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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 17.12.2020.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č.
7/2020 dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo pověřuje Radu města Kelč schválením úpravy na příjmové straně rozpočtu
roku 2020 – rozpočtové opatření č. 8/2020 nad pověřenou výši 500.000, - Kč.
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet města Kelč na rok 2021 v celkové výši
takto:
Daňové příjmy
35 361.000,- Kč
Nedaňové příjmy
3 788.200,- Kč
Kapitálové příjmy
500.000,- Kč
Dotace
5 710.100,- Kč
Příjmy celkem
45 359.300,- Kč
Provozní výdaje
32 445.300,- Kč
Kapitálové výdaje
12 914.000,- Kč
Výdaje celkem
45 359.300,- Kč
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na 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: 708913201 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu na 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. 7011124/2019 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 a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. 903/3 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 60 m2, odměřeného z pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Komárovice za
pozemky Zdeňka Hanzlíčka, Komárovice 39, 756 43 Kelč p.č. 952 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 59 m2 odměřeného z pozemku p.č. 903/1 v k.ú. Komárovice a pozemek p.č.
946/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2 odměřeného z pozemku p.č. 946 v k.ú.
Komárovice, podle geometrického plánu č. 174-1079/2020 ze dne 27.7.2020. Obě strany si
při směně nedoplácí ničeho. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. 41/14 zahrada o výměře 19 m2
,
odměřený z pozemků města Kelč p.č. 41/1 a p.č. 43 a pozemku p.č. 43/2 zahrada o výměře 20 m2 odměřený z pozemku města Kelč p.č. 43 v k.ú. Kelč-Nové Město za pozemek
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Jana Jurečky, Přímětická 1186/6, 140 00 Praha 4 - Michle, p.č. 42, díl „c“ zahrada o výměře 3 m2 odměřený z pozemku p.č. st. 42 v k.ú. Kelč-Nové Město, podle geometrického
plánu č. 713-173/2020 ze dne 11.6.2020. Za rozdíl ve výměře směňovaných pozemků,
která činí 36 m2 zaplatí Jan Jurečka částku 7.200, - Kč (200 Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 1328/101 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 72 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město odměřeného z pozemku p.č. 1328/50 v geometrickém
plánu č. 638-1133/2020 ze dne 2.11.2020 Lubomíru Laurovi, Kelč 328 za kupní cenu 200,Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Tomáše Foukala a Ing. Evy Foukalové, Komárovice
č.p.47, 756 43 Kelč o pořízení změny Územního plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení
při projednávání změny č.3 Územního plánu města Kelč.
Zastupitelstvo projednalo žádost Ing. Zbyňka Beinsteina, Němetice č.p.49, 756 43 Kelč
o pořízení změny Územního plánu města Kelč a tuto přijímá k řešení při projednávání
změny č.3 Územního plánu města Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč projednalo a schvaluje Zprávu o uplatňování Územního plánu
Kelč za uplynulé období 7/2016–7/2020 včetně pokynů pro zpracování návrhu Změny
č.2 Územního plánu Kelč.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje „Program kofinancování sociálních a souvisejících
služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko pro rok 2021“ dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje mimořádný příspěvek na kofinancování sociálních
a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko do rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na rok 2021 ve výši 270
600 Kč (tj. 100 Kč na 1 obyvatele – 2 706 obyvatel dle ČSÚ ke dni 31.12.2019).
Zastupitelstvo města Kelč schvaluje „Strategický plán rozvoje Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko na období 2020-2030“ dle předloženého návrhu.
Zastupitelstvo města Kelč se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou akce
„014D24100 0025 FZŠ – Kelč – Cisternová automobilová stříkačka“ a poskytnutou dotací
do plné výše z rozpočtu města Kelč.
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o příspěvek z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 na akci „Stavba chodníku podél silnice II/439 v obci
Kelč – II. etapa“, přičemž uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 350.000, - Kč a příspěvek
z rozpočtu SFDI je ve výši 1.118.047, - Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél silnice II/439
v obci Kelč – II. etapa“ jako výdaje rozpočtu města Kelč na roky 2021 a 2022, přičemž
uvažované vlastní zdroje jsou ve výši 350.000, - Kč, za podmínky spolufinancování akce
z rozpočtu SFDI.
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení akce „Stavba chodníku podél silnice II/439
v obci Kelč – II. etapa“ do rozpočtu města Kelč na roky 2021 a 2022, přičemž uvažovaný
příspěvek z rozpočtu SFDI je ve výši 1.118.047, - Kč, a to v totožné výši na jeho příjmové
i výdajové straně.
Zastupitelstvo schvaluje vstup města Kelč do Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., Zašová 36, 756 51 Zašová a pověřuje starostu podpisem členské přihlášky.
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Usnesení z 46. zasedání Rady města Kelč dne 30.12.2020.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2020 – rozpočtové opatření č. 8/2020 dle
předloženého návrhu.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 20212025 Základní školy Kelč, okres Vsetín, Kelč 229, 756 43 Kelč.
Rada schvaluje rozpočet na rok 2021 Mateřské školy Kelč, okres Vsetín, příspěvková
organizace, Kelč 59, 756 43 Kelč.
Rada vyhlašuje na základě žádosti Ireny Menšíkové, Kelč 508, 756 43 Kelč, záměr
pronájmu (pachtu) části pozemku p.č. 994/1 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada schvaluje Dohodu o spolupráci partnerov na malom projekte s názvem
„Zachovanie kultúrného dedičstva od Ladiec po Kelč“ s obcí Ladce, Hviezdoslavova
599, 018 63 Ladce, Slovenská republika a pověřuje starostu podpisem této dohody.
Rada schvaluje podání Žádosti o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku
z Fondu malých projektů na projekt „Zachovanie kultúrného dedičstva od Ladiec po
Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této žádosti.
Rada schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání
s komunálním odpadem s TS Valašské Meziříčí, s.r.o., M. Alše 833, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 26814463 a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.

Web okénko – MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
ZMĚNA DESIGNU A FUNKCIONALITY
Aplikace V OBRAZE, určená pro jednoduché, rychlé a efektivní informování vašich
občanů, má nový design a funkce. Aplikace prošla změnou grafiky a dostala mnohem
modernější a atraktivnější vzhled. Změny nastaly i v uspořádání ovládacích prvků, čímž
je zabezpečené intuitivnější a jednodušší ovládání aplikace uživatelem.
S novým designem přicházíme i se změnou loga aplikace, abychom podtrhli modernizaci aplikace. Nové logo aplikace bude brzy vloženo i na webové stránky.
Věříme, že aktualizace a nový vzhled aplikace vás potěší a zatraktivní její používání.
Váš tým Galileo

Svoz odpadů v únoru 2021
Plasty
středa 10.2.2021
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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
Sazby poplatku za psa za kalendářní rok jsou uvedeny ve Zpravodaji č.1/2021 nebo na
www.kelc.cz.
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:
 Bezhotovostní platbou (internetovým bankovnictvím) na účet města Kelč
Bezhotovostní platbu na účet MěÚ UPŘEDNOSTŇUJEME
 Složenkou na poště
Uhradit poplatky v hotovosti a vyzvednout nálepku na popelnici bude možné až od
měsíce dubna.
Prosím, respektujte výše uvedené pokyny.

KULTURNÍ AKCE

Divadelní představení „Fantastická žena“
je přeloženo na 13.5.2021.
Zakoupené vstupenky jsou platné.
Původní termín – 3.2.2021.
pořadatel město Kelč,
zajišťuje agentura Familie,
předprodej město Kelč.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Co napsat do těchto řádků, když máme spoustu plánů v MŠ a rozvolňování opatření
stále nepřichází?!
V měsíci lednu jsme s dětmi ve školce využili aspoň těch pár dnů, kdy napadl sníh, k radovánkám na školní zahradě a k bobování v parku. Jsme také rádi, že karanténa jedné třídy,
jak náhle byla nařízena z KHS, tak také brzy skončila. V týdnu „My jsme malí muzikanti“
se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji a vyzkoušely si hru na ně. Zúčastnily
se také velkého koncertu, jehož zvuky mohly být slyšet i v okolí školky.
Přesunutý termín lyžařského kurzu s Eskimákem je stále velmi nejistý.
V první půlce února uspořádáme karneval pro děti jen ve školce v rámci dopoledních
činností. Děti ve třídách čeká spousta her a soutěží a také malá odměna a dárek na památku.
V úterý 9. 2. mělo přijet divadlo Leonka s pohádkou “Josífek a kouzelná houpačka“.
Pravděpodobně bude přeloženo na jiný termín.
Na konci února pak budou děti sledovat změny počasí, blížící se jaro a budou hledat
první sněženky v trávě.
Rodiče dětí, které navštěvují mateřskou školu poslední rok, jsou postupně seznamováni s doporučujícím materiálem MŠMT vytvořeným odborníky na předškolní vzdělávání: „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Je určen rodičům, kteří se zajímají
o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má mít dítě před
vstupem do základní školy. Tento materiál naleznete na našich webových stránkách
www.mskelc.cz a na stránkách ministerstva školství. V naší mateřské škole každý týden
procvičujeme hravou formou a nabízíme i rodičům rozpracovaný jeden z bodů tak, abychom společnými silami stihli vše procvičit k bezproblémovému přechodu dětí z mateřské do základní školy.
K tomuto tématu také
dostali rodiče možnost zúčastnit se 1. února webináře
na téma „Ve školce mi bylo
fajn, ale budu školákem –
jak nejlépe své dítě připravit
na přechod do ZŠ“ se speciální pedagožkou p. Mgr.
Lenkou Bínovou. Tento
webinář zorganizoval a nabídl Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko z projektu
„Místní akční plán rozvoje
vzdělávání v ORP Valašské
Meziříčí II“.
Jana Perutková, Zástupce
statutárního orgánu MŠ Kelč
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ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Projekt „Na krmítku“
Odborné učiliště v Kelči navzdory opakující se nepříznivé epidemiologické situaci pokračuje v ekologických
aktivitách a revitalizaci školního parku. Pro tuto, v pořadí již čtvrtou část obnovovacího
plánu jsme opět využili finanční podporu Zlínského kraje v rámci Dotačního programu
Zlínského kraje „Podpora ekologických aktivit v kraji 2020“. Projekt příznačně nazvaný „Na krmítku“ je rozdělen do čtyř hlavních částí, které jsou určeny jak našim žákům,
tak i široké veřejnosti.
V první části jsme se zaměřili na pokračující obnovu zámeckého parku tentokrát
výsadbu nových stromů a likvidaci náletu nevhodných rostlin v keřovém pásmu. Protože takto odbornou činnost bychom sami nezvládli, využili jsme techniku a zkušenosti
firmy Zahradnictví Jan Čech. Do vlastní výsadby se vzhledem k situaci zapojili převážně zaměstnanci školy a všechny nás příjemně překvapilo, jak nově obnovená část parku
prokoukla.
V druhé části, jak napovídá sám název projektu, se zaměřujeme na poznávání a péči
o ptactvo a zvěř v zimních měsících. K tomuto enviromentálnímu vzdělávání bude nejen po dobu realizace projektu, ale i v budoucnosti sloužit venkovní interaktivní tabule
v podobě dřevěného, ručně malovaného pexesa. Žáci jeho prostřednictvím hravou formou poznávají nejrozšířenější zástupce ptačí říše, kteří u nás přezimují, vybrané druhy
lesní zvěře a listnatých stromů a seznamují se i s jejich názvy.
V rámci třetí části zhotovili žáci učiliště pod vedením pana vychovatele krmelec a instalovali krmítka v areálu zahrady pro zimní přikrmování a pozorování lesní zvěře. Na-
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pěstovanou slunečnici, mák, a proso do krmítek dosypáváme průběžně v rámci výuky.
Odměnou jsou nám okamžiky při pozorování ptačích návštěvníků. Větší plody např.
kaštanů, žaludů a bukvic jsme věnovali do Obůrky v Horních Těšicích, kde chovají různé
druhy spárkaté zvěře, divoká prasata a další zvěř a kam bychom se rádi ještě během zimy
podívali.
Již tradiční se stává čtvrtá část našich projektů, a to jsou tvořivé dílny pro veřejnost.
I v této koronavirové době se nám již podařily zrealizovat dvě ze tří naplánovaných.
První tvořivá dílna na začátku prosince byla zaměřena na zhotovení netradičních krmítek z přírodních materiálů, jako jsou dřevěné špalky nebo šišky. Hlavním cílem bylo
šířit osvětu, čím a kdy přikrmovat ptáky v zimě a jakým potravinám se vyhnout. Druhou tvořivou dílnu jsme zrealizovali před vánočními svátky společně s dětmi z Mateřské
školy v Kelči. Dětem jsme hravou formou předávali informace o krmení ptáčků v zimě,
v zámeckém parku a v sadu jsme umisťovali a plnily krmítka. Pozvání na tvořivou dílnu
přijal i soused myslivec. Ten dětem připomněl, kteří zvířecí návštěvníci můžou krmelec
v zimě navštívit a společně je pak poznávali na fotografiích.
Věříme, že se nám v brzké době podaří ukončit celý projekt poslední tvořivou dílnou
a všem, kteří se na jeho realizaci podíleli a budou podílet, mnohokrát děkujeme a těšíme
se na společně strávené chvíle v přírodě a s přírodou.
EVVO koordinátor: Pavla Honešová

RŮZNÉ

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje členských známek a povolenek na rok 2021:
19. února 2021 – pátek od 16:00 - 18:00
21. února 2021 – neděle od 8:30 - 11:00
28. února 2021 – neděle od 8:30 - 11:00
Podmínky výdeje (tj. opatření proti šíření koronaviru) budou záviset na aktuální epidemiologické situaci a v té době platných vládních nařízeních. Podmínky výdeje povolenek
bude možné nalézt od cca 15.2. ve vývěsce u Hasič. domu v Kelči a na webu města Kelč:
https://www.kelc.cz/volny-cas/spolky-organizace/mo-crs-kelc/aktualni-informace/
2) Členská schůze: pátek 9.dubna 2021 od 18:00, Hasičský dům Kelč.
Upozorňujeme, že termín je předběžný, odvine se od aktuální epidemiologické situace.
Termín ČS bude včas upřesněn a bude zveřejněn na webu a ve vývěsce MO u HD v Kelči.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku (pro děti i dospělé):
Zahájení kurzu a způsob průběhu kurzu (vč. doplňujících informací) bude všem přihlášeným
zájemcům oznámen emailem. V současné době není konání kurzu možné. Termín zahájení
kurzu se odvine od aktuální epidemiologické situaci a aktuálně platných vládních opatření.
Ing. Jaroslav Orel, jednatel ČRS, z.s., MO Kelč
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KDE SE VZALO BETLÉMSKÉ SVĚTLO?
Je to malé, nenápadné, a přesto obohatí,
rozsvítí a rozehřeje o Vánocích mnoho domácností a domovů. Každý rok na Štědrý
den na závěr Živého betlému malé skautky
a skauti roznášejí mezi lid malý plamínek
Betlémského světla. Pokud si pamatuji je
to skoro třicet let, kdy tato tradice přišla do
Kelče. Ale vím, že Betlémské světlo v České
republice bylo už v roce 1989.
Historie BS sahá až do středověku, kdy
najatý mladík křižáckých výprav si dal slib, že
pokud to přežije, přinese věčné světlo z Betléma (místa Ježíšova narození) do své země. Na
konci osmdesátých let přemýšleli lidé v rakouském městě Linci, jak obohatit charitativní akci pro nevidomé. Objevili tuto legendu
a znovu ji oživili. A tak každý rok v listopadu je vysláno jedno dítě, nazvané „Dítě světla“, aby přivezlo světlo z Betléma. Plamínek putuje celou Evropou zapaluje další svíce, aby
poselství pokoje a radosti rozzářily miliony domovů. Tradičně v sobotu před vánočními
svátky je toto světýlko díky skautským dobrovolníkům rozváženo vlaky po celém Česku.
Betlémské světlo – plamínek, který putuje napříč Evropou jako symbol míru a přátelství. Skautští kurýři ho každoročně rozváží a roznáší po celém Česku. Betlémské světlo je
předvánoční služba skautů společnosti.
A tak se vrátím k tomu, že ani letos podmínky a nouzový stav neodradily skauty od
toho, aby se rozvoz Betlémského světla uskutečnil. Takže 19. 12. 2020 připutovalo do Kelče
Betlémské světlo od vlaku z Hranic. Lidem dobré vůle bylo k dispozici v kostele sv. Petra
a Pavla až do půlnoční mše svaté a taky v kostelíku sv. Kateřiny v určený čas.
A ten, kdo se vydal na procházku po Kelči, mohl objevit u domku č. 568 malý betlémský příběh, který ztvárnili Břeťa Vlček a Vladimír Žalmánek.
Ať vám vánoční tradice a poselství přináší pokoj, radost a pohodu.
Hanka Stromšíková a kurýři Betlémského světla

PROBLÉM JMÉNEM HOME OFFICE
Práce z domova si v posledních letech získala docela velkou popularitu. Mnoho firem nabízelo tuto možnost jako jeden ze svých benefitů. Pandemie koronaviru ale donutila spoustu
zaměstnavatelů i zaměstnanců vůbec poprvé přistoupit k tomuto druhu práce. Zaměstnanci
tak neměli na výběr, a ať jim to vyhovovalo nebo ne, museli se přizpůsobit. Práce na home
office ale zdaleka není pro každého. Pro akční a náročné lidi, kteří potřebují sociální kontakt
a kolektiv lidí kolem sebe, bude práce tohoto druhu nevyhovující. Bude to náročné i pro rodiče, zvlášť v téhle době, kdy jsou spolu s nimi doma i jejich děti. Skloubit tak rodinný i pracovní život, vyžaduje mnohem větší úsilí než kdy jindy. Je na nás vyvíjen velký tlak ze všech stran,
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jsme ve stresu, máme kolem sebe spoustu rušivých vlivů, přesto všechno se snažíme dobře
a včas odvést svou práci, ale zároveň nezanedbávat své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé dopady to v tomto případě může mít nejen na
naši psychickou stránku, ale i na naše fyzické zdraví, např. bolesti hlavy, žaludku, problémy
se spánkem, atd. Není nic snadného balancovat mezi prací, rodinou, svým osobním časem
a koníčky. Je třeba najít tu vyváženost, nejde to ale hned, naučit se to je proces, trvající delší
dobu a vyžadující naše umění organizace času.
Jak skloubit home office s rodinným životem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop, ale ani by se nemělo
jednat o přebíhání od jedné činnosti k druhé. Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup
k samotné práci, který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít na jednu
stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu našeho šéfa nebo ostatních kolegů, ale na
druhou stranu spoustu rušivých elementů navíc a práci musíme odvést stejně tak kvalitně.
Existují i určitá pravidla, kterými by se člověk pracující z domova měl řídit. V první řadě je
potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané
a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní a soukromý
čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma
děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem naší pozornost, a tak se vám může stát, že
během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás děti vyruší. Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je každý z členů dodržoval. Můžete si vyznačit během pracovní doby určitý signál, dávající najevo, kdy za vámi můžou přijít, a kdy mají počkat, např.
zavřené a otevřené dveře, nebo nalepený barevný papírek na vašem notebooku. Neméně
důležitá je i celková duševní hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek
kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví.
Snažte se také neskrývat své emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy
nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit
i tzv. ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat
zbytečně své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte, promyslete ji a až poté přejděte k jejímu
řešení. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na
své děti. Jste jedna rodina, měli byste táhnout všichni za jeden provaz. Důležité je i zaměřovat
se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Naučte se vnímat ty pozitivní maličkosti
každého dne, i kdyby to měla být jedna jediná věc, co vás během toho dne potěšila. Posilujte
emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty hezké momenty, ale naučte
se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to
být ve formě pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení, či dobré kávy. Rad, jak
úspěšně zvládnout home office, je spousta, ale jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet,
co z toho nám bude vyhovovat nejlépe. Pokud pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla
nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není žádnou ostudou vyhledat pomoc odborníka.
Je naší povinností hýčkat si svoje duševní zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra překročila pomyslnou mez a postarat se o sebe.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Únor – měsíc výsevů
V únoru začínáme s výsevy zeleninových paprik. Vyséváme do propařeného nebo
supresivního výsevního substrátu. Osivo klíčí nejlépe při teplotě dvacet osm až třicet stupňů
Celsia. Jakmile se rozvinou děložní lístky, přesadíme je do kontejnerů. Vyséváme rovněž
salát, rajčata, celer, rané košťáloviny a majoránku s bazalkou. Z balkónovek si můžeme
z výsevu vypěstovat klasické muškáty, delší dobu potřebují i petúnie nebo gazánie a jiřinky.
Supresivní výsevní substrát je připraven ze směsi rašeliny s upravenou pH reakcí
a perlitem. Je vhodný jak k setí semen, tak i k přepichování řízků rostlin. Substrát je
obohacen hnojivem se základními i stopovými živinami, dále je obohacen o houbu
Trichoderma virens, která aktivně potlačuje původce houbových onemocnění (rodů
Fusarium, Pythium, Sclerotinia a Rhizoctonia), které způsobují padání a odumírání
klíčících a vzcházejících rostlin. Také je obohacen o houbu Metarhizium anisopliae, která
představuje účinnou prevenci před poškozením hmyzími škůdci, napadajícími kořenový
systém rostlin, např. před larvami kovaříků (tzv. drátovců), lalokonosců, chroustů
a chroustků, krtonožek, osenic a řady dalších. Tato houba působí i na hmyzí škůdce, kteří
v půdě prodělávají pouze část svého vývoje (např. třasněnky).
Pokud nemrzne a není na záhonech vrstva sněhu, začneme s výsevy mrkve a petržele.
Tyto zeleniny klíčí velmi dlouho a časným výsevem získáme několik týdnů náskok. Do
studeného pařeniště můžeme podle počasí již začít s výsevy ředkviček.
Zahradní centrum pod kloboukem

INZERCE

VETERINÁRNÍ LÉKAŘ
MVDr. Karel Tvrdoň
Terénní veterinární lékař pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky se zázemím
v obci Němetice
Poskytované služby:
Prevence, diagnostika, ošetření
Chirurgické zákroky
Čipování, očkování, vystavení průkazu
Prodej krmiv, diet, antiparazitárních přípravků
Chovatelské poradenství
Více informací: +420 606 022 980

KOUPÍME DŮM v Kelči
případně vyměníme za byt 3+1 v Kelči – po rekonstrukci
Prosím volejte: 722 497 604
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
84 let Františka Hegarová
Miroslav Ordán
85 let Josef Pavlica
Zdeněk Tomášek
88 let Ludmila Kohnová

60 let Jan Hlavica
Kelč
Ivan Pastrnek
Babice
Olga Pavlištíková
Němetice
65 let František Staša
Kelč
Jarmila Bělocká
Kelč
Karel Ovčáčík
Kelč
Vlastimil Jiříček
Kelč
75 let Jaroslav Jiříček
Kelč
Teodor Syryčanský Kelč
80 let Ivan Drábek
Babice
Ludmila Pavlištíková Babice
81 let Antonín Pitrun
Kelč
82 let Františka Kašparová Komárovice
83 let Stanislav Hlavica
Kelč
Antonín Večeřa
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Němetice
Kelč

Narození
Natálie Plesníková

Komárovice

Úmrtí
Karel Majdloch
Vratislava Pavlíková

75 let
65 let

Kelč
Kelč
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