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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rád bych se ve svém úvodníku zastavil nad složitou situací, která postihla nejen
naši republiku, ale ve své podstatě celý svět, a to je pandemie způsobená onemocněním
COVID – 19. Ani v nejčernějším snu by mne nenapadlo, že letošní rok budeme zahajovat
s tak obrovským problémem, jako je právě toto onemocnění.
Vůbec nechci, ani se nemohu stavět do role osoby, která zná návod nebo snad dokonce
lék na trápení, které je spojeno s šířením koronaviru a nemoci COVID – 19. Nicméně
i pomocí těchto řádků chci apelovat na nás na všechny, abychom důsledně dodržovali
všechna krizová opatření vydávaná naší vládou a dodržovali i další navazující mimořádná
opatření vydávaná jednotlivými ministerstvy. Tato opatření jsou nepříjemná, zatěžující
a omezující, nicméně jedině jejich přísné a přesné plnění uspíší návrat k normálnímu,
plnohodnotnému, obvykle fungujícímu životu. Věřte mi, že je pro mě krajně nepříjemné,
když musím upozorňovat mladé lidi, kteří stojí na prahu dospělosti, že i pro ně platí
povinné nošení roušek, že i pro ně platí omezení volného pohybu osob na veřejnosti a že
mohou zde pobývat nejvýše v počtu dvou osob. Bohužel jsme zatím nenašli ani návod, jak
vysvětlit některým našim spoluobčanům nad 70 let, že pro ně je opravdu nejlepší zůstat
doma a nevystavovat se tak možnému riziku nákazy. Rádi a ochotně jim ve spolupráci
s Charitou Kelč zajistíme vše potřebné, od nákupu až po vyzvednutí léků. Co bohužel
zajistit neumíme je vzájemný osobní kontakt s přáteli a známými, ten by však alespoň po
dobu omezujících opatření mohl částečně nahradit mobilní telefon – zkusme to vydržet.
Ani nás na městském úřadě netěší, že musíme pracovat v omezeném režimu, nemůžeme
pořádat kulturní a společenské akce, nemůžeme vám spoluobčanům poskytnout úplný
servis služeb a nemůžeme vám být k dispozici tak, jak jste byli zvyklí. Ovšem i pro nás
platí omezující opatření, týkající se například uzavření úřadu nebo výrazného zkrácení
úředních hodin. Po důkladném zvážení jsme uzavřeli mateřskou školu a zastavili provoz ve
sběrném dvoře. Všechny důležité informace související s rozšířením onemocnění COVID
– 19 se vám však snažíme zprostředkovat na našich webových stránkách, kde jsme vytvořili
speciální záložku „Aktuálně o koronaviru“, na úřední desce, v hlášeních místního rozhlasu,
popřípadě formou aplikace hlášení rozhlasu pro chytré telefony. Cíleně se prostřednictvím
letáků a osobními návštěvami zaměřujeme na starší spoluobčany, kteří se asi nejsložitěji
vyrovnávají se vzniklou situací. V omezené míře jsme zajistili a vydáváme ochranné
roušky, a to především pro ty občany, kteří si je nemohou zabezpečit sami. Podařilo se nám
nakoupit dezinfekční přípravek, který jsme již v minulých dnech předávali do domácností.
I v letošním roce máme naplánovány investiční akce, které zlepší, zmodernizují
a zpříjemní život a bydlení ve městě. Nicméně realizace investic bude závislá na vývoji
ekonomické situace ve světě, v Evropě a v neposlední řadě v naší republice. Možná jsme si
během uplynulých pár let zvykli na to, že se nám žije stále lépe, že si můžeme dopřát stále
více a ekonomické parametry porostou snad až do nebe. Ale při porovnání se současným
stavem náhle zjišťujeme, že to tak není. Pevně věřím, že nás nynější těžká situace ještě
více semkne a stmelí, budeme obezřetněji a s větší pokorou přistupovat k řešení životních
situací a snad se i vůči sobě budeme chovat ohleduplněji a laskavěji. Dovolte mi, abych
v závěru poděkoval všem dobrovolníkům, kteří nezištně pomáhají seniorům a potřebným,
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kteří bez nároku na odměnu šijí ochranné roušky, kteří nabídli jakoukoliv pomoc v těchto
nelehkých chvílích. Největší poděkování patří ovšem lékařům a zdravotníkům, kteří čelí
koronavirové nákaze v první linii.
Vzhledem ke stále se nelepšícímu vývoji nákazové situace se dá předpokládat, že
ani oslava Velikonoc neproběhne tak, jak jsme zvyklí. Budeme se muset smířit s tím,
že poprvé budeme oslavovat tyto svátky jen v úzkém kruhu rodiny, bez přátel a našich
známých. Přesto nám všem přeji příjemně strávené Velikonoce, do dalších dní co
nejvíc zdraví, maximum životního optimismu a nechť se život co nejrychleji vrátí do
zaběhnutých kolejí.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 26. zasedání Rady města Kelč dne 20.1.2020.
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Rada schvaluje provozní řád kuželny Kelč.
Rada schvaluje dodatek č.1 k Provoznímu řádu Sběrného dvora města Kelč.
Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č.2823/2019-SML
k pozemku parc.č. 614/4 v k.ú. Babice u Kelče v souvislosti se stavbou „VN Točenka,
Babice u Kelče – přeložka vedení veřejného osvětlení“ s vlastníkem tohoto pozemku
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Rekonstrukce sociálního zařízení a šatny 1.NP – Hasičský dům v Kelči“ o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ:
68335041 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči na akce:
Mateřská škola Kelč – Dětský karneval 1.2.2020
Honební společenstvo Kelečsko – Myslivecké odpoledne 7.3.2020
Myslivecký spolek Kelečsko – chovatelská přehlídka trofeji – 13.3., 13.-15.6.2020
Rada schvaluje novelizovaný Organizační řád Městského úřadu Kelč s účinností od
1.2.2020.
Rada ruší od 1.2.2020 pracovní místo „lesní“ a stanovuje celkový počet zaměstnanců
města na 15.
Rada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce odborného lesního hospodáře mezi městem
Kelč a společností B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o., Loučka 44, 75644 Loučka
u Valašského Meziříčí, IČ: 45806527 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje Smlouvu o zajištění provádění lesnických činností a nákupu dříví
mezi Městem Kelč a společností B.F.P., Lesy a statky Tomáše Bati, spol. s r.o., Loučka
44, 75644 Loučka u Valašského Meziříčí, IČ: 45806527 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
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Usnesení z 27. zasedání Rady města Kelč dne 17.2.2020.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sýpky
v Kelči“ se zhotovitelem stavby H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, 755 01 Vsetín, IČ:
25835661 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada bere na vědomí vyhodnocení systému náležité péče hospodářského subjektu
města Kelč ze dne 10.12.2015. Systém je vyhovující a není třeba změn.
Rada vyhlašuje záměr pachtu zemědělského pozemku p.č. 683/2 v k.ú. Němetice
Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31.12.2019 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření MŠ za rok
2019.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči na akce:
Rodinné centrum Slůně, o.s., Kelč 241 – burza dětského oblečení 17.-18.3.2020
ANDĚL z.s., Kelč 290 - Velikonoční výstavka 14.-15.3.2020
ParaAkademie 17.10.2020
Vánoční výstava 21.–22.11.2020
Klub modelářů Kelč, z.s., - „KIT SHOW KELČ 2020“ 25.–26.4.2020.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2019 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 993/1 v k.ú. Kelč-Nové Město –
zahrádka č. 21 paní Marii Sieklikové, Kelč č.p. 511 a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p.č. 1328/15 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Kelč – Staré Město o výměře cca 53 m2. Přesná výměra pozemku
bude stanovena v geometrickém plánu.
Rada schvaluje dodatek č.2 nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor
v domě č.p. 262 v Kelči s nájemcem CHARITA Valašské Meziříčí, Kpt. Zavadila
1345, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku
města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Komárovice, parc. č. 659/13 – 2 ks modřín opadavý
k.ú. Kelč – Staré Město, parc. č. 1328/1 – 1 ks borovice lesní
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2020
dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu
podpisem veřejnoprávních smluv.
Rada schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
a zařízení Mysliveckým spolkem Kelečsko, Kelč 241, 75643 Kelč.
Rada vyhlašuje záměr výpůjčky městských nemovitostí: pozemek p.č. 265/2, 267/1,
268, st. 317 a budovy č.p. 178 v k.ú. Kelč-Staré Město
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního
zařízení a šatny 1.NP – Hasičský dům v Kelči“ se zhotovitelem stavby Radek
Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto
dodatku.
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Příloha usnesení č. 235/27 z 27. zasedání Rady města Kelč ze dne 17.2.2020.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2020:
1. Syryčanský Jiří, Kelč 408 (tenis)
15.000,- Kč
2. Stříteský Petr, Kelč 513 (motorismus)
25.000,- Kč
3. Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s.
12.500,- Kč
4. Volejbalový klub Kelč, z.s.,
22.000,- Kč
5. Amatér Komárovice, z.s.
18.000,- Kč
6. Český svaz chovatelů, ZO Kelč
20.000,- Kč
7. SH ČMS - SDH Babice
40.000,- Kč
8. JUNÁK – Český skaut, středisko Kelč, z.s.
25.000,- Kč
9. Motoclub - Kelč, z.s.
35.000,- Kč
10. TOM Myšáci Kelč, z.s.
20.000,- Kč
11. Český svaz včelařů, z.s.
20.000,- Kč
12. Myslivecký spolek Doubrava
7.000,- Kč
13. HC Komárovice Bulls, z.s.
5.000,- Kč
14. Klub modelářů Kelč, z.s.
10.000,- Kč
15. Abrman Marcel, Kelč 326 (tenis)
5.000,- Kč

Usnesení z 28. zasedání Rady města Kelč dne 9.3.2020.
•

•

•

•
•

•
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Oprava chodníků hřbitov Kelč – etapa 2000“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a schvaluje uzavření
smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
Oprava fasád radnice – Kelč č.p.5“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 33 Krhová, IČ: 48399710 a schvaluje
uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace,
sestavenou k 31.12.2019 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření ZŠ za rok
2019 a převedení hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 83.764,85 Kč do
rezervního fondu školy.
Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 3/2020 „Poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje dodatek č. 3 pachtovní smlouvě č. 711–2 o propachtování zemědělských
pozemků v k.ú. Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Babice u Kelče, Komárovice,
Lhota u Kelče a Němetice se společností KELEČSKO a.s., Kelč 269 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu – pachtu pozemku p.č. 275 a částí pozemků p.č.
270/1, 270/2, 270/4, 276/3, 676 a 725 v k.ú. Němetice o celkové výměře cca 0,2493 ha.
Rada schvaluje Smlouvu o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky „VN
Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce – přeložky inženýrských sítí“. Rada schvaluje
uzavření smlouvy mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
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a Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr směny nemovité věci – pozemku p.č. 2023/99 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 31 m2 v k.ú. Kelč – Nové Město odměřeného z pozemku
p.č. 2023/11 dle geometrického plánu č. 707-8/2020 ze dne 3.3.2020.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření se sociálním fondem města Kelč za rok
2019 a návrh čerpání sociálního fondu na rok 2020 dle předloženého materiálu.
Rada schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o zajištění nakládání s odpadem s TS Valašské
Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 03A.0439-00095 pro stavbu
nadzemního vedení přenosové soustavy ČR označené „V403/803- zdvojené vedení“
na pozemcích parc.č. 309, 808, 811/2, 815, 2022/1, 2027, 2031, 2038, a 2056/6 v k.ú.
Kelč-Nové Město se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 10152 Praha 10
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 03A.0439-00144 pro stavbu
nadzemního vedení přenosové soustavy ČR označené „V403/803- zdvojené vedení“
na pozemcích parc.č. 988, 995/4, 995/10, 1207/2, 1298, 1711/7, 1981, 1987/1, 1995/4,
1995/5 a 1995/9 v k.ú. Kelč-Nové Město se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2,
10152 Praha 10 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby sjezdu k RD, přípojky splaškové
kanalizace a přípojky vodovodu ke stavbě „Rodinný dům Kelč, novostavba, p.č. 199,
231/14 k.ú. Kelč-Staré Město“ na pozemku parc.č. 1328/18 v k.ú. Kelč-Staré Město se
stavebníky a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby el.vedení NN ke stavbě „El.
vedení NN, Němetice, p.č. 425/58, NNk“ na pozemku parc.č. 730/14 a 424/1 v k.ú.
Němeticích se stavebníkem ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 OstravaPřívoz a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti podzemního vedení veřejné komunikační
sítě na pozemku p.č. 452 v k.ú. Kelč-Staré Město v rámci stavby „VPIC Kelč, výstavba
cyklostezky, II. etapa“ se společností CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190
00 Praha 9, IČ: 04084063 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-12-8025808_001 na pozemku parc.č.
916/10 v k.ú. Komárovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8017597-001 na pozemcích parc.č. 2034/1
a 219/2 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 uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8018122_001 na
pozemcích
parc.č. 253/3, 675/9, 675/44 a 253/1 v k.ú. Němetice se společností ČEZ Distribuce,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
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Usnesení ze 10. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 11.3.2020.
•

•

•

•

•

•

•

•

Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kelč pro rok 2020 níže uvedeným organizacím v uvedené výši
a pověřuje starostu podpisem těchto smluv:
Orel jednota Kelč, Kelč 142
- 70.000,- Kč
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., Kelč 592 - 210.000,- Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč 107 - 100.000,- Kč
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje investiční záměr na akci „Rozšíření výukových
pavilonů v MŠ Kelč“. Zastupitelstvo města Kelč schvaluje podání žádosti o dotaci na
akci „Rozšíření výukových pavilonů v MŠ Kelč“ poskytovanou Ministerstvem financí
z podprogramu 2982230 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství. Zastupitelstvo souhlasí se spolufinancováním akce „Rozšíření
výukových pavilonů v MŠ Kelč“.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 440/3 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře 217 m2 odměřeného z pozemků p.č. 440/1 díl „c“ o výměře 136 m2
a pozemku p.č. 440/3 díl „d“ o výměře 81 m2 v geometrickém plánu č. 610-1004/2019
ze dne 22.2.2019, kupujícímu Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00
Brno za cenu 10.220 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku města Kelč:
p.č. 2023/98 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město
odměřeného z pozemku p.č. 2023/1 v geometrickém plánu č. 702-376/2019
z 2.12.2019, do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín,
IČ: 70891320.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku Zlínského kraje:
p.č. 2219 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město
odděleného z původního pozemku p.č. st.1 v geometrickém plánu č. 688-1005/2019
ze dne 25.2.2019, do vlastnictví města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ:
00303925.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 314/80 orná půda o výměře 918 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město pro výstavbu rodinného domu v lokalitě „Bystřická“, Ing.
Veronice a Jakubovi Strnadlovým, Kelč 511, Kelč, PSČ 75643 za kupní cenu 210,Kč/m2 bez DPH. V kupní smlouvě bude vyhrazeno předkupní právo ve prospěch
města Kelč a podmínky budoucího využití tohoto pozemku ve stejném rozsahu jako
u ostatních pozemků v této lokalitě. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje prodej pozemku p.č. 1328/97 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 7 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku
p.č. 1328/2 v geometrickém plánu č. 618-215/2019 ze dne 5.11.2019 Blance
Stromšíkové, Kelč č.p. 502 za kupní cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 231/14 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 63 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č.
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231/3 v geometrickém plánu č. 616-147/2019 ze dne 9.8.2019 Petrovi Ševčíkovi,
Lázeňská 772, 691 42 Valtice za kupní cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek v roce
2020 dle schváleného Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč takto:
Na akci „Oprava fasád radnice – Kelč č.p.5“, vlastník Město Kelč:
státní finanční podpora - 200.000,- Kč
podíl města Kelč - 336.345,10 Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo deleguje starostu Ing. Karla Davida, jako zástupce města Kelč na
řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická
1106, 755 01 Vsetín, IČ: 47674652, která se koná dne 4.6.2020 ve Vsetíně, Muzeum
regionu Valašsko, Horní náměstí 2. Náhradníkem určuje Jaroslav Stašu, místostarostu
města Kelč.
Zastupitelstvo v souladu s ustanoveními § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) a v) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, schvaluje poskytování
měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům osadních výborů
a předsedům komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva, dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
v této výši:
Místostarosta
19.501,- Kč
Člen rady
5.057,- Kč
Předseda výboru zastupitelstva, komise rady
2.167,- Kč
Člen výboru zastupitelstva, komise rady
1.806,- Kč
Člen zastupitelstva
1.264,- Kč
Odměna se poskytuje za nejvyšší vykonávanou funkci, výše odměn za jednotlivé
funkce se nesčítá. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
funkcí, které nejsou obsazeny členem zastupitelstva bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Zastupitelstvo schvaluje udělení Ceny starosty města Kelč panu Tomáši Richtárovi,
Kelč 602, 75643 Kelč za obětavý a příkladný zásah při likvidaci požáru rodinného
domu.

Informace České pošty Kelč
Změna výplatních termínů důchodů:
Důchody splatné 10.4. budou vypláceny 9.4.
Důchody splatné 12.-14.4. budou vypláceny 14.4.
O aktuálním způsobu vyplácení důchodů vás budeme informovat prostřednictvím hlášení
místního rozhlasu.
Alena Klvaňová, Pošta Kelč
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Aktuálně k akci Ukliďme Česko
Po dobu trvání nouzového stavu se akce zaregistrované na www.UklidmeCesko.
cz nemohou uskutečnit. Konání organizovaných úklidových akcí je do ukončení stavu
nouze pozastaveno. S největší pravděpodobností přesuneme termín úklidu na podzim.
Samozřejmě, že nic nebrání tomu, aby se po vyhlášení konce nouzového stavu do
podzimu nemohlo uklízet. Je to na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Můžeme si
při rodinné procházce udělat malou soukromou úklidovou sobotu a uklidit část obce,
kolem řeky, příkopy apod. Nemusí to být zrovna „organizovaná akce“. Stačí, když se
zájemci obrátí na obec s žádostí o pytle a zajištění odvozu sesbíraného odpadu.
Nejdůležitější ovšem je nepořádek a odpad vůbec nevytvářet. Ale to vám, kteří jste
se dobrovolně přihlásili k úklidu, nemusí nikdo říkat.
Jaká bude naše obec? Čistá? To záleží jen na nás občanech v ní žijících.
(MS)

Informace k nakládání s odpadem v době epidemie
od SZÚ a MŽP
Dovolujeme si doporučit vaší pozornosti stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19 a sdělení MŽP k nakládání
s ochrannými rouškami.
Domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly svůj veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat
do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
Pro domácnosti, které nejsou v karanténě nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani
v třídění odpadů, nemění.
EKO-KOM – oddělení regionálního provozu

Svoz odpadů v dubnu 2020
Plasty

středa 8. 4. 2020

KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Velice špatně se píše do rubriky „Kulturní a jiné akce“, když v okamžiku uzávěrky dubnového čísla vůbec nevíme, kdy skončí veškerá omezení související se situací kolem koronaviru. Ministr zdravotnictví na jedné z tiskových konferencí řekl, že povolení hromadných
akcí bude vydáno zřejmě až jako jedno z posledních uvolňujících opatření.
Buďme trpěliví, bavme se prozatím v úzkém rodinném kruhu, hrejme s dětmi společenské hry, sledujme divadelní představení a koncerty prostřednictvím různých kanálů a televizních programů a těšme se na podzim, to už bude situace určitě lepší.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Dne 5. května 2020 proběhne „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. 2020 DO 31. 8. 2020 BUDE S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA. PLÁNUJEME ROZSÁHLOU REKONSTRUKCI. JE TEDY MOŽNÉ, ŽE NEBUDE ŽÁDNÝ
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ.
Mgr. Šárka Janečková, ředitelka Mateřské školy Kelč
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Lyžařský kurz 2020
V neděli po obědě jsme odjeli do Velkých Karlovic na chatu Kyčerka. Hned odpoledne jsme byli rozděleni do tří skupin. Vedoucím družstva Bombarďáků byl pan
učitel Blaha, družstvo Buchtiček vedla paní učitelka Machačová a Kokosy paní učitelka Stržínková. Kromě středy, která byla odpočinkovým dnem, jsme lyžovali vždy
dopoledne a odpoledne. Večery patřily přednáškám, videoprojekci, ukázce mazání
lyží, ale hlavně zábavnému programu. O ten se postaral vždy jeden z pokojů. Při
hrách, scénkách a zábavných aktivitách jsme se hodně nasmáli. Poslední večer na
chatě byla taneční párty. Při pátečním návratu domů jsme všichni konstatovali, že
jsme si lyžák pořádně užili!
Postřehy účastníků:
„Bydleli jsme na chatě jménem Kyčerka.“ Denisa Cagašová
„Jídlo bylo vynikající.“ Kateřina Volková
„Ráno jsme měli skvělou snídani a pak hurá na svah!“ Václav Perutka
„Obědy nám tam vařily hodné a odvážné kuchařky.“ Lukáš Mareček
„Myslím, že by lyžařský kurz měl být aspoň dva týdny.“ Pavel Gába
„Lyžovat jsem neuměla, ale teď už umím.“ Viktorie Jandová
„Poté jsme se přemístili do prostor bufetu…- kde nám pan učitel promítal na plátně
různé fotky nebo videa“. Michaela Volfová
„V pátek napadl nový sníh a strašně se lepil. Nakonec se to udělalo tak, že jsme si navoskovali lyže.“ Kristýna Orlová
„Bohužel jsme 28. 2. museli odjet.“ Štěpán Kovář
„Určitě bychom všichni jeli znovu.“ Johana Hradilová
„Dodnes na něj budeme vzpomínat!“ Martina Stříteská

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět www.recyklohraní.cz
Od letošního roku jsme jako škola zapojeni do programu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět. Záměrem tohoto programu je podpořit environmentální výchovu
na školách a cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v třídění a recyklaci odpadů. Program navíc žákům umožňuje zažít osobní zkušenost s odběrem použitých
baterií. V této souvislosti jsou ve škole umístěny dva sběrné kontejnery (budova 1.
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a 2. stupně), do nichž mohou žáci i zaměstnanci školy házet z domu přinesené použité baterie. Jakmile jsou nádoby naplněné, firma je bezplatně odveze a poskytne
nové, prázdné. Za sběr získávají žáci (škola) body, které si mohou ve speciálním
internetovém katalogu vyměnit za různé odměny – výtvarné a sportovní předměty,
hry, školní pomůcky apod.
Program Recyklohraní umožňuje využít řadu tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Pedagogům program nabízí šest dílů tzv. EKOABECEDY, která určitě usnadní zapojení ekologických témat do výuky. V neposlední řadě Recyklohraní na svých webových stránkách poskytuje zajímavé odkazy
na školní exkurze do zpracovatelských firem, nabízí ke stažení výukové materiály
a provozuje také diskusní fórum pro učitele, zaměřené na problematiku environmentální výchovy ve školách.

Březen – měsíc knihy a čtenářů
Ani my nezapomínáme na podporu čtenářské gramotnosti. V centru našeho
zájmu je celoročně 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 třeťáci, druhákům překazilo návštěvu knihovny uzavření
základních škol z důvodu epidemie coronaviru. Věříme, že nový termín pro tuto
návštěvu se určitě brzy najde. 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.
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského připravilo tříletý
projekt 2020 – 2022 Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní
kolektivy. Součástí této akce je např. i výstava o J.A. Komenském, o které jsme vás
již informovali.

Informace pro rodiče k zápisu do 1. třídy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce do základních škol pro školní rok 2020/2021, ze kterého vyplývá, že zápisy budou letos prováděny jinou formou než doposud. Největší
změnou je, že zápis bude probíhat formálně bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
Přesné znění opatření MŠMT najdete na www.zskelc.cz
Zápis by měl proběhnout ve středu 15. 4. 2020
v době od 13.00 do 17.00 hodin.
Mgr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitelky ZŠ Kelč
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SPORT

Kuželky
Kelč & Valašské Meziříčí „B“
Všichni hráči Kelče v tomto zápase předvedli dobrou formu. Každý shodil přes
400 kuželek, ale hráči Val. Meziříčí hráli ještě trochu lépe. Tedy až do čtvrtého hráče. Ten měl lehce slabší první dráhu, a tak se jejich kapitán rozhodl vystřídat. Tento
souboj stejně nevyhráli, a hlavně si díky střídání zadělali na pěknou šlamastiku,
jelikož jejich poslední hráč neudržel klidnou hlavu, a tudíž už byli bez možnosti jej
vyměnit. Zápas tedy Vybíral Tomáš hravě otočil z téměř nevyhnutelné prohry na
výhru 5:3. Nejlepší hráč tohoto dne byl Pavelka Petr 448 kuželek.
Zbrojovka Vsetín „C“ & Kelč
Poslední únorový den nás čekal ranní zápas ve Vsetíně. Tento souboj byl poměrně jednoznačný, i když ne nám všem se úplně dařilo. I přes to jsme vyhráli 1:7.
Nejlepším hráčem se stal Pavelka Miroslav 458 kuželek.
Kelč & Camo Slavičín „A“
Hráli jsme dobře, ale na soupeře to nestačilo. Bohužel pro nás, soupeř znamenitě napsal sestavu, a tak většina z nás prohrála jen o pár kuželek. Ovšem takováto
těsná prohra s tak silným soupeřem zase tolik nemrzí. Nejlepším hráčem Kelče byl
Chvatík Zdeněk 453 kuželek. Vybíral Tomáš se dostal konečně na třetí místo v průměru Zlínského přeboru a Kelč spadla na páté místo v tabulce. Pozitivní ale je, že na
prvního nám chybí jen čtyři body.
Bohužel, zbývající zápasy byly vzhledem k současné situaci na dobu neurčitou
pozastaveny, snad ne úplně ukončeny.
Zdeněk Chvatík

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Vážení občané města Kelče a místních částí, milí farníci,
srdečně vás zdravím ve výjimečném čase všeobecné karantény, jakou jsme si ještě
o Vánocích neuměli ani představit.
Opatření proti šíření nového typu koronaviru, která po vzoru jiných evropských
zemí přijala i naše vláda už před dvěma týdny, zavřela nejen školy, divadla a kadeřnictví, ale i kostely. Prožíváme postní dobu přípravy na Velikonoce a máme nečekaný
půst i od možnosti být spolu na nedělní mši svaté, přijímat Tělo Kristovo.
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Nevíme, jak budou probíhat bohoslužby Svatého týdne. Připravujeme otevřený farní kostel aspoň pro soukromou modlitbu u „Božího hrobu“ na Bílou sobotu,
zatím nemůžeme očekávat, že bychom se mohli v první týdnu po Vzkříšení sejít
společně.
V tom všem nás povzbuzují naši otcové biskupové a papež František, děkujeme
za dar přenášených bohoslužeb skrze televizi Noe a rádio Proglas. Ať každého z vás
sílí osobní modlitba a srdečně zvu ke sledování zpráv na naší webové stránce www.
kelc.farnost.cz Videopřenos bohoslužby bude zahájen v neděli 29.3. v 8:30 z kostela
z Kladerub.
Požehnaný čas i v těchto mimořádných okolnostech přeje
o. Jan Bleša, farář

Pěstitelské okénko
ze Zahradního centra Valašské Meziříčí
Březen
První květy
V březnu na zahradě rozkvétají jarní cibuloviny, ale také
okrasné keře. Vedle sněženek, krokusů, bledulí, hlaváčků, kosatců se těšíme z květů
vrby (kočiček), mandloní, dřínu a zlatice. Podle počasí z trvalek a růží odstraníme
zimní kryt, také odumřelé části rostlin, sestřihneme trávy.
Pokud již není zmrzlá půda, je nejvhodnější období pro výsadbu růží, živých plotů
a všech okrasných keřů i stromů.
Na zeleninové zahradě vyséváme salát, ředkvičky, pastinák, kedlubny a špenát.
V 2. polovině měsíce vyséváme jarní ředkev, černý kořen, kopr, na konci měsíce vysadíme cibuli sazečku a jarní česnek.
V případě chladného počasí si pomůžeme bílou netkanou textilií. Do výsevních
truhlíků vyséváme celer, lilek, majoránku, rajčata a papriku, pokud jsme ji již nevyseli
koncem února.
Na záhony, na které nemáme v plánu hned něco vysévat, rozhodíme semena rostlin pro zelené hnojení (hrách, peluška, lupina, hořčice, řepka a jejich směsi).
Provádíme průklest ovocných stromů a jarní postřik proti přezimujícím škůdcům.
Nezapomeneme na postřik proti kadeřavosti broskvoní! Již při 7°C nad nulou je tato
houba aktivní, a čím jsou teploty vyšší, tím rychleji se šíří, napomáhá tomu i vlhké
počasí. Stříkáme tedy v předjaří aspoň 3x , v rozmezí zhruba 1 týdne, kdy začínají rašit
vrcholové pupeny. Ke kontaktním přípravkům je vhodné přidat smáčedlo. Ovocné
druhy přihnojujeme kompostem, případně granulovaným hnojem.
Podle počasí přihnojíme kombinovaným hnojivem i trávník, který jsme nedříve
vyhrabali, provzdušnili.
Jindra Zvěřinová,
vedoucí úseku zahrady,
Zahradní centrum Pod Kloboukem Valašské Meziříčí
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Poradna Mojra
Jak vyzrát na pomluvy?
Chováte se za všech situací slušně – pozdravíte, pustíte sednout v autobuse, pomůžete
staré paní s nákupem. Doma máte vždycky naklizeno a pečlivě se staráte také o zahrádku
a okolí domu. A přesto se jednoho dne dozvíte, že na vás sousedka nenechá nit suchou, že
si o vás povídá celá vesnice. Nejprve se to snažíte ignorovat, ale jak jde čas, stále častěji se
na vás lidé dívají přes prsty, ukazují si na vás a šeptají vám za zády.
Pomluvy byly, jsou a budou. Na tom bohužel nic nezměníme, ať už bydlíme na vesnici
nebo ve městě. Sousedy si nevybíráte. A někdy přijde podpásovka i od těch, od kterých
byste to nečekali.
Nejčastější příčinou šíření klepů je obyčejná závist. Takový závistivec totiž trpí neustávajícím pocitem, že svět je nespravedlivý. Že vám vše spadlo do klína a on se musí životem
jen protloukat. Nevidí, že za vašimi úspěchy v práci stojí pořádná dřina, že dům jste opravili díky hypotéce, že vaše děti chodí na brigády, aby si přispěly na koupi nového mobilu…
Tento člověk jednoduše neví… Ale soudí a odsuzuje.
Jak čelit pomluvám?
Prevence je základ a platí to i u pomluv. Pokud to jen trochu jde, vyhýbejte se lidem,
kteří mají v povaze ostatní soudit a pomlouvat. Ano, tento úkol není zrovna jednoduchý,
protože se sousedy chcete mít dobré vztahy, a když se jim budete vyhýbat, fungovat to nebude. A tak alespoň nastavte hranice. Pro některé jednání můžete mít pochopení, ale vše
má své meze, nehledě na to, že nikdo nemá právo snižovat vaši důstojnost.
Rozhodně neoplácejte pomluvy pomluvami. Jistě se chcete bránit, ale tudy cesta nevede. Nenechte se do pomluv tímto stylem vtáhnout. Braňte se, ale nepřehánějte to. Je
samozřejmé, že se chcete ospravedlnit, ale víte, jak se říká: „Na každém šprochu, pravdy
trochu…“ Čím víc se budete obhajovat, tím větší vyvoláte diskuzi a otázky. Někdy ale jednoduše nejde zůstat mimo dění…
Pomluvy jsou ve své podstatě silným jedem, který vám dokáže pořádně otrávit život.
Hlavní dopady má takovéto šíření lží a polopravd především na vaši psychiku. A tak se
není čemu divit, že kvůli pomluvám roste riziko depresí, úzkostí a jiných psychických problémů. Často je pak jediným východiskem odstěhovat se do jiného města, vesnice. Někam hodně daleko, kde vás pomluvy nedoženou. Bohužel drbny jsou všude a nikdy nevíte,
komu nepadnete do oka.
Rada na závěr? Snad, pokud vás někdo pomlouvá, snažte se ho ignorovat, nebo na
něj před svědky uhodit, že víte, že o vás tyto lži šíří on. Můžete mu tak vzít vítr z plachet.
Pokud ale pomlouvač se svým jednáním nepřestane a opravdu výrazně trpí vaše důstojnost, vyhledejte právníka. Ono totiž šíření pomluv je v určitých případech trestným činem.
Právník se s vámi na celou situaci podívá a navrhne řešení, jak soudně nebo dohodou celou
záležitost vyřešit. Určitě stojí za to hledat pomoc i u psychologa. Ten se zaměří na to, jak
odstranit případné psychické následky, které na vás pomluvy zanechaly.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Čištění Bája
Nabízím čištění interiérů aut, sedacích souprav, čalouněného
nábytku a koberců.
K čištění používám stroj značky Kärcher
telefon:

776096013

e-mail:

barunkaorlova@seznam.cz

FB:

Čistění Bája
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Jaroslav Kunovský
Jiří Kunovský

Kelč
Kelč

65 let
Helena Pavelová
Silvia Novosadová
Vlastimil Orel
Markéta Kundrátková
Božena Tvrdoňová

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Marie Jiříčková

Kelč

80 let
Ludmila Blažková
Jiří Matyska
Vojtěch Gerla

Kelč
Kelč
Kelč

81 let
František Porazil
František Smahel

Kelč
Kelč

82 let
Jan Mikušík
Stanislav Plesník

Kelč
Kelč

84 let
Jan Rušar

Kelč

86 let
Libuše Staňková

Kelč

88 let
Jiří Rolinc

Němetice

Narození
Gréta Brücková
Tereza Davidová
Daniel Vagač
Samuel Gába

Komárovice
Kelč
Lhota
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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