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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 24. zasedání Rady města Kelč dne 30.12.2019
•
•
•
•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2019 – rozpočtové opatření č. 11/2019 dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2020 Základní školy Kelč, okres Vsetín, Kelč 229,
756 43 Kelč.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2020 Mateřské školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková
organizace, Kelč 59, 756 43 Kelč.
Rada stanovuje plat ředitelkám Základní a Mateřské školy Kelč v souvislosti s novelizací nařízení vlády č. 341/2017 Sb. s účinností od 1.1.2020.

Odpady
Jedlé tuky a oleje
Nevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost
vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do nádob na sběr použitého oleje a tuto láhev
odnést do sběrného dvora. Olej je pak určen k ekologické likvidaci.
Od loňského roku mohou občané naší obce vytříděné tuky a oleje odkládat přímo
ve sběrném dvoře v Kelči.
Proč třídit oleje a tuky?
Tuky a oleje vylévané do kanalizační sítě představují riziko pro průchodnost
kanalizace. Jedním z důvodů třídění olejů a tuků je tedy odlehčení kanalizační síti
a čistírně odpadních vod, ve které způsobují oleje a tuky komplikace při biologickém
stupni čištění odpadní vody. Jedlý olej z fritéz nebo přebytečný olej z pánve v žádném
případě nepatří do výlevky. Pokud tento olej skončí ve výlevce (ať už ve dřezu nebo
v toaletě) a následně v odpadních trubkách, ve studené vodě se srazí, přilepí se na stěny,
chytají se na něj různé nečistoty a postupně trubky ucpává. Kromě toho poškozuje
kanalizační potrubí a zhoršuje funkci čistíren odpadních vod.
Jedlé oleje a tuky jsou navíc využitelným odpadem, který se dá s úspěchem
recyklovat a dále použít v různých oborech.
K uskladňování použitého rostlinného oleje se doporučují PET láhve, které jsou
pevné a zároveň se snadno zavírají. Úplně nevhodné jsou igelitové sáčky či papírové
obaly. Při vylití takto skladovaného oleje by došlo k úniku oleje na chodník a tím k jeho
kontaminaci.
Do sběrné nádoby patří pouze přepálený rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených
a neporušených PET láhvích.
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Menší množství oleje lze dát i do kompostu, olej by měl být vždy smíchaný se suchým
a savým materiálem (pilinami, ubrousky apod.). Nasáklý olej se postupně rozloží
v kompostu a nedochází k uvolnění tekoucího oleje do půdy. Olej se nehodí dávat do
domácích vermikompostérů a do uzavřených venkovních kompostérů ho přidávejte
opatrně, nejlépe smíchaný se suchým materiálem.
Do nádob na bioodpad nelze lít tekuté oleje, je možné tam dát pouze sebranou
sedlinu z oleje s drobky.
Co se s jedlými oleji a tuky děje dál?
Vytříděné oleje a tuky prochází různými stupni úpravy podle způsobu jejich dalšího
použití, jedná se například o filtraci k odstranění hrubých nečistot a chemické úpravě.
Vytříděná a upravená komodita slouží jako složka pro výrobu biopaliv nebo jako náhrada
ropných maziv pro stavební a lesní mechanizaci, využití najde i jako zdroj energie pro
výrobu elektřiny a tepla.
Upozornění: !!!Výše uvedené informace platí pro jedlé oleje používané v kuchyni.
Minerální oleje, maziva, přídavky do benzínu pro dvoutaktní motory apod. jsou syntetické
nebo získávané z nerostů a po použití patří do nebezpečného odpadu. Můžete je odevzdat
při výměně motorového oleje v servisu nebo ve sběrném dvoře.!!!
(Zdroj: https://www.trideniodpadu.cz/jedle-tuky-a-oleje#!)
(MS)

Informace pro majitele či držitele psů
Poplatek za psy se platí dle nové Obecně závazné vyhlášky.
Upozorňujeme občany na ohlašovací povinnost. Z evidence nám vyplývá, že někteří
mají přihlášené psy ještě z let 1998 i starší, z čehož se dá usuzovat, že takovýto pes již není
mezi živými. Poplatek za psy je ale hrazen nadále, což znamená, že si majitel pořídil psa
nového, ale změnu nenahlásil. Je tedy nutné psa odhlásit a nového přihlásit.
Prosíme tedy ty majitele psů, kteří nemají nové psy přihlášené, aby tak učinili.
Čipování psů
Do konce roku měli majitelé psů povinnost psy očipovat. Přestože prozatím není
zákonná povinnost čip nahlašovat (ale dá se předpokládat, že k tomu dojde), prosíme
majitele psů o zapsání čísla čipu do naší vlastní evidence. Průběžně tak můžete číslo
čipu nahlašovat na MěÚ v Kelči u paní Chvatíkové, a to osobně, emailem, či telefonicky.
Pokud váš pes nemá psí známku, ta je k dostání rovněž u paní Chvatíkové.
(MS)

Svoz odpadů v únoru 2020

Městská knihovna Kelč

Plasty
středa 12. 2. 2020

3. – 5. února 2020
ZAVŘENO
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Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 7. března 2020 se bude konat vítání občánků. Žádáme proto rodiče nově
narozených dětí obce Kelč, kteří se chtějí tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se
přihlásili do 28. února 202 na sekretariátu MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list
dítěte, pokud jste již tak neučinili.
POZN. Prosíme rodiče, aby narození svého dítěte vždy hlásili na matrice a zároveň
donesli i rodný list dítěte. Jen tak se o narození nového občánka dozvíme včas.
Hana Tomášková, matrika

Finanční úřad pro Zlínský kraj
územní pracoviště ve Valašském Meziříčí oznamuje:
Dne 16. 3. 2020 v době od 8:00 do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin
budou občanům města Kelče a okolí k dispozici pracovníci Finančního úřadu pro
Zlínský kraj, Územního pracoviště ve Valašském Meziříčí k předání tiskopisů daní
z příjmů, poskytnutí základních informací k vyplnění daňových přiznání, převzetí
daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.
Místo: Městský úřad v Kelči, 1. patro, velká zasedací místnost
Ing. Dagmar Vondráková,
vedoucí oddělení FÚ pro Zlínský kraj – ÚzP ve Valašském Meziříčí

Statistika počtu obyvatel za rok 2019
Město Kelč - stav k 31.12.2019
Obec
Kelč
Babice
Komárovice
Lhota
Němetice
Celkem
Demografický
vývoj za 5 let
Rok 2015
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019

počet celkem
2010
112
154
139
267
2682
celkem
obyv.
2658
2659
2684
2693
2722

Z toho : mužů
1023
49
75
72
127
1364

Události 2019
Obec
počet celkem
Narození
34
Úmrtí
19
Sňatek
27
Přistěhování
58
Odstěhování
65

Z toho : žen
987
62
75
67
127
1318
Z toho : mužů
22
9

Z toho : žen
12
10

35
25

23
40

(Z toho : 2682 občanů ČR, 28 cizinců s TP na území ČR, 12 cizinců nahlášených k přechodnému pobytu )
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„Dokud nás milenky nerozdělí“
Divadlo Ventyl Hranice
Autor: Eric Assous
Režie: Kamil Štroncer

Kulturní dům Kelč – sobota 22.2.2020 v 18:00 hodin
Stejně jako jejich čerstvě vdaná dcera, i Rosalie a Francis si kdysi slíbili „V dobrém i ve
zlém, dokud nás smrt nerozdělí“. A právě ve svatební den jejich potomka rekapitulují
svůj dosavadní manželský život. A určitě by se shodli, že mají šťastné manželství, kdyby se ale právě v tento den neprovalilo, že Francis žije dvojí život. Má totiž milenku!
A přes nenadálé snahy ukončit svůj románek a zachránit rodinu vybuchují kolem něj
jako miny další a další prohřešky; tedy další a další milostné aférky. Celá rodina se ocitá v komickém zmatku, Francise při každé snaze o nápravu postihuje další katastrofa,
Rosalie vrací odvetný úder, dceři se za podivných okolností hroutí manželství a další
postavy celý děj ještě dál humorně zamotávají.
Brilantní situační komedii plnou zvratů a záměn, o tom, kolik milenek je zapotřebí ke
zkáze jednoho dlouholetého manželství, Divadlo Ventyl uvedlo tuto hru již listopadu
2017 v české premiéře.
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Kalendář akcí 2020
Únor
sobota

1.2.

Dětský karneval + večer Šibřinky

sobota

8.2.

Farní ples

pátek

14.2.

Myslivecký ples

sobota

22.2.

Divadlo Ventyl – „Dokud nás milenky nerozdělí“

sobota

7.3.

Vítání občánků

sobota

7.3.

Myslivecké odpoledne

Březen

čtvrtek

12.3.

Jarní kavárna

víkend

14.-15.3.

Velikonoční výstava DS Anděl (Hasičský dům)

st,čt

25.-26.3.

Zámecké vázání HD

27.3.

Divadlo – DS SemTamFor – pohádka „Jak bylo, když nebylo“ pro děti
a večer představení „PRAVDA“ pro dospělé

2.4.

Velikonoční kavárna + Velikonoční tvoření

pátek
Duben
čtvrtek
sobota

4.4.

Divadlo – DS J.K.Tyl Drahotuše – „Dědeček“

sobota

11.4.

Velikonoční zábava

víkend

25.-26.4.

Výstava modelů – KIT SHOW 2020

čtvrtek

30.4.

Slet čarodějnic

čtvrtek

30.4.

Výstava psů

Pá-ne

1.-3.5.

Výstava psů

Pá-so

8.-9.5.

Zájezd Rakousko

Květen

čtvrtek

14.5.

Májová kavárna

pátek

15.5.

Závěrečné taneční

neděle

31.5.

Dětský den + Superogar + mezinárodní fotbalový turnaj

sobota

16.5.

Rybářské závody

čtvrtek

4.6.

Letní kavárna

sobota

13.6.

Výstava trofejí – MS

Červen

neděle

14.6.

Moravanka 13:00

sobota

20.6.

Němetický countryfest – (výletiště Němetice)

víkend

27.-28.6.

Kelečské slavnosti
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Červenec
po-pá

(13.-17.)

Příměstský tábor

po-pá

(3. – 7.)

Příměstský tábor

sobota

22.8.

Kelečský triatlon K3

čtvrtek

10.9.

Kavárna babího léta

neděle

13.9.

Babí léto

?

Pohádkový les

čtvrtek

8.10.

Dýňová Kavárna + Podzimní festival ovoce a zeleniny

sobota

10.10.

Divadlo – DS Štěk Hranice – „Koule“

sobota

17.10.

Paraakademie

úterý

27.10.

Lampionový průvod

středa

28.10.

Výstava psů

čtvrtek

5.11.

Podzimní kavárna

pondělí

9.11.

Zábavný pořad s Cibulkou, Ivanou Andrlovou a Čenským – z pohádky „Princové jsou na draka“

čtvrtek

12.11.

Přátelské posezení s důchodci

víkend

21.22.11.

Vánoční výstava – DS Anděl

sobota

?

Dušičková noc

Sobota

5.12.

Vánoční trh + Mikuláš na náměstí

neděle

6.12.

Mikulášská pohádka v KD

čtvrtek

10.12.

Vánoční kavárna + Vánoční tvoření

středa

16.12.

Zvonkování ZŠ v KD

čtvrtek

24.12.

Živý betlém na náměstí

sobota

26.12.

Koncert Scholy Kelč

sobota

26.12.

Štěpánská zábava

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Během zimních měsíců pozorujeme změny v přírodě, provádíme pokusy se
sněhem a ledem. Pokud nám bude přát počasí, půjdeme s dětmi bobovat. Dne 12.
února k nám přijede Divadlo Leonka s pohádkou „Ledová královna“ a 26. února
Divadélko Smíšek „s Pirátskou pohádkou“.
Naše paní učitelky připravují děti hravou formou na bezproblémový přechod
z mateřské do základní školy po celou dobu předškolního vzdělávání. Rodiče byli
seznámeni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Je určen rodičům,
kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností,
které má mít dítě před vstupem do základní školy. Tento materiál naleznete na našich webových stránkách www.mskelc.cz, na stránkách ministerstva školství. A jako
bonus dostávají rodiče každý týden rozpracovaný jeden z bodů tak, abychom společnými silami stihli vše procvičit před zápisem do ZŠ, který dovednosti dětí v dubnu ověří.
Začátkem března se budeme těšit na jarní prázdniny (2. 3. – 6. 3. 2020) a čekat
na první jarní kytičky.
Mgr. Šárka Janečková, ředitelka Mateřské školy Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Začal nový rok
Konec loňského roku, zvláště jeho poslední měsíc prosinec, byl na akce opravdu
velmi bohatý, proto následující měsíc – leden, je vždy klidnější. Vzhledem k tomu,
že je to měsíc pololetního hodnocení, pochopitelně neplánujeme na tento měsíc
mnoho akcí.
V pátek 17. ledna se Patrik Mašlaň, žák 9. třídy, zúčastnil 13. ročníku regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR 2019–2020. Pořadatelem
byla SPŠ Hranice.
Patrik Mašlaň sám o účasti v soutěži napsal:
17. ledna jsem s paní učitelkou Marcelou Plesníkovou jel na praktickou část regionální soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika České republiky. Do tohoto kola
jsem postoupil na základě výsledků v kole s teoretickou částí. Jakmile se všech deset
postupujících dostavilo, odvedli nás do laboratoří a tam jsme dostali pracovní listy
s úkoly. V jedné z úloh jsme např. slévali látky a poté zapisovali různé změny barev
a vznik sraženin. Nakonec jsem sice skončil desátý, ale i přesto to byla skvělá zkušenost
a jsem velice rád, že jsem si tuto soutěž mohl vyzkoušet.
Pro starší žáky (8. a 9. ročník) byla určena cestopisná přednáška s projekcí s názvem Kolumbie – ráj slasti a neřesti (16. díl projektu Planeta Země 3000).
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Děti z 3.B si v dílně Odborného učiliště Kelč vyrobily ptačí budky. Brzy se tu budou cítit jako doma, v letošním školním roce je to už jejich druhá návštěva. S prací
jim opět pomohli žáci z učiliště a jejich mistr. Děti práce bavila a měly radost z hotového výrobku.
A tady je jejich poděkování:
Děkujeme vedení OU Kelč, že nám při příležitosti Dne otevřených dveří umožnili v zámečnické pracovně vyrobit ptačí budku v rámci „Motivační řemeslné dílny“. Výrobek se nám povedl, sýkorky v nich najdou určitě nový domov.
Za pomoci pánů učitelů V.Trlifaje a V. Havrana a také kluků z oboru zámečníci
se nám práce dařila. Bylo nám u vás moc fajn. Ještě jednou děkujeme! A zas někdy
příště.
Žáci 3.B
A práci v dílně si o týden později vyzkoušely i děti z 5.B, ty si vyrobily bednu na
nářadí.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy
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Dorostenci mají „bronz“ z kvalitního turnaje v Kopřivnici
K zimnímu spánku mají kelečští fotbalisté na míle daleko. Po krátkém vánočním
odpočinku se všech šest mládežnických kategorií a samozřejmě i kategorie mužů daly
do poctivé přípravy na jarní část ročníku 2019/2020. Tréninkový dril si průběžně
zpestřují přátelskými zápasy a halovými turnaji.
Jeden takový se mezi svátky uskutečnil v Kopřivnici, kam 29. prosince zavítali naši
dorostenci z ročníku narození 2003 a 2004. Deset zúčastněných týmů bylo rozděleno do dvou skupin. Do semifinále postupovala mužstva z prvního a druhého místa.
V základní skupině Kelč postupně uhrála remízu s Valašským Meziříčím 0:0, radovala
se z výhry nad Světlou Horou 1:0, vybojovala také vítězství nad Kopřivnicí 3:1 a Novému Jičínu podlehla v poměru 0:4. Kluci zabojovali a v konkurenci týmů z vyšších
soutěží se jim podařilo postoupit mezi nejlepší čtyři týmy turnaje.
V semifinále čekal na kelečské dorostence soupeř s názvem EX KOPR, který byl
složený z kopřivnických odchovanců působících v Baníku Ostrava nebo Sigmě Olomouc. „I přes obrovskou snahu našich svěřenců se projevila kvalita a síla soupeře, který slavil postup do finále po výsledku 5:0. O třetí místo jsme se utkali opět s Novým
Jičínem a po velkém boji a remíze 0:0 jsme uspěli v penaltovém rozstřelu. Získali jsme
tak krásné třetí místo,“ zhodnotil trenér kelečského dorostu Lukáš Vadel.
Halové turnaje patří k nedílným součástem zimní přípravy mládežnických fotbalistů. Poměřit své síly mohli ve Všechovicích také kluci z mladší přípravky, ty ještě čeká turnaj v Bystřici pod Hostýnem. Starší přípravka jela v lednu na turnaj do
Rožnova pod Radhoštěm a pokračuje i ve svých domácích víkendových „trianglech“,
mladší žáci se zase dvakrát zúčastnili turnajů v Zašové…
Kategorii mužů jako obvykle čekají přípravné zápasy na venkovním umělém
trávníku. První ostrý zápas jara odehrají 21. března doma proti Vlachovicím.
Pavel Mašlaň
Úspěšný vánoční turnaj
dorostenců v Kopřivnici:
Zleva nahoře:
Vojtěch Pastrnek,
Jakub Graja,
Tomáš Kubeša,
Tomáš Pavlištík,
Filip Menšík,
Denis Kunovský.
Dole: Jakub Novosad
a Daniel Kubla
(s pohárem v ruce).
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Futsal Amatér Komárovice
8. kolo 22.12. Hustopeče
Amatér : Jokerit Kopřivnice 4 : 7 (2 :4 )
Lasovský 2, Kuchař, Hrdlička
Po celý zápas jsme byli aktivnější, vypracovali jsme si dost šancí, ale selhali jsme
v koncovce. Jokerit své šance proměňoval, a proto vyhrál.
9. kolo 4.1. Hustopeče
Tornádo Nový Jičín : Amatér 5 : 16 (3 : 7)
Bezděk 6, Hrdlička 3, Žingor 3, Jiříček 2, Kuchař 2
Tornádo přijelo bez gólmana. V poli hra vyrovnaná, ale v zakončení jsme to měli
jednodušší.
10. kolo 12.1. Hustopeče
Amatér : USK Slavia Ostrava 8 : 4 ( 5 : 1)
Křenek 6, Bezděk 2, Žingor
Vedení o 4 branky v poločase ukazovalo, kdo je pánem na hřišti. Zkraje druhého
poločasu USK snížilo, soupeř ožil a snížil na rozdíl jedné branky, po našem odskočení o 2 branky jsme si už výhru pohlídali. Problémy v dresu USK nám dělal Kelečák
Radim Plesník.
11. kolo 17.1. Ostrava
KFV Roub Vítkovice : Amatér 5 : 4 ( 2: 2)
Bezděk 2, Foukal, Křenek
Ještě 5 minut před koncem jsme vedli o 2 branky, vypadalo to, že našeho neoblíbeného soka konečně porazíme, ale nezachycený náběh a Roub snižuje, aby minutu před
koncem otočil skóre zápasu. V závěrečném náporu si vytváříme dvě gólovky, které
bohužel neproměňujeme.
7. a 8. kolo 22.12. Zubří
Křen Frenštát : Amatér B 2 : 3 (1 : 1)
Jiříček, Jurča, Burda
Se zkušeným Křenem jsme dobře bránili a podnikali rychlé brejky. Při lepším zakončení mohl být výsledek výraznější.
Amatér B : FC Jasenice B 7 : 5 (5 : 1)
Lasovský 3, Jurča, Vozák, Tuček, Jiříček
V zápase rezerv jsme byli lepším týmem, v závěru jsme polevili a soupeř korigoval
výsledek.
9. a 10. kolo 3. 1. Zubří
Amatér B : Torpex Rožnov 2 : 2 ( 0 : 0)
Pitrun, Vozák
S Torpexem jsme byli po celý zápas lepší, ale špatná koncovka nám nedovolila vyhrát,
14
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naopak ještě jsme museli makat, abychom aspoň vyrovnali, což se nám po pěkné
kombinaci podařilo
Amatér B : FK Jasenice B 6 : 2 (3 : 1)
Vozák 2, Burda 2, Smolka, Pitrun
Jasenické bečko jsme přehráli.
11. a 12. kolo 12. 1. Zubří
Amatér B : Forza Zubří 1 : 3 (1 : 1)
Pitrun
Výborný zápas a zasloužené vítězství Forzy. Forza trestala naše chyby a my si moc
šancí nevytvořili.
HSK Huslenky : Amatér B 2 : 9 (1 : 4)
Juršták 2, Pitrun 2, Foukal 2, Vozák, Tuček, Jiříček
HSK jenom v pěti lidech nemohl odolat našemu tlaku.
13. a 14. kolo 18.1. Zubří
Medvídci Rožnov :Amatér B 0 : 4 (0 : 1)
Smolka 2, Žingor, Vedral
Výborná hra do obrany Medvídky takřka nepouštěla do šancí a co prošlo, pochytal
Landa.
Amatér B : Fru Fru Vsetín 2 : 4 ( 1 : 2)
Burda, Jurča
Vedoucí celek tabulky hraje v dobré formě, v prvním poločase jsme byli aktivnější my,
ale selháváme v zakončení. Zkraje 2. půle Fru 2x skóruje a zbytek utkání si zkušeně
pohlídá.
František Foukal

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

SDH BABICE – sezona 2019 v kostce
Pro sezonu 2019 jsme si stanovili za cíl odjezdit všechny závody Podhostýnské
hasičské ligy (PHL) a Velké ceny OSH Přerov (VC OSH). Obou cílů se nám podařilo
dosáhnout, třebaže se tak stalo s několika menšími klopýtnutími. Během roku však
padaly také rekordy a na závěrečném Galavečeru PHL i brady přítomných při vyhlášení kategorie Nejlepší soutěž roku PHL.
Začněme však od začátku. Sezona 2019 se nám rozběhla později, než jsme byli
dosud zvyklí. První závod, kterého jsme se zúčastnili, se konal až v polovině května
v Podhradní Lhotě, kde náš čas 17:34 (sekund) znamenal 3. místo. Na další kvalitně
zaběhnutý útok jsme si však museli počkat až do konce června. Tehdy se konal závod
v Paršovicích a námi dosažený výsledek 16:71 se ten den stal druhým nejrychlejším.
Nejzářivější chvíle roku přišla o několik týdnů později na soutěži konané v Roštění
v rámci PHL. Světla na terčích se rozsvítila v čase 16:10 (levý proud 15:96), což byl, je,
15
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ale doufejme, že navždy nebude náš nejrychlejší útok za celou dosavadní (už poměrně
dlouhou) kariéru. Bylo z toho samozřejmě první místo a tento počin se stal taktéž
nejrychlejším útokem celé sezony v Podhostýnské hasičské lize. Ostatní výsledky už
tak slavné nebyly, za zmínku stojí ještě první místo na PHL v Nětčicích za čas 14:56
(na 2B hadice – zkrácená trať).
Jak jsem již nastínil v úvodu, velkým úspěchem mimo sportovní výsledky bylo
ocenění námi pořádané soutěže v Babicích (současně zařazené jak do PHL, tak i do
VC OSH Přerov) na Galavečeru PHL v kategorii Nejlepší soutěž roku PHL. Tohoto
ocenění si velmi vážíme, jelikož hlasujícími jsou sami závodníci.
Celkové umístnění v lize naše očekávání nenaplnilo, nicméně konečné 5. místo jak
v PHL, tak i ve VC OSH Přerov nepředstavuje žádný propadák. Po nevyrovnaných výkonech jsme nemohli pomýšlet na vyšší příčky. Z celkového počtu 30 odjetých závodů
se nám podařilo být třikrát na 1., dvakrát na 2. a dvakrát na 3. místě.
Je třeba podotknout, že jsme stejně jako v předminulém roce 2018 odběhali celou
sezonu bez jednoho stálého člena (proudaře). Navíc jsme oproti minulým létům udělali pár personálních změn ve složení družstva. Někteří z nás si museli zvykat na nové
pozice, a to si také vybralo svou daň, když jsme několik závodů vůbec nedokončili
kvůli individuálním chybám. Dá se tedy říci, že právě uběhlý ročník byl tzv. přechodným obdobím, kdy byla nutná především trpělivost a soužití se s novými pořádky.
Do roku 2020 se nám konečně podařilo zcela doplnit kádr. Věříme, že noví členové přinesou do týmu potřebnou kvalitu a SDH Babice se po dvou relativně slabších
sezonách opět vrátí do boje o ty nejvyšší příčky.
Tomáš Hrbáček

RŮZNÉ

Tříkrálová sbírka v roce 2020 v Kelči a okolních obcích
Charita Valašské Meziříčí uspořádala letos již 20. ročník tradiční
Tříkrálové sbírky. Smyslem této celonárodní akce je vykoledovat finanční prostředky na pomoc potřebným,
kteří se ocitli v nečekané složité situaci a zdravotně i sociálně znevýhodněným občanům.
Na území působnosti Charity Valašské Meziříčí se do koledování zapojilo celkem 467 skupinek koledníků, což znamená, že do této sbírky se
dobrovolně zapojilo minimálně 1 868
osob. V Kelči a okolních obcích se koledovalo v sobotu 11. ledna 2020.
16
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Letos se popáté podařilo na celém
území působnosti Charity Valašské Meziříčí překročit hranici 2 miliónu korun. Celkem se od dárců vykoledovalo
2 578 697 Kč (tj. o 205.924 Kč více než
loni).
Z toho v Kelči 78 153 Kč, Babicích
4 170 Kč, Lhotě u Kelče 3 662 Kč, Komárovicích 9 730 Kč a v Němeticích
9 530 Kč.
Část těchto peněz putuje na domácí
a zahraniční projekty Arcidiecézní charity Olomouc.
Místní Charitě zůstává 58 % z vybrané částky. Ty budou použity na přímou
finanční pomoc pro lidi, kteří se ocitnou
v nečekané tíživé situaci. Dále budou peníze použity na pořízení osobních automobilů pro terénní služby, které se věnují seniorům a lidem se zdravotním postižením. Část výtěžku bude použita na pokrytí provozních nákladů Centra sociálně
materiální pomoci, jehož úkolem je bezplatně poskytnout, na základě vydané poukázky, materiální (potraviny, šatstvo) a ve zvlášť naléhavých případech i finanční
pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Část výtěžku sbírky půjde na
dofinancování spoluúčasti v projektu IROP, díky kterému dochází k rekonstrukci
podkroví v naší budově v Rožnově pod Radhoštěm.
Vedení Charity Valašské Meziříčí tímto upřímně děkuje všem, kteří se do sbírky jakkoliv zapojili. Děkujeme rovněž obcím, městům a farnostem za vstřícnost
a ochotu při realizaci této rozsáhlé sbírky. Všem za pomoc při organizaci a za příspěvky do kasiček patří ještě jednou velký dík.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková
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KAM PO ZŠ
aneb JAK POMOCI DÍTĚTI S VÝBĚREM STŘEDNÍ ŠKOLY?
Pomalu se blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školu, někteří deváťáci
mají s výběrem školy jasno, jiní stále tápou. Vybrat si budoucí povolání je jedním
z nejdůležitějších kroků v životě člověka. Nemělo by jít o náhodu, nebo výběr školy ve
smyslu „tahle na mě zbyla, to by šlo“. Je potřeba zhodnotit mnohá pro a proti, zkušenosti, zájmy a dovednosti dítěte, jaké má limity a v neposlední řadě také jeho známky.
Kterou školu zvolit?
Pokud má dítě představu o oboru, který by chtělo studovat, je půl práce hotovo.
Zbývá jen vybrat tu správnou školu. Tu, která bude vyhovovat vašim požadavkům. Každý rodič a také každé dítě má jiné potřeby a jiná očekávání. Pokud váháte při výběru
konkrétní školy, zodpovězte si následující otázky: Jaká je vzdálenost školy od místa
bydliště? Jak dlouho bude dítě muset do školy cestovat? Platí se školné? Jak probíhají
přijímací zkoušky a kolik uchazečů se hlásí? Kolik uchazečů budou do daného oboru
přijímat? Jaké je uplatnění absolventů? Většina škol pořádá dny otevřených dveří, kde
si můžete celé prostředí a zázemí prohlédnout a kde vám zodpoví všechny vaše dotazy.
Rozhodně na všechny prezenční akce s sebou vezměte i dítě, aby mohlo samo nasát
atmosféru dané školy a rozhodnout se, zda mu tato vyhovuje. Protože nejde jen o to,
aby jej bavil studovaný obor, ale mělo by se cítit dobře i ve škole samotné.
Rady pro rodiče
Přehnaná nebo nízká očekávání rodičů dokážou v dítěti vyvolat při výběru budoucího povolání obrovský stres. Uvědomte si, že každý člověk je jedinečný, stejně tak
i vaše dítě. Není tedy důvod mu vyčítat, že nechce pokračovat v rodinné tradici a být
lékařem jako jeho otec apod. Pokud si do dítěte budete projektovat své vlastní ambice
a jeho potřeby a tužby půjdou stranou, může to na něm zanechat doživotní následky.
Sice vystuduje obor, který jste mu určili, ale v budoucnu bude nespokojené, nebude
práci odvádět s potřebným nasazením a nadšením pro věc, nehledě na zvýšené riziko
pracovního vyhoření, depresí a jiných psychických i pracovních problémů.
Rodiče by se do výběru střední školy měli zapojit, ale dítě do ničeho výrazně nenutit. Pokud s výběrem školy nesouhlasíte, klaďte rozumné argumenty, předkládejte
pro a proti. Případně se snažte nalézt oboustranně přijatelný kompromis. Za každou
cenu se snažte zůstat objektivní – potomka nepodceňujte ani nepřeceňujte. Dítě se
často tváří, že už je dospělé a umí si poradit samo, ovšem neuvědomuje si, jak náročné
může studium na dané škole být. Rodiče své děti znají nejlépe, aby mohli posoudit, zda
je škola pro jejich dítě vhodná či nikoliv.
S výběrem školy může pomoci také třídní učitel, výchovný poradce nebo školní
psycholog.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Program únor:
- Úterý 4.2.2020 od 9:30 hod. Hýbánky pro nejmenší –
veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.
-

Čtvrtek 6.2.2020 od 9:30 hod. Kdo nesype ptáčkům, jako by nebyl – budeme si povídat o tom, jak správně krmit ptáčky v zimě, že lojové koule nepatří do sítěk a z papírové ruličky, semínek a arašídového másla si vyrobíme ptačí krmítko.

-

Pondělí 10.2.2020 od 9:30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Sáňkovaná
v parku v Kelči. Sraz v 9.30 u RC Slůně. V případě nepříznivého počasí bude přichystán program v RC Slůně.

-

Úterý 18.2.2020 od 9:30 hod. Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami
a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.

-

Čtvrtek 20.2.2020 od 9:30 hod. Výroba domácí plastelíny – praktický workshop
– plastelína rozvíjí dětskou fantazii a představivost, zlepšuje zručnost a jemnou motoriku. Naučíme se uvařit si nezávadnou plastelínu bez chemie z domácích surovin.

-

Pondělí 24. 2. 2020 od 9.30 hod. „Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Šibřinkový
rej na masopustní pondělí. Tvoření s dětmi na téma karneval (masky a čelenky).
Bc. Veronika Mlčáková

Myslivecký spolek Kelečsko
Měníme vzhled krajiny
Z podnětu Zemědělského podniku a.s. Kelečsko a podpory Městského úřadu
Kelč, provedl Myslivecký spolek Kelečsko výsadbu 32 kusů ovocných stromků
v aleji dlouhé bezmála 400 bm. Výsadba je provedena v lokalitě Posvátné v druhové
skladbě ovocných stromků jabloní, hrušní, švestek, meruněk, slivoní. Stejnou akci
provedl i Myslivecký spolek Boří Lhota – Babice v lokalitě Rybníček v množství 20
kusů ovocných stromků.
Účelem akce je jednak zlepšit vzhled krajiny, ve které žijeme, ale také zlepšit
životní podmínky pro drobnou zvěř jako je zajíc, bažant, koroptev, ale i drobné
ptactvo, které se z naší krajiny pomalu vytrácí. Jsme přesvědčeni, že těmito kroky
můžeme částečně eliminovat nevhodnost velkoplošného zemědělského hospodaření,
které absolutně nevyhovuje drobné zvěři, která tímto strádá jednostrannou potravou
a v neposlední řadě ve velkých lánech bloudí a tím velmi trpí. Ovocné stromky
sázíme proto, abychom zlepšili v přírodě potravinovou nabídku pro zvěř.
Aleje se snažíme vysazovat tak, aby nebyly blízko silnic a komunikací, kde
dochází ke značným škodám při srážkách aut se zvěři a aby odlákaly zvěř dál od
těchto komunikací. Je to jen zlomek toho, co můžeme pro naše okolí, ptactvo
a zvířectvo dělat.
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Touto cestou bych chtěl poděkovat a.s. Kelečsko i městu Kelč za přístup ke
zlepšování životního prostředí nás všech i naší drobné zvěře a ptactva.
Dále bych chtěl vyzvat všechny občany Kelče i oslavovatele v kulturním domě,
aby se vzdali při oslavách používání oslavné pyrotechniky a ohňostrojů, která je
OZV města Kelč zakázána. (viz Obecně závazná vyhláška č.4/2012, čl. 5., odst.2).
Tyto činnosti velmi znečišťují ovzduší a velmi stresují nejen domácí mazlíčky, ale
veškeré drobné ptactvo a zvířectvo. Děkuji za pochopení.
MS Kelečsko,
Kelč leden 2020, Lubomír Pavelka

Pěstitelské okénko
ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Únor 2020
Únor – měsíc výsevů
Začínáme s výsevy zeleninových paprik. Vyséváme do
propařeného nebo supresivního výsevního substrátu. Osivo klíčí nejlépe při teplotě
dvacet osm až třicet stupňů Celsia. Jakmile se rozvinou děložní lístky, přesadíme je
do kontejnerů. Vyséváme rovněž salát, rajčata, celer, rané košťáloviny a majoránku
s bazalkou. Z balkónovek si můžeme z výsevu vypěstovat klasické muškáty, delší dobu
potřebují i petúnie nebo gazánie a jiřinky.
Supresivní výsevní substrát je připraven ze směsi rašeliny s upravenou pH reakcí
a perlitem. Je vhodný jak k setí semen, tak i k přepichování řízků rostlin. Substrát je
obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami, dále je obohacen o houbu
Trichoderma virens, která aktivně potlačuje původce houbových onemocnění (rodů
Fusarium, Pythium, Sclerotinia a Rhizoctonia), které způsobují padání a odumírání
klíčících a vzcházejících rostlin. Také je obohacen o houbu Metarhizium anisopliae,
která představuje účinnou prevenci před poškozením hmyzími škůdci, napadajícími
kořenový systém rostlin, např. před larvami kovaříků (tzv. drátovců), lalokonosců,
chroustů a chroustků, krtonožek, osenic a řady dalších. Tato houba působí i na hmyzí
škůdce, kteří v půdě prodělávají pouze část svého vývoje (např. třasněnky).
Pokud nemrzne a není na záhonech vrstva sněhu, začneme s výsevy mrkve
a petržele. Tyto zeleniny klíčí velmi dlouho a časným výsevem získáme několik týdnů
náskok.
Do studeného pařeniště můžeme podle počasí již začít s výsevy ředkviček.
Jindra Zvěřinová,
vedoucí úseku zahrady,
Zahradní centrum pod kloboukem Valašské Meziříčí
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PROFESNÍ
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ
proběhne ve dnech
7.3.2020 v 7,20 hod. a v 13,00 HOD.
8.3.2020 v 7,20 hod. a v 13,00 HOD.
v Hasičském domě v Kelči

S sebou:
občanský a řidičský průkaz,
průkaz o školení
Cena: 600,- vč. DPH
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte:
bezplatná linka: 800 770 900
email: info@autoskolakvapil.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Pavel Vinklar
Vlastislav Pavelka
Pavel Kunovský
Anna Plesníková

Kelč
Lhota
Kelč
Komárovice

70 let
Jaroslava Jašíčková
Milada Orlová

Komárovice
Kelč

75 let
Františka Hlochová
Lubomír Špůrek
Pavel Strnadel

Němetice
Kelč
Kelč

80 let
Antonín Pitrun

Kelč

81 let
Františka Kašparová

Komárovice

82 let
Marie Novotná
Antonín Večeřa
Stanislav Hlavica

Kelč
Kelč
Kelč

83 let
Miroslav Ordán
Františka Hegarová

Kelč
Kelč

84let
Zdeněk Tomášek
Josef Pavlica

Němetice
Kelč

87 let
Ludmila Kohnová

Kelč

Klára Pavelková
Kristýna Hrňová
Tamara Masaříková
František Žalmánek

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Narození
Petr Hlavica
Jonáš Pirkl
Daniel Balog
Pavel Herman

Kelč
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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Lyžařský kurz s Eskimákem na Trojáku

SDH Babice
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