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MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE

USNESENÍ z 50. zasedání Rady města Kelč dne 23.3.2021
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Oprava
fasád radnice – Kelč č.p.5“ o výběru nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč LARS
M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 33 Krhová, IČ: 48399710.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43 Kelč,
IČ: 00303925 a LARS M+K s.r.o., Pod Jehličnou 519, 756 33 Krhová, IČ: 48399710 dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada rozhodla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci – stavební práce „Stavba
chodníku podél silnice III/4395, silnice III/43911 – spojovací úsek směr Kelč“ o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ:
68335041.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kelč, se sídlem Kelč 5, 756 43
Kelč, IČ: 00303925 a Radek Pajdla, Kelč 549, 756 43 Kelč, IČ: 68335041 dle předloženého
návrhu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor se společností
Z-Group bus, a.s., tř.Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín, IČ: 45192120.
Rada vyhlašuje na základě žádosti společnosti TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37,
746 01 Opava, IČ: 49606395 záměr pronájmu nebytových prostor – jedné místnosti
o výměře 15,0 m2 v budově MěÚ Kelč v Kelči č.p. 39 na pozemcích p.č. st. 5/1 a st. 5/2
v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada schvaluje nájemní smlouvu č. SML/0176/21 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace, K majáku 5001, 760 01 Zlín na nájem částí pozemků Zlínského
kraje v k.ú. Němetice za účelem realizace stavby „Stavba chodníku podél silnice III/4395,
silnice III/43911 – spojovací úsek směr Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ z 14. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 25.3.2021
Zastupitelstvo schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kelč pro rok 2021 níže uvedeným organizacím v uvedené výši a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv.
Orel jednota Kelč, Kelč 142
50.000, - Kč
Tělovýchovná jednota Kelč, z.s., Kelč 592 210.000, - Kč
Římskokatolická farnost Kelč, Kelč 107
100.000, - Kč
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku města Kelč p.č. 418/11 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 31 m2 odměřeného z pozemku města Kelč p.č. 418/1 ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Němetice za pozemek Aleny Šnejdrlové p.č. 741 ostatní
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plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 odměřený z pozemku p.č. st. 24/1 v k.ú. Němetice,
podle geometrického plánu č. 305-318/2020 ze dne 20.10.2020. Za rozdíl ve výměře
směňovaných pozemků, která činí 26 m2 zaplatí Alena Šnejdrlová, Němetice 30, 756 43
Kelč částku 2.080, - Kč (80 Kč/m2). Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem směnné
smlouvy.
Zastupitelstvo revokuje své usnesení č.96/11 ze dne 18.6.2020 tak, že schvaluje prodej
pozemku p.č. 1328/102 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město
odměřeného z pozemku p.č. 1328/11 v geometrickém plánu č. 648-1173/2020 ze dne
30.11.2020 Renému Staroňovi, Kelč č.p. 111 za kupní cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 680/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
34 m2 v k.ú. Němetice odměřeného z pozemku p.č. 680 v geometrickém plánu č. 307125/2020 ze dne 14.12.2020 manželům Ireně a Jiřímu Staňkovým, Němetice 40 za kupní
cenu 80,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na opravu kulturních památek v roce 2021
dle schváleného Programu regenerace Městské památkové zóny Kelč takto:
Na akci „Oprava fasád radnice – Kelč č.p.5“, vlastník Město Kelč, Kelč č.p. 5, IČ: 00303925
státní finanční podpora
200.000,- Kč
podíl města Kelč
323.828,- Kč
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Zastupitelstvo deleguje starostu Ing. Karla Davida, jako zástupce města Kelč na řádnou
valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106, 755 01
Vsetín, IČ: 47674652, která se koná dne 3.6.2021 ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko,
Horní náměstí 2. Náhradníkem určuje Jaroslava Stašu, místostarostu města Kelč.

Produkce odpadů v Kelči za rok 2020
Přehled vybraných komodit:
směsný komunální odpad
velkoobjemový odpad
bio odpad
stavební odpad
papír
plast
sklo
tetrapak
a další druhy odpadů

513,36 t
135,26 t
93,19 t
63,42 t
35,05 t
44,72 t
35,66 t
01,45 t

Popelnice, kontejnery
Sběrný dvůr, hřbitovní odpad
Sběrný dvůr, město
Sběrný dvůr
Pytlový svoz, kontejnery, Sb.dvůr
Pytlový svoz, kontejnery, Sb.dvůr
Pytlový svoz, kontejnery, Sb.dvůr
Pytlový svoz, kontejnery, Sb.dvůr

Celkové množství veškerého opadu vyprodukovaného občany Kelče a místních částí činí 949,14
t, což je 351,27 kg na občana. Množství nezahrnuje odpady z firem.
(MS)
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Pytlový svoz tříděných odpadů
v květnu 2021
Plasty
Papír, náp.karton

středa 12.5.2021
pátek 21.5.2021

Sběrný dvůr v Kelči
sobota 8.5.2021 - ZAVŘENO.
„Den Země“… „Ukliďme Česko“… „Ukliďme Kelč“
Úklid našeho města, místních částí a hlavně okolí si vzali na starost místní spolky. V Komárovicích uklízeli hasiči, v Kelči fotbalisti a skauti.
Skauti dovezli do sběrného dvora - 650 kg odpadu, fotbalisti 165 kg a hasiči 220 kg. Dohromady posbírali cca 1035 kg odpadu. Jen pro zajímavost – bylo to 64 pytlů.
Tímto děkujeme všem, kdo se do úklidu zapojil.
Pokud bude strany spolků, organizací nebo samotných občanů – rodin, zájem o takový
úklid, nemusí to být jen v rámci celorepublikových nebo jiných akcí, ale i jako čistě osobní zájem,
město poskytne pytle pro sběr, popř. i ochranné rukavice a zajistí odvoz posbíraného odpadu.
(MS)

KULTURA
Všichni s napětím a nadějí očekáváme postupné rozvolňování pandemických opatření.
Jak to bude v kultuře, to prozatím nikdo netuší. Nicméně program pro letošní Kelečské slavnosti je připravený a s manažery vystupujících jsme v neustálém kontaktu a řešíme různé
varianty. Pokud bude povolená venkovní akce, ale s různými omezeními či povinnostmi (testování, zákaz prodej apod.), tak se slavnosti s největší pravděpodobností neuskuteční. Pokud
to ale jen trochu půjde, s radostí se do pořádání akce pustíme.
Program by mohl vypadat takto:
Pátek – koncert houslisty Jaroslava Svěceného v kostele
Sobota – stezka pro děti, Tereza Mašková, YoYoBand, Marian 333, večerní zábava, ohňostroj
Neděle – Lucie Redlová, Olga Lounová a doprovodné programy (MŠ, RytyŠuty aj.)
+ atrakce pro děti, kolotoče.
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Během letních prázdnin plánujeme 4 promítání letního kina. O filmech se jedná. Kelečský triatlon by měl být 28.srpna. Dětský den ve spolupráci s místními spolky a organizacemi
bychom také rádi uskutečnili během letních měsíců. O přesunutých divadelních představeních vás budeme informovat v dalších číslech Zpravodaje.
(MS)

HISTORIE

Kelč v době 2.světové války
Úryvek ze seminární práce Jana Valucha, Kelč.
Stíny protektorátního života dopadají na Kelč
Události v Kelči od roku 1939 do roku 1944
15. března 1939 proběhla okupace zbytku naší republiky (po záboru Sudet a vzniku Slovenského štátu) německými vojsky. Ty také brzo ráno dorazily do Kelče. Některé jednotky
byly ubytovány ve zdejším lidovém domě a v sokolovně. Místní lidé tiše a zklamaně přihlíželi začátku strastiplného období. Kvůli strachu nebyly aktivní projevy nesouhlasu s okupací
možné, každý přečin mohl být tvrdě potrestán. Začátek války se nesl ve znamení stupňujících
se represí vůči obyvatelům, kupříkladu můžeme uvést zavedení systému stravovacích lístků
(potraviny a další potřebné věci se prodávaly pouze proti předloženému lístku), velmi časté
kontroly domácností, všemožných soupisů domácích zvířat apod.
Do roku 1942 působil ve funkci starosty Karel Palata (starostou byl od r. 1933), později
ho nahradil Rudolf Josef. Zde se objevují dva úhly pohledu na tohoto starostu. Někteří ho
označovali za kolaboranta, někteří k němu však měli kladný vztah a na jeho adresu uváděli,
že Kelči mnoho pomohl. Avšak poslední slovo ve vedení města držel německý četník Alfred
Göbel, jeho náměstek.
Nacistický režim v Protektorátu v roce 1941 zrušil tělovýchovné organizace Orel a Sokol,
které se těšily v Kelči velké oblibě. Represe byly namířeny také vůči církvi, byly zakázány veřejné akce a poutě na nedaleký Svatý Hostýn.
Problémy se také vyskytovaly na hospodářské úrovni – potraviny a další komodity byly
na příděl, na porážku domácího zvířete musel mít majitel potřebné povolení, počty zvířat
a výměra půdy protektorátní orgány kontrolovaly, všechny produkty, krom „samozásobitelských dávek“, museli zemědělci odevzdávat a celková situace s nedostatkem ošacení a jídla
byla kritická. V Kelči se situace nemusela zdát tak špatná, jako ve velkých městech v okolí,
neboť většina obyvatel vlastnila alespoň kousek půdy a hospodářství, a proto si mohla alespoň základní obživu vypěstovat, potažmo vychovat. Nebyli tedy odkázáni pouze na potravinové lístky. Avšak s ošacením to bylo právě naopak – města sice trpěla nedostatkem potravin,
kdežto na venkově byl nedostatek oblečení. Tehdejší ceny se pohybovaly na velmi vysokých
částkách – kupříkladu pánský oblek stál přes 2000 K, kvalitní látky musely být nahrazeny nekvalitními, za vysoké boty člověk dal i 1000 K, za pánské polobotky až 500 K. Jídlo bylo také
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drahé, v roce 1942 stál kilogram sádla 200 K, kilogram slaniny 250 K a kilogram vepřového
masa 50 až 60 K. Cena kilového pytlíku nekvalitní mouky se pohybovala kolem 20 K. Nedostatek potravin a ostatních komodit samozřejmě zapříčinil vznik černého trhu, na kterém
částky dosahovaly, v nadsázce řečeno, astronomických čísel.
Z Kelče, stejně jako z celého protektorátu, byli mladí lidé od roku 1942 povinně nasazováni na nucené práce pro Třetí říši. Kupříkladu můžeme zmínit osud ročníku 1924, který byl
v únoru 1944 poslán na nucenou práci do Stuttgartu. Tam strávili celých deset měsíců, vrátili
se až před Vánoci téhož roku.
I přes smutné stíny protektorátního života zájem o sport v Kelči přetrval, velkou popularitu u mladých zde získal volejbal a také fotbal – v roce 1941 byl zřízen Sportovní klub
a u Juhyně bylo založeno fotbalové hřiště. Fotbalový klub se připojil k soutěži a jezdil také na
zápasy do okolních obcí.
(zdroj: seminární práce Jana Valucha, str.7-8 – upraveno autorem pro účely uveřejnění, seznam pramenů k tomuto článku na vyžádání)
Pozn: autor se i nadále zajímá o historii města Kelč, zvlášť o období 2. světové války a připravuje publikaci na toto téma.

MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJE
Druhý týden v dubnu se naše
mateřská škola znovu otevřela pro
děti, které mají účast na předškolním
vzdělávání povinnou a také pro děti,
jejichž rodiče jsou vybraných profesí
(viz mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021).
Počáteční obavy z testování dětí antigenními testy brzy opadly, děti byly
seznámeny s postupem, projevily svoji odvahu a všechny to zvládly. Tímto
chci poděkovat rodičům za spolupráci
při testování. Ve školce byly děti rozděleny do dvou skupin max. po 15 dětech. Paní učitelky se v této době mohly více zaměřit na individuální práci
s předškoláky a zjistit, co děti zvládají
bez problémů a co je potřeba více procvičovat.
Doposud nevíme, jak se bude situace dále vyvíjet a kdy budou moci
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i mladší děti do školky přijít. Z tohoto důvodu ani nemůžeme moc plánovat společné činnosti a akce. Předškoláci se ale zapojí do příprav malého překvapení pro maminky nebo babičky
při příležitosti Dne matek druhou květnovou neděli. Vyrobí malé přáníčko a naučenou básničkou potěší své nejbližší, i když bude záznam zprostředkován opět jen on-line.
S postupným otevíráním a uvolňováním nám přišla nabídka navštívit dětské dopravní
hřiště ve Val. Meziříčí. Předškoláci tedy pojedou 28. května na dopravní hřiště, kde si upevní
znalosti dopravních značek, základních předpisů a zdokonalí se v jízdě na kole nebo koloběžce. Pokud bude možnost, navštíví zároveň i hvězdárnu.
Z projektu MAP rozvoje vzdělávání v ORP Val.Meziříčí jsme pořídili do každé třídy magnetickou popisovatelnou tabuli. Byla nám dodána na konci února, a tak až nyní ji mohou děti
využívat k procvičování předmatematických a předčtenářských dovedností (viz foto).
Po dohodě se zřizovatelem bude letos prázdninový provoz zajištěn v měsíci srpnu, a to
od 2.8. do 31.8.2021.

„ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“
proběhne dne 4. května 2021.
Pokud zvolíte variantu zápisu „osobní podání“
v době mezi 10:00 – 16:00,
prosím, rezervujte si čas na tel: 731 116 036.
Jana Perutková, zástupce statutárního orgánu MŠ Kelč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Postupný návrat do školy
Konečně se pro některé žáky škola otevřela. Zatím se sice výuka týká jen žáků 1. stupně, a navíc je tzv. rotační (jeden týden prezenční výuka, další týden distanční), ale v této
době je každá změna vítaná. Vítají ji rodiče, neboť to, že děti nechodily do školy, podstatně změnilo život rodin, a hlavně náhradní výuka na dálku trvala už hodně dlouho.
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Vítají ji žáci, kteří se po dlouhé době setkávají se spolužáky, a vítají ji i učitelé, kteří
raději vidí své žáky v lavicích než přes obrazovku počítače.
Druhý stupeň se zatím vzdělává pouze distančně. Existují však výjimky, kdy může
žák 2. stupně docházet do školy v rámci tzv. individuální (jeden učitel – jeden žák) nebo
skupinové konzultace (2–6 žáků), kterou je ale nutné si předem domluvit s konkrétním
vyučujícím za daný předmět
Návrat to ale není snadný. Je totiž podmíněn testováním žáků a zaměstnanců školy
a všudypřítomnými epidemiologickými a hygienickými opatřeními typu celodenní nošení chirurgických roušek, respirátorů, přísná hygiena rukou, větrání všech prostor, dodržování homogenity skupin apod. Není to nic nového, vždyť v tomto režimu „jedeme“
už rok, ale přece jenom to všechny omezuje.
12. dubna se do školy vrátily tři třídy 1. stupně (1.A, 2. třída a 4.B) a v následujícím
týdnu je pak vystřídaly čtyři další třídy (1.B, 3., 4.A a 5. třída). Střídání tříd ve výuce
po týdnech sice není ideálním řešením, ale je nutné brát ohled na situaci. Možná měly
některé děti a s nimi i jejich rodiče obavy z testování, ale od prvního dne vše probíhalo
v klidu a k žádným vyhroceným situacím nedošlo. Testujeme 2x týdně a některé děti se
na to dokonce těší a považují testování za dobrodružství.
Novinkou je testování žáků, kteří budou na začátku května skládat přijímací zkoušky.
U nás ve škole se to týká žáků 7. a 9. ročníku. Žáci se mohou nechat otestovat přímo ve
škole a škola jim vydá potvrzení o negativním testu, pokud je vše v pořádku. Další situace, které mohou nastat, řeší Opatření MŠMT Informace pro ZŠ k testování uchazečů
o střední vzdělání ve školním roce 2020/2021.
Obecně lze konstatovat, že Ministerstvo školství nás zásobuje poměrně značným
množstvím informací k současné situaci, ty ale přicházejí na poslední chvíli a je docela
náročné vzhledem k termínům vše včas splnit.
Ve čtvrtek 22.4.2021 měli zákonní zástupci možnost na on-line třídních schůzkách
konzultovat s vyučujícími pracovní úsilí svých dětí.
Obracejí se na nás zákonní zástupci žáků 2. stupně, ať jejich dětem pomůžeme s pocity odloučení, samoty, izolace, ztráty motivace k čemukoli, které přináší jak dlouhodobé
uzavření škol, tak celkové omezení života ve společnosti (kulturní a sportovní vyžití, aktivní život mezi vrstevníky aj.). My si samozřejmě vše výše jmenované uvědomujeme, ale
jsme jako škola ve své činnosti stejně omezováni jako všichni ostatní a možná ještě více,
protože jsme instituce, kde se setkává větší množství lidí najednou a riziko nákazy se
tím zvyšuje. Testuje se, ale nebezpečí onemocnění tady je pořád. Jestliže se od poloviny
října loňského roku nemůže vyučovat předmět tělesná výchova, jak máme organizovat
sportovní a pohybové aktivity? Stejné je to u „hudebky“, u různých činností spojených se
shromažďováním většího počtu lidí apod. Třídní učitelé mají plány na uskutečnění společných akcí, ale zatím je kvůli hygienickým a epidemiologickým opatřením nemůžeme
realizovat. Možná v době, kdy vyjde toto číslo Zpravodaje, bude už situace lepší. Všichni
si to přejeme.
PhDr. Pavla Čučková
9

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2021

RŮZNÉ

Ze života farnosti
Vážení občané města Kelč a městských částí, milí farníci,
v květnu se, dá-li Bůh, dočkáme uvolňování opatření, která v minulých měsících byla
nutná k omezení šíření epidemie nemoci Covid-19. Chtěl bych proto pozvat všechny,
kdo prožívají aktivně svoji křesťanskou víru, na bohoslužby a májové pobožnosti. Již při
pravidlu nejvýš desetiprocentního zaplnění kapacity nabízí náš farní kostel padesát míst
k sezení. Proto jsme i pro letošní májové pobožnosti zvolili prostor farního kostela, i když
doufáme, že se, dá-li Bůh, příští rok vrátíme k májovým v Kateřince.
Každý všední den v 19 hodin, počínaje sobotou 1. května, bude pobožnost začínat čtením na pokračování, pak se pomodlíme loretánské litanie a děti mohou přednést prosby
Pánu Bohu a o přímluvu Panny Marie vlastními slovy. Nakonec se pomodlíme desátek svatého růžence a zazní sloka mariánské písně. O nedělích budou bývat pobožnosti u kapliček
v okolí Kelče podle rozpisu bohoslužeb, který můžete najít na stránce www.kelc.farnost.cz.
První nedělní bude 2. května v 16 hodin u kaple na cestě do Dolních Těšic.
Ke květnovému programu farnosti pravidelně patří slavnost prvního svatého přijímání
dětí. I loni jsme stihli připravit třeťáky, byť byla jejich příprava v poslední třetině omezená
a termín slavnosti přeložený až na červenec. V tomto školním roce vloni na podzim přípravná setkání ani nestačila začít, když přišlo nařízení omezující shromažďování včetně
výuky a omezení trvá prakticky dosud. Proto prosím rodiče dětí ve třetí třídě, aby přijali
rozhodnutí, že přípravu k prvnímu svatému přijímání zahájíme, dá-li Bůh, na podzim pro
nové třeťáky i ty, kdo od září budou ve čtvrté třídě. Počítá se s možností přípravy ve dvou
dnech v týdnu, aby směli zůstat spolužáci spolu.
Děkuji všem, kdo svoji víru rozvíjí i v náročných časech a věřím, že nám prožité omezení přinesou o to větší radost ze setkávání, jakmile to bude možné. Otec arcibiskup Jan
Graubner napsal knihu o tom, jak prošel vážným průběhem covidu, ať je nám inspirací
i jeho výzva k prohloubení vztahu k Bohu a lidem.
Všem čtenářům požehnaný květen přeje o. Jan Bleša, farář

O opravě Lidového domu a okolí
Oprava schodiště k farnímu kostelu se sochami svatých Cyrila a Metoděje, kterou provádí MgA. Petr Lacina a MgA. Vendula Vítová, pokračuje podle plánu a kdo jezdíte okolo,
můžete vidět postup prací při průjezdu zatáčky směrem do Kunovic. Při tom vám jistě
neuniklo, že začaly stavební práce také v přízemí Lidového domu.
Pro rekonstrukci budovy z roku 1923 jsme získali v loňském roce stavební povolení,
v první fázi oprav budovy, která byla postavená jako sál, má předělením vzniknout přízemí
a první patro. Opravu přízemí chceme financovat především z darů všech, kdo o záchranu
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historické budovy stojí, třeba už proto, že v ní kdysi někdo z jejich blízkých hrál divadlo
nebo pracoval v bývalém podniku Loana. Na tyto první opravy musíme použít vlastní prostředky z úspor farnosti a příspěvků. Proto Vám nabízíme nově zřízený účet pro dary číslo
6008778359/0800 a všem, kdo nám chtějí pomáhat, upřímně děkujeme.
V přízemí vznikne společenský prostor „Kavárna“ se zázemím kuchyňky, byt pro kněze
na odpočinku a tři místnosti se zázemím k přenocování návštěv.
V prvním patře, na jehož vybudování bychom použili nejprve úvěr, má vzniknout šest
bytových jednotek, které bychom rádi provozovali jako „startovací byty“ pro mladé manžele
z Kelče a okolí na dobu, než si zajistí vlastní bydlení. Na tento záměr chceme získat dotaci z veřejných zdrojů, pokud se nám to podaří, plánujeme úvěr splatit po poskytnutí takové dotace.
Zatím byla po zapojení sítí vodovodu, kanalizace, elektřiny a plynu odlita podlaha přízemí a pokračují přípravy k rozdělení přízemí a patra. „Den návštěv na stavbě“ jsme zatím
přesunuli na druhou polovinu května. Už dnes Vás chceme poprosit o podporu tohoto
projektu. Věřím, že mnozí máte ještě v paměti vítěznou fotografii soutěže snímků Kelče,
kde se v zrcadle odrážela opravená fasáda farního kostela a za zrcadlem tvořila pozadí
opadaná omítka Lidového domu. Dá Bůh, že se dočkáme i takové podoby opravené stavby,
která dosvědčí vrácení krásy někdejší dominantě nad Posvátnem.
o. Jan Bleša, farář

Květen – všechno ven!
Všichni zahradníci už čekají, až přejdou „zmrzlí“ a nastane 15. květen, kdy v našich krajích už mrazíky nehrozí. Tímto dnem už můžeme vysadit na zahradu i teplomilnou zeleninu
– okurky, lilky, melouny, cukety, dýně, rajčata, papriky. Vyséváme cukrovou kukuřici, fazole,
podruhé ředkvičky, salát, pozdní mrkev a červenou řepu.
Konečně si můžeme osadit a nechat venku truhlíky s balkónovkami. Vybíráme vhodné
druhy na plné slunce – muškáty, surfínie, petúnky, sporýš, balkóngold, bacopu, šrůchy apod.
Do stínu jsou vhodné balzamíny (Impatiens), okrasné kopřivy, fuchsie, begónie, v polostínu
přežije i vějířovka. Pravidelná zálivka, přihnojování a zaštipování pro podporu rozvětvení
nám v létě přinese záplavu květů. Na záhony (i ty hřbitovní) vysazujeme choulostivé dosny
(kany), červené salvie, afrikány a ledovky. Nezapomeňte také na bylinky – sázíme lichořeřišnici, měsíček, kotvičník, tymián, levanduli, ….
Už je dost teplo na to, abychom se máčeli v zahradních jezírcích a dosazovali lekníny
a jiné vodní rostliny.
Trávník teď potřebuje hlavně vodu, živiny a sečení. Rychlý růst trávy vyžaduje sečení každý týden, podpoříme tak odnožování a zahuštění trávníku. Na plevel použijeme selektivní
herbicid do trávníku. Pokud bylo plevele mnoho, můžeme zbytky vyhrabat a na uvolněná
místa doset travní osivo, zasypat trochou substrátu.
Pokud ještě potřebujeme něco na zahradu přidat, můžeme i teď v květnu. Rostliny v kontejneru se sází po celou sezónu – jen nezapomeňte na pravidelnou zálivku, než dostatečně
zakoření.
Zahradní centrum pod kloboukem
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Tip pro seniory - Zpravodaj Senioři v krajích
Přináší informace nejen pro seniory.
Vzhledem k jaru a očekávanému přibývání teplot i přívalu energie, jsme se zaměřili
v dubnovém čísle na péči o zdraví, pohyb a zdravé stravování. K tématu přinášíme zajímavý
rozhovor, rady a tipy i recepty. Dozvíte se také, co je nového a co se chystá v jednotlivých krajích republiky. Přejeme příjemné počtení a pokud možno také trochu toho pohybu!
Zpravodaj naleznete také na našich webových stránkách https://seniorivkrajich.mpsv.cz, odkud si ho můžete v Souborech ke stažení zdarma stáhnout a pročíst.
Vaši Senioři v krajích
S pozdravem Ing. Eliška Pifková, Koordinátor pro Zlínský kraj

Český svaz ochránců přírody vyhlašuje Rok vážek a nabízí
finanční pomoc i na jejich ochranu.
Český svaz ochránců přírodyy
(ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem
vážek. Během roku budou – dovolí-li koronavir - po celé České republice
probíhat zajímavé aktivity, díky kterým
se veřejnost dozví více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve
kterém žijí. Již nyní však ČSOP nabízí
finanční podporu aktivit na pomoc
vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Kromě toho, že vážky jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné,
jsou i symbolem zachovalých vodních ploch a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, že
se neobnovují dostatečně rychle, ale leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou
nevhodným hospodařením (např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz ochránců
přírody by rád, aby si lidé začali mokřadů více vážit; napomáhali jejich obnově a bránili
jejich zániku. Nejen jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných života, plných nejrůznějších – mnohdy i velmi
vzácných – rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy, jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato
místa veřejnosti. Nabízí však také finanční pomoc dalším subjektům, které by se chtěly do
ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity
mohou spolky žádat o finanční podporu jak na mapování vzácných druhů, tak na drobnější
praktická opatření v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu tůní, které potřebují vážky pro
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své přežití. Ti, kteří se chtějí starat o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího
programu ČSOP – založit pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, chránící
cenné přírodní lokality a pečující o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen finanční,
ale i metodickou, odbornou a právní. Bližší informace o obou programech ČSOP i o aktuálně
vyhlášených výběrových řízeních, najdete na webových stránkách www.csop.cz.
Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád upozornil na ohrožení konkrétní skupiny
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do její ochrany. Očekávat během roku
můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní výstavu o vážkách a jejich ochraně,
„vážkařské“ soutěže i lecjaká překvapení. Sledujte aktuality na webových stránkách www.
csop.cz.
Generálním partnerem Národního programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou Lesy
České republiky, s. p., program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody, tel.: 777 063 340

Motýlice lesklá

Vážka rudá

Šidélko větší

Šídlo modré
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Zvláštní malíř
Petr Tkáčik
Z kreslení jsem vždy pětku měl,
já maloval tak, jak život šel.
Kde mraky, bouře děsivé,
na mém archu slunce zářivé.
Kde byly hádky, tam vykreslil jsem smír,
když války vládly, načrtl jsem mír.
Když nemoci svět zachvátily,
mé barvy léky vytvořily.
Možná obraz je jen přáním toho,
co vlastně chceme,
splňme si malováním
touhy vroucně vysněné.

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa,
aby nezamořila životní prostředí
Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Obsahují
užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se
však stará také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných
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od ledna 2021 spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně
halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných
světelných zdrojů.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po
celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4300 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte
na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v Kelči nachází, je otevřen ve středu od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Jubilanti
60 let
Eva Kunovská
Alena Polášková
Petr Baroš
Lubomír Fabík
Petr Smahel

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

80 let
Olga Fuksová

Kelč

81 let
Marie Škařupová

Lhota

82 let
Marie Jiříčková

Kelč

65 let
Josef Kunovský
Marie Oravová
Jiřina Nová

Němetice
Kelč
Kelč

83 let
Emilie Hrozová

Kelč

70 let
Alena Novosadová

Kelč

86 let
Emilie Kutálková

Kelč

75 let
Ludmila Hlavicová
Rudolf Pavlík
Helena Nehybová

Kelč
Kelč
Lhota

89 let
Anna Pýchová

Kelč

91 let
Anna Pešlová

Kelč

96 let
Marie Zábranská

Kelč

Úmrtí
Bohumil Kopečný

74 let

Babice

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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