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Městský úřad informuje
Svoz odpadu
Papír, karton

16. května

Plasty

22. května

USNESENÍ z 51. zasedání Rady města Kelč dne 10. 3. 2014
 Rada schvaluje úpravu nájemného v obecních bytech dle předloženého návrhu.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – sál včetně přilehlého skladu
v suterénu Kulturního domu v Kelči č.p. 224.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120043724 o smlouvě budoucí
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
ke stavbě „přeložka vedení nn parc.č. 49 v k.ú. Komárovice“ s ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy č. EP-12-8002602/001 o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a souhlas s provedením stavby „Kelč, Sběrný dvůr
474/2,PŘ VN25“ na pozemku parc.č. 473/5 v k.ú. Kelč–Staré Město s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy.
 Rada schvaluje bezplatný pronájem prostor Kulturního domu v Kelči Občanskému
sdružení Anděl, Kelč č.p. 290 na pořádání 3 akcí v roce 2014 a Miroslavu Pajdlovi
na uspořádání 5. ročníku výstavy modelů ve dnech 26. a 27.4.2014.
 Rada schvaluje pronájem bytu v areálu Mateřské školy v Kelči č.p. 59 manželům:
Mgr. J. S., bytem Kopřivnice, a Bc. H. S., bytem Kelč a pověřuje starostu podpisem
nájemní smlouvy.
 Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks smrk
na obecním pozemku p.č. 1793 v k.ú. Kelč-Starém Město a 2 ks topoly na obecním
pozemku p.č. 239/1 v k.ú. Kelč-Starém Město dle předložené žádosti.
 Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na stavbu „Výměna vodovodu Kelč-ul. Záhumení“ s VaK Vsetín, a.s., Jasenická
1106, Vsetín a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje smlouvy o právu provést stavbu „Lokalita pro zástavbu rodinných
domů Bystřická, vybudování dešťové kanalizace a chodníku“ s Milanem Machačem,
Kelč 275 – parc.č. 314/6, VaK Vsetín, a.s., Jasenická 1106, Vsetín – parc.č. 314/7
a MEGACORP-Plus, s.r.o., Kelč 455 - parc.č. 314/8, všechny v k.ú. Kelč-Staré
Město a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje úpravu vnitřní směrnice č. 4/2012 – Nákup materiálu, strojů, zařízení
a mechanizace, stavebních prací a služeb (pravidla pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu, mimo režim zákona o veřejných zakázkách) v části finanční limity
dle předloženého návrhu.
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 Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Sběrný dvůr
Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou
na 1. pořadí, BP Projekt, s.r.o., Havlíčkova 234/1,Valašské Meziříčí.
 Rada schvaluje smlouvu o dílo s ARTING Plus, s.r.o., Vrbenská 739, Valašské
Meziříčí na zpracování prováděcí projektové dokumentace pro stavbu „Stavební
úpravy náměstí v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na stavbu „Oprava stávajících
chodníků – Fenedik - Kelč“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. místě VACULA – Servis, s.r.o., Samostatnost
1181, Holešov.
 Rada schvaluje úhradu hudební produkce na akci „country festival“, který se bude
konat na výletišti ve Lhotě u Kelče dne 19. 7. 2014.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč Valašskému
muzeu v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm na veřejnou sbírku na obnovu objektu
Libušín na Pustevnách.
 Rada schvaluje krátkodobé využívání pozemků p.č. 639/4, 640/1, 641/1, 644, 645
a 696 v k.ú. Němetice Paintballovému klubu Kelč.

USNESENÍ z 52. zasedání Rady města Kelč dne 31. 3. 2014
 Rada schvaluje účetní závěrku Základní školy Kelč a Mateřské školy Kelč,
příspěvkové organizace, sestavené k 31. 12. 2013 a ukládá účetní doplnit k závěrce
hodnotící zprávu o hospodaření ZŠ Kelč za rok 2013.
 Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Zpevněná plocha před domem
Lhota čp. 37“ na pozemku p.č. 858/4 v k.ú. Lhota u Kelče s p. P. O. Kelč-Lhota.
 Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – sál včetně přilehlého skladu
v suterénu kulturního domu v Kelči č.p. 224 p. J. K., bytem Kelč a pověřuje starostu
podpisem nájemní smlouvy.
 Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnost pro osobní hygienu
včetně WC v přízemí penzionu pro důchodce v Kelči č.p. 290.
 Rada bere na vědomí vyhodnocení cenových nabídek na akci „Výměna oken, dům
č.p. 31, k.ú. Kelč-Nové Město“ a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí tj. FIALA Stolařství, s.r.o., Podhradní
Lhota 13, PSČ 76871.
 Rada pověřuje starostu přípravou a podáním projektových žádostí o dotaci z výzvy
OPŽP na akce zateplení tří obecních domů v Komárovicích, Němeticích a Lhotě
a nákup čistícího vozu.
 Rada schvaluje vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební
úpravy náměstí v Kelči“, podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu formou otevřeného řízení.
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 Rada schvaluje zadávací podmínky, včetně kvalifikačních předpokladů a hodnotících
kritérií pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ dle předloženého návrhu.
 Rada schvaluje komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace, posouzení
a hodnocení nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ a to ve složení:
o Členové:
náhradníci:
o Ing. Karel David
Zdeněk Porazil
o Ing. Jaroslav Orel
Anna Bičanová
o Mgr. Lucie Rapantová
Jiří Michalík
o Jaroslav Fabián
Jaroslav Staša
o Roman Večeřa
Lubomír Pavelka
 Rada pověřuje starostu města provedením všech ostatních úkonů zadavatele dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v rámci zadávacího
řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
s tím, že je starosta bude průběžně informovat o průběhu daného zadávacího řízení.

 Rada bere na vědomí žádosti rodin V., Němetice o odprodej obecních pozemků v k.ú.
Němetice a pro další jednání požaduje stanovisko osadního výboru v Němeticích.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
na pozemku města Kelč parc.č. 1325 v k.ú. Kelč-Staré Město pro novostavbu RD
s manžely T.a I. R. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu vodovodní přípojky
na pozemku města Kelč parc.č. 424/14 v k.ú. Kelč-Staré Město pro novostavbu RD
s manžely R.a G. P. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Rada schvaluje rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Nad mlýnem, Kulichov
a Hranická dle cenových nabídek Tomáše Srkaly, ELSAP Kelč.
 Rada schvaluje převod hospodářského výsledku Mateřské školy v Kelči z roku 2013
ve výši 54.661,27 Kč do rezervního fondu MŠ Kelč.
 Rada schvaluje převod hospodářského výsledku Základní školy v Kelči z roku 2013
ve výši 61.023,03 Kč do rezervního fondu ZŠ Kelč.
 Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy na zpracování energetických auditů
pro 3 obecní domy v Komárovicích, Němeticích a Lhotě s firmou TESPORA Profi,
s.r.o., Na Příkopě 814, Vsetín, které budou součástí žádosti o dotaci z OPŽP.
 Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy včetně dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.,
Na Pankráci 1685/17, Praha 4.

Městská knihovna Kelč
bude v pátek 2. a 9. května 2014
ZAVŘENA.
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Kultura
Okresní myslivecký spolek Vsetín, Myslivecké sdružení Kelečsko
pořádají
kulturně společenskou akci

Přehlídku trofejí spárkaté zvěře
ulovené v mysliveckém roce 2013
ve dnech 17. - 19. května 2014 v Kulturním domě v Kelči
v době od 08.00 do 16.00 hodin
Dovolujeme si pozvat širokou veřejnost.
Doprovodný program:
Sobota:
10.00 - 12.00 hod.
12.00 - 13.00 hod.
13.00 - 14.00 hod.
14.00 - 15.00 hod.
15.00 - 16.00 hod.
16.30 hod.
Neděle:
10.00 - 12.00 hod.
12.00 - 13.00 hod.

14.00 - 16.00 hod.
16.30 hod.

Dechová hudba Kelč, areál KD
Oběd, KD
Dechová hudba Kelč, myslivečtí trubači, areál KD
Oficiální zahájení CHVT , myslivečtí trubači OMS, KD
Taneční vystoupení, areál KD
Ukončení prvního dne výstavy
Sokolníci, letecké ukázky dravců, focení dětí s dravci na ruce
Vystoupení Pastelek, vyhlášení výsledků- malíři, fotografové
žáků ZŠ

Moravanky Jana Slabáka

Vystoupení
Vyhodnocení koštu slivovice

Bohaté myslivecké pohoštění
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Motto: "Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den
a noc. Budou na znamení časů, dnů a let." Gn 1,14

NOC KOSTELŮ
V KELČI, KLADERUBECH,
HORNÍCH TĚŠICÍCH A VE SKALIČCE
5. ročník v pátek 23. 5. 2014
Program v kostele sv. Petra a Pavla 17.00 - 21:00
Dětská mše svatá, prohlídka krypty, kostelní věže, oratoří
a historických předmětů
Promítání historických fotografií z událostí v kelečské farnosti
Krátké prohlídky Bezbariérového farního a komunitního centra
tzv. BEFARKA
Možnost dotazu na zápis ve farních matrikách a pořízení opisu
Animační program pro děti o historii kostela a jeho výzdobě
a také výtvarná dílnička
Komentovaná prohlídka kostela pro děti i dospělé
Vystoupení kelečských i přespolních, dětských i dospělých zpěváků
Degustace vín a občerstvení ve farním sklepě
Během večera bude veřejnosti přístupný i kostel sv. Kateřiny v Kelči,
kde vás čeká výstava souboru obrazů Dvanácti apoštolů a prohlídka
varhan, a také lesní kaple sv. Theodora ve Skaličce
a kaple v Horních Těšicích.
Kompletní časový harmonogram bude upřesněn na letácích a plakátech.
Více informací k projektu na www.nockostelu.cz .

PROGRAM ZVLÁŠŤ PAMATUJE NA RODINY.
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DS Anděl Kelč ve spolupráci s Městem Kelč pořádá

DĚTSKÝ DEN
soutěž pro chlapy z Kelče a okolí o titul

SUPERCHLAP
Přihlásit se mohou chlapi od 18 do 105 let
na tel. čísle: 571 641 270, 776 222 817
do 1.ČERVNA 2014

Soutěž proběhne v Kelči v areálu ČSCHDZ
1.ČERVNA 2014 v 15,00 hodin
Na všechny odvážné chlapy, kteří se nebojí srandy, čekají zajímavé ceny
Pro ostatní je připraveno bohaté občerstvení, tombola,
soutěže pro děti a vození dětí v bryčce zdarma

***************************************************************
Divadlo Věž Brno uvádí divadelní představení pro děti

Příhody včelích medvídků
neděle 8. června 2014 v 15 hodin
Kulturní dům Kelč

Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 50 Kč
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XVIII. Kelečské slavnosti 2014
pátek 27. 6. 2014 ve 20 hodin
koncert Kamila

Střihavky se skupinou Leaders v KD

– vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě. Předprodej od 5. května 2014
na MěÚ v Kelči (u paní Schybolové), popř. v knihovně (u paní Pitrunové)

sobota 28. 6. 2014
Jan Vančura - skupina Plavci a Irena Budweiserová
WALDA Nerušil a duo Taurus – písně Waldemara Matušky
Omicron – rocková kapela ze Šumperka
Famózní levandulové trio – rock Kelč
Ready Kirken – závěrečná kapela sobotního programu
Taneční zábava se skupinou MOP-ROCK z Náchoda
Divadelní improvizace – Improliga v kině
Divadlo Andromeda Praha – O červené Karkulce a Nezbedných kůzlátkách – hraná
pohádka v kulturním domě

Šermířské vystoupení SHŠ CONDUCTI
neděle 29. 6. 2014
Vystoupení dětí kroužku aerobiku Kelč, tanečního studia Linie Valašské
Meziříčí a country souboru Ruty Šuty Kelč
Staropražská kapela HAŠLERKA
Kladenská kapela ZRNÍ

Výstavy: dýmkařství v Kelči, drobného zvířectva, Kelečský poklad (?)
Ve spolupráci s Muzeem Valašsko připravujeme jak výstavu ke Kelečskému
pokladu, tak i tematickou stezku po stopách kelečského pokladu (pro děti
i dospělé).
Ohňostroj, kolotoče, stánkový prodej, výrobky „Pravé valašské“, aj.
V souvislosti s výstavou o Kelečském pokladu prosíme občany, pokud mají
cokoliv doma zajímavého (fotky, články, popř. i mince) a jsou ochotni
materiály zapůjčit, aby se obrátili na paní Schybolovou – tel.: 571 665 913
nebo mobil: 607 631 204. Děkujeme.
V tomto čísle Zpravodaje najdete i článek z časopisu HISTORY revue o Jantarové
stezce a nálezu pokladu v Kelči mezi bramborami.
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Sport

FOTBAL
MUŽI A
Až koncem března skončilo nekonečné čekání na fotbalové jaro. S novým elánem
a také novým trenérem Mariánem Palátem, který tým převzal až těsně před prvním
ostrým zápasem, do něj vstoupili i kelečští kanárci. V prvních čtyřech utkáních
druhé poloviny sezony nepoznali hořkost porážky, na druhou stranu zvítězili jen
jednou. I přesto je prozatímní šesté místo a 25 nasbíraných bodů velice solidní
bilancí nováčka 1.A třídy.
29.3. Vsetín – Kelč 1:1 (0:1)
Na rozjezd se fotbalisté Kelče nemohli střetnout s těžším soupeřem. Na půdě lídra
tabulky ze Vsetína se od kanárků příliš nečekalo, o to příjemnější a překvapivější
konečná remíza byla.
Kelč se zaslouženě ujala vedení už v prvním poločase. Šanci Vítka Kulicha sice
domácí brankář Sedlák zlikvidoval, na krásnou střelu Lukáše Machače už ale
nestačil. Kelečský kapitán se trefil krásně zpoza šestnáctky a díky jeho přesné střele
šli do kabin hosté spokojenější. Navzdory snaze ale těsné vedení po přestávce
neudrželi. Vsetín ve druhém poločase ožil a vytvořil si několik šancí. Nakonec
se ujala až rána Zgarby, který po trestném kopu vymetl šibenici a vyrovnal
na konečných 1:1. Další brankové příležitosti v síti neskončily, přestože se skóre
ještě mohlo měnit na obou stranách. Pro Kelč je bod ze hřiště tak silného protivníka
ale určitě ziskem.
5.4. Kelč – Juřinka 2:2 (1:0)
Derby Kelče proti Juřince skončilo spravedlivou remízou. Oba celky si totiž
vypracovaly řadu šancí, z nichž čtyři skončily gólem. První branku obstaral
z penalty Jarek Machač, přestože exekuce pokutového kopu nebyla stoprocentní.
Místo navýšení náskoku ale přišlo vyrovnání. Juřinka byla po změně stran
nebezpečnější a už ve 48. minutě srovnal Jiří Šindelek. Jenže mělo být ještě hůře.
Špatně zahraný rohový kop Kelče se rázem proměnil v rychlý kontr hostujícího
Žilinského, jenž přešel přes polovinu hřiště a překonal Jiřího Kizu v brance Kelče.
Do konce zápasu stále zbývalo ještě čtyřicet minut a výsledek tak zdaleka nebyl
definitivní. Kanárkům se navíc podařilo srovnat už v 60. minutě. Centr Aleše
Škařupy sice Topič v gól neproměnil, odražený balon ale doputoval k Martinu
Pastrnkovi, který z malého vápna nemohl odkrytou branku minout – 2:2. Na
kelečském pažitu se hrál ofenzivní fotbal, další loženky už ale zůstaly bez využití.
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13.4. Valašské Klobouky – Kelč 1:4 (1:2)
Pro první jarní výhru si svěřenci Mariana Paláta zajeli až do Valašských Klobouk.
Domácí se sice ve 14. minutě ujali vedení, pak už se ale trefovali jen Kelčané.
Nejprve si akci z předešlého týdne zopakovali Aleš Škařupa s Martinem Pastrnkem,
na kterého opět zívala poloprázdná brána 1:1. Klasický „šatňák“ pak zařídil Jarek
Machač - 1:2. Kelč po změně stran čekala na chybu soupeře, který pochopitelně
vrhl všechny síly do útoku. Definitiva v podobě třetího gólu nese opět jméno
Jaroslava Machače, který deset minut před koncem zavěsil nádhernou diagonální
střelou do levé šibenice. V nastaveném čase se měnilo skóre ještě jednou. Na centr
z pravé strany si na zadní tyči počíhal Libor Novák a netradičně břichem uklidil
míč zkušeně do sítě.
19.4. Kelč – Brumov B 1:1 (0:0)
Zatímco remízu se Vsetínem berou kanárci všemi deseti a příliš zlobit se nemohli
ani za nerozhodný výsledek s Juřinkou, plichta s béčkem Brumova se řadí
do kolonky nešťastných. Kelč si totiž už v první půli vypracovala celou řadu
tutovek, ale brána soupeře byla jakoby zakletá. Neujala se střela Škařupy, těsně
vedle mířil i Jarek Machač. Po prvním poločase mohlo být o vítězi rozhodnuto,
místo toho se šlo do kabin za bezbrankového stavu. Začátek druhého poločasu
navíc pořádně zmrazil všechny domácí příznivce. Kelečská defenziva nepohlídala
volného Vaňka, na jehož gólovou hlavičku brankář Kiza nedosáhl - 0:1. Kletbu
zrušil a vyrovnání přinesl až střídající Tomáš Topič, jenže tentýž hráč v další šanci
selhal. Neuspěl ani Petr Minář, který v závěrečné desetiminutovce přestřelil
odkrytou bránu a poté jeho vydařenou hlavičku skvělým zákrokem zneškodnil
brankář Brumova. Ten by mohl být pasován za nejlepšího muže na hřišti. Hlavně
díky němu si hosté odvezli z Kelče nečekaný bod.
Pavel Mašlaň
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2014 DLE TÝMŮ
Muži A
So
So
So
Ne
So

3. 5.
10. 5.
17. 5.
25. 5.
31. 5.

Muži B
Ne
Ne
Ne
Ne

4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.

16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Kelč – Val.Meziříčí B
Vidče – Kelč
Kelč – Nedašov
Zubří – Kelč
Kelč – Podkop. Lhota
Kelč B – Hor. Bečva
Prost. Bečva – Kelč B
Kelč B – V.Karlovice B
Halenkov - Kelč B

Starší žáci

Ne 4. 5. 14:00 Jarcová – Kelč
Ne 11. 5. 13:00 Kelč – Vidče
Pá 16. 5. 16:30 Zašová – Kelč

Mladší žáci
Ne
Ne
Ne
Ne
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4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.

14:00
10:00
14:00
10:00

Dol. Bečva – Kelč
Kelč – Podlesí
Zašová – Kelč
Kelč - Kateřinice
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Mateřská škola informuje
Je tady květen, nejkrásnější jarní
měsíc, který nás přímo vybízí
k vycházkám a výletům do přírody.
Příroda nás inspiruje ke společným
hrám a poznávání. Školní zahrada
se tak stává učebnou i místem
odpočinku a relaxace. Na zahradě
sledujeme po celý rok proměny naší
jabloňky. Při vycházkách zase děti
získávají prostřednictvím prožitků
konkrétní poznatky o přírodě.
Seznamují se s jednotlivými druhy
jehličnatých a listnatých stromů,
s rostlinami, s drobnými živočichy,
ptactvem a hmyzem žijícím na louce,
pod vodní hladinou a v lese.
Vycházky do přírody nám dávají také
podněty k nápaditému tvoření ve třídě. Rozkvete tak nejen zahrada, ale i třída
a herna.
Od 12. května bude probíhat v mateřské škole „barevný týden“ se spoustou
barevných her a nápadů.
Měsíc květen je spojen s oslavou Dne matek. Děti si připravují pro maminky
dárečky a v mateřské škole jim popřejí ve čtvrtek 15. května v jednotlivých třídách.
U této příležitosti navštívíme Zahradnictví u Čechů a Odborné učiliště v Kelči,
kde si děti osvojí poznatky o pěstování květin a jiných rostlin.
V pátek 16. května nás navštíví kreslíř, malíř, básník, autor mnoha omalovánek
a puzzlí pan Lubomír Dostál a bude s dětmi kreslit, a tak děti jednoduchou
a humornou formou nahlédnou do tajů kreslení.
Ve středu 21. května přijede do mateřské školy maňáskové divadélko z Hodonína
s poučnou pohádkou „Polepšený vepřík“. S hospodářskými zvířaty se děti setkají
také při návštěvě Zemědělského družstva v Kelči, kde se seznámí s chovem dojnic.
Ve čtvrtek 22. května vystoupí naše děti se svým kulturním programem
u příležitosti 10. výročí založení Charity v Kelči.
Potom už se budou připravovat a těšit na oslavu Dne dětí, která se uskuteční
v mateřské škole 3. června 2014 za účasti rodičů a sourozenců.
Svatava Dohnalová, ředitelka MŠ
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Základní škola informuje
Matematické soutěže 2013/2014
Pythagoriáda proběhla ve čtvrtek 12. února za účasti 63 žáků z 5. - 8. ročníku.
Žáci si mohli vyzkoušet, jaké mají logické myšlení při řešení náročnějších příkladů.
Vzhledem k odlišnosti jednotlivých školních vzdělávacích programů škola
obdržela v předstihu okruhy, ze kterých byly vybírány příklady pro školní a okresní
kola v jednotlivých ročnících.
Praxe ale svědčí o tom, že zavedení vlastních školních vzdělávacích programů
(2007) naráží na rozdíly mezi školami, např. v časovém plánování učiva nejen
v průběhu roku, ale i mezi ročníky, takže se může stát, že soutěžící je postaven
před matematický úkol, k němuž zatím nemá teoretický základ, protože škola má
výstup k tomuto učivu plánován v jiném období, než v jakém předpokládali autoři
zadaných úloh Pythagoriády. Za to ale nemohou autoři zadání soutěží,
to nedomysleli autoři reformy školství, když kdysi po roce 2000 plánovali vznik
a zavedení školních vzdělávacích programů.
Letošní výsledky soutěže byly následující:
5. třída: 1. David Šnajdr, 2. Matěj Chramosta, 3. Martin Matyska (všichni z 5.B)
6. třída: 1. Kateřina Vozáková (6.A), 2. Jan Menšík (6.B), 3. Radka Srkalová (6.A)
7. třída: 1.-2. Martin Vozák (7.B) a Daniela Pitrunová (7.A), 3. František Ševčík(7.B)
8. třída: 1. Andrianna Myhalko (8.B), 2. Dominik Stříteský (8.B), 3. Filip Hlavica (8.A)
Matematická soutěž Klokan je soutěží mezinárodní a má následující pravidla:
 v kategorii Cvrček soutěží žáci 2. a 3. tříd ZŠ
 v kategorii Klokánek soutěží žáci 4. a 5. tříd ZŠ
 v kategorii Benjamín soutěží žáci 6.a 7. tříd ZŠ
 Kadet – kategorie pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ
 ve všech kategoriích (mimo Cvrčka) řeší soutěžící 24 soutěžních úloh
 soutěžící v kategoriích Klokánek, Benjamín a Kadet mají čas na zpracování 60 minut +
15 minut organizační práce
 každý soutěžící ve všech kategoriích vstupuje do soutěže s 24 body
 úlohy jsou rozděleny do tří skupin podle bodování (úlohy za 3, 4 a 5 bodů)
 za každou správně zodpovězenou otázku získá soutěžící příslušný počet bodů (3, 4
nebo 5)
 za každou neřešenou úlohu nezíská ani neztratí žádný bod (0 bodů)
 za každou špatně zodpovězenou úlohu se nepřičítá žádný bod, ale naopak se 1 bod
odečítá (nikoli 3, 4 nebo 5 bodů)
 soutěžící odpovídají na „kartu odpovědí“ zatržením nejvýše jedné z nabízených
možností
 při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu
 z každé kategorie vychází tři nejlepší řešitelé
12
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Soutěž proběhla 21.3., zúčastnilo se jí 87 žáků 4., 5., 6. 7. a 9. ročníku s těmito výsledky:
4. třída:
7. třída:
1. Pavel Vittek
1. Martin Vozák 7.B
2. Teresa A. Kubieńová
2. Daniela Pitrunová 7.A
3. Kristýna Vozáková
3. David Stržínek 7.A
5. třída:
8. třída:
1. Martin Matyska 5.B
1. Ondřej Nehyba 8.A
2. Matěj Chramosta 5.B
2. Michal Jiříček 8.A
3. David Šnajdr 5.B
3. Andrianna Myhalko 8.B
6. třída:
9. třída:
1. Kateřina Vozáková 6.A
1. Magdaléna Hrušková
2. Jan Menšík 6.B
2. Tomáš Pitrun
3. Michael Hruška 6.B
3. Lukáš Orava

Soutěže připravily a zajistily vyučující matematiky na 2. stupni
Mgr. Alena Poláchová, Mgr. Marcela Plesníková, Mgr. Marcela Vozáková
a Mgr. Kateřina Fabíková.

Ocenění školních metodiků prevence 2014
Z rukou představitelů Zlínského kraje obdrželi dne 16. dubna 2014 v zámku
v Napajedlech ocenění zástupci těch škol, jejichž metodici prevence ve školním
roce 2012/2013 realizovali kvalitní preventivní aktivity a program.
Ocenění za školu převzal ředitel, bez poděkování však nezůstala ani práce
těch pedagogů, kteří působí na pozici školních metodiků prevence a kteří
se zásadním
způsobem podíleli na tvorbě preventivních programů. U nás
ve škole tuto funkci zastává Ing. Michaela Davidová a je za svou práci oceněna již
podruhé. Minimální preventivní programy jsou zaměřené na prevenci nežádoucích
sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, jakými jsou kriminalita, šikana,
užívání drog, kouření či vandalismus.
Smyslem preventivních aktivit, které realizuje každá škola, je kvalitní sociální
klima a bezpečná škola pro žáky i učitele. Je to škola bez projevů rizikového
chování, s přátelským prostředím. Škola, na kterou se v dobrém vzpomíná a která
zanechá i po letech příjemnou vzpomínku. K tomu napomáhá i práce školních
metodiků prevence, pedagogického sboru a vedení školy.

Exkurze do ZOO Lešná
Dne 20. 3. se v rámci výuky přírodopisu 7. ročníku konala exkurze do ZOO
Lešná. Na místo jsme přijeli luxusním autobusem CK Valaška. Byli jsme rozděleni
do několika skupin. Každá skupinka dostala téma a úkoly, které se tématu o určité
oblasti na Zemi týkaly. Zároveň jsme měli najít čtyři zvířata, která v této oblasti
žijí. Tato zvířata jsme museli najít i v ZOO, zjistit o nich co nejvíce informací
a pořídit jejich fotografie. Absolvovali jsme také program nazvaný Amazonská
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džungle, který se konal ve středisku Tyrol. Když jsme splnili všechny úkoly, byl
vyhlášen rozchod a my si mohli mimo jiné koupit suvenýry nebo zmrzlinu. Pak už
nás čekala jen cesta domů. Z této exkurze jsme si dovezli spoustu nových poznatků
a zážitků. Parádní byl i fakt, že nás exkurze nic nestála, protože vše bylo zaplaceno
z našeho supervýdělku z Vánočního jarmarku.
Radim Pajdla, Jindřich Rolinc (žáci 7.A)

Přijel preventivní vlak
Ve dnech 22. – 23. dubna se v železniční stanici ve Valašském Meziříčí zastavil
tzv. preventivní vlak, který mládeži ve věku 12 – 19 let přivezl informace o tom,
jak se chovat na železnici a předcházet tak úrazům. Jedná se o akci Českých drah,
Správy železniční dopravní cesty, BESIPu Ministerstva dopravy, Policie ČR,
Drážní inspekce a ČD Cargo a letos je to již podesáté, kdy se tato akce koná.
Co návštěvníky v Preventivním vlaku čekalo?
Prvním vagonem byl speciální kinovůz určený k projekci filmů s bezpečnostní
tematikou. Diváci viděli, jaké nebezpečí je může potkat na železnici, nebudou-li
respektovat stanovená pravidla. Zařazen byl i film, ve kterém dívka popálená
elektrickým proudem, líčí svou největší životní hloupost.
Ve druhém, konferenčním voze, mohli návštěvníci diskutovat s odborníky, kteří
se nehodami na železnici zabývají. Setkali se s vyšetřovateli Českých drah, Správy
železniční dopravní cesty a Policie ČR. Vůz je vybaven moderní technikou, a tak
nezůstalo jenom u pouhých slov.
Na třetím stanovišti čekal na žáky hasičský vůz a hasiči, kteří předvedli ukázky
své práce. Zde se nepovídalo „co by, kdyby“, ale zde se konalo. Návštěvníkům
se tu věnovali drážní hasiči, kteří mají mnohaleté zkušenosti se zásahy
při železničních nehodách.

Dlouhá noc
V pátek 4. 4. si celá třída 7. A a dva kluci ze 7. B parádně užili akci nazvanou
Dlouhá noc. Měli jsme od paní učitelky Kateřiny Fabíkové, naší třídní, slíbené
spaní ve škole za to, že jsme našli odvahu vystoupit s programovými čísly
na Rodičovském plese. Celá akce začala i skončila písní Dlouhá noc. Večer jsme
si ji zazpívali opravdu rádi, ráno po třech hodinách spánku jsme energii na zpěv
nějak neměli . A co jsme celou noc dělali? Ve třídě jsme hráli různé hry
na upevnění vztahů v třídním kolektivu (u některých jsme se opravdu hodně
nasmáli), dívali jsme se na strašidelné příběhy a pak také dováděli v tělocvičně.
Nakonec nás čekal zlatý hřeb večera, a to stezka odvahy temnou školou. To, co je
ve dne obyčejné a člověk by si toho ani nevšiml, vrhá v noci podivné, až strašidelné
stíny. V šatně se např. prochází duch Ach, z podsvětí (sklepních prostor) se ozývají
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podivné zvuky, i činčila v koutku přírody straší. Kostlivec v kabinetě přírodopisu,
jinak naprosto neškodná učební pomůcka kostra lidská, rozdává bonbony
a v pochybné krabici je ukrytá lidská ruka. Stezku jsme nakonec zvládli a nastal
čas zalézt do spacáků a spát. Ale kdo by spal už o půl druhé?  Mnozí z nás usnuli
až nad ránem, a proto jsme nebyli moc rádi, když nás paní učitelka probudila
v 7 hodin a chtěla, ať uklidíme a jdeme domů. Přestože spánku bylo málo, celá tato
akce byla moc super.
Chtěli bychom tímto poděkovat manželům Lence a Radkovi Pelcovým a panu
Zdeňkovi Fabíkovi za spolupráci.

Honza Valuch (žák 7.A)

Turnaj v badmintonu
Za účasti 68 žáků 2. stupně se ve středu 2. dubna v naší tělocvičně rozjel
turnaj v badmintonu. Kluci byli rozděleni do kategorií 6. - 7. třída a 8. - 9. třída,
holky hrály ve skupině 6. - 9. třída. Hrálo se K.O. systémem, takže poměrně vysoký
počet hráčů prošel sítem her a nakonec zůstali ve hře jen ti nejlepší, z nichž se pak
zrodili vítězové kategorií.
Chlapci 6. - 7. třída:
1. David Jiříček (7.B), 2. David Gerla,(7.B) 3. Vojtěch Pelc(7.A)
Chlapci 8. - 9. třída:
1. Martin David (8.B), 2. Václav Humplík(9.), 3. Jan Mánek (8.B)
Dívky 6. - 9. třída:
1. Tereza Plesníková (9.), 2. Kristýna Hostašová (6.B), 3. Ludmila Jandová (7.B)
Soutěž připravili a organizačně zajistili Mgr. Marcela Vozáková, Mgr. Pavel
Faltýnek.
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Fotbal – Coca-Cola cup
Dne 8. dubna se odehrálo regionální kolo školského fotbalového poháru Coca-Cola
cup v Kašavě za účasti základních škol Mánesova Otrokovice, Bílovic, Kašavy a
Kelče. Náš tým skončil se čtyřmi body po nevyrovnaných výkonech na třetím místě
Výsledky:
ZŠ KELČ – ZŠ MÁNESOVA OTROKOVICE 2 : 2
ZŠ KELČ – ZŠ BÍLOVICE
1:6
ZŠ KELČ – ZŠ KAŠAVA
4:1
Vítězem turnaje se stal domácí tým z Kašavy, který v rozhodujícím utkání zvítězil
nad Bílovicemi 1 : 0 a díky lepšímu vzájemnému utkání postoupil do krajského
kola.
Z našich kluků bych chtěl vyzdvihnout výkony Jiřího Pavlištíka a kapitána Michala
Šnajdra, kteří se tzv. vydali na sto procent. Ostatní hoši musí přidat nejen po stránce
fotbalové, ale i v bojovnosti, pokud je nepříznivé skóre. Nedá se nic dělat, příští rok
se pokusíme zlepšit své výkony a postoupit co nejdále.
Mgr. Pavel Faltýnek
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Různé

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2014
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve na 24.ročník rybářských závodů
pořádaných v sobotu 17.května 2014 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14 hod, prezence závodníků (dospělých i dětí)
od 6 hod. Závodů se může zúčastnit i nečlen ČRS.
Pro závodníky i návštěvníky z řad nerybářů bude připraveno bohaté občerstvení
(smažený kapr, grilovaná makrela a klobása, pivo, limo, atd.) a již tradiční tombola
se spoustou zajímavých cen.
I v letošním roce zde bude probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový), prodej
bude zajištěn firmou Vlastimil Raška z Rožnova p/R v době od cca 9:30 do 11:00.
Jaroslav Orel
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KVĚTINOVÝ DEN 14. KVĚTNA 2014
Vážení občané, jako každý rok proběhne v druhém květnovém týdnu
18. veřejná celostátní sbírka Ligy proti rakovině - Květinový den 2014. Již tradičně
tato sbírka proběhne i v našem městě.
Hlavním tématem sbírky a propagačních letáků bude „Prevence nádoru plic“
a stejně jako v minulých letech budou nadále propagovány další prevence rakoviny
a zdravého způsobu života, jejichž dodržováním můžeme předejít až 50 % všech
nádorových onemocnění. Platí, že rakovina odhalená v časném stadiu vzniku je
léčitelná. Tradiční slogan „Tiká v každé rodině“ je varující.
Barva stužky kytiček bude letos tyrkysová, minimální prodejní cena za 1 kytičku
zůstává 20 Kč.
Sbírku v Kelči zajišťuje Skautské středisko Kelč, oddíl skautek, které budou chodit
ve dvou skupinách.
Těšíme se na Vás a vaši vstřícnost a štědrost
Hanka Stromšíková a skautky
********************************************************************************************************************************

Informace mysliveckého sdružení Kelečsko
Čím dál častěji dochází ke střetům vozidel se zvěří.
nastává situace: „Co teď?“
Pokud není zranění osob, škoda na vozidle nepřesahuje100 000,- Kč, není nutné
volat Policii ČR. V každém případě je nutné a povinností řidiče je:
Bezodkladně kontaktovat místně příslušné myslivecké sdružení. Ponechání si
zvěřiny je trestný čin.
Volejte, i když zvěř nezůstane na místě střetu. Po nárazu je zvěř poraněná, odbíhá,
zalehne a zde většinou skoná v bolestech.
Volat můžete v kteroukoliv denní i noční hodinu:
na katastru obce Kelče a Komárovic, MS Kelečsko
Libor Mašlaň
775 141 786
Lubomír Pavelka
602 513 502
na katastru Lhoty a Babic, MS Boří
Oldřich Nehyba
725 466474
Jaroslav Strnadel
608 670 143
Na katastru Němetic a Kladerub, MS Doubrava
Jan Pikula
731 890 221, 604 152 864
Pokud nebudete vědět, o který katastr se jedná, volejte:

Tel.: 775 141 786

Libor Mašlaň

(informaci předá patřičnému MS)

Tyto osoby vám budou nápomocny v řešení vzniklé situace i v případě
nepojízdného vozidla, pojištění apod.
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Program na květen:


Pondělí 5.5.2014 od 9:30 hod. "Na slovíčko" s otcem Janem Blešou.
Zahrajeme si hudebně pohybovou hru: „Uvíjíme věneček“ a vytvoříme si
květiny z víček od pet lahví.

Úterý 13.5.2014 v 9:00 hod. Sladkým překvapením oslavíme svátek všech
MAMINEK Vyrobíme si kabelky z papírových tácků a květinový kornout.

Pondělí 19.5.2014 od 9:30 hod. „Na slovíčko“ s otcem Janem Blešou.
Naučíme se písničku: „Na zahrádce pod jabloní“ a vyrobíme si motýlky
z hedvábného papíru.

Úterý 27.5.20014 v 9:00 hod. Naučíme se poznávat DOMÁCÍ ZVÍŘATA,
zazpíváme si písničku: „Jakpak mluví zvířata“ a vytvoříme: „Kočičí koláž“
z geometrických tvarů.
Pedikérka, manikérka v RC: 16. – 17. 5. 2014, p. Macová tel. 777 265 270
Veronika Mlčáková
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Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
srdečně vás pozdravuji na začátku května, měsíce Panny Marie. Chtěl bych vám
nejprve v krátkém ohlédnutí poděkovat za přípravu bohoslužeb Svatého týdne.
Slavení Velikonoc připadlo letos až na druhou polovinu dubna a po mírné zimě
nebylo lehké uchovat nakvetené jívové ratolesti na Květnou neděli, když měly
v růstu téměř třítýdenní náskok. Díky patří panu kostelníkovi Františku Pastrnkovi,
který zvládl nejen tento úkol, ale také vše ostatní potřebné ohledně zákristie.
Za přípravu květinové výzdoby, zvláště do Božího hrobu, u nás v Kelči tak hojně
navštěvovaného, chci ze srdce poděkovat paní Skypalové a jejím spolupracovnicím.
Letos poprvé jsme mohli na Květnou neděli vidět pašijový příběh v dramatickém
podání. Režie se ujala studentka Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži
Magdaléna Hlavicová a vedle všech mladých, kteří hráli, měla na výsledném dojmu
velký podíl také schola pod vedením Alžběty Patrnkové a její hostující houslistka.
Jako byly hrané pašije premiérou, tak jsou zpívané Velkopáteční pašije dobrou
kelečskou tradicí. Chrámový sbor pod vedením paní profesorky Mašlaňové provedl
pašije podle Jana a také okrášlil bohoslužbu na Boží hod velikonoční v deset hodin
Velikonoční sekvencí a dalšími sborovými skladbami. Svatý týden vrcholil vigilií
Bílé soboty s velkou radostí ze šesti nově pokřtěných bratří a sester. Bohu díky!
V nadcházejícím měsíci máji je nám průvodkyní a učitelkou zbožnosti Matka
našeho Pána, Panna Marie. K tradičním májovým pobožnostem se budeme scházet
v Kelči letos v kostele svaté Kateřiny každý den kromě pátku a neděle v 19 hodin.
Páteční májová bývá půl hodiny před dětskou mší svatou ve farním kostele, to je
v 16:30. V neděli se za příznivého nebo aspoň obstojného počasí vypravíme
ke kapličkám v okolí Kelče, kde si připomínáme také zbožnost našich předků
a modlíme se za zemskou úrodu, která dává obživu lidem.
Místa a časy dalších májových pobožností ve farnosti nabízím v následujícím
přehledu:
V Komárovicích u kapličky každý květnový den vždy v 19:00 hodin.
V Němeticích každé pondělí v 17:30 hod. V Babicích každou středu v 15:45 hod.
V Kladerubech každý den v kapli Panny Marie Růžencové v 18:15, ve středu půl
hodiny před mší svatou a v neděli v 15:00 hod. V Zámrskách každý den v 19 hod.,
v neděli ve 14 hod. V Horních Těšicích každý den v 19 hod., v Dolních Těšicích
v pondělí, ve středu a v pátek vždy v 18:30 hod.
Měsíc máj prozářený světlem Velikonoc přeje všem v kelečské farnosti
o.Jan Bleša, farář
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Kam nechodí slunce, tam chodí lékař
S nadcházejícím létem přichází ona známá otázka. „ Je pobyt na přímém slunci vhodný,
či ne?“ Jak známo, sluneční svit je spektrem UV záření. Ultrafialové záření se skládá
z UVA a UVB paprsků.
Účinkem UVB záření dochází v těle k dotvoření vitamínu D3 /sluneční hormon/
důležitého prvku pro stavbu kostí. Sluneční záření stimuluje imunitní systém, zvyšuje
tělesnou výkonnost, zmírňuje deprese. Na kůži působí desinfekčně a tím zlepšuje
nejrůznější kožní choroby.
UVA jsou paprsky, které pronikají hluboko do kůže. Tam mohou v buňkách působit
změny, které vedou až ke vzniku nádorů. Mají na svědomí i předčasné vrásky a tvorbu
pigmentových skvrn. UVB jsou však také příčinou spálenin kůže. Těmto negativním
účinkům je třeba zamezit, vystavovat kůži slunečnímu záření v rozumné míře a o kůži
pečovat, vyživovat a hydratovat.
Děti do jednoho roku věku je lépe vůbec slunci nevystavovat. Jejich pokožka je tenčí než
kůže dospělých a obsahuje méně pigmentu, je tedy proti působení slunečních paprsků
bezbranná.
Děti do 3 let věku by měly na sluníčku pobývat jen minimálně. Vždy je nutné je chránit
vhodným oděvem a pokrývkou hlavy.
Zhruba od půl roku věku miminka je vhodné používat speciální přípravky na opalování
určené pro děti.
Opalování v těhotenství není zakázané, ale je nutné jej provádět s větší rozvahou.
Některé ženy jsou v těhotenství citlivější na UV záření a na jejich pokožce se mohou
objevit pigmentové skvrny. Stejně tak je v těhotenství větší citlivost na teplo a přehřátí.

Alergie a atopický ekzém
Pokud je ekzém bez závažných klinických příznaků, platí pro slunění stejná pravidla –
jen krátký pobyt na slunci. V akutní fázi atopického ekzému by pokožka ekzematika
neměla být vystavena slunečním paprskům vůbec.
Jako prevence se používá předsezonní světloléčba, tj. Postupné vystavování pokožky
malým dávkám UVA a UVB záření. Pomáhá také preventivní užívání beta-karotenu.
Beta-karoten snižuje riziko rakoviny kůže a zpomaluje stárnutí pokožky. Beta- karoten
se doporučuje užívat již před začátkem opalování.
Nejdůležitějším krokem je důsledné používání kvalitního opalovacího přípravku
s vysokým faktorem 30 popř. 50.
Užívat si nádherné prosluněné dny tedy můžeme bez obav, ale mějme na paměti úsloví
„všeho s mírou“ .

Dagmar Coufalíková, lékárnice
LÉKÁRNA AGEL KELČ OZNAMUJE:
V rámci zkvalitnění služeb zákazníkům rozšiřujeme prodej zdravotnické obuvi
firmy „SANTÉ“ a dětské obuvi „FARE“
Pro dospělé možnost objednání obuvi z katalogů. Dodání do týdne.
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Místní organizace KDU-ČSL Kelč
zve všechny na

Cyklovýlet
Neděle 11. 5. 2014







Start je z autobusového stanoviště ve 13:00.
Trasa povede z Kelče přes Skaličku, Kačenu, Lešnou, Choryni do Komárovic.
Prohlídka zámku a zahrady v Lešné (rozkvetlé rododendrony).
Akce zakončena na výletišti v Komárovicích.
Občerstvení, opékání špekáčků a různé hry pro malé i velké.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Další info na http://kelc.kdu.cz
Srdečně zve výbor místní organizace KDU-ČSL Kelč.

Historie
Dopravní tepny starověku a středověku
Nejvytíženější evropská magistrála
stezka: Jantarová
start: jih Evropy
cíl: pobřeží Baltu
v provozu: 14. století př. n.l. až 11. stol. n. l.
délka: 2000 km
zajímavost: Jantar po ní úspěšně doputoval až do hrobky faraona
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Službu, kterou poskytovala Hedvábná stezka Asii, nabízí Evropě ta Jantarová.
Nejdůležitějším zbožím, které tudy obchodníci přepravují, je jantar (mineralizovaná
pryskyřice, stará až 50 miliónů let), který putuje ze severu Evropy (pobřeží Baltu)
na jih (severní Itálie, Řecko a dále Egypt). Výchozím bodem stezky je severoitalská
Aquileia, dál cesta vede po východní straně Alp k Dunaji, pokračuje patrně
po levém břehu Moravy a pak Moravskou bránou na sever.
Odtud jsou kromě jantaru dopravovány i jiné suroviny jako med, kožešiny, nebo
otroci. Z jihu naopak proudí na sever luxusní výrobky středomořských dílen
(především bronzové soupravy na pití či skleněné nádoby). O tom, že cesta funguje
tak, jak má, svědčí i kus jantaru, nalezený v pohřební výbavě faraóna
Tutanchamona (1341 – 1323 př. n. l.).
Sámova chlouba
O kontrolu nad Jantarovou stezkou se vedou nelítostné boje. Snaží se o ni Římané,
pronikající za vlády císaře Marka Aurerlia zřejmě až k dnešní Olomouci, ale také
germánský kmen Markomanů. Oblast dolního toku řeky Moravy se v 7. století n. l.
stává jádrem Sámovy říše, prvního státu západních Slovanů, a na ni navazující říše
Velkomoravské. Obě na provoz na Jantarové stezce bedlivě dohlížejí. Moravané ale
svádějí tvrdé boje se svými sousedy a nakonec podléhají. Po zániku Velké Moravy
počátkem 10. století se pomalu vytrácí i Jantarová stezka. Tím ale příběh nekončí...
Poklad mezi bramborami
Je říjen roku 1938. V Kelči, městě na rozhraní Hané a Valašska, jde 14letý chlapec
Jan Hradil s rodiči vyorávat brambory. Při orbě třetí brázdy od kraje najednou
vykřikne: „Něco jsem našel!“ Všichni k němu přiběhnou a na hlíně objevují lesklé
plíšky. Sesbírají je do zástěry a po příjezdu domů je omyjí, rozloží na stůl, spočítají
a zváží. Obsah nálezu čítá asi 1500 kusů celých i dělených mincí a váží 43,30 dkg.
Kde se poklad v zemi vzal? V 11. století tudy nejspíš projížděl obchodník, který
dobře znal nebezpečí spojená s cestováním po Jantarové stezce. Netroufal si mít
u sebe takovou hotovost, a proto do 60 centimetrů hluboké jamky uložil deset
plátěných pytlíčků s deseti druhy stříbrných mincí. Doufal, že se pro ně vrátí.
Nestalo se tak. Mince zůstávají ležet v zemi až do roku 1938. Za ta léta prošly
ovšem značnou inflací. Tehdy za ně člověk mohl koupit 50 otroků nebo dva vagony
ovsa. Mladý nálezce však za poklad dostává pouze 500 korun od muzea
v Hranicích na Moravě, 360 korun od místního faráře Kubíčka a zbytek pokladu
si ponechá nebo rozdá.
(zdroj: HISTORY revue, 6. červen 2009, str. 18-19)
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Inzerce

CYKLOSERVIS – Petr David
- opravy a seřízení jízdních kol
- domluva telefonicky na tel.: 608 920 085 nebo osobně Kelč č. p. 100
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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KAMIL STŘIHAVKA
& LEADERS
KD KELČ pátek 27. 6. 2014 ve 20:00
Vstupné 200,- Kč v předprodeji, 250,- Kč v den koncertu
(předprodej MěÚ Kelč)
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Marie Pajdlová
Dagmar Macháčová
65 let
Zdeněk Ševčík
Antonín Janošek
75 let
Marie Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

81 let
Božena Stašová
Vlasta Škarková
Anna Drajsajtlová

Kelč
Kelč
Kelč

82 let
Anna Pýchová

Kelč

84 let
Anna Pešlová

Kelč

86 let
Miroslav Pavlů

Kelč

88 let
Jaroslav Kutálek

Kelč

89 let
Marie Zábranská
Anděla Hýžová

Kelč
Lhota

90 let
Ludmila Koláčková
František Pivoda

Lhota
Lhota

Úmrtí
Marie Vlčková 63 let
Vladimír Hradil 69 let

Kelč
Komárovice
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telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
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