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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Kelč dne 27. 4. 2020.
Rada schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování
služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem“, podle zákona č. 134/2016
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého
návrhu formou otevřeného řízení.
Rada schvaluje zadávací dokumentaci včetně kvalifikačních předpokladů
a hodnotících kritérií pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Poskytování
služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Poskytování služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem“ a to ve složení:
Členové:
náhradníci:
Ing. Karel David
Ing. Jaroslav Orel
Jaroslav Staša
Anna Bičanová
Ing. Radek Sommer

•

•
•
•

Rada pověřuje starostu města provedením všech ostatních úkonů zadavatele
dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem“ s tím, že ji starosta
bude průběžně informovat o průběhu daného zadávacího řízení.
Rada schvaluje dodatky k nájemním smlouvám o dočasné změně výše nájemného za užívání nebytových prostor za dobu uzavření provozovny na základě vydaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a Usneseních
vlády ČR o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách.
Rada schvaluje zadat provedení akce „MaR vytápění – Zdravotní středisko
Kelč“ Luborovi Pitrunovi, Kelč 244 dle předložené nabídky a pověřuje starostu
objednáním akce.
Rada schvaluje pronájem (pacht) pozemku p.č. 275 a částí pozemků p.č. 270/1,
270/2, 270/4, 276/3, 676 a 725 v k.ú. Němetice p. Petře Staňkové, Němetice č.p.
35 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků:
katastrální území Němetice
p.č. 730/14 ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2
p.č. 730/3 ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2
katastrální území Kelč-Staré Město
p.č. 193/21 – ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2
p.č. 193/22 – ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2
katastrální území Kelč-Nové Město
p.č. 1993/2 – ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2
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USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Kelč dne 11. 5. 2020.
•
•

•

Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodního řadu „Prodloužení vodovodu Komárovice“ na pozemcích parc.č. 916/1 a 904/1 v k.ú.
Komárovice se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace na akci „Nákup
cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO v roce 2020 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR „Dotace pro jednotky SDH obci““ ze
Zlínského kraje a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách) na akci „Rozšíření výukových
pavilonů v MŠ Kelč“.
Rada schvaluje výzvu včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, seznam oslovených uchazečů na akci „Rozšíření výukových pavilonů v MŠ
Kelč“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace,
posouzení a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Rozšíření výukových pavilonů v MŠ Kelč“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing.
Radek Sommer a Roman Machač, náhradník Anna Bičanová.
Rada vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemku v k.ú. Kelč-Nové Město: p.č. 2051/91 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2, odměřeného v geometrickém plánu č. 701-1124/2019 ze dne 29.11.2019

Svoz odpadů v červnu 2020
Plasty - středa 10. 6. 2020
Sklo - pátek 19. 6. 2020

Upozornění pro občany - třídění odpadu:
Kontejnery na tříděný odpad jsou určeny
pouze pro obyvatele bytových domů.
V rodinných domech využívejte prosím pytle
na tříděný odpad a sběrný dvůr.
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Kultura
Kelečské slavnosti a Němetický countryfest jsou v letošním roce zrušeny. Sledujte webové a facebookové stránky města.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Dveře školní budovy se otevřely žákům
Již přes dva měsíce trvá netradiční stav – budova školy je uzavřena, chodby,
třídy a lavice prázdné, bez žáků, bez typických školních zvuků, bez hlasů, prostě pro školní budovu něco opravdu mimořádného. Všichni víme, co tuto situaci způsobilo, a bude asi ještě chvíli trvat, než se věci vrátí do normálu. V rámci
uvolňování opatření v souvislosti s koronavirovou krizí však přece jenom změny
nastávají a dějí se.
Tak např. 11. a 25.5. 2020 nastaly pro nás ve škole a asi i pro některé z našich
žáků tzv. dny D. Po dvou měsících a několika dnech jsme totiž otevřeli školu těm,
kteří se rozhodli, na základě dobrovolnosti, se do ní vrátit. Nejprve to byli někteří ze žáků 9. ročníku, kteří se ve zkrácené výuce začali připravovat na přijímací
zkoušky a jejich vyučující s nimi procházejí učivo českého jazyka a matematiky.
Příprava probíhá vždy v pondělí, ve středu a v pátek ve čtyřhodinovém bloku.
Ostatní třídy 2. stupně jsou i nadále dle rozhodnutí MZ do 30. 6. 2020 uzavřeny a žáci se vzdělávají tzv. na dálku.
25. května byly ve škole zahájeny vzdělávací aktivity žáků 1. stupně formou
školních skupin. Ani tady není účast žáků povinná. V rámci ochrany rizikových
skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich
rodinných příslušníků bude i nadále probíhat také distanční výuka. V této souvislosti bych ráda zdůraznila, jak si vážíme spolupráce rodičů při domácí přípravě
dětí a jak oceňujeme jejich nasazení a trpělivost při domácím učení. Stejně tak
kladně hodnotíme pracovní nasazení našich žáků, kteří doma „makají“ naplno.
Nemůžeme to sice říct o všech, ale těch, kteří berou učení na dálku vážně, je většina.
Pevně věřím, že tento netradiční stav co nejdříve pomine a my se znovu budeme setkávat tam, kde se všichni cítíme nejpřirozeněji, ve školním prostředí.
V následujících dnech vám přeji pevné zdraví a mnoho optimismu.
PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitelky školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Vzhledem k situaci pandemie Koronaviru byl od 18. 3. 2020 – 15. 5. 2020 přerušen provoz mateřské školy. Byla zrušena spousta akcí, které jsme měli pro děti
naplánované a do konce školního roku už je nestihneme zrealizovat (Předplavecký
kurz, exkurze, výlet do ZOO, …). Některé akce se nám podařilo přesunout.
Dne 28. května se měl uskutečnit Dětský den s Pepinem prckem na školní zahradě. Tuto akci pro děti s rodiči přesouváme na 15. září, určitě budou zvaní i prvňáčci!
Den dětí oslavíme ve školce trochu netradičně. V každé třídě zahrají paní učitelky dětem pohádku a rozdají dárečky. Děti dostanou vstupenku do ZOO Lešná
s roční platností, pozvánku na zářijový Dětský den a kinetický písek s podložkou.
V průběhu června jsou pro děti připraveny projektové dny, které zajistí Malá technická univerzita.
1. června „u Koťátek“ – „Stavitel mostů“ - děti se dozví, jak stavět pilíř, aby
most nespadl, budou se učit stavět dle návodu, společně postaví pohádkový Karlův
most.
2. června „u Ježečků“ – „Stavitel města“ – děti si budou povídat o budovách
ve městě, postaví důležité veřejné budovy, silnice a překreslí jednotlivé stavby do
mapy.
3. června „u Berušek“ – „Stavitel věží“ – děti se dozví o věžích, majácích, vysílačích a rozhlednách, seznámí se s tím, k čemu stavby slouží, přijdou na to, jak
postavit věž, aby nespadla, podle výkresu postaví model vysílače na Ještědu.
Ve dnech 25. 5. a 5. 6. proběhne v jednotlivých třídách navazující „Projekt Zdraví dětem“ akreditovaný MŠMT- „Cvičíme se Zdravíkem a Jedlíkem“. Jedná
se o pohybové kurzy, kde se děti stanou součástí pohádkového příběhu o dvou
rozdílných kamarádech. Budou rozvíjet všestranné pohybové dovednosti a utvářet
kladný vztah ke sportu.
Dne 17. června se uskuteční projektový den „Mobilní planetárium“ – v návaznosti na klasickou pohádku o Červené Karkulce byl vytvořen kreslený didaktický
příběh, který bude dětem promítnut ve velké kopuli. Zapojíme se do výtvarných
soutěží s PEZ a s Čarovnou pastelkou „Cesta kolem světa“. Děti se v průběhu června vydají na delší vycházku k Juhyni – budou pozorovat život kolem vody a ve
vodě. Vydají se hledat „Poklad“, kdy budou cestou plnit zábavné úkoly.
Se školkou se rozloučí celkem 32 dětí. Tablo předškoláků je umístěno v opravně
obuvi u pana Hýži. Podle možností proběhne „zvířátkové odpoledne“ plné her.
Kvůli aktuální situaci zřejmě nebudeme s dětmi nocovat v MŠ. Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne 15. června v kulturním domě. Pepino Prcek bude děti
„pasovat na školáky“.
Prázdninový provoz bude zajištěn ve dnech od 1. 7. 2020 - 31. 7. 2020.
Vám všem přeji za celý kolektiv hodně sluníčka a hezkých zážitků s dětmi
na prázdninových cestách!
Mgr. Šárka Janečková,
ředitelka Mateřské školy Kelč
6

červen 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

SPORT

Fotbal
Hráči, trenéři a všichni milovníci fotbalu se konečně dočkali. Po téměř dvouměsíčním nuceném půstu způsobeném koronavirem a s ním spojeným vládním nařízením začaly i v Kelči opět trénovat všechny naše fotbalové kategorie. O tom, jak moc
se na hřiště kluci těšili, svědčí velká účast u dětských kategorií i u „A“ týmu, který vede
trenér Zbyněk Vinklar. Vždyť na tréninky chodí běžně kolem dvaceti jeho svěřenců.
Přestože sezona 2019/2020 je zrušená a dosavadní výsledky z podzimní části byly
anulovány, tréninkové jednotky probíhají na travnaté ploše za kelečským kulturákem
každý všední den. Trenéři hledají alternativy na zpestření přípravy. Tou nejdostupnější jsou samozřejmě přípravné zápasy. Muži takto v pátek 22. května odehráli přátelské utkání proti Komárnu, při kterém se za Kelč protočily v podstatě dvě jedenáctky hráčů. Houževnatý soupeř z Komárna však zvítězil zaslouženě 2:0. Hlad po fotbale a slunečné počasí při pátečním podvečeru přilákalo na zápas krásnou návštěvu.
Do týmu mužů už začínají nahlížet i mladí kluci, kteří jsou ještě v dorosteneckém
věku. I když ne všichni si místo v kádru vybojují a řada mladých bude nastupovat prioritně dál za dorost, proces omlazování kelečského týmu mužů je znatelný.
Přáteláky se týkají i dětských kategorií. Například mladší přípravka i starší přípravka se v květnu střetly se stejně starými protihráči z Branek, v plánu je pro ně také
turnaj v Krhové. Také dorostenci a mladší i starší žáci si přípravu na novou sezonu,
která je letos kvůli známým okolnostem nezvykle dlouhá, okoření přípravnými
zápasy. Diváci se tak mohou alespoň takto pokochat fotbalem, přestože v těchto
střetnutích samozřejmě nepůjde o body a umístění v tabulce.
Pavel Mašlaň

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Vážení občané města Kelče a místních částí, milí farníci,
v těchto dnech začínají děti po třech měsících znovu, byť nakrátko, navštěvovat školu. Uvolnění vládních nařízení ohledně snahy zabránit šíření nového typu
koronaviru způsobujícího nemoc COVID - 19 se týká už i bohoslužeb a života ve
farnosti. Od půlky května může být v kostele sto, teď už i tři sta účastníků, pokud
dodržují pravidla nošení roušek a sociálního odstupu.
V tomto režimu se chystáme prožít a oslavit ve čtvrtek 11.6. slavnost Božího
Těla. Bohoslužba začne na náměstí v 18 hodin, po ní půjde průvod s rozestupy kolem čtyř oltářů na tradičních místech až do farního kostela, kde slavení zakončíme
svátostným požehnáním.
Celoevropská akce „Noc kostelů“, která bývá tradičně poslední květnový pátek, je letos přeložena na 12.6., kdy bude v naší farnosti otevřený jak farní kostel,
7
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tak i kostel Svaté Kateřiny. Bude možné vystoupit na věž farního kostela, pouze
tradiční ochutnávka doma pečeného chleba letos být nemůže. Z menších kostelů
a kaplí farnosti bude letos otevřena kaple Panny Marie v Němeticích, kde pokračují
opravy a zdobení, které směřuje k nadcházejícímu roku 2021, kdy budeme slavit
padesát let její existence.
S duchovní správou Svatého Hostýna je domluvená a potvrzená naše farní pouť
na neděli 14.6. Kvůli hygienickým omezením nepojedeme společně autobusy, ale
individuálně po rodinách auty nebo na kolech. Spolu s námi bude probíhat pouť
krojovaných, takže, kdo můžete, přijďte v kroji. Mše svatá začne v 10:15 za příznivého počasí na venkovním pódiu.
Každoročně je pro farnost vyvrcholením školního roku výuky náboženství
třeťáčků slavnost prvního svatého přijímání. Letos bude společný termín v neděli
12.7.
Velká skupina biřmovanců, která se od loňského jara připravuje v sedmi „oddílech“ se na přijetí svátosti křesťanské dospělosti chystá začátkem srpna.
Všechny, kdo kvůli omezením na zabránění šíření nemoci nemohli přijít na
velikonoční svatou zpověď, srdečně zvu každý čtvrtek. Večer bývá farní kostel otevřený k adoraci a je příležitost přijmout svátost smíření v kapli Panny Marie Bolestné od 19:15 do 20 hodin.
Požehnané dny a přes všechna přetrvávající omezení radost z daru života a odvahu víry přeje
o. Jan Bleša, farář

Poradna Mojra
Co dělat, když se dítě chytí špatné party
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi předat
ze sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším lidem, pomáhat s domácími pracemi a spoustu dalšího. Existuje však jedna
noční můra rodičů – možnost, že se vaše dítko chytí špatné party a začne tropit
hlouposti, ubližovat, chodit za školu, kouřit, nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč
a zákazy však situaci nepomůžou, ba naopak ji mohou ještě zhoršit. Co dělat? Jak
se zachovat? Co pomůže?
Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že
mu dáte výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž povedou pouze ke vzdoru a v horších případech např. k útěku
z domu. Zkuste na to jít jinak. Zde je několik rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí zařídit spoustu věcí a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu
rodičovské pozornosti snáší velmi špatně. Snaží se na sebe stůj, co stůj upozornit,
a to i výběrem kamarádů. Vytvořte si proto určité rituály, např. společnou večeři,
u které si popovídáte o tom, jak se vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho trápí,
co ho zajímá… O víkendu vyrazte třeba někam na výlet, na procházku, do kina.
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Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat se s těmi, s kterými chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády
můžete alespoň omezit. A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových
aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho na trénink. Miluje dcera tancování? Vyberte
společně nějaký taneční kroužek apod. Čím méně času bude dítě na partu mít, tím
méně ji propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou, myslete na to, že nechcete dítě
přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám nechce věnovat, vymyslete něco, čemu
se budete věnovat jako rodina společně.
Pravidla
Stanovte si s partnerem pravidla, která chcete, aby dítě dodržovalo. A co je
důležité, domluvte se na trestech, které budou po jejich překročení následovat.
V tomto musí být oba rodiče velmi důslední a jednotní, aby dítě nemělo tendenci
situaci využít proti vám. Jakmile budete s partnerem zajedno, promluvte si s dítětem. Nechejte mu také prostor na to, aby se ke všem bodům vyjádřilo, hledejte
přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na jeho názoru a snáze
se mu budou dodržovat pravidla, na jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se
nový systém zavést nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho chování
nepřípustné, co vy sami cítíte…
Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče.
Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému
dítěti, mluvte s ním, poukazujte na chyby dětí, se kterými se kamarádí a mluvte
o nich, proč je jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že
tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud byste si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete
požádat o pomoc např. třídní učitelku, školní nebo dětskou psycholožku, nebo
navštívit různá rodinná centra, kde vám poradí. V rodinných centrech se vaše
dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo tato centra nabízejí
i různé možnosti volnočasových aktivit pro děti i rodiče.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč informuje
1) Členská schůze: pátek 5. června 2020 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
2) Rybářské závody 2020: jubilejní 30.ročník rybářských závodů na Chmelníku,
které měly proběhnout v sobotu 16.5.2020 se z epidemiologických důvodů neuskutečnily. O případném novém zářijovém termínu letošních závodů bude rozhodnuto v polovině srpna.
Ing. Jaroslav Orel
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TOM Myšáci Kelč – HOŘCOVÁ VÝZVA
1. dubna 2020 to vypuklo! Říkáte si co? No přece „Hořcová výzva.“ Co je to? Hra
pro malé i velké, založená na plnění různorodých úkolů. Těchto úkolů bylo celkem
sto a byly hodnoceny body od 1 do 5 dle obtížnosti. Soutěžilo se za oddíly a také za
jednotlivce. Rozdělení bylo dle věku na děti (do 15 let včetně) a kmety (od 16 let
výše) a mohli se přidat i kamarádi našich členů oddílu. Součástí hry, která trvala od 1.
dubna do 17. května 2020 byly i speciální úkoly tzv. „Bleskovky“, které se měly splnit
v daný den, kdy byly zveřejněny na webu. Hráč dostal za splnění v tento den vyšší
počet bodů, později byly odměněny pouze jedním bodem. Dále při plnění úkolů byly
vydávány virtuální odznaky, některé byly veřejné a některé tajné. Tajné odznaky byly
vždy za několik úkolů dohromady. Vše o této hře si můžete najít na webové stránce
www.horcovavyzva.cz.
Ve středu na apríla jsem se rozhodla přihlásit náš oddíl Myšáci Kelč do této hry.
Vzhledem ke koronavirové situaci, jsem to viděla jako zpestření pobytu dětí doma.
Samozřejmě, že se do hry zapojili i někteří rodiče. V tento den vyskočilo na webu
prvních 50 úkolů jako například: Hoď kostkou třikrát po sobě stejné číslo, Jazykolam,
Čtení na dobrou noc, Najdi hmyz, který neznáš a urči jeho název, Vypěstuj si něco na
zub, Vyper špinavé prádlo, Vytvoř jedlý hořec (znak turistů), Sedy a lehy, Staň se myčkou nádobí, Vydrž den bez techniky, Vyválej se v rose, Bobřík mlčení, Vyfoť třináct
13, Ušij si sáček nebo tašku, ....
Úkoly byly různorodé, ale hlavně se děti něco nového naučily a hezky se pobavily.
Některým se praní v pračce tak zalíbilo, že mamince pomáhají dodnes. Uvařit na ohni
bramboračku, to byla taky zábava, kterou někdo dělá každý týden. Jak jsem již v úvodu psala, čas od času vyskočila nějaká ta „Bleskovka“. Na Velikonoce to bylo třeba,
uplést si pomlázku, holky barvily vajíčka dvěma způsoby nebo se stálo na jedné noze
3 minuty se zavřenýma očima. 30. dubna vyletěly čarodějnice na koštěti do ulic Kelče
a museli je vidět aspoň tři lidé. Poslouchali jsme oblíbenou písničku 30krát za den, ale
nejzábavnější bylo lovení jablka pusou z mísy plné vody bez použití rukou. Někde to
hrozilo utopením, ale všichni to zvládli.
Hry se účastnilo celkem 76 oddílů z celé České republiky. Náš oddíl se den ode
dne posouval v tabulce výš a výš. V polovině soutěže, kdy byla zveřejněna druhá polovina úkolů, přišel tak trochu útlum, ale s blížícím se koncem jsme nabrali obrátky
a snažili se pokořit okolní oddíly z Bystřice p/H a Zlaté šípy z Valašského Meziříčí. To
se nám taky povedlo. Všichni jsme poslední dva dny zabrali a vyšplhali se na konečné
9. místo. Byl to pro všechny velký úspěch, který jsme nečekali, ale mile nás překvapil.
A pro děti 6 týdnů nezapomenutelných zážitků, které si užily plnými doušky.
Pro nás dospělé byly některé úkoly opravdu náročné, ale snažili jsme se pokořit
své možnosti a dokázat si, že na to ještě máme. Ujet 80 km na kole, zapálit oheň bez
použití zápalek nebo zapalovače byly pro mě velkou výzvou a jsem ráda, že se mi je
podařilo splnit.
Všem z oddílu Myšáci, kteří se této soutěže zúčastnili, patří velké poděkování za
snahu a už se všichni těšíme na další zábavné výzvy, které jsou před námi.
Hana Stříteská
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Hořcová výzva u Navrátilů
Barunka (8 let):
Z Hořcové výzvy byl nejtěžší úkol s názvem Potápník. To se muselo dát jablko do
mísy s vodou a tam sníst. To se mi nepodařilo. Nejlehčím úkolem pro mě bylo nošení
ponožek na rukou. A nejvíce nám dal zabrat pokus, jak dostat vejce natvrdo do skleněné láhve od kečupu. Podařilo se mi to asi na 11. pokus.
Terezka (10 let):
Hořcová výzva mě bavila. Doufám, že ještě někdy bude. Pro mě byl asi nejlepším
úkolem uvařit guláš nebo bramboračku na ohni. Ale všechny se mi líbily. Jen postavit
věž z 200 sirek se mi nepodařilo. Pořád mi to padalo. Sníst jablko pod vodou mě bavilo, i když jsem ho plnila asi hodinu a půl. Prostě to byla paráda. Docela mi Hořcová
výzva chybí.
Dana:
Musím pochválit ústředí našeho turistického oddílu za skvělý nápad s Hořcovou
výzvou. Přišla v ten nejlepší možný okamžik. V době celkové izolace obyvatel nám
přinesla zpestření a narušila všední stereotyp. Některé úkoly byly docela bláznivé a na
začátku bych s jistotou tvrdila, že je nedáme. Jenomže motivace a soutěživost dokáží
divy. A tak jsme s dcerkami zvládly opravdu hodně. Mezi ty sportovní úkoly patřily
např. ranní rozcvička, sedy lehy, túry, výlety na kole, běh (vše samozřejmě s ohledem
na daná opatření vlády - izolovaně, pouze s rodinnými příslušníky). Také jsme poznávali živočichy, rostliny, sbírali bylinky nebo se otužovali. Kreslili jsme, točili videa,
fotili, učili se uvázat 6 základních uzlů. No, nabídka byla neskutečně pestrá. A na které
úkoly nezapomenu? Na 2 minuty, kdy jsem se naboso brodila ledovou vodou v potoce
nebo na 80 kilometrů na kole, které jsem, k mému údivu, skutečně v jeden den ujela.
A také nezapomenu na nasazení našeho týmu - bylo až neuvěřitelné, co všechny
zapojené rodiny dokázaly. Sledovat náš postup v celorepublikovém žebříčku a nakonec dosáhnout nádherného 9. místa, to byla třešnička na dortu tohoto dobrodružství,
to byla ta příslovečná perlička na závěr.
A kolik úkolů jsme s dcerkami za tu dobu splnily? Z vyhlášených 111 úkolů jsme
splnily cca 105.
Velký dík patří naší týmové vedoucí Hance Stříteské za to, že nás přihlásila, motivovala a svou neutuchající energií nám byla příkladem.
Navrátilovi
Hořcová výzva u Pajdlů
To byla opravdu „VÝZVA“ a úžasné zpestření v těchto těžkých týdnech.
6 týdnů jsme my děti i někteří rodiče Turistického oddílu TOM Myšáci Kelč prožívali neskutečná dobrodružství a zábavu při plnění nejrůznějších úkolů. Například
jsme se ráno museli vyválet v rose, házet si s někým míčkem 111x, obejít velký strom
222x, stavět věž z 200 zápalek a taky domeček z karet, spát v bivaku, celý den jíst jídlo
z hrnku a další den jíst jen čínskými hůlkami, sníst citrón, navštívit přírodní rezervaci, sedět na stromě ...
Těžké úkoly pro nás byly: dostat vejce do lahve, sprchovat se týden studenou vodou a stát 2 minuty v potoce. Setonův běh a okusování jablka pod vodou - byly opravdu drsné výzvy, ale nakonec se téměř všechny všem podařily.
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Rodičům jsme udělali velikou radost při plnění výzvy - uvař oběd nebo večeři
a taky uvař guláš nebo bramboračku na ohni. U nás jsme vařili obojí a všem moc
chutnalo. Taky karaoke show všechny moc pobavila.
Mamince se líbila výzva - vyper a vyžehli všechno prádlo a taky 3 dny umývej
všechno nádobí nebo upeč buchtu a udělej koktejl.
Když byly slunečné dny, sbírali jsme a sušili bylinky na zimu, fotili jarní přírodu,
tvořili mandaly z přírodnin, házeli žabky v Juhyni, chodili pozpátku a taky naboso,
běhali 2 km po Kelči a přitom hledali 13 třináctek. Zajímavé bylo jít podél řeky 500 m
neznámým terénem a sami si rozdělat oheň.
Když bylo škaredě, sadili jsme řeřichu - to byla výzva - vypěstuj si něco k jídlu,
malovali jsme barevné hořce a věšeli je do oken. Celý den jsme chodili v oblečení
naruby nebo v pyžamu a vyráběli jedlé hořce, psali dopis na ústředí a malovali komix
nebo ručně vyráběli papír.
Nejlepší výzva byla „spaní pod širákem“. Večer jsme pozorovali souhvězdí, opékali
špekáčky a výborné hady, dokonce jsme se spojili po síti. Tam teta Hanka pronesla
památnou větu: „Děcka, co kdyby jsme překonali Bystřičáky? „ To nás všechny tak
nabudilo, že jsme začali plnit i ty úkoly, které se nám zdály nesplnitelné. S pomocí
tatínka se nám podařila výzva - vyrob si vlastní jojo. Jednou večer jsme šli pozorovat
netopýry na Chmelník, ráno pak odlévat stopy zvířat a sbírat odpadky v přírodě...
Byl to adrenalin, který nám teď trochu chybí. V posledním týdnu Hořcové výzvy
se náš oddíl začal posouvat v hodnocení. Z 34. místa byl brzy náš oddíl na 18. místě
před Bystřicí. Další dny jsme se přiblížili k Valašskému Meziříčí a předběhli Vsetín.
Najednou byl vidět - TOM Myšáci Kelč na 10. místě!!! Bylo až dojemné, jak všichni v neděli plnili poslední úkoly. Když jsme v pondělí ráno uviděli celkové výsledky
a TOM Myšáci Kelč na 9. místě ze 76 oddílů, skoro jsme tomu nemohli uvěřit.
Poslední týden Hořcové výzvy nás neskutečně sblížil a uvědomili jsme si, jak skvělý oddíl jsme. Držíme spolu a dokážeme víc, než si umíme představit.
Moc děkujeme Hance Stříteské, která nás přihlásila a na vše bedlivě dohlížela. Teto
jsi skvělá!
Už se moc těšíme na příští ročník HOŘCOVÉ VÝZVY, na nové úkoly a zážitky.
Pajdlovi

Informace k Vítání občánků
Vážení rodiče, současná situace nám bohužel znemožnila uspořádat
tradiční přivítání nově narozených dětí. Pokud nám to epidemiologická situace
dovolí, přivítáme nově narozené děti až v podzimních měsících.
O přesném termínu budete včas informováni. Děkujeme za pochopení.
Hana Tomášková, matrika
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Zdenek Rušar
Pavel Zábranský

Němetice
Kelč

65 let
František Chvatík
Vladimír Orava
Jan Sokol
Svatopluk Pavlík
Zdeněk Frydrych

Kelč
Kelč
Kelč
Komárovice
Lhota

70 let
Zdenka Vlčková
Vladimír Stříteský
Irena Pajdlová

Kelč
Kelč
Kelč

81 let
Karel Hlavica
Josef Ševčík

Kelč
Němetice

82 let
Bohuslav Pavlištík

Komárovice

83 let
Ludvík Škařupa
Aloisie Gillarová

Lhota
Komárovice

84 let
Jaroslav Kučera

Kelč

86 let
Anna Rýdlová

Kelč

89 let
Anna Majdlochová

Kelč

91 let
Alois Holub

Kelč

92 let
Alois Škarka

Kelč

Úmrtí
Helena Pitrunová
Božena Závodná
Josef Haša

81 let Kelč
61 let Kelč
79 let Kelč

Božena Mertlíková
Václav Jelínek

88 let Kelč
52 let 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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