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Úvod

Vážení spoluobčané,
začal poslední měsíc v roce – prosinec. Právě tento čas je již tradičně spjat
s bilancováním. Sčítáme své úspěchy i věci, které jsme nestihli uskutečnit.
Někdo po takovéto úvaze shledá rok 2012 úspěšným, jiný by ho nejraději
vymazal. Musíme si však uvědomit, že mnohem důležitější je, abychom
do nastávajícího roku vstoupili s novou chutí a vírou ve vlastní síly.
Prosinec je také vnímán jako vánoční měsíc. Doba vánočních trhů, punče
a těšení se na Ježíška. Ovšem ne každý je z nadcházejících svátků nadšený.
Pro spoustu lidí jsou Vánoce svátky plné spěchu, shánění dárků, stromečku,
pečení, vaření a úklidu. Ale tak by to nemělo být. Jsou to především svátky
rodinné pohody, klidu a jakéhosi uvolnění. Honba za vánočními nákupy
a pečení „nejméně“ dvaceti druhů cukroví není na Vánocích určitě to
nejdůležitější.
Závěrem bych Vám chtěl jménem celé radnice, zastupitelů i jménem svým,
popřát pěkné a klidné prožití vánočních svátků, mnoho zdraví, štěstí
a pracovních i osobních úspěchů v roce 2013.
Ing. Karel David, starosta

Redakční rada Zpravodaje přeje všem
čtenářům pohodové vánoční svátky,
úspěšný nový rok plný zdraví
a lidského porozumění.
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Městský úřad informuje

Matrika
Žádáme rodiče nově narozených dětí, aby se dostavili na MěÚ s rodným
listem dítěte. Informace o narození nám z evidence hlásí se zpožděním
a nemůžeme tak včas uvést narozené dítě ve Zpravodaji, popř. zaslat
pozvánku na vítání občánků.
Dále prosíme občany, kteří mění trvalý pobyt mimo Kelč, aby nám tuto
skutečnost nahlásili. (odhlášení z evidence)

Příspěvky v roce 2013
Rada města Kelč vyzývá organizace, zájmové spolky a sdružení, aby si
v případě zájmu podaly žádost o příspěvek na činnost v roce 2013.
Termín podání žádosti je do 31. ledna 2013.

USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Kelč dne 15. 10. 2012
Rada schvaluje výsledek výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na akci „Stavební úpravy náměstí
v Kelči“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí, tj. ARTING PLUS, s.r.o., Vrbenská 739, Valašské
Meziříčí.
Rada bere na vědomí zprávu o hospodaření města Kelč k 30.9.2012 a předává
ji k projednání zastupitelstvu.
Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 – rozpočtové opatření č. 6/2012
dle předloženého návrhu.
Rada bere na vědomí schválený plán inventur k provedení řádné inventarizace
majetku a závazků města Kelč za rok 2012.
Rada schvaluje uzavření smlouvy se Zlínským krajem č. D/1898/2012/KH
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši
6.000,- Kč na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů
Kelč v roce 2012 a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v domě č.p. 262 v Kelči dle
předloženého návrhu nájemní smlouvy CHARITĚ Valašské Meziříčí, Kpt.
Zavadila 1345, Valašské Meziříčí a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
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Rada schvaluje zapůjčení nebytových prostor v domě č.p. 224 v Kelči dle
předložených návrhů smlouvy o výpůjčce p. Ervínu Tvrdoňovi, Kelč 88
a p. Jiřímu Kutálkovi, Kelč 570 a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.
Rada schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 475/1 ostatní plocha v k.ú.
Kelč-Staré Město o výměře 330 m2 p. Liboru Štěpánovi, Kelč 490 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o pronájmu.
Rada vyhlašuje záměr prodeje:
1/ části pozemku parc.č. 916/3 ostatní plocha o výměře cca 500 m2 v k.ú.
Komárovice
2/ části pozemku parc.č. 237/1 orná půda o výměře cca 700 m2 v k.ú. KelčStaré Město.
Rada vyhlašuje záměr směny obecního pozemku parc.č. st. 30/2 a části parc.
č. st. 31 oba zastavěná plocha v k.ú. Kelč-Nové Město podle geometrického
plánu č. 522-1116/2012 ze dne 1.10.2012..
Rada schvaluje poskytnutí dotace Jednotě OREL Kelč ve výši 21.000,- Kč
na materiální vybavení nového florbalového družstva při FBC Orel Kelč.
Rada odmítá žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých,
pobočka Vsetín o finanční příspěvek. Žádost Denního stacionáře Anděl
odkládá k jednání o dotacích na rok 2013.
Rada schvaluje zadat přezkum hospodaření příspěvkových organizací ZŠ
a MŠ Kelč za rok 2012 auditorům Zbyňce Sýkorové, U Hřiště 1231, Vsetín
a Miladě Vlčkové, Stará cesta 1090, Vsetín.
Rada provedla vyhodnocení nabídek na zimní údržbu místních komunikací
v Kelči, Babicích a Lhotě pro zimu 2012/2013 a schvaluje zadat tuto zakázku
vybranému uchazeči VACULA - Servis, s.r.o., Samostatnost 1181, Holešov
dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Rada schvaluje rozšíření veřejného osvětlení na přístupové komunikaci
k novostavbě RD manželů Krasňákových v Němeticích a pověřuje starostu
zadáním akce dle předložené cenové nabídky firmy Elsap Srkala, Kelč 507.
Rada schvaluje navýšení provozních prostředků pro ZŠ Kelč o mimořádný
příspěvek 17.600,- Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním dne
otevřených dveří v ZŠ 9.11.2012 při příležitosti 110. výročí školy.
Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor - dvou místností v domě
č.p. 39 v Kelči na pozemku parc.č. st. 5/2 v k.ú. Kelč-Nové Město.
Rada provedla vyhodnocení nabídek na zhotovení altánu na výletišti ve Lhotě
a schvaluje zadat tuto zakázku vybranému uchazeči TRUHLÁŘSTVÍ Radek
Zajíc, Lhota u Kelče 44 dle předložené nabídky a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
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UPOZORNĚNÍ
Nechcete stát ve frontě? Vyměňte si včas doklady!
V souvislosti s oddělením Krhové a Poličné od Valašského Meziříčí k 1. lednu
2013 si občané těchto nových obcí budou do 31. března 2013 muset nechat
vyměnit občanské, řidičské a technické průkazy.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká více než 11 tisíc dokladů, dají se
očekávat dlouhé čekací doby, které se dotknou i ostatních obyvatel správního
obvodu. Občané, kteří budou po 1. lednu potřebovat vyměnit doklady, se
k pořízení žádostí o tyto nové doklady budou muset telefonicky objednávat.
Telefonní čísla oznámíme v příštím čísle Valašskomeziříčského zpravodaje
a na webových stránkách, čísla budou fungovat od 15. prosince 2012.
(celé znění najdete na webových stránkách)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.,
Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 11
Cena vodného a stočného pro rok 2013 s platností od 1. ledna 2013:
Cena v Kč/m3
Vodné
Stočné
Vodné + stočné

Včetně 14% DPH
43,20
30,44
73,64

Bez DPH
37,90
26,70
64,60

Žádáme odběratele, aby nesdělovali k 31.12.2012 stavy svých vodoměrů, protože
budou stanoveny technickým propočtem.
Zavedení služby objednávkového systému v zákaznickém centru ve Vsetíně
V rámci zlepšení služeb našim odběratelům zavádíme od 1. prosince 2012 možnost
sjednání termínu schůzky v zákaznickém centru ve Vsetíně, Jesenická 1106
formou objednávky konkrétního termínu.
Pro plánované schůzky je vyčleněn jeden den v týdnu
ÚTERÝ – v době od 7,30 hod. do 13,30 hod.
Schůzku lze sjednat telefonicky, a to:
Odběratel domácnost
tel.: 571 484 072, mobil 603 144 929
Ostatní odběratelé
tel.: 571 484 030, mobil 603 144 929
Ing. Miroslava Vaculíková, MBA
Ekonomická náměstkyně
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Svoz tříděného odpadu
Plasty
Sklo

20. prosinec
28. prosinec

Česká pošta Kelč informuje
Výplaty důchodů v prosinci:
Důchody splatné dne:
20. 12. 2012
22. 12.2 012
24. 12. 2012

se vyplácejí dne:
19. 12. 2012
20. 12. 2012
21. 12. 2012

Kultura

Mikulášská nadílka v Kelči
Kdy ?
ve středu 5. prosince 2012
Kde ?
na náměstí v Kelči
Pro koho ? pro děti do 12 let
Program :

v 17 hodin přijede Mikuláš i andělé
rozsvícení vánočního stromu
nadílka mikulášských balíčků
Upozornění:
Mikulášské balíčky budou dětem předány po předložení žetonu,
který bude k vyzvednutí proti podpisu na Městském úřadě
od středy 28. 11. 2012. ( pouze pro děti do 12 let – nar. od roku 2000 )

Na všechny se těší Váš Mikuláš!!!!
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Divadlo SemTamFór Slavičín
vás zve na

čtvrtek 6. prosince ve 20,00 hodin v KD v Kelči
Vstupné – 70 Kč
„Zažít nudu? Jó, to vadí. Aneb pojďme se všichni společně ubavit k smrti.
Pohled do života člověka, který se v současné společnosti nemusí zabývat ničím
jiným než svoji zábavou, krácením dlouhé chvíle a pro zábavu je schopen obětovat
cokoliv.“
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JUNÁK – svaz skautů a skautek Kelč
a divadelní soubor ČTYŘLÍSTEK
vás zvou na

POHÁDKU Z HONZOVY LHOTY
s Mikulášskou nadílkou
neděle 9. 12. 2012 v 14:00 v KD Kelč
Občerstvení zajištěno!

Vstupné dobrovolné!

Osoby a obsazení:
Honza – Martin Hlavica
Sova Houkalka – Kristina Pastrnková
Honzova máma – Hanka Stromšíková Drak – Jirka Kundrátek
Králová Kačenka – Klárka Pastrnková Vodník – Jirka Zábranský
Kašpárek – Terka Hlavicová
Čert-strom – Štěpán Hlavica
Policajt – Filip Mede
Černokněžník Bu-Bu - Staňa Hlavica Text sledují – Barbora Hlavicová,
Baba Jaga – Dorča Hlavicová
Dominika Holášová
Kočka Mňoukalka – Monika Valuchová Kulisy – Vladimír Žalmánek
Myška Všudybylka – Veronika Vlčková Režie – BŘEŤA VLČEK

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Příjem dárků v KD Kelč od 11:30.
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V pondělí 24. 12. ve 12 hodin
na náměstí v Kelči

ŽIVÝ BETLÉM
tradiční hrané představení události
narození Ježíše Krista

Pozvánka na vánoční koncerty
Římskokatolická farnost Kelč ve spolupráci s Městským úřadem Kelč připravuje:

Ve středu 26. 12. v 15 hodin ve farním kostele v Kelči
SVATOŠTĚPÁNSKÝ KONCERT SCHOLY
mladé hlásky naší scholy ve sboru, při sólech i s instrumenty

V sobotu 29. 12. v 19 hodin ve farním kostele v Kelči
HARFA A VÁNOČNÍ MÚZY
sólový zpěv Jany Šelle v doprovodu harfistky divadla Olomouc

V neděli 6. 1. 2013 v 15 hodin ve farním kostele v Kelči
CANTUS MORKOVICE
vánoční koncert pěveckého sboru diriguje Ing. Vladimír Bleša
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Program Kina Kelč na měsíc prosinec 2012
Vážení filmoví diváci! Ani v době předvánočních svátků jsme nezapomněli na děti
a připravili jsme pro ně kreslenou pohádku bratří Grimmů Na vlásku.

Neděle 9. prosince v 16 hod.!!!
NA VLÁSKU
Dospívající princezna Locika je unesena z hradu svých rodičů již jako dítě
a zamčena v tajné věži a touží po dobrodružství. Sní o své svobodě a s pomocí
ostatních hrdinů ji chce uskutečnit. Na vlásku se tak ocitne osud její a jejich přátel,
kteří zatím netuší nic o jejím královském původu. Animovaná pohádka v honosném
stylu, jak jsme na filmové animáky od Disneye zvyklí.
České znění, 100min., vstupné 43Kč.

Neděle 16. prosince v 18 hod.
LOVE
Současný milostný příběh s prvky dramatu, určený převážně mladému divákovi.
Maťo spolu se svým nejlepším kamarádem Tomášem sdílí zakouřený brloh
i způsob obživy - kradení a vykrádání aut. Masku slušného občana si rozhodne
nasadit kvůli studentce ekonomiky Veronice. Hlavní hrdiny, Maťa a Veroniku spojí
láska navzdory tomu, že žijí v rozdílných světech, a navždy změní jejich životy.
Slovenský film, 90min., vstupné 43Kč.
Tímto filmem se s vámi loučíme, přejeme vám radostné prožití vánočních svátků
a těšíme se na vaši přízeň v roce 2013, kdy zahájíme 13. ledna filmem 96 hodin Odplata.
Pajdla Miroslav,ved.Kina Kelč

Sport

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2012-2013
Výsledky 5. - 9. kola:
Chropyně
Kelč
6:2
Kelč
Bylnice
3:5
Bojkovice
Kelč
7:1
Kelč
KK Kroměříž 6 : 2
Val.Meziříčí C Kelč
0:8
10

2290 – 2258
2479 – 2518
2487 – 2416
2511 – 2399
2359 – 2673

0
0
0
2
2
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Tabulka po 9. kole :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

54 : 18
48 : 24
44 : 27
43 : 29
44 : 27
40 : 32
35 : 37
38 : 33
34 : 38
31 : 41
29 : 43
28 : 43
24 : 48
10 : 62

2584
2486
2505
2508
2468
2516
2374
2509
2476
2409
2413
2396
2398
2331

16
15
14
13
11
11
10
9
8
5
5
5
4
0

Naše výkony jsou jak na houpačce. Jednou hrajeme velmi dobře a jindy nám to
moc nejde. Faktem ale je, že v této soutěži hrají opravdu dobré týmy, které dovedou
využít naše kvalitní dráhy a dosahují výborné výsledky. Ale ani náš tým nehraje
špatně a mnohé soupeře dokáže potrápit a porazit. Tím určitě přispíváme k dobré
úrovni a zajímavosti celé soutěže.
1. kuželkářská liga dorostu D
Výsledky 4. -7. kola:
Česká Třebová Kelč
Kelč
Litovel
Rybník
Kelč
Kelč
Horní Benešov

1576 – 1551
1451 – 1371
1165 – 1344
1521 – 1432

3:1
3:1
1:3
4:0

0
2
2
2

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

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

7
7
7
7
7
7
7
7

19 : 9
17 : 11
16 : 12
15 : 13
15 : 13
15 : 13
8 : 19
6 : 21

1503
1517
1511
1480
1465
1460
1397
1326

11
10
8
8
8
7
3
1

Družstvo dorostu nám po přechodu do 1. ligy dělá opravdovou radost. Po slabším
začátku se dostávají do velice dobré formy a dokáží hrát naprosto vyrovnané zápasy
se všemi soupeři a postupně začínají získávat důležité body. O kvalitách našeho
týmu se přesvědčil taky lídr soutěže z Horního Benešova, který u nás nezískal ani
jeden bod.
Josef Gassmann
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Oddíl má v současné době 96 členů, což je stoprocentní nárůst oproti začátku
sezony. Velký zájem je hlavně v kategoriích elévů – 22 hráčů a mladších žáků - 16
hráčů. Doplnil se i kádr mužů, pouze v kategorii dorostu máme stále nedostatek
hráčů. V tomto měsíci měly všechny týmy volna, proto mají odehrán pouze jeden
turnaj, muži odehráli dva turnaje.

Muži
Ttrenér :Vítězslav Plesník
Zlínský přebor mužů - Kunovice – 4. listopadu 2012
TJ Sokol Zlín: FBC Orel Kelč 4 : 2
Branky: Klemš (Šťastný), Fojt
Vyloučení: Koláček (2´), Pavlištík (2´), Klvaňa Jiří (2´), Pajdla (2´), Fojt (2´+10´)
FBK Kunovští Orli: FBC Orel Kelč 9 : 1
Branky: Šťastný (Fojt)
Vyloučení: Klemš (2´), Zvoníček (5´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Hegar René, Klaus, Klemš, Klvaňa Jiří, Koláček,
Líznar, Pajdla, Pavlištík, Plesník Vít, Šťastný, Zvoníček
Zlínský přebor mužů - Hluk – 18. listopadu 2012
FBC Orel Kelč: FbC Orel Uherský Brod B 2 : 4
Branky: Klemš (Šťastný), Šťastný (Klemš)
Vyloučení: Pajdla (2´), Fojt (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klaus, Klemš, Klvaňa Jiří, Líznar, Macháček,
Marek, Pajdla, Plesník Vít, Šťastný, Zvoníček
FbK Sokol Val. Klobouky B: FBC Orel 4 : 2
Branky: Macháček (Pajdla), Marek (Včelný)
Vyloučení: Zvoníček (2´), Marek (2´)
Sestava: Včelný (gk), Fojt (C), Klaus, Klemš, Líznar, Macháček, Marek, Pajdla,
Plesník Vít, Šťastný, Zvoníček
Tabulka muži
Družstvo
1. FBK Spartak Hluk C

Z V
10 8

R
1

P
1

B
25

2. FbK Sokol Val. Klobouky B

10

6

3

1

21

3. FBK Kunovští Orli

8

4

1

3

13

4. FbC Orel Uherský Brod B

8

4

1

3

13

5. TJ Sokol Zlín

8

3

2

3

11

6. FBC Orel Kelč

8

1

0

7

3

7. FBC TJ Sokol Bystřice p/H

8

0

0

8

0
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Junioři
Ttrenér: Vítězslav Plesník
3. liga juniorů - Valašské Klobouky - 27. října 2012
FbC 666 Hornets Brno: ZŠ Horní: FBC Orel Kelč 5 : 2
Branky: Klaus, Hegar (Klaus)
Vyloučení: Jiří Klvaňa (2´), Jakub Zvoníček (2´), Jan Klvaňa (5´), Hegar
(vyloučení do konce utkání)
FBC Orel Kelč: FBŠ Hattrick Brno 1 : 7
Branky: Novosad (Pelc)
Vyloučení: Hegar (2´)
Sestava: Plesník (gk), Klvaňa Jiří (C), Foukal, Hegar, Horák, Klaus, Klvaňa Jan,
Kulich, Novák, Novosad, Orel, Pavlištík, Pelc, Zvoníček
Tabulka Junioři
Družstvo
1. FBŠ Hattrick Brno

Z
8

V
7

R
0

P
1

B
21

2. FbC 666 Hornets Brno-ZŠ Horní

6

4

0

2

12

3. FbK Devils Sokol Val. Klobouky

6

3

1

2

10

4. 1. AC Uherský Brod

6

2

1

3

7

5. FBC Orel Kelč

6

1

2

3

5

6. FbC Holešov

8

1

0

7

3

Dorostenci
Trenér: René Hegar
Zlínská liga dorostenců - Morkovice - 18. listopadu 2012
FbC Holešov: FBC Orel Kelč 14 : 5
Branky: Horák 3 (Hegar, Pelc, Novák), Novosad (Kulich), Hegar
FBC Orel Kelč: Panthers Otrokovice 3 : 4
Branky: Horák (Pelc), Foukal (Hegar), Hegar
Vyloučení: Novák 2x (2´)
Sestava: Borák (gk), Foukal, Hegar (c), Horák, Kulich, Novák, Novosad, Pelc,
Kluci předvedli dobrý výkon. Proti Holešovu jsme na začátku třetí třetiny dvěma
rychlými brankami snížili stav na 7 : 4 a snažili se ho ještě snížit. Unavení hráči
však nezvládli vracení se do obrany a soupeř nás za to potrestal. V zápase se blýskl
čistým hattrickem Lojza Horák, náš znovuprobuzený střelec. V druhém zápase
s Otrokovicemi kluci předvedli vynikající výkon a o první body jsme přišli brankou
soupeře minutu před koncem. Čtyři vteřiny před koncem jsme srovnali,
ale rozhodčí gól neuznali pro vysokou hůl našeho hráče. Musím kluky pochválit za
13
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bojovný výkon, hráli pouze v sedmi hráčích, a hlavně našeho nového brankáře,
který si odbyl svou premiéru v soutěžním utkání a vedl si velmi dobře.
Tabulka Dorost
Družstvo
1. FBC SLOVÁCKO

Z V
10 6

R
1

P
3

B
19

2. TJ MEZ Vsetín

8

6

0

2

18

3. SFK Kozel Počenice

10

5

1

4

16

4. Panthers Otrokovice

8

5

0

3

15

5. FbC Orel Uherský Brod

8

3

2

3

11

6. FbC Holešov

8

3

0

5

9

7. FBC Orel Kelč

8

0

0

8

0

Starší žáci
Trenér: Marek Palata
Zlínská liga starších žáků - Otrokovice - 18. listopadu 2012
FbK Valašské Klobouky: FBC Orel Kelč 8 : 6
Branky: Pitrun 2 (Humplík), Šnajdr 2 (Humplík), Vraj 2 (Šnajdr)
Vyloučení: Humplík, Pitrun
FBC Orel Kelč: Panthers Otrokovice 9 : 11
Branky: Humplík 3 (Vraj, Saksa, Plesník), Šnajdr 2 (Plesník), Saksa 2, Pitrun
Vyloučení: Humplík (2´), Pitrun (2´)
Sestava: Žák (gk), Brabec, Humplík, Palát, Pitrun, Plesník, Saksa, Šnajdr, Vraj
Tabulka Starší žáci
Družstvo
1. TJ Sokol Zlín

Z
6

V
5

R
1

P B
0 16

2. FbK Sokol Val. Klobouky

6

4

2

0 14

3. Panthers Otrokovice

6

3

0

3 9

4. 1. SK Uherské Hradiště

6

2

1

3 7

5. 1. AC Uherský Brod

6

2

1

3 7

6. FbC Holešov

6

2

1

3 7

7. TJ MEZ Vsetín

6

2

0

4 6

8. FBC Orel Kelč

6

1

0

5 3
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Mladší žáci
Trenér: Koláček Tomáš
Zlínská liga mladších žáků ČFbU – Otrokovice – 17. listopadu 2012
FBC Orel Kelč: FbC Holešov 10:1
Branky: Pavlištík 6 (Kutálek, Rada 2x, Hlavica, David), Rada 2 (Kutálek,
Pavlištík), David M., Hlavica.
FBC Orel Kelč:TJ MEZ Vsetín 5:2
Branky: Hlavica (Pavlištík), Klvaňa, Kutálek (David), Pavlištík (David), David
(Pavlištík)
Vyloučení: Hlavica (2´)
FBC Orel Kelč:Panthers Otrokovice 3:4
Branky: Pavlištík 2x, Hlavica
FBC Orel Kelč:TJ Sokol Zlín 3:7
Branky:Pavlištík 3x (David, Kutálek)
Sestava: (gk) Žák, Klvaňa, Stržínek, Kutálek, Rada, Pajdla, Pavlištík, Valuch,
Hlavica, David, Perutka.
Hodnocení trenéra:
Kluci hráli výborně, jsem s nimi spokojený. Hráli s námi i noví hráči, kteří se na
začátek tolik nebáli a hrdě šli do hry.
Kluci bojovali tvrdě o míček. Přivezli jsme si s sebou dvě výhry a bohužel dvě
prohry, kdy už nám trochu došel dech.
Zase ale je to příjemná změna oproti minulému zápasu proti Vsetínu, který jsme
tentokrát porazili.
Bylo vidět, že i někteří soupeři z nás mají strach.
Každým zápasem se kluci zlepšují.
Tomáš Koláček

Elévci
Trenér:Hegar René
Elévky čeká turnaj až 24. listopadu 2012 ve Vsetíně. Budeme o něm informovat
v příštím čísle.
Všem hráčům i našim příznivcům přejeme hezké svátky vánoční a šťastný nový rok
2013.
Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
15
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FOTBAL
Ml.žáci
Trenéři : Radim Minář a Kuba Strnadel
Podzimní část sezony 2012/2013 zvládli naši mladší žáci na výbornou. Když
v úvodním zápase rozstříleli celek z Prostřední Bečvy 32:2, dali tím všem
soupeřům jasně najevo, kdo bude hrát v této soutěži prim. Nakonec z původně
plánovaných devíti zápasů jsme odehráli jen sedm. Zbylé dva zápasy jsme byli
nuceni přeložit do jarní části soutěže. V těchto sedmi zápasech jsme dokázali
šestkrát zvítězit a jednou skončilo utkání remízou. Díky ofenzivně laděné sestavě
jsme zakončili podzimní část sezony s úctyhodným skóre 81:6. Takto nadprůměrný
počet vstřelených branek je výsledkem skvělé hry celého týmu, zejména však dvou
klíčových hráčů : Davida Jiříčka (30 branek) a Dana Mikulenky (18 branek). Tito
dva hráči se zároveň umístili v tabulce střelců na 1.a 3. místě v celé soutěži.
TABULKA
Rk. Tým

1. Kelč
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dolní Bečva
Vigantice
Choryně
Hrachovec
Vidče
Zašová
Prostřední Bečva
Valašská Bystřice
Krhová

Záp + 0

-

Skóre Body

7

6 1 0 81: 6

19

8
8
8
7
8
8
8
8
8

5
5
4
4
3
2
2
2
1

16
16
14
12
10
7
7
6
5

1
1
2
0
1
1
1
0
2

2
2
2
3
4
5
5
6
5

39: 17
34: 26
29: 25
22: 20
11: 20
17: 22
22: 78
22: 44
18: 37

Věřím, že během zimní přestávky se nám podaří naši hru ještě zlepšit, abychom na
jaře mohli navázat na skvělé výsledky z podzimu.
V TOP 20 střelců máme 6 našich hráčů !!!!!
1. David Jiříček - 30
3. Daniel Mikulenka - 18
12. Vojtěch Pelc - 7
15. Pavel Pelc - 6
16. Jan Rada - 6
18. Alois Hradil - 5
Kuba Strnadel (trenér)
16
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Dorost
Trenér: Vašek Škařupa ml.
TABULKA
Rk. Tým
1.
Poličná
2.
Choryně
3.
Podlesí
4.
Jarcová
5.
Kelč
6.
Jablůnka

Záp
9
9
9
9
9
9

+
8
7
5
3
3
0

0
0
0
1
0
0
1

1
2
3
6
6
8

Skóre
44: 5
39: 12
19: 19
23: 19
15: 29
5: 61

Body
24
21
16
9
9
1

V letošním roce jsme si dali cíl - založit a stabilizovat dorost. Pomaličku ale jistě
jsme se scházeli a nakonec jsme se dopracovali k počtu 16 hráčů ve věkových
kategoriích 1994-1998. Zpočátku nesourodý a nesehraný tým se postupem času
s velkou pílí rychle sehrál a od poloviny podzimní části dokázal dosáhnout na
3 vítězství a skončit na 5. místě s 9 body. V týmu je spousta šikovných kluků, kteří
mají chuť hrát i trénovat. V zimní přestávce neusneme na vavřínech a od poloviny
ledna se bude naplno trénovat v tělocvičně i venku. V jarní části bychom chtěli tým
ještě více sehrát a dosáhnout na jednu z medailových pozic.
Vašek Škařupa ml.

Muži A
Kdy jindy než teď? Taková otázka se nabízí fanouškům Kelče, kteří mohou mít
po podzimní části letošní sezony velký důvod k optimismu. Z cesty za postupem je
sice ukrojená stále jen polovina, náskok ale slibuje opravdu velké naděje. Zvlášť
když v soubojích s těmi nejvážnějšími konkurenty si tým trenérů Luboše Kubici
a Tomáše Srkaly počínal více než mazácky. Tabulku vede už o velmi slibných
dvanáct bodů.
3.11. Kelč – Slavičín B 5:0 (2:0)
Drtivé vítězství po prakticky bezchybně zvládnutém utkání. První krůček k vysoké
výhře ukázal ve 36. Minutě Tomáš Hlavica, který zužitkoval Pitrunův centr. O dvě
minuty později se ze vstřeleného gólu radoval opět Tomáš Hlavica. Když při chuti
hrající útočník přidal v 60. minutě svůj třetí gól, prakticky rozhodl zápas. Hattrick
týmového benjamínka slavičínskou rezervu poslal do kolen. Na rozdíl čtyř branek
zvýšil pak po faulu na Vítka Kulicha Jarek Machač a definitivu dal výsledku
v posledních minutách Martin Pastrnek. Důležitý úkol v honbě za postupem byl
splněn na jedničku.
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11. 11. SK Hrachovec – TJ Kelč 2:3 (2:3)
I bez několika opor základní sestavy se týmu podařilo zvítězit na horké půdě
Hrachovce. Práce to věru nebyla snadná. Ve vyrovnané partii se do vedení díky
Trtíkovi dostali domácí. Kelečská mašina se rozjížděla pozvolna. Jarek Machač ale
stihl brzy vyrovnat z penalty na 1:1. Penalta se vzápětí kopala i na druhé straně
a Hrachovec se mohl radovat ze druhého gólu. Skóre se ale měnilo hned za pár
minut znovu. Domácí gólman nezachytil „malou domů“ a měl tak velký podíl na
srovnání stavu. Hrachovec se možná ještě pod dojmem laciného gólu nestačil
rychle zkoncentrovat a brzy inkasoval potřetí. Tomáš Hlavica si naběhl na pěknou
přihrávku a podél brankáře zavěsil znovu. Druhý poločas se po kvalitativní stránce
s první půlí vůbec nedal srovnat. Po hodině hry vychytal Tomáše Hlavicu domácí
brankář a pokus Hrachovce o vyrovnání zastavilo o deset minut později břevno.
Stav se ale do konce zápasu už nezměnil a Kelč si tak odvezla veledůležité tři body.

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

Kelč
Slavičín B
Hrachovec
Lhota u Vs.
Val. Polanka
Lidečko
Choryně
Franc. Lhota
Val. Příkazy
Janová
Jablůnka
Hor. Lideč
Zašová
Poličná

13
13

11
7

2
2

0
4

55:10
30:23

35
23

13

6

4

3

33:22

22

13

7

1

5

29: 23

22

13

5

4

4

17: 16

19

13
13
13

5
5
4

3
2
4

5
6
5

23: 20
28: 34
24: 25

18
17
16

13

5

1

7

27: 35

16

13

5

1

7

32: 44

16

13
13

5
4

0
3

8
6

21: 31
21: 32

15
15

13

4

2

7

21: 27

14

13

3

1

9

16: 35

10

Pavel Mašlaň
Poznámka Redakční rady Zpravodaje:
Příspěvek od Johnyho bude umístěn na webových stránkách. (utkání SK Hrachovec – TJ Kelč)
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MUŽI B
TABULKA
Rk. Tým
1. Ratiboř A
2. Vel.Karl.+Karol. B
3. Dolní Bečva B
4. Střítež
5. Prostřední Bečva
6. Halenkov
7. Horní Bečva A
8. Valašská Bystřice
9. Lhotka n.B.
10. Nový Hrozenkov
11. FC Vsetín B
12. Krhová A
13. Kelč B
14. Valašská Senice

Záp
13
13
12
13
13
11
12
13
12
13
13
13
12
13

+
10
8
7
6
7
7
7
6
5
4
4
4
3
0

0
1
1
2
4
1
0
0
1
2
3
2
1
1
1

Skóre Body
2 45: 22 31
4 35: 24 25
3 25: 18 23
3 46: 34 22
5 37: 34 22
4 30: 16 21
5 33: 24 21
6 31: 24 19
5 31: 25 17
6 19: 29 15
7 23: 41 14
8 27: 38 13
8 20: 33 10
12 21: 61
1

-

Kelečská rezerva si pod trenérem Václavem Škařupou na podzim vybírala daň
z pozice nováčka v okresním přeboru. Velký rozdíl ve srovnání s okresní III. třídou
znamená po první půli sezony celkem průběžné třinácté, tedy předposlední místo
v tabulce.
Zpracoval: PAJDLA Lubomír
Trenér: Vašek Škařupa st.
Máte zájem se podílet na rozvoji mládežnického fotbalu v Kelči ? Pak neváhejte
a zapojte se do trénování a vedení nových věkových ročníků.
Zájemci o trénování mládežnických oddílů - neváhejte se ozvat emailem
(tjkelc@centrum.cz) nebo telefonicky (736 675 425, místopředseda TJ Kelč)
pro další osobní jednání !!!
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Mateřská škola informuje
Už jsou tu Vánoce tak jako loni,
jedlička v pokoji lesem zas voní.
Tichounký večer je, sníh poletuje,
Ježíšek dárečky naděluje.
Snad je dal i k nám pod stromeček,
čekáme už jenom na zvoneček.
/Jaroslava Horáčková/
Vánoce jsou přede dveřmi a my se snažíme prožít ty předvánoční dny s dětmi
v mateřské škole co nejradostněji. Společně jsme si vyrobili adventní věnce,
připravujeme vánoční výzdobu, vytváříme vánoční přání, ozdoby a dárky. Do
příprav se děti rády zapojují. V prvním prosincovém týdnu čekají děti „čertovské
hry“ inspirované pohádkou „Potrestaní mlsní čerti“. Ve čtvrtek 6. prosince
přivítáme ve školce Mikuláše s jeho doprovodem a nadílkou.
Dny zbývající do Vánoc, na které se děti moc těší, počítáme na adventním
kalendáři.
„Těšení“ jim zpříjemníme písničkami, zpíváním a posloucháním koled, pohádkami,
příběhy.
Příběhy plné tajemství, ale i napětí vždy zaujmou všechny děti.
V úterý 18. prosince nás navštíví v mateřské škole Divadélko SMÍŠEK s pohádkou
„Dva mrazíci“.
Děti se také zapojí do pečení perníčků a cukroví, vyzdobí vánoční stromeček
ve třídě i na zahradě.
Ve středu 19. prosince si připomeneme vánoční zvyky a tradice, společně budeme
rozbalovat a obdivovat dárky pod stromečkem. Odpoledne pozveme ke svátečně
prostřeným stolům ve třídách i rodiče, aby na chvíli zapomněli na předvánoční shon
a prožili si trošku té kouzelné atmosféry s námi.
Ve čtvrtek 20. prosince se ještě naši nejstarší předškoláci zúčastní „Vánočního
zvonkování“ v Základní škole v Kelči, kde vystoupí se svým programem.
Pak už přijdou ty očekávané Vánoce a ty jsou pro děti tím největším svátkem.
Užijte si chvíle pohody a radosti! Spokojené Vánoce, hodně zdraví, pěkných dnů
a splněných přání v roce 2013 přeje za celý kolektiv Mateřské školy v Kelči.
Svatava Dohnalová, ředitelka
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Základní škola informuje
Přírodovědný klokan 2012/2013
Tato soutěž je určena žákům 8. – 9. tříd ZŠ a 1. a 2. ročníku SŠ. Test obsahuje
úlohy z oblasti přírodních věd a nahlédnout na ně můžete na stránkách
httpl:/www.kag.upol.cz/prirodovedny klokan/predchozi.html. Najdete tam úlohy
z let minulých.
Letošní soutěže se zúčastnilo 35 osmáků a deváťáků. K nejúspěšnějším řešitelům
patří Martin Mánek (9. třída), 2. místo obsadila Tereza Sklenaříková (9. třída)
a 3. místo patřilo Jiřímu Tomáškovi (8. třída).

Podpora řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji
V rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“ je poskytována přímá
finanční podpora žákům denní formy studia vybraných oborů poskytujících
střední vzdělání s výučním listem.
Finanční podpora je žákům poskytována v průběhu jejich profesní přípravy při
splnění dále uvedených podmínek.
Výše finanční podpory žákům vybraných oborů vzdělání:
1. ročník: 300,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 1500,- Kč (na konci šk. r.)
2. ročník: 400,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 2500,- Kč (na konci šk. r.)
3. ročník: 500,- Kč měsíčně, za vyznamenání jednorázově 5000,- Kč (na konci šk. r.)
Podmínky pro vyplacení finančního příspěvku žákům:
Žák nemá žádnou neomluvenou absenci.
Žák nemá sníženou známku z chování.
Žák není podmíněně vyloučen ze studia.
Žák není na vysvědčení hodnocen z odborného výcviku hůře než známkou dobrý.
Příspěvek není vyplácen za měsíce červenec a srpen.
Seznam oborů zařazených do systému „Podpory řemesel v odborném školství“
k 3. 9. 2012
Stavebnictví, geodézie a kartografie:
Strojírenství a strojírenská výroba:
-

3652H/01
3655H/01
3659H/01
3941H/01
3664H/01
3667H/01

Instalatér
Klempíř
Podlahář
Malíř a Lakýrník
Tesař
Zedník

-
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2351H/01
2352H/01
2355H/02
2361H/01
2356H/01

Strojní mechanik
Nástrojař
Karosář
Autolakýrník
Obráběč kovů
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Technická chemie a chemie silikátů:
- 2858H/01 Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
Potravinářství a potravinářská chemie:
- 2956H/01 Řezník – uzenář
Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů:
- 3254H/01 Výrobce obuvi

Sportovní turnaje
Starší žáci naší školy (8. a 9. třída) se zúčastnili dvou turnajů, které pro žáky
základních škol uspořádalo Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí.
Nejprve to bylo okrskové kolo Orion florbal Cupu a pak okrskové kolo v halovém
fotbalu. V žádném z těchto turnajů nedosáhli výraznějšího úspěchu.

Projektové dny SPŠ Hranice
DŘEVO – NÁŠ KAMARÁD
Cílem této akce, které se účastníme již několik let, je umožnit dětem úspěšnou práci
se dřevem, ke které se na ZŠ dostanou málo, předat jim nové zkušenosti, poznatky,
zvýšit zručnost, samostatnost, trpělivost a posílit jejich sebedůvěru v této oblasti.
Základem pro jejich práci byly připravené polotovary vhodně zvolených výrobků,
které si každý samostatně, podle pokynů a praktické ukázky, vyrobil (ručně
i s pomocí bezpečných strojů.) Výrobky navíc umožňovaly i další tvořivou činnost
v doplňcích, tvarech a zdobení vypalovačkou. Ti rychlejší si zvládli vyrobit i třetí
výrobek, něco vysoustružit, nebo pomohli připravit materiál pro svoji další práci na
ZŠ. Ti, kteří v dílně již někdy byli v předcházejících letech, se cítili jistější, byli
rychlejší, technicky zručnější a podle jejich slov se už moc těšili. Tu nelíčenou
radost v očích každého, když byly výrobky hotovy a ještě k tomu byly funkční,
bych vám přála vidět! Pokud byli žáci navíc i doma pochváleni, přibylo další plus.
Očekávání ze strany našich žáků byla naplněna.
CHEMIE PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Žáci 9. třídy si vyzkoušeli reakce, s nimiž se v přírodě nesetkají – např. pokusy
Peklo ve zkumavce, Čpavkový vodotrysk, Tajný inkoust či Zlato v baňce.
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Výsledky soutěže BIBLE A MY – školní kolo
1. kategorie 4. – 5. třída
1. Eliška Schindlerová
2. Marie Hlavicová
3. Barbora Pastrnková

2. kategorie 6. – 7. třída
1. Jan Valuch
2. Jan Rada
3. Alena Richterová

3. kategorie 8. – 9. třída
1. Kristýna Schindlerová
2. Klára Jandová
3. Barbora Indruchová
Náhradnice: Hana Radová
Další postupové kolo – okresní – se konalo 23.11. ve Valašském Meziříčí. O
výsledcích vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.
PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Historie

Ze života dýmkařského mistra Antonína Ondruška
Zachovalá Ondruškova úřední listina s datem 10. 1. 1889, napsaná Okresním
soudem v Hranicích vypovídá, mimo jiné, s jakými závazky zakoupili rodiče
Antonína v r. 1835 domek č. 9 na Posvátném. Nevýhodná dvě věcná břemena pro
kupující si stanovili prodejci Josef Mašlaň s manželkou. Zřejmě tímto snížili cenu
domku. Oč šlo?
1. Bylo to předně právo výminkové pro prodávající. Ondruškovi se mohli
nastěhovat do koupeného domu až po úmrtí prodávajících. (V domě byla
jedna světnice, kuchyň a mezi nimi síňka.) Jelikož syn Antonín se narodil
v r. 1842 v domě č. 22 Záhumení (dle matriky), ani po 8 letech v domku
nebydleli.
2. Kupní smlouva dále ukládala Ondruškovým povinnost poskytnout dceři
Mašlaňů Barboře ve svobodném stavě bydlení, výživu a šacení.
Ještě dodávám, že úřední spis byl vydán následně po svatbě mého dědečka Jana
Jasného (sňatek byl 3. 7. 1887). Tehdy jeho otčím Antonín Ondrušek daroval
novomanželům polovinu zahrady a dva zemědělské pozemky.
Zamýšlím se, zda podobné kupní smlouvy byly v první polovině 19. století
ojedinělé, nebo obvyklé?
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Výňatek z listiny od C.k. Okresního soudu v Hranicích
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Z humorných Antonínových aktivit popisuji scénku:

Svatý Mikuláš u Ondruškova učně Josífka
Čtrnáctiletý Josífek Kaděra, učeň u pana Ondruška, byl bystrý sebevědomý hoch. Asi
byl ovlivněn i veselou povahou mistrovou. Rád poslouchal jeho nadsazené vyprávění,
zvláště z období dlouhé služby u rakouského vojska. V dýmkařské dílně dále pracovali
pomocníci Jan Jasný, Julin Hyža, a když bylo třeba i mistrova manželka Mariana. Často
přicházely různé návštěvy. V tomto společenství dospělých a ve svém temperamentu
se Josífek názorově více projevoval a do ledačeho rozumoval, což mu nenáleželo.
Mistr nad tím uvažoval, jak toho klučinu usměrnit.
Začátkem prosince Ondrušek s Josífkem navozuje rozhovor: „Máme už prosinec.
Zima přituhuje. V sobotu lze očekávat návštěvy svatého Mikuláše s doprovodem.
Josífku, navštívili tě vloni, vzpomínáš si?“ Hoch na to říká: „Strýčku, Mikuláš chodí
k mladším, než jsem já. Vím, že takové návštěvy dělají nastrojení lidé.“ Mistr ho
poučuje: „Já si tím, co říkáš, jistý nejsem. Je to tajemný svátek a víš, že Mikuláš je
svatý.“ Dále se už o tom nemluvilo. Josífek netušil, že lišácký strýček je schopný
vymyslet velmi nepříjemnou scénu.
Před nedělí a svátkem se pracovní směna končila v dílně poněkud dříve. Učeň měl
samozřejmou povinnost uklidit nářadí na správné místo, očistit drexl, pracovní stoly
a následně podlahu. Pátého prosince v sobotu Josífek ještě nebyl hotov s úklidem,
když najednou slyší ze síňky příchod návštěvy. Přes zasklené okénko ve dveřích
poznává postavu Mikuláše s biskupskou čepicí. Okamžitě otočil klíčem ve dveřích.
Pokračuje ve své práci. Mikuláš klepe na dveře a zdraví: „ Pochválen buď Ježíš Kristus,
můžete nám otevřít?“ Dostal odpověď: „ Pane Mikuláši, běžte o dům dále, tam mají
malé děti.“ „Josífku, v nebi dali do seznamu tvoje jméno. Jsem svatý Mikuláš, musím
s tebou mluvit. Otevři!“
Hoch odpovídá: „ Neotevřu.“ Mikuláš se nedal odbýt a hlasitě hovoří k doprovodu:
„Ty dveře musíme odemknout! Čerte, vyskoč na komín. Spusť se po řetězu dolů!“
Divadelníci konfliktní situaci předpokládali. Čert už byl připraven na půdě
u komínových dvířek. Začal výt, lomozit a rychle vsouvat řetěz do šachty komínu.
V dílně se přes spodní dvířka komínu zaprášilo sazemi. Náhlý zvrat situace statečného
hocha překvapil. Byla to velká zátěž na jeho psychiku. Počuraný ze zjevené hrůzy,
odemkl dveře a začal se modlit před svatou osobou.
Lekce s Mikulášem splnila účel. Od této scénky Josífek byl jiný. Uvědomil si, že mezi
nebem a zemí je mnoho záhad. Měl na paměti, že ve svém rozumování musí být
uvážlivý a musí mít respekt ke starším lidem.
Jan Jasný
Expozice Po stopách kelečského dýmkařství
ZMĚNA otevírací doby: prosinec a leden po tel. domluvě
– paní Vykopalová, tel.: 608 450 528
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Farní úřad Kelč informuje

Ze života farnosti
Milí spoluobčané v Kelči a okolí, milí farníci,
letošní začátek listopadu byl pro naši farnost ve znamení lidových
misií, výjimečné události, která se neopakuje častěji než jednou za
deset let. Čas tradičních návštěv hřbitovů o dušičkách byl pro nás
takto příležitostí pro péči též o duše své. Vždyť před Bohem je živý
člověk ten, kdo žije z víry a plní Boží vůli – ať je ještě na zemi, nebo
už v nebi.
Program misií zahrnoval každodenní mše svaté ráno i večer,
nadto bohoslužby pro děti, které od pondělí do pátku hostila
po obědě Kateřinka. Speciální program měli misionáři připravený
také pro mládež, která se scházela o večerech na faře. Byla pak
pozvána na „Nikodémovu noc“, při které byl z pátku na sobotu
otevřený kostel pro modlitby a zpěvy a teprve nad ránem sloužil
moderátor misií P. Marek Dunda závěrečnou mši svatou pro mládež.
Pro všechny další účastníky vrcholily misie bohoslužbou
s postavením misijního kříže. Ten kelečský je už historickýpamatuje misie roku 1949. Dva nové misijní kříže od letoška stojí
též v Kladerubech a ve Skaličce. Všude, kde se kříž stavěl, byli
přítomní vyzváni, aby kříž pozdravili krátkým dotekem ruky, který
doprovodí myšlenkou na člověka, za kterého prosí.
Ještě než v ohlasech z misií dám slovo přímým účastníkům,
chci Vás všechny pozvat na adventní ranní mše svaté. Jako už
několik let, budou i letos roráty začínat od pondělí do pátku
ve farním kostele vždy v 6:45, po mši svaté bude pro děti školou
povinné připravená - díky maminkám, babičkám a sponzorům snídaně s čajem.
Všem mužům, ženám a dětem farnosti přeji požehnaný advent!
o. Jan Bleša, farář

Ohlasy lidových misií
Chlapec 11 let:
Lidové misie se mi líbily. Každý den kromě středy jsem byl na dětské mši svaté.
Pan farář Milan Plíšek při kázání vyprávěl příběhy. Nejvíc se mi líbil čtvrteční
příběh, kdy se malý kluk postaral o svou sestru a maminku.
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Chlapec 11 let reaguje na dětské mše sv.:
Vždy v 14.15 hod jsme se my, děcka, které chodí do kostela, účastnily krásné mše
svaté, kterou vedl Otec Milan Plíšek. Moc se mi mše líbily, hlavně kázání,
ve kterém nám vždy Otec řekl nějaký příběh, který jsme měli do příštího dne
nakreslit. Líbilo se mi i to, že jsem se musel nad příběhem při kreslení zamyslet.
Bylo to super!
Slečna 16 let o mládežnické mši svaté:
Byla to skvělá příležitost k setkání s lidmi, s kterými se běžně nesetkáváme. Otec
Marek Dunda dokázal nás mladé zaujmout svými myšlenkami, bylo to hodně
osobité pro snad každého z nás i pro ty, kteří nemají k víře tak blízko. Bylo
zajímavé, že kdo na mši jednou přišel, většinou chodil i další dny.
Slečna 15 let:
„Je to výborné“ tato věta zazněla při poslední mši, která stejně jako ty předchozí
probíhala na faře. Myslím, že i v těch nejtěžších chvílích je dobré říkat „je to
výborné“. A tak si myslím, že bychom se na svět neměli dívat moc pesimisticky,
ale vidět to dobré. A v misiích si myslím, že se to někomu z mladých podařilo.
Paní 46 let:
Právě proběhlé lidové misie v Kelči byly úžasnou událostí, která ve mně zanechala
velmi silný dojem. Byla bych moc ráda, kdyby duch vzájemného porozumění mezi
lidmi, který při misiích vládl, přetrval v Kelči co nejdelší dobu.
Pán 41 let:
Misie pro mne znamenaly výjimečnou příležitost ke svátosti smíření – ve 4 hodiny
ráno a krásný prožitek mše svaté, když se den probouzí.
Mladá maminka 26 let:
Týden lidových misií byl pro mě velmi obohacující. Nabídl mi možnost stát se
takovým „bílým domorodcem“ a nechat se oslovit misionáři. Co to šlo,
navštěvovala jsem mše svaté a poté i kázání pro mě určené. Až mě překvapilo, jak
promluvy vstupují do mého života a přesně definují chyby a nedostatky, o kterých
už naštěstí většinou vím... Když jsem při pohledu z okna viděla misionáře
v hábitech s velkým dřevěným křížem na hrudi, řekla jsem si: ano, to je ono, být
i v dnešní době upřímný a nebát se hájit svou víru. Děkuji a vážím si nejen všech
misionářů, kteří nám věnovali týden svého času, ale i těch, kteří provedli očistu
svého srdce i duše a uvědomili si "jak na tom jsou". Kéž žijeme z misií ještě
dlouho!
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Různé

SDH Komárovice
Tak jako v loňském roce byli jsme i letošní sezoně aktivní. Nelenili jsme ani
v zimě, kdy jsme se zúčastňovali zimní přípravy v tělocvičně v Kelči společně
s kluky z Kelče. Jakmile to počasí umožnilo, začali jsme jezdit do Provodovic
na tartanovou dráhu, kde jsme trénovali stovky. A teď už jsme jen čekali
na umoudření počasí, abychom se mohli vrhnout na trénování útoků. Počasí nám
nepřálo, a tak jsme trénovali pod střechou s horkým čajem aspoň skládání základny.
19. května jsme se vydali společně s našima rukama na obvodové kolo do Loučky.
Po stovkách jsme, my holky, byly třetí a po útocích druhé, což nás nakonec vyneslo
na krásné druhé místo a postup do Okresního kola. Za to, co letos předvedli naši
kluci, klobouk dolů, byl to jejích historický výkon. Po stovkách byli na 3. místě
a po útocích na 4. místě, celkově je to tak vyneslo na krásné 3. místo, o jedno místo
jim tak utekl postup do Okresního kola.
Nezáhaleli jsme ani v červnu a začali jsme jezdit na pohárové soutěže v okolí, a to:
9.6. Drahotuše
2. místo 24.07
9.6. Kunovice
4. místo 20.70
18.6. Horní Lideč
5. místo Okresní kolo
22.6. Lešná – noční soutěž 2. místo
24.6. Němetice
2. místo 20.17 (19.48)
30.6. Jarcová
4. místo
5.7. Horní Bečva
3. místo 19.89 (17.81)
Muži
17.86
14.7. Veselá
23.64
20.7. Němetice – noční soutěž 3. místo 19.64 (19.27)
Muži
4. místo 17.46
V polovině prázdnin nás začala klamat technika, jednou nám prasklo béčko jindy se
vloudila jiná technická chybička.
28.7. Jasenice
8. místo 36.45 (18.51)
5.8. Hustopeče
NP
muži
11. místo 24.16
12.8. Dolní Bečva
26.25 (26.05)
Muži
24.56
15.9. Hřivínův újezd
2. místo 27.03
O zlatý pohár hejtmana Zlín.kraje
Tato soutěž byla dvoukolová, po prvním kole jsme zvítězily, v druhém kole, jsme si
svůj čas nezlepšily, ale stejně tento čas znamenal celkové krásné 2. místo.
6.10. Babice – October cup 6. místo 19.58 (18.60)
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Letošní sezonu hodnotíme kladně. Doufáme, že ta příští bude aspoň taková, ale lépe
ještě úspěšnější. Budeme se snažit vychytat mouchy. Dobrou zprávou je, že se nám
pmalu daří obměňovat naši zastaralou techniku. Hasičský sport je náročný jak
časově tak finančně. Je těžké skloubit naše povinnosti, jelikož jsme tým, který se
pohybuje v širokém věkovém rozpětí 17-37 let. Doufám taky, že příští rok
nastoupíme ve stejném složení. Chtěla bych všem poděkovat za celoroční práci celé
naší sedmičce, našemu vedoucí p. Foukalovi a taky všem našim věrným
fanouškům, což jsou často naše maminky a rodiny.

Nutno zmínit, že jsme letos poprvé, měly za náš sbor svěřenkyni v kategorii
dorostenek v jednotlivcích a tou byla Esterka Pavlíková. Tak zazářila na Okresní
soutěži v Horní Lidči 20. května, kde skončila na krásném 2. místě a zajistila si tak
postup do Krajského kola. Na Krajské soutěži v Horní Lidči 18. června se taky
neztratila. S náskokem všechny porazila, vyhrála a nominovala se tak
na Mistrovství České republiky. Mistrovství se konalo v červenci 6. – 8., a to až
v dalekých severních Čechách v Sokolově. Esterka se ani tam neztratila a obhájila,
to že je tam, kde má být, skončila na krásném 11. místě. Z děvčat, která postoupila
z našeho okresu se tak umístila nejlépe.
Letos závodily: Maruška Čubová, Petra Škodová, Esterka Pavlíková, Lenka
Plesníková, Irena Slavíková, Petra Havlíková a Eva Foukalová z Komárovic.
Eva Foukalová
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Skautské středisko Kelč
Loutkové divadlo 28. 10. 2012
O státním svátku, oslavujícím vznik samostatného Československého státu, sehráli
členové kelečského skautského loutkového spolku Rolnička, pod taktovkou Jiřího
Hlavici, loutkové divadelní představení Ošizený hastrman.
Velký dík patří všem tradičním, ale i novým návštěvníkům loutkových
představení, kteří vždy zaplní kino do posledního místa. A právě plný sál je pro nás
vždy největší odměnou. Poděkování patří i p. Pajdlovi za jeho vstřícnost a ochotu
zapůjčit nám prostory kina.
Další představení je naplánováno na březen. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

Víkendový pobyt v Olomouci 19. - 21. 10. 2012
Pro utužení střediskového kolektivu pořádáme tradičně pro naše členy víkendové
pobyty s tematickým programem.

Pro víkendový pobyt v Olomouci si naši vedoucí připravili volnější a zábavný
program na téma karneval. Děti si tak v rámci programu ve skupinkách vytvářely
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svoje karnevalové plakáty, získávaly sponzory, míchaly nápoje a na módní
přehlídce prezentovaly své kostýmy, které si doma připravily. Nechyběla ani soutěž
o nejlepšího číšníka či karnevalového tanečníka a tanečnici. Za své snažení byly
týmy odměňovány nejen body, ale i kelečskými krejcary. Ty pak mohly
na karnevalu proměnit za jimi zvolené občerstvení. Samotný karneval, jako hlavní
bod programu, byl naplánován na sobotní večer a všichni se zde příjemně bavili.
Víkendový pobyt v hanácké metropoli se nám vydařil. Počasí bylo opravdu
nádherné a dětem se, i díky výbornému programu, vůbec nechtělo jet domů. Jen
těžko přijímaly argumenty našich vedoucích o pondělní povinné školní výuce.
Nezbývá než doufat, že se brzy všichni potkáme na další chatě.

Putování dušičkovou nocí 2. 11. 2012
Začátek listopadu svým duchovním rozměrem ponouká mnohé z nás ke zvýšenému
zájmu o naše předky, kdy v dobrém myslíme na duše našich zemřelých
a navštěvujeme místa jejich posledního odpočinku. Abychom toto období památky
na zemřelé vhodně přiblížili dětem, pořádáme každoročně putování dušičkovou
nocí.

Starší členové našeho střediska se tak na malou chvíli stanou dušemi nemajícími
ve světě zemřelých klid. Tyto duše si pro malé, odvážné návštěvníky připraví vždy
drobný úkol, který musí dotyčný splnit, aby mohl pokračovat dál ve svém putování.
Děti si však na své pouti musí dávat pozor i na duše zlé. Ty se odvážlivcům snaží
uhasit jejich plamínky, které dostaly na počátku svého putování a jež musí při své
cestě k cíli bedlivě střežit. Dokončí-li odvážlivec své putování bez újmy
se zapáleným světýlkem, čeká ho v cíli teplý čaj a kabanos.
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Putování dušičkovou nocí má své kouzlo. Mimo jiné i proto, že účastníci
absolvují trasu za úplné tmy jen s lucerničkou nebo kalíškem. Je to zkrátka odvážně
a příjemně strávený večer s kapkou duchovna. Chcete-li ho s námi strávit příští rok
také, budeme se na vás těšit.

Nové vedení Skautského střediska Kelč
3. listopadu 2012 bylo ustanoveno nové vedení střediska s řádně zvolenými členy
v těchto funkcích:
Vedoucí střediska: Jiří Hlavica
Zástupce vedoucího střediska: Martin Hlavica
Hospodářský zpravodaj: Terezie Hlavicová
Duchovní zpravodaj: Kristina Pastrnková
Předseda revizní komise: Roman Pavelka
Člen revizní komise: Alena Pavelková
Výše uvedené funkce jsou nezbytné pro fungování ZOJ (základní organizační
jednotky) Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Funkční období zvolených členů je
pět let.

Rádcovské zkoušky 3. 11. 2012
Pro výchovu a práci s dětmi je nezbytné, aby naši činovníci měli pro tuto práci
patřičné vzdělání. Naše středisko jako ZOJ Junáka může ze své pozice uspořádat
pouze rádcovské zkoušky. Jejich splnění ještě neopravňuje vést skautský oddíl, ale
pouze v tomto oddíle vypomáhat.
S radostí tak mohu oznámit, že rádcovské zkoušky dne 3. 11. 2012 v našem
středisku úspěšně složili: Roman Pavelka, Jan Palata, Štěpán Hlavica, Jiří
Zábranský, Barbora Hlavicová, Magdaléna Hlavicová, Markéta Pastrnková,
Dominika Holášová, Monika Valuchová a Nikola Medeová.
Složení rádcovského kurzu je však pouhým začátkem. Na cestě k vedení
oddílu musí tito rádcové, budou-li chtít ve svém růstu pokračovat, ještě splnit:
zdravotnický kurz, čekatelské zkoušky a konečně zkoušky vůdcovské. Teprve až
vůdcovské zkoušky plně opravňují jejich držitele k vedení oddílu.
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Více o naší činnosti zjistíte na internetových stránkách: http://skautikelc.cz
Martin Hlavica

Rozkvetlé město a mikroregion
V červnovém zpravodaji jsme vás informovali o možnosti přihlásit
se do soutěže Rozkvetlé město a mikroregion. Porota hodnotila
různé kategorie. Ceny si odnesli i kelečští občané.
V kategorii Výzdoba vstupních prostor firem získala
cenu autoopravna Vladimíra Stříteského. Nejhezčí
předzahrádkou rodinného nebo řadového domu
se může pochlubit Ludmila Skýpalová, druhé
místo obsadila Marie Jurenková.
Blahopřejeme!
Zdroj: Valašskomeziříčský zpravodaj, listopad 2012
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Středisko výchovné péče

Vážení občané města Kelč!
Dovolte, abych vám s koncem roku 2012 poděkoval za vaši trpělivost a vztah
ke středisku výchovné péče. Po více jak 17 létech dochází k jeho přemístění
do městyse Tršice, kde byla opravena budova bývalé zemědělské školy. V tomto
zařízení jsou připraveny nové místnosti a prostory, které podstatně zkvalitní
preventivně výchovnou činnost s našimi dětskými klienty. Současně by se měla
i navýšit kapacita o jednu výchovnou skupinu.
Ale chci vám upřímně sdělit, že léta prožita v tzv. pavilonu, patřila mezi úspěšná
období většiny zaměstnanců. Velmi výhodná poloha v zámecké zahradě, dostupná
a krásná příroda, spolupráce s odborným učilištěm, radnicí a ostatními
organizacemi ve městě budou patřit k nezapomenutelným vzpomínkám nás všech.
Věřím, že se podaří prosadit i rekonstrukci stávající budovy střediska. Již je zadána
studie, mělo by proběhnout výběrové řízení a snad se začne v roce 2013 opravovat.
Počítá se i s využitím půdních prostor. A tak by se mohla po opravě vrátit
i započatá tradice z roku 1995, kdy středisko výchovné péče v Kelči vzniklo. Rádi
se do vašeho krásného města vrátíme.
Přeji vám jménem svým i všech zaměstnanců a dětských klientů příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů v roce
2013.
Mgr. Miroslav Raindl, vedoucí SVP
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Rodinné centrum Slůně Kelč
Dovolte nám, abychom vám všem popřáli příjemné a klidné prožití vánočních
svátků a šťastný rok 2013.
Gábina Pajdlová, Veronika Mlčáková, Dana Šatranová,
Míša Abrmanová a Zdeňka Smahlová
Program na prosinec:
pondělí 3. prosince - Na slovíčko s o. Janem Blešou tentokrát o ADVENTU.
Společná výroba vánočních dekorací do oken.
úterý 4. prosince - krátká přednáška Pneumokokové infekce a možnost
prevence aneb Co může způsobit pneumokok.
čtvrtek 6. prosince - Mikulášská besídka - navštíví nás Mikuláš s andělem
a nadílkou pro všechny hodné děti!
úterý 11. prosince - Vánoce, Vánoce přicházejí - vánoční tvoření: papírové
ozdoby, netradiční vánoční stromečky. Rady a tipy Jak ozdobit sváteční stůl.
pátek 14. prosince od 17:00 hodin - Drátkování s Evou - výroba drátěných
ozdob na stromeček (Tato akce je bez dětí!). Akce je určena široké veřejnosti
tedy nejen pro maminky, které navštěvují centrum.
pondělí 17. prosince - zpěv vánočních písní z kancionálu za doprovodu kytary
- My jsme malí koledníci, výroba vánoční lucerničky.
úterý 18. prosince - Vánoční besídka u stromečku - společná nadílka, zpěv
vánočních písní a koled, lidové zvyky a tradice.
programy začínají v 9,30 hodin
Těšíme se na Vás!

SDH TĚŠICE
pořádá v sobotu 8. 12. 2012 od 13:30 v sále KD Horní Těšice

VI. ročník turnaje ve

STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče
Přihlášky a losování před začátkem turnaje.
Společná kategorie mužů a žen. Startovné 50,- Kč.
Nutná sálová obuv! Občerstvení zajištěno.
Případní dotazy a přihlášky na tel.č. 736 674 312 nebo flavi36@seznam.cz
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Sbor svatého Huberta
Vážení a milí občané,
ráda bych vám představila Sbor svatého Huberta, o kterém jste mnozí z vás
možná už slyšeli. Jedná se o smíšený pěvecký sbor, který vznikl před dvěma
lety. Dalo by se říct, že má tří generační zastoupení. Asi vás napadne, jak to
v takovém společenství lidí různého věku může fungovat. Divili byste se, ale
jsme správná parta, ve které nejsou rozdíly a názor každého má stejnou
hodnotu. Vždy se domluvíme a o tom hlavním to je – o komunikaci.
Je krásné, jak se člověk dokáže oprostit od denních povinností a závazků,
vypnout a přitom zkvalitňovat to, co mu bylo dáno! Zpěv je pro každého z nás
velkým koníčkem, a proto mu věnujeme svůj čas. Setkáváme se nepravidelně –
dle akcí a nabídek, které k nám přicházejí a dle nového repertoáru, který
se učíme.
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Podle názvu Sbor svatého Huberta vás asi napadá, že s Hubertem a myslivostí
budeme mít něco společného. Máme, v našem repertoáru byste
nalezli především hubertské mše svaté – B dur, Hranická, jež jsou napsány
nejen pro zpěv, ale také pro hru na lesnice. A co že to ta lesnice je? Jedná se
o hudební dechový nástroj podobný lesnímu rohu, který má myslivecký
a lovecký charakter. Jeho původním účelem bylo svolávat a informovat lovce
o průběhu lovu. V repertoáru máme také zpěvy vánoční (koledy), velikonoční
a obecné.
Při mysliveckých slavnostech, kde jsou především myslivci ve svých
uniformách, byste nás snadno poznali. Naším stejnokrojem jsou bílé košile,
černé kalhoty, zelená vesta a bolo. Bolo je typ kravaty, která se skládá ze
šňůrky sepnuté ozdobnou přezkou – v našem případě přezkou s vyrytým
jelenem ať už s křížem mezi parohy, či bez něj.
Náš zpěv i hru na lesnice jste mohli slyšet v loňském roce na myslivecké mši
svaté zde v Kelči, na rozžínání vánočního stromu v Loučce, teď nedávno
na hubertské mši svaté ve Fryštáku, na Prostřední Bečvě, při příležitosti
poděkování za úrodu v Kunovicích, na myslivecké mši svaté v Kašavě. Najít nás
můžete i na internetových stránkách – http:/sborsvatehohuberta.webnode.cz/.
Zpěváci, již Sbor svatého Huberta navštěvují, jsou z Loučky, Kunovic a Kelče.
Nejsme uzavřená skupina lidí a rádi přijímáme do sboru nové členy, ať
už sopranisty, altisty, tenoristy, basisty, muže, ženy, babičky či mladé slečny
a hochy.
Pokud víte ve vašem okolí o někom, kdo si zpívá na lesy, zní mu to a rád by
nalezl i jinou zábavu než večerní sledování seriálů a pořadů, u kterých se
většinou rozhněváme, či někoho, kdo rád naslouchá hudbě, která je v dnešní
době netradiční a výjimečná, ať nás navštíví na zkoušce, či si přijde
poslechnout naše zpěvy.
Závěrem bych ráda podotkla, že tento článek neměl být reklamou
či vychloubáním se, ale především uvědoměním si nejen pro občany z Kelče,
ale i pro ty, jejichž rodinní příslušníci jsou členy pěveckého sboru, že i v dnešní
době si dokážou lidé udělat čas na hudbu, rozvinout svého koníčka, hřivnu,
která jim byla dána. Buďte jim i nadále oporou….
S pozdravem a přáním krásných podzimních dnů Karolína Kutálková
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OZNÁMENÍ O PŘESTĚHOVÁNÍ CHARITNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY KELČ
Oznamujeme tímto, že Charitní pečovatelská služba Kelč je
přestěhovaná do nové budovy – je to budova bývalé České
spořitelny, Kelč č.p. 262.
Kontakty na pracovníky:
Bc. Iveta Minářová DiS., telefon 776 746 341 – vedoucí služby
Renáta Dohnalová, telefon 777 672 905 – pečovatelka
Helena Tvrdoňová, telefon 734 435 491 – pečovatelka

Děkujeme za pochopení.

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI PŘEJE VŠEM
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ
ADVENTU A VÁNOČNÍ DOBY.
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Inzerce

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

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

MED
přímo od včelaře
k dostání v prodejně ELSAP na náměstí v Kelči
a v rodinném domku Pod Pivovarem č.p. 83

SRKALA Václav
Kelč 83, 756 43 Kelč
Tel. 608 120 121
Prodej vánočních stromků
Nabízíme k prodeji vánoční stromky.
Stromky nutno objednat předem na níže uvedeném telefonním čísle.
Nabídka:
Smrk
Borovice

250 Kč/ks
350 Kč/ks

Prodej denně od 17. 12. 2012 do 21. 12. 2012
v době od 13,00 do 17,00 hodin na adrese:
Libor Nehyba, Lhota u Kelče 51 (vedle obecného úřadu)
Telefon: 732 148 169
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LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
Areál ZD Kelečsko
Zahradnictví nabízí:
Adventní věnce (4 svíčky), Adventní věnce na dveře,
Adventní svícny, Adventní svícny na hroby, Svíčky
Ve dnech 1.-2.12.2012 budeme také vystavovat a prodávat
v Kulturní domě v Kelči.
Otevírací doba:Po-Pá 7.00 – 16.00 hod.

ODBORNÉ UČILIŠTĚ V KELČI
NABÍZÍ ZÁKAZNÍKŮM

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ VAZBU
VELKÝ VÝBĚR NAJDETE V PRODEJNĚ ODBORNÉHO UČILIŠTĚ,
NA VÝSTAVÁCH A U PANÍ HLAVICOVÉ V PAPÍRNICTVÍ
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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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Omalovánka pro děti
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Společenská rubrika
Jubilanti
60 let
Jaroslava Stříteská
Eva Chvatíková
65 let
Josef Pitrun
Eva Tvrdoňová
Josef Zdráhala
70 let
Milada Macháčová
Ladislav Pajdla
Josef Slimáček

75 let
Stanislava Mašlaňová Kelč
Františka Grecová
Kelč
Anna Ševčíková
Němetice

Kelč
Kelč

80 let
František Hegar

Kelč
Němetice
81 let
Kelč
Jarmila Pavlů
Kelč
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč

82 let
Ludmila Machačová

Kelč

84 let
Růžena Pivodová
Arnošt Ficek

Lhota
Kelč

Narození
Barbora Líznarová

Úmrtí
František Slimáček

Kelč

Kelč

59 let
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