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MŠ - modelování písmen

MŠ - pohádka o řepě
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 17.9.2020.
•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č.
4/2020 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků města Kelč:
p.č. 2023/98 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č. 2023/1 v geometrickém plánu č. 702-376/2019 z 2.12.2019, do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320 a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemku Zlínského
kraje: p.č. 2219 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 26 m2 v k.ú. Kelč – Nové Město
odděleného z původního pozemku p.č. st.1 v geometrickém plánu č. 688-1005/2019 ze
dne 25.2.2019, do vlastnictví Města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku města Kelč: p.č. 2051/91 ostatní plocha, silnice o výměře 1 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřeného z pozemku p.č.
2051/75 v geometrickém plánu č. 701-1124/2019 ze dne 29.11.2019, do vlastnictví Zlínského kraje, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320.
Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemků Zlínského kraje: p.č. 2051/92 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odděleného z původního pozemku p.č. 2051/76 v geometrickém plánu č. 701- 1124/2019 ze dne 29.11.2019,
p.č. 2051/93 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město odděleného z původního pozemku p.č. 2051/1 v geometrickém plánu č. 701-1124/2019 ze dne
29.11.2019 a p.č. 1312/41 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město
odděleného z původního pozemku p.č. 1312/2 v geometrickém plánu č. 626-1123/2019 ze
dne 13.11.2019, do vlastnictví Města Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 786/3 trvalý travní porost o výměře 16 m2,
p.č. 788/3 trvalý travní porost o výměře 42 m2, p.č. 788/4 trvalý travní porost o výměře
204 m2 a p.č. 788/5 trvalý travní porost o výměře 67 m2, o celkové výměře 329 m2, panu
Josefu Chvatíkovi, Kelč č.p. 524 za kupní cenu 20,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1328/99 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 1328/15 v geometrickém
plánu č. 634-70728/2020 ze dne 10.6.2020 Ing. Josefovi Majdlochovi, Broskvová 4124/11,
767 01 Kroměříž za kupní cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení správního území města Kelč do územní působnosti realizace strategie Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., na období 2021-2027.
Zastupitelstvo projednalo žádost manželů Gassmannových, Kelč č.p.152, 756 43 Kelč
o pořízení změny Územního plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení při projednávání
další řádné změny Územního plánu města Kelč.
Zastupitelstvo projednalo žádost p.Heleny Zábranské, Kelč č.p.57, 756 43 Kelč o pořízení
změny Územního plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení při projednávání další řádné
změny Územního plánu města Kelč.
4

listopad 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

Usnesení z 39. zasedání Rady města Kelč dne 5.10.2020.
•

•

•

•

•

•

•

•

Rada vyhlašuje na základě žádosti Jana Jurečky, Přímětická 1186/6, 140 00 Praha 4 Michle,
záměr směny nemovité věci – pozemku p.č. 41/14 zahrada o výměře 19 m2 a pozemku p.č.
43/2 zahrada o výměře 20 m2 v k.ú. Kelč – Nové Město odměřených v geometrickém plánu
č. 713-173/2020 ze dne 11.6.2020.
Rada schvaluje dodatek č. 4 pachtovní smlouvě č. 711–2 o propachtování zemědělských
pozemků v k.ú. Kelč-Staré Město, Kelč-Nové Město, Babice u Kelče, Komárovice, Lhota
u Kelče a Němetice se společností KELEČSKO a.s., Kelč 269 a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Tepelně technické úpravy spojovacích krčků v MŠ Kelč“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal
uchazeč KAHIM stavby s.r.o., Marxova 20, 742 35 Odry, IČ: 28565746, schvaluje uzavření
smlouvy o dílo a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOBS01_4121695660,
pro p.č. 6/6 v k.ú. Babice u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOBS01_4121696747,
pro p.č. 6/7 v k.ú. Babice u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) č. 20_SOBS01_4121696761,
pro p.č. 6/8 v k.ú. Babice u Kelče se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby zpevněného sjezdu k rodinnému
domu na p.č. 83/2 v k.ú. Němetice na pozemku parc.č. 670/1 v k.ú. Němetice se stavebníkem Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ul. Rovniny 62, 748 01 Hlučín a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje podání žádosti města Kelč o poskytnutí dotace na akci „Výsadba sídelní
zeleně ve Městě Kelč“ z programu MŽP ČR, SFŽP ČR, výzva Výsadba stromů a pověřuje
starostu podpisem této žádosti.

Sběrný dvůr v Kelči

Svoz odpadů
v listopadu 2020
Plasty
Papír

Středa 11. listopadu 2020
Sobota 21. listopadu 2020

středa 11. 11. 2020
pátek 20. 11. 2020

Středa 16. prosince 2020
Středa 30. prosince 2020
ZAVŘENO
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Kontejner na sklo…

…skutečně si někdo myslí, že tohle je sklo?

KULTURNÍ AKCE

Všechny plánované akce v měsíci listopad a některé
i v prosinci jsou zrušeny nebo přesunuty do roku 2021.
2.11. – Zábavná show Když princové jsou na draka – přeloženo
5.11. – Kavárna – zrušeno
12.11. – Přátelské posezení se seniory – zrušeno
14.11. – Divadelní představení Enigmatické variace – přeloženo
17.11. – Výstava psů – zrušeno
21.11. - Vánoční výstava spolku Anděl – zrušeno
6.12. – Mikulášská pohádka v KD – zrušeno
10.12. – Vánoční kavárna s tvořením – zrušeno
16.12. – Zvonkování (ZŠ) – zrušeno
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Letošní podzim nám přináší všelijaká omezení. Všichni neustále sledujeme vývoj s epidemií a mnohdy si ani nestačíme všimnout obyčejných změn kolem nás v přírodě, které na
podzim přichází- jako každý rok.
S dětmi v mateřské škole jsme téměř všechny akce, které jsme měli v říjnu v plánu, museli
zrušit, odložit, přesunout. Přes to všechno se ale v denních činnostech zaměřujeme právě na
běžné věci – při vycházkách v podzimní přírodě sbíráme přírodniny, vytváříme z nich skřítky
„Podzimníčky“ a jiné dekorace, dlabeme dýně. Nejmladší děti stihly ještě za pěkného počasí
pouštět draka, v dalších deštivých dnech už to možné nebylo.
Plánované hodonínské divadlo Hvězdička také přijet nemohlo. Zato v každé třídě se
z dětí stali alespoň na chvíli herci a herečky a s pomocí kostýmů a rekvizit si zaimprovizovali
pohádku „O veliké řepě“.
V polovině října jsme také zahájili distanční výuku pro ty děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné, tzn. poslední rok před nástupem do ZŠ a které jsou dočasně omluveny.
Pro rodiče těchto dětí „předškoláků“ je vytvořena e-mailová adresa: mskelc@seznam.cz , ze
které p. učitelky komunikují a posílají nepřítomným dětem „ hravé úkoly“. Děti, které chodí
do MŠ, se dále vzdělávají formou prezenční výuky.
V listopadu budeme dále pokračovat v podzimních tématech- ptáčkům, kteří u nás zůstávají přes zimu budeme sypat do krmítek semínka a jiné dobroty, seznámíme se se zvířátky
z lesa, která se chystají k zimnímu spánku, budeme pozorovat a zaznamenávat změny počasí.
Upřímně: další velké plány na listopad nemáme. Pokud bude situace příznivější, přijede
24.11. odložené divadlo Hvězdička s pohádkou „Krtek a rytíř“. Návštěva Obůrky pod Hůrkou v Horních Těšicích také závisí na pěkném počasí.
Rádi bychom zajistili provoz mateřské školy beze změn. Věříme, že případné personální
výpadky budou jen krátkodobé a že budeme fungovat v režimu, jak jsme zvyklí.
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč
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O žácích, učitelích a jejich rodičích v době koronaviru
Žákům se opět zavřely dveře školy. Na vině je Covid, který neustoupil, možná na
chvíli zeslábl, ale teď je agresivnější. Nejprve se škola uzavřela žákům 2. stupně, kteří
se od pondělí 12. října 2020 měli jeden týden učit z domova a druhý týden ve škole.
Rodiče museli zasednout za „domácí katedru“ a jejich děti do „domácích lavic“. „Ještě,
že nechali ve škole alespoň žáky 1. stupně“, říkali jsme si všichni s úlevou.
Tento stav však trval pouhé dva dny, neboť od středy 14. října 2020 zůstali doma už
úplně všichni školáci a prezenční výuka se všem změnila na distanční. Nemůžeme říct,
že jsme si na tento stav zvykli, když máme za sebou jarní koronavirovou krizi a téměř
tříměsíční uzavření škol. Distanční vzdělávání je mnohem náročnější než klasické vyučování za přítomnosti učitelů a žáků ve třídách. V mnoha směrech klade velké nároky
na žáky, jejich rodiče, vedení školy a učitele.
Školy zažívají v současné době velkou nejistotu. Mají sice k dispozici pokyny a návody, kterými je zásobuje jak ministerstvo školství, tak pracovníci hygienických stanic,
ale ve výsledku spočívá konečné rozhodování o vzdělávání
žáků na ředitelích škol a na učitelích.
Pocity nás, učitelů, se střídají. Vedle zodpovědnosti je to
snaha co nejvíce se vcítit do situace žáka sedícího doma u počítače nebo za stolem s knihou
a sešitem, pochopit roli rodiče,
který se stává domácím učitelem a rádcem a přitom musí
pracovat. K tomu všemu se přidává obava a beznaděj, z toho
všeho, co se kolem nás děje
a co ovlivňuje naše životy. Rozmrzelost lidí je patrná všude
kolem. Přesto bychom si přáli,
abychom pro sebe měli všichni
vzájemné pochopení, abychom
byli tolerantní, respektovali
i případné nedostatky, které se
určitě objeví a dokázali se radovat i z maličkostí.
V úvodu textu jsem psala o zavřených dveřích školy.
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Víme všichni, proč tomu tak je. Škola zůstává i přesto stále „otevřená“ vašim případným potřebám a otázkám. Jsme připraveni společnými silami je řešit. Naším přáním je
vrátit se co nejdříve k plnohodnotnému vyučování ve škole …… a třeba si i zazpívat.

Co jsme stihli, než nás „zavřeli“:
Výuka na dopravním hřišti
Všichni žáci navštěvující čtvrtou třídu přicházejí na podzim poprvé na dopravní
hřiště, aby se v praxi seznámili se základními dopravními předpisy. Znalosti dětí bývají
při první podzimní návštěvě dopravního hřiště trochu slabší. Malí školáci se sem vrátí
ještě na jaře. Do té doby se všechno stihnou doučit ve škole v rámci dopravní výchovy.
Pak by už měli umět dodržovat všechny dopravní předpisy na výbornou.
Zájmová činnost
Mimoškolní aktivity a kroužky se na čas uzamykají.
Pro letošní školní rok jsme je stačili vypsat, děti se do nich přihlásily, ale svou činnost už kroužky nezahájily, protože od 5. října se vše pozastavilo.
Školní družina
Během uzavření školy v jarních měsících a poté přes hlavní prázdniny se proměnila
chodba před školní družinou. Paní vychovatelka Věra Sikorová vytvořila návrh, který
poté realizovala. Sami můžete posoudit, jak se jí to povedlo. Další fotografie najdete na
webu školy. Pokračovat budeme také v proměnách schodiště ke školní družině. Nechte
se překvapit.
Tvoření v 1.A
Žáci 1.A třídy představují na webových stránkách školy svoje bramborové postavičky, které vytvořili z podzimních přírodnin.
Beseda k volbě povolání
Ředitel ISŠ-COP Valašské Meziříčí Mgr. Petr Pavlůsek navštívil 5. října 2020 naše
žáky deváté třídy. Diskutoval s nimi na téma volba povolání. Žákům představil „svou“
školu, ale důraz kladl na obecné informace k střednímu vzdělávání ve Zlínském kraji.
Žáci byli po celou dobu velmi aktivní a pozorní. Ve druhé části si většina žáků úspěšně
vyzkoušela vyrobit vlastní hlavolam.
Projektový den ve třídě 1.B
Stejně jako každé roční období i blížící se podzim má své velké kouzlo. Třeba právě
proto, že dozrávají tolik oblíbená jablka. Jsou nejenom zdrojem potřebných vitamínů,
ale i nezbytnou surovinou k přípravě mnoha dobrot či inspirací pro nespočet zábavných činností.
Žáci 1.B měli v pátek 2. října 2020 příležitost užít si „Jablíčkovou zábavu“. Jablko vládlo českému jazyku, matematice, ale také prvouce, hudební, výtvarné i pracovní výchově. Děti zapojily všechny smysly, aby zjistily, jak jsou jablka chutná, voňavá,
9
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barevná zdravá… Seznámily se s některými odrůdami jablek, skládaly „písmenková“
jablíčka, soutěžily, vyzkoušely si tvůrčí práci při sušení jablíček, modelování ze sladkého marcipánu nebo symbolicky pomohly maminkám se zavařováním, když rozkrojená
jablíčka proměnily v tiskátka.
A při takovém projektovém dnu nesměly scházet ani „dobrůtky“ z jablíček, o které
se dětem postaraly maminky. Byly nejen moc dobré, ale také nápadité. Mockrát děkujeme, maminky!
Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka a PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

SPORT

Každý týden vše jinak
Od mistrovství České republiky jsem se zúčastnil pouze dvou závodů, a to je velice
málo. Dnes ani vlastně nevím, jestli budou další závody následovat. Stále je všechno
nejisté, nebo se závody ruší. Je to hrozný pocit pro sportovce připravovat se na závody,
které se potom nakonec stejně neuskuteční. Dlouhodobá motivace na závody poté také
vyprchává, ale musíme tohle období zvládnout všichni.
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Nedávno jsem psal, že budeme cestovat na závody do zahraničí, bohužel ani na jedny jsme se nevypravili. Závodili jsme pouze s Poláky a Italy. Závody se konaly v Praze
a v Prostějově na otevřeném betonovém velodromu. Nejlépe se mi dařilo v Praze, kde
jsem obsadil 4. místo v keirinu a 5. místo ve sprintu. Získal jsem zase plno nových
zkušeností a odezvu na náš trénink. Ten máme opravdu náročný, 6 dní v týdnu a pouze jeden den odpočinku. Jinak, co se týče zdravotní stránky, tak jsme všichni úplně
v pořádku.
Co teď bude dál následovat, je ve hvězdách. V listopadu se potvrdilo přeložené Mistrovství Evropy elite (Bulharsko), avšak vůbec nikdo neví, jestli se tato akce
uskuteční. Organizátoři připravili navíc i Mistrovství Evropy v únoru příštího roku.
Z mé strany by bylo rozhodně lepší se připravit na ME v únoru, protože zatím máme
tak omezené podmínky k tréninku, že by to mohlo náš výkon ovlivnit. Chtěli jsme
na soustředění do Vídně, ale v pondělí se vyhlašuje nouzový stav. Poté Rakousko
vyžaduje při vstupu negativní test. Samozřejmě se budu prát o co nejlepší formu
a když na tom výkonnostně budu dobře, pojedu na Evropu už v listopadu. Pokud
bychom tedy odcestovali v listopadu, tak pevně věřím, že to budou poslední závody
tohoto roku. Velice mne to mrzí, protože nemůžeme nikde ukázat to, co jsme tvrdě
natrénovali.
Tímto jsem vám chtěl nastínit a přiblížit, jak to teď se sportem u nás vypadá. Doufám, že později dostaneme dobré zprávy a půjde vše zase k lepšímu. Nový kalendář
vydává Mezinárodní cyklistická federace až na nový rok, tak uvidíme, co bude a s čím
případně přijdou, poté vám toho budu moct říct více. Doufám, že do konce roku tohle
období přežijeme a potom už nebudeme nijak dále omezováni.
S pozdravem Jiří Janošek

Kuželky
Ve třetím kole Zlínského krajského přeboru jsme se vydali do Machové. Tento zápas jsme si netradičně domluvili o den dřív. Utkání probíhalo poměrně jednoznačně,
a to hlavně zásluhou Tomáše Vybírala, který si hodil svou první pětistovku, přesněji
shodil 504 kuželek. Utkání jsme vyhráli 7:1.
Podle výsledků ze čtvrtého kola by se dalo říct, že jsme opět celkem hravě porazili
Slavičín „B“, ale nebylo to tak snadné, jak to vypadá. Po prvním souboji jsme vedli,
ale následně soupeř srovnal. O našem druhém bodu rozhodly ve třetím kole pouze
dvě kuželky. V dalším střetnutí byla po první dráze remíza. Rozhodla proto až druhá
dráha, kde oba hráči prožívali krizi, ale vítězný bod byl nakonec náš. I předposlední
souboj byl velmi těsný a po první dráze dokonce soupeř lehce vedl, ale bod jsme opět
uhájili. Nejlepší nakonec. Na dráhu se postavil Tomáš Vybíral, který má úžasnou formu a i v naší ne moc padavé kuželně hraje vysoká čísla. Tentokrát sestřelil 441 kuželek
a byl opět nejlepším z nás. Kelč „A“ proti Slavičínu „B“ 7:1 a po čtvrtém kole jsme
celkově na třetím místě.
Další kola se už neodehrála ze zcela zjevných důvodů a uvidíme, jestli se uvidíme...
Zdeněk Chvatík
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Jak řešit problémy seniorů?
Na seniory se v naší společnosti často zapomíná. Přitom nikdo z nás nemládne a i my
se jednou ocitneme na pozici toho, kdo bude potřebovat pomoc okolí a toužit po důstojně
prožitém stáří v kruhu těch nejbližších. Bohužel právě úzká rodina, děti a vnoučata na své
stařečky nejčastěji zapomínají.
Nemoci a samota
Když se seniora zeptáte, jaké má trápení, odpoví vám s největší pravděpodobností, že
jeho zdraví není to, co bývalo a že se cítí sám. Pro seniory je velice psychicky náročné
vyrovnat se s tělesnými změnami. S přibývajícím věkem nezvládnou to, co kdysi, často
potřebují pomoc ať už ve formě zdravotních pomůcek, nebo od okolí. Pro mnohé je ztráta
soběstačnosti nepřípustná. A tak, než aby si řekli o pomoc, raději mlčí a trápí se pocitem
méněcennosti. Neumí si také představit, že by se měli přestěhovat do domova pro seniory.
Cítí se naprosto zbyteční.
Druhým závažným problémem seniorů je pocit samoty a opuštění. Nejenže se musí
smířit s tím, že jejich kamarádi ze školy a vrstevníci umírají, ale musí překonat například
také smrt svého partnera. Zůstávají sami, omezují se jejich sociální kontakty. Děti buďto
ztrácí o své rodiče zájem, nebo nemají dostatek času na to je pravidelně navštěvovat. A tak
se senioři ocitají v nedobrovolné izolaci, která má na jejich psychiku devastující účinky.
Opět zde můžeme poukázat na to, proč např. i v tomto případě senioři odmítají pobyt
v domovech s pečovatelskou službou. Je to jednoduché. I když jsou sami, jsou doma, ve
známém prostředí, se sousedy, se kterými mohou prohodit pár slov a s vidinou, respektive
nadějí, že alespoň jednou za čas se na ně jejich rodina přijede podívat. V nitru se totiž staří
lidé strašně bojí toho, že zůstanou zapomenuti, v cizím prostředí, kde o ně sice bude postaráno, ale bez kontaktu se svými nejbližšími.
Jak pomoci seniorům?
V první řadě je důležité pomoci jim překonat jejich pocit samoty. Díky moderním
technologiím na tom není nic těžkého. Pokud je senior technicky zdatný, naučte ho pracovat se Skypem. Může tak být v kontaktu nejen s vámi, ale také např. se svými kamarády,
a přitom neopustí pohodlí svého domova. Udělejte si každý den alespoň na 5 minut čas
a zavolejte svým stařečkům. Vám to energii neubere, a senior bude mít pocit, že je tu stále
někdo, komu na něm záleží.
Snažte se seniora co nejčastěji navštěvovat, pozvěte ho na rodinné oslavy a sdílejte
s ním všechny důležité události. Jestliže mu to zdravotní stav dovolí, nechejte ho pohlídat vnoučky. Poohlédněte se po možnostech pro seniory, zaměřte se na různé kroužky
a zájmové činnosti v jejich okolí, které by mohli navštěvovat. A jestliže není zbytí a musíte
seniora umístit do domova s pečovatelskou službou, hledejte takový, který nabízí různé
aktivní vyžití.
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Adopce seniorů
Existuje spousta soucitných lidí, kterým není osud seniorů lhostejný. Jsou to třeba jejich mladší sousedé, kteří nabídnou pomocnou ruku, upečou bábovku, popovídají si, nebo
různé speciální organizace a dobrovolníci. Senioři se sníženou soběstačností mohou využít
mj. adopci pro seniory, což je dobrovolnický program, který má za cíl zmírnit osamělost
starých lidí. Mladí dobrovolníci různého věku docházejí pravidelně za svým seniorem, popovídají si s ním, vyslechnou, pomůžou v domácnosti, vyjdou si na procházku, předčítají
atp. Jejich cílem je zmírnit osamění seniorů a zlepšit kvalitu jejich života.
Důležitá je také psychická podpora seniorů – ujistit je, že stáří lze prožít aktivně, a ne je
brát pouze jako čekání na smrt.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

SPOLEK ANDĚL INFORMUJE
Vzhledem k situaci COVID – 19 jsme se rozhodli
VÁNOČNÍ VÝSTAVU zrušit.
Všem přejeme pevné zdraví a mnoho sil do tohoto těžkého období.
Informace ohledně ADVENTNÍCH VĚNCŮ najdete na vývěsce u kostela.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti

Narození

60 let
Jiří Vinklar
Pavel Vittek
Olga Hegarová
Miroslav Kettner

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Ivana Čmoková
Karel Šimáček
Miroslav Slovák
Alena Orlová

Němetice
Kelč
Kelč
Lhota

75 let
Anna Vykopalová

Kelč

80 let
Josef Šatran

Kelč

Úmrtí

81 let
Blažena Vinklarová
Stanislav Gillar
Emil Plesník

Kelč
Komárovice
Lhota

Antonín Menšík
Ivan Rolinc
Lydie Vlčková
Anna Pavlíková
Vlasta Orlová

82 let
Bohuslava Plesníková

Lhota

83 let
Irena Libosvárová

Kelč

88 let
Věra Janošková

Kelč

Václav Krasňák
Stanislav Perutka
Anežka Perutková
Marek Strnadel
Noemi Hermanová

Němetice
Babice
Babice
Kelč
Kelč

Sňatky
Veronika Jandová * Tomáš Ševčík

69 let
47 let
75 let
95 let
94 let

Kelč
Němetice
Kelč
Komárovice
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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MŠ - v podzimní přírodě

MŠ - pouštění draka
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