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Úvod
Vážení spoluobčané,
chci vás informovat o akcích, které nás v Kelči čekají.
V druhém týdnu července bude zahájena dlouho očekávaná stavební akce –
rekonstrukce náměstí. O zajištění finančních prostředků na tuto investici vedení
města několikrát žádalo a teprve čtvrtá žádost o dotaci z Regionálního operačního
programu Střední Morava o objemu 9 milionů korun byla úspěšná. Celkový objem
investic na tuto stavbu bude činit 15 milionů korun.
Rekonstrukce bude řešit komplexní revitalizaci náměstí, jehož plocha je přibližně
6 300 m2. Budou vybourány asfaltové a betonové plochy na stávajících
komunikacích, parkovištích a chodnících a tyto se nově nahradí kamennou dlažbou
s bezbariérovou úpravou. Realizací stavby vznikne 55 parkovacích míst, z toho
4 pro osoby tělesně postižené. Stávající zatravněné plochy budou komplexně
revitalizovány. Přerostlé a nestabilní stromy se odstraní a proběhne výsadba nových
stromů a keřů. Kašna rovněž zmizí a bude nahrazena novým vodním prvkem.
Na náměstí bude instalován nový mobiliář – lavičky, stojany na jízdní kola,
odpadkové koše a informační tabule. Dojde i ke kompletní výměně veřejného
osvětlení. Dále bude vybudována nová kanalizace pro odvodnění upravených
a zadlážděných ploch náměstí. Chtěl bych upozornit, že krajská komunikace
vedoucí středem náměstí bude rekonstruována finančními prostředky Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Podařilo se zajistit, aby povrch komunikace i po opravě
zůstal i nadále asfaltový.
Tato akce bude probíhat v několika následujících měsících, proto bych chtěl
především majitele domů, obchodů a provozoven na náměstí požádat o shovívavost
a toleranci, bez které se průběh této velké a komplikované stavební akce neobejde.
O stejné pochopení a toleranci chci požádat i vás, ostatní obyvatele a návštěvníky
našeho náměstí. Tato krátkodobá omezení určitě vyváží fakt, že od jarních měsíců
příštího roku bude mít naše náměstí nový, atraktivní vzhled, který se doufám bude
líbit jak našim občanům, tak ostatním návštěvníkům, aby neprchali z místa,
na kterém se již zub času podepsal. Přál bych si, aby zde naopak všichni mohli
strávit příjemné chvíle v klidových zónách, místních provozovnách a institucích.
Další investicí, o které bych se chtěl zmínit, je výstavba sběrného dvora na Dolině
za Juhyní. Podařilo se nám úspěšně získat dotaci ve výši 70% z celkové investice
5,5 mil. korun. Realizací sběrného dvora se zlepší a usnadní nakládání s tříděným,
nebezpečným a velkoobjemovým odpadem. Bude to významný krok k ochraně
životního prostředí. Bude sloužit bezplatně občanům Kelče a místních částí. Dojde
k vyšší vytříditelnosti jednotlivých druhů odpadů a tím ke snížení objemu
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směsného komunálního odpadu, který v současnosti končí v popelnicích. Provoz
sběrného dvora umožní občanům kdykoliv v průběhu roku odkládat odpad
do připravených velkoobjemových kontejnerů. Vedení města doufá, že výstavba
sběrného dvora přispěje k větší čistotě ve městě a okolí a omezí vznik černých
skládek.
O dalších investičních akcích a záměrech, které právě probíhají nebo nás
v budoucnu čekají, si vás dovolím informovat v příštím Zpravodaji.
Na závěr vám přeji příjemně prožité, sluncem prozářené letní měsíce, většině z vás
příjemně strávenou dovolenou, abyste načerpali co nejvíce sil do dalších měsíců
roku. Dětem přeji pěkné prázdniny a ať jim ubíhají co nejpomaleji.
Ing. Karel David, starosta

Městský úřad informuje

Svoz odpadů ve městě KELČ 2. pololetí 2014
Směsný komunální odpad popelnice 110 l, 120 l, 240 l,
kontejnery 1100 l, černé pytle
INTERVAL SVOZU 1 x 14 dní
lichý týden: středa - KELČ část města
sudý týden: středa - KELČ část města + místní části

Směsný papír – modré pytle
Nápojový karton – oranžové pytle
11. 7.
17. 9.
28. 11.
30. 7.

Tříděné plasty – žluté pytle
27. 8.
1. 10.
12. 11. 17. 12.
Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
19. 9.
12. 12.

Dotace v roce 2014 poskytnuté MK ČR:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón:
Dům v Kelči č.p. 31 – Zdravotní středisko – 200 000,- Kč
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USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Kelč dne 20. 5. 2014
.

– Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce „Stavební úpravy náměstí v Kelči“, kterou podal uchazeč SATES
MORAVA spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 60775530, který podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.
V případě neuzavření smlouvy s vítězným uchazečem rozhodla Rada města
o výběru nabídky dalšího uchazeče v pořadí dle Zprávy o posouzení a hodnocení
nabídek.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo v rámci podlimitní veřejné zakázky
„Stavební úpravy náměstí v Kelči“ mezi Městem Kelč, se sídlem Kelč č.p. 5,
PSČ 756 43, IČ: 00303925, jako objednatelem a společností SATES MORAVA
spol. s r.o., se sídlem Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí,
IČ: 60775530, jako zhotovitelem dle předloženého návrhu a pověřuje starostu
podpisem této smlouvy.

USNESENÍ z 55. zasedání Rady města Kelč dne 26. 5. 2014
.

– Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 31. 3. 2014 a předává ji
k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 2/2014 dle
předloženého návrhu.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy č. IP-12-8015569_001 o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu „Venkovní
přípojka NN – Kelč, Plšek, p.č. 361, NN“ k pozemkům parc.č. 41/7 a 41/2 v k.ú.
Kelč–Nové Město s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje uzavření smlouvy č. Z_S24_12_8120043724 o přeložce vedení
NN ke stavbě „Kelč, Komárovice 49“ s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
IV-Podmokly a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje provedení opravy chodníku a zábradlí opěrné zídky u bytového
domu č.p. 503 v Kelči a pověřuje starostu objednáním prací.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku p.č. 753/1 zahrada v k.ú. KelčNové Město (zahrádky č. 5 a 11).
– Rada bere na vědomí žádosti o odprodej obecních pozemků p.č. 659/42 ostatní
plocha v k.ú. Komárovice a p.č. 553 trvalý travní porost v k.ú. Babice u Kelče a pro
další jednání požaduje stanovisko osadních výborů v Komárovicích a Babicích.
– Rada vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 992/13 zahrada v k.ú. Kelč-Nové
Město.
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– Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu
na výkon technického dozoru investora stavby „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
a pověřuje starostu uzavřením mandátní smlouvy s vybraným uchazečem
Jaroslavem Fabiánem, Na Lužníku 606, Krhová, PSČ 756 63.
– Rada schvaluje smlouvu č. ÚRR D-2014/0156/OKP o poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava na stavbu
„Stavební úpravy náměstí v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

USNESENÍ z 22. zasedání Zastupitelstva města Kelč ze dne 19.6. 2014
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku města Kelč za rok 2013
– Zastupitelstvo na základě zprávy č. 275/2013/KŘ o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2013 přijímá toto opatření k nápravě nedostatku
uvedenému v čl. B, odst. 3: při převodu a proplacení nevyčerpané dovolené
uvolněných členů zastupitelstva se bude postupovat podle §79 odst. 5 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích.
– Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření města Kelč za rok 2013
bez výhrad.
- Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 31. 3. 2013
dle předložené zprávy.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 –
rozpočtová opatření č. 1/2014 a 2/2014.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2014 – rozpočtové
opatření č. 3/2014.
– Zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření
s odpady se sídlem v Bystřici pod Hostýnem za rok 2013, který byl schválen
členskou schůzí svazku dne 16. 4. 2014.
- Zastupitelstvo souhlasí s novelizací stanov Svazku obcí pro hospodaření s odpady
se sídlem v Bystřici pod Hostýnem navržené na členské schůzi svazku dne 16. 4.
2014.
– Zastupitelstvo schvaluje zařazení území obce Kelč do územní působnosti Místní
akční skupiny Kelečsko –Lešensko – Starojicko, o.s. na období 2014-2020.
– Zastupitelstvo nesouhlasí s úplatným převodem nemovitého majetku státu,
a to pozemků parc.č. 682/3 a 682/4 v k.ú. Němetice, do vlastnictví města Kelč.
– Zastupitelstvo stanovuje na základě § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města
Kelč pro příští volební období 2014 – 2018 na 15 členů.
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– Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní
č. 9414000311/2014/159400 se společností RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí
nad Labem, ke stavbě „PZ Kelč“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi městem Kelč a Zemědělským
družstvem Kelečsko se sídlem v Kelči č.p. 269, a to pozemek města p.č. 1753/34
orná půda o výměře 562 m2 v k.ú. Kelč-Nové Město, za pozemek p.č. 404/5 ostatní
plocha o výměře 408 m2 a část pozemku p.č. 424/12 orná půda o výměře 170 m2
v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 475-582/2013 ze dne
14. 10. 2013. Směna uvedených pozemků bude ve smlouvě provedena tak, že obě
strany smlouvy si nedoplácí ničeho. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem této
směnné smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje směnu a prodej částí pozemků p.č. 146/1, 250/1 a 1325
v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 486-1053/2014, za cenu
150,- Kč/m2 takto:
-prodej pozemků p.č. 250/1 o výměře 435 m2 a p.č. 1325/11 o výměře 83 m2
M.Š., Kelč
-prodej pozemku p.č. 1325/12 o výměře 56 m2 J. C. a J. J., Kelč
-prodej pozemku p.č. 1325/13 o výměře 22 m2 F. J., Kelč
-prodej pozemku p.č. 146/6 o výměře 280 m2 manželům M. a J. K., Kelč
- Zastupitelstvo schvaluje zakoupení částí pozemků p.č. 248/2, 248/3, 248/4, 249/1,
249/2 a 146/2 v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu č. 4861053/2014, za cenu 150,- Kč/m2 od vlastníků pozemků takto:
-zakoupení pozemku p.č. 249/2 o výměře 145 m2 od M. Š., Kelč
-zakoupení pozemku p.č. 249/1 o výměře 123 m2 od J. C. a J. J., Kelč
-zakoupení pozemků p.č. 248/4 o výměře 114 m2 a p.č. 248/8 o výměře 8 m2
od F. J., Kelč
-zakoupení pozemku p.č. 248/9 o výměře 6 m2 od P. R., Kelč
-zakoupení pozemku 146/7 o výměře 15 m2 od Z. H., Kelč
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smluv.

Městská knihovna Kelč v době letních prázdnin
11., 18. a 25. července,
4. – 8. srpna,
18. – 29. srpna 2014
bude v knihovně ZAVŘENO
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XVIII. Kelečské slavnosti
XVIII. Kelečské slavnosti jsou za námi. Nebýt nedělního deště, dalo by se říct, že
vše proběhlo úplně hladce. Naštěstí dnes již existuje celkem přesná předpověď,
takže s rozhodnutím přemístit program do kulturního domu, se až tak moc
neváhalo. Přesto věřte, že nervy pracovaly na plné obrátky. Ale i přes ten déšť
můžeme říct, že jsme s průběhem slavností spokojeni. Něco se vydařilo skvěle,
něco mohlo proběhnout lépe, ale celkový dojem z akce je dobrý. Po oba dny nás
bavili známí i méně známí zpěváci či skupiny, snad si každý našel v programu
nějakého oblíbeného interpreta nebo i zazpíval známé šlágry. Krásnou tečkou byl
zcela jistě nedělní koncert v kostele, který zajistil pan farář. Z ohlasů během
slavností, ale i bezprostředně po skončení se dá usuzovat, že návštěvníci prožili
příjemný víkend.

Výstava „Kelečský poklad“ je i nadále otevřena, a to prozatím
do 30. září 2014, takže ten, kdo ji o víkendu nestihl, může tak učinit
během léta. (středa 15 – 17 hodin, sobota 9 – 12 hodin)
Textovou část výstavy zajišťovala Mgr. Jana Syptáková. S realizací výstavy,
přípravou stezky k pokladu a poté následně i s průběhem stezky nám pomáhaly
Mgr. Ivana Ostřanská a Mgr. Bohdana Orlová, obě zaměstnankyně Muzea regionu
Valašsko, p.o. Všem třem děkujeme za odbornou pomoc.
Velice si vážíme toho, že do Kelče přijel i pracovník Náprstkova muzea Praha, pan
PhDr. Mgr. Vlastimil Novák, který měl pro návštěvníky výstavy připravenou
přednášku s promítáním. Bylo to velice zajímavé a poučné povídání a člověk se tak
mohl dozvědět více, než je kde publikováno.
Na přípravě výstavy se dále podílelo Vlastivědné muzeum v Olomouci a Moravské
zemské muzeum Brno.

Vlastivědné muzeum v Olomouci, foto Pavel Rozsíval
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Foto archiv MěÚ Kelč (zleva: Hradil K., Hradil M., PhDr. Mgr. Novák, Ph.D., Mgr. Syptáková, Ing. David)

Foto archiv MěÚ Kelč (výstava Kelečský poklad)
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Foto archiv MěÚ Kelč (Stezka za pokladem)

Stezka k pokladu přilákala hodně dětí i dospělých, což nás moc těší a doufáme, že
v dětech povědomí o tak významném nálezu mincí a šperků zůstane i nadále a že
budou umět kterémukoliv návštěvníku našeho města odpovědět na dotazy či
informovat o pokladu. Během tří dnů se ve výstavní síni prostřídalo více jak 500
lidí. Děkujeme paní Anně Vykopalové za svědomitost, obětavost a ochotu
při odpovědích na někdy i všetečné dotazy návštěvníků výstav o kelečském
pokladu a dýmkařství v Kelči.
Co říci závěrem?
Děkujeme hlavně návštěvníkům za příjemnou atmosféru a klidný průběh slavností,
obyvatelům v okolí areálu pak za toleranci a stánkařům z místních spolků za
zajištění občerstvení.
Finančně se na letošních slavnostech podíleli: Radim Horák, Akord Kelč, Antonín
Mašlaň, Lubor Pitrun, Jan Čech, Tomáš Srkala, Vladimír Stříteský, Mikroregion
Valašskomeziříčcsko-Kelečsko.
Děkujeme.
(MS)
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Kultura

Denní stacionář Anděl ve spolupráci s městem Kelč
pořádá

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ
A VZPOMÍNÁNÍ S PÍSNIČKAMI
zavzpomínáme při dechovce Partutovjanka
a taky při nestárnoucích duetech českých hvězd

PARTUTOVJANKA
Dechová hudba založená v 1950.
Hraje na různých akcích světských i církevních.
Prvním kapelníkem byl pan Josef Janíček.

Nestárnoucí dueta českých hvězd
V hudebně - zábavném programu
zazní dueta Y.Simonové a M.Chladila,
H.Vondráčkové a J.Korna, M.Holanové
a K.Gotta, H.Zagorové a P.Rezka
a dalších interpretů.

(O nás dvou, My dva a čas, Sladké hlouposti, Děti z Pirea,To se nikdo nedoví,Tam
za vodou v rákosí, Setkání, Každá trampota, Zvonky štěstí, směs písní ze Semaforu aj.)

Dne 27. září 2014 v 18,00 hodin
v Kulturním domě v Kelči
Máme připraveno výborné občerstvení, každý host dostane kávičku s překvapením
zdarma. Přineste s sebou skvělou nálad, chuť se bavit a tancovat

Na setkání s Vámi se těší pořadatelé
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17. 8. 2014 | 15:00
Kostel sv. Petra a Pavla
Oratorium pro dva sbory,
sóla a orchestr
Účinkují:
lektoři a frekventanti mezinárodní Letní školy
barokní hudby 2014
Jean Francois Lombard, Marek Štryncl,
Markéta
Cukrová,
Jakub
Burzynski,
László Borsódy, Peter Zajíček aj.

Dirigent: Roman Válek
15. 8. 2014, 20 hod. | Zámek Holešov
16. 8. 2014, 19 hod. | Bazilika Sv. Hostýn
Prodej vstupenek od 1.8. | IC Zámek Holešov,
Ticketportal
nebo
na
místě
hodinu
před koncertem. Cena 190/110,- Kč

Další koncerty Letní školy barokní hudby:
10. 8. | 20:30
Zámek Holešov – Koncert lektorů
12. 8. | 20:00
Kostel sv. Anny – Duchovní koncert
13. 8. | 20:00
Zámek Holešov – Zámecká noc
Vstupné: 100,- Kč
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Sport

FOTBAL
Starší žáci
Letos jsme po kratší odmlce opět přihlásili do okresního přeboru družstvo starších
žáků. Hlavním důvodem bylo, že nám v mladších žácích skončil ročník 2000.
Jelikož starší žáci hrají svá utkání na rozdíl od mladších žáků v jedenácti a na celé
hřiště, museli jsme družstvo doplnit o několik nových hráčů z Kelče a okolí.
Všichni noví hráči se v týmu velice rychle „zabydleli“ a stali se tak nedílnou
součástí dobře fungujícího družstva. Ještě před začátkem sezony jsme v rámci letní
přípravy sehráli 3 přátelská utkání, abych zjistil, jak na tom hráči jsou po fyzické
a taktické stránce. Už tato přípravná utkání ukázala, že náš nově vybudovaný tým
se může měřit i se staršími a zkušenějšími soupeři.
TABULKA
Rk. Tým
1. Kelč
2. Vidče
3. Hrachovec
4. Poličná
5. Vigantice
6. Zašová
7. Jarcová

Záp +
18 16
18 15
18 10
18 9
18 3
18 3
18 3

0
1
1
0
0
3
2
1

1
2
8
9
12
13
14

Skóre
Body
141: 23
49
105: 31
46
85: 51
30
53: 91
27
25: 86
12
20: 90
11
33: 90
10

Během podzimní části jsme sehráli celkem devět utkání, ve kterých jsme neztratili
ani bod a s celkovým skóre 70:13 jsme přezimovali na první příčce. Toto umístění
nebylo jen velkým úspěchem, ale i obrovským závazkem do jarní části sezony.
Proto jsme absolvovali poměrně náročnou zimní přípravu, ve které jsme se zaměřili
na rozvoj síly a fyzické kondice. Kluci tuto zimní přípravu absolvovali opravdu
zodpovědně, protože věděli, že výsledky se díky tomuto drilu určitě dostaví.
Jarní část sezony nám ukázala přesně to, co jsme si mysleli. Kluci poráželi jednoho
soupeře za druhým. Byla radost se dívat, jak kluci uběhali svou hrou starší kluky
v soupeřově týmu. Jediným opravdovým soupeřem nám byl tým z Vidče. Toto
družstvo mělo opravdu hodně šikovné hráče, kteří nám nedali nic zadarmo. Zápasy
proti Vidči byly velmi atraktivní a vyrovnané. Právě tento tým nás jako jediný
dokázal obrat o body. V takto těžkých zápasech dobře vynikla bojovnost celého
týmu. Nakonec jsme i tyto důležité zápasy zvládli a zajistili si tak první místo v naší
skupině, což nám umožnilo účast ve finálovém zápase o Přeborníka okresu.
V tomto finále na nás čekal celek z Kateřinic. Kateřinice měly svou účast ve finále
zajištěnou několik zápasů dopředu, protože svou skupinu vyhrály s velkým
náskokem.
12
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Finálový zápas se odehrál před zraky zaplněných ochozů na našem hřišti v Kelči.
Vítěz tohoto utkání získal nejen titul Přeborníka okresu, ale taky možnost postoupit
do krajské soutěže. Do finálového utkání jsme vstoupili trochu nervózně a chyběl
nám klid v zakončení. Úvodní nervozita z hráčů opadla v 17. minutě, kdy vstřelil
vedoucí gól Alois Hradil. Do přestávky jsme stihli ještě zvýšit na 2:0, když střelu
Lukáše Kutálka brankář hostů jen sledoval, místo toho, aby se ji snažil chytit. Na
začátku druhého poločasu si soupeř vytvořil pár slibných šancí, které ale zastavila
naše dobře hrající obrana a především výborně chytající brankář Pepa Kuběja.
Postupem času jsme měli stále větší převahu a hlavně po krajích jsme soupeře
naprosto přehrávali. Po pěkné akci a centru z pravé strany zvyšoval na 3:0 Matěj
Žídek. Na konci zápasu se po individuální akci prosadil dobře hrající Jirka
Pavlištík, který tak zpečetil naše vítězství v poměru 4:0.
Tímto vítězstvím jsme si vybojovali postup do krajské soutěže.

Horní řada zleva: Marek Chvatík, Vojta Orava, Martin David, David Jiříček, Jirka Pavlištík,
Lukáš Kutálek, Michal Janošek, Kristián Hlavica, Kuba Strnadel.
Spodní řada zleva: Dominik Stříteský, Matěj Žídek, Matěj Hrabovský, Dan Mikulenka,
Vojta Pelc, Honza Rada, Lojza Hradil.
Ležící: Pepa Kuběja

Všechny hráče chválím za zodpovědný přístup k tréninkům, bez kterých bychom
tohoto úspěchu nedosáhli. Zvláštní poděkování zaslouží také Marek Chvatík, který
svým nasazením pomáhá rozvoji fotbalové mládeže v Kelči.
Kuba Strnadel
13
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MUŽI A
Dlouhých sedmnáct let se v Kelči čekalo na postup z 1.B do 1.A třídy. Když
kanárci před rokem svůj cíl splnili, jejich prvořadým úkolem v nové soutěži byla
záchrana, optimisté mluvili o klidném středu tabulky. Ale kdeže. V Kelči se příští
sezonu bude hrát krajský přebor!!! Kanárci na jaře neprohráli jediný zápas
a skončili na krásném čtvrtém místě. Druhé Podlesí a třetí Podkopná Lhota kraj
odmítly, Kelčané naopak možnost postupu uvítali. Za fantastickou sezonu, která
pro ně 14. června skončila jasnou výhrou, si jej určitě zaslouží.
25.5. Zubří – Kelč 2:2 (0:2)
Karel Mičkal. Právě od zápasu v Zubří jméno tohoto sudího mezi Kelčany
zlidovělo a stalo se synonymem pro velmi, ale velmi špatného fotbalového arbitra.
Zubří při domácím střetnutí proti Kelči potřebovalo k záchraně každý bod
a rozhodčí jim v této snaze výrazně pomohl. Přitom od začátku se vše vyvíjelo
podle papírových předpokladů. Už v 1. minutě se přesnou střelou blýskl Tomáš
Topič, a když těsně před přestávkou potrestal chybu Raždíka Lukáš Machač,
vypadalo vše poměrně jasně. Jenže pak přišel druhý poločas, v němž byl sudí vidět
více, než je zdrávo. Velmi diskutabilní verdikty v neprospěch Kelče nakonec
přispěly ke konečné remíze. V 72. minutě snížil Jurajda a o deset minut později
srovnal ranou pod břevno Drda.
30.5. Kelč – Podkopná Lhota 1:1 (0:0)
Další silný soupeř na kelečské fotbalové půdě. Po Nedašovu podali kanárci ruce
hráčům Podkopné Lhoty, třetímu týmu soutěže. Fakt, že oba týmy okupují přední
příčky tabulky, dokázala už první polovina zápasu, v němž se hrál rychlý,
kombinační fotbal. Oba celky měly v úvodní pětačtyřicetiminutovce několik
tutových šancí, ale skóre se poprvé měnilo až po přestávce. Ve 49. minutě si Libor
Novák ukázkově narazil míč s Honzou Hlavicou, zbavil se tak dvou protihráčů
a přízemním centrem vybídl k zakončení Tomáše Topiče. Ten nezaváhal a střelou
bez přípravy rozvlnil síť – 1:0. Hostující tým převzal otěže zápasu v jeho poslední
fázi. Brankář Kiza sice bravurně vyrazil gólovou střelu, ale z následného rohu
Podkopná Lhota srovnala na 1:1. Prudkou hlavičkou se prosadil Martin Elšík.
Vzhledem k průběhu utkání se v Kelči zrodila spravedlivá remíza.
8.6. Podlesí – Kelč 1:7 (1:2)
Fotbalisté Podlesí měli už před zápasem zajištěné druhé místo v tabulce a na hřiště
šli proti Kelči v roli favorita. Odcházeli z něj ale s pořádnou ostudou. Jedno
z největších překvapení jara začalo celkem nenápadně. Jako první se navíc radovali
domácí, když Tydlačka využil dlouhý míč za kelečskou obranu. Kanárci ale stihli
zápas otočit v rozmezí tří minut. Nejprve dostal skvělý míč do běhu Škařupa a tváří
14
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v tvář brankáři nezaváhal. Později se totéž podařilo Jarkovi Machačovi. Kanonáda
se ale strhla ve druhém dějství. Hned po přestávce potrestal chybu domácí obrany
Topič. Možná rozhodující byla nepříjemná rána podleského Tydlačky, která ale
skončila na tyči. Pak už hřiště patřilo jen jednomu týmu – Kelči. Honza Hlavica
zvýšil z penalty na 4:1, další trefu přidal opět po standardní situaci jeho jmenovec
Tomáš Hlavica. V debaklu pokračoval opět Tomáš Topič a tečku za gólově
bohatým zápasem udělal další útočník Martin Pastrnek. Kelč tak přichystala Podlesí
hodně potupnou rozlučku s domácími fanoušky.
14.6. Kelč – Štítná nad Vláří 4:0 (2:0)
To kanárkům se zakončení sezony s kelečskými příznivci povedlo na výbornou.
Hostům ze Štítné, kteří v průběhu týdne získali pohár hejtmana Zlínského kraje,
nadělili čtyři góly a bez větších problémů zvítězili. První gól mohl dát kanonýr
Topič už v 6. minutě, zastavil ho až faul brankáře v pokutovém území. Nařízenou
penaltu následně proměnil Jarek Machač. Střeleckou múzou políbený Tomáš Topič
se však ještě v prvním poločase dočkal i svého gólu, trefil se po půlhodině utkání.
Vcelku poklidný zápas, v němž hosté po náročném pohárovém finále nechali
odpočívat několik svých opor, mělo jasný průběh i po změně stran. V 76. minutě se
do sóla probojoval Martin Pastrnek a zkušeně podél gólmana zavěsil – 3:0.
Definitivu dal za čtyři minuty opět Tomáš Topič. Také on si při samostatném
průniku před brankářem počínal mazácky a završil účet zápasu na 4:0. Bengálské
ohně při tradiční děkovačce fandů byly na místě. Jen o pár dní později mohli
příznivci slavit podruhé. To když se potvrdilo, že Kelč po roce opět postupuje.
Krajský přebor bude pochopitelně nejvyšší soutěží, kterou si fotbalová Kelč ve své
dvaasedmdesátileté historii zahraje.

MUŽI B
I kelečské béčko může považovat uplynulou sezonu za poměrně úspěšnou.
V jarních bojích o záchranu dosáhlo svého cíle a udrželo se v okresním přeboru
i pro ročník 2014/2015. Rozhodlo se ale až v závěrečném utkání ve Lhotě nad
Bečvou, kde kelečská rezerva zvítězila těsně 3:2.
Pavel Mašlaň
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Vážení sportovní přátelé, kuželkářský oddíl TJ Kelč Vás srdečně zve na

VII. ROČNÍK TURNAJE TJ KELČ
pro registrované i neregistrované!
POŘADATEL: Kuželkářský oddíl TJ Kelč, kuželna (u Kulturního domu)

TERMÍN: Středa 20. srpna 2014 až pondělí 1. září 2014
HRACÍ DOBA: Pondělí až pátek: začátky vždy v 16:30, 18:00 a 19:30 hod.
Sobota a neděle: 14:00, 15:30, 17:00, 18:30 hod.
DISCIPLÍNA: Registrovaní i neregistrovaní:
100 HS čtyřčlenná družstva (muži, ženy, smíšené)
100 HS jednotlivci
STARTOVNÉ:

300 Kč/družstvo, 90 Kč/jednotlivec

PRAVIDLA:Hraje se podle platných pravidel a soutěžního řádu kuželkářského
sportu. Na turnaji není nutný registrační průkaz. Každý hráč
jakéhokoliv věku startuje na vlastní nebezpečí.
Počet startů není omezen, započítává se však nejlepší výsledek.
CENY:

NA CENÁCH BUDE ROZDĚLENO 60% ZE STARTOVNÉHO
Družstva: dvě kategorie registrovaní a neregistrovaní
1. - 3. místo obdrží pohár, diplomy A4 + finanční odměny
Jednotlivci: tři kategorie muži, ženy, neregistrovaní
1. - 3. místo získává diplom A4 + finanční odměny

PŘIHLÁŠKY: Na e-mail: kuzelnakelc@email.cz nebo
pavelka.zamrsky@seznam.cz
Telefonicky: 723 373 024 (Pavelková Monika)
732 436 815 (Pitrun Antonín)
OBČERSTVENÍ:

Zajištěno v místním baru.

INFORMACE: Přihlášky můžete zasílat i v průběhu turnaje. Své případné dotazy
zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy. Obsazenost turnaje a
průběžné výsledky naleznete na www.kuzelkykelc.cz.

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ KUŽELKÁŘI TJ KELČ
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Základní škola informuje
Recitační soutěž
Školního kola recitační soutěže se letos zúčastnilo celkem 45 žáků 1. a 2. stupně
a o jejich umístění rozhodovala porota složená ze zástupců tříd. Rozhodování
nebylo jednoduché, protože výkony recitujících byly výborné, a určit, kdo je
nejlepší, bylo někdy opravdu těžké.
VÝSLEDKY
1. kategorie: 1. Ondřej Pitrun
2. tř.
2. Arnošt Baďuřík
1.B
3. Markéta Pavlíková
2. tř.
2. kategorie: 1. Martin Pitrun
5.B
2. Veronika Vlčková
5.A
3. Teresa Anna Kubieńová 4. tř.
David Šnajdr
5.B
3. kategorie: 1. Jan Valuch
7.A
2. Kateřina Vozáková
6.A
3. Marie Hlavicová
6.B
4. kategorie: Recitovali pouze 4 žáci, proto se udělovalo pouze 1. místo.
Katka Rušarová
8.A.

Exkurze do Osvětimi a Krakova
Již několik roků vyjíždíme se žáky 9. tříd na zajímavou a na dojmy opravdu
působivou exkurzi do polské Osvětimi, bývalého koncentračního tábora, nyní
Muzea holocaustu, a do Krakova – bývalého královského města.
V Osvětimi jsme během programu, který trval 3,5 hodiny, navštívili koncentrační
tábory Osvětim a Březinka, v nichž během 2. světové války přišlo o život přes
1,5 miliónu lidí z různých zemí Evropy, převážně Židů. Prošli jsme známou branou
s nápisem Arbeit macht frei – Práce osvobozuje. Prohlédli jsme si budovy, v nichž
vězni přežívali (průměrná délka života v koncentráku byla 3 měsíce), spalovnu,
plynovou komoru. Viděli jsme dobové fotografie, dokumenty i osobní věci lidí,
kteří zde zahynuli. Průvodce nám vyprávěl o historii tábora, režimu vězňů, jejich
práci, o krutých životních podmínkách a lékařských pokusech. Vyprávění
a vystavené exponáty v nás vyvolávaly mrazení a často vháněly i slzy do očí. Nikdo
z nás si ve skutečnosti nedokáže představit tu opravdovou hrůzu a tragédii lidí
v Osvětimi a Březince. Návštěva těchto míst byla velmi cennou zkušeností v jinak
spíše teoretickém předmětu dějepis a zároveň potvrdila, že je potřeba poznávat i
smutné kapitoly našich dějin.
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Do Krakova, druhého největšího polského města, jsme vjížděli za hustého deště
a hromobití, ale na programu se to neodrazilo. I za nepříznivého počasí jsme
navštívili hradní komplex Wawel, prohlédli si krakovskou katedrálu, kostel
sv. Ondřeje, Rynek Glowny, středověké obchodní centrum Sukiennice, Radniční
věž, Mariánský chrám, kostel sv.Vojtěcha, Floriánská bránu.……. Bylo toho
hodně, co jsme ve středu 28. května viděli a navštívili a co se nám líbilo.
Exkurze se i letos setkala s kladným ohlasem, což nás jen utvrzuje v tom, že bude
i v dalších letech dobré tuto akci opakovat.

ÚDiF – Úžasné divadlo Fyziky ve škole
Nedá se říct, že by zrovna velká část populace měla zalíbení ve fyzice. Přitom
fyzika je všude kolem nás a i s obyčejnými věcmi se dají dělat překvapivé efekty.
Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se však před několika
lety zrodila myšlenka, jak alespoň na chvíli vtáhnout školní mládež do světa plného
fyziky, aby žáci nepřestávali s věkem objevovat svět kolem sebe a principy, na
kterých věci fungují, aby jevu porozuměli a uměli ho vysvětlit svými slovy.
Vznikl tak ÚDiF neboli Úžasné divadlo fyziky, které své publikum dokáže
skutečně fyzikou udivovat a fascinovat. Vymýšlí, vyrábí a předvádí lidem krásu
fyziky skrze experimenty. Nesnaží se fyziku zjednodušovat, ale ukázat, že
prostřednictvím zkušenosti ji můžeme pochopit. A tak se této nechvalně proslavené
vědě snaží zlepšit reputaci. Předává radost z poznání a touhu porozumět.
Žáci 1. stupně zatím předmět fyziku neznají, ale s některými fyzikálními jevy
se setkávají v hodinách prvouky a přírodovědy. Zajímá je, jak věci fungují,
potřebují si to ověřit a pak jsou schopni sami vysvětlit, co a proč se právě stalo.
Pokusy, které mladší děti viděly, pokrývaly základní principy fyziky, seznámily je
s pojmy, se kterými budou pracovat sice později, ale jsou pro ně už nyní intuitivně
pochopitelné, např. síla a rozložení sil, tlak, hustota apod.
Starší žáci byli svědky jevů, které by se daly vyjádřit slovy „vidět zvuk, slyšet
světlo“.
Za toto vystoupení byla skupina ÚDiF oceněna na mezinárodní přehlídce Science
of Stage.
ÚDiF je také držitelem ocenění České fyzikální společnosti za trvající činnost
v popularizaci fyziky a ocenění Eduína společnosti pro vzdělávání EDUin.

Ústřední kolo soutěže v anglickém jazyce v Praze
V minulých číslech Zpravodaje jsme psali o úspěchu Terezy Škařupové (9.roč)
v okresním a následně krajském kole soutěže v anglickém jazyce. V květnu Terka
absolvovala celorepublikové kolo v Praze, kde sice neobsadila medailová místa, ale
myslím, že pro nás byla obrovská zkušenost se takovéto soutěže zúčastnit, potkat
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jiné žáky, kteří se také ve svém volném čase zabývají angličtinou, čtou knihy nebo
sledují filmy v anglickém originále. Na samotné soutěži mě trochu mrzelo to, že
místo konání bylo nedůstojné takovéto soutěže (někteří žáci museli stát na chodbě,
protože nebyl připraven ani dostatek židlí) a také fakt, že v soutěži nerozhodovala
ani tak znalost angličtiny jako obrovský všeobecný přehled žáků o čemkoli.
Mgr. Kateřina Fabíková

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR
Celostátní kolo této soutěže, do které postoupila naše žačka Andrianna Myhalko,
se konalo v prostorách Fakulty chemicko – technologické Univerzity Pardubice.
Soutěžní den byl velmi pestrý. Nejdůležitější byla samozřejmě soutěžní část,
nejprve teoretická a pak praktická probíhající v laboratořích, ale kromě toho byl pro
soutěžící připraven bohatý doprovodný program. Den byl tak nabitý činnostmi, že
velmi rychle uběhl a při večerním vyhlašování výsledků mohla být Andrianna
opravdu spokojená, protože ze 40 účastníků celorepublikového finále skončila na
17. místě. A to byla v nevýhodě, protože ostatní soutěžící měli oproti ní náskok
1 školního roku, byli totiž už deváťáky.

Ocenění
V úterý 10. června byli ve zlínské Baťově vile oceněni žáci 2. stupně základních
škol a středních škol, kteří v období od dubna 2013 do dubna 2014 dosáhli
mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti. Oceněných bylo celkem 16 a já byl
mezi nimi. Ocenění jsem získal za úspěchy ve sportovní disciplíně – jízda na
motokárách. Ceny předávali hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a spolu s ním
krajský radní Petr Navrátil. Jako cenu jsem obdržel pamětní medaili, tablet
a květiny.
O důstojné zajištění slavnostního odpoledne v Baťově vile se postarali jak
pracovníci Odboru školství, mládeže a sportu krajského úřadu, tak také krajem
zřizované školy: občerstvení ve formě rautu připravili žáci Střední školy
gastronomie a obchodu Zlín a doprovodný program připravili mladí muzikanti
ze Základní umělecké školy Zlín.
Dominik Stříteský, žák 8.B

Phdr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy
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Různé

Kelečští modeláři vystavovali.

Dne 31. 5. 2014 jsme byli pozváni na výstavu a soutěž do Tovačova. Výstava se
uskutečnila ve velkém sále kulturního domu s velkým doprovodným venkovním
programem. Mohli jsme vidět automobily americké armády od vojenského spolku
Prostějov a starou techniku ČSA. My jsme vystavovali v kategoriích - letadla
různých měřítek, bojová technika různých měřítek a lodě. S naším umístěním jsme
byli spokojeni, opět jsme obsadili přední místa. V kategorii žáci obsadil David
Stržínek 1. místo s kolekcí tryskových letadel. U příležitosti 100. výročí zahájení
1. s. v. získal Vladimír Matiska 1. cenu za kolekci stíhačů, Petr Baroš 1. místo za
figurku galského bojovníka a v kategorii lodě získal Miroslav Pajdla 1. místo s lodí
Varyag. Cenu získal i Stržínek Jan za kolekci moderních tryskových letadel.
Miroslav Pajdla získal i zvláštní cenu a to dort v podobě ponorky plující na moři.
Další výstava a soutěž Zlínkit 2014 proběhla 14. června v novém sále otrokovické
Besedy. Vystavoval Vladimír Matiska kolekci stíhačů 1. sv. v měřítku 1:72
a Miroslav Pajdla v kategorii S 10 ostatní. V této kategorii se sešlo neuvěřitelné
množství lodí a ponorek. Proto byla soutěž rozdělena na lodě 2. sv. a ostatní. Byla
20
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to neuvěřitelně kvalitně obsazená kategorie těch nejlepších lodních modelářů v čele
s ikonou "lodníků" panem Krčmářem, který obsadil 1. místo. O to více těší 3. místo
v této kategorii pro Miroslava Pajdlu s křižníkem Varyag 1904. Byla to nejlépe
obsazená soutěž ve všech kategoriích modelů.
Rádi bychom se zúčastnili modelářské show "Veškovský křédlo" koncem července
ve Vyškově. Jedná se o modelářskou nadaci na podporu provozu leteckého muzea
ve Vyškově.
Miroslav Pajdla, SM Kelč

Naše modely v olomoucké pevnosti.
Byli jsme požádáni spolkem na obnovu olomouckých pevností, abychom při
příležitosti otevření fortu / pevnosti/ č. 13 vystavili své modely. Výstava proběhla
28. a 29. června 2014 v atraktivním prostředí pevnostních prostor, které se
v současné době postupně obnovují. Tato výstava byla doplněna leteckými
fotografiemi Olomouce a celého okolí.

Pajdla Miroslav, modeláři Kelč
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Léčivé konopí
Konopí seté je jednoletá dvoudomá rostlina, tzn. na jedné rostlině je samčí a na
druhé samičí květenství. Samčí rostliny jsou zpravidla vyšší, štíhlejší a dříve
dozrávají. Dlouholetým výběrovým šlechtěním byly získány jednodomé rostliny,
jejichž význam převládá.
Konopí má výrazné protizánětlivé, hojivé, analgetické, antibakteriální a antivirové
účinky. Tato bylina účinně pomáhá nejen v případě vážných nemocí, ale při
nanesení na postiženou pokožku v podobě tinktury nebo masti přináší úlevu
a rychlé zhojení i při běžných zdravotních problémech. Zvláště dobře se osvědčuje
při léčbě tzv. civilizačních nemocí a chorob spojených se stářím. Měřítkem účinku
konopí jsou látky zvané cannabinoidy. Těm je připisován léčivý vliv konopí.
Léčebné prostředky dostupné na trhu se smí vyrábět pouze z konopí o obsahu THC
0,3 procenta. Jedná se o povolené pěstované odrůdy, které se vyznačují velmi
nízkým obsahem psychotropního tetrahydrocannabiolu/THC/, ale vysokým
obsahem ostatních účinných cannabinoidů. Konopná semena a olej jsou jedním
z nejlepších zdrojů esenciálních mastných kyselin. Kromě vzácné kyseliny gammalinoleové obsahují omega-6 a omega-3 v dokonalém poměru 3 1. Konopí obsahuje
všech osm esenciálních aminokyselin. Esenciální se jim říká proto, že si je lidské
tělo neumí samo vyrobit a musíme je přijímat z potravy.
Certifikované odrůdy konopí, které se používají pro výrobu dostupných mastí a tinktur,
mají potlačeny psychoaktivní účinky, takže přípravky na jejich bázi jsou naprosto
bezpečné a není třeba se obávat návykových látek a zdravotních následků.
Pro ukázku vyberu pár léčivých přípravků, které dostanete i v naší lékárně v Kelči.
ARTHROCANN chladivý i hřejivý
je gel z konopí s koloidním stříbrem. Gel je vhodný k masáži kůže při bolestivých
projevech, pro regeneraci a rehabilitaci po operacích, zlomeninách, výronech, sportu
a namáhavých výkonech.
BALCANN dubová kůra
mast je vhodná při kožních problémech s popraskanou, podrážděnou pokožkou. Příznivě
působí na opruzeniny, zapařeniny, proleženiny, štípance od hmyzu.
LIPSTICANN balzám na rty
je balzám se včelím voskem a konopím. Zvláčňuje a zpevňuje velmi vysušené nebo
popraskané rty. Preventivně působí proti vzniku oparů a koutků.
ORCANN koncentrovaná ústní voda
je vhodná pro každodenní použití. Obsažené látky zlepšují stav ústní dutiny při potížích
se zuby, zápachem z úst, při prevenci paradentózy, krvácení dásní a oparů.
VARICAN gel
zmírňuje akutní i dlouhodobé potíže při pocitu těžkých nohou.

Dagmar Coufalíková, lékárnice
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Co se děje v Komárovicích
I v letošním roce 2014 se u nás v Komárovicích uskutečnila beseda s důchodci.
Konala se v pátek 6. června 2014. Děti z Komárovic nacvičily poutavé pásmo
písniček i básní od vedením Patriky a Veroniky Plesníkových. Pan ing. Jaroslav
Orel nám obohatil setkání proslovem a zodpověděl dotazy občanů.
Mamoletky z Kladerub připravily pro pobavení přítomných skvělé taneční
vystoupení.
Sešli jsme se po roce a při písničce „Už kamarádi, pomalu stárnem“ si každý
uvědomí, že všem stejně ta léta plynou.

Zábavu zpříjemnila svým zpěvem a hudbou paní Ludmila Slimáčková. O zdárný
průběh celé akce se zasloužil Osadní výbor Komárovice.
Všichni se už těší na příští setkání v roce 2015.
V sobotu 14. června 2014 uspořádal Osadní výbor Komárovice Dětský den. Děti si
zasoutěžily a za své výkony dostaly sladké odměny i pohoštění.
Dětský den byl zakončen již tradičním fotbalovým utkáním Plesníků proti zbytku
vesnice.
Byla to společná akce Osadního výboru a Sboru dobrovolných hasičů Komárovice.
Za Osadní výbor Komárovice

Věra Pavlíková
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V Kelči máme zase SUPERCHLAPA!!!
Dne 1. června jsme spolu s oslavou Dne dětí v Kelči v areálu ČSCHDZ opět volili
Superchlapa. Nominace byla velmi těžká, Kelečáci jakoby o tento titul ani nestáli,
zachraňovali to chlapi z okolí. Nakonec se nám sešla tato milá společnost: za Kelč
soutěžili pan Tomáš Graja, pan František Pastrnek, pan Petr Perutka a z obecenstva
se přihlásil pan Bohuslav Netík. Z Frýdku – Místku přijal pozvání pan Bronislav
Sobek, z Podlesí za námi přijel pan Igor Špetík a za Zubří soutěžili bráchové Lukáš
a Vojtěch Měrkovi.

Odborná porota ve složení ctihodných dam – paní Martiny Schybolové, Hanky
Stromšíkové, Dany Bělíčkové a Jany Formanové neměla vůbec lehké rozhodování.
Pánové začali soutěž tím, kdo rychleji vypije načepované pivo a už tam se ukázali
první favorité. Dále soutěžili v rychlostní disciplíně – driblování s míčem, prokázali
své hluboké znalosti v testu o lidském těle, předvedli nám, jakou pomocí jsou svým
ženám v kuchyni, své pohybové a postřehové možnosti předvedli při pantomimě
a kreativitu při volné disciplíně. Vskutku – bylo se na co dívat, protože mnozí
opravdu překvapili!!!
V programu dále vystoupily děti z Mateřské školky, Pastelky Kelč, kluci Duo Jarek
a Marek a pro potěšení mužského oka přijala pozvání břišní tanečnice Alča….
24
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A jak to dopadlo? Všichni byli skvělí, vydali ze sebe všechno, ale titul mohl získat
jenom jeden a tím byl pan Lukáš Měrka, což znamená, že letos titul nezůstal
v Kelči, ale putuje do Zubří. Moc gratulujeme!!!
A ještě bychom chtěli velmi poděkovat našim milým sponzorům, bez kterých
bychom tuto akci nemohli uskutečnit.
Nejprve poděkování těm, kteří přispěli a věnovali výhry pro soutěžící: MěÚ Kelč,
pan Jiříček Zahradnictví u Juhyně, pan Ondrušek, Drogerie Teta, pan Váhala,
Zdravá výživa VM, Šicí dílna VM, Mlékárna VM a Bytřice pod Hostýnem
a Cukrárna z Podlesí.
Ceny do tomboly zajistili, či jinak přispěli tito sponzoři: Autoopravna Kelč pan
Stříteský, Autoopravna Kelč pan Vykopal, MECORP Kelč, Farma Němetice rodina
Mašlaňová a Tvrdoňová, Stolařství Němetice Vašíčkovi, NVB Kelč pan Vacula,
Výroba svítidel Kelč Mašlaňovi, Stavebniny Lešná pan Flajšar a spousta a spousta
dalších, milých a ochotných lidí.

Inzerce
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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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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Jarmila Orlová
Kelč
Jaroslav Černoch
Kelč
65 let
Zdeněk Pajdla
Kelč
Marie Hlavicová
Kelč
Miroslav Pavelka
Komárovice
Jaroslava Ondrušková Kelč
Ludmila Holubová
Kelč
Anna Tkáčiková
Kelč
Karel Hradil
Kelč
Jaroslava Syryčanská Kelč
Jaroslav Pařízek
Kelč
70 let
Josef Jiříček
Kelč
Břetislav Lasovský
Kelč
Ludmila Matýsková
Kelč
75 let
František Střítežský
Kelč
Marie Pitrunová
Kelč
80 let
Miluška Jančíková
Komárovice
Marie Ovčáčíková
Lhota
Zdeňka Stříteská
Kelč
Marie Slimáčková
Němetice
Antonín Mašlaň
Kelč

81 let
Marie Vaculíková

Kelč

82 let
Karel Beinstein

Němetice

83 let
Karel Volek
Marie Viznerová
Zdenka Jiříčková

Kelč
Kelč
Kelč

84 let
Anna Srkalová

Kelč

86 let
Anna Kunovská

Němetice

87 let
František Pelc

Němetice

89 let
František Jiříček

Kelč

93 let
Anna Vozáková

Němetice

Narození
Tereza Pajdlová

Kelč
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