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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Kelč dne 4.11.2020
– Rada schvaluje Smlouvu o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0741/20 „Stavba
chodníku podél silnice II/439 v obci Kelč – II.etapa“ na pozemcích p.č. 1321/1 a 1321/7
v k.ú. Kelč-Staré Město s vlastníkem – Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001,
761 23 Zlín 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. Kelč- Staré Město, parc. č. 1321/5 - 5 ks habr
obecný.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č. 5/2020 dle předloženého návrhu.
– Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Doplnění
chlazení do VZT jednotky hlavního sálu – Kulturní dům Kelč“ o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou podal uchazeč Lubor Pitrun, Kelč 244, 756 43 Kelč, IČ: 61596582.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a Lubor Pitrun, Kelč 244, 756 43 Kelč, IČ: 61596582 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje zadat provedení akce „Rekonstrukce osvětlení Komárovice - výletiště“ Tomášovi Srkalovi, Kelč 507, 756 43 Kelč, IČ: 76465802 dle předložené nabídky a pověřuje
starostu objednáním akce.

USNESENÍ z 43. zasedání Rady města Kelč dne 23.11.2020
– Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Projektová dokumentace - Zdravotnické středisko – stavební úpravy“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou
podal uchazeč BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 25832395.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a BP projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ:
25832395 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku podél silnice II/439
v obci Kelč“ se zhotovitelem stavby Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041
a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavba chodníku podél silnice
III/4392 v obci Kelč“ se zhotovitelem stavby VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110
00 Praha 1, IČ: 03181936 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby „IP-12-8027188/2 Kelč – Němetice, p.č. 282, NNk“ na pozemku parc.č.
677/2 v k.ú. Němetice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje Smlouvu o dílo - zimní údržba komunikací, na místních komunikacích
města Kelč a místních částech Němetice, Komárovice, Lhota a Babice v zimním období
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2020/2021 s Karlem Tvrdoněm, Kelč - Němetice 42, IČ: 60037954 a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
(nařízení GDPR) mezi poskytovatelem Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 70956545
a objednatelem městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 75643 Kelč, IČ: 00303925 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8019566_001 na pozemku parc.č. 298/6
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 uzavření budoucí smlouvě o zřízení služebnosti -věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8018209_002 na pozemku parc.č.
682/4 v k.ú. Němetice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky ke stavbě „Vodovodní přípojka pro parcelu č. 236/18, k.ú. Kelč-Nové Město“ na pozemku parc.č. 2031
v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky Alešem a Ing. Olgou Eliášovými, 28.října 961/279,
Hulváky, 709 00 Ostrava a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vodovodní přípojky ke stavbě „Vodovodní přípojka k rodinnému domu č.p. 340 Kelč“ na pozemku parc.č. 1328/1 v k.ú.
Kelč-Staré Město se stavebníky Markem a Kristinou Šatánkovými, Kelč 340, 756 43 Kelč
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Lubomíra Laura, Kelč 328, 756 43 Kelč o koupi obecního pozemku a předaného geometrického plánu 638-1133/2020 ze dne 2.11.2020 záměr
prodeje pozemku p.č. 1328/101 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře 72 m2.
Rada schvaluje Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu č. 9551424889,
9551425079, 9551425087, 9551425083, 9551425063, 9551425073, 9551425103
a 9551425101 se společností E.ON Energie, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice
7, 370 01 České Budějovice, IČ: 26078201 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

USNESENÍ z 44. zasedání Rady města Kelč dne 26.11.2020
– Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Komunikace
za mlýnem (u Hlaviců)“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč VACULA
silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936. Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925 a VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 dle předloženého návrhu a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
– Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Komunikace
pod kostelem a komunikace u č.p.70“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936. Rada schvaluje
uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč, IČ: 00303925
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a VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č. 6/2020 dle předloženého návrhu.
– Rada schvaluje pronájem a nájemní smlouvu k bytu č. 305 v domě č.p. 290 v Kelči panu
Jiřímu Svobodovi, Police č.p. 27 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
– Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – sezónního kiosku, budovy č.p. 592 na pozemku p.č. st.557, v k.ú. Kelč-Nové Město paní Jiřině Laurové, Kelč 328, 756 43 Kelč, IČ:
03466817 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.

USNESENÍ z 45. zasedání Rady města Kelč dne 14.12.2020
– Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavba parkoviště u bytového domu
č.p. 504 v obci Kelč“ se zhotovitelem stavby VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00
Praha 1, IČ: 03181936 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Tepelně technické úpravy spojovacích
krčků v MŠ Kelč“ se zhotovitelem stavby KAHIM stavby s.r.o., Marxova 20, 742 35 Odry,
IČ: 28565746 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
– Rada schvaluje poskytnutí peněžního daru 20.000,- Kč panu Jiřímu Janoškovi, Němetice
č.p. 18, jako ocenění jeho sportovních úspěchů v dráhové cyklistice v roce 2020 na domácí
úrovni a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
– Rada vyhlašuje na základě žádosti Reného Staroně, Kelč 111, 756 43 Kelč, o koupi obecního pozemku a předaného geometrického plánu 648-1173/2020 ze dne 30.11.2020 záměr
prodeje pozemku p.č. 1328/102 ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Kelč-Staré Město o výměře 35 m2.
– Rada vyhlašuje na základě žádosti Aleny Šnejdrlové, Němetice 30, 756 43 Kelč, záměr směny nemovité věci – pozemku p.č. 418/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2
v k.ú. Němetice odměřeném v geometrickém plánu č. 305-318/2020 ze dne 20.10.2020.
– Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12- 8025808/002
na pozemku parc.č. 916/10 v k.ú. Komárovice se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje vyplacení odměny ředitelkám příspěvkových organizací Mateřské školy
Kelč a Základní školy Kelč z finančních prostředků škol za II. pololetí 2020 dle provedeného hodnocení.
– Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby vjezdu k RD č.p. 328 a 439 na pozemku parc.č. 1328/50 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem Lubomírem Laurem, Kelč 328,
756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje realizaci projektu „Obnova fotbalového hřiště Kelč“. Rada schvaluje podání
žádosti o dotaci na projekt „Obnova fotbalového hřiště Kelč“ do programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova.
– Rada schvaluje Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro hladinu NN č.ASA50007925 se společností Amper Market, a.s., se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč,
140 00 Praha 4, IČ: 24128376 na období od 1.1.2021 do 31.12.2021 dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Platby v roce 2021
Poplatek za odpad – splatnost do 30.6.2021
Sazba poplatku zůstává ve stejné výši – 480 Kč za osobu a kalendářní rok.
Poplatek za psa – splatnost do 30.6.2021
Uvádíme zde sazby poplatku za psa za kalendářní rok:
• za jednoho psa 800,- Kč (úleva se poskytuje poplatníkovi přihlášenému v rodinném
domku, tento zaplatí 200,- Kč za prvního psa).
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1000,- Kč
• za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200,- Kč
• za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300,- Kč.
Nájem za pozemek, zahrádku – splatnost dle smlouvy
Výše nájmu za pozemek, zahrádku a splatnost poplatku je uvedena ve smlouvě (složenky
se neposílají).
Systém výběru poplatků za odpad a psa:
Do každé domácnosti budou během začátku měsíce února zaslány složenky se stanoveným poplatkem (odpad, pes) dle evidence k 1. 1. 2021.
Poplatky lze ihned po obdržení složenky uhradit následovně:
1) Bezhotovostní platbou (internetovým bankovnictvím) na účet města Kelč.
Bezhotovostní platbu na účet MěÚ UPŘEDNOSTŇUJEME
2) Složenkou na poště
Další možnosti úhrady poplatků jsou následující:
3) Platební kartou – jedná se o novinku roku 2021. Poplatky lze zaplatit platební kartou
na platebním terminálu, který je umístěn na pokladně MěÚ. Vzhledem k současné epidemiologické situaci tato varianta nebude dočasně možná. Platbu kartou na
platebním terminálu bude možné provést až začátkem dubna 2021 (datum bude
upřesněn).
4) Hotově do pokladny MěÚ Kelč – vzhledem k současné epidemiologické situaci tato
varianta nebude dočasně možná. Hotově do pokladny bude možné zaplatit až začátkem dubna 2021 (datum bude upřesněn).
Nálepku na popelnici (po zaplacení poplatku výše uvedenými možnostmi) bude možné
si vyzvednout nejdříve až začátkem dubna 2021 (datum bude upřesněn). Poté si nálepku co nejdříve nalepte na popelnici. Nálepku na popelnici je nutné nalepit nejpozději
do 30.6.2021.
Prosím, respektujte výše uvedené pokyny.
Provoz MěÚ Kelč se řídí aktuálním stavem a podle vyhlášeného mimořádného opatření vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví nebo Zlínského kraje. Sledujte webové
stránky města.
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INFORMACE PRO SPOLKY:
Termín pro podání žádosti o finanční příspěvek na činnost spolků v roce 2021 je
do 31. 1. 2021. Žádost je nutné podat písemně na předepsaném tiskopise, který je
ke stažení na webových stránkách města Kelč – www.kelc.cz, v rubrice Městský
úřad - tiskopisy žádostí a podání.

Statistika počtu obyvatel za rok 2020
Město Kelč - stav k 31.12.2020
Obec
počet celkem
Kelč
2020
Babice
114
Komárovice
153
Lhota
134
Němetice
270
Celkem
2691
Události 2020
Obec
Narození
Úmrtí
Sňatek
Přistěhování
Odstěhování

počet celkem
34
35
17
35
45

muži
1024
52
80
72
141
1369

Demografický vývoj za 5 let
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020

muži ženy
18
16
24
11
16
19

ženy
996
62
73
62
129
1322

19
26

celkem obyv.
2659
2684
2693
2722
2691

(Z toho: 2673 občanů ČR, 18 cizinců nahlášených k přechodnému pobytu)

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. - společnost oznamuje změnu ceny vodného
a stočného s účinností od 1. 1. 2021:
Cena v Kč/m3
Bez DPH
Včetně 10 % DPH
Vodné
45,40
49,94
Stočné
33,90
37,29
Vodné + stočné
79,30
87,23
Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31. 12. 2020 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.
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KULTURNÍ AKCE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Prosinec nám v mateřské škole uplynul jako voda. Ve všech třídách děti zdobily adventní věnečky a poté i vánoční stromečky, které nám zajistilo město Kelč. S dětmi jsme
také nacvičili písničky, básničky, tanečky a pohádky, které jsme natočili na video a předali
rodičům na emailové adresy prostřednictvím odkazu a hesla.
Ve čtvrtek 17.12.2020 děti navštívily v rámci vycházky památkově chráněný park pod
Odborným učilištěm v Kelči, kde se zapojily do projektu v rámci dotačního programu
Zlínského kraje RP04-20/024 „Podpora ekologických aktivit v kraji“ s názvem Na krmítku.
Do nových krmítek, které vyrobili žáci z Odborného učiliště v rámci 2. tvořivé dílny, děti
nasypaly ptáčkům semínka a spolu s panem myslivcem přidaly zvířátkům do krmelce seno
a jablka. Dověděly se také nové informace o krmení zvířátek v zimě.
Nový rok 2021 bychom rádi zahájili 4. ledna 2021 v běžném režimu.
Pokud se podmínky nezmění, proběhne 6. ročník lyžařského kurzu pro děti v termínu
od 4. 1. - 8. 1. 2021. S 18 přihlášenými dětmi budeme jezdit každý den lyžovat na Troják.
Kurz proběhne ve spolupráci s lyžařskou školou Eskimák v celkovém rozsahu 12, 5 hod.
Děti, které nebudou jezdit lyžovat, navštíví ve středu 6.1.2021kostel sv. Petra a Pavla
v Kelči, kde si prohlédnou betlémy a zazpívají koledy. Příběh třech králů také zahrají v mateřské škole ostatním dětem děti ze 3. tř. Berušek v úterý 5.1.2021. Ve středu 13.1.2021
podle možností přijede za dětmi divadlo Rolnička s úplně novou pohádkou.
V běžných činnostech se budeme naplno věnovat zimnímu tématu našeho Školního
vzdělávacího programu s názvem „My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“. Děti
budou pozorovat změny v přírodě, podle sněhových možností budou na školní zahradě
vyšlapávat cestičky, stavět sněhuláky a bunkry. Ke konci ledna si také zahrajeme na muzikanty a uspořádáme s dětmi velký koncert.
Během ledna každý rok žije mateřská škola přípravami na Dětský karneval a Šibřinky
pro dospělé. Obě tyto akce se měly uskutečnit v sobotu 6.2.2021. Ze známých důvodů ale
letos neproběhnou. Pokud to půjde, uspořádáme karneval pro děti v prvním únorovém
týdnu jen ve školce v rámci dopoledních činností.
Jana Perutková
Zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

„Hudebka“ trochu jinak
V čase, kdy je mnoho zájmových i jiných aktivit dětí omezených, rozhodli jsme se zpestřit
jim hudební výchovu. Žáci prvních ročníků mohli zažít tak trochu jinou hudebku: donesli
jsme jim do třídy hudební nástroje z různých koutů světa. Nejprve jsme si povídali o hudebních nástrojích, které znají, na které třeba i hrají, nebo je mají doma. Mluvili jsme o tom,
jak se zvuk u různých hudebních nástrojů tvoří (strunné, dechové, aj.). Zkoušeli jsme, jaké
zvuky můžeme udělat my sami pomocí rukou či nohou. V další části hodiny jsme pak dětem
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představili množství různých hudebních nástrojů z celého světa – z Afriky, Ameriky, Asie
či Evropy. Mohly si tak prohlédnout i vyzkoušet, jak se na takové nástroje hraje, jaké zvuky
vydávají, ale dozvěděly se také, k jakým účelům se používaly či používají (nejen jako hudební
doprovod ke zpěvu a tanci – např. taneční rituály domorodých kmenů, ale také k relaxaci,
léčení těla a duše, pro duchovní účely apod.). Děti si moc užily hru na různé bubínky (djembe, ocean drum), dešťovou hůl, různé druhy chřestítek (např. kabasa) či zvonečků (koshi
zvonečky, tibetská místa, tibetské zvonky), dřevěná hudební zvířátka, dřevěný atypický xylofon či kalimbu. U dechových nástrojů (flétna, koncovka, didgeridoo) proběhla pouze ukázka
sluchová, děti tyto nástroje sice nesmírně lákaly, ale s ohledem na situaci si na ně zahrát nezkusily. Hodina hudební výchovy utekla jako nic, děti byly velmi pozorné a hlavně na konci
této ukázkové hodiny spokojené. Malé okénko do „hudby celého světa“ si užily a my s nimi.
Mgr. Markéta Vlčková

Distanční výuka – co je na ní dobré a co ne? (názory žáků 6.B)
Líbí se mi:
• můžu být celou dobu v pyžamu, a dokonce v posteli,
• můžu u toho jíst a pít a nikdo o tom neví,
• nemusím tak brzy vstávat jako do školy,
• nic nezapomenu, když jsem doma,
• může mi někdo pomoct,
• nepíšeme tolik písemek,
• mám větší klid na práci, ve třídě je občas hluk,
• vyhovuje mi způsob vysvětlování učiva, nikdo mě neruší.
Nelíbí se mi, vadí mi:
• že jsme pořád doma, nemůžu se vidět a povídat si s kamarády a spolužáky, prostě
nemáme kontakt,
• živá učitelka je lepší,
• nesoustředím se tak jako ve škole, nevidím reakce ostatních,
• hůře se přinutím se učit,
• musíme více hlídat úkoly, které nám posílají, a pak jejich posílání zpět,
• bolí mě oči z koukání do monitoru,
• když nás někdo odpojuje nebo nám vypíná zvuk,
• když mám technické problémy s připojením u nás doma,
• rodiče, kteří jsou více s námi a více nás kontrolují,
• musím doma více pomáhat, když nechodím normálně do školy.
PhDr. Pavla Čučková

Výuka hudby v Kelči - ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
Pobočka Základní umělecké školy Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
v Kelči byla otevřena již v roce 2007. Místem, kde probíhá výuka, je budova
základní školy. V současnosti se zde vyučuje hra na klavír a hra na zobcovou
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flétnu a žesťové nástroje. Samozřejmou součástí poskytovaného vzdělání je i výuka hudební nauky.
Rok 2020 byl stejně jako v jiných školských zařízeních svojí organizací zcela výjimečný. Při
jarním i podzimním uzavření škol přešla výuka do distanční podoby. Žáci se se svými učiteli
mohli vídat pouze pomocí online kanálů. Naštěstí našli velkou podporu u svých rodičů, kteří
je dobře technicky vybavili a zajistili jim doma zázemí, v němž mohly děti pokračovat dál
v tom, co je baví. Covidová situace se zatím příliš nezlepšuje, takže v době psaní tohoto článku
studují děti ještě stále v omezeném režimu, ale pevně věříme, že s novým rokem přijde zlepšení a děti budou moci navštěvovat hodiny hudby prezenčně v budově ZŠ tak, jak byly zvyklé.
Přejeme Vám všem dobrý a šťastný nový rok 2021. Malým muzikantům přejeme, aby již
brzy zas mohli bez problémů hrát a tvořit a mohli se radovat ze svých dovedností.
Mgr. Marta Vavříková

SPORT

Bilance roku 2020
Nadešel čas se ohlédnout za mým závodním rokem 2020. Nedávno jsem psal, že bych
se chtěl kvalifikovat na mistrovství Evropy, které bylo v říjnu. Kvalifikační kvóty jsem splnil,
dokonce jsem měl i koupenou letenku. Jenže 15 dnů před odletem na mistrovství Evropy
jsem se dozvěděl, že jsem pozitivní na covid 19. Měl jsem lehký průběh a 10 dnů jsem musel zůstat v izolaci. Poté jsme vše řádně konzultovali s našimi doktory a závěrečný verdikt
byl takový, že kvůli mému zdraví bude nejlepší se závodu nezúčastnit. Navíc jsem vypadl
z tréninkového cyklu na 12 dnů.
Následně proběhla rekonvalescence a absolvoval jsem další zdravotní testy po této nemoci. Všechno bylo v pořádku a mohl jsem nadále trénovat, jenže nebylo proč, žádné závody už letos nejsou. Nastal tedy čas odpočinku, který trval přes měsíc. Teprve před dvěma
týdny jsem začal trénovat sám, abych si na lehkou intenzitu zvykl a mohl opět trénovat
naplno bez omezení. Minulý týden jsme měli společný tréninkový kemp v Harrachově.
Do Harrachova jezdím už dlouho a nikdy jsem nezažil, že by tam bylo takové prázdno
jako teď. Krkonoše jsou nádherné, na túrách jsme nikoho nepotkali a mohli jsme si tak
vychutnat krásu hor. Nejvíce se mi líbila Jizerka, která letos nebyla pokryta sněhem. Další
dny zatížení byla posilovna a výběhy schodů na skokanské můstky.
Měli jsme i společnou schůzi, kde jsme probrali plány na příští rok. Ze začátku roku
se budeme připravovat v Brně, poté ke konci února kemp v Plovdivu a za další měsíc na
Mallorce. První závody budou v dubnu a myslíme si, že sport poběží v nastaveném režimu
jako teď. Momentálně ještě vůbec nevíme, kdo na závody pojede, ale závodní program je
následující – 3x světový pohár (Velká Británie, Hongkong, Columbie), mistrovství Evropy
(bude potvrzeno) a mistrovství světa (Turkmenistán).
Vůbec nevím, jak zhodnotit letošní sezonu. Závodů bylo velice málo. Připravoval jsem
se na mistrovství Evropy, kam jsem nakonec kvůli covidu neodcestoval. Je to škoda, protože má forma byla výborná. Říkám si, že všechno zlé je k něčemu dobré. Doufám, že příští
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rok bude lepší. Tímto bych vám moc chtěl poděkovat za naši společnou spolupráci v tomto
roce a budu se s vámi těšit na příští rok. Moc vám děkuji za podporu a přeji šťastné a veselé
Vánoce a nový rok 2021.
Děkuji.
S pozdravem Jiří Janošek

RŮZNÉ

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Způsob vrácení ročních MP povolenek 2020:
Vracení povolenek do kanceláře MO v Hasičském domě nebude letos vzhledem k současné epidemiologické situaci možné. Povolenku prosím zašlete poštou na korespondenční
adresu místní organizace. Upozornění: držitel roční povolenky je povinen vrátit povolenku
do 15 dnů po skončení platnosti povolenky místní organizaci, která povolenku vydala (tj.
do 15.1.2021).
2) Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2021:
Upozorňujeme, že níže uvedené termíny a časy výdeje povolenek jsou předběžné! Vše
bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a v té době platných vládních opatření
proti koronaviru. Přesné termíny, časy výdeje a hlavně ZPŮSOB VÝDEJE povolenek bude
možné nalézt v polovině února 2021 na webových stránkách města a ve vývěsce MO u Hasičského domu v Kelči.
Předběžné termíny a časy výdeje povolenek:
19. února 2020 – pátek od 16:00 - 18:00
21. února 2020 – neděle od 8:30 - 11:00
28. února 2020 – neděle od 8:30 - 11:00
Podrobnější informace k výdeji povolenek (ceník členských známek a povolenek, podmínky výdeje) najdete již nyní ve vývěsce u Hasičského domu nebo na webových stránkách města
Kelč: https://www.kelc.cz/volny-cas/spolky-organizace/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
3) Členská schůze: pátek 9.dubna 2020 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Upozorňujeme, že i tento termín je předběžný! Opět bude vše záviset na aktuální epidemiologické situaci. Termín ČS bude včas upřesněn a bude zveřejněn na webových stránkách města a ve vývěsce MO u Hasičského domu v Kelči. Děkujeme za pochopení.
4) Kurz pro získání prvního rybářského lístku (pro děti i dospělé):
Po loňské pauze bychom opět rádi v roce 2021(v březnu až dubnu) uskutečnili kurz
pro získání prvního rybářského lístku. Opět je zde nutné uvést, že termín a způsob průběhu kurzu bude záviset na aktuální epidemiologické situaci a aktuálně platných vládních
opatřeních.
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Všechny zájemce o tento kurz žádáme, aby přihlášku zaslali nejpozději do 20.ledna 2021
na korespondenční adresu MO: Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč, Kelč 370, 756 43 Kelč,
Přihlášku je možné také zaslat na emailovou adresu: kelc@mocrs.cz
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště a telefonní číslo (pro zrychlení komunikace doporučujeme uvést i emailovou adresu). Do kurzu
se mohou přihlásit zájemci s ročníkem narození 2013 a zájemci starší. Termín zahájení
a způsob průběhu kurzu (vč. doplňujících informací) bude zájemcům oznámen písemně.
Upozornění: kurz proběhne jen v případě dostatečného počtu uchazečů.
Do roku 2021 přejí členové výboru členům MO i ostatním spoluobčanům hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost v pracovním i soukromém životě.
Ing. Jaroslav Orel

Mami, tati, kupte mi zvířátko!
Aneb proč (ne)pořídit dítěti domácího mazlíčka
Pořídit si dalšího člena rodiny odrazuje spíše rodiče, protože si plně uvědomují všechny
nároky, které takové zvířátko má. A tak se vymlouvají, odkládají a slibují, že možná za rok,
až trochu vyrosteš. Pojďme se podívat, jak může domácí mazlíček ovlivnit psychiku vašeho
dítěte. Možná vám to usnadní rozhodování.
Kamarád na celý život
Dítě v různých etapách svého vývoje přistupuje k mazlíčkovi jinak. Miminka a batolata
vnímají chlupaté mazlíčky spíše jako hračku. Jako něco, k čemu se můžou přitulit, ožužlat
to a capkat za tím po bytě. U dětí v předškolním věku se vztah ke zvířátku mění. Dítě si
buduje svůj okruh kamarádů a mazlíček se stává plnohodnotným členem jeho party. Je to
kamarád do nepohody, jeden druhého potřebují, stávají se z nich nejlepší kamarádi. Mladší
školáci zvládnou převzít zodpovědnost a o zvířátko se plnohodnotně postarat. A děti v pubertě? Ti vnímají mazlíčka jako nejlepšího kamaráda a zpovědníka. Je to tvor, který je vždy
vyslechne a nikdy neodsoudí.
Mnoho vědeckých studií dokazuje, že zvířata mají na psychiku dítěte většinou pozitivní
vliv. Ne nadarmo se používají při terapii u dětí s poruchou smyslů, s autismem apod. Musíte si však uvědomit, že zvíře není jen tak nějaká věc, kterou odložíte, když vás přestane
bavit. Je to především zodpovědnost.
Proč pořídit dítěti domácího mazlíčka?
Pokud dítě odmalička vyrůstá v domácnosti, kde je nějaké zvířátko, vytvoří si k němu
silné citové pouto, které přetrvává až do dospělosti. Tudíž mazlíček napomáhá v utváření
a budování citové složky dítěte. Kromě toho jej učí zodpovědnosti. Dítě má určité povinnosti, zjistí, že nemůže jen tak odejít z domu a nepostarat se o mazlíčka, nevyvenčit ho,
nedat mu napít. Samozřejmě dítěti zprvu pomáhají rodiče, ale postupně je schopno se postarat o zvířátko samo. Naučit dítě zodpovědnému chování a uvažování je pro jeho správný
vývoj opravdu důležité.
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Mezi další pozitiva jistě patří také to, že si dítě osvojí zásady ohleduplného chování a trpělivosti. Rodiče dítěti vysvětlují, že tahat zvířátko za ocas je špatné, že mu tím ubližuje. O tom,
že naučit mazlíčka poslušnosti je běh na dlouhou trať ani nemluvíme. Dítě však díky tomu
nenásilnou formou zjistí, že trpělivost přináší růže. A uvidíte jeho radost, až pejsek poprvé
poslechne jeho příkaz, nebo si kočička sama zajde na záchod, který ji dítě připravilo. Domácí
mazlíček je mimo jiné silným motivátorem a působí preventivně proti stresu. Dítě se mu
může bez obav se vším svěřit, může si před ním zanadávat, zaplakat a nikdo jej neodsoudí.
Kdy zvířátko pořídit?
Doporučujeme pořídit ho v době, kdy budete i vy sami ochotni přijmout za něj zodpovědnost. Hned od začátku na domácího mazlíčka musíte pohlížet jako na nového a plnohodnotného člena rodiny. Pokud si nejste s čímkoliv jistí, nebojte se pořízení mazlíčka
odložit. Nejprve si také zjistěte, co vše péče o dané zvířátko obnáší, jak se pohybují finanční
náklady, kolik času mu budete muset věnovat. Pokud často cestujete, zjistěte si, jaké máte
možnosti hlídání, nebo zda bude možné brát mazlíčka na dovolené s vámi. A pokud si
nejste jisti připraveností dítěte, zkuste si o tom promluvit např. s učitelkou, s výchovnou
poradkyní nebo dětskou psycholožkou. Vše je však většinou otázkou intuice.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

Leden – co dělat a na co se připravit
Čas od času zkontrolujeme, zda se nepoškodilo krytí proti okusu a mladé stromy neokousala zvěř.
Pokud svítí slunce, mladé stromky přistíníme, zejména pokud jsme je na podzim nenatřeli
vápnem. To proto, že by se stromky mohly prohřát a v mrazivé noci by pak mohly omrznout.
Není-li sníh ani déšť, měli bychom nově vysazené dřeviny (zejm. stálezelené a jehličnany)
za bezmrazého počasí občas zalít. Někdy se domníváme, že nám stromky vymrzly, ale mohlo
se stát, že prostě uschly, protože neměly dost vláhy.
Můžeme pomalu začít s řezem ovocných stromů, a to jádrovin – jabloní a hrušní. Musíme
ale vybrat bezmrazé dny, optimální je teplota okolo nuly. Řezné plochy ošetříme štěpařským
voskem. Stejně tak u stromů a keřů okrasných provádíme průklest korun, aby nebyly příliš
zahuštěné, odstraníme zaschlé či poškozené větve.
Na okně si můžeme přirychlit pažitku nebo cibulku i si vysít řeřichu.
Je čas vysít pelargonie, lobelky, begónie nebo petúnie – jejich růst je pomalý, takže pokud
chceme mít v truhlíkách v květnu již pěkné nakvetlé rostliny, je třeba je předpěstovávat už
nyní.
Loňské muškáty uskladněné v chladné místnosti nyní seřízneme na polovinu a přeneseme
ze tmy do světlé místnosti. Nasadí na nové výhony a pěkně se rozkošatí.
Zatímco ještě sklízíme zvenku zimní cibuli, růžičkovou kapustu a pórek, rozmýšlíme, co
budeme pěstovat na jaře. V obchodech se objevují semínka nejrůznějších druhů zeleniny
a bylinek, neváhejte, a udělejte si čas na nákup, dokud je z čeho vybírat.
Zahradní centrum pod kloboukem
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let Alexandr Novosád
Zdeněk Krasňák

Kelč
Němetice

90 let Jan Kohn
Marie Novosadová

Kelč
Němetice

65 let Marie Masaříková
Marie Bechná

Kelč
Kelč

91 let Marie Jiříčková

Kelč

70 let Anna Kopečná

Babice

Narození

75 let Anežka Kubešová
Jiřina Smolková

Kelč
Kelč

Viktorie Skácalová
Filip Pavelka

81 let František Rachůnek Babice
Bohumil Hlavica
Kelč

Úmrtí

82 let Jindřiška Hlochová Kelč

Vlastislav Pavelka

Lhota
Lhota

60 let

Lhota

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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