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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Kelč dne 18. 5. 2020.
-

Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.3.2020 dle předložené zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
- Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníků hřbitov
Kelč – etapa 2020“ se zhotovitelem stavby Radkem Pajdlou, Kelč 549, 756 43
Kelč, IČ: 68335041 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
- Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 3 v domě č.p. 13 v Kelči
paní Marcele Škarkové, Lhota č.p. 23 a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
- Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Mateřské
školy Kelč z finančních prostředků škol za I. pololetí 2020 dle provedeného
hodnocení.
– Rada pověřuje v souladu s § 102 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů zástupkyni statutárního orgánu Janu Perutkovou, bytem Kelč 563, 756 43 Kelč řízením Mateřské školy Kelč, okres Vsetín,
IČ: 70936242 s účinností od 1. června 2020 a současně stanovuje zástupkyni
statutárního orgánu platový výměr dle vnitřní směrnice č. 1/2011 Zásady pro
poskytování příplatků za vedení, osobních příplatků, specializačních příplatků
a odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Kelč.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 1328/100 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře 26 m2.
- Rada schvaluje dodatek č.1 k nájemní smlouvě se Spolkem Anděl, z.s., Kelč
290, 756 43 Kelč o dočasné změně výše nájemného za užívání nebytových prostor po dobu pozastavení činnosti denního stacionáře na základě vydaného
Usnesení vlády ČR č.207 ze dne 13.března 2020 o zajištění poskytování péče
v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kelč dne 8.6.2020.
-

-

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce
„Rozšíření výukových pavilonů v MŠ Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5,
756 43 Kelč, IČ: 00303925 a Radkem Pajdlou, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ:
68335041dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dodatek č.8 k nájemní smlouvě o dočasné změně výše nájemného za užívání nebytových prostor s fy. KaGAN MEDICINE, s.r.o., Kelč 31, 75643
Kelč a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
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-

Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemků p.č. 786/3, 788/3, 788/4 a 788/5 v k.ú.
Kelč-Nové Město o celkové výměře 329 m2.
- Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a o právu provést stavbu č.SoBS VB_ČEZd_0035_r01v01 na stavbu „IV-12-8018543,
zemní el. vedení NN, Němetice, p.č. 425/58, NNK“ na pozemku parc.č. 730/14
a 424/1 v k.ú. Němetice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu o zrušení stávajícího věcného břemene a zřízení nového
věcného břemene č. 03A.0439-20161.Z pro stavbu nadzemního vedení přenosové soustavy ČR označené „V403/803- zdvojené vedení“ na pozemcích parc.č.
117, 342, 910, 914/1, 915 a 918/1 v k.ú. Komárovice 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 vodovodní přípojky ke stavbě „Vodovodní přípojka pro parcelu č.236/20 k.ú. Kelč-Nové Město“ na pozemku
parc.č. 2031 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky ke stavbě „Vodovodní přípojka pro parcelu č.236/9 k.ú. Kelč-Nové Město“ na pozemku
parc.č. 2031 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníkem a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- Rada schvaluje dodatky nájemních smluv v obecních bytech s účinností od
1.7.2020 a pověřuje starostu podpisem těchto dodatků.
- Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město –
zahrádka č. 13 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

Městská knihovna Kelč

Sběrný dvůr v Kelči

pátek 3. července 2020
pondělí 13. července 2020
3. - 14. srpna 2020

sobota 18. července 2020
středa 12. srpna 2020

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Informace České pošty Kelč
Z důvodu státního svátku budou důchody splatné
v pondělí 6.7.2020 vypláceny v úterý 7.7.2020.
Alena Klvaňová, Pošta Kelč
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Informace pro občany i podnikatelské subjekty ke svozu
tříděného odpadu v Kelči a místních částech
Kontejnery na tříděný odpad
V minulém čísle Zpravodaje jsme se zmínili o využití kontejnerů na tříděný
odpad pro občany panelových domů na sídlišti v Kelči. Pokud občan rodinného
domu vhodí do kontejneru nějakou tu sklenici, papírovou krabici nebo plastový
obal, tak je to samozřejmě akceptovatelné.
Upozornění se týkalo spíše těch, kteří do kontejnerů vhazují plné pytle nebo
vozíky tříděného odpadu. Pokud má kdokoliv (tedy obyvatelé rodinných domů
i panelových domů) větší množství tříděného odpadu na vyhození, doporučujeme
toto vyvézt do sběrného dvoru v Kelči. Týká se to i občanů místních částí. Kontejnery na tříděný odpad se tak nebudou rychle plnit a nebude nutné objednávat
mimořádný svoz, což zvyšuje náklady na svoz odpadu.
Pytle na tříděný odpad
Na základě upozornění svozové firmy TS Valašské Meziříčí žádáme občany,
aby vytříděný odpad dávali pouze do pytlů k tomu určených (a označených logem
svozové firmy). Pytle na tříděný odpad nám dodává svozová firma a jsou součástí
platby za svoz tříděného odpadu.
Pytle se počítají a počty se uvádějí do hlášení pro firmu Ekokom, která zpětně
proplácí odměny za tříděný svoz odpadu. Proto je důležité, aby jednotlivé komodity tříděného odpadu byly řádně vytříděné a vložené v příslušném barevném
pytli.
Byli jsme svozovou firmou upozorněni také na to, že při svozu plastů se ve
žlutých pytlích určených ke třídění separovaného plastu nebo vedle nich objevují
i odpady, které sem nepatří (polámané kusy zahradního nábytku, kbelíky, lavory,
velké kusy plastových výrobků apod.), dokonce i obaly se zbytky nebezpečného
odpadu (např. kanystry od benzínu, barev, ředidel apod.). Tyto obaly je nutné odvézt do sběrného dvoru. Tyto věci již svozová firma nebude v rámci sběru separovaného plastu odvážet a ponechá je na místě samém. Co do které skupiny tříděného odpadu patří, je uvedené vždy v rozpisu svozu odpadů na pololetí.
Známky na popelnice
Splatnost poplatku za svoz odpadu pro rok 2020 je k 30.6.2020. Od 1.7.2020 je
nutné mít nalepenou známku na popelnici. Bez nálepky nebude nádoba vyvezena.
Podnikatelské subjekty
Firmy vytvářející komunální odpad na území obce musí mít na svoz odpadu uzavřenou smlouvu s některou ze svozových firem. Pokud nemají uzavřenou
smlouvu na svoz tříděného odpadu s firmou TS Valašské Meziříčí, která v Kelči
zabezpečuje svoz tříděného odpadu, nebude jim tato firma tříděný odpad vyvážet.
(MS)
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Upozornění pro pacienty ambulance praktického
lékaře pro dospělé v Kelči
Pacienty, kteří mají zájem o vstupní nebo výstupní prohlídku a jakékoliv jiné
potvrzení, žádáme, aby si dopředu telefonicky na čísle 571 641 555 objednali termín návštěvy. Děkujeme.
Dále upozorňujeme, že ambulance bude uzavřena z důvodu dovolené dva pracovní týdny a to od pondělí 29. 6.2020 do 10. 7. 2020. Po celou dobu dovolené je
domluven v akutních případech zástup s MUDr. Josefem Sehnalem z vedlejšího
obvodu.

Dotace v roce 2020 poskytnuté MK ČR:
Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón:
Radnice Kelč – 200.000 Kč
6
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
Okresní myslivecký spolek Vsetín, Myslivecký spolek Kelečsko a město Kelč
pořádají mysliveckou kulturně společenskou akci

„Přehlídka trofejí spárkaté zvěře“
ulovené v mysliveckém roce 2019 v katastrech honiteb v působnosti pověřených
městských úřadů Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm ve dnech
5. až 7. září 2020 v Kulturním domě v Kelči
v době od 8.00 - 16.00 hodin.
Uvidíte trofeje jelenů, daňků, muflonů, srnčí zvěře, ale i trofeje lišky, jezevce. Rovněž
je zajištěn bohatý doprovodný program a chutná zvěřinová kuchyně.
Doprovodný program v areálu KD:
Sobota 10.00 - 16.00 hod.
Dechová hudba Kelč, Sokolníci - v prostoru před KD, Myslivečtí trubači, Oficiální
zahájení CHVT, Mažoretky Hranice
Neděle 10.00 - 16.00 hod.
Sokolníci, letecké ukázky dravců, focení dětí s dravci na ruce
Dechová hudba Kelč, mažoretky Hranice, vyhlášení výsledků výkresů a fotografií
žáků ZŠ
Pěvecký sbor „Mužáci Moravia“ partnerská obec Ladce (SK)
vystoupení MORAVANKY Jana Slabáka (13.00 - 15.00 hod.)
Pondělí 08.00 - 12.00 hod.
vyhrazeno pro děti Základní školy Kelč

Prázdninové akce 2020
Letní kino
Město Kelč zajistilo promítání 3 filmů u fotbalového
hřiště v Kelči. VSTUP ZDARMA!
Termíny promítání:
pátek 10. července Bourák,
pátek 17. července 3Bobule,
pátek 21. srpna Jumanji: Další level

Příměstské tábory
13.-17.července a 3.-7.srpna –
Středisko volného času
Domeček VM
Dětský den
neděle 23. srpna
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Letošní školní rok byl pro nás pro všechny velmi netradiční. Vzhledem k situaci
kolem pandemie Koronaviru přišly děti o mnoho společných akcí - připomínku velikonočních tradic, slet čarodějek, posezení ke Dnu maminek, divadla, společný školní
výlet, atd.
Jsme rádi, že při uvolňovacích opatřeních jsme mohli v závěru školního roku naplánovat alespoň některé akce, a to zvláště pro děti, které v září nastoupí do 1. tř. ZŠ
a s naší školkou se loučí. 15. června 2020 se uskutečnilo v kulturním domě slavnostní
„Pasování na školáky“. Z naší mateřské školy do základní školy odchází 32 dětí.
Ve čtvrtek 18. června prožili všichni předškoláci odpoledne plné her se zvířecí
tématikou na školní zahradě. Vzhledem k situaci jsme s dětmi nemohli nocovat, jak
tomu bylo v předchozích letech.
Ve čtvrtek 25. června se vydali předškoláci na dopravní hřiště, kde vyzkoušeli své
„jezdecké umění“ na kolech, koloběžkách a minikárách, učili se základní pravidla
dopravního provozu a poznávali dopravní značky. Navštívili také hvězdárnu, kde se
blíže seznámili s planetami a vesmírem a podívali se obřím dalekohledem.
V mateřské škole začaly práce na velké rekonstrukci, z toho důvodu bude provoz
od 1. – 31. července 2020 v základní škole – v přízemí hlavní budovy (jen pro děti,
které jsou závazně přihlášeny).
Poslední změnou, která v mateřské škole nastala, je nástup paní ředitelky Mgr.
Šárky Janečkové na mateřskou dovolenou. Po dobu její mateřské a rodičovské dovolené ji zastupuje Jana Perutková. Paní ředitelce Šárce přejeme hodně zdraví a šťastné
a spokojené miminko.
A vám všem krásné léto
Jana Perutková
zástupce statutárního orgánu
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Soutěž
Při příležitosti konání chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře v regionu okresu
Vsetín, která se bude konat ve dnech 5. a 6. září 2020 v Kelči, byla již na jaře letošního
roku vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž na téma Zvěř v přírodě, příroda, myslivost
a ochrana přírody. Soutěž byla určena žákům naší školy a ti soutěžili ve čtyřech kategoriích.
Hodnotící komise ve složení ředitelka školy Mgr. Zdeňka Hradilová a zástupkyně
Mysliveckého spolku Kelečsko paní Petra Matysková posoudily práce žáků následovně:
1. kategorie (žáci 1. – 2. ročníku):
1. místo - Petr Stříteský, 2. třída
2. kategorie (žáci 3. – 4. ročníku):

1. místo - Viktoria Kuźnik, 3.B
2. místo - Ondřej Neužil, 3.B
3. místo - Alžběta Hradilová, 3.B

3. kategorie (žáci 5. – 6. ročníku):

1. místo – Klára Zárubová, 6.B
2. místo – Gabriela
a Tereza Drechslerová, 5.A
3. místo – Barbora Plesníková, 5.B,
Kristýna Pajdlová, 6.B,
Filip Zábranský, 5.A

4. kategorie (žáci 7. – 9. ročníku):

1. místo - Terezie Janošcová, 8. tř.
2. místo - Veronika Drajsajtlová, 8. tř.
Všichni ocenění žáci obdrželi podle svého umístění peněžní poukázky v hodnotě
250,-Kč, 200,-Kč a 150,- Kč.

Poděkování za účast v soutěži
Myslivecký spolek Kelečsko děkuje žákům Základní školy v Kelči za účast v soutěži malovaní na téma „Zvěř v přírodě, příroda, myslivost a ochrana přírody“, konané
k příležitosti chovatelské přehlídky trofejí ulovené zvěře v regionu okresu Vsetín za
rok 2019. Výstava se měla konat v měsíci červnu 2020, ale vzhledem k situaci koronavirové nákazy byla přesunuta na měsíc září 2020. I tak žáci nelenili a doma vytvořené
obrázky i fotografie v hojném počtu do školy odevzdali. Nejlepší práce jsme společně
vybrali a ohodnotili. Nejšikovnější žáci dostali hodnotné poukázky na nákup v papírnictví. Všechny práce pak budou pro veřejnost vystaveny v kulturním domě na
Výstavě chovatelské přehlídky konané ve dnech 5.– 6.září 2020.
Myslivosti zdar!
Petra Matysková,
člen MS Kelečsko
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Podpora vybavení dílen v Základní
škole Kelč, okres Vsetín
V rámci programu MaS05-19 „Podpora vybavení dílen v základních školách“ jsme
v záři 2019 podali žádost o poskytnutí dotace z Fondu Zlínského kraje. Naše žádost byla
schválena a od Zlínského kraje jsme získali na realizaci projektu „Podpora vybavení
dílen v Základní škole Kelč, okres Vsetín“ dotaci ve výši 70.000,- Kč (70% celkových
způsobilých výdajů). Zbývajících 30.000,-Kč uhradí škola ze svého rozpočtu.
Cílem projektu je podpořit polytechnické vzdělávání na základních školách a tak
motivovat žáky k volbě jejich další studijní cesty v technických oborech středních
škol či učilišť.
V rámci uvedené poskytnuté neinvestiční dotace jsme vybavili 10 dílenských žákovských pracovišť pomůckami. Nakoupili jsme pracovní nářadí - pilníky, kladívka,
hoblíky, kleště, akušroubováky, svěráky, …
Nové pracovní nářadí budou využívat žáci 2. stupně v rámci výuky předmětu
pracovní činnosti, ale také žáci 1. stupně v předmětech pracovní výchova. Věříme,
že se tak předměty pro žáky stanou atraktivnější a v budoucnu to ovlivní jejich další
studium a uplatnění na trhu práce.
Mgr. Zdeňka Hradilová,
ředitelka školy

Technické činnosti
Školní dílny budou sloužit pro výuku předmětu technické činnosti, který je určen
žákům šestých ročníků. Na výuku do dílen ale mohou přijít i žáci z 1. stupně. Všichni
si zde budou moci vyzkoušet praktické činnosti typu měření, řezání, povrchovou
úpravu různých druhů materiálů, montáž a demontáž zařízení. V rámci projektu se
nám podařilo zajistit deset pracovních míst a skříně pro uschování pomůcek a materiálu. Každé pracovní místo obsahuje základní vybavení - měřidlo, kladívko, pilky,
hoblík, pilníky, rašple, dláta, nůžky, tavící pistole, pájku, sadu klíčů, aku vrtačku,
ocelový kartáč, svěrák, závitníky a závitová očka. Věříme, že tímto způsobem podpoříme manuální činnosti žáků a zlepšíme jejich zručnost, neboť ta u většiny žáků
pokulhává.
Mgr. Marcela Vozáková,
vyučující předmětu technické činnosti

Výsledky přijímacího řízení
Žáci 9. ročníku (26) absolvovali v průběhu jara t.r. přijímací řízení. Součástí tohoto řízení byly písemné testy z českého jazyka a matematiky, a to na všechny maturitní obory.
Zde jsou výsledky letošního přijímacího řízení s výjimkou jednoho žáka, který
zatím nebyl v době uzávěrky Zpravodaje přijat na žádnou školu:
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Škola:

Obor

Gymnázium Františka Palackého
Valašské Meziříčí

4letý studijní

ano

1

Gymnázium a Střední průmyslová
škola elektrotechniky a informatiky
Frenštát pod Radhoštěm

4letý studijní

ano

1

Střední škola Kostka, s.r.o, Vsetín –
Předškolní a mimoškolní pedagogika

4letý studijní

ano

3

Obchodní akademie Kroměříž –
Informační technologie

4letý studijní

ano

2

Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí – Technické zařízení
budov

4letý studijní

ano

2

Integrovaná střední škola Valašské
Meziříčí

4letý studijní

ano

2

Střední škola zemědělská
a přírodovědná Rožnov pod
Radhoštěm – Ekologie a životní
prostředí

4letý studijní

ano

1

Střední odborná škola Hranice, školská
4letý studijní
právnická osoba – Cestovní ruch

ano

1

Střední zdravotnická škola Hranice –
praktická sestra

4letý studijní

ano

1

Střední škola letecká s.r.o., Kunovice –
letecký mechanik

4letý studijní

ano

1

Střední průmyslová škola Hranice –
strojní mechanik

3letý studijní

ne

1

Střední průmyslová škola Hranice –
obráběč kovů

3letý studijní

ne

1

Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí - instalatér

3letý studijní

ne

2

Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí - truhlář

3letý studijní

ne

1

Střední průmyslová škola stavební
Valašské Meziříčí - zedník

3letý studijní

ne

1
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Škola:

Obor

Maturita

Počet

Střední škola informatiky,
elektrotechniky a řemesel Rožnov pod
Radhoštěm - autoelektrikář

3letý studijní

ne

2

Střední škola oděvní a služeb Vizovice
– kadeřník

3letý studijní

ne

1

Integrovaná střední škola Valašské
Meziříčí – kuchař - číšník

3letý studijní

ne

1

Šifrovací akce osmé třídy
Dne 23.6. si mohli žáci osmé třídy vyzkoušet své schopnosti při řešení šifry
v akci nazvané Mystery run. Žáci po celou dobu akce spolupracovali v pětičlenných
skupinkách, ve kterých na různých místech Kelče hledali a řešili šifry všeho druhu. Teprve po úspěšném vyluštění konkrétní šifry se dozvěděli, kam mají jít dál.
V některých šifrách museli zavzpomínat na písničky z dětství, v jiných k vyluštění potřebovali periodickou soustavu prvků, znalost přísloví, anglickou výslovnost,
matematické znalosti, pracovat s mapou, schopnost využít GPS souřadnice nebo

Vítězný tým
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jen postřeh při chůzi po Kelči. Během celého dopoledne takto prošli 11 stanovišti.
Jsem moc ráda, že jsme se aspoň takto mohli společně rozloučit s tímto velmi nestandardním školním rokem.
Kateřina Fabíková, třídní učitelka
Hodnocení žáků:
„Konečně nějaká akce!!! Úkoly byly daleko od sebe, ale jinak se mi to líbilo.“
„Akce byla dobře naplánovaná, ale některé šifry byly těžší. Nakonec jsme byli utahaní.“
„Bylo moc fajn se konečně vidět s ostatními!!! Mám hlad a bolí mě nohy.“
„Dnešní akce se mi hodně líbila, protože jsme skončili druzí a máme pizzu.“
„Některé šifry byly hodně zákeřné, emotivní, zábavná a chodivé.“
Ukázka šifry:
English lesson:
The ness team ness me she let.
Team we come eat – doe scout´s key clue bow knee.
Nápověda: Čtěte nahlas - poslouchejte

13
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SPORT

Fotbal
Muži stabilizují sestavu, nutné změny v mládeži spojily sousední mužstva
Začátek letních prázdnin pro fotbalisty každoročně znamená definitivní ukončení
staré sezony a brzký začátek té nové. V letošním roce ale má i tento zaběhlý systém
kvůli koronaviru trošku jiný průběh. Zrušená sezona totiž dovolovala našim hráčům
prakticky o dva měsíce delší přípravu na nový ročník, než bývá v jiných letech zvykem.
Letní pauza během července čeká i nás, odpočinout si musí i zatížené hřiště. V srpnu
se však soutěže rozbíhají znovu. Ruku v ruce s tím jdou i organizační změny, které
jsme během června dohodli.
Už dříve jsme věděli, že kategorie starších žáků a dorostu zřejmě budou pokračovat
v jiném režimu než doposud. Do starších žáků totiž od léta spadají hráči narození
v letech 2006 a 2007. Ti mladší mohou nastupovat ještě za mladší žáky. Vzhledem
k faktu, že fotbalisté ve starších žácích už hrají na velkém hřišti a na trávník tak nastupují v jedenáctičlenné sestavě, spojili jsme kategorii s Loučkou, která měla s počtem
hráčů podobný problém. Na zápas totiž musí být k dispozici ideálně zhruba čtrnáct
hráčů, což by samostatně Kelč ani Loučka nezajistily. Po diskuzi s rodiči hráčů bylo
rozhodnuto, že tato kategorie odehraje i vzhledem k převážnému počtu hráčů z Loučky a okolí domácí zápasy právě v Loučce. Shodli jsme se, že toto řešení je lepší, zvláště
pro kluky z ročníku 2007, (kteří právě vycházejí z mladších žáků), aby nepřeskočili
celou kategorii a v dorostu tak nemuseli nastupovat třeba proti o pět let starším hráčům.
Debata s rodiči se hlavně kvůli dovozu hráčů vedla i v souvislosti s kategorií dorostu.
Zatímco stávající dorostenci v Kelči se nadále přestaví v krajské soutěži, druhé, nově
vnikající mužstvo dorostu je přihlášeno do okresní soutěže. Drtivou většinu v něm
budou tvořit kluci z početně bohatého ročníku 2005. Ani ti však nebyli schopni vytvořit své samostatné mužstvo, proto se k nim připojili kluci z Polic, Loučky a okolí.
Domácí zápasy tohoto sdruženého týmu budou na podzim probíhat v Kelči. Máme
tak zajištěno, že ani v případě výpadku některého hráče například kvůli školním povinnostem na střední škole nenastane problém se sestavením kádru k mistrovskému
utkání.
S dorazovými ročníky se musely rozloučit také další kategorie. Samozřejmě s výjimkou mužů, kde věk už formálně nehraje žádnou roli. Muži se na nový ročník chystají
nejen na tréninku, ale i v přípravných duelech. Mužstvo má nyní 22 hráčů a sestava ještě během května a června nebyla pevněji ustálená. Tomu odpovídaly i zápasy,
v nichž muži střídali lepší výkony s těmi horšími: Kelč – Komárno 0:2, Hrachovec –
Kelč 6:2, Kelč – Podlesí 1:5, Poličná – Kelč 0:4, Kelč - Juřinka 5:1.
Pavel Mašlaň
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Amatérská liga kuželkářů zná své vítěze
Velké oblibě se již tradičně několik let těší kuželkářská liga amatérů, kterou hrají
týmy, složené z místních a okolních nadšenců. V herním roce 2019/2020 posílily ligu
dva týmy, které obohatily zápasy nejen sportovně. A i v letošním roce nebylo o překvapění a dechberoucí výkony nouze.
V letošním roce se zápolení mezi týmy odehrálo v podzimním a jarním kole,
v nichž se soupeři utkali každý s každým.
Koronavirové onemocnění a s ním i nutná opatření zasáhly i amatérské kuželkáře.
Podařilo se nám včas odehrát veškeré zápasy, nicméně závěrečné zhodnocení a vyhlášení bylo možné uskutečnit až po vládních uvolněních.
Ve skupinové kategorii zvítězil jeden z týmů nováčků Pitruni, kteří si od počátku
soutěže počínali velmi vyrovnaně. Druhé místo vybojovali kuželkáři ze Skaličky, třetí
místo strhujícím závěrem získali Hasiči.
S blížícím se koncem se urputně bojovalo i mezi jednotlivci v obou kategoriích.
První místo mezi muži právem obsadil pan Antoním Pitrun z týmu Střelců, který
v letošním roce oslavil velmi významné životní jubileum. Je vskutku obdivuhodné,
jaké výkony stále podává. Na druhém místě nakonec skončil loňský vítěz Karel Ovčáčík ml. ze Skaličky a na třetí místo se v závěrečných zápasech protlačil Jan Klimčák
z týmu Hasičů.
Mezi ženami v letošní sezoně kralovala Kamila Pejchalová ze Zámrsk, následovaná loňskou vítězkou Irenou Stříteskou. Třetí místo obsadila Ludmila Stašová. Obě
ženy reprezentovaly Hasiče.
Věříme, že si kuželky i nadále udrží nadšení amatérů a sejdeme se v dalších bojích
v následujícím ročníku. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli
na hladkém průběhu soutěže.
Pořadí
1
2
3
4

Tým
Pitruni
Skalička
Hasiči Kelč
Zámrsky

Kol
18
18
18
18

Výher
15
14
11
10

Remíz
1
1
0
0

Proher
2
3
7
8

Skóre
127 : 53
125 : 55
101 : 79
96 : 84

Průměr
847
872
842
826

Body
31
29
22
20

5

Kolečkovic

18

9

1

8

89 : 91

809

19

18

9

0

9

101 : 79

825

18

18
18
18
18

8
7
5
0

1
0
0
0

9
11
13
18

76 : 104
90 : 90
71 : 109
24 : 156

813
826
800
711

17
14
10
0

6
7
8
9
10

HOP
TROP
KLADERUBY
Dolina
Ohnivý dech
Střelci Kelč
Amatéři

Jan Klimčák
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RŮZNÉ

Charita v časech koronaviru
Když se začala v Čině objevovat nová zvláštní nemoc, nikdo z nás tomu zpočátku nepřikládal nijak zvláštní význam. Je to přece jen daleko, netopýry u nás není zvykem jíst,
no zkrátka, nás se to až tak netýká. Jak moc jsme se ale mýlili. Nakonec, a dnes se ukazuje,
že velmi rychle, se ta zvláštní nemoc začala šířit po Evropě a v únoru už bylo dost jasné,
že zasáhne i nás. To už se začala šířit panika a s ní spojená nákupní horečka. Kupovalo se všechno, od trvanlivých potravin, přes desinfekce až k nejrůznějším zdravotnickým
pomůckám, vitamínům...,a najednou nebylo na trhu nic. A téměř žádné vybavení jsme
neměli ani v našich službách.
Letošní březen, duben a květen v této podobě, troufám si říct, nikdo z nás nezažil. Je to
zvláštní doba, plná obav, útlumu, solidarity a činorodosti, přemýšlení o tom, co bude dál.
Všichni se musíme novým podmínkám nějak přizpůsobit.
Nejinak je tomu i v naší Charitě. Situace se dotkla všech – pracovníků i klientů. Všichni
jsme museli pružně zareagovat na nařízení vlády a respektovat vydaná rozhodnutí. Ta se
mimo jiné dotkla fungování několika našich služeb.
10. března vláda nařídila zákaz návštěv v domovech pro seniory, my jsme ale stejný
zákaz prozíravě vydali o týden dřív. To byl ale teprve začátek. 13. března jsme museli
uzavřít služby Denního stacionáře Radost, který se věnuje seniorům a lidem se zdravotním postižením. Vzápětí poté, 16. března, přišly na řadu nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež - Zastávka ve Valašském Meziříčí a Triumf Klub v Rožnově a sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi SASanky. Bylo potřeba zajistit náhradní práci pro
jejich personál. Část zaměstnanců se musela postarat o své děti kvůli uzavření škol, část,
pokud to jejich pracovní náplň dovolila, pracovala z domu, někdo nastoupil na OČR.
Zaměstnanci stacionáře Radost a později i Triumf klubu se zapojili do nových činností
města Rožnova, kde zpočátku situace vypadala vážně. Děvčata se zapojila do roznášky
potravinových balíčků pro místní seniory. Ostatní pomáhala se šitím látkových roušek.
Těch bylo potřeba jen pro naše služby asi 1000. Ochranných zdravotnických pomůcek
byl kritický nedostatek, doobjednat je byl hlavně zpočátku velký problém, slibované dodávky ze strany státu nepřicházely ve stanovených termínech. Do šití se tedy zapojil
každý, kdo jen mohl. Někdo pral, jiný žehlil, další stříhal a někdo šil. Nebyli jsme ale na
to všechno sami. Pomoc nabízeli dobrovolníci z veřejnosti, ze skautských oddílů,…. Po
vyřešení aktuální situace ve svých provozovnách, nás kontaktovali a svoji pomoc nabízeli
také zaměstnanci jiných firem, jejichž činnost byla uzavřená nebo omezená. Za pomoci
všech přes Charitu Valašské Meziříčí „přešlo“ už 9 000 kusů látkových roušek různých
typů, barev, velikostí. V první řadě jsme pokryli potřebu roušek u našich zaměstnanců
a klientů služeb. Další jsme pak darovali především seniorům z řad veřejnosti, pracovníkům a klientům Nemocnice ve Valašském Meziříčí, Baťovy nemocnice ve Zlíně, pracovníkům České pošty, obchodů apod. Velké množství roušek jsme posílali do olomoucké
Charity a do Arcidiecézní charity. 1960 kusů roušek zamířilo do italské Lombardie, která
je nákazou velmi silně postižena. Další šly do ČČK, odkud se distribuovaly dál. 400 kusů
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jsme poslali i do Řecka pro uprchlické tábory. Všechno jsme to mohli zvládnout díky
pomoci a obětavosti pracovníků Charity a dobrovolníků z řad široké veřejnosti. Velké
díky všem, kteří se do šití roušek zapojili.
Pracovníci pozastavených služeb ale na měnící se situaci reagovali nejen nákupy pro
seniory a šitím roušek. Triumf v Rožnově a SASanky ve Valmezu začaly nabízet on line
doučování a telefonické konzultace. Pracovníci Zastávky přešli na denní centrum pro lidi
bez domova, kde pomáhají zvládnout vyšší nápor nových klientů a zvýšené hygienické požadavky služby. Děvčata ze stacionáře se zapojila do práce v odlehčovací a v pečovatelské
službě v Rožnově.
Charita, ale nepozastavila poskytování všech svých služeb. Kromě již výše zmiňovaných, které jsme kvůli nařízení vlády museli uzavřít, další fungovaly bez omezení dál,
přesto, že i jejich pracovníci se museli nějakým způsobem srovnat z vlastními obavami
z možného nakažení sebe, členů svých rodin nebo i klientů. Všem patří obrovský dík, že se
dokázali s novou situací poprat, ve službách vytrvali i přes různá rizika a omezení.
Všechny služby musely přijmout přísná hygienická opatření. U několika z nich došlo
ke snížení počtu klientů z důvodů jejich obavy z nákazy, nebo poskytnutí dočasné péče ze
strany rodiny. Každá z nich měla situaci ale jinak obtížnou.
Pobytové služby jako je Domov pokojného stáří ve Valašské Bystřici a Azylový dům
pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí se musely připravit na nově vzniklou situaci
detailně a co nejvíce snižovat riziko nákazy jak u klientů, tak i u pracovníků. Obě musely vytvořit tzv. krizový plán provozu, pro případ karantény nebo potvrzení nákazy,
kdy by případně došlo k hermetickému uzavření celého objektu. Ten obsahuje nejen
vyčlenění pokojů pro nemocné, ale také seznam personálu, který by po celou dobu
izolace pečoval o klienty, zajištění stravy pro zaměstnance i klienty atd. Bylo potřeba
obě zařízení uzavřít také pro návštěvy zvenčí a minimalizovat pohyb klientů ve společných prostorách.
Na vzniklou situaci ale musely zareagovat také služby pro lidi bez domova. Bylo potřeba ochránit klienty, ale i občany našeho města, pokud by někdo z klientů onemocněl
a nákazu šířil na ulici. A tak bylo prioritou pracovníků vybavit lidi bez přístřeší rouškami,
dbát nejen na dodržování hygienických zásad, ale především na povinnost roušky nosit
a pravidelně je desinfikovat, dodržovat omezení počtu lidí bez domova ve skupině a omezit
jejich pobyt na veřejnosti. To je u této skupiny osob velmi obtížné, navíc sociální služba není nápravným zařízením, ale pracuje pouze s motivací každého člověka a vnímáním
jeho odpovědnosti. Pracovníci neznají diagnózy jednotlivých klientů, jejich zdravotní stav
má i v běžném období některé z příznaků, kterým se vyznačuje koronavirus. A tak došlo
k upravení provozní doby denního centra, aby se tu lidé bez domova mohli zdržovat denně
od 7:30 až do 18 hodin. V 19 hodin začínal provoz noclehárny. V minimálním čase uzavření služeb docházelo k hloubkovému úklidu a k dezinfikování prostor.
Těžké to měly také všechny terénní služby. Pracovníci se v nich dostávají do velmi blízkého kontaktu se svými klienty při provádění pomoci s hygienou, podáváním stravy a další
péčí. V jiných typech služeb doprovázejí klienty při nejrůznějších činnostech nebo jim při
nich asistují. Při poskytování služby hlavně zpočátku vůbec nevěděli, zda nepracují s nakaženými klienty, popř. zda oni sami nemohou být zdrojem nákazy.
A v neposlední řadě je potřeba ocenit i naše sestřičky, které poskytují domácí péči formou zdravotnických úkonů. Když se mluví o zdravotnících v první linii, vidím za nimi
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právě je. Zatímco praktičtí lékaři „ordinovali“ často po telefonu, ony několikrát denně
vyjížděly přímo do domácností nemocných bez informací o tom, zda tam není někdo nakažený nebo v karanténě, nebo zda nákazu nemohou přinést právě ony.
Jsme si dobře vědomi, že aktuální situace je pro všechny fyzicky a hlavně psychicky velmi náročná. Pracovníci se s ní musí vyrovnat sami, zvládnout ji ve svých rodinách a k tomu
plně fungovat ve službách tak, aby na klienty nepřenášeli své obavy a nervozitu. Naopak
je musí uklidňovat, celou situaci vysvětlovat a přitom dbát na dodržování všech nových
opatření. A to vyžaduje velké úsilí a spoustu energie.
Dnes, po více než dvou měsících, se dá říct, že se život pomaličku vrací do normálu.
Od pondělí 27. dubna se znovu spouští v omezené podobě nízkoprahy i sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pomalu začínají spolupracovat klienti Osobní asistence
i Sociální rehabilitace Amika. Největší obavy přešly, i když nemoc je tu pořád s námi
a pravděpodobně ještě dlouho s námi zůstane. Před námi jsou ale nové úkoly a výzvy.
Čeká nás bezesporu nelehké období. Vynořují se otázky, zda budeme mít dostatek klientů, jak naplníme ukazatele služeb, jak to všechno zaplatíme. Věřím ale, že všechny tyhle
otázky jsou řešitelné. Naše Charita v této nelehké situaci obstála se ctí, ukázali jsme světu, že jsme silná, úspěšná a soudržná organizace. A tak bych chtěla vyjádřit poděkování
všem zaměstnancům, kteří v této pro všechny těžké době jeli naplno a pečovali o klienty,
i když sami mají doma rodiny, děti, manžely, stárnoucí rodiče. Zatímco o lékařích a sestrách se mluvilo všude, pracovníci v sociálních službách zůstávali v stranou zájmu médií,
politiků i široké veřejnosti, přesto, že při své práci nepodstupovali mnohdy o nic menší
riziko nákazy. Podotýkám, že na počátku téměř zcela bez ochranných pomůcek. Věřte
tedy, že také oni si právem zaslouží poděkování nás všech, protože díky jejich odvaze
a obětavosti nejen že nedošlo k dalšímu šíření koronaviru, ale klientům služeb a jejich
rodinám bylo i v tomto období poskytováno vše, co pro svůj život nutně potřebují. Proto
jsou pro nás také naši zaměstnanci dalšími, i když ne tak zviditelňovanými, hrdiny této
pandemie.
Za Charitu Valašské Meziříčí
Naďa Gilarová – zástupkyně ředitele

Zveme vás na sraz leteckých modelářů v Kelči na letišti
1.–6. července 2020
Událost je určená všem nadšencům pro modely letadel i lidem, kteří se chtějí jen
podívat a pobavit se. V oblasti je možnost stanování a parkování.
POZOR! Letošní program bude obohacen o představení vozidla Tatra. Pro zájemce možnost projížďky vozidlem.
Občerstvení bude zajištěno:
Jídlo: Grilovaná krkovička, kuřecí, klobásy, párky, ...
Pití: Vychlazený Radegast 10 i 12 na čepu, alko i nealko, ...
V sobotu zajištěn večerní program (Cimbálová muzika)
Těšíme se!
Jan Řezníček
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Jak se vyrovnat se ztrátou zaměstnání
Práce je součástí vaší identity, ať už ji považujete za své poslání, nebo nutné zlo,
které je potřeba pro to, abyste si mohli udržet určitou životní úroveň a každý měsíc
poctivě platit účty. Pracovní trh je ovšem nevyzpytatelný, každému tak může ze dne
na den přistát na stole výpověď. Je to rána, kterou jste nejspíš nečekali. Zejména když
na dané pozici trávíte většinu svého pracovního života. Co teď? Co s vámi bude?
Konec, nebo nový začátek?
Je přirozené, že se vám hlavou honí spousty otázek. Že uvažujete o tom, jak zaplatíte účty, z čeho budete žít, co budete dělat. Nové pracovní nabídky se také nehrnou,
budete tak muset navštívit Úřad práce, požádat o dávky podpory v nezaměstnanosti.
Už jen to může být pro mnohé velice stresující. K tomu máte najednou spoustu času,
se kterým nevíte, jak naložit.
Jakmile vyřídíte všechny povinné pochůzky na úřadech, dovolte si pár dní klidu,
nikam nespěchejte. Využijte tento čas k relaxaci a přemýšlení o tom, kam chcete svůj
život dále směřovat. Chcete opět pracovat na pozici podobné té minulé? Nebo se vydáte úplně novým směrem? Vytvořte si například seznam, ve kterém si srovnáte své
požadavky. Poté s rozvahou vypracujte životopis. Jestli nevíte, jak na to, požádejte
o pomoc někoho zkušeného. Ať už z rodiny, nebo pracovnici Úřadu práce.
Připravte se na to, že hledání nové práce není jednoduché a zabere to více času.
Poohlížejte se po různých nabídkách, které jsou dostupné na internetu, rozesílejte životopis, upravujte jej dle potřeby a trénujte pracovní pohovory. Pokud nevíte, jakým
směrem se chcete ubírat, nebojte se poradit s rodinou, manželkou/manželem, dětmi,
pracovnicemi úřadu nebo formou kariérního poradenství u psychologa. Možností je
opravdu hodně.
Nedovolte si doma zlenivět a raději si dopředu naplánujte, co budete každý další den dělat, čemu se chcete věnovat. Je to pro vás zcela nová situace, nejste zatím
zvyklí mít takovou spoustu volného času. Nenechte však míjet dny jeden za druhým
a raději je nějak smysluplně využijte. Nuda a smutek jsou častou příčinou depresí,
nenechte se jimi ovládnout.
Pokud toužíte po něčem novém, zkuste se poohlédnout po různých rekvalifikačních kurzech. Samozřejmě si říkáte, že nemáte peníze na rozhazování, ale zde opět
pomůže porada na Úřadu práce. Ten totiž nabízí různé kurzy zdarma a pracovnice
vám rády sdělí všechny podmínky a možnosti.
A rada na závěr? Změňte úhel pohledu. Neberte ztrátu zaměstnání jako konec,
ale jako příležitost začít znovu, zapracovat na sobě a dělat třeba právě to, k čemu jste
před léty nesebrali odvahu.
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
Marcela Škarková
Luděk Škařupa
Ilona Slováková
65 let
Jiří Janošek
Marie Kettnerová
Karel Minář
Jaroslav Hlavica

Kelč
Lhota
Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Kelč

70 let
Milena Ondruchová
Ludmila Štecová
Marie Tvrdoňová
Mária Palatová
Miroslav Smahel
Valerie Škutová

Kelč
Kelč
Němetice
Kelč
Komárovice
Kelč

75 let
Josef Havlík
Lydie Vlčková
Petr Tichánek

Kelč
Kelč
Kelč

80 let
Ján Valaska
Anna Poláková
Marta Kučerová

Lhota
Kelč
Kelč

Úmrtí
Zdeněk Ševčík

71 let

81 let
František Střítežský
Marie Pitrunová

Kelč
Kelč

83 let
Růžena Sofková
Helena Pitrunová
Marta Volková

Kelč
Kelč
Kelč

84 let
Eva Vichová

Kelč

85 let
Helena Nová
Ludmila Kunovská

Kelč
Kelč

86 let
Zdenka Stříteská

Kelč

87 let
Marie Vaculíková

Kelč

88 let
Karel Beinstein

Němetice

89 let
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč

90 let
Anna Srkalová

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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