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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
sešel se rok s rokem a je před námi poslední měsíc v roce – prosinec. Aktuální koronakrize neblaze ovlivnila životy nás všech – naši práci, kontakty s blízkými i s rodinou, náš
způsob trávení volného času. Současná situace nám během podzimu neumožnila pořádání
společenských ani kulturních pořadů a akcí. Neproběhlo žádné divadelní představení, koncert, podzimní výstava ani pravidelné setkání se seniory v kulturním domě a bohužel ovlivní
i letošní podobu vánočních svátků. Letošní advent, Vánoce i oslavy Nového roku budou mít
zvláštní příchuť. Tu příchuť si budeme pamatovat jako „kovidovou“ a nepříjemnou. Stejně
jako i v dalších větších i menších městech či obcích, ani v Kelči se tento rok nemůžeme společně potkat na tradičních akcích, které již nesmazatelně patří k adventnímu času. Zvykli
jsme si připomenout si příchod adventu mikulášskou pohádkou v podání kelečských ochotníků, už tradičním Vánočním jarmarkem na kelečském náměstí, který byl spojen s mikulášskou nadílkou a rozsvěcením vánočního stromu, bohužel letos se z těchto společných setkání
radovat nebudeme. Rozhodnutí o zrušení Vánočního jarmarku, živého betlému, který již
několik desítek let dotváří atmosféru štědrého dne, nebylo jednoduché, ale vzhledem k nestabilní epidemiologické situaci zcela nezbytné. Velmi mě mrzí, že v závěru roku nemůžeme
společně sdílet naše radosti i starosti z předchozích měsíců a na vzájemné setkávání si budeme muset počkat až do lepších časů. Letošní advent bude zkrátka jiný, ale možná právě
takový, jaký by měl být, plný zklidnění a očekávání.
Každý vnímá prosinec trochu jinak. Někdo jako čas bilancování, někdo chce hekticky
dotáhnout vše co se mu od začátku roku nepodařilo. Ať už patříme do první nebo druhé skupiny, všem bez rozdílu bych chtěl popřát příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů v novém roce, a to jak jménem celé radnice, zastupitelů,
tak jménem svým.
Ing. Karel David, starosta
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Usnesení z 40. zasedání Rady města Kelč dne 19.10.2020.
•

•
•

Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavba parkoviště u bytového domu č.p. 504 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 bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30.9.2020 dle předložené zprávy
a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Zdeňka Hanzlíčka, Komárovice 39, záměr směny nemovité věci – pozemku p.č. 903/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 60 m2
v k.ú. Komárovice odměřeném v geometrickém plánu č. 174-1079/2020 ze dne 27.7.2020.

Usnesení z 41. zasedání Rady města Kelč dne 26.10.2020.
•

•
•

•

•

•

Rada rozhodla v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Kelč – Cisternová automobilová stříkačka“, o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal účastník THT Polička, s.r.o., Starohradská 316, 572 01 Polička, Dolní Předměstí, IČ: 46508147 a schvaluje
uzavření smlouvy na služby dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 59
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení výměny vodovodního řadu ke stavbě
„Oprava vodovodu Kelč – ul. Machačova“ na pozemcích p.č. 2023/1, 2132 v k.ú. Kelč-Nové Město a na pozemku p.č. 1328/17 v k.ú.Kelč-Staré Město se stavebníkem Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 75501 Vsetín a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na pozemku města Kelč dle předloženého návrhu:
k.ú. Lhota u Kelče, parc. č. 855/1–1 ks smrk pichlavý,
k.ú. Němetice, parc. č. 418/5–1 ks lípa srdčitá.
Rada schvaluje vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu (mimo režim zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) na dodávku „Projektová dokumentace –
Zdravotnické středisko – stavební úpravy“.
Rada schvaluje výzvu včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících kritérií, seznam
oslovených uchazečů na akci „Zdravotnické středisko – stavební úpravy“.
Rada jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro zakázku malého rozsahu na akci „Zdravotnické středisko –
stavební úpravy“, a to ve složení Ing. Karel David, Ing. Radek Sommer a Roman Machač,
náhradník Anna Bičanová.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – sezónního kiosku, budovy č.p. 592
na pozemku p.č. st. 557, v k.ú. Kelč – Nové Město.
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Informace MěÚ Kelč
Provoz MěÚ Kelč se řídí aktuálním stavem a podle vyhlášeného mimořádného opatření
vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví nebo Zlínského kraje. Sledujte webového stránky města.
Čtvrtek 31.12.2020 bude provoz celého MěÚ uzavřen.
Pokladna MěÚ
Úhrady a platby v hotovosti proveďte do 21.12.2020.
Knihovna
Pondělí
Středa
ZAVŘENO

28.12.2020
30.12.2020

Sběrný dvůr v Kelči
Středa
16.12.2020
Středa
30.12.2020
ZAVŘENO
Upozornění
Veškeré poplatky a nájmy a nedoplatky na poplatcích a nájmech musí být uhrazeny během prosince 2020, nejlépe do poloviny prosince. Poté budou rozesílány platební výměry
a nedoplatky vymáhány soudní cestou.
Informace pro příjemce dotace
Příjemce, který obdržel dotaci dle veřejnoprávní smlouvy s městem Kelč, musí do konce
roku provést vyúčtování a předložit doklady ke kontrole. Pokud částka dotace nebyla čerpána
v plné výši, musí příjemce nevyčerpanou částku vrátit poskytovateli na číslo účtu dle smlouvy
v měsíci prosinci. Žádáme příjemce dotace, kterých se vrácení dotací týká, aby situaci nejdříve zkonzultovali osobně s poskytovatelem dotace městem Kelč (do 21.12.2020).

Česká pošta
oznamuje

Svoz odpadů
v prosinci
2020
Plasty

středa 9.12.2020

Sklo

pátek 18.12.2020

Důchody splatné 24.12.2020 budou z důvodu vánočních svátků
vypláceny již 23.12.2020.
Alena Klvaňová, pošta Kelč
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KULTURNÍ AKCE

Veškeré plánované akce jsou do konce tohoto roku zrušeny.
Mikulášská nadílka, Vánoční jarmark, divadelní pohádka, vánoční tvoření a kavárna,
koncerty i živý betlém – to jsou společenské akce, na které jsme si zvykli a bez nichž si snad
adventní čas a Vánoce neumíme představit. Bohužel, letos se na nich nesejdeme. Ale zkusme
to všichni vzít trochu jinak. Sejděme se jako dříve v minulosti pouze v rodinném kruhu,
v klidu a v pohodě oslavme svátky, a přitom mysleme na ostatní své známé, kamarády, spolupracovníky a sousedy.
A když už nemůžeme hromadně slavit, pojďme tu sílu a aktivitu vložit do výzdoby svého
okolí. Vyzdobme si více okna, zahrádky, balkóny, ulice, rozsviťme domácnosti. Udělejme si
drobné radosti, zpívejme si, potěšme staré a osamělé, třeba jen úsměvem. Každého určitě
napadne něco, čím může toto období zpříjemnit sobě nebo druhým.
Vánoční náladu se pokusíme zpříjemnit pouštěním vánočních písní a koled rozhlasem vždy v adventní neděli v čase od 17:00 do 17:30 hodin. Zapojit se můžete i vy rozsvícením nebo zapálením svíčky v okně během relace.

Nabídka divadelních
představení v roce 2021
(vhodný vánoční dárek)

3. února 2021 – Fantastická žena
pořadatel město Kelč, zajišťuje agentura Familie,
předprodej město Kelč
21. dubna 2021 – Perfect days
pořadatel agentura Mamut Agency,
předprodej www.ticketart.cz
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Anotace divadel
Fantastická žena
– Norm Foster
(Kelč 3.2.2021)
Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž
zápletka se točí kolem seznamu vlastností, které by měla
mít ideální partnerka. Jedná
se o příběh dvou kamarádů ve
středním věku, jejichž životy
pořádně zamíchá tajuplná seznamka a doslova fantastická
žena, která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak to spolu
může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor
na to, co si přejete...
Hrají: Patricie Solaříková / Diana Šoltýsová, Václav Krátký/Ondřej Volejník, Adrian
Jastraban / Jarmil Škvrna
Režie: Martin Vokoun
Premiéra: 12. dubna 2019 v Žižkovském divadle Járy Cimrmana
Perfect days – Liz lochheadová (Kelč 21.4.2021)
Romantická komedie nejen o ženách, a nejen pro ženy.
Úspěšná kadeřnice Barbs má na první pohled úplně všechno: prosperující firmu, popularitu, exkluzivní byt, přátele a pečlivou matku. Ovšem jedno jí chybí – nějak nestihla mít dítě
a zbývá jí posledních pár let, kdy se to musí podařit. Jenže manželství se jí rozpadlo, nejbližší
přítel je homosexuál a potencionální otcové z nejrůznějších důvodů selhávají.
Barbs si připadá absolutně nenaplněná. K čemu je žití na „vysoké noze“, když na vás v obrovském bytě nikdo nečeká? Na co máte spoustu peněz, když je nemáte s kým utrácet? A co
teprve, když je vám 40 a biologické hodiny bijí jako o závod? Lov na kvalitního dárce spermatu se pro ni pomalu ale jistě stává prioritou a posedlostí.
Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje (anti)feministická
klišé.
Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, než si plánujeme.
Režie: Petr Kracik, Překlad: David Drozd
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Dana Syslová / Eva Lecchiová,
Vilém Udatný, Jan Hofman
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Poslední měsíc kalendářního
roku se v mateřské škole nese vždy
v atmosféře velkých příprav a těšení
se na Vánoce. Moc si přejeme, aby
to tak bylo i letos a abychom mohli
s dětmi prožívat dobu adventu naplno. Během listopadu jsme nemohli
ve školce přivítat žádné pozvané divadlo, a tak se samy děti opět proměnily v herce a herečky a v každé
třídě si s pomocí čepiček a p. učitelek
zahrály pohádky, např. O Koblížkovi, Boudo, budko, Perníkovou chaloupku a Červenou Karkulku. Také
se děti seznámily s časovými pojmy
– ráno, poledne, večer, dny v týdnu, měsíce, roční období a v závěru
měsíce poznávaly různá povolání.
V týdnu od 23.11. byla také ukončena forma distanční výuky. Jsme
rádi, že se nám děti do školky vrátily
a mohou tak kromě vzdělávání proBerušky staví věže
žívat dny ve školce se svými kamarády. Email pro komunikaci s rodiči
funguje i dále.
Se začátkem prosince se pojí některé tradice, které si letos nenecháme ujít. V každé třídě děti pomáhají
s výrobou adventních věnečků, z jejichž svíček nás pak záře provází celý
advent. U věnečků si s dětmi povídáme o vánočních přáních a počítáme dny, které zbývají do Vánoc. Děti
si vyzkouší i další vánoční tradice
– rozkrojí jablíčko, budou pouštět
lodičky a házet pantoflem. Budeme
také vyrábět přáníčka a drobné dáJežečci se učí o ročním období
rečky pro potěšení svých blízkých.
Každý rok pečeme a zdobíme s dětmi perníčky. Z důvodu zvýšených hygienických nároků letos musíme tuto tradici vynechat, a tak budou děti tvořit perníčky jen z plastelíny.
Začátkem měsíce bychom rádi pozvali do školky již známého biskupa Mikuláše
a připomněli si tak význam štědrosti a nesobeckosti.
10

prosinec 2020

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

V pátek 4.12. nabízíme možnost fotografování dětí s vánočním motivem. Podle počtu zájemců o fotografování se sourozenci bude každému určen přesný čas, kdy se bude
moct do školky dostavit.
Na úterý 15.12. chystáme pro děti
vánoční pohádku „Jak chtěl hloupý
Honza slavit Vánoce“, kterou zahrají
dětem všichni zaměstnanci MŠ. Poté
si u stromečku společně zazpíváme
koledy a rozdáme dárečky, které nám
zůstanou ve školce, ale i ty, které si
děti odnesou domů (tyto jsou hrazeny z prostředků Sdružení rodičů).
Velkou změnou pro nás letos
bude vánoční besídka. Vzhledem
ke stále platným opatřením nebudeme moci pozvat rodiče a prarodiče
na předvánoční posezení do školky.
S dětmi ale program natočíme na
Koťátka hrají pohádku Boudo, budko
video a rodiče dostanou odkaz –
heslo, se kterým si na našich webových stránkách budou moci otevřít
a zhlédnout, jak jsou jejich děti šikovné.
V době vánočních prázdnin bude
mateřská škola uzavřena. Provoz začne v pondělí 4.1.2021.
Za celý kolektiv mateřské školy
bych Vám všem chtěla popřát do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí,
lásky a pohody.
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč

Ježečci hrají pohádku Boudo, budko

Slavíme narozeniny u Koťátek
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Slabikářová slavnost ve třídě 1.B
Prvňáčci mají za sebou víc jak dva měsíce intenzivní práce v českém jazyce. Naučili
se devět písmen, číst slabiky a jednoduchá slova a byli na konci v učebnici Živá abeceda. To bylo dost důvodů pro to, aby po návratu do školy z distanční výuky dostali svou
první knížku – SLABIKÁŘ.
Cesta k jeho získání ovšem nebyla jednoduchá. Při Slabikářové slavnosti dne
18.11.2020, kterou žáky 1.B třídy provázel námořník Albert, na ně čekaly nejrůznější
úkoly, kterými si mohli ověřit své znalosti. Hledali obrázky schované po třídě a přiřazovali je k počátečním písmenům, soutěžili ve čtení a správném umísťování slabik,
vyráběli si „Písmenkovou galerii“ a také například hledali písmena, slabiky a slova,
která odfoukl vítr z dopisu poslaného Albertem z „Písmenkového ostrova“. Slavnost
slabikáře byla pro prvňáčky velkým krokem k prvním čtenářským krůčkům, a tak nesměla chybět ani návštěva školní knihovny.
Všem se práce dařila, proto si zasloužili nejen každý svůj Slabikář, který jim slavnostně předala paní ředitelka Mgr. Zdeňka Hradilová, ale také sladkou odměnu v podobě „slabikářového“ dortu.
Všem šikovným prvňáčkům blahopřeji.
Mgr. Dagmar Heraltová, třídní učitelka

Blíží se konec roku 2020
Nový školní rok 2020 - 2021 před pár měsíci teprve začal, kalendářní rok 2020 se blíží
ke svému závěru. Nabízí se čas bilancování.
Na konci ledna obdrželi žáci školy pololetní vysvědčení, v únoru se rozjela druhá polovina školního roku a žáci 7. tříd absolvovali lyžařský kurz. Začátkem března jsme si ještě
všichni užili jarní prázdniny. A pak to přišlo! Ministerstvo zdravotnictví nařídilo okamžité
uzavření všech škol z důvodu plošného rozšíření onemocnění Covid-19 a hrozící pandemie.
Nikdo z nás v tu chvíli netušil, že toto nařízení potrvá tak dlouho. Vyučování probíhalo distanční formou v domácím prostředí, tzv. „na dálku“. Našim úkolem bylo zajistit
vzdělávání v neznámých a naprosto nestandardních podmínkách. Nová situace většině
žáků, rodičů i pedagogům změnila pohled na školu.
Zápisy k základnímu vzdělávání proběhly ve stanovených termínech, avšak bez osobní přítomnosti dětí při zápisech.
Další „hodně jiné“ období následovalo v květnu a červnu, kdy se vrátilo 54% žáků 1.
stupně zpět do školních lavic, jiní ale zůstali nadále u domácího vzdělávání. Žáci 2. stupně docházeli do školy pouze na konzultace k jednotlivým vyučujícím. Žádná z těchto
změn neovlivnila to, že si na konci června odnášeli žáci vysvědčení.
Nastaly letní prázdniny, škola osiřela, ale my jsme nezaháleli. Byla realizována rekonstrukce vestibulu školy, první třídy zazářily moderním nábytkem, mnohé školní prostory se dočkaly nové výmalby i drobných oprav.
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Noví žáci – prvňáci zasedli v září do školních lavic plni očekávání. Také ostatní žáci
a zaměstnanci se do školy těšili a zároveň věřili, že další vynucené „covidové volno“ už
nenastane. Těšení však vydrželo jen do poloviny října. Od té doby se totiž školy opět
uzavřely a žáci, rodiče i pedagogové zažívají pozitiva i negativa distanční výuky.
Rok 2020 byl pro všechny rokem velmi náročným.
Mé první poděkování proto patří žákům a jejich rodičům za přístup k výuce. Další poděkování si bezesporu zaslouží zaměstnanci školy za nelehkou práci v uplynulém
roce. Ráda bych své poděkování vyjádřila také zřizovateli školy Městu Kelč, zastupitelům
města a zaměstnancům městského úřadu za dobrou spolupráci.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na rozvoji a chodu školy.
Závěrem přeji žákům, rodičům, zaměstnancům školy, zřizovateli, zastupitelům města i občanům klidné vánoční svátky a nový rok naplněný zdravím, štěstím, osobními
i pracovními úspěchy.
Mgr. Zdeňka Hradilová, ředitelka Základní školy Kelč

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny začínají ve středu 23. prosince 2020 a trvají do neděle 3. ledna
2021. Vyučování začne v novém kalendářním roce v pondělí 4. ledna 2021.

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Vážení občané Kelče a okolí, milí farníci,
na začátku posledního měsíce kalendářního roku začíná adventem doba příprav na
Vánoce. Ještě před třemi měsíci jsme mohli doufat, že na rozdíl od letošních Velikonoc,
budou oslavy Ježíšových narozenin „v plné parádě“. Dnes už víme, že letos bude i závěr
roku ve znamení protiepidemických opatření, a tedy bez možnosti obvyklých setkání, na
která se každoročně schází mnoho desítek a stovek lidí.
První aktivitou farnosti, která „bude jinak“, jsou rorátní mše svaté se snídaní pro školáky. V původní podobě je při zachování vládních nařízení realizovat nemůžeme, nabízí se
aspoň částečná náhrada v podobě přenosů ranních bohoslužeb z kostela v Kladerubech,
který je vybavený kamerou. Nepředpokládám, že by někdo ze školáků zvládl denně sledovat celou mši svatou, ale i jen doma rozžehnutá svíčka v lampičce a poslech kázání v 7:00
„na pět minut“ může být kouskem adventu, o který se nedáme připravit. Aktuální rozpis
bohoslužeb i videopřenosy najdete na www.kelc.farnost.cz
Vánoční bohoslužby budou nejpravděpodobněji stejně, jak je to možné v těchto dnech:
za účasti rodiny, která si zapsala úmysl a asistence varhaníka, kostelníka a ministrantů.
Dokud nebude povolený počet účastníků na bohoslužbě 100 osob, není možné zvát na nedělní a sváteční bohoslužby do kostela, prosím, vydržte u přenosů TV Noe a na internetu.
13
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Využijte nabídku otevřeného kostela k adoraci a svaté zpovědi tři první prosincové pátky
od 15 do 17 hodin a každé nedělní odpoledne od 17 do 16 hod.
Z vánočních aktivit vypadne živý betlém na náměstí, nebude možné uspořádat vánoční
koncerty. Chceme zachovat pozvání dětí ze školky na návštěvu jesliček a také vánoční putování po kaplích farnosti, která má být letos po trase Lhota – Babice – (Rouské) – Horní
Těšice – Skalička – Dolní Těšice. Vyjdeme od farního kostela po ranní mši svaté v pondělí
28.12. v 8 hodin. Pokud nás bude víc jak povolený počet shromážděných, půjdeme ve skupinkách. Přes všechna omezení požehnaný adventní čas a blízkost Boží ve společenství
věřících přeje o.Jan Bleša, farář.

Příprava na jubileum kaple svaté Ludmily v Babicích
Vážení občané Kelče a okolí, milí farníci,
letošní rok bude zapsán v kronikách, jako „pandemický“ nebo „covidový“. Pevně věříme, že ten následující už bude mít jiné přívlastky. Jedním z nich by mohl být „1100. rok od
mučednické smrti svaté Ludmily“. U nás v kelečské farnosti budeme mít násobný důvod
k oslavě, protože právě první známé svaté z českého národa a babičce svatého knížete Václava je zasvěcena kaple v Babicích.
Abychom se na její jubileum připravili i po stránce vnější výzdoby, podařilo se za přispění města Kelč pořídit nátěr všech částí vnějšího pláště budovy postavené v roce 1971.
Následující rok budeme slavit tisící sté výročí její patronky a zároveň padesáté výročí postavení stavby. Svěcení kaple bylo možné až po listopadu 1989, otec František Král je připravil na 27.9.1992 a Mons. Jan Graubner vykonal den před svým jmenováním olomouckým arcibiskupem.
Děkujeme všem, kdo o kapli projevují zájem a péči, městu Kelč děkujeme za podporu
ve výši 50 tisíc Kč a všem, kdo budou ochotni se podílet na doplacení nákladů malby a nátěrů, které včetně DPH stály sto padesát tisíc, bude během vánočních svátků umožněné
přispění při sousedské návštěvě. Na setkání v Babicích a na oslavu patronky babické kaple
se těší a na každotýdenní středeční mši svatou v 16 hodin zve o. Jan Bleša, farář.
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Oprava schodiště se sochami svatých Cyrila a Metoděje
Vážení občané Kelče a okolí, milí farníci,
již několik let vyhlašujeme kolem svátku svatých
Petra a Pavla kostelní sbírku na konkrétní účel, který
přispěje ke kráse a důstojnosti prostředí kolem farního kostela. Po opravě kříže před kostelem a chodníků po zadní straně kostela přišla letos na řadu
oprava schodiště od křižovatky u Lidového domu.
Zatímco sbírka „240“, podle počtu dílků v hodnotě 1000 Kč, které je třeba zaplnit, stále probíhá,
zpracovali MgA. Petr Lacina a MgA. Vendula Vítová
restaurátorský záměr, který projednávají s Mgr. Petrem Zajícem z MěÚ Valašské Meziříčí, pověřeného
památkovou péčí v našem katastru.
Prvním plánovaným krokem bude převezení
značně poškozených soch do ateliéru, kde budou
odborně ošetřeny a budou z nich pořízeny sádrové kopie, aby bylo v budoucnu možné pracovat na
možné kamenné náhradě bez dalšího snímání originálů.
Během nadcházejícího půlroku se tedy řidičům
jedoucím kolem kostela změní silueta zatáčky, zato za půl roku se těšíme na schodiště opravené a sochy zrestaurované. Ať dá Bůh a dobré dílo se podaří.
o. Jan Bleša, farář

Dominik Stříteský dvojnásobným mistrem České republiky
a vítězem Peugeot Rally Cupu 2020
Rally patří nejen mezi nejnáročnější, ale také mezi nejpopulárnější motoristické disciplíny. Stačí připomenout
každoroční čtvrtmilionové divácké návštěvy na zlínském podniku Mistrovství Evropy - Barum rally. Na Moravě se
ovšem jezdí i řada dalších populárních
rally, například Valašská rally či Rally
Vsetín. Z Moravy také pochází řada
vynikajících jezdců, asi nejznámějším
z nich je Roman Kresta, bývalý tovární
jezdec Fordu v mistrovství světa. Mezi
jezdeckou špičku v České republice se
v současné době propracovává už ně15
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kolikátá moravská jezdecká
generace. O jménech jako
Erik Cais nebo Adam Březík v budoucnosti jistě ještě
uslyšíme. Ale nejvýraznějšího úspěchu letos dosáhl
dvacetiletý pilot z Kelče nedaleko Valašského Meziříčí
– Dominik Stříteský.
Dominik začal jako
mnoho jeho kolegů na motokárách, kde to dotáhl až na
pódiová umístění v mistrovství České republiky a Slovenska. Motokárový sport
je pro všechny mladé jezdce
výbornou školou a veškeré
zkušenosti nasbírané v této
disciplíně zúročil Dominik
v roce 2019 suverénním vítězstvím v XTG Opel Adam Cup. Byla to jeho první sezona v rally korunovaná navíc vynikajícími výsledky na dvou zahraničních podnicích, kde porazil
i mistra Finska a účastníky mistrovství světa. Pohárové závodění s Opelem je ovšem přece
jen něco trochu jiného než plnohodnotná účast v mistrovství republiky, do kterého jsme
měli namířeno v roce 2020. Pro úspěch v rally totiž nestačí pouze umět řídit auto, je třeba
zajistit finance na tento nákladný sport a zejména vytvořit team, ve kterém do sebe budou
zapadat všechny součásti budoucího úspěchu. V letošním roce se podařilo takový team sestavit ve spolupráci s lukovskou motorářskou firmou VANČÍK MOTORSPORT. Hlavními
partnery teamu se staly společnosti FRIGERA Brno a MOL Česká republika a zvoleným
sportovním nářadím Peugeot 208 v kategorii R2.
Přechod do této druhé nejvyšší kategorie není snadný, protože závodění zde je o poznání těžší než v pohárových závodech, ale přechod se povedl. V teamu panovala výborná
atmosféra, příprava vozu byla vynikající, team využil k testování i některé závody mimo
mistrovství České republiky a Dominik se spolujezdcem Ondřejem Krajčou se na konci
sezony mohli ohlédnout za mimořádně úspěšným rokem. Zvítězili v mistrovství republiky
hned v několika klasifikacích, konkrétně ve třídě 6, v klasifikaci juniorů a v Peugeot Rally
Cupu, ve kterém se hodnotí jezdci s vozy Peugeot 208 R2. Kromě toho obsadili druhé místo v hodnocení vozů s poháněnou jednou nápravou!
Sezona teamu tedy byla mimořádně úspěšná a mladý valašský pilot se svým teamem
bude připravovat sezonu příští. Vzhledem k nejistotám, které přináší situace kolem koronaviru zůstaneme pravděpodobně u stejné techniky a ve stejné třídě s jediným cílem
– zopakovat mistrovský titul a také absolvovat co nejvíce zahraničních startů za účelem
sbírání zkušeností.
Rádi bychom poděkovali za podporu také městu Kelč, firmě KELEČSKO a.s., Liboru
Štěpánovi a TRUHLÁŘSTVÍ Radek Zajíc.
Jiří Mostek a Petr Stříteský
16
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Ohlédnutí za 24. ročníkem
Květinového dne v Kelči
„Dne 30.9. jsme se zúčastnili Květinového dne jako zástupci
skautů střediska Kelč. Úkolem bylo procházet Kelčí a prodávat
kytičky na podporu boje proti rakovině ledvin a močového
měchýře. Počasí nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme květiny
úspěšně nabízeli s úsměvem na tváři, i když ne všichni pozitivně reagovali na naši dobrovolnou nabídku. Letos jsme společně
dosáhli rekordu v počtu prodaných kytiček. Akce se nám líbila
už jen z důvodu, že to bylo pro dobrou věc.“
I přes deštivé počasí a chlad, díky vaší štědrosti a pochopení
bylo prodáno 254 kvítků v celkové hodnotě 8455 Kč. Letošní
průměr překročil 30 Kč na 1 kvítek, což je rekord sbírky v Kelči
(na 1 kvítek 33,29 Kč).
Formou e-kytičky můžete poslat DMS ve tvaru DMS
KVET30 nebo 60 nebo 90 na číslo 87777. Více informací na
www.darcovskasms.cz
Všem mockrát děkujeme za příspěvek na Den proti rakovině.
Matěj Mede a Vendula Horáková a & a Hanka Stromšíková

Tříkrálová sbírka 2021 bude, ale jinak!
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí koledníci přinést
do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich
příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě, a tak se tři králové pilně připravují
na možnou koledu s rouškami i koledu virtuální.
Jedno je jisté – Tříkrálová sbírka bude, koleda se uskuteční. Jen se ještě neví, v jaké
podobě.
I tři králové totiž musí počítat s možností, že epidemiologická situace neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. V současné době vymýšlíme podobu sbírky.
Ve hře jsou momentálně tři scénáře. Ten optimistický počítá s uvolněním všech restrikcí a klasickou tříkrálovou koledou. Realističtěji se však v současné chvíli jeví koleda
s omezeními, při níž budou dodržena všechna nařízení.
Charity na všech úrovních jsou v kontaktu s příslušnými hygienickými stanicemi, aby
byly stoprocentně připravené neriskovat zdraví svých přispěvatelů, dobrovolníků a zaměstnanců, kteří se do sbírky také zapojují. Ti za sebou budou mít náročné měsíce, a i nadále bude jejich pomoc nepostradatelná. Bohužel však musíme brát v potaz také hrozící
nepříznivou situaci:
„Jen velmi neradi bychom koledovali pouze virtuálně, protože osobní setkávání je jedním z pilířů sbírky. Přesto se i na tuto variantu pilně chystáme,“ říká hlavní koordinátorka
Gabriela Víšová z Charity ČR. Sbírka se podle ní intenzivně připravuje na vpád do virtu17

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

prosinec 2020

álního prostoru a své věrné příznivce se pokusí oslovit on-line. Nechce přitom připravit
dárce o zážitek z koledy, ani požehnání, které koledníci do domů přinášejí. „Snažíme se
využít všechny možnosti, které nám on-line prostor nabízí,“ dodává Gabriela Víšová.
Všechny přípravy a varianty koledy však mají jedno společné – ani tentokrát se neobejdou bez dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl sbírky i motto sbírky totiž zůstávají stejné
– hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb,
a proto věří, že se jim povede je dodržet i při koledování. „Úplný zákaz koledování by nás
velmi mrzel,“ zní z Charit. Vás však mrzet nemusí. Radostnou zvěst roznesou Tři králové
po České republice děj se co děj!
Informace o konkrétní podobě Tříkrálové sbírky přineseme v dalším čísle a získat je
můžete také na webových stránkách Charity Valašské Meziříčí.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Vánoce s omezeným rozpočtem?
Zvládnete to i bez drahých dárků!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků roku, který
si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst, napít a obdarovat se
co nejvíce a co možná nejdražšími věcmi. Kvalita a kvantita jdou
ruku v ruce bez ohledu na peněženku. Jenže někdy se situace
změní a vy jste nuceni v podstatě
ze dne na den vystoupit ze své
komfortní zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z nejvíce stresujících situací, které vás
v životě mohou potkat. Najednou jako byste přišli o své vydobyté místo ve společnosti.
Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes prsty, neumíte se smířit s tím, že obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem. A k tomu teď
musíte myslet také na to, jak zvládnout Vánoce s minimálním rozpočtem.
Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na Vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního srovnávání, určitému společenskému statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu z toho,
že by je okolí označilo za chudáky, schopni se kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže
půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci jedince. Zejména pokud nemáte práci a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se
kvůli vaší zhoršené finanční situaci, stát se to může každému. Svolejte co nejdříve rodin18
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nou radu a domluvte se, že letos si dáte pod stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte
malé děti, zkuste jim vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést
vysněné lego za tři tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou –
děti totiž často počítají, kolik dárků pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta dárků
s velmi přijatelnou pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost dárky ve stylu „urob si
sám“. Zručné ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a zabalit je
do hezké krabičky. Muži mohou nabídnout své manuální schopnosti, vyrobit poličku, postavit ptačí budku, udělat domeček pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně zručným? Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz na domácí masáž,
maminku voucher na jarní úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze nekladou,
určitě přijdete na něco, co obdarovaného zprostí nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou vánoční dovolenou, budete se
i s tímto muset rozloučit. Ale nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na nějaký vánoční výlet po okolí. Klidně jen na delší procházku. Pokud napadne sníh, postavte
sněhuláka. Nebo si jen tak povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké čokolády. Čas
trávený s rodinou je totiž k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za hlavu a dopřejte si nějakou formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro sebe. A pokud o nadcházejících Vánocích musíte neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se naučíte
slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale i vyděláte. Protože chvíle s rodinou, pohodu
a štěstí si za peníze koupit nemůžete.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Druhá vlna koronaviru se nevyhnula ani Charitě
S příchodem podzimu jsme všichni doufali, že situaci okolo koronaviru zvládneme
tak jako na jaře. Vše ale bylo úplně jinak než naše očekávání. Covid se bohužel nevyhnul ani našim zaměstnancům a klientům služeb. Velmi složitou situaci jsme museli řešit
v Domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici, kde se nákaza v jednu chvíli potvrdila jak
u pracovníků, tak i u klientů. Z 26 klientů se jich s nákazou potýkalo 20 a z 31 zaměstnanců jich práceschopných zůstali pouze tři. Vzniklá situace se musela řešit hned, protože s tímto počtem „zbylých“ zaměstnanců se provoz nedal zabezpečit. Opět, tak jako
v první vlně, došlo k převedení našich zaměstnanců z jiných služeb, především z osobní
asistence a pečovatelské služby, ve kterých se potýkali se snížením počtu klientů z důvodu aktuální situace ve společnosti. S prací v kuchyni, prádelně a úklidem vypomohli
pracovníci ředitelství. Tato situace nebyla ale dlouhodobě udržitelná. Současně se vedení
Charity obrátilo na Zlínský kraj se žádostí o pomoc při zajištění nepřetržitého provozu
Domova. Osm studentů zdravotnických, sociálních či pedagogických škol, kteří podle
krizového zákona mohli vykonávat pracovní povinnost, nám pomohlo spolu s pracovníky jiných služeb, překonat těžkosti při zajištěním chodu domova až do návratu kmenových pracovníků z karantény.
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Koronavirus se nevyhnul ani dalším zařízením naší Charity. Obdobnou situaci jako
v Domově bylo potřeba akutně řešit, jakmile se nákaza objevila mezi lidmi bez domova, kteří využívají Denní centrum, Terénní službu a Noclehárnu. Nejprve onemocněli dva klienti.
Z toho důvodu se testům museli podrobit i ostatní klienti, ale také pracovníci služeb, kteří
s nakaženými přišli do kontaktu. Jelikož Charita nedisponuje prostory, kde by bylo možné
klienty izolovat, aby se nákaza nešířila dále, bylo potřeba celou situaci řešit ve spolupráci
s Městem Valašské Meziříčí. To pro tyto účely vyčlenilo prostory na nově zrekonstruované
ubytovně, kde mohli být klienti služeb umístěni. Město ve spolupráci s místní restaurací pro
ně zajistilo jedno teplé jídlo denně. Snídani a večeři zajišťovali naši pracovníci ve spolupráci
s Centrem sociálně materiální pomoci, které Charita provozuje. Situace se ještě zhoršila ve
chvíli, kdy se nákaza projevila u dalších 14 klientů a 9 pracovníků služeb pro lidi bez domova.
Najednou tak na zajištění chodu tří sociálních služeb pro lidi bez domova zůstali dva pracovníci. Pomocnou ruku poskytlo Město Valašské Meziříčí, které zajistilo kompletní péči o lidi
v karanténě. Po důkladném vydezinfikování prostor služeb se denní centrum, terénní služba
a noclehárna opět zpřístupnilo ostatním klientům, kterým se nákaza vyhnula. Provoz se po
stránce personální podařilo zajistit z „vlastních zdrojů“, kdy došlo k převedení pracovníků
z jiných služeb, tak jako tomu bylo v Domě pokojného stáří.
Jak v Domě pokojného stáří, tak i ve službách pro lidi bez domova se vše již nyní pomalu vrací k normálu.
Nákaza koronavirem se nevyhnula ani jiným službám naší Charity, ale nikde již naštěstí nezpůsobila takové krizové situace, které by mohly ohrozit péči o naše klienty.
Za Charitu Valašské Meziříčí Martina Došková

Petr Tkáčik

Kdy bude svítat?
Noc, ta k ránu kráčející,
ví, že se dočká
a je celá se tetelící,
dychtivá jsou její očka.
Očka, ty hvězdy hlídající svět,
po celém vesmíru rozseté,
vidí všechno a vidí květ
i touhy ty louky rozlehlé.
Dočkáme se i my světlého rána,
kdy bude těžká bitva vyhrána?
Ptám se tmy, ptám se hvězd,
kéž jsou nadějí plná slova jejich vět!
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INZERCE

Restaurace U PAJDLŮ Kelč,
nabízí po dobu uzavření restaurací výdej jídla dle
Vašeho výběru do okýnka.
Připravíme pro Vaši malou rodinou oslavu:
obědové
menu
studený raut
teplý raut
kontakt: Zdenek Pajdla 602 537 075
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Dana Bělíčková
Vítězslav Ryška
Květoslava Pilčíková

Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Miroslava Klvaňová
Jana Perutková
Jiří Gerla
Milan Orel

Němetice
Kelč
Kelč
Lhota

70 let
Květoslava Vaculová

Kelč

75 let
Adela Žaloudíková
Eva Rakovská
Ludmila Pitrunová

Babice
Kelč
Kelč

Narození
Eliáš Masařík
Štěpán Bocek

83 let
Stanislava Mašlaňová
Františka Grecová
Anna Ševčíková

Kelč
Kelč
Němetice

84 let
Jaroslava Matějičná

Komárovice

86 let
Milena Sokolová

Kelč

88 let
František Hegar

Kelč

90 let
Ludmila Macháčová

Kelč

92 let
Růžena Pivodová

Lhota

Úmrtí
Jaroslav Tvrdoň
Marie Hlavicová

Kelč
Kelč

80 let
88 let

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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