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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
rád bych se v úvodu dnešního příspěvku vrátil k akci, která proběhla v sobotu 8.srpna na
kelečské radnici.
V tento den byla panu Tomáši Richtarovi, jako prvnímu občanovi Kelče, předána Cena
starosty města. Ocenění bylo uděleno za jeho duchapřítomný čin, který se odehrál 23. prosince 2019. V předvečer Štědrého dne došlo k události, kterou si budeme všichni dlouho
pamatovat. Ten večer se Kelčí rozlehla zvláštní rána. Mnoho z nás jí nepřikládalo velkou
pozornost. Výbuch plynu v domě manželů Klvaňových v prvních minutách zaznamenali
jen nejbližší sousedé. Jako první se na místě neštěstí objevil právě Tomáš Richtar a ručním
hasicím přístrojem zlikvidoval začínající požár. Nemohl sice odvrátit tragédii, která se po
několika dnech odehrála, ale určitě zachránil životy a zdraví dalších členů rodiny i jejich dům
a majetek. Chtěl bych z tohoto místa ocenit především odvahu, lidskost a absenci lhostejnosti, kterou pan Richtar prokázal. Je důkazem toho, že jsou mezi námi lidé, kteří se nebojí zasáhnout, když jde někomu o zdraví, či dokonce o život. Na místě zásahu byli přítomni během
pár minut také členové Sboru dobrovolných hasičů z Kelče. I jim patří slova díků za rychlou
a profesionální pomoc. Ocenění, které bylo panu Tomáši Richtarovi dne 8.srpna uděleno, je
symbolem jeho statečnosti, obětavosti a příkladného chování. Mimo toto ocenění bych mu
velmi rád za nás za všechny obyčejně lidsky poděkoval, protože v krizové situaci neztratil
hlavu a nebál se pomoci.
A nyní bych se opět naladil na praktičtější notu. Chtěl bych požádat vás všechny, kteří využíváte chodník ke hřbitovu a silnici „Na Drahách“ směrem na Skaličku, o trpělivost
a pochopení při realizaci výstavby nových chodníků v těchto dvou lokalitách. Stavba bude
probíhat do konce listopadu tohoto roku. Vnímám, že jsou to velmi frekventované a využívané komunikace, takže o to víc prosím o obezřetnost a dodržování bezpečnosti při průchodu
kolem stavenišť.
Ing. Karel David, starosta

MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 36. zasedání Rady města Kelč dne 17.8.2020.
•

•
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Stavba
chodníku podél silnice III/4392 v obci Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje zadat provedení akce „Podlahy v učebnách MŠ“ Radkovi Pajdlovi, Kelč
549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 dle předložené nabídky a pověřuje starostu objednáním
akce.
Rada schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/3333/2020/KH o poskytnutí investiční
dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 500.000, - Kč na pořízení nové požární techniky
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– nákup cisternové automobilové stříkačky pro JSDHO Kelč v rámci spolufinancování
Programu MV-GŘ HZS ČR se Zlínským krajem se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č. 3/2020 dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12–8024375/002
v rámci stavby č. IP-12-8024375 Kelč, p.č. 536, NNK na pozemcích parc.č. 170/1, 170/6
a 170/7 v k.ú. Kelč-Staré Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12–80223050/001
v rámci stavby č. IP-12-80223050 Kelč, p.č. 51/1, NNK na pozemcích parc.č. 2023/3 v k.ú.
Kelč-Nové Město se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 2 v domě č.p. 13
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 3 v domě č.p. 13
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Usnesení z 37. zasedání Rady města Kelč dne 25.8.2020.
•

•

•
•

•
•

Rada schvaluje smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu „Stavba chodníku podél
silnice III/4395, silnice III/43911 – spojovací úsek směr Kelč“ na pozemcích p.č. 682/1
a 677/1 v k.ú. Němetice s vlastníkem – Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001,
761 23 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu „Stavba chodníku podél silnice III/4395,
silnice III/43911 – spojovací úsek směr Kelč“ na pozemku p.č. st. 59 v k.ú. Němetice
s vlastníky pozemku Karel Beinstein a Marie Beinsteinová, Němetice 49 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor kulturního domu v Kelči Rodinnému centru
Slůně, o.s., Kelč 241 na akci Burza dětského oblečení 22.-23.9.2020.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky ke stavbě „Kelč,
kanalizační přípojka k č.p. 100“ na pozemku parc.č. 1328/55 a 1328/161 v k.ú. Kelč-Staré
Město se stavebníky Petrem Davidem a Ing. Zuzanou Davidovou, Kelč 100, 75643 Kelč
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Kelč od školního
roku 2020–2021 na dobu neurčitou z počtu 24 na počet 28 dětí v každé třídě.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.6.2020 dle předložené zprávy
a předává ji k projednání zastupitelstvu.

Usnesení z 38. zasedání Rady města Kelč dne 7.9.2020.
•
•

Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 302 v domě č.p. 290
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Kelč – Cisternová
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automobilová stříkačka“, 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 dodávky „Kelč – Cisternová automobilová
stříkačka“ dle předloženého návrhu.
Rada schvaluje komisi pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Kelč – Cisternová automobilová stříkačka“ 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 dodávky „Kelč – Cisternová automobilová stříkačka“ s tím, že ji starosta bude průběžně informovat o průběhu daného zadávacího řízení.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Projektová dokumentace – lokalita pro výstavbu rodinných domů BI 304, k.ú. Kelč-Staré Město“ o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč LZ – PROJEKT plus s.r.o., Hranická 271, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ: 06765734 a schvaluje uzavření smlouvy o dílo dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Oprava
chodníku podél silnice II/439 v obci Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo č.1711/2020-SML na akci „VN Točenka, Babice u Kelče,
rekonstrukce“. Rada schvaluje uzavření smlouvy mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5,
756 43 Kelč, IČ: 00303925, Povodím Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ:
70890013 a Štěpánem Vašinkou, Baška 120, 739 01 Baška, IČO: 60292849 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje smlouvu č. D/3844/2020/KUL o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Fondu Zlínského kraje do výše 284.100,- Kč na realizaci projektu „Oprava krovu a střechy
sýpky v Kelči - IV.etapa“ v roce 2020 se Zlínským krajem se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje na základě žádosti společnosti KELEČSKO, a.s., Kelč 269, záměr pronájmu – pachtu zemědělského pozemku p.č. 319/2 v k.ú. Lhota u Kelče o výměře 0,8312 ha.
Rada schvaluje zadat provedení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Na Drahách,
nadzemní část“ Tomáši Srkalovi, Kelč 507, 756 43 Kelč, IČ: 76465802 dle předložené nabídky a pověřuje starostu objednáním akce.
Rada schvaluje zadat provedení akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení Na Drahách,
podzemní část“ Miroslavu Hadašovi, Kladeruby 52, 756 43 Kladeruby, IČ: 73847895 dle
předložené nabídky a pověřuje starostu objednáním akce.
Rada schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace na akci „Ovocné stromořadí – Babice“ z programu MŽP ČR Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny – program 115170 a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
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Rada schvaluje zadat provedení akce „Oprava střechy na Základní škole v Kelči“ firmě
KAHIM stavby s.r.o., Marxova 20, 742 35 Odry, IČ: 28565746 dle předložené nabídky
a pověřuje starostu objednáním akce.
Rada schvaluje smlouvu o dílo na akci „Ovocné stromořadí – Babice“ mezi Městem Kelč,
se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a Janem Čechem, Kelč 431, 756 43 Kelč, IČ:
60038365 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Volná zahrádka
Město Kelč nabízí k pronájmu od 1.1.2021 zahrádku v lokalitě pod fotbalovým hřištěm. Informace na MěÚ v Kelči, tel.: 571 665 912.

Česká pošta s.p.

Svoz
odpadů
v říjnu 2020

Vážení klienti,
Od 1.10.2020 je otevírací doba pošty
změněna.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Plasty
středa
14. 10. 2020

10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
10:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
08:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Alena Klvaňová, Pošta Kelč, Kelč 30

Pozvánka na vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 17. října 2020 se bude konat vítání občánků. Žádáme proto rodiče nově narozených dětí obce Kelč, kteří se chtějí tohoto slavnostního vítání zúčastnit, aby se přihlásili
do 12. října 2020 na sekretariátu MěÚ Kelč. Přineste s sebou prosím rodný list dítěte,
pokud jste již tak neučinili.
Sledujte prosím aktuální informace a nařízená opatření ministerstev ČR.
Hana Tomášková, matrika
6
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KULTURNÍ A JINÉ AKCE

Ohlédnutí za letními kulturními,
sportovními a společenskými akcemi
V červnovém Zpravodaji jsme
vás informovali o zrušení Kelečských slavností a Němetického
countryfestu. V letním dvojčísle
jsme uveřejnili plánované prázdninové akce a doufali jsme, že se
je podaří uskutečnit. Vzhledem
k tomu, jak se v ČR měnily podmínky a v situaci, kdy se nevědělo, zda akce budou povoleny či
nikoliv, jsme opravdu rádi, že se
to nakonec povedlo.
Letní kino – i s jednou změnou termínu kvůli počasí a výpadky elektriky se promítání setkalo s kladným ohlasem, proto
zařadíme kino i do programu pro
příští léto.
Dětský den – přesunutá květnová akce se uskutečnila v menším rozsahu a s menším počtem
zúčastněných pořadatelů. Všem
ještě jednou moc děkuji za zájem
a spolupráci. Vím, že to bylo narychlo a do poslední chvíle nejisté,
ale přesto se věc podařila a společná akce proběhla ke spokojenosti
všech.
Tábory – uskutečnily se podle
plánu a o průběhu vás vedoucí informovali v minulém čísle Zpravodaje.
Výstava trofejí spárkaté zvěře s doprovodným programem se
k úlevě všech pořadatelů uskutečnila, i když s určitými hygienickými opatřeními, na které si ale budeme muset v dalších dnech prav7
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děpodobně zvykat. Výstavu
i přesto navštívilo slušné množství lidí, roušky většině z nich
nevadily. Trochu s obavami se
čekalo na neděli, kdy byl připraven i doprovodný kulturní
program. Bohužel se i tentokrát
slunce někam schovalo a déšť
dělal pořadatelům trochu starosti, ale nakonec se plánované
vystoupení slovenského mužského pěveckého sboru Mužaci
Moravia uskutečnilo a chlapi
svým zpěvem známých i méně
známých písní příjemně hosty
naladili a rozezpívali. Vystoupení Moravanky Jana Slabáka
se už odehrálo bez deště a soubor tak hezky zakončil celý
dvoudenní program. Pořadatelé připravili i výborná zvěřinová jídla, mysliveckou tombolu
i drobný stánkový prodej se
zbožím nejen pro myslivce.
Plánované akce v říjnu? Pokud nebudou zrušeny – sledujte aktuální vývoj
• KIT SHOW KELČ 2020 – výstava modelů – 3. – 4. 10. 2020 – akce zrušena!
• Dýňová kavárna – 8.10.2020 – akce zrušena!
• Divadelní představení – KOULE – DS Štěk Hranice – sobota 10.10.2020
• ParaAkademie – akce zrušena!
• Lampiónový průvod – úterý 27.10.2020
(MS)

Divadelní představení „KOULE“
je ověřená komedie známého českého autora Davida Drábka. Jedná se o příběh známé atletky. Titul je znám v původní rozhlasové verzi, nebo z nastudování Klicperova
divadla v Hradci Králové, vždy s Pavlou Tomicovou v hlavní roli.
Provedení Divadla Štěk je kombinací rozhlasové a divadelní hry, což je pro diváky
zajímavé, protože kromě kvalitního divadelního textu mohou sledovat i provoz fiktivní
rozhlasové stanice Rádio Sinus zevnitř, což hře přidává na zajímavosti. Na jevišti je režie
s fungujícím interkomem a na studiovém stole skutečné mikrofony a sluchátka, celkově
zvuková technika podporuje iluzi rozhlasového vysílání.
8
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Lampiónový průvod
– úterý 27. října 2020
od „Loany“ na náměstí
s hudebním doprovodem Dechové kapely Kelč
pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti
z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.
Sraz všech účastníků je v 17:15 hodin u „Loany“
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
První měsíc nového školního roku nám utekl jako voda. Děti se ve svých třídách rozkoukaly, seznámily se s novými kamarády a p. učitelkami. Odložený Dětský den jsme ani
tentokrát neuskutečnili, ale těšíme se, že si ho prožijeme, až bude trochu klidnější období.
V měsíci říjnu budeme s dětmi poznávat různé druhy ovoce, zeleniny, plodiny z polí,
při vycházkách budeme sbírat přírodniny – plody podzimu – kaštany, žaludy, listy, které
budeme dále využívat při výtvarných i jiných činnostech.
Co ještě bychom rádi uskutečnili?
Svými výrobky přispějeme na akci „Dýňobraní – barevný podzim“, která se uskuteční
8. října v KD Kelč.
Dne 9. října bude děti v MŠ učit malovat malíř Lubomír Dostál na téma Zdravotnická
záchranná služba.
V týdnu od 12. října proběhne během dopolední vycházky, „Drakiáda“. Přesný termín
– podle počasí.
14. října přijede za dětmi hodonínské divadlo Hvězdička s pohádkou „Krtek a rytíř“.
17. října přivítají předškoláci svým pásmem básniček nově narozená miminka při Vítání občánků na MÚ.
V úterý 20. října od 15. hod. chceme pozvat rodiče dětí do MŠ, kde v každé třídě proběhne „Podzimníčkova tvořivá dílna“. Děti si spolu s rodiči vyrobí netradiční podzimní
dekorace z přírodnin.
Dne 27. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme se lampionového průvodu a děti vystoupí s krátkým kulturním programem.
Ke konci října také plánujeme podzimní výlet do „Obůrky pod Hůrkou“ v Dolních
Těšících, kde se nám v loňském roce moc líbilo. Děti se podívají na farmový chov jelenů,
daňků, muflonů, divočáků, lišek, křepelek, krkavců a dalších druhů zvířat. Budou mít možnost si některá zvířata pohladit i nakrmit.
Je možné, že zůstane jen u plánu akcí a že nám nová opatření neumožní tyto plány uskutečnit. V každém případě si všichni přejeme, aby toto neklidné období brzy skončilo a my jsme
mohli s dětmi v MŠ zažívat radost a pohodu
a všechny naše činnosti
a akce prožívat naplno,
jak se říká “nasávat plnými doušky“.
Aktuální informace naleznete vždy na
webových
stránkách
mateřské školy a na nástěnkách v jednotlivých
třídách.
Jana Perutková,
zástupce statutárního
orgánu MŠ Kelč
12
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UČITELÉ A ŽÁCI SE VRÁTILI DO ŠKOLY
Na 1. září 2020 jsme všichni už netrpělivě čekali – učitelé, děti i jejich rodiče. V úterý naše
škola opět ožila po téměř pětiměsíční přestávce (včetně prázdnin) dětskými hlasy. Velký den
to byl zejména pro prvňáčky, kterým nástupem do školy začala významná životní etapa. Ve
dvou třídách se jich sešlo 35, společně je přivítali paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová, pan
farář Mgr. Jan Bleša a paní učitelky Mgr. Ivana Tvrdoňová a Mgr. Dagmar Heraltová. Noví
žáčci usedli do nových lavic (obě první třídy jsme kompletně vybavili novým nábytkem)
a domů si po slavnostním zahájení odnášeli spoustu drobných dárečků. Přejeme jim, aby ve
škole zažívali hezké chvilky a byli spokojení, aby se jim dařilo a byli úspěšní, ale zároveň aby
se uměli vypořádat i s neúspěchem a hlavně, aby vždy měli nablízku někoho – učitele, kamaráda, rodiče, sourozence, kdo jim pomůže.
Úspěšný školní rok přejeme také všem starším žákům, učitelům a ostatním pracovníkům.
Budeme věřit, že letošní rok bude klidnější a pohodovější než ten minulý. Přáním nás všech
je, aby mohla výuka probíhat v tradičním školním prostředí a abychom ji zvládli i ve složitějších podmínkách epidemie způsobené COVIDEM-19.
Přesto od samého začátku musíme zohledňovat koronavirové nebezpečí, do školy je např.
zakázán vstup cizím osobám. Úspěšně tomu také společně čelíme dodržováním hygienických a protiepidemiologických pravidel. Ve všech prostorách školy se pravidelně větrá. Dezinfekční nádobky s tekutinou nevábné vůně a štípající na kůži rukou už jsou neodmyslitelnou
součástí všech prostor školy, které se také dezinfikují. Nutno podotknout, že podlahy používáním dezinfekčních prostředků docela trpí.
Netrvalo dlouho a několik dnů po zahájení školního roku se do společných prostor školy
a také do tříd vrátily obličejové roušky.
Zvláštním hygienickým pravidlům podléhá režim ve školní jídelně. Tam byl vlastně zrušen tzv. samoobslužný výdej příborů, nápojů, popř. salátů apod. a toto za zpřísněných hygienických opatření zajištují pedagogičtí pracovníci spolu s pracovnicemi školní kuchyně.
Od samého začátku probíhá výuka prezenční formou. Pedagogičtí pracovníci ještě v srpnu připravili pro žáky tzv. adaptační plán a plán reflexe, aby jim ulehčili návrat do školního
prostředí, a tím se budeme v prvních měsících školního roku řídit.
Pokud by v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení
karantény byla znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků jedné třídy,
pak by škola poskytovala vzdělávání distančním (dálkovým) způsobem. Ostatní žáci, kterých
by se zákaz netýkal, by pokračovali v prezenčním vzdělávání. Distančně se vzdělávat je od
letošního školního roku pro všechny žáky povinné.
Jsme teprve na začátku školního roku 2020/2021, ale plány máme už i na 2. pololetí.
Obáváme se však, že se řada akcí nebude moci uskutečnit. Už nyní např. MŠMT vydalo doporučení nepořádat postupové soutěže, lyžařské kurzy, vystoupení pro rodiče a veřejnost, dokonce i třídní schůzky, při kterých se ve škole kumuluje velké množství osob, patří na takový
to seznam akcí. Vše bude záležet na aktuální situaci.
Přejeme sobě, našim žákům a jejich rodičům, aby byl tento školní rok co „nejnormálnější“.
13
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Organizace školního vyučování ve školním roce 2020/2021
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.
Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna
2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Okres Vsetín: 8. 3. - 14. 3. 2021
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je
tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Volitelné a nepovinné předměty
4. ročník
Dopravní výchova

8. ročník
Informační a komunikační technologie
Sportovní hry

6. ročník
Základy administrativy

9. ročník
Seminář z matematiky
Konverzace v AJ
Sportovní hry

7. ročník
Základy administrativy

Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.

Nabídka žákům
Žákům prvních ročníků základního vzdělávání se bezplatně poskytují základní školní
potřeby v hodnotě 200,- Kč na žáka na jeden školní rok. Balíček základních školních potřeb
ve výše uvedené hodnotě vybírají pro žáky třídní učitelky.
Žákům druhých a vyšších ročníků uvedeným v § 16 odst. 9 školského zákona (žáci se
specifickými poruchami učení) se bezplatně poskytují základní školní potřeby v hodnotě 100
Kč na žáka za jeden školní rok.
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro aktuální školní rok. Cena sešitů byla
velmi příznivá a tuto nabídku využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu MLÉKO DO ŠKOL, ŠKOLNÍ MLÉKO A OVOCE DO
ŠKOL.
14
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Žáci mají k dispozici nápojový automat.
Pokračujeme ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka ve Valašském Meziříčí. Výuku na
hudební nástroje povede v soukromých hodinách pan Jiří Nechanický.
I nadále bude probíhat pedagogická intervence a speciálně pedagogická péče pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Plavecký výcvik bude organizován pro žáky 1. – 4. ročníku. Žáci budou opět jezdit do
Plavecké školy v Hranicích. U druháků a třeťáků to bude celkem 9 dvouhodinových lekcí
a prvňáci a čtvrťáci budou absolvovat lekcí pět.
Žáci 4. ročníku se zúčastní 2x za pololetí výuky na Dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.

Informační systém
Používání elektronických třídních knih a elektronickou komunikaci s rodiči žáků 1. stupně budeme zajišťovat programem EDOOKIT.

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME KELČ A OKOLÍ
Akce s tímto názvem byla původně naplánována na sobotu 4. dubna. My jsme se do ní měli
zapojit se žáky a učiteli 2. stupně v pátek 3. dubna. Ale přišel 11. březen, uzavřely se školy, všechny
hromadné akce byly tzv. stopnuty a z úklidu nebylo
nic.
Využili jsme tedy náhradní termín v pátek 18.
září (celostátně 19.9.2020) a vyrazili jsme na část
dopoledne, vybaveni rukavicemi sběrovými pytli
a pracovním oděvem a obutím do těchto směrů:
Zámrsky – 7.A, Skalička – 7.B, Kunovice – 8.A,
Všechovice – 8.B, Police- 9.třída a město si rozdělily 6. ročníky.
Dařilo se ve všech ohledech. Bylo krásné podzimní počasí a při pobytu venku jsme nemuseli mít
roušky, děti se k akci postavily velice zodpovědně
a sběr odpadků vzaly velmi vážně. K prospěšnosti
této akce se vyjadřovaly převážně kladně a mnohé
zajímal jarní termín.
K dobrému výsledku akce přispěl také náš zřizovatel Město Kelč, neboť nám poskytl materiálové
vybavení. Na školní dvůr přistavili pracovníci MěÚ
Kelč kontejner, do kterého se sesbíraný a tříděný
15
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odpad ukládal. Ve sběrném dvoře se vše zvážilo a výsledkem bylo 53 kg tzv. směsného odpadu, 18 kg skla a 21 kg plastového odpadu.
Mnohým by se mohlo zdát, že jsme se jen tak procházeli po Kelči a okolí a děti se prostě
neučily. Nebylo tomu tak, neboť kromě úklidu se velmi přirozeným způsobem naplňovaly
další výstupy našeho vzdělávacího programu.
Informaci o akci najdete také na www.uklidmecesko.cz.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

SPORT

Kuželky
Po předčasně ukončené sezoně nám konečně začala sezoa nová a můžeme jen doufat,
že tentokrát vydrží déle než ta minulá.
11. září jsme se za velmi zpřísněných podmínek (roušky, žádné podávání ruky, hra
jen vlasními koulemi a žádné namočené houbičky) utkali s týmem Valašské Meziříčí
„C“. Jelikož půlroční odmlka je velmi dlouhá, nepočítali jsme s žádnými světobornými
výsledky. Kupodivu jsme ale hráli moc pěkně. Nejhorší z nás měl 422 shozených kuželek
a nejlepší 442. Obě tato skóre si zapsali bratři Chvatíkovi. Jenže týmu ValMezu se nedalo
konkurovat. Nikdo z nás nedokázal uhrát ani bod, a tak jsme prohráli 8:0.
18. září nás čekal první domácí zápas proti Vsetínu „C“. Zcela nečekaně nezahajoval
zápas Antonín Plesník, ale náš kapitán Miroslav Pavelka. Jelikož hrál skvěle a soupeři se
vůbec nedařilo, už po první hře bylo jasné, že se to Vsetínu bude špatně dohánět. Jenže
pak následovalo ještě pět výherních zápasů Kelče a už nebylo pochyb, kdo bude vítězem.
Kelč „A“ proti Vsetínu „C“ 7:1. Nejlepším hráčem dne byl Tomáš Vybíral.
Zdeněk Chvatík
16
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FOTBAL
MUŽI
Divák se při sledování zápasů fotbalové Kelče nenudí. Většinou vidí hodně gólů, jedna útočná akce střídá druhou. Jenže tým mužů také doplácí na zbytečné chyby a mnoho
branek tak padá do jeho sítě. Po divokých výsledcích s Francovou Lhotou (6:1) a na
Juřince (0:4) Kelč nastoupila k dalším čtyřem zápasům. V nich vybojovala celkem čtyři
body a v tabulce jí po šesti duelech patřila osmá příčka.
Kelč – Vidče 1:1 (0:1), 1:2 po pen.
Kanárci proti týmu z Vidče nezačali špatně, ale do vedení šli právě hosté z Rožnovska, když se osm minut před přestávkou trefil Ondřej Dobeš. Domácímu celku se po
změně stran podařilo jen vyrovnat, přestože po Jiříčkově přesné střele měli svěřenci trenéra Zbyňka Vinklara ještě bezmála čtyřicet minut na obrat. Při nerozhodném výsledku
po devadesáti minutách Kelči nepřálo štěstí v penaltovém rozstřelu, bonusový bod si tak
odvezli hosté.
Valašské Kloubouky – Kelč 0:6 (0:2)
Úžasné představení, po němž na výsledkové tabuli už podruhé ve střetnutích Kelče
svítilo skóre hodící se spíše k tenisovému klání. Kelč v Kloboukách jasně dominovala,
protivníkovi nadělila kanára a konečně si tak připsala také první čisté konto v kolonce
inkasovaných gólů. O vstřelené branky se na jihu Zlínského kraje postarali vždy po dvou
gólech tři střelci – Aleš Škařupa, Martin Škařupa a David Jiříček. Domácí odpadli po
druhé obdržené brance a Kelč převzala otěže zápasu jasně do svých rukou.
Kelč – Rožnov pod Radhoštěm 1:2 (1:1)
Přestože favorit zápasu nakonec bral z duelu všechny body, i fanoušek Kelče musel
být s nebojácným a ofenzivním výkonem kanárků spokojený. Vítězem totiž mohli být
klidně domácí, jenže ani ty největší šance ve druhém poločase neskončily v hostující
bráně. Jediným střelcem kelečského týmu tak zůstal Radim Reisskup, který se pohotově
prosadil už v první půli. Hosté se dočkali klasického „šatňáku“ v 44. minutě a o vítězství
rozhodli ve druhém dějství z penalty.
Valašské Příkazy – Kelč 1:0 (1:0)
Jen dva týdny uplynuly od drtivé výhry Kelče ve Valašských Kloboukách, jenže v sousední vesnici už jí pšenka tolik nekvetla. Proti brankáři Valčíkovi se totiž hosté nedokázali prosadit ani jednou. Za zmínku stojí, že v útoku Kelče se v prvním poločase představil čerstvý dorostenec, teprve patnáctitelý Filip Barbořák. O jediný gólový moment se
však na druhé straně postaral z penalty domácí Ptáček. Kelč tak podruhé za sebou přišla
o všechny body gólem z pokutového kopu.
DOROST:
Dorostenci Kelče odehráli do 20. září v krajské soutěži pět utkání a ve dvou z nich
se radovali z vítězství. Ve třech zbývajících duelech naopak museli k výhře pogratulovat
17
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soupeři. Přesto se nedá říci, že by v Hrachovci, Nedašově nebo doma proti Mladcové tahali za kratší konec provazu. Rozhoduje se však v pokutových územích na obou stranách
hřiště, kde si ofenzivní či defenzivní linie Kelče mnohdy počínala laxně, bez důrazu,
případně přišlo i velké podcenění situace či chybělo pověstné štěstí. Za promarněnou
příležitost lze brát zejména domácí zápas s Mladcovou 3:4, po němž i přes hattrick Ondry Pavlištíka a celkově dobrý výkon neměli kluci ani bod. Zaslouženou radost tak přinesly alespoň výhry nad hanáckými celky, když nejprve Kelč doma porazila Chropyni 2:1
a později si v Hulíně poradila 4:2 s místním Spartakem. Při absencích některých hráčů se
pozitivně jeví spolupráce s „B týmem“ dorostu, který hraje své domácí zápasy v Policích.
Trenéři vzájemně spolupracují a kádry tak mohou v případě potřeby částečně doplňovat.
Pavel Mašlaň, vedoucí mládeže TJ Kelč

ZPRÁVY Z MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

SDH Komárovice
Smíšený tým hasičů a hasiček
z Komárovic bojoval v Choryni
To by nebyl ten správný rok, aby se
alespoň jedno družstvo hasičů nezúčastnilo nějakého závodu. Náš trenér
tak vyburcoval družstvo mužů, aby se
zúčastnilo netradiční soutěže v Choryni, kdy se saje voda přímo z Juhyně.
A aby to i holkám nebylo líto, vzali je
muži mezi sebe, jako smíšený tým soutěžící v kategorii mužů obsadili v sobotu 29. srpna krásné 2. místo. Odjížděli tak zpět do Komárovic s pohárem,
úsměvem na tváři, dobrou náladou
a někteří s nostalgickou náladou, kdy
si zase velmi živě uvědomili, jak jim ty
hasičské závodní víkendy chybí.
Tradiční akce v netradičních termínech
Vzhledem k situaci, která nastala na jaře, ožily Komárovice konečně na konci léta,
kdy jsme konečně uspořádali tradiční akce, tentokrát však v netradičních termínech.
Celý rok se řada z nás těšila na proslulé fotbalové utkání mezi Plesníky a zbytkem obce
Komárovic, které se koná více než 30 let vždycky v polovině června. Od jara se nemluvilo
o ničem jiném, ale bylo jasné, že toto každoroční derby se musí odehrát i letos. Povedlo
se! Našli jsme termín. V pátek 4. září v 17:30 hodin proti sobě zase stáli na hřišti hráči
z řad Plesníků (bohužel v malém počtu, ale snad se jejich řady do dalších let rozrostou)
a o dost početnější družstvo zbytku Komárovic. Celý zápas se odehrál v poklidu a přá18
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telské atmosféře. A po několika letech se podařilo zvítězit zbytku obce nad Plesníky, a to
6:0. Po fotbalovém utkání jsme si společně poslechli živou hudbu a někteří si i zatančili.
Na trošku „kulturního a sportovního dění“ jsme navázali i druhý den v sobotu 5. září,
kdy od 14:00 hodin probíhalo v areálu výletiště „ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI“
pro děti i dospělé. Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých sbíraly body.
Jednotlivé disciplíny prověřovaly jak fyzickou zdatnost a šikovnost, tak i trpělivost soutěžících. Všechna stanoviště obešlo na 25 dětí, což byla nejhojnější účast v historii tohoto
již tradičního odpoledne.
Uvidíme, jak se bude aktuální situace vyvíjet s příchodem podzimu a zimy. Pokud to
situace umožní, rádi bychom uskutečnili opět akci Vánoční tvoření na začátku adventu.
Za SDH Komárovice Eva Foukalová

Svatoludmilská pouť v Babicích
Druhý víkend v září se již tradičně konala v Babicích Svatoludmilská pouť. Sobotní
program letos udělal radost všem milovníkům kvalitních moravských vín. Pozvání totiž
přijal vinař z Poštorné u Břeclavi, jež k degustaci přivezl pět odrůd bílého vína a čtyři
vzorky červeného vína. Nechyběl ani bílý burčák, po staru zvaný jako šuškavé, šeptavé
víno. Kromě odborného výkladu jsme měli možnost zhlédnout i tak zvanou sabráž, což
je technika otvírání láhve šumivého vína šavlí.
Velké poděkování patří cimbálové muzice Bača pod vedením pana Ctirada Briola,
jež nám až do půlnoci hrála k poslechu i tanci a také Mysliveckému spolku BOŘÍ Lhota
u Kelče – Babice, který nás pohostil zvěřinovým gulášem.
Pro děti byly připraveny zábavné aktivity ve formě velkého skákacího hradu a střelby
z paintballových zbraní.
Pouť byla zakončena v neděli v místní kapli, kde se konala mše svatá.
Akce se opravdu vydařila a podpořila dobré sousedské vztahy. Budeme se těšit zase
příště…
Za osadní výbor Babice Ing. Eva Drechslerová
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RŮZNÉ

INFORMACE OHLEDŇE STACIONÁŘE ANDĚL
Vzhledem k tomu, že vznikají ať už pravdivé nebo nepravdivé řeči o tom, proč stacionář skončil, jsme se rozhodli tuhle situaci objasnit a uvést na pravou míru.
Letos je to přesně 18 let od našeho založení, 18 let práce, píle a věnování se někomu,
kdo to potřeboval. Přišel čas, kdy uzavíráme jednu kapitolu našeho života.
Provoz denního stacionáře Anděl jsme ukončili k 30. dubnu 2020. Důvody: odchod
zaměstnanců do důchodu, a to, že Zlínský kraj se nesnažil tuhle situaci nějak řešit nebo
zachránit.
Jak už je zmíněno v úvodu jedna kapitola musí skončit, aby se mohla nová kapitola
otevřít.
Jelikož už spolu naši uživatelé nemohou trávit čas, rozhodli jsme se, že si Spolek Anděl ponecháme. I nadále budeme pořádat velikonoční a vánoční výstavy, Den dětí a rádi
budeme prodávat i na akcích města Kelč.
Na těchto akcích se naši uživatelé opět setkají a zároveň budeme podporovat inkluzi v praxi. Získané finance použijeme na relaxační a rekondiční pobyty, tábory, pobyty
u moře, kde spolu uživatelé mohou trávit volný čas a hlavně, budou spokojení a šťastní.
Budeme rádi, když nám i nadále zůstanete nakloněni a budete náš spolek s otevřeným srdcem podporovat. Informace o činnosti našeho spolku a ostatní informace najdete na vývěsce, která je na plotě naproti kostelu.
Krásné podzimní dny přeje Hana Šivicová

SPOLEK ANDĚL INFORMUJE
Vzhledem k situaci ohledně COVID – 19 jsme se rozhodli,
že letošní 18. ročník ParaAkademie se konat nebude.
Budeme se na Vás těšit při další společné akci.

SPOLEK ANDĚL KELČ
přijímá objednávky na

DUŠIČKOVÉ VĚNCE
Objednávky přijímáme od 1. října 2020
V případě zájmu volejte na číslo
731 324 894
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Helena Tvrdoňová získala ocenění
„Pracovník roku v sociálních službách pro rok 2020“
Zlínský kraj ocenil titulem
„Pracovník roku v sociálních
službách pro rok 2020“ ty, kteří se příkladně starají o osoby
s různým hendikepem. Mezi
vybranými byla také dlouholetá
pracovnice naší Charity Helena
Tvrdoňová.
Sociální oblast si zaslouží
mnohem větší společenskou
prestiž, než jaká je jí nyní přiřazována. Proto je velmi potřebné
oceňovat lidi pracující v sociálních službách a ukázat tak, že
jde o profesi fyzicky i psychicky
velmi náročnou, kde nestačí jen
požadované vzdělání a odborné
předpoklady. Bez čeho se pracovník v této oblasti neobejde je
velké srdce, lidskost a vysoká míra empatie. Toto všechno Hela má.
Helena byla přítomna založení pečovatelské služby Kelč v roce 2004 pod tehdejším názvem Charitní pečovatelská služba Kelč. V Charitě Valašské Meziříčí tedy s přestávkou na
mateřské dovolené pracuje již 15 let. Dá se říct, že je to v současné době rarita takto pracovat
na jedné pozici a v jedné organizaci, která poskytuje sociální a zdravotní služby. Ty jsou stále
přehlíženou Popelkou, zároveň má mnoho lidí pocit, že to není žádná věda a může ji dělat
doslova každý. Opak je však pravdou. Práce je to velmi náročná, chce velkou míru empatie,
porozumění pro potřeby člověka. Její výsledky pro běžného člověka nejsou na první pohled
viditelné, chce to vnímat člověka v kontextu celého jeho života, trpělivě podporovat a pomáhat.
Nejen těmito vlastnostmi, ale i dalšími jako je spolehlivost, upřímnost a v neposlední
řadě umění naslouchat, Helena disponuje. Ke klientům přistupuje vždy individuálně, dle
jejich aktuálních potřeb. Dokáže velmi rychle vyhodnotit a následně i vyřešit jakoukoliv situaci. Klienti se na ni těší. Při své „návštěvě“ je vyslechne, popovídá si s nimi, pohladí, pomůže.
Při tom všem odvede vždy pečlivě svoji práci. S radostí se zapojuje také do dalších akcí pořádaných ve spolupráci s městem Kelč, které jsou nad rámec jejich pracovních povinností, jako
je Tříkrálová sbírka, posezení pro seniory a další.
Také v pracovním kolektivu je velmi oblíbená. Nikdy nemyslí jen na sebe. Neodradí ji
překážky na cestě ke splnění svých pracovních povinností. Problémy řeší konstruktivně. Ani
při těžkostech neztrácí svůj úsměv, který ve velkém rozdává při své práci.
K získání ocenění Heleně moc gratulujeme a jsme rádi, že je součástí naší Charity.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková
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Skautské schůzky 2020/2021
Schůzky začnou v týdnu od 28.9.2020. Sraz vždy u skautské klubovny - boční strana
KD od parku. V případě nařízení vlády, budou schůzky pozastaveny. Do té doby budou
probíhat každý týden:
HOLKY:
1.-4. TŘÍDA - úterý(středa) od 16:30 - 18:00 hodin
VEDOUCÍ: Zuzka Staňková, Verča Vlčková
5.-6. TŘÍDA - pondělí od 17:00 - 18:30 hodin
VEDOUCÍ: Magda Vlčková, Venda Horáková
7.-9. TŘÍDA - pátek od 18:00 - 19:30 hodin
VEDOUCÍ: Ela Perutková, Maruška Hlavicová
OGAŘI:
1.-2. TŘÍDA - úterý od 17:00 - 18:30 hodin
VEDOUCÍ: Martin Hlavica, Jiří Hlavica
3.-4. TŘÍDA - pondělí od 17:30 - 19:00 hodin
VEDOUCÍ: Honza Valuch, Vojta Pastrnek, Pavel Vittek
5.-6. TŘÍDA - čtvrtek od 16:00 - 17:30 hodin
VEDOUCÍ: Adam Pitrun, Jony Vlček
7.-9. TŘÍDA - pátek od 18:00 - 19:30 hodin
VEDOUCÍ: Štěpa Hlavica, Ondra Perutka, Tomáš Perutka
Registrace za rok 2020/2021 bude na člena do 18 let 350 Kč, na člena staršího 18
let 400 Kč. Registraci je možné uhradit u vedoucích na schůzkách nebo poslat na účet
259435230/0300.
Jiří Hlavica

Ze života farnosti
Vážení občané Kelče a okolí, milí farníci,
prožili jsme mimořádné letní měsíce, většina lidí si odřekla zahraniční dovolenou, ale
ani v republice nebyly z důvodu protikoronarovirových opatření možné akce pro velký počet
lidí, a tak odpadly nejen hudební festivaly, ale byla zrušena i řada táborů a pobytů pro děti
a mládež.
Na faře v Kelči se pro velké nasazení organizátorů mohl uskutečnit příměstský tábor, název „Drakobijci“ odkazoval na titul knížky, která dala táboru hlavní téma: Jak porazit pokušitele, který ohrožuje člověka lákáním k lenosti, obžerství, pýše a dalším hříchům? Nejen
papírové dračí hlavy létaly vzduchem, děti si zahrály spoustu her i fotbalový turnaj a prošly
stezku odvahy.
Obě dlouho připravované akce – tedy první svaté přijímání dětí 12.7. a udělování svátosti
biřmování arcibiskupem Janem Graubnerem 9.8. proběhly bez problémů a věřím k povzbuzení a upevnění víry všech účastníků. Kéž se jim podaří uhájit první místo pro Ježíše v srdci
i v celém životě.
Na závěr prázdnin proběhl ve farním kostele koncert Letní školy barokní hudby, který je
uměleckým zážitkem roku. Připomněli jsme si při něm i bývalého starostu pana Ing. Stanislava Pitruna, který stál spolu s manžely Válkovými z Podolí před lety u zrodu tohoto projektu.
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Na konec prázdnin jsme po roce připravovali fotbalové utkání farníků „svobodní proti
ženatým“, které ale muselo být na poslední chvíli kvůli podmáčenému hřišti odloženo. Nakonec se hráči a fanoušci dočkali v neděli 20. září a po velkém boji a heroickém výkonu brankáře ženatých skončilo utkání 2:2. Na penalty, pro pobavení diváků, vyhráli svobodní 3:2. Ještě
jednou sport: na pondělí 12. října se chystá na stejném hřišti v Kelči utkání kněží „Čechy :
Morava“, jste srdečně zváni na 15 hodin odpoledne.
V září začala dětem škola a také se vyučuje nepovinný předmět „Náboženství“. Prosím
zvlášť vás, kdo máte v rodině třeťáky, které jste nechali jako děti pokřtít, abyste jim umožnili
připravit se na první svaté přijímání. Dejte prosím dětem dobrý příklad pravidelnou účastí
na nedělní mši svaté.
Poděkování za úrodu proběhne při „hodové“ mši svaté v Kelči 11. října v 7 i v 10 hodin.
Týden na to budeme slavit spolu s papežem a celou církví misijní neděli. Na misie bude věnována také peněžní sbírka z této neděle. Před svátky dušiček bude koncem října rozšířená
možnost přijetí svátosti smíření, jinak je svatá zpověď možná pravidelně každý čtvrtek od
19:15 do 20 hodin ve farním kostele. Aktuální rozpis bohoslužeb najdete na www.kelc.farnost.cz
Požehnaný podzimní čas a blízkost Boží ve společenství věřících přeje o. Jan Bleša, farář

Rodinné centrum Slůně
„Rodinné centrum Slůně je prostor, který vytváříme společně pro naše děti.“
Herna, tvoření, zábava, společenství maminek a dětí, posezení u kávy.
Otevřeno každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 11.30 hod.
Program říjen:
• Úterý 6.10.2020 od 9:30 Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení
s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí. Hravé lepení:
z javorového listí si vyrobíme páva.
• Pondělí 12.10.2020 od 9:30 hod. ”Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Povídání o posilování imunity a zdrojích vitamínů. Budeme vyrábět na téma ovoce a naučíme se písničku s kytarou.
• Úterý 13.10.2020 od 9:30 hod – Co zase budu dneska vařit? Budeme se navzájem inspirovat svými osvědčenými recepty a z nich si sestavíme kartotéku jídel ke svačinkám,
obědům a večeřím. Prosíme maminky, aby přinesly svoje tipy na recepty, se kterými by se
rády podělily s ostatními.
• Úterý 20.10.2020 od 9:30hod Hýbánky pro nejmenší – veselé cvičení s říkankami a písničkami zaměřené na rozvoj motorických dovedností dětí. Výtvarná dílnička: tvoření
s využitím podzimních přírodních materiálů. Z našich výtvorů si společně vyzdobíme
centrum.
• Pondělí 26.10.2020 od 9:30 hod. ”Na slovíčko s otcem Janem Blešou.“ Naučíme se
něco o zvířátkách, která se ukládají k zimnímu spánku.
Srdečně Vás zveme do našeho centra a těšíme se na Vaši návštěvu!
Petra Slimáčková a Pavlína Sekulová
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Azyláku už je dvacet!
Ač se to zdá neuvěřitelné, náš azylový dům pro matky s dětmi ve Valašském Meziříčí slaví
letos v září „krásné“ dvacetiny. Než se vyvinul do této „dospělé“ podoby procházel různými peripetiemi. K původním osmi pokojům postupně přibývaly další čtyři bytové jednotky
a v této podobě slouží matkám s dětmi v nouzi dodnes. Za tu dobu se mnohé změnilo. Služba
se více profesionalizovala a zároveň si stále zachovala svou původní myšlenku: „Přijmi člověka s jeho příběhem, respektuj ho v jeho jinakosti a veď ho tak, aby se pak mohl uplatnit v běžném životě“. A to, ať už se jedná o ženu, která prožívala domácí násilí či přišla z nejrůznějších
důvodů o své bydlení.
Za dobu existence azylového domu jím prošlo přes 300 žen a 800 dětí.
Letošní oslavy se budou odehrávat vzhledem k nejisté koronavirové sezóně pouze v komorním duchu. Uspořádáme společnou oslavu s „ohněm a zpěvy“ pro klienty a stávající
pracovníky.
Z množství lidí, kteří se podíleli na vzniku a vývoji služby, bych jmenovitě chtěla vzpomenout paní Libuši Furmánkovou, která s vizí azylového bydlení pro matky přišla i se zasadila
o její realizaci a Naďu Gilarovou, pod jejímž vedením se azylový dům více profesionalizoval
a zároveň si zachoval přidanou hodnotu úcty a respektu k člověku.
Velké poděkování patří mnoha zaměstnancům, kteří na azyláku zanechali svoji stopu.
Mnozí z nich tu stále odvádějí dobrou práci a tvoří stabilní a velmi kvalitní tým.
Markéta Krhutová, vedoucí AD

Pěstitelské okénko
Konečně je tady říjen a v polovině měsíce se v nabídce objevují prostokořenné ovocné
stromky.
Vysazujeme je od poloviny října a skončit můžeme až se zamrzlou půdou. Jediněbroskvoně, ořešáky a meruňky jsou choulostivější a potřebují před mrazy zakořenit, proto neotálíme
až do zámrazu. Při výběru sazenic sledujte především zdraví kořenů, přičemž každý stromek
by měl mít rovný kmen s jednou hlavní větví a alespoň třemi větvemi postranními. Kořeny
před výsadbou zkrátíme a namočíme na několik hodin do vody. Jestliže máme méně kvalitní půdu, vykopeme jámu kolem jednoho metru širokou, hlubokou 60 až 70 cm. Spodek
jámy můžeme porýt a pohnojit organickým hnojivem. Ke kořenům vysazovaného stromku
si připravíme sypkou jemnou ornici bez hnojiv, zlepšíme ji přidáním kompostu nebo zahradnického substrátu. Dáme pozor na to, aby stromek nebyl nasazen roubovaným místem
pod úroveň půdy. Po stranách dáme zeminu s průmyslovým hnojivem, nezapomeneme na
zastřihnutí, kůl, ochranu proti okusu a zálivku.
Výsadbu prostokořenných růží lze od podzimu do jara provést kdykoli, kdy není půda
zamrzlá. Výhodou podzimní výsadby je půda vyhřátá létem a dostatek vláhy, růže tak do jara
dobře zakoření. Na konci měsíce je čas na vysazení česneku. Na stejné místo ho vysazujte
nejdříve po 5 letech. Před výsadbou česnek rozdělte na stroužky a sadbu namořte proti houbovým chorobám a háďátku zhoubnému.
Trávník v průběhu října sekejte již velmi zřídka a porost ponechte vyšší. Velmi nízký
porost by mráz snadno poškodil. Pro správné zimování je třeba změnit hnojivo za podzimní.
Zahradní centrum Pod kloboukem
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Jak si užít podzim bez depresivní nálady?
Dny plné slunečního svitu, dovolených a výletů jsou nenávratně pryč a za okny začíná kralovat sychravý podzim. Pomalu se vracíme do reality všedních dnů, ze všech
stran se na nás valí povinnosti, nad kterými jsme v létě jen mávli rukou. Mnoho lidí má
tendenci jakýkoliv splín označovat za depresi. Jenže smutek a depresivní nálada dříve či
později odezní. Ale deprese? Té se jen tak lehce nezbavíte – je to nemoc, a jako takovou
je potřeba ji léčit.
Méně slunce, více únavy
Každodenní změny počasí, klesající teploty, vstávání skoro za tmy, nedostatek sluníčka... To vše se negativně odráží na naší psychice. Často pak propadáme špatné náladě,
smutku, únavě a melancholii. Někoho potrápí častější bolesti hlavy, zad, žaludku. Jiný
je neustále podrážděný, smutný a skleslý. Můžou se dostavit také problémy se spánkem,
pocity úzkosti, nechutenství a nezájem o dění okolo vás. Dobrou zprávou je, že si na
sychravé počasí zvyknete a negativní pocity zmizí.
Jak bojovat s podzimní depresivní náladou?
Velice důležité je dopřát si dostatek spánku. Snažte se spát alespoň 7 hodin denně,
v klidném prostředí. Pokud se vám nedaří usnout, zkuste si před spaním dopřát relaxační koupel s různými uvolňujícími bylinkami (mučenka, šafrán, kozlík, třezalka…), nebo
si vypít meduňkový čaj.
Využijte zbytek slunečných dnů a neseďte zavřeni doma. Raději si vyrazte na procházku do přírody. Velkou roli pro psychickou pohodu hraje také dostatek pohybu. Lenošit na gauči pod dekou je sice lákavé, ale dlouhodobě to tělu ani psychice neprospěje.
Alespoň jedenkrát denně si proto dopřejte nějaké protažení, nejlépe opět na čerstvém
vzduchu.
Nezapomínejte na přísun vitamínů, snažte se jíst zdravou a vyváženou stravu. Zejména v sychravých měsících je pro tělo důležitý zvýšený přísun vitaminu C a D, které
posilují vaši obranyschopnost a pomáhají udržet energii.
Když je všude kolem vás šero a sluníčko v nedohledu, bojujte proti tomu po svém.
Obklopte se barvami, ať už veselými bytovými doplňky, povlečením, nebo barevným
oblečením.
Nezapomínejte se radovat z maličkostí. Pusťte si oblíbenou hudbu při vaření, podívejte se večer na oblíbený film, zajděte do divadla, nebo jen tak posedět s přáteli. O víkendu se snažte relaxovat, nebo se věnujte svým koníčkům.
Pár chvilek byste si měli urvat také jen a jen pro sebe. Kolotoč povinností a blížící
se maraton pracovních večírků je nutné někdy zastavit. Zkuste chvíli jen tak být, na nic
nemyslet, nic neřešit. Uvidíte, že i pět minut ležení na gauči a hlubokého dýchání vydá
za půlhodinu spánku.
A rada na závěr? Neděste se, že nejste dennodenně nabití energií a optimismem. Každý splín jednou odezní.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti

Narození
Lilien Hauerová
Mikuláš Čala
Václav Česák
Zuzana Neužilová
Štěpánka Prášilová
Teodor Zloch

60 let
František Kunovský
Lubomír Kunovský
Josef Válek
Libuše Staňková
Jiří Staša

Němetice
Němetice
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Jarmila Piknová
Marie Frydrychová

Němetice
Lhota

75 let
Pavla Hašová

Kelč

80 let
Anežka Hrbáčková

Babice

81 let
Jindřiška Pavlunová

Babice

Úmrtí

83 let
Marie Plesníková

Komárovice

84 let
František Hýža

Kelč

Josef Bek
Jiří Gajdoš
Antonín Šnejdrla
Martin Sieklik
Alois Škárka

86 let
Ludmila Stašová

Kelč

Kelč
Babice
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Sňatky
Lucie Mašlaňová * Jiří Vraj
Irena Humplíková * Jaromír Srkala

71 let
64 let
83 let
41 let
92 let

Kelč
Kelč
Komárovice
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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Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

BIŘMOVÁNÍ 9.8.2020
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říjen 2020

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 29.8.2020
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