěÚ Kelč. Sazba a tisk: Tiskárna Brázda
www.TiskarnaBrazda.cz. Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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