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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
„BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.“
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webuwww.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři. Vzhledem k současné epidemické situaci při-pravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při
kterých dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do domácností bude probíhat podob-ně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických
pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné
formuláře bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání
bude zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Sčítací komisaři pro Kelč a místní části:
Vojtěch Pelc - Kelč
Jan Ryška - Kelč, Lhota, Babice
Lenka Pelcová - Němetice, Komárovice
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně, provádí sečtení jejich zákonný zástupce,
opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech
krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2021

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují
činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť
a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
Podrobnější informace naleznete na webu www.scitani.cz a na webu www.kelc.cz (úřední deska)

Usnesení z 48. zasedání Rady města Kelč dne 15.2.2021.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby sjezdu, elektrického vedení a dešťové
kanalizace ke stavbě „Novostavba rodinného domu na parcele č. st.279 v k.ú. Kelč-Nové
Město“ na pozemku parc.č. 241/115 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníkem Ing. Petrem
Smahlem, Kelč 401, 756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby kanalizační přípojky a vodovodní
přípojky ke stavbě „Novostavba rodinného domu na parcele č. 1967/6 v k.ú. Kelč-Nové
Město“ na pozemcích parc.č. 1992/2, 1992/3 a 1968 v k.ú. Kelč-Nové Město se stavebníky
Radkem a Hanou Klausovými, Kelč 69, 756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby sjezdu, přípojky splaškové kanalizace
a vodovodní přípojky ke stavbě „Novostavba rodinného domu na parcele č.298/5 v k.ú.
Kelč-Staré Město“ na pozemku parc.č. 298/6 a 297 v k.ú. Kelč-Staré Město se stavebníkem
Ing. Petrem Hlavicou, Kelč 505, 756 43 Kelč a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31.12.2020 dle předložené
zprávy a předává ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje pronájem části pozemku p.č. 994/1 v k.ú. Kelč-Nové Město (zahrádka)
paní Ireně Menšíkové, Kelč č.p. 508 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu bytové jednotky č. 1 v domě č.p. 59
v Kelči a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Rada schvaluje na základě žádosti Ing. Petra Smahla, Kelč 401, 756 43 Kelč, o koupi
obecního pozemku a předaného geometrického plánu 721-140/2020 ze dne 10.12.2020
záměr prodeje pozemku p.č. 241/225 orná půda v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 78 m2.
Rada schvaluje na základě žádosti Anny Bičanové, Kelč 511, 756 43 Kelč, o koupi obecního
pozemku a předaného geometrického plánu 721-140/2020 ze dne 10.12.2020 záměr
prodeje pozemku p.č. 241/224 orná půda v k.ú. Kelč-Nové Město o výměře 118 m2.
Rada schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace –
Zdravotnické středisko – stavební úpravy“ se zhotovitelem stavby BP projekt, s.r.o.,
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Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 25832395 a pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
Rada revokuje své usnesení č.365/44 ze dne 26.11.2020 tak, že schvaluje pronájem
a nájemní smlouvu k bytu č. 305 v domě č.p. 290 v Kelči paní Alexandře Dubeňové, Kelč
č.p. 341 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Rada bere na vědomí ukončení výpůjčky nebytových prostor – sezónního kiosku, budovy
č.p. 592 s Tělovýchovnou jednotou Kelč, Kelč č.p. 224, IČ: 64123197, ke dni 31.12.2020
včetně uhrazení částky 186.336, - Kč Tělovýchovné jednotě Kelč, za předčasné ukončení
výpůjčky dle čl. III, Smlouvy o výpůjčce.
Rada schvaluje poskytnutí finanční dotace žadatelům na činnost v roce 2021 dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu podpisem
veřejnoprávních smluv.
Příloha usnesení č. 402/48 z 48. zasedání Rady města Kelč ze dne 15.2.2021.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finančních dotací na rok 2021:
1. Syryčanský Jiří, Kelč 408 (tenis)
15.000,- Kč
2. Stříteský Dominik, Kelč 513 (motorismus)
30.000,- Kč
3. Sdružení rodičů při MŠ Kelč, z.s.
20.000,- Kč
4. Amatér Komárovice, z.s.
14.000,- Kč
5. Český svaz chovatelů, ZO Kelč
25.000,- Kč
6. SH ČMS - SDH Babice
14.000,- Kč
7. JUNÁK – Český skaut, středisko Kelč, z.s.
25.000,- Kč
8. Motoclub - Kelč, z.s.
40.000,- Kč
9. TOM Myšáci Kelč, z.s.
20.000,- Kč
10. Český svaz včelařů, z.s.
20.000,- Kč
11. HC Komárovice Bulls, z.s.
5.000,- Kč
12. Klub modelářů Kelč, z.s.
10.000,- Kč
13. Český rybářský svaz, z.s., MO Kelč
25.000,- Kč
14. Myslivecký spolek Kelečsko
5.000,- Kč

Usnesení z 49. zasedání Rady města Kelč dne 8.3.2021.
Rada schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8020241/VB/001, Babice u Kelče, p.č. 6/6, 7, 8 a 585/2,
NNK na pozemcích parc.č. 578/7, 578/1 a 6/2 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IE-12-8008086/VB/001, Babice, VN25, REK.DTS VS_5461,
DTS, NNK na pozemcích parc.č. 54/1, 578/1, 617/1, st.57, 578/7 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.
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Rada schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN), č.21_
SOBSO1_4121765677, pro parcelu č.271 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 bezplatný pronájem Hasičského domu a sportovního areálu u ZŠ Kelč
p. Karlu Líznarovi, Kelč č.p. 331 pro potřeby příměstského tábora pro děti ve dnech
9.8. – 13.8.2021.
Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou
k 31.12.2020 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření ZŠ za rok 2020 a převedení
hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 28.097,24 Kč do rezervního fondu školy.
Rada schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Kelč, příspěvkové organizace, sestavenou
k 31.12.2020 dle předložené hodnotící zprávy o hospodaření MŠ za rok 2020.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby sjezdu ke stavbě „Novostavba
RD Kelč na p.č. 219/1, k.ú. Kelč-Nové Město“ na pozemcích parc.č. 219/2 v k.ú. KelčNové Město se stavebníky Ing. Markem Ajdarówem, Čekyňská 132/22, 750 02 PřerovŽeravice a MUDr. Petrou Horňákovou, Tř.1.Máje 1623, 753 01 Hranice a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby jednotné kanalizace ke stavbě
„Prodloužení kanalizace Komárovice“ na pozemcích parc.č. 904/1 a 916/1 v k.ú.
Komárovice se stavebníkem Ing. Tomášem Foukalem, Komárovice č.p. 47, 756 43 Kelč
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. Komárovice, parc. č. 659/13–1 ks bříza
bělokorá.
Rada stanovuje plat ředitelce Mateřské školy Kelč v souvislosti se zařazením do vyššího
platového stupně podle počtu let započitatelné praxe.

Pokladna MěÚ
- Poplatek za odpad
Od středy 7.dubna 2021 lze poplatek za odpad a psa uhradit i v pokladně MěÚ v Kelči
(hotově nebo platební kartou). Zároveň bude možné si vyzvednout i známku na popelnici.
Pokladna pro tyto účely bude otevřena:
pondělí 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30
středu 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:30
V rámci ochrany zdraví všech občanů i pracovníků úřadu bude občanům umožněn
vstup do pokladny pouze jednotlivě za dodržení všech protiepidemiologických opatření.
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- Informace pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba.
Výše uvedené fyzické osoby mají povinnost platit místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato povinnost vyplývá z § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů a následně čl. 2 odst. 1 a 2 Obecně závazné vyhlášky města
Kelč č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně
a nerozdílně.
Týká se to i těch majitelů, které výše uvedené nemovitosti pronajímají.

Česká pošta oznamuje
Důchody splatné 2. dubna budou vypláceny 1. dubna.
Důchody splatné 4. dubna budou vypláceny 6. dubna.
Alena Klvaňová, vedoucí pošty Kelč

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Kelč může za rok 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 17,54 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,48 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 209,26
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 81 ks
Nebylo nutné vytěžit 10 280,17 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
385 krát.
Došlo také k úspoře 105 826,11 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom
spustili cyklus myčky nádobí 105827 krát.
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Podařilo se recyklovat 10 086,35 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by
bylo možné použít pro výrobu 414 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 356,01 kg mědi, což by postačilo
pro ražbu 63291 1€ mincí, nebo 439,79 kg hliníku, který by stačil na výrobu 29320 plechovek o objemu 0,33 l.
(Data uvedená v tomto článku byla vygenerovaná z informačního systému RECOS
pro město Kelč)

ECOBAT - Loni jsme do sběrných nádob vybrali 165 kg baterií
Do sběrné nádoby u nás v Kelči jsme v roce 2020 vytřídili 165 kg použitých baterií.
Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by
pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na
sběrná místa, včetně toho u nás na úřadě, předcházíte těmto škodlivým procesům, které
se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací
získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí
zatěžovat další těžbou.
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Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme zhruba 45
procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700
tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné
spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má
to velký smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií
získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.
Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď.
Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě
popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.
Každý máme možnost volby – chovat se
zodpovědně a dát použitým bateriím šanci
na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po
recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme jasno – volíme zodpovědnost!
Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií,
které byly v loňském roce u nás na úřadě
vybrány, bylo recyklací získáno 107 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se
počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.
Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdávat použité baterie, najedete v přízemí
Městského úřadu v Kelči.
Více informací si můžete přečíst na
www.ecobat.cz nebo na FB profilu
ECOCHEESE.
Za tým ECOBAT Alice Kyselová

KULTURA

Divadelní představení
Perfect days 21.4.2021 – ZRUŠENO.
Agentura hledá náhradní termín.
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Na březen jsme měli v mateřské škole trochu jiné plány, než byla nakonec skutečnost.
Na základě vládního usnesení z 26. února 2021, které zakázalo osobní přítomnost dětí na
vzdělávacím procesu, jsme ve školce „osiřeli“. Všichni zaměstnanci využívají čas k velkému úklidu a dezinfekci jak tříd a hraček, tak kuchyně i dalších prostor, abychom měli vše
krásně čisté a připravené, až se budou moci děti zase vrátit. Paní učitelky také pracují na
přípravě výuky distanční formou. Předškoláci mají v době distanční výuky povinnost se
takto vzdělávat, mladší děti mají plnění „úkolů“ dobrovolné. Jsme vděčni za každou zpětnou vazbu a informace, jak se dětem úkoly daří, nebo co je pro ně těžké.
V době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje ještě není známo, kdy nám vláda povolí školku znovu otevřít. Rodiče budou o znovuotevření informováni na webových stránkách mateřské školy a také emailem.
Mateřská škola Kelč získala z rozpočtu Evropské unie dotaci na realizaci projektu „Inkluze III v MŠ Kelč“ (registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018759).
Podpora byla získána v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy Šablony III. Realizace v období od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: personální podpora – školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků,
sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektový den ve škole.
„ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“ proběhne dne 4. května 2021.
Od září 2017 byla zavedena povinná docházka dětí k předškolnímu vzdělávání v posledním roce před nástupem do základní školy (děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).
Zápis bude probíhat na základě metodického doporučení MŠMT. Všechny informace
naleznete na webových stránkách školky: mskelc.cz/info
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

„Škola v pyžamu“
Tak by se mohla podle slov žáků 2. stupně nazvat současná školní výuka, neboť mnozí
z nich začínají vyučovací den opravdu v pyžamech a až v průběhu dopoledne se převlékají
z nočních úborů do běžného denního oblečení. Za poslední rok chodili žáci 2. stupně do
školy asi 10 týdnů a zbylou část absolvovali na dálku. Asi toho už všichni máme tzv. po
krk a vyhlídky na změnu jsou zatím nejasné. Učitelům i žákům chybí osobní kontakt, děti
ztrácejí chuť do učení a i premianti a nadané děti postupně přichází o vnitřní motivaci.
Svým žákům jsem v prosinci loňského roku položila následující otázky:
Co považuješ za plusy a mínusy distanční výuky? Co ti nejvíc v této době chybí?
Téměř všichni se shodli na tom, že nejvíce jim chybí přítomnost ve škole a osobní kontakt se spolužáky a vyučujícími.
11

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

duben 2021

Po několika měsících se k tématu vracím a otázky jsem rozšířila na:
Těšíš se už do školy, nebo by ti nevadilo, kdyby distanční výuka i nadále přetrvávala?
Máš nějakou vtipnou historku z on–line vyučování?
Zde jsou některé z odpovědí a hned na začátku uvádím tu, která současnou situaci
vystihuje podle mého názoru nejlépe:
Otázka: Máš nějakou vtipnou historku z on–line vyučování?
Odpověď: Ne, nejlepší historky se dějí v pravé škole.
A tady jsou další reakce:
• Jednou, když jsem se učil, tak přišel můj pes do mého pokoje. Pak svým čumákem
zmáčkl tlačítko na stop/start a tak mi vypl celý počítač.
• Nepamatuji si, kdy to bylo, ani jaký předmět to byl, ale pamatuji si, když mi uprostřed
hodiny skočil můj kocour na stůl a lehl si na moji klávesnici. Hlavu si položil na můj
reproduktor a opřel se o monitor, za chvíli už spal. Když jsem se ho snažila zvednout,
omylem jsem se odpojila z hodiny. Na hodinu jsem se hned zpátky připojila a naštěstí
si nikdo nevšiml, že jsem se odpojila.
• Zapomněl jsem si vypnout mikrofon a celá třída slyšela, jak si domlouvám oběd.
• Nejvíce mi chybí škola. A procházky do školy a zpět.
• Popravdě je mi to jedno, jak se učím, já vydržím obojí (pozn. distanční i prezenční
výuku).
• Nevidíme se, neslyšíme či nevidíme živé reakce, krátké přestávky, někdy se hodiny přetahují, více úkolů, více písemek, někdy se učitel seká, ale my taky, občas se nevidí sdílená obrazovka, vypadávají internety, nejde mikrofon či celé teamsy.
• Rozhodně bych do školy šel, ale mohla by být aspoň jednou týdně online výuka.
• Chybí mi tělocvik, bolí mě oči z online hodin, vadí mi, že nemáme skoro žádné přestávky a vyhovuje mi, že se můžu kdykoliv najíst.
• Moc se těším do školy, už mě nebaví online hodiny.
• Nemusím se převlékat z pyžama, mám více času na psa (po škole), ale mluvím s počítačem, chybí mi spolužáci.
• Těším se do školy.
• Nemusím brzo stávat, mám hodně času, ve středu máme první hodinu až v 8:55, můžu
být v pyžamu.
• Máme malé přestávky, pořád někomu vypadává teams.
• Chybí mi kroužky, chybí mi společnost spolužáků.
• Ano, šla bych do školy a ráda, protože mamka musí pořad vařit.
• Za plusy považuji to, že můžu trávit čas víc venku a že se nemusím ráno honit. Taky
jsem ráda, že nemáme podle mě ne úplně důležité předměty (HV, TV, VV...), tím pádem mám více času na učení a přípravu na písemky.
• Chybí mi prostředí a atmosféra školy, výlety.
• Kdyby to šlo, tak bych se do školy vrátila ráda.
• Chybí mi kontakt se spolužáky a kamarády.
12
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Už bych šel do školy, protože mě nebaví sedět pořád doma.
Chybí osobní kontakty, škola, úsměv, smích.
Radši bych brala školu (pokud se do ní ještě vůbec někdy dostanu), v online výuce je to
občas strašně chaotické, pak mi taky hodně vadí technické problémy, většinou se nevidíme, ve škole nám to líp vysvětlí a můžou vidět naše reakce, někdy učitelé čtou hodně
rychle, pak taky ve škole jsou různé pomůcky - na přírodopis mikroskop, na zeměpis
glóbus, mapy atd. A ve škole je větší sranda.
Myslím si, že by už bylo lepší jít do školy, kdyby to šlo.

Deváťáci vítají změnu termínu
Na začátku března oznámilo MŠMT změnu termínů konání jednotné přijímací zkoušky na střední školy a víceletá gymnázia. První řádný termín je stanoven nově na 3. května
2021, druhý řádný termín na 4. května 2021. Pro víceletá gymnázia platí termíny 5. a 6.
května. Žáci naší 9. třídy posunutí termínu přijímacích zkoušek o tři týdny vítají a tuto
dobu využijí spolu s vyučujícími k intenzivní přípravě na zkoušky.

Polepy schodů
V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) a částečně z vlastních
prostředků jsme jedno schodiště v přístavbě školy vylepšili barevnými tematickými polepy na míru, a to jak obsahově, tak grafickým zpracováním. Polepy jsou velmi kvalitní
a nápadité, takže vydrží jednak každodenní provoz (pohyb na schodech a úklid) a zároveň
celkově „prokoukla“ celá chodba se schodištěm.
Přední strany schodů jsou denně v zorném poli žáků, a proto je ideální tímto způsobem
schody využít. Věříme, že žáky novinka zaujme a že je třeba bude motivovat k vzdělávacím
činnostem v době přestávek nebo při odpoledních činnostech ve školní družině.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitelky školy

SPORT

Trénink venku v mrazech
Stále trénujeme venku, co to jde. Nový dřevěný velodrom už je potřeba. Máme takovou
podmínku, že pokud je venku více jak -5 °C, tak jdeme trénovat dovnitř. Je to hodně o zvyku, dýchat studený vzduch venku je nepříjemné. Takové menší otužování v zimě.
Ke konci ledna jsem se rozhodl vypravit s Tomášem Bábkem na Mallorku kvůli teplejšímu počasí. Vypravili jsme se na vlastní pěst bez týmu Dukly Brno. Tomáš to pojal jako
13
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přípravu na olympiádu a já jel jako sparingpartner. Rozhodli jsme se na poslední chvíli, koupili si
sami letenky a hned za týden už letěli. Naše soustředění přišlo ve vhodnou dobu, protože v České
republice začalo hodně mrznout a trénovat v takových podmínkách je nemožné. Zařídili jsme si
trénink na velodromu a domluvili si místní posilovnu. Našim stěžejním cílem byla samozřejmě
vytrvalostní cyklistika. Některé dny bylo až přes
dvacet stupňů. Získali jsme tak velký posun v tréninku, protože nás tělo v tomto teplém počasí
pustilo do vysoké intenzity a zatížení. I přes větší
proticovidová opatření ve Španělsku jsme dokázali odtrénovat 41 hodin čistého času a najeli na
kole necelých 800 km za 14 dnů. Opravdu jsme
si toto soustředění užili a odtrénovali všechno, co
bylo potřebné v naší další přípravě.
Hned po příletu zpět do Brna jsem se zúčastnil série virtuálních závodů, tzv. six day. Na tyto závody je třeba pozvánka od pořadatelů.
Závodí se po celém světě. Velká sledovanost je v Německu a Anglii, kde je do posledního
místa vyprodaná hala. Všechno spočívalo v tom, že jsem byl doma připojen na chytrém
trenažéru a mé šlapání se přenášelo online do aplikace bkool. Tyto závody je možné sledovat v pátek, sobotu i neděli. Totéž se bude opakovat další víkend. Stačí pouze vyhledat na
Facebooku profil „six day cycling“ a pustit si živé vysílání. Počet sledujících na Facebooku
dosahuje až 55 tisíc fanoušků. Odvysílané série přiložím na konci článku. Bohužel Vám
zatím nemohu říct, jak dopadnu, protože se stále ještě virtuálně závodí.
Už příští týden se vydám do Bulharska na společné soustředění se svým týmem. Jedeme tam především za dřevěným velodromem. Zde strávíme dalších 14 dnů a budeme trénovat na nadcházející závody, a to světové poháry. Moje zaměření je stále 1 km s pevným
startem a třetí pozice v týmovém sprintu. Je nás v týmu opravdu hodně a troufám si říci,
že toto soustředění může napovědět, jaké bude pohárové složení týmového sprintu. Není
to poslední soustředění, další absolvujeme ještě před světovými poháry už v plném složení
na závody, které by měly být na konci března. Máme informace, že by světové poháry měly
pokračovat dle programu, tedy duben, květen a červen.
V příloze zasílám odkazy na virtuální závody. Dále týmové foto z nedávného focení
a fotky z Mallorky.
https://www.facebook.com/watch/?v=1514309398771787
https://www.facebook.com/watch/?v=424110795484316
https://www.facebook.com/watch/?v=262176691944318
Děkuji, že mě podporujete i nadále. 24.2.2021
S pozdravem Jiří Janošek
14
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Ze života farnosti
Vážení občané města Kelč a městských částí, milí farníci,
loňský rok bude zapsán v kronikách jako „pandemický“ nebo „covidový“. Dosud
trvající vládní opatření proti šíření viru způsobují, že není možné zvát ani na nedělní
a sváteční bohoslužby do farního kostela jako dříve. Prosím, vydržte u přenosů TV Noe
a na internetu. Využijte nabídku bohoslužeb ve všední dny a otevřeného farního kostela
k adoraci i každé nedělní odpoledne od 14 do 16 hod. Aspoň jednou během velikonočních svátků od Květné neděle 28.3. do neděle Božího milosrdenství 11.4., a aspoň jednou
od 2. do 8. neděle velikonoční se může každý zapsat na nedělní mši svatou v předsíni
farního kostela. Na radnici do Kladerub děkuji za velkou vstřícnost, díky které máme
dvakrát týdně zajištěný přenos bohoslužby z kostela sv. Cyrila a Metoděje na Youtube
a náš web kelc.farnost.cz.
K roku 2021 se pojí několik výročí: oslavíme 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily. Této naší první národní světici je zasvěcena kaple v Babicích, postavená v roce
1971. Na podzim si připomeneme 50 let od jejího postavení a k tomuto výročí se podařilo opravit fasádu a natřít venkovní konstrukce i střechu. Svěcení babické kaple bylo
možné až po listopadu 1989. Otec František Král tehdy slavnost připravil na 20. 9. 1992
a Mons. Jan Graubner ji vykonal den před svým jmenováním olomouckým arcibiskupem. Padesát let od postavení a požehnání kaple Panny Marie v Němeticích pak oslavíme v neděli 18. července.
Ke kráse a důstojnosti prostředí kolem farního kostela se snažíme každý rok přispět, letos přišla na řadu oprava schodiště od křižovatky u Lidového domu i se sochami
svatých Cyrila a Metoděje. Sbírku „240“ se podařilo díky Vašim darům o Vánocích dokončit, MgA. Petr Lacina a MgA. Vendula Vítová zpracovali restaurátorský záměr, který
projednávají s Mgr. Petrem Zajícem z MěÚ Valašské Meziříčí, pověřeným památkovou
péčí v našem katastru a do července má být hotovo.
Prvním plánovaným krokem oprav Lidového domu je přivedení a zapojení sítí vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu. Na začátku dubna bude, dá-li Bůh, odlita podlaha přízemí. Na některý z dubnových víkendů plánujeme „Den návštěv na stavbě“, aby
všichni, kdo budou na vybudování bydlení a kavárny spojené s opravou Liďáku přispívat,
mohli vidět výchozí situaci při zahájení prací.
Všem v Kelči a okolí do nadcházejících Velikonoc přeji vytrvalost a trpělivost při
snášení omezení, které působí stále probíhající pandemie, a radostnou naději na brzká
setkání i ve větším společenství
o. Jan Bleša, farář
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Klub modelářů Kelč
Z minulého čísla Zpravodaje:
„Zaznamenali jsme úspěchy v soutěžích on-line v rámci EU. Rádi bychom
uspořádali výstavu modelů v dubnu 2021,
případně na podzim téhož roku. Přikládáme fota našich modelů, snad se vám budou líbit.“
KIT SHOW - podzim??? Budeme doufat, že se výstava uskuteční.
Miroslav Pajdla, Klub modelářů Kelč
Tomáš Volf

Jan Stržínek

Luděk Stříteský

Miroslav Pajdla
16
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Duben – čas sázení a hnojení
Nejen, že vyséváme a sázíme skoro všechny druhy zeleniny (sejeme mrkev, petržel,
kapustu, saláty, červenou řepu, hrách; z předpěstované sadby ven vysazujeme rané druhy zelí, kapustu, kedlubny, salát, květák a pórek). Ale hlavně je nejvhodnější doba na
výsadbu ovocných stromků, zakládání živých plotů. Můžeme doplňovat okrasné záhony
novými kousky – sázíme jahody, bylinky, růže (výhony sestřihneme je na 2 – 3 očka,
polyantky na 5), jehličnany se zemním balem, troufneme si i na velký strom. Jaro nám
zaručuje dobré ujmutí všech rostlin, ale nikdy nezapomeneme na zálivku a dostatečné
sestřižení výhonů.
Přímo vyséváme druhy letniček, které vytvářejí dlouhý kůlový kořen a nesnášejí přesazování (měsíček, slunečnice. aksamitník, černucha, šrucha, hrachor, mák, lichořeřišnice, krásenka, šater).
Přihnojování cibulovin, jahod a růží je samozřejmostí. Používáme průmyslová
i organická hnojiva, nejlépe v kombinaci. Nesmíme zapomenout na trvalkové záhony,
okrasné trávy a ovocné stromy.
Ovoce navíc postřikujeme při rašení a v květu proti kadeřavosti, strupovitosti, padlí,
monilióze, červivosti, mšicím, pilatkám, vlnovníku, sviluškám,..).
Nejvíc hnojiva však potřebuje náš trávník, který jsme nedříve řádně vyhrabali, provzdušnili vertikutátorem a pak už jen hnojíme a sečeme. Od poloviny dubna je také
vhodná doba pro zakládání nových trávníků.
Na konci dubna už sázíme hlízy mečíků, montbrécií, jiřin. Do skleníku sázíme v druhé půli dubna papriky, rajčata, lilky a cukety.
Katarína Ďuranová, ZC POD KLOBOUKEM Valašské Meziříčí

Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má daný pozemek
sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit si, jaký bude strom v dospělosti
i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina má totiž specifické nároky. Některé preferují
vyšší vlhkost, jiné jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit.
Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly lísky,
břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamyslet byste se
měli i nad tím, zda se výsadba do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří a vytlačuje
původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
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Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních
zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry jako
přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.“
Z toho vyplývá, že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém
Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o tom,
co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů na finanční zdroje, najdete na webu
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak
o ně po výsadbě pečovat. Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory
výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, kdo od roku 2019 vysadil stromy
mimo les. Po zaregistrování se strom přidá na interaktivní mapu a započítá se mezi nové
stromy vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů vysazených v ČR
a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá.
S úctou Anna Poledňáková, PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost

Mobilní hospic Strom života je tu pro Vás i v době pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach,
že už se nikdy neuvidíte a možná se ani nestihnete rozloučit,
může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je všechno naruby a mění se
ze dne na den, organizace Mobilní hospic Strom života se svými
pobočkami neomezuje provoz a poskytuje vysoký standard specializovaných zdravotních a sociálních služeb v domácím prostředí pacientů. Bezplatné služby jsou určeny pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly vyčerpány všechny
možnosti léčby, i jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným zdravotníkům, pro
které je prioritou péče o pacienty s Covid_19. Ostatní neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina tím nejdůležitějším článkem a spolu s pra18
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covníky hospice naplňuje poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu, doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.
Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich
rodinných příslušníků. Je připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením nebo nemocné Covid_19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci, ulehčit
přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz
nebo na telefonním čísle 553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná a milostivá,
protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Hledáme výpomoc s údržbou zahrady
– ořez stromů, sekání trávy a údržbu zeleně v okolí domu.
Odměna 150 Kč/hod. Info: 777 210 308.
INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
65 let
Jarmila Radová
Antonín Jiříček

Kelč
Kelč

70 let
Josef Chvatík
Marie Klabačková
75 let
Oldřich Nehyba
Marie Klvaňová
Jarmila Porazilová
Josef Tvrdoň
80 let
Rolincová Jaroslava

83 let
Ludmila Blažková
Jiří Matyska
Vojtěch Gerla

Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

82 let
František Porazil
František Smahel

Kelč
Kelč

Lhota
Němetice
Kelč
Kelč

83 let
Jan Mikušík
Stanislav Plesník

Kelč
Kelč

87 let
Libuše Staňková

Kelč

89 let
Jiří Rolinc

Němetice

Němetice

Úmrtí
Anna Rýdlová
86 let
František Hatlapatka 64 let
Jaroslav Rušar
65 let

Kelč
Komárovice
Němetice

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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ZŠ KELČ - POLEPY SCHODŮ
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