ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

10/2012

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

říjen 2012

Městský úřad informuje
Volby do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
konané ve dnech 12. a 13. 10. 2012
Oznámení o době a místě konání voleb.

Starosta města Kelč Ing. Karel David podle § 27 odst. 1) zákona č. 130/2000 Sb., o
volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a dle § 15, odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a 1/3 Senátu Parlamentu České
republiky se uskuteční ve dnech:
pátek 12. 10. 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 13. 10. 2012 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. 9. 2012

Ing. Karel D a v i d
starosta
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USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Kelč dne 10. 9. 2012.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Zasíťování
stavebních parcel v lokalitě Zátopkovo, Kelč“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, tj. COBLER, s.r.o.,
Zašová – Luhy 633, 756 51 Zašová.
– Rada schvaluje smlouvu č. IP-12-8013331_1 o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a právu provést stavbu „Kelč, p.č. 17 - Pavelka, přípojka
NNK“ na pozemcích p.č. 17 a 2023/11 v k.ú. Kelč-Nové Město s ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ke stavbě „Propojení vodovodů Němetice –
Kladeruby“ na pozemcích p.č. 129/3, 253/1, 253/2, 672/1, 675/4, 675/44, 675/45 a
675/46 v k.ú. Němetice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy
– Rada odmítá žádost p. J. I., Dolní Těšice č.p. 5 o pronájem bytu v penzionu pro
důchodce v Kelči č.p. 290 a žádost p. M. M., Kelč č.p. 161 o výměnu bytu
v penzionu pro důchodce v Kelči.
– Rada schvaluje udělení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy v Kelči ve
školním roce 2012/2013 na počet 28 dětí v každé třídě.
– Rada pověřuje starostu zadáním výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
společnosti Hranická rozvojová agentura, z.s., tř. 1. máje 2063, Hranice.
– Rada vyhlašuje záměr pronájmu:
1/ části pozemku parc.č. 475/1 ostatní plocha o výměře cca 1000 m2 v k.ú.
Kelč- Staré Město
2/ pozemků parc.č. 53/1, 54/1, 54/2, 56, 2150, 2151, 2152 a 2156 v k.ú. KelčNové Město (Sportovní areál u ZŠ v Kelči).
– Rada vyhlašuje záměr směny částí obecních pozemků parc.č. 696/1 a 1334 oba
ostatní plocha o výměře 135 m2 v k.ú. Kelč-Staré Město podle geometrického plánu
č. 465-582/2012 ze dne 11. 6. 2012.
– Rada provedla vyhodnocení nabídek na opravu fasády Kulturního domu v Kelči a
schvaluje zadat tuto zakázku vybranému uchazeči firmě Vast Tercia, s.r.o.,
Husova 29, Valašské Meziříčí v rozsahu dle předložené nabídky a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
– Rada projednala se zástupci MO ČRS Kelč situaci na Mlýnském náhoně
v lokalitě „Schody“ a pověřuje starostu okamžitým podáním podnětu na ČIŽP Brno
na nezákonné jednání při manipulaci s vodou.
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Svoz tříděného odpadu 2012
Plasty
Papír, tetrapak

25. října
29. listopadu
2. listopadu

Úřední hodiny na pracovišti státní sociální podpory v Kelči

středa
středa

31. 10. 2012
28. 11. 2012

12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod

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

KaGAN MEDICINE s.r.o., MUDr. Stanislav Kurejko
oznamuje občanům, kteří jsou u něho zaregistrováni, že zahajuje
očkování proti sezonní chřipce.
Na základě posledních výsledků a úspěšnému snížení nemoci chřipkou toto
očkování svým pacientům doporučujeme, zejména těm, kteří se léčí pro vysoký
tlak, onemocnění plic a jiná závažnější onemocnění, mají diabetes (cukrovku) nebo
jsou starší 65 let. Tito občané mají očkování zdarma.
Další informace v ordinaci nebo na tel. č. 571 641 555.

Kultura

Lampiónový průvod
Pátek 26. října 2012
od „Loany“ na náměstí s hudebním doprovodem
Dechové kapely z Kelče pod vedením pana Vladimíra Kutálka.
Po projevu starosty města vystoupí děti z Mateřské školy Kelč,
na závěr ohňostroj.

Sraz všech účastníků je v 17,45h. u „Loany“
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Denní stacionář Anděl ve spolupráci s Městem Kelč
pořádá

zábavné odpoledne pro všechny

NEBOJME SE SPOLU SMÁT
Dne 20.října 2012 v 16,00 hodin v Kulturním domě Kelč
V programu vystoupí:
MŠ Kelč , DS Anděl Kelč, Domov Chvalčov, Malý Beskyd Zubří, Beskyďáčci Zubří a
Dětský folklorní soubor Ovečky Valašské Meziříčí

Během programu a po programu bude hrát k tanci a poslechu

PARTUTOVJANKA
Závěr večera od 21 hodiny bude patřit kapele

KALIBRA

Občerstvení připraveno, dobrou náladu s sebou
Pod záštitou:

Zlínského kraje

Partneři:

Město Kelč
Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
a pan senátor Jiří Čunek

Mediální partner:
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Takové bylo BABÍ LÉTO
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Program Kina Kelč na měsíc říjen 2012
Vážení filmoví diváci,
vzhledem k omezenému počtu filmových kopií 35mm / pouze 1 kopie pro celou
Českou republiku/ a vzhledem k tomu, že nám filmové společnosti již pomalu
nemají co nabízet, budeme hrát pouze dva filmy v měsíci. Děkujeme za pochopení,
věříme, že neztratíme vaši přízeň a rádi vás v kině uvítáme.

Neděle 14. října v 18 hod
ÚTĚK Z MS - 1
Uprchnout odtamtud je nemožné. Dostat se tam je šílenství. Prezidentova dcera
Emilie Warnock navštíví v rámci humanitní mise vesmírnou věznici MS-1. Ale
krvavá vzpoura vězňů z Emilie učiní to nejcennější rukojmí. Ven ji může dostat jen
jediný člověk. Bývalý špičkový vládní agent Snow je svéhlavý a nekompromisní.
Jeho současná pozice na špionážním trhu je špatná-čelí obvinění ze spiknutí proti
USA. Od prezidenta dostává jedinečnou nabídku: nový život a svobodu výměnou
za záchranu první dcery Spojených států. Jenže v sázce je mnohem více ...
Francouzský akční film s českými titulky, 95 min, vstupné 43 Kč.

Neděle 21. října v 18 hod
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL
Dva roky po diváckém hitu Líbáš jako Bůh přichází autorka a režisérka Marie
Poledňáková s volným pokračováním úspěšné komedie. Příběh filmu začíná ve
chvíli, kdy staré manželské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Františkem
se pokoušejí začít nový společný život. Ovšem, jak už to tak bývá, pouto s bývalým
životem nelze zpřetrhat jen tak jednoduše.
Česká komedie,113min, vstupné 45Kč.
Na měsíc listopad jsme pro vás připravili: Okresní přebor, Tady hlídám já.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč
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Historie

Ze života dýmkařského mistra Antonína Ondruška
Na fotoportrét tohoto dýmkaře je možno pohlédnout na dýmkařské výstavě v Penzionu v
Kelči. Vizáž s dýmkou vypovídá, že to byl sebevědomý, pohodový občan se smyslem
pro humor.
Určité povědomí o mém „pradědečkovi“ mám z vyprávění mého otce, který občas na
staříka rád vzpomínal. Ale nebyl to mezi nimi jen citový vztah. Otec měl v paměti jeho
humorné aktivity z fajkářské dílny i z hospodského prostředí. Šprýmy či scénky si
Antonín předem promyslel a pak někdy sám sehrál. Z tradovaných příběhů z Ondruškova
života jsem vybral tři, které ve Zpravodaji převypravuji.
Antonín každou neděli a občas i ve všední dny navštěvoval hospodu Blaník na Dolině.
Se svými kamarády tam hrával taroky nebo mariáš. Starší občané vědí, že tam bylo
působivé, útulné prostředí – na stěnách byly zobrazeny motivy z přírody.
O tom, jací byli jeho kamarádi, se mohu jen domnívat: zřejmě běžní hospodští furianti,
kteří věděli, co zajímavého či skandálního se mezi občany v Kelči událo. Vlivem piva a
občas i silnějšího alkoholu se projevovali veseleji. A taky vymýšleli, jak si z někoho
ztropit žertík, nebo něco sehrát, aby dotyčný tomu uvěřil.
Z Ondruškových šprýmů uvádím tři příběhy – 1. příběh:

Antonín v Blaníku vyhrál sázku
Jednou na podzim, v nedělním slunném odpoledni, bylo vhodné si oddechnout od
karbanického napětí. Antonín si doplnil do své dýmky tabák, zapálil, zabafal a povídá:
„Včera jsem sklidil v Bezděkově poslední otavu. Byl tam dobrý rozhled. Napadlo mě,
za jak dlouho, to je v nejkratším čase, lze doběhnout do Polic a hned nazpět?“ Dostal
odpověď: „Toníku, za jednu hodinu od nás to nikdo nestihne.“ Antonín na to
poznamenává: „Už se dá běžet přes pole a pak Hájem.“ Kámoši dále uvažovali: „No,
dobrý běžec by to snad zaběhnul, ale ty tak za hodinu a půl.“ „Já si to troufám udělat
na okraj Polic a zpět za 55 minut“, s rozhodností říká hospodský furiant. Sklidil ze
svého sebevědomí smích.
Antonín spor vystupňoval: „Tak se vsaďme“. Oponenti se chvíli zamysleli, pak
vyslovili souhlas: „Toníku, když limit nestihneš, zaplatíš dva litry vína. V opačném
případě dostaneš je od nás. Ale jak prokážeš, že jsi běžel celou trasu?“ Odpověď:
„Štemplem od fojta, však bydlí na horním konci.“ Kumpáni přikývli. Domluva se
uzavřela podáním ruk. Toník odložil kabátek a v trenýrkách byl připraven vyběhnout.
Zapsali čas startu.
Od hospody běžec vyrazil „tryskem“ ale za první zatáčkou vlevo zpomalil a přes
lávku Juhyně šel na Klebetov. Tam navštívil přítele Arnošta Perutku, jenž odpočíval
po týdenní práci. Popovídali si a vychutnali pálenku. Antonín na svých „pendlovkách“
sledoval, jak minuty ubíhají. Když byl čas k odchodu, poděkoval za pohoštění a
rozloučil se. Jak přešel Juhyň, začal opět běžet z plných sil. Na dvorku hospody se
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objevil včas. Uběhlo právě 55 minut. Uřícen, nemluvil. Jen z kapsy trenýrek vytáhl
papírek. Kámoši četli: „Dnes byl u mne Antonín Ondrušek.“ Byl tam ještě fojtův
podpis a razítko. Nad výkonem kamaráda kroutili hlavou. Šli k pultu koupit víno.
K hospodské peripetii je třeba dodat, že Antonín fojta v Policích navštívil už v sobotu,
aby získal potvrzení předem.
Jan Jasný

Expozice Po stopách kelečského dýmkařství
v budově Penzionu (naproti kostelu) stále pokračuje.
Otevírací doba: středa 15 – 17 hodin, sobota 9 -12 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, důchodci, studenti a děti 10 Kč

Sport

MUŽI A JUNIOŘI TEIWAZ KELČ ODEHRÁLI PŘÍPRAVNÉ
TURNAJE
Dne 2. 9. 2012 vyrazili muži Teiwaz Kelč na svůj druhý přípravný turnaj před
florbalovou sezonou. Stejně jako loni zamířili muži do Litovle na Litovelský
pohár. Bohužel oproti minulému ročníku, který tým Teiwazu ovládl, letos se
turnaje zúčastnily jen tři týmy a to Teiwaz Kelč, FBC Uničov a domácí FBC
Litovel. Hrál se systém každý s každým a to hned dvakrát.
Teiwaz Kelč vs. FBC Uničov
1.zápas 3:0 (góly: Sofka 2, Hloch), 2.zápas 5:3 (góly: M.Vraj 4, Hloch)
Zápasy s Uničovem byly velice napínavé a hlavně velmi bojovné. Obě mužstva
dala do utkání vše a na hřišti se pořádně jiskřilo. Tým Teiwazu se nezalekl
tvrdostí Uničova a stal se vyrovnaným protivníkem v osobních soubojích.
V prvním zápase měli pevnější nervy a hlavně přesnější mušku hráči Kelče a
zaslouženě vyhráli 3:0 a to hlavně díky svátečnímu střelci Tomáši Sofkovi.
V druhém zápase vedl tým Kelče už 5:0, ale ke konci utkání byl tým Teiwazu
potrestán svým vlažným pohybem, třemi góly. V tomto utkání jsme viděli
spoustu krásných akcí Kelče zakončené především hráčem Markem Vrajem.
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Teiwaz Kelč vs. FBC Litovel
1.zápas 3:3 (góly: Sofka 2, Barfus), 2. zápas 2:3 (góly: M.Vraj, Hloch)
Oba zápasy měly naprosto stejný začátek. V obou zápasech měli vždy na
začátku utkání převahu kelečští hráči, ale nikdy nedokázali dát první branku.
Vždy vedla Litovel, a to dokonce dvoubrankovým rozdílem 2:0. Mužstvu Kelče
se v obou zápasech podařilo vyrovnat na 2:2. V prvních zápase šel tým
Teiwazu i do vedení 3:2, ale v zápětí rozhodčí odpískal samostatný nájezd
proti Kelči a hráč Litovle vyrovnal. V druhém zápase šli naopak do vedení
litovelští hráči. Mužstvo Kelče marně dobývalo v posledních minutách branku
Litovle, po mnoha šancích, které měli hráči Kelče, se branku nepodařilo vsítit,
a tak ani v jednom utkání tým Teiwazu nenašel recept na tým Litovle. Tým
Teiwaz Kelč skončil v malém turnaji na 2. místě.
Konečné umístění týmů:
1. FBC Litovel
2. Teiwaz Kelč
3. FBC Uničov
Sestava: Brankář: Křístek
Hráči: J.Vraj, Konečný, M.Vraj, Hloch, Barfus, Dobeš, Mikel, Janda, Sofka
Junioři Teiwaz Kelč:
Svůj první turnaj odehrál i nově založený juniorský tým Teiwazu a to
v Hranicích 1.9.2012 v Cementářské hale.
Juniorský tým bude v letošní sezoně spoléhat hlavně na brankáře Jardu
Jeřábka a v poli na klíčové hráče týmu Tomáše Pivovarčíka, Ondřeje Dobeše
a Reného Mikela.
I přesto, že juniorský tým nebyl kompletní, dokázal vyhrát všechna utkání a
tím pádem vyhrál Hranický přípravný turnaj.
Výsledky:
Teiwaz vs. Spartak Přerov 6:0
Teiwaz vs. FBC Uničov 6:2
Teiwaz vs. Čechov pod Kosířem 11:4
Marek Hloch
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ZLATÝ POHÁR HEJTMANA ZLÍNSKÉHO KRAJE
JE V BABICÍCH !!!

Družstvo SDH Babice:
Jurenka Marek, Gába Vlastimil, Hrbáček Tomáš, Plesník Dalibor
Gába Karel (trenér), Zimák Martin, Herman Radek, Zimák Michal

V sobotu 15. září se v obci Hřivínův Újezd ( ZL ) konal již XII. ročník soutěže O
zlatý pohár hejtmana Zlínského kraje. Na tuto soutěž jsou nominovány nejlepší
hasičské kolektivy, které uspěly v okresních kolech požárního sportu, čtyř okresů
zlínského kraje v disciplíně požární útok na nástřikové terče. Letos to bylo 17
družstev mužů a 13 kolektivů žen. Vsetínský okres reprezentovali hasiči
z Pozděchova, Kunovic a Babic, u žen Komárovice, Kunovice, Jarcová a Dolní
Bečva. Soutěž proběhla na dva pokusy. První útoky u mužů jasně ovládlo družstvo
z Mladcové ( ZL ) časem 22,66s , Kunovice svůj útok nedokončily a kluci z Babic
po chybě na stroji, ale vynikajícím sestřikem, předvedli čas 27,83 a to znamenalo
průběžné 5. místo. V ženské kategorii si druhý čas v prvním kole vybojovala
děvčata z Komárovic. V druhém kole si již tuto pozici udržela a stříbro jelo na
Kelečsko. Další družstva žen z okresu Vsetín sice nesplnila očekávání, ale i tak
předvedla slušné výkony.
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V druhém kole mužské kategorie se už žádné převratné změny nekonaly, až na
jednu, ale velmi zásadní. Vynikající výkon ukázali borci z Babic. Po zkušeném
provedení celého útoku následovalo opět rychlé naplnění 10litrových terčů a
výsledný čas 22,62 s je posunul na první místo. Tento čas již dále nikdo nepřekonal
a obrovské překvapení bylo na světě. Družstvo, které teprve v loňském roce
začínalo a v podstatě nahradilo „ dosluhující tým extraligových veteránů „ ukázalo
, že se postupem času bude snažit protlačit opět mezi špičku nejen ve Zlínském
kraji , ale hlavně navázat na úspěchy sboru z minulých sezon .

Extraliga ČR v požárním útoku.
Dvanácté kolo Extraligy se konalo v Babicích v sobotu 18. 8. 2012. Některá
družstva okupující přední pozice v celkovém pořadí si pro pocit jistoty zajela
otestovat dráhu již den předem. Jejich páteční pokusy nevěstily, že by v Babicích
došlo k pokoření rekordu Extraligy ani rekordu dráhy (muži: 16,63s , ženy: 16,13s).
Po předání cen v loňském ročníku se dráha v Babicích změnila v dětské
brouzdaliště. Na letošní závod předpovědi ničím podobným nehrozily a to se také
v sobotu potvrdilo.
V mužské kategorii se na start postavilo 43 družstev. Tři kola před koncem nebylo
ještě rozhodnuto o celkovém vítězi i dalším umístění na stupních vítězů. V čele se
drželi borci z Nevcehle následováni Plumlovem a Beneticemi .
- Závod zahájil Plumlov. Jejich úvodní čas 16,62s znamenal pokoření rekordu
dráhy o 0,01s a velkou jistotu na zisk hromady bodů, ne-li první místo.
- Trnava z okresu Třebíč byl ten tým, který si z Babic odvezl plný balík bodů.
Bylo to jejich první vítězství v letošní Extralize. Čerstvý rekord dráhy posunuli
kluci o 0,13 s ještě dolů.
- Dosavadní lídr Nevcehle měl před Babickým závodem jasný úkol - sebrat
nějaké mrzké body. Náskok 14 bodů po stíhací jízdě ze začátku sezony byl
dobrý, ale jejich konkurent - stíhači z Plumlova nejsou v poslední době zvyklí
stávat pod stupni vítězů. Zajištěný útok znamenal výsledný čas 16,62 stejně
jako Plumlov a bylo z toho dělené druhé místo.
Družstvům z našeho regionu se moc nedařilo. Kelč sice měla slušný čas 18,46s , ale
stačilo to až na 29. místo. Domácí se nechali strhnout bouřlivou atmosférou, byla
z toho rychlá voda a svůj útok nedokončili.
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Do kategorie žen se přihlásilo 12 družstev. Že si celkovou první pozici
nekompromisně drží jedno družstvo, to je historie minulých ročníků. Mezi prvním,
druhým a třetím byly minimální rozdíly: 65,64 a 57 bodů.
- Stabilní první startovní pozici zaujímají v letošním roce Chrášťany. V pátek si
vyzkoušely dráhu, takže věděly, do čeho v Babicích jdou. Čas 16,38s byl
vynikající a nezbývalo než čekat, jak se předvedou ostatní. Nakonec z toho
bylo třetí místo a pojištění druhého místa celkově.
- Následovaly Nevcehle . Letos se suverénní družstvo minulých sezon trápí.
Chyba na sacím vedení ukončila snahu dotáhnout první trojku.
- Průběžně vedoucí děvčata z Radíkova se s útokem nemazala. Nechybělo
mnoho a došlo k pokoření rekordu trati. Časem 16,16(15,94)s dala
soupeřkám jasně najevo, že nemají zájem komplikovat si jízdu k celkovému
vítězství v letošním ročníku.
- Loňské vítězky soutěže v Babicích a držitelky rekordu dráhy hasičky
z Vítiněvsi měly také formu hodně nabroušenou a průběžné třetí místo chtěly
jednoznačně vylepšit. Na výsledku to bylo také poznat – druhé místo za čas
16,30s ( lepší čas 15,79 ).
Jako každý rok bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za pomoc při zajištění
závodu.
Karel Gába
*****************************************************************************************

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
BABICE
POŘÁDÁ V SOBOTU 6. ŘÍJNA 2012

OCTOBER CUP 2012
SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
MÍSTO KONÁNÍ :
DISCIPLÍNA
:
ZAHÁJENÍ
:

hasičský areál v Babicích
požární útok mužů a žen (obě kategorie na 2B)
900 hod

Do soutěže je již přihlášeno přes 100 družstev z České a Slovenské republiky.
Bohaté občerstvení zajištěno.

Srdečně zvou hasiči z Babic!!!
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FOTBAL
ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ PODZIM 2012
MUŽI A
Den
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
sobota

Datum
6. 10. 2012
14.10. 2012
20.10. 2012
28.10. 2012
3. 11. 2012
10.11. 2012

Zač. utkání
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

Utkání
Valašské Příkazy
Kelč
Lidečko
Kelč
Lhota u Vsetína
Kelč
Hrachovec
Kelč
Slavičín B
Kelč
Poličná
Kelč

Odjezd
13:00
13:00

MUŽI B
Den
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota
sobota

Datum
6. 10. 2012
14.10. 2012
21.10. 2012
27.10. 2012
3. 11. 2012
10.11. 2012

Zač. utkání
11:30
14:30
14:30
14:00
10:30
10:00

Utkání
Valašská Bystřice
Kelč B
Horní Bečva
Kelč B
Ratiboř
Kelč B
Dolní Bečva B
Kelč B
Prostřední Bečva
Kelč B
Střítež n. Bečvou
Kelč B

Odjezd
13:00
12:30

DOROST
Den
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle

Datum
6. 10. 2012
13.10. 2012
20.10. 2012
27.10. 2012
4. 11. 2012

Zač. utkání
10:00
10:00
10:00
10:00
10:30

Odjezd
8:45

Utkání
Jarcová
Kelč
Kelč
Kelč
Jablůnka

9:00

Kelč
Poličná
Choryně
Podlesí
Kelč

MLADŠÍ ŽÁCI
Den
neděle
sobota
neděle
sobota

Datum
Zač. utkání
7. 10. 2012
10:00
13.10. 2012
13:00
21.10. 2012
10:00
27.10. 2012
12:30

Odjezd
11:30

Utkání
Valašská Bystřice
Kelč
Vigantice
Kelč
Choryně
Kelč
Dolní Bečva
Kelč

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Den
středa
neděle
sobota
neděle

Datum
3.10. 2012
7.10. 2012
13.10. 2012
21.10. 2012

Zač. utkání
16:00
13:00
9:00
10:00

Utkání

Odjezd

Valašské Meziříčí B

8:00
9:00
16

Kelč
Juřinka
Zašová

Kelč
Poličná
Kelč
Kelč
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Mladší žáci
Výsledky:
Kelč : Prostřední Bečva
Krhová : Kelč
Kelč : Zašová
Vidče : Kelč
TABULKA
Rk. Tým
1.
Kelč
2.
Vigantice
3.
Vidče
4.
Dolní Bečva
5.
Choryně
6.
Zašová
7.
Krhová
8.
Prostřední Bečva
9.
Valašská Bystřice
10. Hrachovec

32 : 2
1 : 10
0:0
1:9
Záp
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

+
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
0
2
1
1
1
0
0

0
0
1
2
1
2
2
2
3
3

Skóre
51: 4
23: 11
7: 12
16: 12
16: 14
6: 8
11: 21
14: 48
14: 18
7: 17

Body
10
10
7
6
5
4
4
4
3
3

Mladší přípravka
Výsledky:
Poličná : Kelč
Kelč : Juřinka
Kelč : Police
Kelč : Zašová
Kelč : Val. Meziříčí B

17 : 0
10 : 2
1:8
3:2
0:9

TABULKA
Rk. Tým
1. Poličná
2. Valašské Meziříčí B
3. Police
4. Kelč
5. Zašová
6. Juřinka

Záp
5
5
5
5
5
5

+ 0 - Skóre Body
5 0 0 50: 7
15
4 0 1 45: 17
12
3 0 2 32: 14
9
2 0 3 14: 38
6
1 0 4 20: 44
3
0 0 5 15: 56
0
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Mateřská škola informuje

Dobré ráno milé děti, je nás tady jako smetí.
Máme se tu všichni rádi, jsme tu dobří kamarádi.
Budeme si spolu hrát, učit, zpívat, tancovat.
Potom třídu uklidíme, na zahradu vyrazíme.
S touto básničkou a pohlazením se děti ráno přivítají a začne pravidelný rytmus
naší každodenní práce.
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili již tradičně s divadélkem SMÍŠEK a
pohádkou „Dobrodružství kocoura Čičína“. Pohádka vždy pomůže novým dětem
překonat první odloučení od rodičů.
Ve školním roce 2012/2013 bude naši mateřskou školu navštěvovat 84 dětí, po 28
dětech v každé třídě. Je to opět maximální počet dětí na jednu třídu mateřské školy.
K 1. 9. 2012 je v mateřské škole 37 předškolních dětí, které se budou ve dvou
třídách intenzívněji připravovat na plynulý a bezproblémový přechod do 1. třídy
základní školy.
Vzdělávací práci zajišťuje 6 kvalifikovaných pedagogických pracovnic včetně
ředitelky. V 1. třídě s názvem „Koťátka“ pracuje paní učitelka Vladěna Grajová a
Ilona Slováková. Ve 2. třídě s názvem „Ježečci“ vykonává práci učitelky Svatava
Dohnalová a Radana Zetková. Ve 3. třídě s názvem „Berušky“ pracují třídní
učitelky Jana Perutková a Bc.Šárka Večeřová. Názvy tříd jsou voleny podle
třídních vzdělávacích programů a jejich symbolů.
Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,
který do středu zájmu staví dítě s jeho potřebami a prožitky. Náš Školní vzdělávací
program s názvem „Zdravý život plný slunce“ je v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem a vychází ze zásad „Mateřské školy podporující zdraví“.
Jsme zapojeni do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou
/environmentální/ výchovu s názvem „Mrkvička“.
Zdravou a pestrou stravu připravují 2 kuchařky, Miroslava Ovčáčíková a Ivana
Štěpánová pod vedením Jarmily Jiříčkové, vedoucí školního stravování.
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O čistotu prostředí se stará uklízečka Lýdie Zavadilová. Dalším zaměstnancem je
Ing. Renata Smahlová, která vykonává práci účetní.
Do výchovně vzdělávacího procesu zařazujeme také hodně poznávacích,
sportovních a kulturních akcí.
V pátek 14. září navštívily děti, které navštěvují mateřskou školu poslední rok před
zahájením povinné školní docházky, Dětské dopravní hřiště a Hvězdárnu ve
Valašském Meziříčí.
Od října začínáme v mateřské škole opět s výukou anglického jazyka „Angličtina
hrou“. Jedná se o zábavné seznámení s jazykem, rozvoj komunikačních dovedností
a slovní zásoby formou hry a interaktivní metodou. Lektorkou je Ing. Sylva
Jarošová, která má 15 leté zkušenosti s výukou dětí i dospělých.
Pro děti je zajištěna i logopedická péče /informace v MŠ/.
Každé úterý, po celý školní rok budou mít děti opět možnost využívat tělocvičnu
Základní školy v Kelči pro pohybové aktivity.
V průběhu školního roku budou probíhat keramické dílny pro děti s rodiči pod
vedením pana Zdeňka Švehlíka. První keramická dílna se uskuteční již v říjnu a
bude se s předstihem vyrábět adventní věneček, aby se výtvory dětí stačily do
adventu dokončit.
Slavíme také významné dny a svátky, dětem vždy k danému tématu připravíme
pestrou nabídku činností.
Děti nejstarší věkové skupiny vystupují se svým programem v kroužku „Sluníčko“
při různých kulturních akcích v Kelči.
V sobotu 22. září vystupovaly při Vítání nových občánků na kelečské radnici.
V sobotu 20. října se zúčastní kulturního programu „Nebojme se spolu smát“, který
pořádá v Kulturním domě v Kelči Občanské sdružení Anděl.
V pátek 26. října nebudeme chybět na oslavách státního svátku, zúčastníme
lampiónového průvodu a děti vystoupí s programem na náměstí v Kelči.
Barevný podzim nám v současné době dává mnoho podnětů k tvořivým činnostem.
Děti ze všech tříd sbírají přírodniny, všude jsou vidět postavičky z přírodnin tzv.
„podzimníčci“, vyrábí se dýňová strašidýlka, barevní draci aj.
Připravuje se také „Drakiáda“ a pro nejstarší předškoláky, „Podzimní tvoření“ za
účasti rodičů, které se uskuteční v úterý 23. října.
Nabízíme dětem v mateřské škole hodně činností a her. Všechno, co dítě v tomto
věku prožije a ze svého okolního prostředí převezme, je trvalé. Všechny tyto
základní zkušenosti jednou zhodnotí a uplatní.
Přejeme vám hodně pěkných podzimních dnů.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Základní škola informuje
Zahájení školního roku 2012/2013
3. září 2012 byl zahájen nový školní rok. Do školy nastoupilo 280 dětí. Budou
se učit ve 13třídách, po dvou třídách bude 4. – 7. ročník, v ostatních ročnících je
pouze jedna třída.
Personální obsazení Základní školy Kelč ve školním roce 2012/2013:
Ředitel školy:
Zástupkyně ředitele:
Výchovná poradkyně:
Metodik školní prevence:
Metodik environmentálního vzdělávání:
Správce počítačové sítě:
Třídní učitelé:
I.
Mgr. Zdeňka Havranová
II.
Mgr. Markéta Bělašková
III.
Mgr. Jana Blahová
IV.A Mgr. Marie Matysková
IV.B Mgr. Ivana Tvrdoňová
V.A Mgr. Pavel Faltýnek
V.B Martina Vaníčková

Mgr. Roman Blaha
PhDr. Pavla Čučková
Mgr. Květoslava Václavíková
Ing. Michaela Davidová
Mgr. Kateřina Fabíková
Mgr. Petr Zátopek

VI.A
VI.B
VII.A
VII.B
VIII.
IX.

Mgr. Kateřina Fabíková
Mgr. Iveta Stržínková
Mgr. Jana Kubieńová
Mgr. Marcela Plesníková
Mgr. Květoslava Václavíková
Ing. Michaela Davidová

Pedagogičtí pracovníci bez třídnictví:
Veronika Janíčková
1. i 2. stupeň
Mgr. Alena Poláchová
2. stupeň
Mgr. Iveta Stržínková
1. i 2. stupeň
Mgr. Anna Schillingová
1. i 2. stupeň
Mgr. Marcela Vozáková
2. stupeň
Mgr. Petr Zátopek
1. i 2. stupeň
Vyučující náboženství:
Bc. Jan Bleša, Mgr. Božena Melegová
Personální obsazení školní družiny:
Leona Máchová - vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu
Dobromila Kutálková - vychovatelka školní družiny a školního klubu
Samostatná účetní:
Zdeňka Minářová
Vedoucí stravování:
Petra Černotová
Školník:
Petr Minář
Zaměstnanci kuchyně:
Alena Polášková, Marie Hrňová, Irena Chrástecká
Zaměstnanci úklidu: Zuzana Fabíková, Marie Zábranská, Karla Nenutilová
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Organizace školního roku 2011/2012
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve všech
základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a
konzervatořích v pondělí 3. září.. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve
středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
Okres: Vsetín, termín: 25. 2. – 3. 3. 2012
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

Vzdělávací program
Ve všech ročnících základní školy již učíme podle vlastního vzdělávacího programu.
Předchozí vzdělávací programy (Základní škola, Obecná škola, Národní škola) již
nejsou v platnosti. MŠMT s platností od 1. září 2012 mění Rámcový vzdělávací
program pro základní vzdělávání, do kterého se doplňují Standardy pro základní
vzdělávání. Standardy jsou v první fázi připraveny pro vzdělávací obory Český
jazyk a literatura, Matematika a její aplikace a Anglický jazyk. Konkretizují obsah
a náročnost závazných očekávaných výstupů a stanovují minimální úroveň znalostí
a dovedností, kterých by měli žáci dosáhnout na konci 1. a 2. stupně základního
vzdělávání. Jsou připraveny pro 5. a 9. ročník. Standardy pomohou učitelům při
naplňování vzdělávacích cílů a poskytnou oporu pro hodnocení žáků. Jsou také
základem pro připravované plošné zjišťování výsledků vzdělávání.
Zatím nezměněno zůstává také to, že tzv. další cizí jazyk je i nadále zařazen jako
volitelný, nikoli povinný, jak bylo původně od školního roku 2012/2013
zamýšleno. To v praxi znamená, že škola má povinnost nabídnout žákům
nejpozději v 8. ročníku tento předmět a ředitel pak podle zájmu žáků a personálních
možností školy rozhodne o výuce tohoto předmětu. V případě naší školy se jedná o
jazyk německý. Jeho výuku nabízíme již od 7. ročníku a jeho dotace je 6 hodin na
celém 2. stupni.
Informace ke Standardům i další výuce najdete na stránkách www.rvp.cz nebo
www.msmt.cz.

21

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

říjen 2012

Přehled volitelných předmětů v jednotlivých ročnících škol. roku 2012/2013
4. ročník
Dopravní výchova - DoV
5. ročník
Informační a komunikační technologie - IKT
6. ročník - ŠVP
Volitelný předmět1: Informační a komunikační technologie - IKT.
Volitelný předmět 2: Využití digitálních technologií - VDT.
Volitelný předmět 3: Základy administrativy - ZAV.
7. ročník
Volitelný předmět 1: Informační a komunikační technologie - IKT
Volitelný předmět 2: Konverzace v anglickém jazyce - KAJ
Volitelný předmět 3: Německý jazyk 2 – NJ 2
Volitelný předmět 4: Seminář z fyziky - SF
8. ročník
Volitelný předmět 1: Přírodopisný seminář - PŘS
Volitelný předmět 2: Seminář z chemie - SCh
Volitelný předmět 3: Základy administrativy – ZAV-P
Volitelný předmět 4: Konverzace v anglickém jazyce – KAJ
Volitelný předmět 5: Technické činnosti – TČ
9. ročník
Volitelný předmět 1: Přírodopisný seminář - PřS
Volitelný předmět 2: Seminář z chemie - SCh
Volitelný předmět 3: Základy administrativy - ZAV
Volitelný předmět 4: Německý jazyk 2 – NJ 2
Volitelný předmět 5: Dramatická výchova – DV
Volitelný předmět 6: Seminář z matematiky – SM
Volitelný předmět 7: Konverzace v anglickém jazyce – JAK
Jako nepovinný předmět vyučujeme náboženství.

Nabídka žákům
I letos jsme zajistili pro všechny žáky školy sešity pro letošní školní rok. Tuto
nabídku využili všichni žáci.
Pokračujeme v účasti na projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Např. v rámci
projektu Školní mléko si budou moci děti kupovat dotované a nedotované
výrobky, přičemž mezi dotované patří např. krabičkové mléko ochucené (5,- Kč)
nebo neochucené (4,- Kč), smetanový krém Bobík (4,- Kč), jogurty (4,- Kč),
jogurtové mléko (6,- Kč), smetanové žervé čisté a s pažitkou (5,50 Kč).
Sortiment nedotovaných výrobků tvoří další druhy smetanových krémů a sýrů,
nápoje Kubík a Hello, různé druhy sušenek, mysli tyčinky, croissanty atd.
Žáci mají k dispozici nápojový automat.
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Školní klub připravil pro žáky nabídku kroužků
 Šikulka – batikování, práce s moduritem, mramorování, malování na sklo,
drhání, vyšívání
 Práce na PC, Počítačové hry
 Florbal
 Pohybové hry

Pozn. Úplný rozvrh najdete na nástěnce při vstupu do hlavní budovy školy a na
internetových stránkách školy.
Z dalších činností nabízíme Keramiku hrou (Mgr. Zdeňka Havranová) a v činnosti
pokračují hudební obory hra na klavír Základní umělecké školy ve Valašském
Meziříčí (vyučuje Martina Vaníčková) a hudební obor hra na klavír a klávesy
Mgr. Libuše Vlčkové.
I nadále bude probíhat ambulantní náprava dyslexie pro žáky se specifickými
poruchami učení (Mgr. Ivana Tvrdoňová).
Pro žáky, jejich rodiče a širokou veřejnost jsou určeny stránky naší školy, a to na
adrese www.zskelc.cz. Najdete zde další informace k činnosti.

Výročí
Je to už deset let, co jsme si připomínali 100. výročí založení školy v Kelči. My ve
škole máme tuto událost ještě stále v docela živé paměti, protože to pro nás tenkrát
hodně znamenalo a bylo to pro nás mimořádné (na zážitky, ale i práci). A nyní je
tady další výročí, sice ne tak kulaté jako předcházejících 100 let, ale pozornost si
jistě také zaslouží. Rádi bychom se při této příležitosti opět setkali s bývalými
kolegy, kamarády a přáteli, kteří mají nějakou životní etapu spojenou se školou
v Kelči, ale vítaní jsou vlastně všichni, které dění v našem městě zajímá, neboť
škola je jeho nedílnou součástí.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ
**************************************************************************************************************************************

Pozvánka
Ředitelství Základní školy Kelč a všichni její zaměstnanci zvou bývalé kolegy,
žáky a všechny přátele školy na oslavu 110. výročí založení školy v Kelči.
Toto výročí si připomeneme

9. listopadu 2012 v době od 14. 00 do 18.00 hodin
jako den otevřených dveří.
Těšíme se na vás.
Za vedení ZŠ Kelč
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Různé

Ohlédnutí za prázdninami.

Koncem srpna se ve Lhotě na hřišti konal

Dětský den - aneb rozloučení s prázdninami.
Tuto akci pořádá každoročně osadní výbor za pomoci části rodičů. Letos počasí
přálo, dětí se sešlo hodně, soutěžilo se o ceny, přišel i klaun, bude na co vzpomínat.
Osadní výbor Lhota

Odborné učiliště v Kelči informuje:
Na základě změn podmínek programu „RECYKLOHRANÍ“
naše škola zastavuje sběr starých elektrospotřebičů
s platností od 1. října 2012.
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Rodinné centrum Slůně Kelč
úterý 2. října - Ježek a jablíčko - poznáváme, malujeme a ochutnáváme
ovoce z naší zahrádky
pondělí 8. října - Po stopách sv. Václava - výlet do Zámrsk - návštěva kaple,
dětského hřiště, ASO - zdravý život - možnost nákupu a ochutnávka zdravých
BIO potravin.
úterý 16. října - Muchomůrka sedí v lesíčku, má červenou hlavičku povídání o lese a hříbkách, naučíme se nový taneček a vyrobíme si
muchomůrku
pondělí 22. října - beseda s Řeholní sestrou na téma Misie.
úterý 30. října - Podzim už je tady, míchá barvy dohromady - otisky listů,
pohádka pro děti - Pejsek a kočička na podzim
programy začínají v 9,30 hodin
Od měsíce října bude ve Slůněti zahájeno pravidelní cvičení rodičů s dětmi pod
vedením p. Hanky Sobkové. Cvičení je určeno dětem ve věku 0 - 3 roky, cviky
budou zaměřeny na všechny svalové partie a budou doprovázeny písničkami,
básničkami a říkadly. Cvičit se bude každou středu odpoledne. Začínáme 3.
října v 17,00 hodin informační schůzkou, na které budou podány bližší
informace a možnost závazné přihlášky.
Děkujeme panu Liborovi Zdráhalovi za krásnou výmalbu vstupních prostor,
která nám i našim dětem zpříjemní chvíle v centru.
Těšíme se na Vás!

Každé pondělí ZUMBA se Zuzkou od 20.00 - 21.00 hod,
Tělocvična ZŠ, vstup 60 Kč.
Od 2.10. 2012 každé úterý Cvičení s Laďkou od 18.30 19.30 hod, Tělocvična ZŠ, vstup 30 Kč.
Od 5.10. 2012 každý pátek ZUMBA s Martinem od 18.00 19.00 hod, Tělocvična ZŠ, vstup 60 Kč.
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V rámci týdne sociálních služeb se uskuteční

v Denním stacionáři Anděl

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
úterý 9. října 2012
od 9,00 do 15,00 hodin
výstavka prací uživatelů

– Naše šikovné ručičky Při výborném občerstvení, které máme pro Vás připraveno, si můžete
popovídat s uživateli i zaměstnanci, dozvědět se zajímavosti ze života
DS Anděl a zeptat se i na úplně obyčejné věci, které Vás zajímají.

Inzerce

Finanční poradenství JINAK
Řešíte problémy kolem bydlení, pojištění, investování,
zajištění rodiny nebo chcete ušetřit na daních?
Bezplatný konzultantský servis:

Petr Tomášek
mobil: 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
www.partners.cz
www.finmag.cz

JAROSLAV KLAUS
Kelč 69
tel. 604 645 706, e-mail klausjaroslav@seznam.cz
- autorizovaný servisní technik plynových, elektrických kotlů, plynových ohřívačů
vody a plynových topidel
- provádí opravy, čištění, prohlídky a revize zařízení těchto značek : Ariston, Baxi,
Brotje, Buderus, Ferroli, Immegars, JohnWood, Karma, Kvart, Protherm, Quantum,
Thermona, Viessmann, Wolf,
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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
Zdeněk Orel
65 let
Marie Čubová
Jarmila Zelová
70 let
Eva Kuchnová

Kelč

75 let
Marie Plesníková
Karel David

Komárovice
Kelč

Kelč
Kelč

80 let
Jarmila Slavíková

Komárovice

82 let
Ludmila Hlavicová

Kelč

99 let
Marie Pitrunová

Kelč

Kelč

Narození
Michaela Kotradyová Kelč

Sňatek
Jiří Sedoník * Hana Valuchová
Pavel Zábranský * Kateřina Hnyková
Karel Štěpán * Lucie Jahnová
Miroslav Pitrun * Iva Macková
Viktor Hradil * Barbora Orlová
Úmrtí
Ferdinand Nenutil
Marie Ovčačíková
Ludmila Pavlištíková
Ludmila Příleská

Kelč
Lhota
Lhota
Babice

64 let
84 let
87 let
87 let
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