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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rád bych se v dnešním úvodníku vyjádřil k situaci v mateřské škole, která se
určitě nedotýká vás všech, nicméně je důležitá pro rodiče dětí, které naši mateřskou
školu navštěvují. Za současných podmínek, kdy je mateřská škola uzavřena, mi připadá tento způsob komunikace formou městského Zpravodaje jako nejvhodnější.
Na úvod a pro dokreslení situace uvádím, že v létě 2019 jsme plánovaně prováděli v mateřské škole rekonstrukci čtyřicet tři let staré kuchyně. S touto akcí bylo
spojeno uzavření provozu během prázdninových měsíců roku 2019. I když jsme
ještě při sestavování rozpočtu na letošní rok v listopadu 2019 s žádnou opravou
nepočítali, do našeho rozhodování vstoupila v prosinci 2019 kontrola krajské hygienické stanice, která konstatovala překročení kapacity počtu dětí v jednotlivých
odděleních. Na základě zjištění krajské hygienické stanice jsme byli postaveni před
otázku, jak vyřešit problém s kapacitou mateřské školy a jestli tento problém vůbec řešit, nebo naopak snížit počet dětí v naší mateřské škole o dvanáct. Vzhledem
k velkému zájmu o umístění dětí do mateřské školy jsme hned na prosincovém
jednání zastupitelstva zařadili rozšíření pavilonů do investičních akcí na rok 2020.
Po tomto zásadním rozhodnutí se od ledna 2020 rozjela úřední mašinérie s přípravou projektové dokumentace, s podáváním žádostí o vyjádření k stavebnímu řízení
na kompetentní instituce a s vyřizováním žádosti o dotaci na ministerstvo financí.
V současnosti jsme těsně před podáním žádosti o stavební povolení. Pokud se tedy
vše stihne (v což pevně věříme) a stavební povolení bude v termínu vydáno, stojíme
opět před problémem s uzavřením provozu školky v době letních prázdnin. Celou
tuto situaci zkomplikovala ještě současná krize kolem koronaviru a s tím související
zrušení provozu od 18.března, který trvá do současnosti. Plně vnímáme nervozitu rodičů se stavem, který nyní neumožňuje návštěvu dětí ve školce a výhledově
rozšíření tohoto problému i na prázdninové měsíce. Proto bych chtěl touto cestou
rodiče uklidnit a sdělit jim, že máme připravený scénář, jak tuto situaci řešit. Jsme
dohodnuti s vedením základní školy o zapůjčení prostor a možnosti jejich využití
k zajištění náhradního provozu mateřské školy po dobu měsíce července. Toto řešení je ovšem v první řadě podmíněno uvolněním restrikcí souvisejících se situací
kolem koronavirové epidemie. Bohužel ještě doposud nevíme, za jakých podmínek
a kdy bude školka otevřena a zda se do léta vůbec otevře. V odpovědi na tuto otázku
existuje stále mnoho nejasností. Nicméně jakmile to situace dovolí, ve školce opět
provoz zahájíme.
Dále bych chtěl v této souvislosti požádat rodiče o shovívavost a toleranci, protože červencový náhradní provoz v základní škole bude provozně složitější, náročnější a pro děti nebude možno zajistit stoprocentní komfort tak jako v mateřské
škole. Snad rodiče pochopí, že v náhradních prostorách základní školy není možno
zajistit kapacitu pro všech 84 dětí, a proto využijí této možnosti především ti, kterým okolnosti neumožní situaci s hlídáním dětí v době letních prázdnin vyřešit
jinak.
Ing. Karel David, starosta
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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Kelč dne 23.3.2020.
•
•
•
•

•
•
•
•

Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č. 1/2020 dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 1 v domě č.p. 4 v Kelči manželům
Monice a Ondřeji Jiříčkovým, Kelč č.p. 3 a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Rada schvaluje dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce pozemků a prostor s Českým
svazem chovatelů, základní organizací Kelč, se sídlem Rajnochovice 47, 768 71
Rajnochovice.
Rada schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků a prostor s Českým svazem chovatelů,
základní organizací Kelč, se sídlem Rajnochovice 47, 768 71 Rajnochovice
a s Mysliveckým spolkem Kelečsko, z.s., se sídlem Kelč 241, 756 43 Kelč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
Rada schvaluje návrh zvýšení nájemného v obecních bytech s účinností od 1.7.2020.
Rada schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy 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 této dohody.
Rada schvaluje dodatek č.3 ke Smlouvě o dočasném užívání pozemků parc.č. 718/1
a 719 v k.ú. Kelč-Nové Město a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní a kanalizační přípojky
ke stavbě „Vodovodní a kanalizační přípojka pro RD č.p. 16, Kelč - Komárovice“ na
pozemku parc.č. 916/1 v k.ú. Komárovice se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.

Informace České pošty Kelč
Změna výplatních termínů důchodů:
Důchody splatné 2.5. budou vypláceny 30.4.
Důchody splatné 8.5. budou vypláceny 7.5.
Alena Klvaňová, Pošta Kelč

Svoz odpadů v květnu 2020
Papír - pátek 8. 5. 2020
Plasty - středa 13. 5. 2020
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Kultura
V měsíci květnu jsou kulturní akce zrušeny. Sledujte webové a facebookové
stránky města.

SPORT

Fotbal
Sezona je zrušená. Do té příští Kelč vstoupí s novým trenérem.
Generálkami na první mistrovská utkání završili začátkem března fotbalisté
dorostu i mužů zimní přípravu, která trvala několik měsíců. Tehdy se řešily poslední otazníky v sestavách, případně doladění taktiky, aby na první soupeře v ostrých zápasech byla naše mužstva náležitě připravena. Nikdo nemohl tušit, že celá
jarní část sezony 2020/2021 bude kvůli rizikům spojeným se šířením koronaviru
zrušena. Odvolané nebo odložené musely být jak sportovní, tak i kulturní akce,
které na programu figurovaly.
Amatérští fotbalisté zatím nemohou společně trénovat, a tak si někteří plní
tréninkové dávky alespoň individuálně, pokud jim to volný prostor na dvorku
nebo zahradách dovolí. Uvidíme, jaký bude další vývoj situace. Pokud by alespoň
některé naše fotbalové kategorie mohly později vyběhnout v kolektivu na fotbalové hřiště, určitě bychom této možnosti využili.
Fotbalový oddíl TJ Kelč se však už víceméně soustředí na zahájení příští sezony, která, jak všichni doufáme, už nebude nemocí Covid-19 nikterak zasažena.
A právě již s výhledem na nový ročník I.A třídy dochází ke změně na postu
hlavního trenéra družstva mužů, které z této pozice nově povede Zbyněk Vinklar.
„Do Kelče se vracím po třech letech. Mým cílem je, aby se nastupující generace
mladých kluků fotbalem bavila a aby se jím stejně tak bavili i fanoušci,“ řekl ke
svým plánům kelečský odchovanec, jenž v předchozích letech koučoval sousední
Všechovice a s všechovickým týmem postupně postoupil z I.A třídy až do divize,
tedy v podstatě do čtvrté ligy.
Daniel Šulák, který vedl kelečský tým mužů v posledních letech, se ale s mužstvem neloučí. S vedením se domluvil na další spolupráci jako asistent hlavního
trenéra.
Pavel Mašlaň
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RŮZNÉ

Ze života farnosti
Vážení občané města Kelče a místních částí, milí farníci,
srdečně vás zdravím ve výjimečném čase, kdy už druhý měsíc prožíváme, co
známe jen z vyprávění starého sto let. Opatření proti šíření nového typu koronaviru, která po vzoru jiných evropských zemí přijala i naše vláda už před pěti týdny,
zavřela nejen školy, divadla a kadeřnictví, ale i kostely. Prožili jsme Velikonoce,
jaké nikdo nepamatuje a pokračuje půst od možnosti být spolu na nedělní mši svaté
a přijímat Tělo Kristovo. Slavnost prvního svatého přijímání bude odložená a zatím hledáme vhodný termín a způsob, kterým bychom přípravu s dětmi a rodiči
dokončili.
Podle posledních vyjádření představitelů vlády nastane uvolňování i pro účast
na bohoslužbách. Proto očekáváme, že v pondělí 27.4. v Kateřince v 8:30 hodin už
bude možná účast rodiny, která dala intenci na mši svatou. Zatím je možné připravovat i májové pobožnosti, které by mohly začít už 1. května, i když bude nutné
v prvním týdnu omezit počet účastníků na povolených 15 osob, proto budou zvané
děti jen podle ročníků. Prosím o trpělivost zvláště vás starší, jednak jste ohroženější
těžším průběhem nemoci, a také máte větší časovou možnost sledovat náboženské
pořady skrze média.
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
posílí osobní modlitba a srdečně zvu ke sledování zpráv na naší webové stránce
www.kelc.farnost.cz . Videopřenosy bohoslužeb naší farnosti budou z kostela sv.
Cyrila a Metoděje z Kladerub pokračovat nejméně do konce května. Požehnaný čas
i v těchto mimořádných okolnostech přeje
o. Jan Bleša, farář

Děkujeme
Nevím přesně, komu mám adresovat dík všem těm, kdo šil od začátku karantény roušky pro nás v Kelči a okolí. Rozhodně jim patří náš obdiv za jejich obětavost
a pracovitost. Doufám, že děkuji za většinu obyvatel.
Anna Schillingová
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Poradna Mojra
KORONAVIRUS: Péče o psychiku je důležitá
Dění okolo koronaviru se neustále mění. Co naopak zůstává stejné, jsou negativní
pocity, které mnozí lidé zažívají. Strach, panika nebo například osamělost. To jsou
všechno emoce, se kterými se nyní musíme naučit pracovat. Jejich dlouhodobé působení
našemu organismu rozhodně neprospívá a vysává z nás mnoho sil a energie. Jak si udržet
psychickou pohodu? Zde je několik rad.
Dejte dnům řád - Společenské, sportovní i kulturní akce jsou zrušeny. Scházet se
s přáteli se také nedá. Mnozí tak celé dny tráví u televize, v křesle a nudí se. Dlouhodobá
nuda se postupně může změnit i v depresivní symptomy. A to rozhodně nechceme!
Zkuste si proto vždycky večer naplánovat, co budete zítra dělat. Máte teď skvělou
příležitost věnovat se zapomenutým koníčkům a ponořit se do milovaných činností.
Čerstvý vzduch - Ano, měli bychom zamezit kontaktu s druhými lidmi, nicméně
procházka přírodou a krátký pobyt na čerstvém vzduchu se naopak doporučují. Vyrazte
proto aspoň na chvíli načerpat energii a sílu ze slunečních paprsků a přírody.
Nezapomínejte na pohyb - Nezapomínejte si dopřát pravidelnou dávku nějaké
aktivity. Pohyb prospívá nejen tělu, ale také mysli.
Nenechte se pohltit samotou - Zkuste se se svými blízkými spojit na dálku. Když
už toho bude na vás příliš, popadněte telefon a zavolejte rodině nebo přátelům. A také
naopak. Znáte-li někoho, kdo je teď na všechno sám, ukažte mu, že na něj myslíte
a ozvěte se mu.
Vyvažujte negativní zprávy pozitivními - V zájmu zachování duševní pohody
se také snažte hledat i nějaké pozitivní zprávy, nezaměřujte všechnu svou pozornost
pouze a jen na dění kolem koronaviru. Nezahlcujte zkrátka mysl pouze negativními
a náročnými zprávami, ale dopřejte ji i nějaké odlehčení.
Požádejte o pomoc, pokud je toho na vás moc - Pokud byste měli pocit, že je na
vás těch starostí a špatných pocitů až příliš, požádejte o pomoc. Mnoho lidí třeba bojuje
se silným strachem jít si nakoupit nebo nejistotou spojenou s nedostatkem informací.
Neváhejte využívat linek pro seniory, různých projektů, které starším lidem zajišťují
nákupy nebo požádejte o pomoc své blízké. Současná situace je opravdu psychicky
hodně náročná, proto připomínáme také možnost kontaktovat psychologa.
Udržet si optimismus a duševní pohodu v současné vypjaté situaci sice není
jednoduché, ale je to o to důležitější.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Milena Chvatíková
Olga Hatlapatková

Kelč
Komárovice

65 let
Marie Hýžová
Anna Plesníková
Anna Matulová
Emilie Pavelková

Lhota
Kelč
Kelč
Komárovice

70 let
Anežka Pitrunová
Antonín Jiříček

Kelč
Kelč

80 let
Marie Škařupová

Lhota

81 let
Marie Jiříčková

82 let
Emilie Hrozová

Kelč

83 let
Antonín Šnejdrla

Komárovice

85 let
Emilie Kutálková

Kelč

88 let
Anna Pýchová

Kelč

90 let
Anna Pešlová

Kelč

95 let
Marie Zábranská

Kelč

Ema Vadelová

Babice

Kelč

Narození
Lukáš Holásek
Emílie Staňková

Němetice
Němetice

Úmrtí
Antonín Prokeš
Jana Plesníková
Karel Machač

86 let
50 let
73 let

Kelč
Komárovice
Kelč

Jozef Lacko
Josef Hlavica
Ludmila Pavelková
Antonín Machač

62 let
73 let
83 let
73 let

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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Komárovice

Němetice
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