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Městský úřad informuje

Svoz odpadů - 1.pololetí 2013
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
11.1.

8.3.

31.5.

Tříděný plasty –žluté pytle
17.1.

21.2.

21.3.

25.4. 30.5. 27.6.

Tříděné sklo - zelené , bílé pytle
22.3.

14.6.

NEBEZPEČNÝ+VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
MOBILNÍ SBĚRNA- 6.4. město Kelč , 13.4. .Kelč místní části. Autobaterie,
tužkové baterie, televizory, rádia, ledničky, vyřazené léky, zářivky, jeté oleje,
odpadní ředidla, zatvrzelé barvy, kovové, skleněné a plastové nádoby
se zbytkovým obsahem škodlivin, textil znečištěný, olejové filtry, plechovky
od barev, staré lepidla, pryskyřice, zbytky prostředků na ochranu rostlin
a stromů,pneumatiky, duše atd.
Do modrého pytle
na papír patří:
noviny, časopisy,
školní sešity, letáky,
balicí papír,
počítačový papír,
papírové ubrousky,
pytle, spisy, staré
knihy, plakáty,
krabice bot nebo
dárků, kanc. p.

Do zeleného pytle
na sklo patří:
sklo od zeleniny,
kompotů, láhve od
nápojů, ovocných
šťáv, lihovin, rozbité
okenní sklo (bez
drátěného výpletu),
průmyslové sklo,
skleněné střepy,
skleněné obaly

Do žlutého pytle
na plasty patří:
ČISTÉ A VYMYTÉ:

plastové obaly od
potravin (PET
láhve), plastové
sáčky,pěnový
polystyrén,fólie,
přepravky, plastové
lišty od
elektroinstalace
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Do oranžového
pytle na nápojový
karton patří:
nápojové papírové
obaly od džusů,
mléka,vína,
limonád,sirupů,
ovocných šťáv,
apod.
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Městský úřad v Kelči, 756 43 Kelč č.p. 5, okr. Vsetín
Volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. 1. 2013
Oznámení o době a místě konání voleb.
Starosta města Kelč ing. Karel David podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta republiky)
oznamuje:
1. Volby prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 11. 1. 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 12. 1. 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb je:
- v okrsku č. 1 Kelč - obřadní síň v přízemí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče s trvalým
pobytem v Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny A – N
- v okrsku č. 2 Kelč - zasedací místnost v I. poschodí MěÚ Kelč čp. 5 pro voliče
s trvalým pobytem v Kelči, jejichž příjmení začíná písmeny O – Ž
- v okrsku č. 3 Němetice - zasedací místnost v obecním domě v Němeticích čp. 75
pro voliče s trvalým pobytem v Němeticích
- v okrsku č. 4 Komárovice - zasedací místnost v obecním domě v Komárovicích
čp. 37 pro voliče s trvalým pobytem v Komárovicích
- v okrsku č. 5 Lhota - zasedací místnost v obecním domě ve Lhotě čp. 46 pro
voliče s trvalým pobytem ve Lhotě
- v okrsku č. 6 Babice - zasedací místnost v obecním domě v Babicích čp. 24 pro
voliče s trvalým pobytem v Babicích

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
V Kelči dne 21.12.2012
Ing. Karel D a v i d
starosta
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Poplatek za odpad: (OZV č. 3/2012)
Částka činí 480 Kč na osobu a rok. Poplatek zahrnuje jak svoz a likvidaci odpadu
z odpadových nádob, tak i náklady na tříděný sběr a sběr nebezpečných
a velkoobjemových odpadů při mobilním sběru v Kelči a místních částech. Občané
s trvalým pobytem v Kelči mají i nadále možnost (v rámci tohoto poplatku), likvidovat
po celý rok svůj nebezpečný a velkoobjemový odpad ve sběrném dvoře Technických
služeb ve Valašském Meziříčí.
Naše město je zapojeno do systému společnosti EKOKOM, která poskytuje finanční
odměny za množství vytříděného odpadu. Z údajů Ekonomu vyplývá, že Zlínský kraj
je co do množství vytříděného odpadu na 13. místě v republice a město Kelč ve sběru
jednotlivých komodit dokonce za průměrem i Zlínského kraje. Především se jedná
o vytříděný papír. Celkem spokojeni můžeme být ve sběru plastů, kde jsme naopak
nad průměrem Zlínského kraje. Přesto je potřeba, aby se třídění odpadů věnovalo více
úsilí a bylo zapojeno co nejvíce zodpovědných občanů.
Elektrowin – město Kelč má uzavřenou smlouvu se společností Elektrowin na zpětný
odběr drobných elektrospotřebičů. V obci je instalováno 6 nádob na uvedený druh
odpadu. Pokud se odveze určité množství, město obdrží bonus a bude možné nádoby
dokoupit i pro místní části.
Ekolamp – firma, která zpětně odebírá zářivky, výbojky, světelné zdroje s LED
diodami. Nádoby na sběr této komodity jsou v Kelči 2 a jsou umístěny v budově
radnice a v budově Jednoty Coop na dolině. Prozatím se v Kelči sběr zářivek neujal.
Obracíme se proto na občany, aby uvedené druhy zářivek nevhazovali do popelnic,
ale vytřídili je do nádob k tomu určených.
Poplatek za psa : (OZV č. 2/2011). 100 Kč za psa v rodinném domě, 500 Kč
v bytovém domě. Za druhého a dalšího psa základní sazba + 50% navíc.
Povinnost přihlásit psa má každý majitel či držitel psa staršího 3 měsíců!!! Ohlašovací
povinnost platí i v případě odhlášení psa z evidence!
Systém výběru poplatků:
Do každé domácnosti budou koncem měsíce ledna zaslány složenky se stanoveným
poplatkem (odpad,pes) dle nám známé skutečnosti k 1.1.2013. S ústřižkem
od zaplacené složenky je nutné se dostavit na městský úřad k vyzvednutí nálepky
na popelnici.
Poplatky lze uhradit:
Složenkou na poště
Bezhotovostní platbou, internetovým bankovnictvím
Hotově do pokladny MěÚ Kelč – od středy 30.1.2013

Pokladna
Pondělí 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
Středa 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
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USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Kelč dne 12. 11. 2012
- Rada bere na vědomí zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření města Kelč za rok
2012 a předává ji k projednání zastupitelstvu.
-Rada schvaluje prodloužení spolupráce města Kelč se Zlínským krajem na projektu
JDTM ZK uzavřením dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci při tvorbě, aktualizaci
a správě digitální technické mapy obce dle předloženého návrhu.
-Rada odmítá nabídku společnosti OPTIMUM, centrum pojištění, Smetanova 1484,
Vsetín na uzavření smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské činnosti.
-Rada schvaluje pronájem nebytových prostor – dvou místností v I. poschodí domu
č.p. 39 v Kelči (přístavba radnice) paní Pavlíně Blahové, Loukov č.p. 230 a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
-Rada vyhlašuje záměr prodeje částí pozemků parc.č. 159/2, 159/3, 161/2, 169
a 2023/12 v k.ú. Kelč-Nové Město odměřených v geometrickém plánu č. 524124/2012 ze dne 25.10.2012.
-Rada provedla vyhodnocení cenových nabídek na rekonstrukci STA pro příjem
digitálního satelitního vysílání v penzionu pro důchodce v Kelči, č.p. 290 a schvaluje
zadat tuto zakázku Luboru Pitrunovi Elektronika, Kelč 244 dle předložené nabídky
a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
-Rada odmítá žádosti o odprodej části obecního pozemku p.č. 675/46 ostatní plocha,
ostatní komunikace a pozemku p.č. 640/2 ostatní plocha, dobývací prostor oba
v k.ú. Němetice.
-Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les na obecních
pozemcích p.č. 161/2 v k.ú. Kelč – Nové Město, p.č. 885/1 v k.ú. Lhota u Kelče,
p.č. 65/3 v k.ú. Němetice a p.č. 659/42 v k.ú. Komárovice dle předložených žádostí.
-Rada schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Zlínského kraje na rok
2013 na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH Kelč
dle předloženého návrhu.

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči

středa

12.30 – 17.00 hod

30. 1. 2013

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory
ve Valašském Meziříčí, Železničního 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 žádostí

Oznámení
Ukončení provozu lékárny U sv. Rafaela v Kelči
Oznamuji vám, že ke dni 31. 12. 2012, po téměř 20 letech,
ukončila provoz lékárna U sv. Rafaela v Kelči.
PharmDr. Ľudmila Chramostová
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USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Kelč dne 22. 11. 2012
-Rada vyhlašuje záměr pronájmu části obecního pozemku parc.č. 675/46 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 56 m2 v k.ú. Němetice.
-Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 7/2012
dle předloženého návrhu.
-Rada odmítá žádost J.V., Kelč 503 o odprodej části obecního pozemku parc.č. 675/46
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Němetice.

USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Kelč dne 10. 12. 2012
-Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 675/46 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Němetice o výměře 59 m2 podle geometrického plánu panu
ing. Petru Pelcovi, Kelč - Němetice č.p. 58 dle navržených podmínek a pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy.
-Rada schvaluje vnitřní směrnici 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)“.
-Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 5/2012 pro stravování zaměstnanců města Kelč.
-Rada schvaluje vnitřní směrnici č. 6/2012 pro čerpání sociálního fondu města Kelč.
-Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - tří místností včetně
příslušenství v levé části I. poschodí hasičského domu v Kelči č.p. 241.
-Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Kelč ve školním roce
2011/2012.
-Rada odmítá žádost Základní organizace ČSOP Nový Jičín, o.s. o finanční příspěvek
na provoz Záchranné stanice v Bartošovicích. Žádost Charity Valašské Meziříčí
odkládá k jednání o dotacích na rok 2013.
-Rada schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování, správě pojištění a poradenské
činnosti s OPTIMUM, centrum pojištění, s.r.o., Smetanova 1484, Vsetín
dle předloženého návrhu a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
-Rada vyhlašuje záměr pronájmu pozemku parc.č. 193/17 trvalý travní porost
o výměře 224 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město.
-Rada pověřuje starostu zadat provedení výběrového řízení na dodavatele akce
„Rekonstrukce chodníků ve městě Kelč“ společnosti Hranická rozvojová agentura,
z.s., Tř. 1. máje 2063, Hranice.
-Rada schvaluje vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací ZŠ a MŠ Kelč
z finančních prostředků škol za II. pololetí 2012 dle provedeného hodnocení.
-Rada pověřuje starostu přípravou výběrového řízení na dodavatele investiční akce
„Tepelně technické úpravy hasičského domu v Kelči“.
-Rada schvaluje změnu nájemních podmínek s Českou spořitelnou, a.s. o umístění
a provozování peněžního bankomatu v budově hasičského domu v Kelči č.p. 241
a pověřuje starostu podpisem nové smlouvy.
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USNESENÍ ze 14. zas. Zastupitelstva města Kelč ze dne 13. 12. 2012
- Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulého jednání
zastupitelstva a rady.
– Zastupitelstvo bere na vědomí výsledek hospodaření města Kelč k 30. 9. 2012
dle předložené zprávy.
– Zastupitelstvo bere na vědomí schválené rozpočtové úpravy rozpočtu roku 2012 –
rozpočtová opatření č. 6/2012 a 7/2012. Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové úpravy
rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 8/2012.
- Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2013 dle § 13 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, takto: do schválení
nového rozpočtu město Kelč účtuje měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu roku 2012.
- Zastupitelstvo bere na vědomí zápis č. 274/2012 KŘ z dílčího přezkoumání
hospodaření města Kelč za rok 2012 a ukládá účetní MěÚ napravit méně závažné
chyby a nedostatky uvedené v čl. B.I. zprávy.
- Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi městem Kelč a Jednotou, spotřební
družstvo ve Vsetíně podle geometrického plánu č. 522-1116/2012 ze dne 1.10.2012
vyhotoveného ing. Liborem Michnou–Geodetické práce, Karafiátova 1306, Valašské
Meziříčí, a to obecní pozemek parc.č. st. 30/2 zastavěná plocha o výměře 173 m2
a část st. 31 zastavěná plocha o výměře 83 m2 za část pozemku Jednoty parc.č. 2169
ostatní plocha o výměře 329 m2 všechny v k.ú. Kelč-Nové Město. Město Kelč doplatí
Jednotě rozdíl ve výměře směňovaných pozemků, který činí 73 m2 částkou
150,- Kč/m2, tj. celkem 10.950,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
směnné smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje směnu částí pozemků mezi městem Kelč a MO Českého
rybářského svazu v Kelči podle geometrického plánu č. 465-582/2012 ze dne
11.6.2012 vyhotoveného ing. Luďkem Palátem – Geodetické práce, Juřinka 147,
Valašské Meziříčí, a to část obecního pozemku parc.č. 696/1 ostatní plocha o výměře
129 m2 označenou v GP parcelním číslem 696/5 a část parc.č. 1334 ostatní plocha
o výměře 6 m2 označenou v GP parcelním číslem 1334/2 za část pozemku
parc.č. 694/1 vodní plocha o výměře 69 m2 označenou v GP parcelním číslem 694/4
všechny v k.ú. Kelč-Staré Město. Směna uvedených částí pozemků bude ve smlouvě
provedena tak, že MO ČRS Kelč doplatí městu Kelč rozdíl ve výměře směňovaných
pozemků, který činí 66 m2 částkou 20,- Kč/m2, tj. celkem 1320,- Kč. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.
- Zastupitelstvo schvaluje prodej částí pozemku parc. č. 753/1 zahrada v k.ú. Kelč–
Nové Město odměřených v geometrickém plánu č. 521-624/2012 ze dne 5.9.2012
takto: část označenou parcelním číslem 753/10 o výměře 126 m2 manželům T. a M.
B., Kelč č.p. 530 za cenu 150,- Kč/m2 a část označenou parcelním číslem 753/11
o výměře 126 m2 manželům ing. T.a J. Plškovým, Kelč č.p. 530 za cenu 150,- Kč/m2
a pověřuje starostu podpisem kupních smluv.
– Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 916/3 ostatní plocha v k.ú.
Komárovice odměřenou v geometrickém plánu č. 125-1120/2012 ze dne 8.10.2012
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a označenou parcelním číslem 916/3 o výměře 409 m2 manželům A. a P.Zbrožkovým,
Kelč č.p. 511 za kupní cenu 50,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
– Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
– Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Kelč č. 4/2012 o veřejném
pořádku ve městě.
– Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc. č. 159/9 o výměře 1 m 2, části
pozemku p.č. 159/3 o výměře 103 m2 a části pozemku p.č. 169/2 o výměře 5 m2
všechny v k.ú. Kelč-Nové Město, které budou odměřeny v geometrickém plánu,
manželům ing. S. Ch., Kelč 523 a mgr. Z. Ch., Studénka 2, L. Svobody 738 za kupní
cenu 150,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Kultura

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ KELEČSKO
si vás dovoluje srdečně pozvat na

XXVI. MYSLIVECKÝ ples

,

který se uskuteční v sobotu 12. ledna 2013 v Kulturním domě v Kelči

Začátek ve 20.00 hodin
K tanci a poslechu hraje ve velkém sále:
ve vinárně:

SYRINX OLOMOUC
DISCO

• Myslivecká fanfára
• Bohatá tombola
• Myslivecké pohoštění

Program:

Vstupné: s místenkou - 100,- Kč, stání 80,- Kč
Výzdoba v mysliveckém rázu.
Srdečně zvou myslivci z Kelče
Předprodej vstupenek:

p. Menšík Antonín, Kelč 508, paneláky
- od 2. ledna 2013 17:00-19:00 hod.
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Skautské středisko Kelč
vás srdečně zve na:

V. Skautský ples
Kdy?
Kde?

Sobota 19. 1. 2013. Začátek v 20.00 hodin.
Kulturní dům v Kelči

K tanci a poslechu bude hrát FATAMORGANA
Čeká vás:
netradiční program, bohatá tombola, půlnoční překvapení, míchané nápoje,
malý dárek a spousta dalšího.

Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
Předprodej vstupenek v prodejně paní Věry Barošové od ledna 2013.

Sdružení rodičů a Základní škola Kelč
srdečně zvou na

RODIČOVSKÝ PLES,
který se koná 26. ledna 2013 od 20:00 hodin
v Kulturním domě v Kelči.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina POHODA
Program: taneční škola V.Tumpacha
dívčí skupina Pastelky
taneční překvapení
Bohatá tombola, občerstvení, DISKOTÉKA
Vstupné 80,- Kč, místenka 20,-Kč –
předprodej v Městské knihovně v Kelči
9
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Plesy v únoru:
2.2.2013 Farní ples
8.2.2013 Hasičský ples
15.2.2013 Sportovní ples
***************************************************************************************

Pozvánka do Valašského Meziříčí
Malá scéna za oponou
Čtvrtek 24. ledna ve 20.00 hod. - Jiří Černý
UVÁDÍ BRITSKÉ KAPELY 60 LET VE STÍNU BEATLES A ROLLING
STONES. Nejdůležitější nahrávky britského rocku komentuje „železný muž“
české hudební publicistiky.
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč.
M-klub
sobota 26. ledna ve 20.00 hod. - WALK THE LINE
Životopisný snímek o životě country legendy Johny Cashovi.
Vstupné 30 Kč.
(zdroj: kázetko 01/13)

Program Kina Kelč na měsíc leden 2013
Neděle 13. ledna v 18 hod.
96 HODIN: ODPLATA
Liam Neeson se vrací jako bývalý agent CIA Bryan Mills, který před dvěma lety
v Paříži nemilosrdně pozabíjel gang obchodníků s bílým masem, aby zachránil
život své unesené dcery.
Francouzský film s titulky, 98min., vstupné 43Kč.

Neděle 20. ledna v 18 hod.
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr
díky třídnímu srazu uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho
spolužačka Eliška.
Český film, 120min., vstupné 41Kč.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč
10
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Sport

Hockey club Kelč
Hokejový klub Kelč má odehráno z amatérské hokejové ligy 2012/2013
ve Valašském Meziříčí již 12 zápasů a neustále se přetahuje o 5-6 místo v tabulce
s HC Piškoti. Snad nové dresy přinesou do týmu více vyhraných zápasů
a hokejového štěstí, hlavně bez zranění.
HC Kelč - HC Hranice 5:4. V tomto utkání o vítězství rozhodla až na samostatné
nájezdy neuvěřitelnou kličkou do forehandu naše obranná opora Marejka Pavel.
Jako borec na konec by dostal zřejmě palec „nahoru“.
HC Kelč - Reichovy Domy 1:2
HC Pink Panthers Rakov - HC Kelč 10:2 . Není co dodat: kočka-myš.
HC Kelč - Letci Lutonina 6:3. Během podzimní části do týmu nastoupila posila
ze Slovenska Peter Hladký. Asi po třech zápasech si vzpomněl, jak se hraje hokej
a třemi góly (hatrickem) a jednou nahrávkou poslal hráče Lutoniny domů za
kopec Syrákov bez bodu.
HC Kelč - HC Juřinka 2:7. Toto derby se lépe vydařilo Juřince, i když Kelečáci
mají jejich hru přečtenou a umí s nimi hrát vyrovnaný hokej.
HC Piškoti B - HC Kelč 2:5. Výborný zápas Jarka Orla, který se zasloužil o
vítězství dvěma góly a jednou asistencí. Velkou měrou k vítězství také přispěl
Michal Masařík, který momentálně hostuje v týmu HC Kunovice, hrající ve vyšší
soutěži. Takových hráčů jako je Michal potřebujeme víc.
Tým
Zápasy
HC Juřinka
12
HC Pink Panthers Rakov
12
HC Hošťálková
12
FC Reichovy Domy
12
HC Piškoti B
12
Žlutí Pupci Kelč
12
HC Hranice
12
Lutonina
12

V
10
8
7
7
5
4
3
0

VN PN P Body Skore
0 0 2
30 102 : 41
1 1 2
27
72 : 35
2 1 2
26
68 : 46
0 1 4
22
56 : 50
0 0 7
15
49 : 51
1 0 7
14
45 : 68
0 1 8
10
56 : 75
0 0 12
0
47 : 129

Hradil Karel nejml.
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KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Výsledky 10. - 13. kola:
Kelč
Zlín B
Slavia Kroměříž Kelč
Kelč
Slavičín B
Val.Meziříčí B Kelč

2432 – 2535
2461 – 2340
2478 – 2371
2635 – 2554

3:5
6:2
6:2
6:2

0
0
2
0

Tabulka po 13. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val. Meziříčí B
Slavia Kroměříž
Bojkovice
Zlín B
Bylnice
Otrokovice
Kelč
Chropyně
KK Kroměříž
Zubří
Vsetín B
Val. Meziříčí C
Slavičín B
Machová

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

75 : 29
67 : 37
67 : 37
61 : 43
59 : 44
62 : 41
57 : 46
47 : 57
48 : 56
45 : 59
42 : 62
41 : 62
37 : 67
18 : 86

2555
2487
2494
2529
2500
2524
2433
2384
2492
2435
2412
2379
2406
2346

22
21
21
18
17
15
13
12
11
9
8
7
6
2

4:0
2:2

1542 – 1416
1566 – 1539

1. kuželkářská liga dorostu D
Kelč
Val. Meziříčí A -

Šumperk
Kelč

2
1

Tabulka po 9. kole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Horní Benešov A
Val. Meziříčí B
Kelč
Šumperk
Val. Meziříčí A
Česká Třebová
Litovel A
Rybník

9
9
9
9
9
9
9
9

26 : 10
22 : 14
21 : 15
20 : 16
19 : 17
20 : 16
8 : 27
7 : 28

2496
1516
1470
1490
1480
1457
1392
1318

15
13
11
10
10
9
3
1

Při hodnocení podzimní části krajského přeboru vládne v našem týmu částečně
spokojenost. Naše výsledky a umístění v tabulce odpovídají našim reálným
možnostem, i když jsme možná čekali, že těch bodů získáme víc.
Výsledky našeho dorostu se mi hodnotí lépe. Hrají opravdu dobře a jako jediní
dokázali porazit vedoucí tým z Horního Benešova. Myslím si, že všichni soupeři
si budou dobře pamatovat, kde ta Kelč vlastně leží.
Josef Gassmann
12
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FLORBALOVÝ ODDÍL FBC OREL KELČ
Muži: trenér Vítězslav Plesník
Zlínský přebor mužů - Hranice – 1. prosince 2012
FBC Orel Kelč: TJ Sokol Zlín 6 : 6. Branky: Marek (Klemš), Marek, Dědek
(Klemš), Klvaňa, Dědek (Klemš), Dědek (Marek)
Vyloučení: Dědek (2´)
FBC Orel Kelč: FBK Kunovští Orli 1 : 3. Branky: Klemš (Dědek)
Vyloučení: Pavlištík (2´), Zvoníček (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Dědek, Klaus, Klemš, Klvaňa, Lebduška, Líznar,
Malíř, Pavlištík, Plesník Vít, Zvoníček
Zápas se Zlínem začal hned v první minutě naším gólem do sítě soupeřovy
brány. Netrvalo ani dvě minuty a skóre bylo vyrovnané. Do druhé třetiny jsme
nastupovali s náskokem jednoho gólu. Zlín ve druhé třetině značně přitvrdil hru
a inkasovali jsme během ní hned tři góly. Svůj náskok ještě zvýšili v počátku
poslední třetiny pátou brankou do naší sítě. Ani takto jednoznačný výsledek
si ovšem naši hráči nenechali líbit a v průběhu poslední třetiny obrátili stav
utkání ve svůj prospěch. Bohužel chvilku nepozornosti ztrestali zlínští v poslední
minutě vyrovnávacím golem zápasu. Ve druhém zápase s Kunovicemi se více
projevila sehranost soupeřových hráčů a naše chyby v obraně a skutečnost,
že nám dá velkou práci si vytvořit brankovou šanci a tu pak dotáhnout do brány.
Zlínský přebor mužů - Zlín – 16. prosince 2012
FBC Sokol Bystřice pod Hostýnem: FbC Orel Kelč 3 : 2.
Branky: Klemš (Macháček), Klemš (Šťastný)
Vyloučení: Klemš (2´), Pajdla (2´), Plesník (2´), Klvaňa (2´), Malíř (2´), Fojt (2´)
FBC Orel Kelč: FBK Spartak Hluk „C“ 7 : 9.
Branky: Klemš (Šťastný), Šťastný (Klemš), Klemš (Dědek), Šťastný, Dědek
(Šťastný), Klvaňa (Pajdla), Dědek (Fojt)
Vyloučení: Klemš (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Dědek, Klaus, Klemš, Klvaňa, Líznar, Macháček,
Malíř, Pajdla, Pavlištík, Plesník Vít, Šťastný
Zápas s Bystřicí pod Hostýnem začal vyrovnaně a první třetina skončila bez gólů
na obou stranách. Po druhé třetině jsme vedli dva jedna. Třetí třetina byla
ve znamení nervozity s množstvím vyloučení na obou stranách. Po řadě našich
chyb si nakonec vítězné body z tohoto zápasu odneslo družstvo Bystřice. Další
zápas tohoto turnaje jsme hráli s vedoucím týmem tabulky Hlukem. Zápas jsme
začali vstřelením naší branky hned v úvodní minutě zápasu. Úvodní třetina
skončila vyrovnaně 2:2. Na začátku druhé třetiny jsme střelili další gól
a ve vedení jsme byli téměř až do přestávky. Hluk ale vstřelil další gól
a do poslední třetiny jsme šli opět s vyrovnaným skóre. Poslední třetinu lépe
zvládnul Hluk a celý zápas vyhrál. Měli jsme podstatně více gólových
13
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příležitostí, ale bohužel neproměněných. Musíme ještě pilovat koncovku hry.
Nutno dodat, že i když zatím nemáme více vítězných bodů, je vidět posun
od začátku sezony, kde byly výsledky jednoznačně ve prospěch soupeřů.

Junioři: trenér Vítězslav Plesník
3. liga juniorů – Bystřice pod Hostýnem – 25. listopadu 2012
1. AC Uherský Brod: FBC Orel Kelč 6 : 1. Branky: Orel
Vyloučení: Hegar (2´), Novosad (2´), Pajdla (2´), Kulich (2´), Horák (2´)
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 4 : 5. Branky: Hegar (Novosad), Klvaňa Jan
(Orel), Kulich (Orel), Orel
Vyloučení: Klvaňa Jiří (2x2´), Zvoníček (2´)
Sestava: Plesník (gk), Borák (gk), Foukal, Hegar, Horák, Klaus, Klvaňa Jan,
Klvaňa Jiří (C), Kulich, Novák, Novosad, Orel, Pajdla, Pavlištík, Pelc, Zvoníček
V zápase s Uherským Brodem jsme nedokázali najít klíč na prolomení obrany
soupeře. Zápas byl z naší strany nervózní s množstvím vyloučení našich hráčů.
Takřka celou třetinu jsme odehráli v oslabení. Jediný gól našeho týmu dal
v závěru zápasu Jarda Orel. V dalším zápase s Holešovem jsme po druhé třetině
vedli 2:1. V poslední třetině Holešovští zkoncentrovali svůj výkon a obrátili
výsledek ve svůj prospěch. V tomto utkání exceloval dvěma brankami a jednou
asistencí Jarek Orel. V tomto zápase si zachytali také oba naši gólmani.
3. liga juniorů - Rousínov – 8.prosince 2012
FbK Devils Sokol Valašské Klobouky: FBC Orel Kelč B 8 : 1.
Branky: Hegar (Novosad)
Vyloučení: Klaus (2´), Horák (2´)
FBC Orel Kelč: FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní 2 : 8.
Branky: Hegar (Horák), Horák Vyloučení: Hegar(3x2´), Kulich(2´), Horák(2´)
Sestava: Plesník (gk), Foukal, Hegar, Horák, Klaus, Klvaňa Jan, Klvaňa Jiří (C),
Kulich, Novák, Novosad, Pajdla, Pavlištík, Pelc
Ani tento turnaj se nám moc nepovedl. Po předchozím duelu s Klobouky, který
skončil remízou, jako bychom nemohli najít formu. Nedařila se nám obrana ani
střela na bránu. Čestný gól našeho týmu dala ve druhé třetině dvojce Hegar
Novosad. První třetina dalšího zápasu s Hornety se nesla v podobném duchu.
Zbylé dvě třetiny jsme hru sice zlepšili. Bezchybný výkon podal tandem obránců
Radek Pelc a Matěj Foukal, výborně zahrál tentokrát na postu centra Radek
Klaus ani Patrik Hegar se nenechal zahanbit. V bráně výborně zachytal Vít
Plesník, bez jehož gólmanského umění by výsledné skóre vypadalo podstatně
jinak. Doufáme, že jsme si to horší už vybrali a v druhé polovině sezony se
vrátíme na vyšší příčky tabulky.
Děkujeme panu Marku Pajdlovi za zajištění dopravy na tento turnaj.
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Starší žáci: trenér Marek Palata
Zlínský přebor starších žáků – Zlín – 9. prosince 2012
TJ Sokol Zlín: FBC Orel Kelč 10 : 6. Branky: Pitrun 3 (Šnajdr 2x), Šnajdr 2
(Pitrun, Plesník), Vraj (Smrčka)
Vyloučení: Vraj
FBC Orel Kelč: 1. AC Uherský Brod 6 : 8. Branky: Šnajdr 3 (Smrčka, Pitrun
2x), Saksa 3 (Pitrun)
Vyloučení: Pitrun
Sestava: Pajdla David (gk), Palát David, Pitrun Tomáš, Plesník Tomáš, Saksa
Jan, Smrčka Petr, Šnajdr Michal, Vraj Radek

Mladší žáci: trenér Koláček Tomáš
5. turnaj ml. žáků SPŠ Zlín 2. 12. 2012
FBC Orel Kelč:FBC Holešov 12:1. Branky: Martin Pavlištík 3, Pajdla Radim,
Filip Hlavica 3, Martin David 4, Lukáš Kutálek
FBC Orel Kelč:TJ Sokol Zlín 5:8. Branky: Martin David 2,Filip Hlavica,
Martin Pavlištík 2
Vyloučení: Lukáš Kutálek(2´)
FBC Orel Kelč:FBK Valašské Meziříčí 12:1.
Branky: Hlavica Filip 3,Martin David 2, Kutálek Lukáš, Radim Pajdla, Pavlištík
Martin 5
Vyloučení: Tomáš Perutka (2´)
FBC Orel Kelč:Panthers Otrokovice 0:3.
Vyloučení: Pajdla Radim (2´)
Sestava: (Gk) David Žák, David Klvaňa,(C)Martin David,Lukáš Kutálek,Tomáš
Perutka,Radim Pajdla,Martin Pavlištík,Filip Hlavica,Jan Rada,Jindřich Rolinc.
Hodnocení trenéra: Kluci se snaží, máme skvěle rozehranou sezonu. Jen je
potřeba trochu potrénovat obranu a pak bude všechno v pořádku. Hráli, jak
se sluší a patří, i když jsme i prohráli, tak nevadí, časem porazíme i silnější týmy.
Musím pochválit celý tým za dobré skóre a dobrou hru.
Taky bych rád poděkoval rodičům, kteří doprovázeli kluky a fandili nám.
Tomáš Koláček
6. turnaj ml. žáků Vsetín, hala na Lapači 16. 12. 2012
FBC Orel Kelč:FBC Holešov 8:1. Branky: Martin Pavlištík 4, Pajdla Radim 2,
Martin David, Filip Hlavica
Vyloučení:Filip Hlavica(2´), Rada Jan (2´)
FBC Orel Kelč:TJ MEZ Vsetín 4:5. Branky: Martin David 2, Lukáš Kutálek,
Martin Pavlištík
FBC Orel Kelč:FBK Valašské Meziříčí 3:7. Branky: Hlavica Filip 3, Kutálek
Lukáš 2, Rolinc Jindřich, Pavlištík Martin
Vyloučení: Ševčík František (2´)
FBC Orel Kelč:Panthers Otrokovice 1:6.
Branky: Martin David
Vyloučení: Pajdla Radim (2´)
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Sestava: (Gk) David Žák, David Stržínek, Lukáš Kutálek, Jan Rada, Radim
Pajdla, Martin Pavlištík, Jan Valuch, Filip Hlavica (c), Martin David, Kutálek
František, Rolinc Jindřich
Hodnocení trenéra: Kluci odvedli skvělý výkon. V zápase se Vsetínem, který
nám chtěl oplatit porážku z minulého turnaje, nám chyběl kousíček štěstí a mohli
jsme je opět porazit. Nakonec se radovali šťastnější domácí. Zápas
s Otrokovicemi ukázal naši největší slabinu a tou je obrana. Kluci na ní musí
v trénincích zapracovat.
Je potěšitelné, že všichni útočníci dali gól. To je dobrý základ do druhé poloviny
soutěže, která nás čeká v novém roce.
Pro pracovní vytížení trenéra Tomáše Koláčka vedl tým Hegar René.

Elévci: trenér Hegar René
Elévci odehráli o víkendu 15. a 16. 12. dva turnaje.
V sobotu přátelská utkání s Orly z Havířova, Hustopečí a Oder. S Odrami,
za které hráli hlavně mladší žáci a starší žákyně, jsme uhráli remízu 4:4, Havířov
i Hustopeče jsme bez problémů porazili. V zápasech byl vidět velký rozdíl mezi
úrovní soutěží ČFbU a Orelské florbalové ligy. Byla to skvělá příprava
na nedělní turnaj ČFbU ve Valašském Meziříčí.
V neděli jsme odehráli 5. turnaj Zlínské ligy elévů ve Valašském Meziříčí. Díky
marodce našich nejmladších hráčů, jsme přihlásili pouze jeden tým. Hráli jsme
v těžší skupině se Vsetínem, Valmezem A, Holešovem a Valmezem C.
Po povinné výhře nad Meziříčským "céčkem" 5:2, jsme remizovali s Valmezem
"A" 3:3, kdy V. Vozák mohl rozhodnout o našem vítězství v samostatném
nájezdu, který bohužel neproměnil. S pozdějším vítězem skupiny Holešovem to
bylo drama do samého závěru, porážka 2:1 nás hodně mrzí. V posledním zápase
jsme se přetahovali o výhru se Vsetínem, zápas skončil 4:4 a to ještě střela
V. Vozáka pět vteřin před koncem narazila do tyče, od ní se odrazila do brankáře
a opět na tyč. K výhře nám chybělo jen trocha štěstí, ale to se k nám přidá třeba
příště.
Musím moc poděkovat všem hráčům za výkon a rodičům za odvoz
a povzbuzování na turnajích.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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MUŽI TEIWAZ KELČ PO POLOVINĚ SOUTĚŽE JASNĚ PRVNÍ
Dne 8.12.2012 zavítali muži do Olomouce na své poslední duely v roce
2012. Střetli se s nevyzpytatelným týmem FBS Olomouc C a hlavně
s druhým týmem tabulky s Droždínem.
11. kolo-FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBS Olomouc C 14:3 (4:0,5:1,5:2)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Barfus (Hloch), Hloch, Barfus
(Hloch), Sofka (Pivovarčík), M.Vraj (Hloch), Dobeš (Mikel), Barfus
(Hloch), Pivovarčík (Mikel), Ševčík (M.Vraj), Mikel (Barfus), Hloch
(Barfus), Mikel (Pivovarčík), Dobeš (Hloch), Mikel (Pivovarčík)

Olomouc posílená o hráče z A-týmu a B-týmu chtěla přerušit vítěznou
sérii Kelče a začala utkání velmi aktivně a hned od začátku se snažila
napadat rozehrávku Teiwazu. Hráči Kelče i pod nátlakem soupeře
v pohodě kombinovali a hned ve druhé minutě se ujali vedení. Poté měl
tým Olomouce výhodu dvou přesilových her, ale aktivní obrana Kelče
je k ničemu nepustila, a tak zůstaly přesilovky nevyužity. Ve hře pět
na pět měli více ze hry hráči Teiwazu a jejich aktivita se začala hned
vyplácet, a to když se nejprve trefil Hloch a krátce po něm i Barfus,
vedlo mužstvo Kelče už 3:0. Před přestávkou stačil dát tým Teiwazu
ještě jeden gól, a tak mohl jít v poklidu do další třetiny. Ve druhé
třetině ještě zvýšili svoji aktivitu hráči Olomouce, ale nebylo jim to
nic platné. Sice obtížně, ale přece jen se dostávali hráči Teiwazu do
útočného pásma soupeře a tam byli nekompromisní. Ve druhé třetině
měl dokonce tým Teiwazu výhodu trestného střílení, ale zůstalo
neproměněno, když Marek Hloch svou střelou neprostřelil brankáře
Olomouce. To ale hráčům Kelče vůbec nevadilo a přidali do sítě
Olomouce další 4 branky. Musíme dodat, že poprvé v sezoně se trefil i
Tomáš Ševčík a byl to dokonce jeho vůbec první bod v sezoně. Ve třetí
třetině v pohodě hrající Kelč dále pěkně kombinovala a střílela branky.
V poslední části se třikrát trefil René Mikel. Dále se trefil kapitán
juniorů Ondřej Dobeš a ještě jednou Hloch. Olomouci se podařilo týmu
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Teiwazu střelit jen tři branky, a tak výsledek skončil až překvapivě
jednoznačně pro mužstvo Kelče.
12. kolo - FbŠ TJ Teiwaz Kelč vs. FBC Droždín 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Branky a asistence týmu Teiwazu: Sofka, M.Vraj (Barfus), Mikel
(Sofka), M.Vraj (Hloch), Ševčík (Barfus)

V dalším utkání se čekal velmi vyrovnaný zápas. Boj první s druhým.
Mužstvo Kelče chtělo za každou cenu vyhrát, aby zvýšilo náskok nad
svým soupeřem v tabulce. Droždín přijel do Olomouce velmi oslaben,
musel lepit sestavu mladými hráči, a tak měli hráči Teiwazu cestu za
vítězstvím ulehčenou. Hned první minuty naznačovaly, jak se bude
utkání vyvíjet. Tým Teiwazu držel míček na svých holích a snažil se
přejít přes pevnou obranu Droždína. Taktika Droždína byla velmi
účelná a hráči Kelče se nedostávali příliš k zakončení a tedy nemohli
vsítit branku. Až dvě minuty před koncem první třetiny se do
zakončení dostal nejčastěji střílející hráč v tomto utkání Tomáš
Sofka
a
vstřelil
branku.
Kelč
se
ujala
vedení.
Na začátku druhé třetiny se obraz hry nezměnil, hráči Kelče měli
stále míček pod kontrolou a dokonce ve 4. minutě vedli už 3:0, když se
trefili krátce po sobě Marek Vraj a René Mikel. Droždín ani ve třetí
třetině neměnil svoji taktiku a stále čekal na nějakou tu chybičku
v rozehrávce Kelče. Hráči Teiwazu se do riskantnějších přihrávek
nepouštěli a zkušeně si drželi míček po zbytek utkání. Konečnou tečku
zápasu dal Tomáš Ševčík, který se trefil v přesilové hře. Droždín měl
pár dobrých střel v utkání, ale brankář Kelče Martin Křístek vše
pochytal a připsal si první nulu v sezoně. Tým Teiwaz Kelč si připsal
další důležité 3 body a po polovině soutěže vede tabulku Olomouckého
přeboru o 9 bodů!
Marek Hloch
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Základní škola informuje
Zubní prevence
19. listopadu 2012 jsme využili nabídku studentů 4. ročníku LF UP Olomouc,
oboru stomatologie, k uspořádání kurzu na téma péče o zuby a prevence zubního
kazu. U studentů se během dne vystřídaly všechny děti 1. stupně. Během setkání
se seznámily s příčinami vzniku zubních kazů, s potřebou absolvovat preventivní
zubní prohlídky, nacvičovaly správnou techniku čištění zubů, zjistily, jaká je
jejich individuální úroveň péče o chrup, a dostaly také rady, čemu mají věnovat
větší pozornost, aby měly zuby zdravé a krásné.
Vánoční keramická dílna
Jak už se stalo na naší škole téměř tradicí, i v tomto školním roce se mohli
všichni žáci zúčastnit tvoření s keramickou hlínou. Letos této nabídky využili jen
druháci. Na začátku listopadu vyráběli adventní věnečky. Práce s keramickou
hlínou, při které museli všichni samostatně válet, vykrajovat, hloubit, lepit,
zahlazovat a zdobit, se dětem zdařila. Na první adventní neděli budou tak
na svých věnečcích zapalovat svíčky ve 28 rodinách.
Sbírková akce
Od počátku. listopadu u nás ve škole už podruhé proběhla sbírková akce na pomoc
zvířatům v útulcích. Informace o sbírce se šířily mezi žáky a zaměstnanci školy
prostřednictvím letáčků, z nichž bylo také jasné, co mohou děti, popř. dospělí
do školy nosit a co bude pro útulky a jejich zvířecí obyvatele užitečné. Jednalo
se hlavně o krmivo a psí pochoutky v originálním balení, deky, podložky, hračky
(plyšové, gumové apod.). Během několika týdnů se v naší sborovně sešla opravdu
pořádná hromada samých užitečných věcí, které nakonec putovaly na dvě místa,
a to do Psího útulku v Olomouci a do útulku v Čechách pod Kosířem. Všem, kteří
se do prospěšné akce zapojili, velmi děkujeme.
Vánoční hvězda ve škole
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem zaměstnancům základní školy
za zakoupení vánoční hvězdy, která již patnáct let pomáhá nemocným dětem v boji
s leukémií. Prodej květiny organizovalo Sdružení Šance – sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí při Fakultní nemocnici
Olomouc.(www.sancecz.org ) Sbírka je určena na pomoc dětem a rodinám
k překonávání náročné léčby, na zlepšení prostředí Dětské kliniky ve FN Olomouc,
na zabezpečení diagnostických a léčebných pomůcek, na lepší naplňování volného
času dětí při léčení apod.
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Olympiády
Konec kalendářního roku je již tradičně měsícem školních kol znalostních soutěží –
olympiád. Naši žáci se pravidelně zapojují do Olympiády z českého jazyka (OČJ)
a Dějepisné olympiády (DO). Obě tyto soutěže jsou určeny žákům 8. a 9. tříd.
Téma letošní DO (21.11.) je Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím.
Do školního kola se přihlásilo 19 žáků, 10 osmáků a 9 deváťáků. Nejúspěšnější
řešitelkou se stala Klára Jandová z 9. třídy (61 bodů z vcelkových 70), na 2. místě
se umístila Denisa Kopečná (9.) a na 3. místě Jaroslava Vitteková (9.) a Magdaléna
Hrušková (8.).
Olympiáda z českého jazyka se konala 29.11. za účasti 9 deváťáků a 7 osmáků.
Úkoly v mluvnické části sice vycházejí z učiva českého jazyka pro základní školu,
ale jejich obtížnost je přece jenom vyšší než u úkolů např. v učebnici, zadání
předpokládá přece jenom větší znalosti jazyka. Ve 2. části – slohové – žáci téma
Za tohle ti patří dík mohli zpracovat libovolnou formou a zadanou větu mohli
použít v textu jako jakoukoliv jeho součást, např. jako nadpis, jako úvod nebo
závěr. Doporučená délka byla 20–25 řádek. V době odesílání Zpravodaje zatím
nebyly známé výsledky OČJ. Budeme vás o nich informovat v dalším vydání
Zpravodaje.
Bible a my – regionální kolo
V minulém čísle Zpravodaje jsme vás informovali o výsledcích školního kola výše
uvedené soutěže. 23. listopadu se ve Valašském Meziříčí konalo regionální
(oblastní) kolo, jedná se totiž o soutěž postupovou, a v něm v konkurenci 16 škol
a 120 žáků ve svých kategoriích zvítězili Kristýna Schindlerová (kategorie 8.- 9. tř.)
a Jan Valuch (6. – 7. tř.) se ve své kategorii umístil na 2. místě. S tímto výborným
výsledkem oba postupují do celostátního kola, které se uskuteční 6. února příštího
roku na Stojanově gymnáziu ve Velehradě.
Školou chodil Mikuláš a lítali čerti
Ve středu 5. prosince 2012 probíhala na naší škole tradiční akce – Mikuláš se svým
doprovodem vyrazil mezi žáky do tříd. Jako obvykle se tohoto úkolu zhostili žáci
9. ročníku. Ten den sice většina dětí nemyslí na vyučování, protože očekává, jak se
k nim zachová Mikuláš, nebo jestli je náhodou neodnesou čerti, ale protože si rádi
připomínáme všechny tradice a zvyky, musíme to vydržet a zvýšeným úsilím učivo
dohnat později. Deváťáci si pečlivě připravili masky, od„hříšníků“ vyžadovali
nápravu v podobě básničky či písničky nebo malého sportovního výkonu. Děti,
zvláště ty nejmenší, ale byly tak „zaražené“, že téměř ničeho nebyly schopny.
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Jinakost, předsudky, tolerance
Vzdělávací program s tímto názvem absolvovali 3. a 6. prosince naši žáci z 2. stupně.
Cílem a smyslem dvouhodinového semináře pro žáky je a) vést k porozumění sobě
samému a druhým, b) napomáhat zvládat vlastní chování, c) přispět k utváření dobrých
mezilidských vztahů ve třídě, ale i mimo ni.
Jednalo se o praktický, zážitkový seminář vedený formou interaktivních her s cílem
zlepšit osobnostní postoje a komunikační dovednosti žáka. Program byl sestaven
z aktivit, které si žáci sami vyzkoušeli a v rámci reflexe jim byla objasněna základní
teorie vztahující se k danému tématu.
Žáci si prohloubili dovednosti v osobnostním výcviku v pohledu na sebe a své okolí,
vyzkoušeli si modelové situace a jejich řešení v bezpečném prostředí své třídy.
Program lektorovala Mgr. Dana Forýtková, lektorka výcvikových seminářů pro
pedagogy, mládež i veřejnost, konzultantka, kouč a odborný garant vzdělávacích
programů, absolventka Přírodovědecké fakulty UK Praha.

PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Bývalo dobrou tradicí, že i rodiče, kteří se rozhodli plesu nezúčastnit, podpořili
činnost sdružení zakoupením alespoň jedné vstupenky. Pokud se v této tradici bude
i nadále pokračovat, budeme jen rádi a už teď děkujeme rodičům za podporu.
Sdružení rodičů
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Různé

Český rybářský svaz, místní organizace Kelč informuje
1) Termíny prodeje povolenek a členských známek:
4. ledna 2013 – pátek od 17:00 - 18:30
24. února 2013 – neděle od 9:30 - 11:00
1. března 2013 – pátek od 17:00 - 18:30
Podrobnější informace k výdeji povolenek na webových stránkách Města Kelč nebo
ve vývěsce MO ČRS Kelč.
2) Členská schůze: pátek 15. března 2013 od 18 h v hasičském domě.
3) Kurz pro získání prvního rybářského lístku pro děti i dospělé:
Tento kurz proběhne v Kelči během února a března 2013. Přesný termín zahájení
kurzu bude zájemcům sdělen písemně. Písemnou přihlášku je nutno zaslat
nejpozději do 15. ledna 2013 na adresu: Český rybářský svaz, místní organizace
Kelč, 756 43 Kelč.Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození,
adresu bydliště a telefonní spojení na zájemce (k zjednodušení komunikace prosíme
uvést i emailovou adresu). Do kurzu se mohou přihlásit děti, které v roce 2013
oslaví minimálně 8 narozeniny. Lektorem kurzu bude ing.Pavel Klvaňa.
Pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti po celý rok 2013 Vám přeje za výbor
ČRS MO Kelč
ing. Jaroslav Orel
Starosta Honebního společenstva Lhota u Kelče – Babice
oznamuje všem členům Honebního společenstva Lhota u Kelče – Babice, že
v souladu s platným zněním zákona č. 449 / 2001 Sb., o myslivosti svolává

VALNOU HROMADU Honebního společenstva Lhota u Kelče – Babice
Valná hromada honebního společenstva se uskuteční
dne 23.1.2013 od 17:00 hodin v Pohostinství Lhota u Kelče.
Program jednání valné hromady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, schválení jednacího a volebního řádu
Volba zapisovatele a kurátorů
Aktualizace stanov HS Lhota u Kelče – Babice
Projednání návrhu na uzavření nájemní smlouvy k honitbě HS Lhota u Kelče – Babice
Volba starosty HS
Volba členů honebního výboru
Rozprava
Závěr

Všichni členové Honebního společenstva Lhota u Kelče – Babice jsou srdečně
zváni.
Josef Pavelka, starosta HS
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Program na leden:
úterý 8.ledna "Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky" - společně si
zahrajeme pohybovou hru: "Mráz" a vyrobíme sněhové vločky.
pondělí 14. ledna Sněhulák - naučíme se říkanku "Sněhulák - to je pán".
Vyrobíme si obrázek sněhuláka - budeme malovat i lepit.
úterý 22.ledna "Pepina chce být zdravá!" -pohádka pro nejmenší. Navštíví nás
MUDr. Eva Opletalová.
čtvrtek 24.ledna Malujeme na hedvábí - Hanka Stromšíková nás naučí malovat
hedvábné šátky. (Tato akce je bez dětí!) Akce je určena široké veřejnosti tedy nejen
pro maminky, které navštěvují centrum.
pondělí 28. ledna - Pojďme spolu do KNIHOVNY - představení nových knih pro
děti i maminky. Na Slovíčko bude v RC, pak přesun do knihovny.
programy začínají 9,30 hodin
Od měsíce ledna zahajujeme nový blok 10 lekcí PRAVIDELNÉHO CVIČENÍ
RODIČŮ S DĚTMI pod vedením p. Hanky Sobkové. Cvičení je určeno dětem ve věku
0 - 3 roky. Cviky jsou zaměřeny na všechny svalové partie s doprovodem písniček,
básniček
a
říkadel.
Cvičit
se
bude
každou
středu
odpoledne,
vstupné 60,- Kč jedno cvičení. Přihlásit se můžete nejpozději do 14. ledna na emailu:
rcslune@seznam.cz
Těšíme se na Vás!

Soubor Ruty Šuty Kelč
Na začátku nového roku bych chtěla popřát všem tanečníkům souboru zdraví
a štěstí, úspěchy ve studiu i v tanci, mnoho nápadů na choreografie a hodně elánu
do zkoušek. Rodičům přeji hodně trpělivosti a podpory pro své děti, které si
vybraly krásný, ale také náročný koníček. Jsem ráda, že ve věkové kategorii 9-14
let máme výborné tanečníky a dobrou partu. Ti se s velkým elánem „vrhli „ na
clogging (step), který je velice náročný jak na rytmus, tak i na fyzičku.
V letošním roce budeme zkoušet tak jak loni. Začínáme 3. 1. country tanci,
10. 1. line dance a clogging. Tak se to bude pravidelně střídat. Skupina nejstarších
tanečníků je velice cílevědomá a spolehlivá. Jejich zkoušky jsou pro mě velká
radost a budou opět probíhat v pátek. Na plesovou sezonu si tanečníci připravili
nové choreografie a co je vůbec nejlepší, že soubor doplnili dva mladí muži, takže
už máme čtyři páry tanečníků a pomalu se vyrovnává stav děvčat a kluků.
V letošním roce se určitě zase zúčastníme řady soutěží a seminářů. Čeká nás
mnoho vystoupení a věřím, že i krásných zážitků, legrace a setkání.
Jitka Hegarová
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Osadní výbor Lhota
Začátkem prosince navštívil obec Lhotu Mikuláš s Andělem
a čerty, aby nadělili dětem dárky.
Nadílka probíhala v obecním domě za hojné účasti dětí, ti menší
s doprovodem rodičů.
Každý dostal podle zásluh, některé děti si čerti i odnesli, ale brzy je
vrátili.

Osadní výbor Lhota

SDH Kelč
Výbor SDH Kelč zve své členy na schůzi, která se koná
5. ledna 2013 v 16 hodin
v sále Hasičského domu v Kelči.
24

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

leden 2013

Okresní kolo dějepisné soutěže pro mládež - BIBLE A MY
V letošním školním roce 2012/13 byl vyhlášen již 20. ročník. Dějepisná soutěž
pro mládež - BIBLE A MY byla zařazena do Přehledu soutěží a přehlídek
ve Věstníku MŠMT ČR. V okrese Vsetín se soutěž uskutečnila popáté. Okresní
kolo proběhlo v pátek 23. listopadu 2012 v historické budově školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí. Mezi reprezentativní prostory mimo jiné patří
kaple, která svou krásou a nadčasovostí umocňuje atmosféru a slavnostní průběh
soutěže.
Osmdesát dětí a studentů ze 17ti základních a středních škol, kteří postoupili ze
základních kol, obdrželo ve své kategorii biblický test. Šestice soutěžících
s nejlepšími výsledky testů v každé kategorii se probojovala do veřejného finále.
První tři soutěžící s nejlepšími výsledky:
I. věková kategorie (4. a 5. třída)

III. věková kategorie (8. a 9. třída)

Petrůjová Markéta
Žilinský Petr
Bučková Veronika

Schindlerová Kristýna Kelč
Hutyrová Anna
Salvátor
Kindl Ondřej
Salvátor

Hor. Lideč 1.
Salvátor
2.
Lidečko
3.

II. věková kategorie (6. a 7. třída)
Savko Daniel
Valuch Jan
Žilinská Kateřina

Salvátor
Kelč
Salvátor

1.
2.
3.

IV. věková kategorie (střední školy)
1.
2.
3.

Fialková Ludmila
Fialková Marie

Frenštát
Ostrava

1.
2.

Ceny vítězům předal pan místostarosta Valašského Meziříčí MUDr. Miroslav
Krchňák, který nás poctil svou návštěvou a ve svém nabitém programu si na nás
udělal čas. Výše uvedení soutěžící postupují do závěrečného celostátního kola,
které proběhne v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 6. února
2012 na Stojanově gymnáziu na Velehradě u Uherského Hradiště.
Náš dík právem patří panu Mgr. Antonínu Lieblovi, řediteli školy pro sluchově
postižené ve Valašském Meziříčí, jehož zásluhou se okresní kolo mohlo uskutečnit.
Upřímně děkujeme všem ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na zdárném průběhu
základních kol a kola okresního letošního ročníku soutěže.
Sponzoři soutěže: MÚ Valašské Meziříčí - odbor školství, FÚ Valašská Bystřice, Potraviny
U Kubů, Kelč, p. Hlaváčová, C. B. G. Impex, s. r. o., Val. Meziříčí, p. Skýpala M., Pekárna
VIVA, s. r. o., Kelč, Pekárna Lešňanka, s. r. o., Lešná, Cyrilovo pekařství, Hrachovec,
p. Kundrátová. Všem sponzorům velmi děkujeme. Díky jejich štědrosti byly zajištěny ceny pro
vítěze a ostatní účastníky soutěže.

Závěrem malá zmínka o základním kole soutěže. Letos se do soutěže zapojilo 598
žáků a studentů z 18ti škol okresu.
Zájemci z řad žáků nebo učitelů mohou vyhledat další podrobnosti o soutěži na
webových stránkách soutěže www.bibleamy.cz.
Zapsala: Ing. Drahomíra Holubová, organizátor okresního kola
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Charita Valašské Meziříčí a její služby v regionu
Opět se blíží čas, kdy tříkráloví koledníci vyjdou do ulic a budou žádat o finanční dary
pro potřebné. V následujících řádcích chceme přiblížit, jak hospodaříme s vašimi dary
v regionu od Horní Bečvy po Kelč.
Výtěžek za rok 2012 a využití:
Částka 1 000 000 Kč byla využita na nákup polohovacích lůžek, potravin pro lidi bez
domova, přímou pomoc pro rodiny a jednotlivce, vybavení Centra služeb v Rožnově
p. R. a splátku odkupu budovy ČD pro osoby bez přístřeší ve Valašském Meziříčí.
Služby Charity ve Valašském Meziříčí
SASanky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), Centrum AMIKA (Sociální
rehabilitace), Sociální rehabilitace Atta, Terénní služba Domino a Denní centrum (pro
osoby bez přístřeší), Noclehárna, Zastávka (zařízení pro děti a mládež), Centrum
osobní asistence, Azylový dům pro matky s dětmi, Charitní pečovatelská služba
(Kelečsko), Zeferino (klub pro romské děti), Charitní šatník (Valašské Meziříčí)
Mikroregion Rožnovsko:
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
Pečovatelská služba, Charitní ošetřovatelská služba, Charitní dům pokojného stáří
ve Valašské Bystřici, SASanky (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Nové služby:
Příprava projektu Azylového domu pro muže a ženy ve Valašském Meziříčí.
Leden 2013 – začátek provozu Centra služeb pro seniory a osoby se zdravotním
postižením v Rožnově; Odlehčovací služba v Charitním domě ve Valašské Bystřici
(lůžka slouží pro krátkodobé pobyty lidem, o které se během roku stará rodina).

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2013
Záměr pro rok 2013: další splátka budovy ČD, vybavení Centra služeb, kompenzační
pomůcky pro pečovatelské služby
Termín koledování: 5. ledna 2013
Kontakt na koordinátora v Charitě : Jan Lušovský, 603 549 682
Do koledování se může zapojit každý, kdo je ochoten pomoci!
tel.: 571 619 981, info@valmez.charita.cz , www.valmez.charita.cz
Děkujeme všem, kteří naše koledníky přijmete a přispějete finančním
darem ve prospěch potřebných.
Jan Lušovský
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Skautské středisko Kelč
Mikulášská pohádka 9. 12. 2012
Divadelní soubor Čtyřlístek sehrál pod vedením režiséra Břetislava
Vlčka v Kulturním domě v Kelči pohádku: Z Honzovy Lhoty!
Děkujeme všem, kteří jste se nebáli přijít a tak ocenit snažení celého
souboru.
Vánoční besídka 15. 12. 2012
Před blížícími se vánočními svátky naše středisko
každoročně pořádá pro všechny své členy vánoční
besídku a ta se těší, zvláště u dětí, velké oblibě.
Nebylo tomu jinak ani letos. Krátce po čtvrté hodině
jsme tak mohli v počtu 65 skautů, skautek, světlušek
a vlčat vyrazit do parku nazdobit stromeček pro
zvířátka, odpálit ohňostroj a zazpívat si vánoční
koledu. Po ohňostroji se už všichni těšili na zábavný
program, který je tentokrát čekal v kině a který si vlastně víceméně
připravily samotné děti. Každý oddíl si vždy nachystá něco malého
k vidění a pobavení i pro nás ostatní. Sledovat jsme tak mohli
spoustu tančení, dovádění, stínohru, ale i pohádku O řepě, kterou si
nachystali vedoucí a nedopadla vůbec špatně. Po prezentaci každého
oddílu došlo k hlasování o nejlepší scénku. Tou se letos stala
výtečná stínohra roverského kmene. Následoval zlatý hřeb večera,
kdy přišel Ježíšek s obrovským pytlem dárků a každého štědře
obdaroval.
Chtěli bychom moc poděkovat panu Pajdlovi, který nám
prostory kina pro tuto naši malou kratochvíli poskytl.
Skautské středisko Kelč přeje všem členům, ale i příznivcům
a podporovatelům, hodně zdraví a štěstí do nového roku.
Více o naší činnosti vypátráte na internetových stránkách:
http://skautikelc.cz
Martin Hlavica
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Dominik desátý ve Velkém mezinárodním finále EASYKART 2012

Na 300 jezdců z 16 zemí se sešlo na startu 11. světového finále tříd Easykart
v italském Castellettu di Branduzzo. Systém účasti na tomto finále je vymyšlen
tak, že sem postupují pouze nejlepší jezdci z jednotlivých národních šampionátů
Easykart z celého světa, o jejich počtu z konkrétní země rozhoduje také úroveň
příslušného národního mistrovství. V naší třídě EASY 60 startovalo celkem 84
jezdců z Itálie, Venezuely, Argentiny, Guatemaly, San Marina, Polska a České
republiky.
Dominik Stříteská si účast zajistil výbornými výsledky v letošním ročníku
Mistrovství České republiky, kde v závěrečném účtování obsadil druhou příčku,
tedy post vicemistra, třídy Easy 60 o pět bodů za obhájcem loňského titulu
Zdeňkem Tlachačem. Výsledek byl ovlivněn Dominikovým sporným vyloučením
ze třetího místa (zajišťujícího mu titul mistra republiky) v poslední bodované jízdě
posledního závodu MČR ve Vysokém Mýtě za předjetí pod žlutou vlajkou. Tyto
vlajky jsou v inkriminovaném úseku pro bojující jezdce špatně viditelné, na což
jsou sportovní komisaři již dlouho upozorňováni. Třeba tento incident bude onou
poslední kapkou a konečně dojde k nápravě. V letošním ročníku jsme tudíž
z celkového počtu deseti bodovaných jízd (pět závodů - každý se dvěma
bodovanými jízdami) vyhráli čtyři, jednou jsme byli druzí, jednou třetí, jednou
čtvrtí, jednou šestí, jednou sedmí a z jedné jízdy jsme tedy byli vyloučeni.
Mimo Mistrovství České republiky jsme se letos účastnili také oblíbených
závodů Moravského poháru, kde Dominik celkově zvítězil s náskokem 156 bodů
před Zalánem Czintulou z Maďarska. O jeho dominanci svědčí i to, že z počtu
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15ti bodovaných jízd, kterých jsme se letos v rámci závodů MP zúčastnili a které se
započítávají do celkových výsledků, jich Dominik 14 vyhrál a v jedné skončil
z důvodů postartovní kolize třetí.
V této sezoně jsme nejhoršího výsledku v celkovém pořadí dosáhli v Karting
Cupu a to „až“ 8. místo, což bylo způsobeno tím, že jsme tyto závody obětovali
tréninku a hledání optimálního nastavení techniky pro závody MČR.
Vrcholem sezony byla tedy účast na 11. EASYKART GRAND FINAL 2012. Byl
to náš první závod v Mekce motokár v Itálii. Moje prvotní obavy pramenící
z nedostatku zkušeností s jízdou na pogumované trati (guma z pneumatik motokár
ulpívá v zatáčkách na povrchu trati a způsobuje grip, který umožňuje projíždět
zatáčky výrazně vyšší rychlostí, ale zároveň způsobuje horší akceleraci motokáry
na výjezdu ze zatáčky - tomuto je nutno přizpůsobit jak jízdní styl, tak i nastavení
podvozku, motoru a třeba i tlak v pneumatikách), tak i z nedostatku zkušeností
ze soubojů se světovou špičkou se postupně rozplývaly. Dominikovy výsledky
ve volných trénincích byly natolik dobré, že na něj Italové v měřeném tréninku
nasadili jednoho jezdce s úkolem jej brzdit. V měřeném tréninku a dvou
rozjížďkách jsme nasbírali celkem 24 trestných bodů, což nás kvalifikovalo rovnou
do finále A mezi nejlepších 34 jezdců, a to na devatenáctou pozici na startovním
roštu. Finále A startovalo v neděli až pět minut před šestou hodinou odpolední
za docela výrazného ochlazení oproti počasí z průběhu dne, na což doplatili ne
úplně optimálním nastavením hlavně Ti, co nemají z Itálie dostatek zkušeností –
samozřejmě jsme byli mezi nimi. Dominik se po ztrátě z úvodu jízdy způsobené
příliš „chudým“ nastavením karburátoru profesorskou jízdou propracoval postupně
až na super 10 místo, pro srovnání o dvě místa před ním skončil úspěšný dravec
z italského šampionátu Lorenzo Colombo. Bylo vidět, že do finále A postupují už
opravdu zkušení závodníci, neboť se na rozdíl od finále B nebo C nestala po startu
ani v průběhu jízdy žádná větší kolize způsobená chybou jezdce, každý
se soustředil na co nejlepší umístění a různé strkanice a výlety mimo trať byly
důsledkem tvrdého boje.
V „šedesátkách“ zvítězil Ian Rodriguez z Guatemaly, z našich jezdců zajel
nejlépe Lukáš Podobský (letošní tovární jezdec italského výrobce motokár firmy
Birel) – 5. místo, dále byl Dominik – 10.místo, Jonáš Tlachač – 12.místo, Jáchym
Galáš – 15.místo, Alex Legnaro – 18.místo, Zdeněk Tlachač – 27.místo a Matěj
Kácovský – 31.místo.
Tento závod byl tečkou za povedenou sezonou, chtěl bych tímto poděkovat všem,
kteří se na ní jakýmkoliv způsobem podíleli, členům týmu Spirit Racing za jejich
profesionální přístup, Dominikovi za jeho výkony a manželce za trpělivost.
Nyní bude následovat zimní příprava před další sezonou, ve které nás čeká
přestup do vyšší třídy Easy 100.
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Další informace včetně fotografií a videí najdete na stránkách www.easykart.cz,
www.easykart.it, www.motokary.cz, www.moravskypohar.info, www.autoklub.cz,
www.spiritracing.cz nebo www.gregorracing.cz .
Petr Stříteský
Děkujeme panu P. Vallovi za to, že v adventním čase dodával pečivo ke
snídaním dětem po rorátech (ranní mariánská mše) a také za pečivo, jímž byla
naplněna nůše na Živém betlému. Ještě jednou velké díky!
Anna Hlavicová

Inzerce
Pozvánka na přednášku
Zveme vás na přednášku kartářky a numeroložky paní Jarmily Kuskové na
téma „Jak vzít život do svých rukou“.
Kino Kelč dne 18. 1. 2013 v 17,30 hodin.
Vstupné 35 Kč. Občerstvení zajištěno. Zvou pořadatelé
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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
Vlastimil Holl
Jan Pavlištík
Ludmila Valuchová
Marie Tomášková
65 let
Ludmila Havranová
70 let
Marie Klausová
František Pavlun
80 let
František Vinklar

Lhota
Kelč
Kelč
Kelč

82 let
Jan Vaculík
Jan Kohn
Marie Novosadová
Zdenka Orlová

Kelč
Kelč
Němetice
Lhota

Kelč

83 let
Marie Jiříčková

Kelč

84 let
Vlasta Ivanová

Kelč

85 let
Josef Mertlík

Kelč

88 let
Anna Pavlíková

Komárovice

89 let
Ludmila Kunovská

Němetice

90 let
Marie Mikesková

Komárovice

Kelč
Babice
Kelč

81 let
Jaromír Plesník Komárovice
Zdeňka Ryšková
Kelč

Narození
Petra Šatranová
Mikuláš Šimašek
Barbora Wranová
Anna Škařupová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč
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