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Úvod
Pomalu nám končí léto a pro mnohé z nás i jedno z nejkrásnějších období roku.
Tentokrát se však nepovedlo úplně tak, jak jsme si představovali. Teplých dnů bylo
opravdu málo, slunce vystřídaly mraky a deštník byl často náš nejlepší přítel.
Ale i tak doufám, ţe jste vyuţili kaţdou příleţitost a letní měsíce si uţili do sytosti.
Většina z vás určitě vyrazila na zaslouţenou dovolenou – někteří do zahraničí, kde
mohli vyuţít tu jedinečnou příleţitost a poznat cizí kulturu a zvyklosti, navštívit
exotické dálky a také se seznámit s novými lidmi a moţná tak uzavřít přátelství na
celý ţivot. Ti z vás, kteří dali přednost dovolené doma v Čechách, také
neprohloupili. Vţdyť i v naší domovině se dá objevit spousta zajímavých a
krásných míst. Rozhodně jste také strávili spoustu letních večerů na zahrádce
s přáteli a nasávali do sebe to jedinečné kouzlo léta.
Velmi mě potěšila vaše účast na „Jarmarku“, který je pro mě symbolem začátku
prázdnin. Myslím si, ţe tak jako v minulých letech si kaţdý přišel na své a nenudil
se. Další velmi podařenou letní akcí jsou „Závody dračích lodí“, které kaţdý rok
přilákají víc a víc lidí. Velmi bych si přál, aby i další ročníky byly stejně úspěšné.
Teď uţ nás čeká podzim. Ţáci a studenti mají s nadcházejícím školním rokem
plnou hlavu starostí a uţ teď se začínají těšit na příští prázdniny a přemýšlí, proč ty
letošní zas tak rychle utekly. A my se ani nenadějeme a budeme muset odklízet listí
ze zahrad a chodníků a čelit prvním ranním mrazíkům. Ale i přesto doufám, ţe vám
nezmizí úsměv z tváře a ponesete si i do dalších měsíců bezstarostnost léta, coţ
vám ze srdce přeji.

Ing. Karel David, starosta

Městský úřad informuje
U S N E S E N Í z 9. zasedání Rady města Kelč dne 18.7.2011.
 Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.6.2011 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
 Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 – rozpočtové opatření č. 3/2011
dle předloţeného návrhu.
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 Rada schvaluje směrnici č. 1/2011 Zásady pro poskytování příplatků a odměn
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Kelč.
 Rada pověřuje starostu vydáním vyjádření k projektu dopravně technického
řešení stavby „Inţenýrské sítě lokality Sázany, Kelč – napojení na kanalizaci,
vodovod, plynovod a komunikaci“ dle dohodnutého návrhu.
 Rada schvaluje zadat výměnu 9 ks svítidel veřejného osvětlení Na Dolině a
provedení rekonstrukce veřejného osvětlení u víceúčelového hřiště u KD
v Kelči dle předloţených nabídek Tomáše Srkaly ELSAP Kelč.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby „přeloţky STL plynovodu a přípojky“
na pozemcích p.č. 231/3 a 239/1 v k.ú. Kelč-Staré Město s SMP Net, s.r.o.,
Ostrava dle předloţeného návrhu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu „zpevněná
komunikace k nově vzniklé parcele č. 733 v k.ú. Němetice“ na pozemku p.č.
253/5 v k.ú. Němetice s J. N., Němetice dle předloţeného návrhu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby „vodovodní přípojky
včetně umístění zemní soupravy, vodoměrné šachty a vnitřního vodovodu pro
provozovnu na parcele č. st. 443 v Kelči“ na pozemku p.č. 1369/1 v k.ú. Kelč
– Staré Město s L. P., Kelč dle předloţeného návrhu.
 Rada schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ke stavbě
„Doplnění kanalizace Kelč – m.č. Komárovice a Němetice – II.etapa“ na
pozemcích p.č. 888/2 a 905/1 v k.ú. Komárovice s Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště
Ostrava dle předloţeného návrhu.
 Rada odmítá ţádost manţelů Z.a J.O., Kelč o odprodej části obecního
pozemku p.č. 314/1 v k.ú. Kelč – Staré Město.
 Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 2.000,- Kč Domu kultury
Vsetín, s.r.o., Svárov 1055, Vsetín na realizaci vzdělávacího projektu pro děti
„Kamarádím s poldou“.
 Rada schvaluje čerpání prostředků z rezervního fondu Mateřské školy Kelč ve
výši 82.700,- Kč dle předloţené ţádosti.
 Rada schvaluje poskytnutí peněţního daru Františku Kunovskému, Němetice
č.p. 8 za vzornou reprezentaci a umístění na mistrovství světa v poţárním
sportu dorostu, které se konalo v Petrohradu a Jiřímu Janoškovi, Němetice
č.p. 18 za vzornou reprezentaci a umístění na olympiádě dětí a mládeţe
v cyklistice, která se konala v Olomouci.
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Svoz tříděného odpadu v září 2011
Plasty
Papír, tetrapak
Tříděné sklo

1. září
9. září
23. září

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči - září 2011

středa

12.30 – 17.00 hod

21. 9. 2011

Své záleţitosti můţete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve
Valašském Meziříčí, Ţelezničního vojska 1349, v úřední dny
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - jen příjem nových ţádostí

Dotace v roce 2011 poskytnuté Zlínským krajem:
Dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a
městských památkových zón:
* rodinný dům v Kelči č.p. 6 – 40 000,- Kč
* rodinný dům v Kelči č.p. 15 – 160 000,- Kč

Český zahrádkářský svaz Kelč oznamuje, ţe od 1. září 2011
bude v areálu místní pálenice provádět strouhání a moštování
ovoce.
Moštování bude provádět pan Josef Zdráhala, Kelč 376,
tel.: 776 764 362.
Moštování bude kaţdou sobotu od 13,00 hodin. Po dohodě se
zákazníkem i ve středu.
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Kultura
Přátelé hudby a MěÚ Kelč Vás srdečně zve na

PŘEHLÍDKU HUDEBNÍCH TĚLES
Z KELČE
Sobota 3. září 2011 v 15:00 hodin
Areál chovatelů – Kelč
Muzikanti – dechovka
Trubači – myslivecké sdružení
Šum prérie – skautské country
Schola
Hosté –

Spálovský dixieland
Zkožepálená – rocková kapela
TakzatruP

Vstupné 50,- Kč, děti zdarma
Občerstvení zajištěno !

Po přehlídce následuje taneční zábava.

SDH KELČ
Pořádá hudební zábavu se skupinou

KALIBRA
KDY : 24.9.2011 od 20 hodin
KDE : KD Kelč
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Program Kina Kelč na měsíc září 2011
Milí filmoví diváci, je měsíc září a opět začínáme s filmovým rokem 2011-2012.
Doufám,ţe s tituly, které jsme vám vybrali, jsme se trefili do vašeho vkusu.V
tvorbě programu jsme nezapomněli ani na děti a hned v podzimních měsících
jsme pro ně připravili příjemné filmové záţitky.

Neděle 11.září v 18hod.

LIDICE
Příběh Lidic je příběhem obyčejných lidí, kteří se absurdní náhodou připletli do
cesty „dějinám“. Ne kaţdý ví, ţe událost, jeţ otřásla celým světem, začala jako
příběh obyčejného sukničkáře. Český film, vstupné 45Kč.
Neděle 18.září v 18hod.

PIRÁTI Z KARIBIKU: Na vlnách podivna
Kdyţ se Jack Sparrow setká se ţenou ze své minulost, není si jistý, zda jde o lásku
– nebo zda tato ţena jen „hraje na city“ a vyuţívá ho, aby našla legendární Pramen
lásky. Americký film v českém znění, vstupné 45Kč.
Neděle 25.září v 18hod.

ČERTOVA NEVĚSTA
Pohádka Zdeňka Trošky natočená podle předlohy B.Němcové Spravedlivý
Bohumil. Začínat si s peklem není nikdy radno, i kdyţ pohnutky nemusejí být
nekalé. Právě o takovém paktu s ďáblem vypráví nová Troškova pohádka. Český
film, vstupné 43Kč.
Na měsíc říjen jsme připravili Harry Potter a relikvie smrti – 1.část,
Harry Potter a relikvie smrti – 2.část,
Transformers 3, Intimní past, Kung-Fu – Panda 2
Na měsíc listopad připravujeme pro děti Šmoulové a Auta 2.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč
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Sport

KOPANÁ
MUŢI A
Do nové sezony 2011/2012 vstoupilo A muţstvo muţů s novým trenérem. Zodpovědné
funkce se ujal Zbyněk Vinklar, který ještě v loňském ročníku nastupoval na hřiště jako
aktivní hráč. Tým odstartoval sezonu nejen ve zlínské skupině 1.B třídy, ale také
v Poháru hejtmana Zlínského kraje. Právě v tomto turnaji Kelč zaznamenala největší
úspěch za posledních několik let, kdyţ po třech výhrách v řadě prozatím postoupila aţ
mezi nejlepších osm týmů. Čtvrtfinálový duel navíc ještě zdaleka nemusí být konečný…
POHÁR
Kelč – Juřinka 4:3 (1:2)
Hned první utkání fotbalového podzimu připravilo Kelči těţkého protivníka. Na hřišti
v Policích se totiţ postavila proti týmu Juřinky, jinak stabilnímu účastníku 1.A třídy.
Utkání nabídlo celkem sedm gólů a velký kelečský obrat. Po první půli totiţ „kanárci“
prohrávali 1:2, kdyţ jejich jediným úspěšným střelcem byl po šťastné teči Dušan
Svoboda. Druhou polovinu zápasu však odehráli ve velkém stylu. Ofenzivní smršť
gólově podtrhl dvakrát Vítek Kulich a po něm také Petr Minář. Hosté v závěru fyzicky
odpadli, přesto jejich třetí branku do šibenice museli ocenit i kelečští fanoušci.
1. utkání I.B třídy:
7.8. Březnice – Kelč 2:1 (0:0)
Vstupní zápas do celoroční soutěţe se Kelči příliš nevydařil. Po tradiční akci Dračích
lodí se museli hráči rychle přeorientovat na fotbal, ale únava podpořená nepříznivým
počasím byla na některých patrná. Po nepříliš pohledné první půli, v níţ musel kelečské
naděje několikrát zachraňovat brankář Kubját, se obě muţstva střelecky probudila aţ
ve druhém poločase. Nedůraz kelečské obrany nejprve vyuţil ke skórování domácí Petr
Mol. Na jeho branku ale okamţitě zareagoval vyrovnávacím gólem střelec Martin
Pastrnek. Střetnutí spělo k nejspíš zaslouţené remíze, ale v 89. minutě se z diskutabilní
penalty prosadil Hamerník a rozhodl tak o vítězství Březnice.
POHÁR
9.8. Kelč – Vigantice 2:1 (1:0)
Ve druhém pohárovém klání se Kelči do cesty postavil favorizovaný celek z Vigantic.
Ten roli favorita na začátku utkání potvrzoval, ale po gólové hlavičce Petra Mináře
postupně ztrácel herní převahu. Jednobrankové vedení však Kelč po změně stran
neudrţela a po vydařené standardní situaci lovil míč ze své sítě také kelečský brankář
Petr Kubját. Kdyţ uţ se zdálo, ţe utkání nebude mít po devadesáti minutách vítěze, našel
Mareček přesným centrem hbitého Kulicha, který netradičně hlavou prostřelil
vigantického gólmana a poslal Kelč do třetího kola turnaje.
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2. utkání I.B třídy:
13.8. Kelč – Luţkovice NEDOHRÁNO
Místní fanoušci se na střetnutí proti loňskému účastníku 1.A třídy těšili marně. Lokální
průtrţ, která v nedalekém okolí napáchala velké škody, měla na svědomí také
nezpůsobilý terén na kelečském hřišti. Hlavní rozhodčí musel zápas za bezbrankového
stavu kvůli velkému přívalu vody uţ po osmi minutách ukončit.
POHÁR
17.8. Kelč – Hovězí 3:1 (3:0)
Zatím poslední pohárové utkání se od první minuty vyvíjelo jednoznačně pro Kelč.
Tým
z Hovězí poprvé kapituloval uţ ve 13. minutě, kdy se levačkou prosadil kanonýr Kulich.
Hosté si v prvním poločase prakticky vůbec neškrtli, navíc uţ v 18. minutě prohrávali o
dvě branky. Úspěšným střelcem byl Martin Pastrnek. Stejný hráč pak zasadil
neškodnému soupeři ještě jeden úder, byť třetí gól domácích neměl kvůli ofsajdu platit.
Kelč s vědomím dostatečného náskoku ve druhém dějství polevila a také Hovězí se
dočkalo symbolického úspěchu. Z přísně nařízené penalty ale jen kosmeticky upravilo na
konečných 3:1. O postup do semifinále bude Kelč v září bojovat na hřišti Horní Lidče.
3. utkání I.B třídy:
20.8. Míškovice – Kelč 1:3 (0:3)
Aţ na hřišti Míškovic Kelč poprvé zabodovala. Utkání nadmíru vyšlo útočníkovi
Jaroslavu Machačovi, který nastřílel všechny góly svého týmu. Nejprve se prosadil po
rychlém brejku, kdy si počkal na přihrávku Kulicha a otevřel skóre. Ve 25. minutě se pak
Hlavica neohroţeně pustil mezi pět hráčů soupeře a po nedovoleném zastavení jeho
sólového průniku sudí nařídil penaltu. K ní se postavil opět Machač a bez potíţí ji
proměnil. Ani třetí gól na sebe nenechal dlouho čekat. Ještě před koncem prvního
poločasu totiţ Mareček odcentroval na Pastrnka, ten ještě přiťukl Machačovi, který po
zdařilém zakončení mohl slavit čistý hattrick. Příleţitosti k navýšení uţ tak pohodlného
náskoku přicházely také ve druhém poločase. Šance Hegara, Kulicha, Pastrnka nebo
Nováka ale zůstaly bez vyuţití. Domácí se gólu dočkali aţ v 88. minutě. Po standardní
situaci vyuţili nepozornosti kelečské defenzivy a upravili ze svého pohledu na
přijatelných 1:3.
MUŢI B
Také kelečská rezerva má za sebou první zápasy nové sezony. Po úspěšném postupu
v minulém ročníku se jako nováček III. třídy prozatím představila jen ve dvou utkáních:
13.8. Hošťálková – Kelč B 2:0
20.8. Kelč B – Leskovec 2:1; Branky Kelče vstřelili Hermann a Surovec.
Pavel Mašlaň
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II. ROČNÍK KELEČSKÉHO POHÁRU DRAČÍCH LODÍ
Hattrick pro Drink tým !
Kelečský pohár Dračích lodí na Chmelníku je jiţ potřetí v rukou Drink týmu !

Kaţdý, kdo sobotní ráno nelenil, vyrazil na kelečský rybník Chmelník a proţil super
netradiční den. Jindy relaxační prostor místních rybářů se změnil v bitevní pole pro
sedmnáct posádek dračích lodí. Všichni věrní dragoni se svými dračicemi letos přivítali
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mezi sebou i nováčky sportu – celkem šest nových týmů – Válečníci, Draci z Fitness,
Pouliční směs, Pivotoři, Zkoţepálená a Krafťáci. Kapitáni týmů zaveleli a oděli své
posádky různorodými závodními kroji a klání mohlo začít.
Návštěvníků bylo v letošním ročníku k tisícovce a skutečně se měli na co dívat. Nejen
ostré souboje rychlosti a spolupráce stačily na vítězství. Důleţitá byla také taktika a
celkové rozloţení sil po celý den. Nadšení na soutěţících i přihlíţejících bylo znát.
Pořadatelé připravili bohaté občerstvení o doprovodný program – v dusném dni jednomu
chutnalo čepované pivko za doprovodu pohodové rockové hudby, druhý si k němu dal
špicovní klobásu či dračí guláš. Další si dopřávali odpočinku a tepla slunečného dne u
kávičky a dračích koláčků. V odpolední pauze osvěţil návštěvníky valašský silák
Ţelezný Zekon se svým vystoupením plným siláckých kousků a ţertíků ze zdolávání
netradičních rekordů.
Napříč Chmelníkem se tak linula dobrá nálada po celý den. Výhradně závodníkům se ale
dostalo příleţitosti objevit ducha nejtýmovějšího sportu na světě. Nejeden dragon se
loučil se svou poslední jízdou nerad, právě potom, co okusil, jaké je to opravdu sedět
s partou kamarádů na jedné lodi. Vítěz ovšem můţe být jen jeden a v letošním ročníků
se podařil zázračný hattrick domácímu Drink týmu ! Pod vedením kapitána Mirka Gáby
si dojeli pro vytouţený třetí kelečský pohár. (pozn. Složení celé posádky: Michal Tvrdoň,
Jakub Strnadel, Jan Hlavica, Petr Minář, Petr Mareček, Lucie Jahnova, Karel Štěpán,
David Bambuch, Michal Škařupa, Petra Kašíková, Lenka Stašová, Vlastimil Kleinů,
Tomáš Hrdlička, Mário Dian, Petr Suchánek, Jaromír Machač, Tomáš Rusek, Jan
Machač, Veronika Greňová, Zdeněk Pajdla, Slávek Slezák). Na druhém místě se umístili
Hasiči Kelč (kapitán Jara Staša) a třetí místo získal Ohnivý dech (kapitánka Olga
Hlochová).
V kategorii profi pak zabodovali: Draci z Fitness Hranice (kapitán Martin Rabel) a
druhé místo obsadil S-Tým Hranice (Petr Strnadel)
Na kvalitně odvedenou práci organizátorů a speakera akce navázala Dragon after party
s úchvatným ohňostrojem.
Jménem TJ Kelč děkujeme všem týmům, které se jiţ třetím rokem sešli na Chmelníku,
zároveň děkujeme 6 novým týmům (Válečníci, Zkoţepálená, Pivotoči, Krafťáci, Pouliční
směs a Draci z Fitness), kteří se nově připojili a věříme, ţe s námi zůstanou i v dalších
ročnících. Velké poděkování patří především Městu Kelč za technickou pomoc a
podporu, dále všem organizacím a dobrovolníkům, kteří se s chutí zapojili do přípravy
akce - fotbalistům A i B týmů, členům rodiny a příbuzným, členům TJ Kelč.
Rybářskému svazu a Jarku Orlovi děkujeme za zapůjčení rybníka. V neposlední řadě
děkujeme všem návštěvníkům a fanouškům netradičního sportu, ţe nás podpořili a přišli
se na akci podívat a pořádně si celý den uţili !!!
Sledujte www.dl-chmelnik.webnode.cz
Mgr. Pavlína Jemelková Srkalová
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Orel jednota Kelč informuje

Ruty Šuty o prázdninách

Začaly dva měsíce volna, ale tanečníci našeho souboru neměli moc času odpočívat.
Ve dnech 5. -7. srpna se konal na přehradě Bystřička velký festival Starý Dobrý
Western, kam nás uţ pátým rokem zve pořádající skupina Gympleři ze Vsetína.
Chtěli jsme ukázat to nejlepší, co umíme, a tak jsme poctivě trénovali a nacvičili tři
choreografie. Vţdyťˇjsme tančili před známými zpěváky, kterými byli např.: Petra
Černocká, František Nedvěd, Pavel Ţalman Lohonka, Petr Spálený, Hana Horecká,
Poutníci a dále před řadou dalších skupin a asi před dvěma tisíci diváky. Jiţ páteční
country bál napovídal, ţe letošní festival bude bezvadný. V sobotním programu
jsme měli tři vstupy. Začali jsme country choreografií „Kdyţ cowboy spí“, sem
jsme zařadili takzvané plápolání, kdy dva kluci a dvě děvčata se uchopí za ramena a
tak moc se roztočí, ţe děvčata plápolají ve vzduchu. Tato figura měla veliký aplaus.
Druhý vstup byl ve stylu moderní Line dance a choreografie „We can“ měla opět
veliký úspěch.
Na závěr jsme zařadili novou, velice náročnou choreografii, která
se skládá z různých stylů - country waltz, line dance , country. Zde se střídají
11
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i kostýmy, z našich tanečníků se během chvilky stali cowboji a cowbojky, aby hned
vzápětí nastoupily krásně jemné červené tanečnice. Po této choreografii zněl
potlesk tak dlouho, ţe se tanečníci museli vrátit ze zákulisí.
Byl to tak velký záţitek a všem draly slzy do očí. A nejvíce mně, protoţe to byla
odměna za kus práce a úsilí této party tanečníků, která se ohromně semkla a uţ ví, o
čem tancování je.
Řekli po vystoupení: Veronika Jandová: „ Já nemám slov“!
Karel Tvrdoň: „ No to je síla“!
Alena Pajdlová: „Povedlo se to i mě“!
Veronika Hegarová: „Hurá, to bylo super“!
Aleš Tvrdoň: „No vidíte, jsme borci“!
Kateřina Bifteková: „To jsem ještě nezaţila“!
Tereza Jandová: „ Uţ nebrečte a smějme se“!
Všem těmto tanečníkům patří velký dík za výkony na tanečním parketu, za tréninky
v době prázdnin, za jejich nápady do choreografií a chuť do tance.
Další velkou akcí bylo vystoupení na mezinárodním táboře FICEP, pořádaný
Ústředím Orla v Boskovicích. Konalo se v neděli 7. 8. a sem uţ jeli jen tři tanečníci
– Veronika Hegarová, Veronika Jandová a Karel Tvrdoň.
Mladí táborníci z celé Evropy spontánně tleskali do rytmu tanečníkům.
13. 8. jsme vyjeli aţ na Soláň, kde jsme vystupovali na oslavě kulatých narozenin
paní, které se líbí country tance, a její dcera jí naše vystoupení dala jako dárek.
Velký údiv jsem zaţila při domluvě ohledně termínu a místa oslavy, kdyţ mi její
dcera řekla, ţe volá ze Švédska. Oslava byla úţasná, hrála kapela, naučili jsme
oslavenkyni a ostatní hosty dva tance a odjeli jsme domů.
14. 8. tančili tanečníci na oslavách hasičů v Horních Těšicích. Zmíněnou trojici
doplnil Aleš Tvrdoň a tato čtveřice zatančila tři choreografie na výletišti Pod
lucernou.
Veroniko, Veroniko, Karle a Aleši, díky ţe jste i přes únavu odtančili všechna
vystoupení.
A zase nás čeká hodně tancování, vystoupení na country bále ve Skaličce. A hlavně
v říjnu mistrovství České republiky v Line dance v Písku.
Hegarová Jitka
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Orel Jednota Kelč
Pořádá nábor do těchto oddílů:
1. Taneční soubor Ruty Šuty
tradiční a moderní country tance, line dance, clogging
Zájemci se mohou hlásit na zkoušce, která bude v Kulturním domě ve čtvrtek
15. 9. 2011 od 17,00 hod, u vedoucích souboru Jitky a René Hegarových. Příjmáme
děti ve věku od šesti let, děti mladší dvanácti let musí přijít v doprovodu dospělé
osoby. Přezůvky s sebou.

2. Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Nábor proběhne v tělocvičně místní ZŠ v pondělí 5. září 2010 od 18:00hod. Je
třeba si přinést florbalovou hůl, sálovky, sportovní oblečení. Hledáme hráče i
brankáře do těchto kategorií:
Mladší ţáci a elévové – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu
mladších ţáků (4 turnaje + finále – obhajují 3. místo z loňské sezony)
Starší ţáci – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu starších ţáků
(5 turnajů + finále – obhajují stříbrné medaile z ročníku 2008/2009)
Dorost – hrají celostátní Orelskou florbalovou ligu dorostenců (4 turnaje
+ finále) a 2. ligu ČFbU dorostenců Zlínského kraje ( 10 turnajů + play
off o postup do 1. ligy)
Těší se na vás trenéři a vedoucí oddílů.
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SDH informuje

Kelečští hasiči na MČR čtvrtí, Kunovský opět mistr !!!

SDH KELČ
Zleva:Ludmila Stašová, Jiří Zimmer, Jakub Těšický, Luboš Kopřiva, Radek Greš, Jaroslav
Staša, Lukáš Valla, Aleš Staša, Dagmar Syryčanská
Dole: Jakub Plesník, Tomáš Foukal

Velmi úspěšné bylo pro valašské zástupce Mistrovství ČR v poţárním sportu
dorostu, které se konalo první červencový týden na atletickém stadionu v OstravěVítkovicích. Zápolilo se v kategorii druţstev a jednotlivců.
Kategorii druţstev reprezentovalo náš okres druţstvo mladých dorostenců
z Kelče, které bylo po krajském kole povaţováno za jedno z favoritů na přední
umístění. Mistrovství bylo zahájeno slavnostním nástupem, po kterém následovaly
běhy na 100 m s překáţkami.
Do celkového hodnocení týmu se započítává
pět nejlepších časů ze sedmi závodníků. Kelečským juniorům se v úvodní disciplíně
nevedlo špatně. Obsadili čtvrtou příčku se ztrátou šesti desetin na třetí místo.
Následující den v dopoledních hodinách byly na programu štafety 4 × 100 m
s překáţkami. Dorostencům z Kelče se jako jediným podařilo na krajském kole
zaběhnout čas pod šedesát vteřin, coţ by v loňském roce znamenalo mistrovský
titul. Štafetu na mistrovství kluci zahájili dynamicky, ale chyba na třetím úseku
znamenala velkou ztrátu na první Zboţnov. Při druhém pokusu se sice mírně
zlepšili, avšak čas 64,02 v konečném pořadí štafet stačil pouze na sedmou příčku,
14
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coţ bylo pro ambiciózní tým dozajista zklamaní. O celkovém pořadí rozhodovala
poslední disciplína - poţární útok. Kelčané rozběhli svůj útok skvěle, ovšem silný
vítr jim znemoţnil rychle naplnit desetilitrové nástřikové terče, coţ znamenalo
osmé místo v této disciplíně. V závěrečném součtu obsadili mladí závodníci
z Kelče výborné čtvrté místo z celkového počtu patnácti týmů.
Velmi úspěšný byl náš zástupce v kategorii jednotlivců František Kunovský
z Němetic. Tento vynikající reprezentant potvrdil svou fantastickou formu
z mistrovství světa. František Kunovský předvedl, ţe v disciplíně běhu na 100 m
s překáţkami nemá v současné době mezi juniory konkurenci a ve výborném čase
16,56 suverénně zvítězil. Získal tak po titulu světového vícemistra i titul mistra
republiky v běhu na 100 m s překáţkami. Dvojboj mu vynesl čtvrtou příčku.
Celkově pak František obsadil druhé místo. Mimoto je Kunovský v současné době
neoficiálně drţitelem národního rekordu v juniorech s časem 15,93, který zaběhl
na závodě v Bludově.

František Kunovský je vicemistr světa!!!
Na konci měsíce června se uskutečnilo v Petrohradě Mistrovství světa
v poţárním sportu dorostu. V devítičlenné národní reprezentaci zastupovali náš
region Jan Gášek z Karolinky, František Kunovský z Němetic a Petr Vaculín
z Veselé. Česká reprezentace dorostu měla
na mistrovství světa svou velkou
premiéru a ta byla velmi úspěšná.
První soutěţní den se závodilo v disciplíně výstup na cvičnou věţ. Tato
disciplína je především doménou „východních“ zemí. Avšak valašský zástupce
Honza Gášek ukázal, ţe i u nás se rodí velké sportovní talenty, které mohou
zasáhnout do předních umístění. Honza Gášek postoupil po vydařených
dopoledních rozbězích na věţi do odpoledního finále. Zde v těţkém souboji se
třemi ruskými závodníky dokázal vybojovat skvělé 3. místo a získal tak pro
českou výpravu první medaili.
Druhý den byl ve znamení běhu na 100 m s překáţkami. Po skvělém výkonu
na věţích se Honza Gášek předvedl v nejlepší formě i ve stovkách a dokázal
vybojovat titul Mistra světa v běhu na 100 m s překáţkami v nejmladší
dorostenecké kategorii pro Českou republiku a získal tak druhou medaili,
tentokrát zlatou! Na další stříbrnou medaili nečekala česká výprava dlouho.V
nejstarší kategorii se do finálových běhů probojoval František Kunovský,
v neuvěřitelném čase 16,24 získal stříbro a stal se vicemistrem světa v běhu na
100 m s překáţkami. Od mistrovského titulu ho dělilo pouhých sedm setin!
V celkovém pořadí v této disciplíně porazili naši závodníci ostatní týmy.
15
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Třetí den v dopoledních hodinách byly na programu štafety 4 krát 100 m.
V prvním pokusu zaběhli Češi i přes dva pády na kladině a bariéře čas 62,16. Do
druhé štafety usiloval český tým o změnu ve sloţení této štafety. Za zraněného
Františka Kunovského (SDH Němetice) trenéři chtěli nasadit Petra Vaculína (SDH
Veselá), bohuţel jim to nebylo umoţněno. Přesto se kluci vybičovali k
maximálnímu výkonu, a i přes zranění jednoho z nich, zaběhli v druhém pokusu
čas 59,79 s, coţ jim přineslo jiţ čtvrtou medaili na tomto mistrovství, tentokrát
bronzovou za třetí místo.
Celý šampionát vyvrcholil královskou disciplínou-poţárním útokem, kde bylo
české druţstvo řazeno mezi favority. První pokus se mladým závodníkům příliš
nepodařil, a čas 26,37 nedával mnoho nadějí na dobré umístění. Čeští dorostenci
svůj čas ve druhém pokusu zlepšili na 23,43 s. Tento výsledek nakonec stačil
na třetí místo v poţárním útoku a česká výprava tak vybojovala jiţ pátou
medaili – bronzovou. V celkovém pořadí druţstev se tedy Česká republika
umístila na skvělém 4. místě, coţ je v obrovské konkurenci druţstev
z
postsovětských států veliký úspěch, od bronzové příčky je dělil pouhý jeden bod.

Mgr.Dagmar Syryčanská

František Kunovský
- vícemistr v běhu na 100 m s překáţkami
František Kunovský - 18 let, člen SDH
Němetice.
Studuje
na
SOŠ
elektrotechnické
v Rožnově. Jeho
koníčkem byl fotbal. Nyní se věnuje
naplno požárnímu sportu. Chtěl by se
stát profesionálním hasičem, ale říká:
"To není vyšší liga, to se musí dělat s
dobrovolnou hasičinou najednou!" V
repre dorostu ho zaujal názor trenérů:
Vy máte běhat, ne přemýšlet!
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Právní rubrika
Co s majetkem - pojednání o smlouvě směnné a smlouvě darovací.
Další formou převodu majetku na jinou osobu je s m l o u v a s m ě n n á.
O této smlouvě má občanský zákoník jen stručnou úpravu : na směnnou smlouvu se
přiměřeně pouţijí ustanovení občanského zákoníku, která platí pro smlouvu kupní.
Rozdíl mezi oběma smlouvami je v tom, ţe u kupní smlouvy si kupující kupuje věc
od prodávajícího za peníze, kdeţto u směnné smlouvy věc získává v případě, ţe
druhé straně poskytne jinou věc. Při tom se osoba věc poskytující povaţuje za
prodávajícího a osoba věc přijímající pak za kupujícího.
V mnoha případech
nebudou mít směňované věci stejnou hodnotu a bude nutno uzavřít smíšenou
smlouvu tak, ţe na rozdíl v hodnotě převáděných věcí je moţno uzavřít smlouvu
kupní, nebo darovací a to v jedné smíšené smlouvě. Předmětem smlouvy směnné
mohou být i práva.
Zde je vhodné připomenout, ţe v případě směny nemovitostí zapsaných v katastru
nemovitostí musí být smlouva uzavřena písemně a musí být předloţena s
příslušným návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
Katastrálnímu úřadu.
Další významnou formou převodu majetku je s m l o u v a d a r o v a c í. Je to
smlouva, kterou dárce přenechává obdarovanému svou věc nebo slibuje mu věc
přenechat a obdarovaný tento dar nebo slib daru přijímá. Jde zde o dvoustranný akt
na jedné straně darování nebo příslib darování a na druhé straně přijetí daru nebo
příslibu daru. Zákon nepředepisuje ţádnou formu pro uzavření smlouvy darovací.
Určuje toliko, ţe smlouva musí být písemná v případě, ţe jejím předmětem je
nemovitost a nebo u darování věci movité nedojde ihned k předání daru.Předmětem
daru mohou být jak věci movité tak i věci nemovité nebo to, co se povaţuje za věc
/ např. byt /. Nelze však uzavřít darovací smlouvu tak, ţe její účinky nastanou aţ po
smrti dárce. Taková smlouva je ze zákona neplatná. Předmětem smlouvy darovací
můţe být i spoluvlastnický podíl na věci. Musí však jít o věc.Nelze proto darovat
součást nebo příslušenství věci. O účastnících smlouvy darovací platí obecná
ustanovení o jejich způsobilosti k právním úkonů a případném zastoupení.
Pozornost je třeba věnovat darování mezi rodiči a dětmi zejména při darování
hodnotnějších darů s ohledem na střet zájmu, v těchto případech musí být nezletilé
děti zastoupený plnoprávnou osobou.
Zákon ukládá dárci povinnost upozornit obdarovaného na vady darované věci, o
kterých ví. Pokud by tak neučinil, má obdarovaný právo darovanou věc dárci vrátit.
Je to zvláštní ustanovení, kdyţ obdarovaný získává věc nebo právo bezplatně.
17
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Také dárce má moţnost domáhat se vrácení daru a to v případě, ţe se obdarovaný
k němu nebo členům jeho rodiny chová tak,ţe tím hrubě porušuje dobré mravy.Je
politováníhodné, ţe právě případy tohoto chování jsou stále velmi častější a dají se
jen těţko předvídat.
Po uskutečnění převodu majetku nesmíme zapomenout, ţe velká část převodů
podléhá zdanění a nutno podat finančnímu úřadu daňové přiznání a daň zaplatit.
V textu pojednání byla jiţ zdůrazněna u převodů nemovitostí potřeba podání
návrhu na vklad převedeného práva vlastnického na nového majitele do katastru
nemovitostí.
Nutno na závěr připomenout, ţe získávání věcí koupí v obchodě je upraveno
samostatným zákonem.
Odkaz na pouţitou literaturu :
1. Zák. 40/1964 Sb. v pl. znění - občanský zákoník
2. Zák. 99/1963 Sb. v pl.znění - občanský soudní řád
3. Poznámkové vydání občanského zákoníku s judikaturou JUDr. Holub,
JUDr.Fiala a JUDr. Bičovský
JUDr. Vít Jiříček, Olomouc

Různé

Letní tábor TOM Myšáci Kelč
Ve dnech 9.-14. srpna 2011 se
turistický oddíl Myšáci Kelč vydal
opět na tábor. Místo bylo jiţ tradičně
„Milkov“.
Poslední dva roky jsme na toto místo
jezdili spíše za odpočinkem, z
důvodu nízkého věku našich dětí a
konečně
letos
se
podařilo
zorganizovat pravý tábor se všemi
pravidly.
18
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Někteří z nás odjeli na místo jiţ v neděli, aby tábor přichystali. Patří jim velký dík.
V úterý 9. srpna dorazili ostatní táborníci. Letošní tábor byl pojat v indiánském
duchu. Po příjezdu jsme si rozdělili funkce a při večerním nástupu jsme se
dozvěděli od našich náčelníků Sedícího Býka, Velké Ruky, Bílé Nohy a Smutného
Ahoj, co nás čeká a na co se můţeme těšit.
Kaţdý si z domu dovezl indiánský oděv, vymyslel si indiánské jméno a na táboře
jsme potom vyráběli indiánské čelenky s péry, šperky, amulety, zbraně jako luky,
šípy a oštěpy, odlévali jsme stopy a zarajtovali jsme si na koních. Náčelníci vyrobili
překrásný totem, na který si kaţdý malý indián připevnil svůj znak.

Při večerních táborácích jsme zpívali indiánsko-táborovou hymnu a malé děti, bylo
jich většina, se naučili táborové písně. Samozřejmě jako správní táborníci, jsme
soutěţili. Konaly se např. klasická táborová olympiáda, cesta za hledáním pokladu,
cesta za poznáváním přírody a táborových dovedností, stezka odvahy, denní a noční
hry v lese a v táboře. Zlatým hřebem bylo postavení opičí (lanové) dráhy v lese,
kterou si děti uţily, ale hlavně dospělí se na ní vyřádili.
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Kdyţ se tábor chýlil ke konci, všichni táborníci, hlavně dospělí, začali pociťovat
únavu z příjemně strávených dnů. Počasí se vydařilo, aţ na malé přeháňky, ale to
uţ k táboru patří. Poslední večer se rozdaly diplomy a ocenění za nejlepšího
táborníka, kterým se stal Adam Pitrun a zakončili jsme ho tradičně velkým
táborákem. V neděli ráno jsme se dali do bourání a úklidu tábora, a po dobrém
posledním obědě se rozloučili a rozjeli kaţdý svou cestou.
Myslím, ţe se letošní tábor vydařil, všem se doufám líbilo, dovezli jsme si spoustu
záţitků a uţ se těšíme na příští tábor a další společné akce, které nás čekají ještě v
letošním roce. Na závěr patří velký dík všem, kteří se podíleli na organizaci tábora,
ale hlavně Dáši Pitrunové a Hippimu za chuť jít do toho!!!
Hana Stříteská

Čtyřicetiny kaple v Němeticích
V červenci tohoto roku uplynulo právě čtyřicet let od posvěcení kaple Nanebevzetí
Panny Marie v místní části Němetice. V neděli 17. července byla na schodech před
kaplí slouţena slavná mše svatá vedená hlavním ekonomem Olomouckého
arcibiskupství P. Ing. Vojtěchem Kološem, rodákem z nedalekých Rychaltic.
Slavnost začala průvodem s hojnou účastí bratrů hasičů z mnoha okolních
dobrovolnických sborů. Do kroku nám hrála dechovka z Kelče, celé okolí kaple
bylo moc pěkně vyzdobené. Kaplička byla na slavnost vybavená novým oknem od
firmy Hasil, zedníci stihli poopravit schodiště, domácí brigádníci natřeli zábradlí a
malíři pana Tvrdoně provedli vnitřní malby. Za doprovodu varhan pana Mašlaně a
kelečské Schóly jsme slavili mši svatou na praţícím slunci. Otec Vojtěch hned na
začátku připomněl, ţe jsme přišli na oslavu postavení „domečku, který si za pomoci
místních před čtyřiceti lety postavil v Němeticích Pán Jeţíš“ a ţe se těšíme z toho,
ţe se rozhodl mezi němetickými bydlet. V promluvě připomenul i osud původní
kaple, který stála uprostřed hlavní křiţovatky a musela ustoupit dopravě i moudrost
tehdejšího duchovního správce P. Jana Marečka, který výměnou za rozebrání staré
kaple získal dovolení vybudovat kapli novou. Na konci bohosluţby byl gratulací s
kyticí a potleskem odměněn pan Miroslav Kunovský starší, který celých čtyřicet
roků od postavení kaple s velkou věrností a pečlivostí zastával funkci kostelníka.
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Po slavnostní bohosluţbě byli účastníci pohoštěni koláčky, které napekly němetické
ţeny. Všichni účastníci si také odnesli pohlednici staré a nové kaple vydanou u
příleţitosti 40. výročí posvěcení. Pro P. Kološe, pana starostu a hlavní organizátory
byl připravený oběd na hasičárně, pro hasiče a další hosty pak na hřišti
podávali guláš a pokračovala zábava s dechovkou.
Všem organizátorům ze srdce děkuje a pozdravení od otce Jana Marečka, nedávno
jmenovaného čestným kanovníkem,
vyřizuje
farář Jan Bleša.

Rodinné centrum Slůně Kelč
Po dvouměsíční přestávce opět zahajujeme provoz našeho centra.

Přijít mezi nás můţete kaţdé úterý a čtvrtek od 9 do 12 hodin nebo kaţdé liché
pondělí od 9,30 do 12 hodin. Pro děti je k dispozici spousta hraček, skluzavka,
trampolína, houpadla… Dále pro ně připravujeme programy, které budou rozvíjet
jejich psychické, sociální a pohybové dovednosti. Chceme, aby si u nás zvykly na
přítomnost dalších dětí, naučily se komunikovat s vrstevníky i další aktivity.
Vstupné je jednorázové 10,- Kč, v případě programu 20,- Kč.
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Program na září:
začínáme v úterý 6. září v 9,30 programem „Všechny Vás tu vítáme,
překvapení chystáme!“.
pondělí 12. a 26. září v 9,30 – Na Slovíčko…Tvoříme s dětmi
úterý 20. září v 9,30 – Rozloučení s létem – malování na kamínky
Těšíme se na Vás!

ZUMBA
se Zuzkou v Kelči
* pondělí v KD - 19,00 – 20,00 hodin
* pátek – čas bude upřesněn

info: cochlarovazuzana@seznam.cz
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Inzerce

Zakázkové stolařství
vybavení interiérů - domů,bytů,kanceláří, hotelů
vybavení exteriérů - altány, ploty, pergoly
navíc:
přířez plošného materiálu
olepování bočních hran
hrany ABS
Vyrábíme z masivního i umělého plošného materiálu.

 Elektromontáţní a servisní práce
silnoproudé a slaboproudé rozvody, včetně revize
zabezpečovací systémy

 Centrální vysavače
 Vzduchotechnika
Provozovna:
v areálu bývalé Loany Kelč
Sídlo:
Kelč 244
Kontakt:
Lubor Pitrun
tel: 608 470 044
e-mail: pitrun@pitrun.cz
web: www.pitrun.cz
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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 571 611 107,739 614 138,736 438 026,739 274657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běţné sklenářské a rámovací práce nabízíme :

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdraţuje 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,
protoţe vzniká tzv.trojsklo.
Sníţení zvukového útlumu,
Ţádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Ţádný 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, ŢE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Prodej nového RD Kelč – Komárovice
Prodej rozestavěného RD v Kelči. Jedná se
o
dřevěnou,
přízemní,
nepodsklepenou
rozestavěnou
novostavbu
s vyuţitým
podkrovím. Střecha je sedlová krytá pálenou
taškou. Celková plocha pozemku je 2 006 m2,
zastavěná plocha 112 m2.
Parkování je moţné ve vlastní garáţi, na
vlastním pozemku nebo na veřejné komunikaci.
Dům je na okraji obce, klidná lokalita. Dobrá
dostupnost po veřejné asfaltové komunikaci.
AAABYTY.CZ
Zarámí 4422
Zlín 760 01
vera.dankova@aaabyty.cz
Makléř: Ing. Věra Daňková
Tel.: 737 253 085
****************************************************************************************

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA
Garáţová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standardní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.
Provádíme i montáţe.

PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň.
Při objednávce montáţe sleva 30% na sortiment ze zahradnictví.
TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Mnoţstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00, Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.
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Máme pro Vás široký výběr:
sudového i lahvového vína
jakostní a přívlastková vína
slámová a ledová vína
destiláty
od měsíce srpna i BURČÁK !!!
úterý – pátek
sobota

Otevřeno máme:
10:00 – 18:00
8:00 – 11:00
Najdete nás:
Náměstí 39, Kelč
(prostory bývalé drogerie)

TRUHLÁŘSTVÍ ZIMÁK

Kamenictví H A U E R
Loukov 16

Babice 20








Bystřice pod Hostýnem
Tel.: 606 134 129, 608 279 814,
e-mail: hauer.tom@centrum.cz
www.kamenictvi-hauer.estranky.cz
►Broušení pomníků
►Sekání a zlacení písma
►Zhotovení a renovace pomníků

Vstupní dveře
Interiérové dveře
Pojízdné dveře (šoupací)
Samonosná schodiště
Obklady betonových schodišť (včetně zábradlí)
Vestavěné skříně
Skříňové sestavy

PŘIJEDEME- ZAMĚŘÍME- NAMONTUJEME
e-mail : truhlarstvizimak@seznam.cz
Tel. : 776 554 243

26

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

září 2011

HRANICKÁ ULICE 549

NABIZÍME
PRODEJ:
● STAVEBNÍ MATERIÁL
● PÍSKY, ŠTĚRKY, KAMENIVA
ROZVOZY MATERIÁLU:
● MAN KONTEJNER 7 t / 4 m3
● MAN HYDR.RUKA 7 t / 4 m3
● AVIA
3 t / 2 m3
ZEMNÍ PRÁCE – pásový minibagr
Cat 303C
PRODEJNÍ DOBA:
● PO – PÁ 6.30 – 15.00
TELEFON:
571 641 311, 777 053 420
Prodám byt 3+1 v panelové domě č.p. 513 ve 4.poschodí.
Tel.: 731 267 490 , 604 291 758

RELAXAČNÍ MASÁŢE
Vadelová Vilma
Drogerie Teta Kelč
Na telefonickou objednávku
Tel.: 731 580 582
Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vţdy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 900 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Schillingová Anna, 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.

Uzávěrka je 20. kaţdého měsíce.
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let

80 let

Anna Sabolová
Josef Valuch
Emilie Buberníková
Leopold Balcar
Ludmila Mašlaňová

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Otakar Michel
Josef Pavelčík

Němetice

81 let
Marie Zimáková

Babice

84 let
Josef Stryk
Marie Pavlištíková

70 let
Marie Plesníková
Jaromír Jiříček
Marie Masaříková
Marie Porazilová

Marie Kunovská

Kelč
Komárovice

Kelč
Němetice

86 let
Zdeněk Orel

Kelč

90 let
Marie Chvatíková

Kelč

94 let
Františka Masaříková

Kelč

Narození
Lucie Chvatíková
Patrik Drechsler
Barbora Macháčová
Sára Lukášová

Lhota
Babice
Kelč
Kelč

Petr Stříteský
Antonín Kundrátek
Kristýna Kovářová
Matyáš Hloch

Sňatek
Stanislav Chvatík * Zdeňka Kramářová
Antonín Bek * Vendula Humplíková

Úmrtí
Antonín Bek
Marie Švamberková
Antonie Hašová

60 let
90 let
93 let

Kelč
Kelč
Komárovice
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