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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Kelč dne 24.6.2020.
-

-

Rada rozhodla v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování služeb v oblasti nakládání s komunálním odpadem“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
účastník TS Valašské Meziříčí s.r.o., M.Alše 833, 767 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463.
Rada schvaluje uzavření smlouvy na služby mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a společností TS Valašské Meziříčí s.r.o., M.Alše 833,767 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26814463 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada revokuje své usnesení 289/33 z 8.6.2019 tak, že Rada vyhlašuje záměr pachtu (pronájmu) části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město -zahrádka č.13.
Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 302 v domě č.p. 290 v Kelči paní
Jaroslavě Jašíčkové, Komárovice č.p. 33 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace Základní školy Kelčz
finančních prostředků školy za I. pololetí 2020 dle provedeného hodnocení.

USNESENÍ z 35. zasedání Rady města Kelč dne 13.7.2020.
-

Radaschvaluje vnitřní směrnici č. 4/2020 „Pravidla pro používání mobilních telefonů“
dle předloženého návrhu.
- Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 4
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
- Rada schvaluje Dodatek č. 7 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 13
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
- Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 992/12 v k.ú. Kelč-Nové Město –zahrádka č.
13 paní Boženě Plesníkové, Kelč č.p. 512 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
- Rada schvaluje vyhodnocení výběrového řízení na pojištění majetku a odpovědnosti
města Kelč. Rada schvaluje uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovnou, a.s.,
od 1.8.2020 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
- Rada schvaluje bezplatný pronájem Hasičského domu a sportovního areálu u ZŠ Kelč
Středisku volného času Domeček Valašské Meziříčí, p.o., Zdeňka Fibicha 287 pro potřeby příměstského tábora pro děti ve dnech 13.7. – 17.7.2020 a 3.8. – 7.8.2020.
– Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby 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 424/1v 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 vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4392 v obci Kelč“.
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Rada schvaluje výzvu včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, seznam
oslovených uchazečů na akci „Stavba chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Stavba chodníku podél
silnice III/4392 v obci Kelč“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Radek Sommer a Ing.
Jaroslav Orel, náhradník Anna Bičanová.

USNESENÍ z 11. zasedání Zastupitelstva města Kelč
ze dne 18.6.2020.
-

-

-

-

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč, sestavenou k 31.12.2019.
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet města Kelč za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města Kelč za rok 2019, a to bez výhrad.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č.
2/2020 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotacez rozpočtu
města Kelč pro rok 2020 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Babice, Kelč 5 ve výši
68.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1761099329/20 s Českou
spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, ve výši 2 500.000,- Kč na
období čerpání od 31.8.2020 se splatností do 31.8.2021 a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Zastupitelstvo revokuje své usnesení 53/6 z 27.6.2019 tak, že Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků města Kelč:
parc.č. 730/3 ostatní plocha, silnice o výměře 81 m2
parc.č. 730/14 ostatní plocha, silnice o výměře 100 m2 oba v k.ú. Němetice,
parc.č. 193/21 ostatní plocha, silnice o výměře 15 m2
parc.č. 193/22 ostatní plocha, silnice o výměře 34 m2 oba v k.ú. Kelč-Staré Město
a parc.č. 1993/2 ostatní plocha, silnice o výměře 45 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město,
do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo revokuje své usnesení 54/6 z 27.6.2019 tak, že Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje v k.ú. Němetice:
p.č. 675/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 22 m2
p.č. 675/78 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2
p.č. 675/80 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 66 m2
odměřených v geometrickém plánu č. 293-1003/2019 ze dne 18.1.2019 do vlastnictví
Města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. 2023/99 o výměře 31 m2, odměřeného z pozemku p.č. 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město za pozemek Ing. Evy Markové,
Novojičínská 1044, 742 66 Štramberk p.č. 155/2 o výměře 31 m2 odměřeného z pozemku p.č. 155 v k.ú. Kelč-Nové Město, podle geometrického plánu č. 707-8/2020 ze dne
3.3.2020. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
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Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1328/100 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 1328/11 podle geometrického plánu č. 637-153/2020 ze dne 7.5.2020 Renému Staroňovi, Kelč č.p.111 za kupní
cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových
úprav Komárno na pozemku p.č. 466 v k.ú.Babice u Kelče
Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o vypořádání podílového spoluvlastnictví pro řízení
o pozemkových úpravách k pozemkům zapsaným na LV č.81 v k.ú. Babice u Kelče a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Zastupitelstvo projednalo žádost p.Tomáše Libosvára, Kelč č.p.18, 756 43 Kelč o pořízení
změny Územního plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení při pro jednávání další řádné
změny Územního plánu města Kelč.

Volby do Zastupitelstev krajů konané ve dnech 2. a 3.10.2020
Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 27 odst. 1) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do
Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční ve dnech:
pátek 2.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 3.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Staré Město
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým bydlištěm v domech na katastrálním území Kelč-Nové Město
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75
pro voliče s trvalým bydlištěm v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích čp.
37 pro voliče s trvalým bydlištěm v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46 pro voliče
s trvalým bydlištěm ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24 pro voliče s trvalým bydlištěm v Babicích
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
Ing. Karel D a v i d, starosta
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Volby do Zastupitelstev krajů ve dnech 2.-3.10.2020
– upozornění voličům
Upozorňujeme voliče, že dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví
o nošení ochranných prostředků dýchacích cest, platného od 1.září 2020, se zakazuje ve
volebních místnostech pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,
ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření
kapénkové infekce.
Děkujeme za respektování tohoto opatření
Přenosná volební urna
Pokud se volič ze zdravotních důvodů nemůže dostavit do místa konání voleb a bude
mít zájem volit, může požádat MěÚ Kelč o návštěvu volební komise, a to na tel.číslech
571 665 910, 571 665 912 – do pátku 2.10.2020 do 11:00 hodin.
Na návštěvě volební komise se můžeme domluvit i v průběhu konání voleb (viz. telefonní čísla na příslušné volební okrsky):
Kelč 1:
Kelč 2:
Němetice:

603 214 588
571 665 913
571 641 325

Komárovice:
571 641 203
Lhota:
571 641 104
Babice:
727 946 516
Ing. Jaroslav Orel, vedoucí kanceláře starosty

Svoz
odpadů
v září 2020

Sběrný dvůr v Kelči
sobota 12. září 2020
ZAVŘENO

Plasty
středa 9. 9. 2020
Papír
pátek 11. 9. 2020

Městská knihovna Kelč
pátek 25. září2020
ZAVŘENO

Sklo
pátek 25. 9. 2020
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE

Každé ráno vstávám rád, spěchám do školky si hrát…
Těmito slovy se vítají děti v mateřské škole každý den na začátku společných činností.
Po prázdninách, kdy se ze školky ozývaly nejvíce vrtačky, sbíječky, míchačky,… se
už všichni těšíme, že se budeme touto básničkou znovu zdravit.
Po proběhlé rekonstrukci bude mateřskou školu v tomto školním roce navštěvovat
opět 84 dětí, po 28 dětech v každé třídě. Z tohoto počtu půjde v příštím roce 25 dětí
k zápisu do 1. třídy základní školy.
V 1. tř. s názvem „Koťátka“ vykonávají práci učitelky Vladěna Grajová a Ilona
Slováková. Ve 2. tř. s názvem „Ježečci“ pracují Mgr. Lucie Mašlaňová a Jana Perutková
/zástupkyně statutárního orgánu/. Ve 3. tř. s názvem „Berušky“ pracují třídní učitelky
Bc. Marie Hlavicová,Dis. a Anna Kutálková. Nepřehlédnutelná je i personální podpora školní asistentky, kterou ještě do poloviny září zastává Petra Jiříčková. Vedoucí
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stravování a účetní zároveň je i nadále p. Jarmila Jiříčková a o naše hladové bříška se
starají kuchařky p. Ivana Štěpánová a Veronika Orlová. Čisté prostředí nám zajišťuje
p. uklízečka Lýdie Zavadilová.
Provoz mateřské školy je zabezpečen v době od 6:30 do 16:00. Scházení dětí má
návaznost na bezpečnostní systém Safy, který automaticky spouští dveře ráno do 7:55
hod.,dále v době oběda a během odpoledního vyzvedávání dětí. Bližší informace jsou
zveřejněny na nástěnkách v šatnách dětí.
Co nás nyní v září čeká? Nový školní rok nám pomohlo zahájit divadélko Smíšek s pohádkou „O neposlušných kůzlatech“ aneb kterak se neposlušná kůzlata vlkovi
ubránila. Ve čtvrtek 24.září nás navštíví divadlo Z truhlice s pohádkou „Správná hygiena“ aneb co způsobilo, že je Truhlíkovi velice špatně.
V řízených činnostech každého dne se děti hravou formou seznámí s prostředím
třídy, novými kamarády, p. učitelkami, s pravidly bezpečného pobytu v MŠ při hrách
a dalších činnostech. Nebude chybět ani prostor pro spontánní hry dětí. Samozřejmostí je také vedení dětí k dodržovaní správných hygienických návyků.
Zrušený Dětský den, který se měl konat na konci měsíce května, bychom rádi uskutečnili v úterý 15.září 2020 v areálu chovatelů nebo v případě špatného počasí v kulturním domě (s povinností roušek). Vše ale bude záviset na aktuální epidemiologické
situaci a doporučeních MŠMT. Bližší informace budou včas sděleny na nástěnkách
v šatnách dětí v MŠ a také na webových stránkách MŠ.
V úterý 8. září v 16. hod. se ve 2. tř. „Ježečků“ uskuteční informativní schůzka pro
všechny rodiče. Rodiče se seznámí se Školním řádem, dostanou informace o školním
stravování, platbě školného a také o Sdružení rodičů, které úzce spolupracuje s mateřskou školou.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem firmám a pracovníkům, kteří se během
prázdnin vystřídali na pracích v naší mateřské škole a přispěli tak ke včasnému znovuotevření 1. září.
Náš Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání má heslo: „Zdravý život
plný slunce“.
Přeji všem dětem, rodičům i spolupracovnicím, aby toto heslo bylo motivací v pozitivním myšlení a přístupu k sobě navzájem. Ať se nám to ve vzájemné spolupráci daří
naplňovat.
Jana Perutková, Zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč
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SPORT

Český střelecký svaz, z.s. – Sportovně střelecký klub Kelč 0464
Po delší přestávce v závodní činnosti SSK Kelč, která byla v tomto roce narušena pandemií viru ,,Covid-19“a tím i zrušením střeleckých závodů,,Kelečské střelecké
ligy 2020“, uspořádal SSK v neděli dne 19.7.2020 klubový střelecký závod soutěže SP
(30+30). Soutěže ve sportovní pistoli se zúčastnilo celkem 8 střelců našeho SSK Kelč,
a to s těmito výsledky:
- František Janča s nástřelem 524 bodů (z 600 možných)
- Petr Vavřík s nástřelem 501 bodů
- Vít Rušar s nástřelem 494 bodů
- Petr Šindelek s nástřelem 479 bodů
- Rostislav Nepustil s nástřelem 468 bodů
- Josef Němec s nástřelem 398 bodů
- František Jiříček s nástřelem 372 bodů
- Petr Camfrla s nástřelem 369 bodů
Kompletní výsledkové listiny soutěží ,,Kelečské střelecké ligy“ a další informace
pro širokou veřejnost jsou umístěny na webových stránkách klubu - www.ssk-kelc.
webnode.cz
R. Nepustil (SSK Kelč 0464)
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První závody v tomto roce
Začátkem prázdnin jsem se postavil na
start svých prvních letošních závodů a byl
to super pocit. Od března přibližně do května jsme každý trénovali doma dle vlastních
podmínek a mohli jsme se individuálně zaměřit na své slabiny a zdokonalovat je. Často jsem doma posiloval, jezdil na silničním
nebo dráhovém kole. V květnu jsme se opět
sešli všichni v našem tréninkovém centru
v Brně, kde máme vlastní posilovnu a za
jistých a přísných podmínek jsme chodili
trénovat na velodrom a začali tak společnou přípravu. Každý týden jsem absolvoval
třikrát posilovnu, třikrát dráhu a jednou základní vytrvalost na silničním kole. Všechny
závody se zrušily, nebo přesunuly na pozdější termín. Odpadlo toho opravdu hodně.
Minulý týden jsem se zúčastnil konečně závodu. Měli jsme MČR na dráze, kde
jsme jeli z plného tréninku. Zde na MČR
nebereme úplně ohled, a tak nebylo potřeba
ladit formu. Musím říci, že jsem byl trošku
z tréninkového týdnu unaven, ale i tak jsem
dokázal zlepšit si svůj čas na 200m na otevřeném velodromu. Nakonec jsem obsadil 3.
místo na 1km s pevným startem a 3. místo
v teamsprintu.
Nyní již máme závodní program, ale
v tomto období není nic jisté, a tak u všeho
zůstává velký otazník. Máme závodit v Německu, Itálii, Rakousku a Švýcarsku. Jistota
jsou závody u nás v ČR, které se uskuteční
na konci záři. Budeme se dále připravovat,
i když nám třeba na poslední chvíli závody zruší, avšak doufám a pevně věřím, že elitní mistrovství Evropy v listopadu bude (zde bude můj cíl pro rok 2020).
Tento rok je velice zvláštní - tak bych asi popsal letošní sezónu, kdyby nebylo pandemie,
tak bych byl už v plném závodním programu a ladil formu na velké závody. Takhle makáme
dál, ať jsme stále připraveni. Jsme velice všichni zvědavi na první mezinárodní závody, jakou
formu budou mít ostatní, nesmíme nic podcenit, protože je jasné, že tahle pauza všem sportovcům prospěje.
Děkuji, že jste nadále se mnou.
Jiří Janošek
13
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FOTBAL
Tak dlouhé čekání na mistrovský zápas snad Kelčané ještě nepamatují. Vyjma několika
přípravných nebo pohárových zápasů se poslední soutěžní utkání v Kelči vinou covidu-19
a přijatých opatření odehrálo na podzim 2019. Žízeň fanoušků i hráčů po fotbale v 1.A třídě
tak uhasila až polovina srpna. A příznivci fotbalové Kelče se tehdy mohli radovat z gólu hned
šestkrát.
Muži:
Kelč – Francova Lhota 6:1 (1:0)
Úvodní zápas nové sezony kelečským kanárkům vyšel na jedničku. V nových dresech se
v polovině srpna postavili proti nováčkovi z Francovy Lhoty a navzdory nevýraznému začátku utkání, kdy měli hosté více ze hry, nakonec Kelčané jasně dominovali. V prvním poločase
diváci viděli jediný gól, zato však zcela výstavní. Snad ještě na hraně středového kruhu napřáhl Libor Novák k dalekonosné ráně a k překvapení všech zamířil přímo pod břevno – 1:0. Ve
druhé půli už hosté tolik nevzdorovali a na opačný konec okresu si odvezli porážku 1:6. Jako
zřejmě rozhodující se ukázal vysoký presink Aleše Škařupy, který byl za svou aktivitu odměněn gólem na 2:0. Třetí branku pak přidal Martin Škařupa, a přestože se hostům podařilo
snížit, závěr klání patřil domácím. Střelecky se ještě prosadili zástupci nastupující generace
Martin David a dvakrát také David Jiříček.
Juřinka – Kelč 4:0 (2:0)
Tento duel se na rozdíl od toho předchozího vůbec nepovedl. Kelč inkasovala hned po
devíti minutách, když se hlavou prosadil její bývalý hráč Norbert Škorňa, nyní hájící barvy
Juřinky. Kanárci tahali za kratší konec po celých devadesát minut, i když šance Škařupy nebo
Jiříčka mohly zápas pořádně zdramatizovat. Místo toho však přišly další góly v kelečské síti.
Bohužel o lepší výsledek se kanárci připravovali vlastními chybami v rozehrávce i osobních
soubojích. Konečné skóre je možná až příliš kruté, poslední dvě trefy domácího mužstva však
přišly až v době, kdy už Kelčané hráli vabank a jejich defenziva byla průchodnější. Juřinka si
tak spravila náladu po debaklu 1:8 s Barošovými Viganticemi.
Dorost
Hrachovec/Podlesí – Kelč 6:3 (4:2)
Dorostenci nezačali svoji pouť krajskou soutěží zrovna ideálně. Od sdruženého mužstva
Hrachovce a Podlesí inkasovali hned šestkrát, zejména úvod zápasu byl z jejich strany strašidelný. Po hrubých chybách prohrávali po půl hodině hry o čtyři góly. Sami však měli šancí
takna tři zápasy. Jenže rozhodla špatná koncovka či nepřesná finální přihrávka. Za stavu 4:0
pro domácí snížili za Kelč Tomáš Kubeša a Lukáš Barbořák, který po půli ještě zápas zdramatizoval třetím gólem. Domácí znervózněli a kupili chyby, jenže další góly i přes velké šance
Kelč nepřidala. Z brejků navíc opět dvakrát udeřili domácí a uzavřeli účet střetnutí.
Mladší přípravka
Mladší přípravku čekají i v nadcházejícím období utkání formou turnajů se stejně starými fotbalisty z blízkého i vzdálenějšího okolí. Během prázdnin kluky evidentně svrběly
14
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nohy, sami se svěřovali, jak moc
se těší, až zase obléknou zápasové dresy. Dočkali se 15. srpna,
kdy na turnaj do Podlesí přijely
i týmy z Valašského Meziřičí,
Vsetína nebo Nového Jičína.
Právě v tomto pořadí se družstva z větších měst také umístila
na prvních třech pozicích. Kelč
skončila šestá a náš brankář Jakub Kunovský byl vyhlášený
nejlepším gólmanem turnaje.
Pavel Mašlaň

RŮZNÉ

Sraz TOM Mikulášovice 7. - 12.7.2020
Na letošní sraz turistických oddílů mládeže v Českém Švýcarsku v městečku Mikulášovice jsme se zpočátku moc těšili, až do doby, kdy se objevil virus Covid-19 a naše nadšení
bylo rázem pryč. Původně měl být sraz zrušen, ale nakonec se v omezeném počtu osob a po
uvolnění opatření uskutečnil. Zúčastnily se ho pouze tři oddíly z Moravy, náš oddíl TOM
Myšáci Kelč, TOM Pawnee Bystřice pod Hostýnem a TOM Azimut Otrokovice. Domluvili
jsme si vlastní autobus, který nás všechny přepravil na místo konání a trávil s námi celý týden
v Mikulášovicích.
Ubytovali jsme se v místní tělocvičně, seznámili se s pořadateli letošního srazu, vedoucím
oddílu TOM Stopaři Mikulášovice Tomášem Fúskem, dostali jsme instrukce ohledně stravování a potom se šli projít po okolí. Večer jsme se dohodli na programu na celý týden a už se
všichni těšili až vyrazíme.
Ve středu po snídani jsme dojeli do Šluknova, kde nás uvítali na místním zámku pan
starosta Šluknova a místostarosta města Mikulášovic. Byli jsme rozděleni na dvě skupiny, kdy
první absolvovala prohlídku zámku s nádhernou půdou, kde se konají výstavy a koncerty
a druhá výstavu Igráčků a historii bankovek. Poté jsme se vystřídali a nakonec si prohlédli
zámecký park. Po návratu jsme poobědvali ve školní jídelně, kam jsme se chodili stravovat
a musím pochválit místní paní kuchařky za skvělé jídlo, které nám připravovaly. Odpoledne jsme navštívili Obec roku 2019 Lipová, zde nás pan starosta provedl tzv. Podstávkovým
domem, což je typická stavba pro tuto oblast a provedl nás místní naučnou stezkou kolem
místního zámku a vybudovaných rybníků. Po návratu jsme měli přichystán orientační běh
za tělocvičnou. Sice pršelo, ale nakonec jsem se tak vyhecovali, že se z toho stal jeden velký
sportovní zážitek
Ve čtvrtek nás autobus odvezl do Hřenska, odkud jsme se vydali ke skalnímu útvaru
Pravčická brána a poté kolem skalních vyhlídek na Malou Pravčickou bránu a zříceninu hradu Šauštejn. Cílem měl být Dolský mlýn, kde se točila spousta pohádek, ale časově nám to
15
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už nevyšlo. Tak snad příště. Byl to náročný den a byli jsme rádi, že si můžeme odpočinout.
V pátek jsme se probudili do hezkého dne a v plánu byl výlet k nejsevernějšímu bodu
České republiky. Byla to příjemná procházka lesem, kolem potůčku, kterým vedla hranice
mezi Českou republikou a Německem. Na konci trasy jsme mohli vidět práci bobra, který si za krátkou dobu vytvořil obří hráz. Odpoledne jsme strávili na přírodním koupališti
v Mikulášovicích a potom jsme navštívili místní Nožířské muzeum a namalovali si hrnek na
památku. Večer jsme u ohně opekli špekáčky a zazpívali pár písniček.
V sobotu jsme vyrazili do Jiřetína pod Jedlovou a odtud vystoupali křížovou cestu na Křížový vrch, kde se natáčel film Máj. Dále jsme pokračovali k rozhledně Jedlová, odkud i za nepříliš hezkého počasí byly vidět okolní města a lesy. Po svačině jsme putovali na hrad Tolštejn,
který se postupně rekonstruuje a jsou odtud taky hezké vyhlídky do kraje. No, a poslední bod
sobotního odpoledne byla rozhledna Tanečnice nad Mikulášovicemi. Jedná se o nejsevernější rozhlednu v ČR. Po večeři nás pár dospělých šlo na prohlídku místní hvězdárny a kostela
sv. Mikuláše s výstupem na kostelní věž.
Den odjezdu, tedy neděle, se rázným krokem přiblížil a my se ráno sbalili a rozloučili
se s pořadateli letošního srazu v Mikulášovicích, poděkovali jim, jak se o nás krásně starali
a myslím, že i oni byli s naší skupinou spokojeni. Po cestě domů jsme se ještě zastavili v Kamenickém Šenově, kde jsme si prošli a děti prolezly národní přírodní památku Panskou
skálu – čedičové varhany z říše pohádek. Točila se zde třeba pohádka Pyšná princezna.
Každý večer jsme zapěli nějakou píseň a poseděli, abychom se více seznámili. Děti si našly
nové kamarády a myslím, že vše dopadlo tak, jak jsme si to alespoň trochu představovali.
Moc se nám tato oblast České republiky líbila a za těch pár dní jsme nestihli ani třetinu toho,
co zde můžete vidět a navštívit. Takže se určitě ještě do těchto končin vrátíme.
Hana Stříteská

Příměstské tábory v Hasičském domě v Kelči v r. 2020
Prázdniny jsou obdobím dovolených, výletů a táborů. Jsou obdobím her a nezapomenutelných zážitků. V rámci dvou příměstských táborů v Hasičském domě zde v Kelči jsme
se dětem snažily prázdniny zpestřit a snad i vtisknout nějakou tu pěknou vzpomínku.
Byly to tábory hravé, zábavné, tvořivé, propojené s turistikou a hravou angličtinou.
Jste zvědaví, jak to probíhalo?
Nuže, z tvůrčích věcí měly děti možnost zahrát si na návrháře a ozdobit si svou látkovou tašku nebo tričko obrázky a anglickými nápisy. Pro jednu skupinu se podařilo přichystat keramické dopoledne v SVČ Domeček, druhá navštívila dopravní hřiště a také si
vyzkoušela malování na kamínky.
Počasí bylo v tyto dny proměnlivé, občas deštivé, ale i přesto jsme s dětmi zvládli vyrazit na menší túru. Ti, kdo s námi byli v srpnu, si možná vzpomenou, jak si protáhli nožky.
Za lehce větrného a poměrně zamračeného dne jsme vyrazili autobusem do Kunovic
a pěšky pak zdolali Kunovickou hůrku. Děti si po cestě sbíraly kameny na tvoření. Pokud
byste očekávali, stejně jako my, že si vezmou pár malých oblázků, tak by vás čekalo velké překvapení. Sáčky i batůžky se některým dětem pod tíhou kamenů prohýbaly. Chuť do tvoření
byla veliká. A stejně tak do procházky. Děti si odhlasovaly, že zvládnou dojít pěšky i zpět do
Kelče. Mile nás tím překvapily a musíme je všechny moc pochválit, zvládly úžasných 12 km.
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Červencová parta si zahrála na dešifrovatele a luštila úkoly tvořené anglickými větami
a pirátským kódem. Cyklostezka z Kunovic do Kelče byla lemována celkem 11 úkoly, které
děti snaživě plnily. Někteří to zvládali hravě, jiní s pomocí členů týmu, ale čas nám příjemně utekl a cesta taky.
Angličtina nás průběžně provázela oběma tábory. Nebyly to jen již zmíněné šifry a úkoly, ale také poznávání obrázků, anglická abeceda, hláskování jmen, pár frází či rozšiřování
slovní zásoby. Pro některé děti to bylo opakování, některé se s tím setkaly poprvé. A není
ani divu, nejmladší měly 6 let, nejstarší 11.
Netradičním zážitkem a zpestřením bylo pro nás všechny setkání s běžci štafetového
běhu PEACE RUN (mírový běh). Možná jste si jich v úterý 4. srpna také všimli. Probíhali
naším městem ze směru od Komárovic a pokračovali do Bystřice pod Hostýnem. Běžci si pro
děti připravili menší vystoupení a hravou formou je seznámili s posláním běhu, což je šíření
atmosféry přátelství, míru a porozumění. Vypovídá o tom i jejich motto: „Mír začíná u mě.“
Děti měly možnost podržet v ruce pochodeň, jež za normálních okolností putuje napříč více než 140 zeměmi světa až 9 měsíců v roce. Letos, díky situaci s Covid-19, byla
trasa omezena hranicemi každého státu. Naši běžci zvolili trasu od nejvýchodnějšího bodu
republiky (za Jablunkovem) do nejzápadnějšího bodu, město Aš. Více informací se můžete
dočíst na stránkách www.peacerun.cz
Naleznete tam také fotoreportáž a video z Kelče, Chvalčova a Bystřice. Pod odkazem
fotoreportáže z běhu, aktuální reportáže je den za dnem zdokumentován běh. Naše zastavení se skrývá pod nápisem Czech Republic 4 August: Valašské Meziříčí – Zlín.
Prázdniny nám skončily, děti se vrací do lavic.
Přejeme všem krásné babí léto a těšíme se na shledání při dalších aktivitách v našem
krásném městečku.
Patricie Volková a Dana Navrátilová
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Drakobijce - tábor Malé Antiochie, z. s.
Vážení a milí spoluobčané, letos v létě se děly nevídané věci. Nemáme však na mysli
pokračující řádění koronaviru. V polovině července se totiž v okolí Kelče pohyboval sedmihlavý drak. Rozséval kolem sebe plno neduhů. Naštěstí se našlo přes 50 odvážlivců, kteří
se, rozdělení do osmi skupinek (po sedmidětech), rozhodli utkat s touto sedmihlavou saní.
Na své cestě museli přemoci nejen draka, ale i sami sebe. Každý den se potýkali s jedním
z hlavních hříchů - leností, lakomstvím, obžerstvím, závistí, hněvem, smilstvem a nakonec pýchou. Museli si osvojit 7 hlavních ctností, kdy každá z nich byla lékem na jeden
ze zmiňovaných hříchů. Proti lenivosti činnost, lakomství štědrost a obžerství střídmost,
dále pak proti závisti přejícnost, hněvu mírnost, smilstvu čistota a pýše pokora. Ačkoliv se
našim udatným bojovníkům podařilo porazit postupně každou z hlav draka, tak během
boje přišli na to, že budou muset být neustále ve střehu, jelikož tyto hlavy nezabili natrvalo.
Sedmihlavý drak, který představoval 7 hlavních hříchů totiž v nás neustále dřímá a čeká na
svou příležitost, aby zaútočil. A tak našim statečným bojovníkům, kteří si tábor nevídaně
užili, nezbývá nic jiného, než boj neustále opakovat, až bude jednou drak navždy poražen
Někým větším než jsme my.
Pro zvídavé doporučujeme knihu Drakobijce - moje cesta od autorů Marka Domese
a Juraje Hájkovského, která se stala inspirací k vytvoření táborové legendy.
Všem přejeme mnoho síly do malých i velkých bojů a radostné vykročení vstříc novému školnímu roku!
Kristýna Schindlerová a Monika Valuchová
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 8. 9. a čtvrtek 10. 9. 2020 od 9:30 hod do 11:30 hod
Srdečně Vás zveme do našeho Rodinného centra Slůně, které se
nachází v Hasičském domě v Kelči. Přijďte si pohrát se svými dětmi
do příjemného prostředí a posedět u šálku dobré kávy. Čeká na
Vás dětská herna s množstvím hraček, skluzavkou a postýlkou pro
nejmenší děti. Dále stolek s židličkami, kde děti malují, vybarvují, skládají nebo modelují.
Maminky najdou soukromí pro kojení a přebalování v oddělené místnosti, kde je k dispozici přebalovací pult a křeslo. Těšit se můžete na výtvarnou dílničku a malování na obličej.
Vstup volný. Těšíme se na Vás!
Program září:
• Úterý 1.9.2020 od 9:30 Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí.
• Úterý 8.9. a Čtvrtek 10.9. 2020 - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• Pondělí 14.9.2020 od 9:30 hod. ”Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Ohlédnutí za
prázdninami a společné přivítání do nového školního roku.
• Úterý 22. 9. a Středa 23.9.2020 - BURZA PODZIM - ZIMA
• Úterý 29.9.2020 od 9:30 Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí. Budeme společně s dětmi vyrábět
Jablíčkový kompot za pomoci razítek z přepůlených jablek.
Petra Slimáčková
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Jak chránit rostliny proti škůdcům a chorobám
Ochrana rostlin je důležitá součást jejich úspěšného pěstování. Tak jako lidé čelí
nemocem i rostliny mohou napadnout různé choroby nebo škůdci. Vlivem počasí je
letos tlak chorob a škůdců ještě mnohem vyšší než v minulých letech, proto jsme se na
jejich ochranu náležitě připravili.
V našem zahradním centru najdete široký sortiment přípravků na ochranu rostlin
a jsme připraveni pomoct vám vyřešit jakýkoliv problém. Znalostí a zkušeností máme
plný klobouk a rádi se s vámi o ně podělíme.
20
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Nicméně, sezóna je letos hektická, a proto je celá řada tradičních přípravků na trhu
již vyprodána. Babské rady jsou v této oblasti bohužel často k ničemu. Naštěstí existují
méně známé, ale leckdy i účinnější alternativní přípravky.
Mezi ně patří například moderní biologická ochrana. Ta bývá při správném použití
velice účinná. Její nevýhodou jsou krátké záruční doby přípravků a přesné postupy jejich
použití, které se musí striktně dodržovat.
Někdy tak, bohužel, nezbude nic jiného než se se ztrátou úrody smířit. I to je součástí života zahrádkáře… Stále však můžeme najít aspoň jedno pozitivum, každá uhynulá
rostlina vytvoří prostor pro nový život.
Katarína Ďuranová

Jak se vyhnout zbytečným stresovým situacím
při zahájení školního roku?
Prázdninový režim se od toho školního podstatně liší. Děti si
během léta zvykly na to, že si můžou přispat a večer se jim do postele moc nechce. Postupně zkuste posouvat večerku na dřívější hodiny, v posledním prázdninovém týdnu můžete vrátit do hry klidně i budík. Začnete-li se
změnou režimu v dostatečném předstihu, můžete ho měnit postupně, po malých krůčcích
a děti se tak vyhnou náhlému šoku.
Ve všech možných reklamních letácích se postupně začíná objevovat sortiment Zpátky
do školy.Nákupy nových školních potřeb jsou dobrou příležitostí, jak děti na návrat naladit. Místo stresujícího nakupování na poslední chvíli udělejte z výběru nových školních
pomůcek příjemnou a pohodovou událost. S vysněnou aktovkou s Elsou nebo novým penálem se superhrdinou se do školy každý školák hned těší o něco více.A kam si ty nové sešity, pastelky a pouzdro dát? Nejvyšší čas na úklid pracovního místa. Klidně můžete dětem
nechat volnou ruku, aby si svůj stůl zorganizovaly a připravily podle vlastních představ.
Mnoho rodičů také přemýšlí nad tím, jestli s koncem prázdnin začít s dětmi pomalu
opakovat učivo. Pokud vaše dítko samo projeví chuť něco si zopakovat nebo si bude chtít
hrát na školu, určitě se ho v tom nebojte podpořit. Pokud víte, že s něčím v minulém roce
silně bojovalo, můžete nenásilně, třeba formou hry, učivo postupně procvičovat. Nedoporučujeme dítě do učení příliš nutit, určitě není potřeba, aby se poslední týdny prázdnin
každý den několik hodin věnoval škole. Přeci jen prázdniny ještě neskončily a děti mají
právo si své volno pořádně užít.
A jakou radu pro vás mám na závěr? Milí rodiče, myslete taky na sebe a svoji pohodu!
V klidu si naplánujte, co všechno je potřeba do nového
školního roku zařídit. Nejen dětem, ale i vám se s koncem prázdnin změní režim, bude potřeba znovu naskočit
do kolotoče domácích úkolů a vysvětlování. Obrňte se
proto trpělivostí a klidem a ještě než to všechno zase propukne, užijte si s vašimi nejmenšími poslední volné dny.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Ludmila Šuláková

Kelč

65 let
Jaroslav Rušar
Ludmila Pajdlová
Zdenka Hradilová
Jaroslava Orságová

Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Eliška Stříteská
Evžena Hrušková

Kelč
Lhota

75 let
Vlasta Faitová
Pavel Kubeša
Ludmila Vavříková
Vlastimil Slavík
Jaromír Srkala

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Úmrtí

80 let
Marie Pavelková
František Kubeša

Kelč
Kelč

Vlastimil Kleibl
Jaromír Plesník
Marie Porazilová
Marie Chvatíková

84let
Josef Pavelčík

Komárovice

Sňatky

85 let
Marie Škařupová

Němetice

87 let
Ludmila Vinklarová

Kelč

89 let
Marie Kunovská

Němetice

90 let
Marie Zimáková

Babice

93 let
Josef Stryk

Kelč

Narození
Mai Ly Nguyenová
Adam Janečka
Sebastian Dohnal
Ondřej Koukal
Adrian Havrila

Kelč
Kelč
Komárovice
Kelč
Komárovice

69 let
88 let
78 let
84 let

Kelč
Komárovice
Kelč
Kelč

Veronika Máchová * Filip Kenický
Lenka Perutková * Pavel Masařík
Tereza Jandová * Michal Kurečka
Martina Staňková * Michal Vadel
Zuzana Honešová * Horňák Jakub
Jiřina Štenková * František Procházka
Hana Radová * Radek Klaus

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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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 12. 7. 2020
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