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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
skončila zima a podle kalendáře nastoupilo jaro. Paní zima se ještě občas nechce vzdát
svých práv, nicméně jaro se nezadržitelně blíží a Velikonoce nám už klepou na dveře.
Určitě jste si všimli, že okamžitě potom, co zmizel sníh a počasí nám to dovolilo, jsme
se pustili do úklidu místních komunikací po zimní údržbě, kdy likvidujeme nepořádek
kolem cest a zbytky posypového materiálu. Snažíme se v tomto mezidobí zlikvidovat i to,
co sníh dokáže v zimě tak milosrdně skrýt, což jsou například černé skládky a odložený
stavební odpad podél komunikací a kolem Juhyně.
Vzhledem k tomu, že je to můj první letošní úvodník, rád bych vás seznámil s většími
investičními akcemi, které jsou v tomto roce naplánované. Jak jste určitě zaznamenali, v
současnosti byly zahájeny práce na tepelně technických úpravách základní školy, které
spočívají v zateplení severní fasády a půdy historické budovy školy. Investiční náklady této
akce jsou řádově 1 milion korun a akce je podpořena dotací ze Státního fondu životního
prostředí ve výši 40 %. Další velkou akcí, také s podporou dotace ze Státního fondu životního prostředí, tentokrát ve výši 50 %, jsou tepelně technické úpravy městského úřadu.
Finanční objem těchto úprav se vyšplhá na 2,9 milionu korun. Úpravy spočívají v zateplení
půdy historické budovy radnice, v zateplení plochých střech na přístavbě radnice, ve výměně všech zbývajících oken a dveří v historické budově i v přístavbě radnice, v zateplení
fasády přístavby a v komplexní rekonstrukci kotelny městského úřadu, výměny topných
těles a vytvoření nových topných okruhů. Kotelna funguje od roku 1998 a jen velmi obtížně
ji udržujeme v provozu. Od obou těchto tepelně technických úprav si slibujeme výraznou
úsporu spotřeby zemního plynu, a také výraznou úsporu nákladů na vytápění obou objektů.
Mateřská škola se po mnoha letech dočká rekonstrukce kuchyně a s tím související rekonstrukce skladových a navazujících obslužných prostor. Na tuto akci sice není možno
čerpat žádný dotační titul, ale vzhledem k tomu, že kuchyně a sklady jsou v mateřské škole
v nezměněné podobě od jejího otevření v roce 1976, je nezbytné tuto opravu zrealizovat,
aby nové prostory vyhovovaly nejen dispozičně, ale i zpřísněným hygienickým normám.
Základní škola bude administrovat i realizovat ve vlastní režii investiční akci, jejímž cílem
je zajištění bezbariérového přístupu do všech podlaží školy pomocí vybudování nového
osobního výtahu a schodišťových plošin. Tento projekt dále počítá s výstavbou nové cvičné
kuchyňky, přírodovědné učebny a přírodovědného kabinetu včetně kompletního vybavení
učebními pomůckami a se zajištěním nového internetového připojení, počítačových sítí
a serverů. Předběžně se na realizaci tohoto projektu počítá přibližně se 7 miliony korun.
I tato akce bude realizována za přispění dotace, tentokrát z Integrovaného regionálního
operačního programu, a to ve výši 90 %.
Další akcí, která je podmíněna získáním 85 % dotace, tentokrát ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, je výstavba druhé etapy cyklostezky z Kunovic do Kelče. Cyklostezka bude
navazovat na ukončenou první etapu u cesty na polní letiště u Kunovic a skončí na par3
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kovišti před rybníkem Chmelník. Celkové náklady druhé etapy cyklostezky se pohybují
v rozpočtových cenách, přibližně 12,1 milionu korun.
Tak jako v předcházejících letech bychom chtěli i letos pokračovat v opravách místních
komunikací a chodníků v Kelči i místních částech.
Jak je z hrubého výčtu připravovaných investičních akcí zřejmé, i v letošním roce před
sebou máme naplánováno několik nelehkých úkolů. Nicméně pevně věřím, že se nám je
podaří splnit.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 9. zasedání Rady města Kelč dne 20.2.2019.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce
„Stavební úpravy kuchyně v MŠ Kelč“ se zhotovitelem BP projekt, s.r.o.,Valašské Meziříčí,
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Termín voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu 2019 se budou konat od 23. do 26. května 2019 jako 9.
v pořadí od roku 1979. V ČR proběhnou volby v pátek 24. 5. 2019 od 14:00 do 22 hodin
a v sobotu 25. 5. 2019 od 8:00 do 14:00 hodin.
V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer.
Místní poplatek za zábor obecního pozemku - Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 ukládá mimo jiné i povinnost hradit poplatek za zábor obecního pozemku – např. za zastavení
stavebním zařízením, za uložení stavebního materiálu apod. Částka činí 3 Kč za m2 a den.
Upozorňujeme občany i právnické osoby, aby před záborem obecního pozemku a v dostatečném předstihu nahlásili tuto skutečnost na MěÚ v Kelči. Děkujeme za pochopení.
Známky na popelnice jsou k vyzvednutí na MěÚ po zaplacení poplatku za odpad. Měly by
být nalepeny co nejdříve, ale nejpozději do konce června.
Poplatek za odpad je možné hradit i postupně ve splátkách po jednotlivých osobách nebo
i v menších částkách tak, aby do konce roku byl poplatek uhrazen celý. Tato možnost by
mohla ulehčit vícečetným rodinám nebo těm, kteří se třeba ocitnou ve finanční tísni. Vždy
je lepší uhradit poplatek po částech, než se dostat dluhů, které pak narůstají a může dojít
až k exekučnímu řízení.
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Svoz odpadů v dubnu

Městská knihovna Kelč

Plasty

pátek 26. dubna 2019
ZAVŘENO

středa 10. 4. 2019

Sběrný dvůr – postup při příjmu odpadu:
Připomínáme pár základních informací:
Ukládání odpadů bez souhlasu obsluhy a mimo otevírací dobu SD je přísně zakázáno.
Podmínkou přijetí odpadu je řádné roztřídění odpadu na jednotlivé druhy. Odpad je nutné
roztřídit již v domácnostech. Není v silách obsluhy odpad dodatečně třídit.
Občané se řídí pokyny obsluhy SD a musí respektovat veškeré značení a provozní řád SD,
který je k nahlédnutí u obsluhy SD a na www.kelc.cz. Všechny odpady se evidují.
Po příjezdu do sběrného dvora je každý povinen zastavit u kanceláře pro obsluhu sběrného
dvora, vyčkat na příchod obsluhy a předložit obsluze sběrného dvora vlastní občanský průkaz, ze kterého je patrné, že se jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Kelči.
Obsluha sběrného dvora provede vizuální posouzení přijímaného odpadu, zjistí, zda se jedná
o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který není povolen ve sběrném dvoře přijímat, odmítne takový odpad převzít. O odmítnutém odpadu se pořídí záznam, který se odesílá s hlášením na KÚ Zlínského kraje.
Přijímané st. odpady obsluha zváží, případně provede odhad hmotnosti.
Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi, do jakého kontejneru nebo na jaké místo má jednotlivé vytříděné složky odpadu uložit. Průběh vykládání obsluha sběrného dvora sleduje
se zaměřením, zda jsou odpady občanem ukládány na správné místo či do správného kontejneru. Obsluha nemá povinnost přijímaný odpad vykládat. V případě znečištění areálu
(rozsypaná hlína, větve, listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.
Lubomír Pavelka,
vedoucí SD

Informace České pošty Kelč
Změna výplatních termínů důchodů.
V dubnu:
Důchody splatné 18.4. budou vypláceny 17.4.
Důchody splatné 20.4. budou vypláceny 18.4.
Důchody splatné 22. 4. budou vypláceny 23.4.
V květnu:
Důchody splatné 8.5. budou vypláceny 7.5.
5
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Operační program Doprava ve Zlínském kraji
Operační program Doprava 2014–2020 (OPD2), který navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1), představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby
dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.
Prostřednictvím Operačního programu Doprava bylo v České republice podpořeno celkem
417 projektů. Přímo ve Zlínském kraji pak bylo realizováno 27 projektů, díky nimž se postavilo
nebo zrekonstruovalo přes 37 km silnic a dálnic a více než 18 km železnic.
Mezi významné silniční projekty ve Zlínském kraji, jež zvýšily bezpečnost a plynulost dopravy
patří například Silnice I/35 Valašské Meziříčí – Lešná. Tato stavba přispěla ke zlepšení dopravní
situace ve Valašském Meziříčí. Odklonila veškerou tranzitní dopravu mimo zastavěné území
a podstatně zvýšila kapacitu mezinárodního tahu E442 ve směru na hraniční přechod Horní
Bečka – Makov. Další důležitou stavbou v tomto regionu, která byla podpořena Operačním
programem Doprava, je Silnice I/49 Vizovice – Lhotsko. Realizací tohoto projektu došlo ke
zlepšení životního prostředí obyvatel Vizovic, a to díky výraznému snížení emisí a hluku.
Více se dozvíte na www.opd.cz/zlinsko, případně ve zlínské pobočce Eurocentra na adrese Jana
Antonína Bati 5520.
Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Pozn.: V průběhu měsíce dubna bude ve Zlínském kraji spuštěna informační kampaň, jenž
má širokou veřejnost seznámit s realizovanými nebo plánovanými dopravními projekty
z OPD. Kampaň bude probíhat v regionálním tisku, na internetu, v rámečcích ve vlacích, na
CLV a variaposterech.

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Divadelní spolek CHAOS Valašská Bystřice připravil pro sezonu 2019 hru

Jo, není to jednoduché
Autor Jean-Claude Islert
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování matematiky pod peřinou. Postarší profesor, mladičká žačka a jejich utajovaný poměr, uvádí
celý děj hry. Není však tím jediným podivuhodným vztahem na pódiu. „Zamilovat
se je vroucí přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“
Neobehraná zápletka a francouzský dramatik, který je v současné době jedním z nejhranějších, jsou zárukou dobré zábavy.
V Kelči zahrají v pátek 5. dubna v 19:00 hodin.
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AKCE DUBEN - ZÁŘÍ
11.4.2019

Kelč – KD

Velikonoční tvořivá dílna + Kavárna

21.4.2019

Kelč – KD

Velikonoční zábava

27.-28.4.2019

Kelč – KD

KIT SHOW 2019 – výstava modelů

30.4. 2019

Kelč-MŠ

Slet čarodějnic

1.5. 2019

Kelč – Areál u KD

Výstava psů

2.5.2019

Kelč – KD

Květinová kavárna

18.-19.5.

Polsko

Zájezd Čenstochová, Sopoty, Malbork

18. květen

Kelč – Chmelník

Rybářské závody

29.5.2019

Kelč – KD

Pasování školáků (MŠ)

6.6.2019

Kelč – KD

Letní kavárna

2.6.2019

Areál u KD

Den dětí –(spolky, organizace, DS)

22.6.2019

Farní kostel

Koncert Hradišťan

29.-30.6.2019

Areál u KD Kelč

XXIII. Kelečské slavnosti

29.-30.6. 2019

Areál chovatelů

29.-30-6-2019

Hasičský dům

29.-30-6-2019

Hasičský dům

Výstava chovatelů
Výstava ke 120. výročí včelařského
spolku
Výstava vítězných fotografií fotosoutěže

5.-6.7.2019

Kelč – Areál u KD

Výstava psů – soutěžní přehlídka

13.7.2019

Němetice – výletiště

Němetický country fest

20.7.2019

Ladce SR

Dni obce Ladce – partnerská obec

2.8.2019

Kelč – Chmelník

Dračí lodě

24.8.2019

Kelč – Chmelník

K3 – Kelečský triatlon, součást K5

5.9.2019

Kelč – KD

14.9.2019

Slovensko

21.9.2019

Partnerská obec

Kavárna babího léta
Zájezd Kelč – Ladce – sanktuárium na
hoře Butkov pro občany Kelče
Návštěva občanů obce Ladce v Kelči

září

Klubovna skautů

Pohádkový les
10
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Jaro je tady! Konečně můžeme po dlouhé zimě odemknout zahradu “zlatým klíčem“,
pozorovat změny v přírodě, pečovat o bylinkovou zahrádku a trávit více času na
pískovištích. Koncem března za dětmi přijelo maňáskové divadlo Šikulka s poučnými pohádkami: Zvířátka a odpadky, O zatoulaném koťátku a O bráškovi a umíněné
sestřičce.
Dne 1. dubna „na apríla“ jsme si užili ve školce ještě více legrace než obvykle. Naše
paní učitelky a kuchařky uspořádaly pro děti „Den naruby“. Dne 3. dubna přijede za
dětmi Aleš Krejčí se svou Školičkou kouzel, ve které děti naučí vnímat kouzlení jako
příjemnou hru. V závěru programu se zřejmě staneme svědky sletu kouzelných světlušek, které děti spolu s kouzelníkem vykouzlí. Dne 4. dubna proběhne pro zájemce
screeningové vyšetření zraku. Dne 5. dubna, nebo podle počasí, navštíví děti ze třídy
„Koťátek“ „Obůrku pod Hůrkou“ v Dolních Těšících. Podívají se na farmový chov
jelenů, daňků, muflonů, divočáků, lišek, křepelek, krkavců a dalších druhů zvířat.
Dne 8. dubna přijede za dětmi paní Křupalová ze Záchranného centra Hošťálková s
ukázkou dravců. Dne 11. dubna, nebo podle počasí, uspořádáme na školní zahradě
pro všechny děti „Koloběžkiádu“. Dne 12. dubna se nejstarší předškoláci vydají na
dopravní hřiště do Valašského Meziříčí. Čeká je také návštěva hvězdárny, kde pro
ně bude připraven program „Poznávejme svět světlem“, ve kterém se hravou formou
dozví zajímavé informace o světle. Děti si vyzkouší několik zajímavých pokusů se
světlem a stíny. Když nebude pršet, podívají se děti hvězdářským dalekohledem na
Slunce.
Během dubna navštívíme Hasičský dům v Kelči, kde se děti seznámí s požární technikou. Navštíví nás policisté, kteří budou s dětmi besedovat o bezpečnosti. V dubnu máme naplánováno se věnovat i lidovým tradicím. Děti zasadí travičku, budou
pozorovat klíčící semínka. Namalují vajíčka, vytvoří velikonoční ozdoby, upečou a
nazdobí velikonočního beránka. Jelikož je náš program nabitý a celosvětový svátek
věnovaný naší planetě Zemi – Den Země vychází na Velikonoční pondělí 22. dubna,
zaměříme se na ekologii už o týden dříve. Děti si budou povídat o životě na Zemi,
prohlížet encyklopedie o Vesmíru a Zemi, učit se hospodařit s vodou i třídit odpadky. Stále sbíráme víčka z PET lahví!
Díky krásnému výdělku ze Šibřinek si můžeme dovolit navštívit opravdové divadlo.
Dne 25. dubna pojedou děti autobusem do Městského divadla Zlín na pohádku „Jů
a Hele: Veselá pouť“, kterou zahraje Divadlo Loudadlo z Prahy. Už samotný název
nás zavádí tam, kam děti s rodiči chodí rádi – do světa hudby, kolotočů a říše cizokrajných zvířat. Na pouti se s dětmi setkají roztomilá strašidla Kryšpín a Táhlo,
ježibaba a neposední hadi. V představení nás navštíví Jů a Hele a společně se přeneseme do míst plných kouzel, zábavy a legrace. „Hola, hola, pouť vás volá!“. A kouzlit
budeme také 30. dubna od rána. Budeme rádi, když dětem vyrobíte čarodějnické
11
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masky, ve kterých si užijí dopolední diskotéku. Na závěr bych vás ráda pozvala na již
tradiční akci pro děti s rodiči „SLET ČARODĚJNIC“, kterou plánujeme na 30. dubna
od 16:00 hodin. Masky jsou vítány, těšíme se na všechny!
Dne 2. května 2019 proběhne „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY“. Od září 2017 byla zavedena povinná docházka dětí k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy (děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014).
V době letních prázdnin od 1. 7. 2019 Do 31. 8. 2019 bude mateřská škola
uzavřena. Důvodem je rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně.
Po dohodě se zřizovatelem nebude žádný prázdninový provoz.
Mgr. Šárka Večeřová,
ředitelka Mateřské školy Kelč
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Lyžařský kurz 2019
Letošní „lyžák“ se konal v termínu 17.2. – 22.2.2019 opět na chatě Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Protože nebyl důvod ztrácet čas, hned v den příjezdu nás naši
učitelé – instruktoři rozdělili podle našich lyžařských schopností do tří skupin. Od
toho okamžiku již na svah vyráželi Turboslimáci, Sněžní draci a Poláchovci. Z počasí
jsme zažili opravdu všechno – sluníčko, modré nebe a jiskřící sníh, mrazík, mraky,
vítr i déšť, ale více bylo toho hezkého. Kromě lyžování byl čas na odpočinek na chatě, vycházku a nákupy ve Velkých Karlovicích a také na každodenní večerní zábavu
(společné hry, soutěže, diskotéky). Mile nás překvapila návštěva naší paní učitelky
třídní a paní ředitelky. Páteční počasí nám již neumožnilo tzv. volné lyžování, což
nás sice mrzelo, ale i tak budeme mít na co vzpomínat. Děkujeme všem, kteří se na
našem výcviku podíleli a strávili s námi týden na horách.
Veronika Drajsajtlová,
účastnice kurzu

Konverzace v AJ – okresní kolo
Naše škola se již několik let pravidelně účastní okresního kola v Konverzační soutěži
v angličtině. Tento rok školu reprezentoval v kategorii mladších žáků Adam Hegar
ze 6.B a v kategorii starších žáků Teresa Anna Kubieńová z 9. třídy. Okresní kolo se
konalo ve Valašském Meziříčí v Základní škole Vyhlídka. Oba soutěžící se snažili
přesvědčit porotu, že zvládají dobře práci s anglickým textem, poslech písně a mluvení před porotou.
I přes náročnost soutěže a při velké konkurenci (např. se soutěžícími s víceletých
gymnázií) si oba vedli dobře a umístili se přibližně uprostřed výsledkového pole.
Adam obsadil 16. – 18. místo z 29 účastníků a Teresa se umístila na 14. – 15. místě
z 31 soutěžících.

Strojírenství – naše priorita
Žáci 8. třídy se zúčastnili projektu, který již po jedenácté zorganizovaly hranické
strojírenské firmy a podniky ve spolupráci s městem Hranice a za podpory Úřadu
práce v Přerově. Ve dvoraně hranického zámku od rána probíhaly praktické ukázky
oborů zámečník, instalatér, obráběč kovů či mechanik číslicově řízených strojů. Školáci se ve stáncích také seznámili se zástupci jednotlivých strojírenských firem, ti jim
přiblížili jejich činnost a ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky. Žáci, kteří
14
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třeba už nyní přemýšlejí o své budoucnosti, určitě nabyli dojem, že řemeslo žije a
o práci v těchto oborech není nouze. Prezentace podniků určitě některé žáky zaujala
a možná přispěla k rozhodnutí o další možnosti jejich studia.

Březen – měsíc knihy a čtenářů
Ani my nezapomínáme na podporu čtenářské gramotnosti. V centru našeho zájmu
je čtenář a čtení ve všech jeho formách. Prostřednictvím vlastních programů ve třídách chtějí vyučující připomenout význam četby, posílit její prestiž i propagovat
úlohu i činnost knihoven. Možnost navštívit knihovnu v Kelči v poslední době využili druháci a čtvrťáci a zároveň roste počet dětí, které si půjčují knížky v naší školní
knihovně. Ta je otevřena dvakrát týdně dopoledne, popř. po domluvě a počet vypůjčených knih roste.

Pozvánka na program Letové ukázky s dravci
společnosti SEIFEROS
Zveme všechny, kteří mají rádi přírodu, zvířata a dravce obzvlášť na zajímavý a zábavný program o životě dravců a sov s letovými ukázkami a ukázkami imitace lovu,
a to 7. května 2019 od 10.00 hodin dopoledne na fotbalové hřiště v Kelči. Vstupné
na tuto akci činí 60 Kč.

Vystoupení školního sboru
V sobotu 9. března vystupoval školní sbor na Mysliveckém odpoledni, které bylo
pořádáno Mysliveckým spolkem Kelečsko a Honebním společenstvem. Děti ze sboru zazpívaly myslivcům tématicky laděné písničky o zvířátkách a přírodě, které byly
propojeny recitací básniček.
PhDr. Pavla Čučková

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Od října 2018 do února 2019 u nás ve škole probíhala projektová akce s názvem
„Klub zábavné logiky, deskových her, online aktivit a lega“. Schůzky se konaly v období pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých bylo realizováno 16 setkání v délce 90
minut vždy jedenkrát týdně. Žáci byli podle zájmu rozděleni do čtyř skupin, popř. se
mohli po určitém čase vyměnit a vyzkoušet si jinou aktivitu, která by dále rozvíjela
jejich logické myšlení. Jednalo se o žáky z první až šesté třídy, o holky i kluky, celkem
jich bylo 44.
15
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V první skupince probíhaly online aktivity na PC pod vedením pana učitele Romana
Blahy. Zde žáci procházeli různými logickými hrami, hlavolamy, hádankami, matematickými úkoly, které je po splnění posouvaly o další „levl“ výše ve hře. Každou
další schůzkou byli žáci lepší a lepší.
Ve druhé skupince probíhaly deskové hry pod vedením paní vychovatelky Věry Sikorové. Zde si žáci vyzkoušeli různé deskové a společenské hry. Naučili se pravidla
a také, jak nepodvádět při hře. Hry byly rozdělené podle věkové kategorie dětí, např.
Člověče, nezlob se, Kufr, Brain Box, Cink, Ubongo, Color line, Dobblo, Kris kros,
Černý Petr, aj.
Třetí skupinka byla zaměřena nejen na deskové hry, ale také na šifrování, kreslené
hádanky, zakódované obrázky, QR kódy. Tady žáci pracovali s paní učitelkou Marií
Geserichovou na složitějších hrách jako byli Osadníci z Katanu, Quoridor, Pandemic, Catan, šachy, luštili různé hlavolamy apod.
A celý čtyřlístek uzavírala skupinka žáků, kteří se věnovali legu s paní vychovatelkou
Patricií Volkovou. Tady žáci prošli od nejjednoduššího druhu lega – lego Duplo až
po složitější lego – lego WeDo. Stavěli jsme města s různou tematikou, auta na dálkové ovládání, vyzkoušeli jsme si práci s robotickou stavebnicí Lego WeDo, která se
ovládá pomocí tabletu přes bluetooth.
Doufáme, že se projektový půlrok žákům líbil.
Patricie Volková,
vychovatelka ŠD

ZŠ vystoupení sboru
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SPORT

Kuželky
S novým rokem se kuželkářská amatérská liga přehoupla do své jarní části a začaly boje
o celkové závěrečné pořadí nejen v kategorii týmů, ale i jednotlivců.
Vzhledem k vytíženosti místní kuželny a blížícímu se termínu závěrečného společného
setkání týmů se pořadatelé rozhodli zvolit model, že družstva byla podle svých dosavadních výsledků rozdělena do dvou skupin. Poslední kolo tak odehrály čtyři nejlepší
skupiny mezi sebou, stejně tak i další skupina podle stejného modelu.
V roli favoritů se stále držel Ohnivý dech pod vedením Romana Večeři, který díky svým
dosavadním výsledkům kraloval v čele tabulky. Ovšem i Ohnivý dech utrpěl v nástavbové části porážku od týmu Skalička. Tím se vyrovnalo bodové skóre s Hasiči Kelč ze
druhého místa a rozhodovalo se tedy v posledním kole soutěže. Třetí místo strhujícím
závěrem vybojovala Skalička v čele i s celkovým vítězem individuální kategorie Karlem
Ovčáčíkem ml. Na čtvrté pozici skončily Zámrsky.
Ve druhé nástavbové skupině se dařilo Střelcům Kelč, následoval HOP TROP Kladeruby,
rodinný tým Kolečkovic a tabulku uzavřeli hráči z Doliny.
S blížícím se koncem se urputně bojovalo i mezi jednotlivci v obou kategoriích. První
místo mezi muži právem obsadil již zmiňovaný Karel Ovčáčík ml. ze Skaličky, na druhém místě nakonec skončil pan Antonín Pitrun, který patří léta k oporám i profesionálních kelečských kuželkářů. A třetí místo svými vyrovnanými výkony získal Zdeněk Bill
z Ohnivého dechu.
Mezi ženami neměla celou sezónu konkurenci Irena Stříteská z týmu Hasičů, která svými výsledky dokáže konkurovat i mužům. Druhé místo i v jarní části obsadila Ludmila
Stašová z týmu Hasiči a třetí skončila Kamila Pejchalová, reprezentující Zámrsky.
Letošní ročník je u konce. Věříme, že se i nadále udrží nadšení amatérů a sejdeme se
v dalších bojích v následujícím ročníku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se podíleli na hladkém průběhu soutěže.
Jan Klimčák
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Kol
Ohnivý dech
20
Hasiči Kelč
20
Skalička
20
Zámrsky
20
Střelci Kelč
20
HOP TROP
20
KLADERUBY
Kolečkovic
20
Dolina
20

Výher Remíz Proher
16
0
4
15
0
5
10
1
9
8
1
11
9
0
11

Skóre
128 : 72
127 : 73
112 : 88
82 : 118
102 : 98

Průměr Body Soutěž
857
32 Nast A
853
30 Nast A
832
21 Nast A
804
17 Nast A
790
18 Nast B

9

0

11

88 : 112

787

18

Nast B

8
4

0
0

12
16

98 : 102
63 : 137

803
779

16
8

Nast B
Nast B
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Fotbal
Dlouhá zimní příprava skončila, už předposlední březnový víkend se rozjela jarní část
sezony 2018/2019. Fotbalový oddíl TJ Kelč zve fanoušky na mistrovská utkání všech
kategorií. Přijďte povzbudit malé i dospělé fotbalové reprezentanty Kelče.
Pavel Mašlaň
TJ Kelč – DUBEN 2019
Družstvo

Den

Datum

Začátek
utkání

Dorost

So

23.3

12:00

Lidečko

Kelč

bus Ústí

Muži

Ne

24.3.

15:00

Podlesí

Kelč

auta

Muži

So

30.3

15:00

Kelč

Vigantice

Dorost

Ne

31.3

12:00

Kelč

Žáci

Ne

7.4

9:15

Kelč

Muži

Ne

7.4

10:00

Val.Meziříčí B

Fryšták
Vidče/Val
bystřice
Kelč

St.přípr.

Ne

7.4

11:15

Kelč

Rožnov

Dorost

Ne

7.4

12:30

Dolní Bečva

Kelč

bus Ústí

Žáci

So

13.4

9:00

Hranice

Kelč

auta

Muži

So

13.4

15:30

Kelč

Val. Klobouky

St.přípr.

Ne

14.4

10.00

Police

Kelč

Dorost

Ne

14.4

12:30

Kelč

Val. Klobouky

Dorost

So

20.4

10:00

Kateřinice

Kelč

Žáci

Ne

21.4

9:15

Kelč

Jarcová

St.přípr.

Ne

21.4

11:15

Kelč

Zašová/Zubří

Ml.přípr.

Ne

21.4

14:00

Kelč

turnaj

Muži

Ne

21.4

16:00

Kateřinice

Kelč

Muži

So

27.4

16:00

Kelč

Slušovice

St.přípr.

Ne

28.4

11:15

Kelč

Vigantice

Dorost

Ne

28.4

13:00

Kelč

Holešov

Žáci

Ne

28.4

13:30

Hrachovec

Kelč

Utkání
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ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Komárovice – Setkání seniorů
V pátek 1. března odpoledne se v Komárovicích konalo za účasti vedení města Kelče tradiční setkání seniorů. Společné setkání bylo zahájeno vystoupením dětí z Komárovic, které si
pod vedením Kateřiny Plesníkové připravily krásné pásmo písní a básní. Následovala večeře
a posléze ukázka stepařek z Ruty Šuty z Kelče. Pro zúčastněné byly připraveny i nástěnky s dobovými fotografiemi z archivů občanů Komárovic. K dispozici byla i kronika Komárovic, do
které jsme tak měli možnost nahlédnout. Celý podvečer byl doprovázen živou hudbou a došlo
i na tanec. Bohužel kvůli nemocem nebyla účast taková, jak jsme očekávali. Nicméně se celé
posezení protáhlo až do večerních hodin. Věříme, že se všichni zúčastnění vesele bavili a odcházeli domů z tohoto posezení s příjemnými zážitky. Už teď se těšíme na nadcházející ročník.
za Osadní výbor Eva Foukalová
autorka fotografií Pavlína Zbrožková
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RŮZNÉ
Program DUBEN:
• Pondělí 1. 4. 2019 od 9.30. hod „Na slovíčko s otcem Janem
Blešou.“ Tohle není žádný apríl, jaro už je tu! Pohybové hry
s ukazovačkami aneb je třeba se po té zimě protáhnout!
Poznávání jarních květin s říkadly.
• Úterý 9.4.2019 v 9:00 hod. Tvořivé dopoledne - výroba záložek, prezentace a prodej
knih v podání p. M.Cíchové.
• Pondělí 15. 4. 2019 od 9.30. hod „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Těšíme se
na Velikonoce! Vyprávění o Svatém týdnu a jeho událostech. Tipy a triky pro zdobení
vajíček. Oblíbené recepty „Jak zužitkovat bohaté vaječné pomlázky.“
Velikonoční prázdniny - čtvrtek 18.4.2019 a pondělí 22.4.2019 RC ZAVŘENO.
• Úterý 23.4.2019 v 9:00 hod. DEN ZEMĚ - ekohrátky pro nejmenší, tvoření z přírodních
a netradičních materiálů.
• Pondělí 29. 4. 2019 od 9.30 hod „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Společné jarní
tvoření s dětmi (modelování s fimo hmotou). Povídání o Zero Waste (proč a jak).
Pedikérka, manikérka v RC p. Mácová tel.777 265 270
Bc.Veronika Mlčáková

Poradna pro pečující
Vaše maminka se má vrátit z nemocnice a vy si uvědomujete, že již nebude tak soběstačná
jako dřív? Bojíte se, že péči o ni nezvládnete? Zhoršil se zdravotní stav Vašeho manžela a cítíte, že potřebujete pomoci? Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí nabízí služby
poradnu pro pečující. Pracovnice naší poradny Vám poradí, jak zvládnout péči o blízkého
člověka jak po stránce odborné, tak i sociální. Pečující seznámíme s vhodnými kompenzačními pomůckami, které při péči mohou využít, a také poradíme, jak si upravit byt, aby
péče byla jednodušší. Můžeme dojet i k Vám domů a přímo ve Vaši domácnosti s Vámi
nacvičit praktické věci v pečování, např. jak udělat hygienu na lůžku apod. Podpoříme Vás
při zajišťování vlastních potřeb – prostoru pro regeneraci a odpočinek. Můžeme být Vašimi
průvodci v období pečování.
V rámci poradny se každé první úterý v měsíci od 17 hod. koná svépomocná skupina. Toto
setkání je určené především lidem, kteří pečují o své blízké s demencí nebo poruchami kognitivních funkcí. Na setkání mají pečující možnost sdílet své zkušenosti a potřeby s lidmi
v obdobné situaci, můžou se dozvědět něco nového a získat podporu a pomoc v dané problematice. Setkání probíhá v prostorách denního stacionáře na adrese Žerotínova 319/21.
Veškeré poradenství poskytujeme zdarma. Služba je poskytována ambulantně v poradně pro
pečující a terénně na území Mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko (Valašské Meziříčí,
Choryně, Jarcová, Krhová, Kunovice, Oznice, Velká Lhota, Loučka, Poličná, Police, Lešná,
Střítež nad Bečvou, Mikulůvka, Kelč, Zašová, Kladeruby, Podolí, Branky).
V případě dotazů můžete kontaktovat vedoucí poradny Mgr. Veroniku Janoškovou na tel.
730 190 733 nebo můžete navštívit naše webové stránky www.diakonievm.cz
Hana Huťková, Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí
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Pečovatelské službě v Kelči je 15 let
Dovolte mi při této příležitosti se podívat, jak šel čas
s naší službou.
Květen 2004 je měsíc a rok zahájení činnosti Pečovatelské služby v Kelči (dále jen PS Kelč), která je
jedním ze zařízení Charity Valašské Meziříčí.
Služba je určena seniorům, lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby.
Na začátku své existence služba spadala pod Charitní pečovatelskou a ošetřovatelskou službu Valašské Meziříčí, která sídlila v Penzionu na ulici J.
K Tyla ve Valašském Meziříčí. Ještě v roce 2004 se
PS přestěhovala do Kelče do budovy radnice a stala se samostatným zařízením Charity. V listopadu
2012 se zázemí služby přestěhovalo z radnice do
nových prostor poblíž náměstí, ve kterých sídlí dodnes. Původní pracovní tým tvořily dvě pečovatelky,
a to Iveta Minářová a Helena Tvrdoňová. V současné době k těmto dvěma stálicím
přibyly další dvě. Čtyřčlenný tým poskytuje službu 54 klientům. Jen pro srovnání,
v roce 2005 využívalo službu 9 klientů. PS provozuje také půjčovnu kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek. Jen v minulém roce byly pomůcky zapůjčeny 120 lidem
z regionu.
Pečovatelská služba se nestará jen o své klienty v terénu. Pořádá také osvětové akce
pro širokou veřejnost – posezení pro seniory, dny otevřených dveří, přednášky pro
pečující, zájezdy. Pravidelně svoji činnost představuje v jednotlivých obcích, ve kterých působí, a to Kelč, Komárovice, Němetice, Kladeruby, Babice, Lhota u Kelče, Kunovice, Loučka, Police, Podolí, Lázy, Choryně, Lhota u Choryně a Branky na Moravě. Region působnosti je hodně rozsáhlý. K tomu, aby se ke všem svým lidem služba
dostala, slouží tři automobily, které jsou maximálně vytíženy. Nejdůležitější ze všeho
ale je kvalitní personál, který splňuje odborné, ale především lidské předpoklady pro
výkon pečovatelské služby.
U příležitosti tohoto výročí se sluší poděkovat všem za přízeň a podporu – otci Janovi za umožnění pronajímání prostor Befarka, paní Marii Suchánkové za hudební
doprovod při našich společných posezeních, školní družině za vyrobení přáníček,
…. a Vám všem našim příznivcům.
V úterý 2.4.2019 v 18:30 se ve farním kostele svatého Petra a Pavla uskuteční mše
svatá za 15 let působnosti pečovatelské služby v mikroregionu Kelečsko a také za
pracovnice a klienty služby. Všichni jste srdečně zváni.
Pečovatelské službě v Kelči přejeme do dalších let hodně spokojených klientů.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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Zahradnické rady na duben
Duben je čas sázení a hnojení
Nejenže vyséváme a sázíme skoro
všechny druhy zeleniny (sejeme mrkev, petržel, kapustu, saláty, červenou
řepu, hrách; z předpěstované sadby
ven vysazujeme rané druhy zelí, kapustu, kedlubny, salát, květák a pórek),ale hlavně je nejvhodnější doba
na výsadbu ovocných stromků, zakládání živých plotů. Můžeme doplňovat okrasné záhony novými kousky
– sázíme jahody, bylinky, růže (výhony sestřihneme je na 2 – 3 očka, polyantky na 5), jehličnany se zemním
balem, troufneme si i na velký strom.
Jaro nám zaručuje dobré ujmutí všech
rostlin, ale nikdy nezapomeneme na
zálivku a dostatečné sestřižení výhonů.
Přímo vyséváme druhy letniček, které
vytvářejí dlouhý kůlový kořen a nesnášejí přesazování (měsíček, slunečnice, aksamitník, černucha, šrucha, hrachor,
mák, lichořeřišnice, krásenka, šater).
Přihnojování cibulovin, jahod a růží je samozřejmostí. Používáme průmyslová
i organická hnojiva, nejlépe v kombinaci. Nesmíme zapomenout na trvalkové
záhony, okrasné trávy a ovocné stromy. Ovoce navíc postřikujeme při rašení
a v květu proti kadeřavosti, strupovitosti, padlí, monilióze, červivosti, mšicím,
pilatkám, vlnovníku, sviluškám,...
Nejvíc hnojiva však potřebuje náš trávník, který jsme nedříve řádně vyhrabali,
provzdušnili vertikutátorem a pak už jen hnojíme a sečeme. Od poloviny dubna
je také vhodná doba pro zakládání nových trávníků.
Na konci dubna už sázíme hlízy mečíků, montbrécií, jiřin. Do skleníku sázíme
v druhé půli dubna papriky, rajčata, lilky a cukety.
Jindra Zvěřinová,
vedoucí úseku zahrada,
Zahradní centrum
Valašské Meziříčí
22

duben 2019

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

INZERCE

KOUPÍM KMEN OŘECHU, ŠVESTKY.
CENA DOHODOU.
TEL.: 604 477 730 NEBO 732 840 397.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Zdeněk Smolka
Věra Volfová

Kelč
Kelč

65 let
Bohuslav Holásek
Zdeňka Zgažarová
Jaroslava Janošková

Němetice
Komárovice
Kelč

70 let
Josef Ovčáčík
75 let
Jaroslava Kalčáková
Anna Ovčáčková
Marie Tichánková

Lhota

Kelč
Kelč
Kelč

80 let
František Smahel
František Porazil
81 let
Stanislav Plesník
Jan Mikušík

Kelč
Kelč

83let
Jan Rušar

Kelč

85 let
Libuše Staňková

Kelč

87 let
Jiří Rolinc

Němetice

96 let
Marie Horáková

Kelč

Zdeněk Zámorský
Šimon Pajdla
Veronika Gerlová

Babice
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

Narození
Šimon Hlavica
Karolína Lukášová
Judita Kutálková

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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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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