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Úvod
Vážení spoluobčané,
rok pokročil, opět tu máme dlouho očekávané jaro a s ním ten nejkrásnější měsíc
v roce - květen! Po studeném březnu a aprílovém dubnu je právě květen symbolem
probuzené přírody s rozkvetlými loukami, parky a zahradami. Teplé jarní dny nás
lákají ven, a tak každý určitě přemýšlí, kam se vydá na výlet, nebo co nového udělá
na své zahrádce.
Snad nám příjemné pocity z jarních dnů nezkazí naši vrcholní politici, kteří
zapříčinili asi nejhlubší vládní krizi v posledních letech. Příčiny vládní krize
v některých případech překračují základní morální zásady, politickou slušnost
(pokud vůbec nějaká existuje) a u některých občanů vyvolávají až nedůvěru
v náš politický systém. Skandály a vytahování vnitrostranické špíny na veřejnost je
smutnou ukázkou politické kultury naší celostátní politiky.
I když bych měl být v těchto dnech plný jarního optimismu, setkávám se i s jevy
veskrze negativními, jakými jsou například černé skládky. V poslední době se
v hojném počtu objevují nejen v okolí Kelče, ale i v okolí místních částí, kde tento
problém přerůstá do situace, že ho musí řešit až majitel pozemku, kterým je v tomto
konkrétním případě firma Lesy České republiky a.s. v součinnosti s orgánem státní
správy – odborem životního prostředí Městského úřadu Valašské Meziříčí. Na jaře
je existence černých skládek v ostrém kontrastu s přírodou, která je v tomto období
nejkrásnější. Pro mě je tento fakt o to víc zarážející, že se tu na kraji lesa,
tu v příkopě objeví předměty, které lze bezproblémově zlikvidovat
v systému separovaného odpadu, nebo při pravidelných sběrech nebezpečného a
velkoobjemového odpadu. Smutné je, že takto si znečisťujeme přírodu a své okolí
sami. Odpad k nám nevozí ani občané z Valašského Meziříčí, Kladerub nebo třeba
z Loučky. Velmi bych si přál, aby si tuto skutečnost každý občan uvědomil.
Doufám, že na sklonku jara všichni nabereme znovu sílu, kterou nám vzala zima a
pustíme se do nových projektů – pracovních i těch soukromých. Krásné jarní dny
všem!
Ing. Karel David, starosta

PO STOPÁCH KELEČSKÉHO DÝMKAŘSTVÍ
Slavnostní otevření nové expozice se uskuteční
v pátek 4. května 2012 v 17 hodin v budově penzionu Kelč 290
Hudební doprovod Schola Kelč
Otevírací doba: sobota 9-12 hodin, středa 15-17 hodin
Vstupné: dospělí 20 Kč, důchodci, studenti, děti 10 Kč
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Městský úřad informuje

Placení poplatků
Upozorňuji občany na splatnost poplatků za odpad a ze psů.

Termín splatnosti je do 30. června.
Občanům, kteří nemají uhrazen poplatek v minulých letech, bude zaslán platební
výměr. V případě neuhrazení nedoplatku ve lhůtě stanovené v platebním výměru,
bude nedoplatek vymáhán exekučně.

Oznamovací povinnost
Občané mají povinnost ohlásit veškeré změny související s poplatky. Pro majitele
psů to znamená povinnost oznámit nabytí psa (staršího 3 měsíců), ale i odhlášku
psa (úhyn, prodej, změnu majitele apod.).
Pro uplatnění slevy na poplatku za odpad je nutné rovněž doložit příslušné
dokumenty (žádost o slevu, čestné prohlášení o pobytu mimo ČR, potvrzení
o pobytu v zařízeních jako je domov důchodců, dlouhodobý léčebný pobyt,
potvrzení o studiu dětí, apod.)
Vše je stanoveno v obecních závazných vyhláškách (OZV 1/2011-odpady a
2/2011-psi).
Martina Schybolová, referent
Úřední hodiny referátu státní sociální podpory na Městském úřadu Kelč
ve 2. čtvrtletí 2012

KVĚTEN
ČERVEN

středa
středa

30.5. 2012
27.6. 2012

12.30 – 17.00 hod
12.30 – 17.00 hod

Veškeré záležitosti můžete také vyřídit na referátu státní sociální podpory ve Val. Meziříčí,
Železničního vojska 1349 :
pondělí, středa
8.00 – 17.00 hod ,
úterý, čtvrtek
8.00 – 13.00 hod
pátek
8.00 – 13.00 hod - pouze příjem nových žádostí
Telefon ÚP ČR Valašské Meziříčí : ústředna 950 173 711.

Svoz odpadu
Plasty
Papír,tetrapak
Sklo

31.května
28.června
18.května
29.června
3

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2012

U S N E S E N Í ze 19. zasedání Rady města Kelč dne 19. 3. 2012
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Povodňové škody – lesy
Kelč“ dle předložené zprávy hodnotící komise ze dne 16.3.2012 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1. pořadí, tj. Správa a údržba
silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, Valašské Meziříčí.
– Rada bere na vědomí informace starosty o přípravě investiční akce „Stavební úpravy
náměstí v Kelči“, souhlasí s přípravou této investiční a dotační akce a pověřuje starostu
dalším jednáním.
– Rada schvaluje smlouvu č. EP-12-8002039/001 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a právo provést stavbu „Přeložka zemního kabelového vedení NN
a VN – Kelč, parkoviště VNK“ na pozemcích parc.č. 162/1, 33 a 2023/12 v k.ú. Kelč –
Nové Město s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o umístění stavby vodovodní přípojky, zemní soupravy,
vodoměrné šachty a vnitřního rozvodu vody pro RD č.p. 265 v Kelči na pozemku PK č.
2023/11 v k.ú. Kelč – Nové město s R. a G. P., Kelč a pověřuje starostu podpisem této
smlouvy.
– Rada bere na vědomí požadavek vlastníků pozemků p.č. 754/1, 754/3 a st. 452 v k.ú.
Kelč – Nové Město o majetkoprávní vypořádání k částem uvedených pozemků
zastavěných místní komunikací a pověřuje MěÚ zajistit geometrické zaměření
a předložení návrhu zakoupení pozemků k projednání zastupitelstvu.
– Rada schvaluje poskytnutí dotace oddílu odbíjené TJ Kelč na činnost v roce 2012 dle
předloženého návrhu.
– Rada schvaluje směrnice města Kelč č. 3/2011 pro odpisování dlouhodobého majetku
(odpisový plán) a č. 1/2012 k DPH dle předložených návrhů.
– Rada bere na vědomí nabídku na darování pozemků parc.č. 9, 10/2 a st. 16 v k.ú.
Babice u Kelče do vlastnictví města Kelč a pověřuje MěÚ zajistit návrh darovací
smlouvy k projednání zastupitelstvu.
– Rada odmítá žádost p. Z. N., Kelč – Němetice o směnu pozemků města Kelč v k.ú.
Němetice za pozemky žadatele v k.ú. Kelč Nové i Staré Město.
– Rada odmítá žádost manželů B. a L. V., Kelč o zakoupení částí obecních pozemků
parc. PK č. 232/2 a 232/4 v k.ú. Kelč – Staré Město.
– Rada pověřuje starostu zadáním výběrových řízení na investiční akce „Parkoviště
Kelč“ a „Budujeme hřiště pro naše děti“ společnosti Hranická rozvojová agentura, z.s., I.
máje 2063, Hranice a na investiční akci „Oprava místní komunikace k Valše“ společnosti
EFEKT, o.s., Jasenná 176.
– Rada schvaluje návrh čerpání finančních prostředků na činnost Osadních výborů na rok
2012.
– Rada bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Kelč pro školní rok 2012/2013“ stanovená ředitelkou MŠ Kelč
Svatavou Dohnalovou.
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U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Kelč dne 29. 3. 2012
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Budujeme hřiště pro naše
děti“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným uchazečem na 1.
pořadí, tj. Bonita Group Service, s.r.o., Koráb 131, Tišnov.
– Rada schvaluje výsledek výběrového řízení veřejné zakázky „Oprava místní
komunikace k Valše“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vyhodnoceným
uchazečem na 1. pořadí, tj. Vast Tercia, s.r.o., Husova 29, Valašské Meziříčí.
– Rada doporučuje jednat o uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Valašské Meziříčí
o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí a pověřuje starostu dalším jednáním.
– Rada schvaluje smlouvu se Zlínským krajem č. D/0418/2012/KH o poskytnutí účelové
investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 290.000,- Kč na nákup zásahového
dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kelč a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
s Jednotou, SD Vsetín, Smetanova 1110 na pozemku č. st. 30/1 v k.ú. Kelč – Nové Město
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada schvaluje smlouvu o právu provést stavbu „Stavební úpravy náměstí v Kelči“
s Jaroslavem Kuchnou, Mírová 208/2, Valašské Meziříčí na pozemku č. st. 2 v k.ú. Kelč
– Nové Město a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Kultura
Pozvánka na:

XVI. Kelečské slavnosti - 30.června – 1.července 2012
Šestnáctý ročník Kelečských slavností navazuje na tradiční Kelečský jarmark.
Program se bude lišit – již nebudou rytíři, šermíři, tradiční řemesla – ale
bude zajisté zajímavý.
Vše se odehraje v areálu Kulturního domu v Kelči.
Program: různé kapely – JIŘÍ SCHELINGER-REVIVAL, OZZY OSBOURNE-REVIVAL,
JUMPING DRUMS, HOMEBWOYRASTA, STANLEY´S DIXIE STREET BAND, ABBA
REVIVAL, KABÁT-REVIVAL, ohňostroj, taneční zábava s kapelou Pohoda, hudební pořady
pro děti – Pejskování s Macíkem, O princezně Rozmařilce – dřevěné divadlo, Loutkářská
dílna, taneční vystoupení – Ruty Šuty, Pastelky, Chipmánkové …a jiné, divadelní improvizace
v kině – IMPROLIGA, Prezentace Policie České republiky – auta, moto, zbraně, výcvik psů,
koně, laserová střelnice, atd., kolotoče, skákací atrakce pro děti, malé lanové aktivity v parku,
Výstava drobného zvířectva - v areálu chovatelů, Výstava dýmkařství v Kelči – v Muzeu Bratří
Křičků v Penzionu
• Vstupné zdarma
• Bohaté občerstvení
Podrobnější informace o programu bude v příštím čísle Zpravodaje.
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Program Kina Kelč na měsíc květen 2012
Neděle 6. května v 18 hod.
KLETBA MĚSÍČNÍHO ÚDOLÍ
Příběh o dívce, která se přestěhovala k tajemnému strýci, aby zde mohla vést
poklidný život poté, co ji zemřel její otec. Neví však jakého překvapení, nástrah
a tajemství se jí zde naskytne. Zjistí, že je poslední Měsíční princeznou.
Dobrodružný fantasy film v českém znění, 103 min., vstupné 43Kč.

Neděle 13. května v 18 hod.
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
Libor, donedávna vysoce postavený bankovní úředník, se chytil do pasti peněžních
machinací a hrozí mu vězení. Zbývá mu pouhý jeden den na zásadní rozhodnutí.
Český film, 94min., vstupné 45Kč.

Neděle 20. května v 18 hod.
PROBUDÍM SE VČERA
Komedie s originální zápletkou, v níž si věčně svobodný profesor češtiny Petr, díky
třídnímu srazu, uvědomí, že jediná dívka, kterou kdy miloval, byla jeho spolužačka
Eliška.
Další z českých vyznamenaných filmů jistě zaujme každého diváka. Vstupné 45Kč.

Neděle 27. května v 16 hod.
KOCOUR V BOTÁCH
Ve filmu zastihnete titulního hrdinu v době, která časově předchází setkání se
zeleným zlobrem. Je to psanec a zločinec, na jehož hlavu vypsali bohatou odměnu,
ale copak by ty obrovské černé oči dokázaly podvádět a krást? Všechno určitě
muselo být úplně jinak. Pamatujete na toho kočičího šviháka z příběhů o Shrekovi?
Tady je jeho vlastní příběh.
Americký kreslený film v českém znění, 90 min., vstupné 43Kč.

Neděle 27. května v 18 hod.
MERUŇKOVÝ OSTROV
Podmanivý příběh ženy zkoušené životem plným vášně, krutostí osudu
a nespoutané lásky se odehrává na jižním Slovensku.
Slovenské drama, vstupné 41Kč.
Na měsíc červen připravujeme: Čtyři slunce, Kamarád taky rád, Drajf, Poupata.

Pajdla Miroslav, ved.Kina Kelč
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Historie města Kelč

Jaroslav Očenášek
- varhaník, hudební skladatel a vlastivědný pracovník

Narodil se 10. února 1901 v Němčicích nad Hanou. Po absolvování povinné školní
docházky studoval dirigování, hru na housle a hru na varhany (u Eduarda Treglera)
na konzervatoři v Brně. Pak působil v tomto městě jako soukromý učitel hudby
a také jako sbormistr. Odtud odešel v roce 1925 do Bohumína, kde byl sbormistrem
a ředitelem kůru.
V roce 1928 přišel do Kelče, kde se stal správcem kůru v kostele svatého Petra
a Pavla. Působil zde jako varhaník a sbormistr. Mimo to se věnoval pedagogické
práci, byl soukromým učitelem hudby.
Jaroslav Očenášek měl velice hluboký a široký zájem o přírodu. V Kelči
zabezpečoval meteorologickou stanici. Byl aktivním členem Československé
ornitologické společnosti v Praze a Ornitologické společnosti v Přerově. Věnoval
se entomologii a měl velkou sbírku motýlů a brouků. Byl známý jako amatérský
archeolog. Uskutečnil výzkum popelnicového pohřebiště na Suché Hůře,
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objevil neolitické sídliště v místě zvaném Bařiny, realizoval výzkum pohřebiště
z dob popelnicových polí v blízkosti kopce Strážné a řadu dalších archeologických
akcí. Ze svých nálezů uspořádal rozsáhlou sbírku. A protože se zajímal i o historii
Kelče, sepsal své poznatky do monografie Starobylé město Kelč v dějinách národa
českého a slovanského. (Originál tohoto osmisetstránkového rukopisu byl uložen
v archivu Státního archeologického ústavu v Praze, ale při povodních v roce 2002
byl ztracen. Podle zjištění existuje kopie monografie v Muzeu regionu Valašsko
ve Valašském Meziříčí.) Stručný výtah této práce vydal v roce 1.1.1948 jako
publikaci Historie staroslavného města Kelče. Publikace byla vydána u příležitosti
otevření krajinského muzea, které Jaroslav Očenášek zřídil za pomoci vedení města
Kelče na radnici a které bylo sestavené především z jeho sbírek. Toto muzeum však
po několika málo letech zaniklo a sbírky převzalo muzeum ve Vsetíně a Zemské
muzeum v Brně.
Jaroslav Očenášek nastoupil v roce 1943 do funkce kronikáře města Kelče. Protože
ale městská kronika byla za okupace uložena jako závadná kniha na Okresním
úřadě v Hranicích, psal si zatím o událostech pouze poznámky. Teprve po vrácení
kroniky 23. února 1946 dopsal historické skutečnosti od roku 1939 a vedl kroniku
do konce tohoto roku.
Nemalá byla jeho aktivita na hudebním poli. Kromě své základní činnosti
varhaníka, sbormistra, učitele se angažoval i jako sběratel lidových písní. Jeho
bohatá sbírka čítala okolo osmi set záznamů. Nejvýznamnější je ale jeho činnost
skladatelská. Je autorem České národní mše op. 13 pro smíšený sbor a varhany,
velikonoční mše Anděl Páně sestoupil z nebe, autorem hudby pro vánoční hru
Zrození lásky, hra o narození Páně a četných dalších chrámových skladeb.
Zkomponoval sedmnáct lidových zpěvoher, pro některé psal i texty. Tiskem vyšly
Srdce láskou zmámené (1937), Krise (1937), Nešťastný šafářův dvoreček (1940)
a Ta naše písnička česká (1941). Skládal také písně, taneční hudbu a pochody.
Zajímavostí jistě je, že se zabýval technikou výroby foukacích harmonik
a vypracoval návrhy na její zdokonalení.
Příležitostně vystupoval i jako lidový kapelník. Připravoval kelečskou Srkalovu
dechovku pro soutěže hudeb, při nichž, a také při některých slavnostních akcích
v Kelči, tento soubor i dirigoval.
Nelze se nezmínit o politickém působení J. Očenáška. Byl od založení členem
Komunistické strany Československa a po roce 1948 předsedou místního Akčního
výboru Národní fronty (AV NF byl mocensko-politický orgán, fungující jako
prostředek napomáhající převzetí moci a provádějící očistu veřejného života,
kromě KSČ byly ve výborech zastoupeny i další místní složky jako Sokol, SČSP,
hasiči, Jednotný svaz čsl. zemědělců, ROH apod). Působením Akčního výboru
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došlo k tzv. očistě lidové a národně socialistické strany i všech dalších spolků
a v třicetičlenném výboru místního národního výboru bylo vyměněno třiadvacet
členů. Předseda místního Akčního výboru se tak nechvalně zapsal
do kelečské politické historie.
Jaroslav Očenášek byl varhaníkem až do roku 1949, po ztrátě zaměstnání v roce
1950 nedobrovolně z Kelče odešel.
Pracoval pak v tehdejším Gottwaldově, kde byl prvním vedoucím nově zřízeného
okresního archivu. Kromě hlavních úkonů, shromažďování, ukládání
a zpřístupňování dokumentů, se také zabýval vytvářením soupisů umožňujících
orientaci v uložených materiálech. Položil dále základ bohaté sbírky soudobé
dokumentace a byl u zrodu archivní knihovny.
Odvedl zde velký kus poctivé práce, i když byl až do správní reformy v roce 1960
jejím jediným pracovníkem a archiv byl roztroušen v několika prostorách v okrese
i mimo jeho hranice. Do důchodu odešel v roce 1964.
Zemřel 19. července 1968.
Jaroslav Očenášek byl významnou kelečskou osobností a jeho přínosy v hudební
oblasti a také na úseku zkoumání přírody a historie jsou nepřehlédnutelné.
Otakar Tvrdoň, Ostrava

Sport

KUŽELKY
Krajský přebor Zlínského kraje 2011-2012 - výsledky 23. - 26. kola :
Bojkovice
Kelč
Kelč
Vsetín

-

Kelč
Kroměříž
Val. Meziříčí C
Kelč

5:3
1:7
1:7
3:5

2471 – 2392
2510 – 2570
2408 – 2582
2326 – 2390

0
0
0
2

Naše družstvo mužů vstupovalo do krajského přeboru s obavami, jestli na tuto
soutěž bude mít. To se nám povedlo a jsme rádi, že jsme si svými výkony, a to
především na soupeřových kuželnách, získali respekt a dovezli jsme si polovinu
bodů. Naopak, vesměs všichni soupeři si pochvalovali naši kuželnu, sportovní
zázemí a to jak se u nás dobře hraje.
Konečné 5. místo je pro nás velkým úspěchem a v příštím ročníku bychom si přáli
toto umístění zopakovat.
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Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

KC Zlín A
KK Kroměříž
TJ Valašské Meziříčí B
TJ Bojkovice
TJ Kelč
KC Zlín B
SC Bylnice
TJ Chropyně
TJ Vsetín
TJ Luhačovice C
TJ Valašské Meziříčí C
TJ Machová
TJ Otrokovice
KC Zlín C

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

163 : 45
153 : 55
130 : 77
128 : 79
111 : 96
106 : 102
114 : 93
95 : 113
95 : 113
93 : 115
77 : 131
69 : 138
70 : 137
49 : 159

2562
2542
2495
2519
2464
2490
2467
2402
2419
2401
2416
2369
2367
2359

46
44
37
35
31
31
26
25
22
20
18
11
10
8

Severomoravská divize dorostu 2011 – 2012 – výsledky 17-18.kola:
Opava
Kelč

-

Kelč
Horní Benešov

2:6
8:0

783 : 1251
1231 : 1114

2
2

Konečná tabulka:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Zábřeh
Kelč
Rýmařov A
Sedlnice
Opava
Ostrava Poruba
Horní Benešov
Jeseník
Šumperk
Rýmařov B

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

116 : 28
102 : 42
83 : 61
91 : 53
84 : 60
80 : 64
55 : 89
55 : 92
39 : 105
18 : 126

1241
1197
1186
1187
1162
1161
1075
1158
1007
977

31
27
25
22
20
19
14
11
8
3

Družstvo dorostu, které hraje severomoravskou divizi, se umístilo na krásném
2.místě. Sklonit se museli pouze před družstvem Zábřehu, které bylo jednoznačně
nejlepší.
Teď si jenom přejeme, aby naši mladí hráči na sobě dál pracovali a aby příští ročník
opět bojovali o čelní příčky.
Musím zde poděkovat Antonínu Pitrunovi za to, jak se stará o úklid a zajišťuje
správný chod celého technického zařízení.
Obdiv si zaslouží taky Mirek Pavelka a Petr Pavelka, že se starají o chod
dorosteneckého družstva a hlavně zajišťují dopravu k zápasům, která je náročná jak
časově, tak finančně.
Dík si zaslouží i Monika Pavelková za to, že věnuje svůj čas našim nejmenším.
Josef Gassmann
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FbŠ Teiwaz Kelč
Dne 31.3.2012 pořádali kelečští florbalisté 18.a19.kolo Olomouckého
přeboru v Hranicích v hale Sigma.
18.kolo

BOTANICO-PROCYON
(0:2,2:2,1:1)

MANUFACTURE

vs.

FbŠ

Teiwaz

Kelč

3:5

Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: M.Vraj (Hloch), Pivovarčík (Janda),
D.Drozd (Janda), Barfus (Pivovarčík), Barfus (Hloch).
V 18.kole se střetl tým Teiwaz Kelč s pátým týmem tabulky s BOTANICEM.
Mužstvo Kelče nastoupilo se změněnou sestavou, a to když poprvé v sezoně
nastoupil na pozici centra Martin Janda a s novou obrannou dvojicí KonečnýKubín. Tento tah byl dobrou volbou, když hráči na svých nových pozicích
zahráli víc než dobře. Kelečští hráči si během zápasu vytvořili spoustu šancí,
BOTANICO hrozilo jen z protiútoků a z přesilových her. Mužstvo Kelče
zvládlo zápas a pěknými góly vyhrálo zaslouženě 5:3. Zvláštní pochvalu
zaslouží nově stvořená lajna Konečný – Kubín – Drozd – Janda - Pivovarčík.
19.kolo
FbŠ Teiwaz Kelč vs. FBK Olomouc 6:6 (2:1,3:3,1:2)
Branky a asistence týmu Teiwaz Kelč: D.Drozd (Janda), M.Vraj (Barfus),
Hloch (Barfus), Barfus (Pivovarčík), Hloch (J.Vraj), Barfus (J.Vraj).
V dalším zápase čekal tým Teiwazu mladý běhavý tým Olomouce, který se
pohybuje na šestém místě tabulky. První třetina byla v jasném podání Kelče.
Kdyby se ve florbale udávala statistika v držení míčku, tým Teiwazu by jasně
předčil soupeře a to v poměru 80% : 20%.
Mužstvo Kelče se dostalo rychle do vedení - 2:0 a zdálo se, že bude mít celý
zápas pod kontrolou. Bohužel těsně před koncem první třetiny stačila
Olomouc, ze své, snad druhé střely, snížit na rozdíl jedné branky a vycítila
ještě šanci něco se zápasem udělat. Na začátku druhé třetiny šel znovu tým
Teiwazu do dvoubrankového vedení, ale znovu se nepodařilo náskok udržet,
a naopak, mužstvo Kelče šlo od poloviny zápasu s výkonem rapidně dolů.
Olomouc toho dokázala využít a otočila zápas ve svůj prospěch - 3:4.
Do konce druhé třetiny se kelečští hráči přece jen trochu probudili, vstřelili
dvě branky a šli opět do vedení. Na začátku třetí třetiny šli ZNOVU kelečští
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hráči potřetí v zápase do dvoubrankového vedení, ale znovu se nepodařilo
náskok udržet a potřetí v tomto zápase Olomouc vyrovnala skóre. V závěru
podrželi své týmy oba brankáři, a tak skončil zápas remízou 6:6. Doufejme,
že se hráči Kelče ponaučí z tohohle zápasu a příště dotáhnou vítězný zápas
až do konce.

Tým FbŠ Teiwaz Kelč by chtěl zvlášť poděkovat za pomoc při pořádání
turnaje Lucii Mašlaňové, Natálii Porčové a Lucii Bakaiové. Díky nim
probíhal turnaj bez jakýkoliv potíží.
Dále bychom chtěli poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří pomohli
našemu týmu odehrát velice dobrou sezonu, reprezentovali jsme naše
město, jak nejlépe jsme mohli.
Naši sponzoři a partneři: Město Kelč, firma BAHROS, Bronislav Záruba,
Roman Večeřa, Karel Tvrdoň.
Moc děkujeme!
Marek Hloch

FOTBAL
Tělovýchovná jednota KELČ
zve na semifinálové pohárové utkání

TJ KELČ „MUŽI A“

VS.

PODKOPNÁ LHOTA

(1.B třída)

(1.A třída)

STŘEDA 16. KVĚTNA 2012 od 17:30 HOD
Přijďte podpořit naše hráče !!!
Sledujte www.fotbal-kelc.cz .

Těšíme se na Vás !
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MUŽI A
Jestli jste někdy hráli fotbal závodně, určitě také znáte to nepříjemné, avšak vědecky
nepoznané mrazení během zimních měsíců. Není to nízkými venkovními teplotami,
ale nedočkavostí na jarní ostré souboje v mistrovské soutěži. Tohle fotbalově
nepříjemné období mají borci z Kelče chválabohu už za sebou. Druhá polovina
sezony se totiž na začátku dubna konečně rozběhla a výsledky kelečských kanárků
dokazují, že hlad po dalších bodech a gólech už narůstal do obřích rozměrů.
7.4. Louky – Kelč 1:4 (0:3)
Pomyslné karty před zápasem hovořily jasnou řečí. Kelč přijela do Louk v roli
velkého favorita a papírové předpoklady začala naplňovat už ve druhé minutě.
Jarek Machač nenechal svou střeleckou potenci podzimu, naopak úctyhodnou
bilanci čtrnácti gólů velice záhy rozšířil o další zásah. Vše tak nasvědčovalo
hladkému průběhu klání, zvlášť když vedení Kelče pojistil sedm minut před
koncem prvního dějství útočník Petr Minář. Ten s díky odmítl všechny své střežící
bodyguardy, vyčíhal na správný okamžik a roh Lukáše Machače proměnil přesnou
hlavičkou ve druhou branku. Když ještě před prvním odchodem do kabin zakroutil
Lukáš Machač od rohového praporku balon přímo do sítě a z nulového úhlu tak
zvýšil na 3:1, zdálo se být rozhodnuto. Zvlášť když domácí do té doby působili
velice vlažným, až odevzdaným dojmem. Až ve druhém poločase si Louky
vzpomněly, že o záchranu by měly bojovat diametrálně odlišně. Živou vodou je
polil kelečský stoper Minář, jehož chybu využil domácí Mičola a pohodlně snížil.
Na obrat už ale bylo příliš pozdě. Navíc, stejně jak zápas začal, tak i skončil. Tedy
gólem Jarka Machače. Kelečský bombarďák tak dal už svůj 16. gól v sezoně.
14.4. Kelč – Malenovice 3:0 (2:0)
Také ve druhém jarním utkání, poprvé ale před vlastními diváky, Kelč přehrála
svého soupeře třígólovým rozdílem. Proti dalšímu protivníkovi z předměstí Zlína
se však opticky jednoznačné vítězství nerodilo snadno. Začátek utkání, při kterém
se fotbal odehrával mezi oběma šestnáctkami, sportovní nadšence v deštivém
počasí příliš nezahřál. Fanoušci si ale vše vynahradili na konci první třetiny zápasu,
kdy se z přímého kopu typickým angličanem trefil sváteční střelec Tonda
Chrástecký. Kelč do plachet konečně nabrala potřebný vítr a hnala se
za pojišťujícím gólem. Dočkala se ho na sklonku první půle. Hostující gólman
neudržel jeden z mnoha centrů, Petr Minář vyhrál rozhodující souboj před bránou
a přesnou přihrávkou vybídl Martina Pastrnka ke druhé trefě. Malenovice, které
v předcházejícím kole překvapivě porazily ambiciózní Fryšták, se s dvougólovou
ztrátou rozhodně nehodlaly smířit. Před bránu Petra Kubjáta se tlačily s mnohem
větší intenzitou než v úvodním dějství. Ani nezměrná snaha však hostům k úspěchu
nepomohla. Naopak z rychlého brejku těžili domácí kanárci. Úspěšný protiútok
zakončoval kdo jiný než Jarek „Rooney“ Machač.
13

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

květen 2012

22.4. Lubná – Kelč 0:4 (0:1)
Přestože dvě první velké šance zápasu si na své konto připsali domácí, gólově se
prosazovali jen hráči Kelče. Ve 26. minutě odvedl velkou práci Vítek Kulich.
Zpětnou přihrávkou našel kanonýra Jarka Machače, který v poklidu zavěsil.
Na druhou trefu zápasu se muselo čekat až do 55. minuty, kdy dvorní nahrávač
Kulich nadýchaným centrem vybídl Petra Mináře k pojišťující brance. Svůj první
zásah v ostrém zápase si za první tým připsal i Tomáš Pivovarčík. Dlouhý pas
na Pastrnka totiž propadl mezi dvěma obránci až k nejmladšímu členu kelečského
kádru, který do prázdné klece zvyšoval už na rozdíl tří gólů. Poslední hřebíček
do lubenské rakve zasadil Aleš Škařupa. Ten nejprve přesně podle pravidla pravé
ruky přenechal míč po lajně běžícímu Kulichovi, následně se k jeho hlavě ale balon
poslušně vrátil. Pak už putoval přímo do sítě. Vítek Kulich se tak na listině
úspěšných střelců sice neobjevil, přesto si zřejmě nejlepší muž zápasu připsal tři
„kanadské“ body.

MUŽI B
Ke svým prvním zápasům nastoupila také kelečská rezerva. Ta zahájila jarní sezonu
o týden dříve než první tým, na své konto si však připsala jen jednu výhru.
Hlavně ta první ze dvou porážek může kelečské hráče hodně mrzet.
31.3. Leskovec – Kelč B 3:2 (0:2)
V Leskovci totiž po brankách Hlavici a Tsiligkaridise Kelč vedla už dva nula.
Ve druhém poločase však vedení neudržela. Domácí i se štěstím sobě vlastním
(rozuměj s přispěním arbitra) skóre otočili a po výhře 3:2 si připsali tři body.
7.4. Kelč B – Podlesí B 1:0 (0:0)
Po podzimním vzájemném měření sil měli sršni týmu z Podlesí co vracet.
Na venkovním hřišti totiž utržili debakl 0:7, i když výsledek pro ně byl až příliš
krutý. Vendeta na domácím poli se ale vydařila. K vítězství sršně nasměroval
Tomáš Hlavica, který v 78. minutě po pěkném gólu jediným gólem zápasu rozhodl.
14.4. Krhová – Kelč B 4:1 (2:0)
Pro Kelč nepříliš povedený zápas. Domácí dávali kelečskému béčku lekci
z efektivity, a to zcela zdarma. Gólman Svoboda musel míč ze své sítě lovit dvakrát
už v prvním poločase, když se navíc mezi střelce z penalty zapsal i domácí brankář,
vypadalo vše jasně. Tomáš Hlavica sice dal Kelči malou vidinu na obrat, když jeho
centr zapadl až za záda krhovského gólmana, poslední slovo ale měli opět domácí.
Brankou v 90. minutě si pojistili důležitou výhru.
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21.4. Kelč B – Choryně B 6:1 (6:0)
Kelečská rezerva se konečně pořádně rozstřílela. Odneslo to choryňské béčko, které
hlavně v první půli plnilo jen roli sparingpartnera. Diváci, kteří k zápasu dorazili až
v desáté minutě, přišli o to nejlepší. Už v té době totiž Kelč vedla o čtyři góly
a do konce prvního poločasu přidala ještě další dva. O trefy do černého se podělili
jen tři hráči. Hattrick zaznamenal Petr Herman, dva góly přidal Tomáš Hlavica
a svůj první zásah jara oslavil i Roman Jiříček. Gól do sítě Ondry Svobody ve druhé
půli znamenal jen kosmetickou úpravu výsledku.
Pavel Mašlaň

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 MUŽI A
Kolo
21.

Družstvo
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A
Muži A

Den
Ne
St
So
Ne
So
So
Ne
So

22.
23.
24.
25.
26.
15.

Družstvo
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B
Muži B

Den
So
Út
Ne
Ne
So
Ne
So
So

Kolo
18.
10.
11.
13.

Družstvo
St.žáci
St.žáci
St.žáci
St.žáci

Den
So
Pa
So
So

22.
23.
24.
25.
26.
15.

Datum
6.5.2012
16.5.2012
12.5.2012
20.5.2012
26.5.2012
2.6.2012
10.6.2012
16.6.2012

Zač. utkání
16:30
17:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
15:00

14:30

15:00
14:30

Utkání
Fryšták
TJ Kelč
TJ Kelč
Zborovice
TJ Kelč
TJ Kelč
Kostelec u Holešova
Lůžkovice

TJ Kelč
Podkopná Lhota
Zdounky
TJ Kelč
Tečovice
Těšnovice
TJ Kelč
TJ Kelč

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 MUŽI B
Kolo
21.

Datum
5.5.2012
8.5.2012
13.5.2012
20.5.2012
26.5.2012
3.6.2012
9.6.2012
16.6.2012

Zač. utkání
16:30
14:00
16:30
10:15
13:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd

9:00
14:45

Utkání
Kelč B
Police
Kateřinice B
JanováB
Kelč B
Liptál
Kelč B
Kelč B

Hrachovec B
Kelč B
Kelč B
Kelč B
Lužná
Kelč B
Lačnov
Hoštálková

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 ST. ŽÁCI
Datum
12.05.
18.05.
26.05.
09.06.

Zač. utkání
9:30
17:30
10:00
10:00

Odjezd
8:30
16:30

Utkání
Podlesí
Střítež
Kelč
Kelč

Kelč
Kelč
Vigantice
Jablůnka

ROZPIS MISTROVSKÝCH UTKÁNÍ JARO 2012 ML. ŽÁCI
Kolo
19.
21.
22.
12.
13.

Družstvo
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žáci
Ml.Žácí
Ml.Záci

Den
Ne
Út
Ne
Ne
So
Ne

Datum
06.05.
08.05.
20.05.
27.05.
02.06.
10.06.

Zač. utkání
10:00
14:00
9:30
10:00
13:00
10:00

15

Odjezd
dohrávka
8:30
11:30

Utkání
Kelč
Kelč
Hutisko
Kelč
Vigatince
Kelč

Hrachovec
Hutisko
Kelč
Zášová
Kelč
Vidče
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Florbalový oddíl FBC Orel Kelč
Mladší žáci
Mladší žákům již ligová sezona skončila, čekají je přátelské turnaje. V červnu
se zúčastníme mezinárodního turnaje Open Games – Hummel Kids Brno.

Starší žáci
Sobota 24. 3. 2012 – Uničov: Orelská florbalová liga
Hranice: Kelč 2 : 2
Branky: Pitrun, Vraj
Kelč: Veřovice 3 : 1
Branky: Pelc, Pitrun, Foukal
Troubelice: Kelč 3 : 1
Branka: Pitrun
David Pajdla (gk), Matěj Foukal, Tomáš Plesník, Tomáš Pitrun, Ondřej Nepustil,
Daniel Cindler, Lukáš Orava, Václav Humplík, Radek Pelc, trenér Marek Palata.
Na poslední turnaj Orelské florbalové ligy starších žáků divize Sever do Uničova
odjížděli naši borci s jistotou postupu, ale bez nejlepšího hráče Jardy Orla.
Na turnaji vybojovali čtyři body a potvrdili vítězství v základní skupině.
Finálový turnaj se hraje 28. a 29. dubna v Uherském Brodu. Držíme palce
a doufáme v medaili!!!!
Sever / starší žáci
Pozice

Team

Z V R P VB OB Body

1

FBC Orel Kelč

12 10 1 1 53 20

31

2

Hranice

12 7 2 3 51 35

23

3

Troubelice

12 5 1 6 38 38

16

4

Veřovice

12 0 0 12 8

0

57

Dorostenci
Neděle 15. 4. 2012 Valašské Klobouky: 12. kolo 2. ligy dorostu ČFbU
FBC Panthers Otrokovice: FBC Orel Kelč 3: 6
Branky: Novosad 2, Pavlištík 2,Hegar ,Klvaňa Jiří
Vyloučení: Klaus, Hegar
FBC Orel Kelč: FBK Sokol Valašské Klobouky 3 : 8
Branky: Novosad 2, Klaus
Vyloučení: Novosad, Klvaňa Jiří
Sestava: Plesník (gk), Klvaňa Jiří, Horák, Pavlištík, Klvaňa Jan, Hegar(c), Pajdla,
Novosad, Foukal, Klaus, Chodura.
Poslední turnaj 2. ligy dorostu Zlínského kraje ve Valašských Kloboukách mohl
rozhodnout jak o vítězi, tak i o posledním týmu v tabulce. Hned první zápas
domácích s Holešovem, který skončil remízou, celou situaci řádně zamotal.
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Tento výsledek dával šanci na vítězství v lize hned třem týmům – domácím,
Holešovu a Vsetínu. V zápase s naším týmem neponechali domácí nic náhodě a od
začátku se hnali za vítězstvím. Po chybách útočníků, kdy při napadání propadli,
a z následujících brejků se Valašské Klobouky dostaly do čtyřbrankového vedení,
které si v pohodě pohlídaly do konce utkání. Tím se staly vítězi ligy. Blahopřejeme.
V posledním zápase turnaje a zároveň i celé ligy jsme nastoupili proti
Otrokovickým Panterům. Hrálo se v pohodové atmosféře a k vidění byla spousta
šancí na obou stranách. Nás podržel výborným výkonem gólman Víťa Plesník
a díky znovunalezené střelecké formě Lukáše Novosada, gólovým příspěvkům
stabilních střelců Tomáše Pavlištíka, Jirky Klvaňe a Patrika Hegara, po nahrávkách
Lojzy Horáka, Radka Klause a Marka Pajdly, bojovném výkonu mladších hráčů
Honzy Klvaňe a Matěje Foukala jsme nakonec zaslouženě vyhráli 6 : 3. Dobře
do týmu zapadl i Jakub Chodura, nováček z Valašského Meziříčí. Děkuji všem
hráčům za předvedený výkon a těším se na zápasy v příští sezoně ČFbU.
Velký dík patří také všem, co nás celou sezonu podporovali finančně i osobní
pomocí. Jsou to: Vítězslav a Lenka Plesníkovi, Vlastimil Váhala a Marek Pajdla.
Konečná tabulka 2. ligy dorostu Zlínského kraje - ČFbU

Tabulka soutěžeTabulka soutěže

# Družstvo

Z

V

R

P

B

BV BO

1.

FbK Sokol Val. Klobouky

20

15

1

4

46

100

50

2.

TJ MEZ Vsetín

20

13

1

6

40

113

60

3.

FbC Holešov

20

12

4

4

40

100

74

4.

Panthers Otrokovice

20

9

2

9

29

92

85

5.

SFK Kozel Počenice

20

2

4

14

10

54

112

6.

FBC Orel Kelč

20

2

2

16

8

43

121

Orelská florbalová liga dorostu – finále!!
Finálový turnaj OFL dorostenců se koná 8. 5. 2012 v Bystřici pod Hostýnem v hale
Sušil!!! Přijďte podpořit naše hráče v boji o ligový titul!!!
Rozpis zápasů
9:00 Kelč: Ostrožská Nová Ves
9:30 Uherský Brod: Boskovice
10:00 Šlapanice: Olešnice
10:30 Ostrožská Nová Ves: Boskovice
11:00 Kelč: Olešnice
11:30 Šlapanice: Uherský Brod
12:00 Boskovice: Olešnice
12:30 Ostrožská Nová Ves: Uherský Brod

13:00 Kelč: Šlapanice
13:30 Ostrožská Nová Ves: Olešnice
14:00 Boskovice: Šlapanice
14:30 Kelč: Uherský Brod
15:00 Ostrožská Nová Ves: Šlapanice
15:30 Uherský Brod: Olešnice
16:00 Kelč: Boskovice

16:30 Vyhlášení vítězů

Více informací na www.fbcorelkelc.cz.
Hegar René
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Základní škola informuje
Výtvarné dílny a velikonoční jarmark
Velikonoční zajíčci, ptáčci, vajíčka, věnce z vrbového proutí a drátků, jarní
dekorační předměty z přírodnin, voňavé perníčky a zákusky, květináče osázené
živými i umělými květinami a mnoho dalších zajímavých dětských výrobků čekalo
na návštěvníky velikonočního jarmarku, který jsme se pro veřejnost rozhodli
uspořádat ve středu 28. března. Plná jídelna a chodba nakupujících, stoly zaplněné
symboly jara a Velikonoc – to byl obrázek tohoto slunečného odpoledne. Už ani
nevíme, kolikátý velikonoční jarmark v pořadí to byl, možná o to je to složitější,
že velikonoční jarmark střídáme s vánočním. Letos jsme zvolili poněkud jinou
strategii přípravy jarmarku. Zatímco v minulých letech se příprava soustředila jen
do hodin pracovní a výtvarné výchovy a v mnoha případech probíhala doma pod
dohledem šikovných rodičů nebo i prarodičů, letos jsme vyhlásili dva dny
tzv. výtvarných dílen. Po oba dny děti pod dohledem vyučujících vyráběly přímo ve
škole výrobky pro jarmark, přičemž jedním z důležitých záměrů bylo, aby se této
činnosti účastnily všechny děti. Úplně ideální to sice ještě nebylo, ale účel byl
splněn a aktivita dětí a míra jejich zapojení byla docela vysoká.
Každá třída měla svůj prodejní stůl. Návštěvníci jarmarku si mohli výrobky žáků
naší školy nejen prohlédnout, ale také si tuto krásnou velikonoční výzdobu
zakoupit. Utržené peníze pak třídní kolektivy využijí podle svého uvážení.
Obrovská účast a téměř vyprodané stánky byly nakonec největší odměnou pro
všechny, kteří se na této velikonočně - jarní akci jakkoliv podíleli.

Matematické soutěže (29. března a 14. března)
Matematická soutěž Klokan proběhla 29.3., zúčastnilo se jí 90 žáků 4. – 9. ročníku.
Výsledky za jednotlivé ročníky jsou následující:
4. ročník:
7. ročník
1. Kateřina Vozáková
1. Jiří Tomášek
2. Marie Hlavicová
2. Tereza Škařupová
3. Monika Janošková
3. Lukáš Orava
5. ročník:
8. ročník
1. Martin Vozák (5.B)
1. Barbora Indruchová
2. Ševčík František (5.B)
2. Michaela Hermannová
3. Pitrunová Daniela (5.A)
6. ročník
9. ročník:
1. Dominik Stříteský (6.B)
1. Zuzana Machačová
2. Radim Machač (6.A)
2. Ondřej Málek
3. Marek Houb (6.B)
3. Patricie Plesníková
18
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Úlohy Pythagoriády řešilo celkem 45 žáků a pořadí nejúspěšnějších řešitelů je
následující:
6. ročník:
1. Dominik Stříteský (6.B)
2. Radim Machač (6.A)
Ondřej Perutka (6.B)
7. ročník:
1. Lukáš Orava
8. ročník:
1. Karel Hradil
2. Klára Stržínková
Jaroslava Vitteková
Richard Honeš

Vystoupení s dravci (3.dubna)
Společnost Seiferos je známá svou největší sbírkou sov a dravců v České republice.
Provozuje záchrannou stanici pro dravé ptactvo. Aby zpopularizovali lidé této
společnosti nádherné ptáky i mezi mládeží, již několikátým rokem pořádají zájezdy
po republice, navštěvují školy a předvádějí dětem tyto dravce. Celá akce probíhá
v několika fázích. Začíná se třicetiminutovou poutavou přednáškou o životě
každého druhu, odpověďmi na dotazy žáků a motivujícím přezkoušením, za které
jsou nejlepší z žáků odměněni zajímavými dárky. Závěrem této části si žáci zblízka
prohlédnou a pohladí největší naši sovu - výra velkého.
Následuje letová produkce, imitace lovu za použití speciální tažné techniky
pro lovené vycpaniny. Vše probíhá s maximálním využitím schopností dravců
a možností daného prostoru. Samozřejmostí je dokonalé ozvučení komentáře
a v závěru jsou nejpozornější žáci odměněni příletem dravce na jejich ruku. Přílet
dravce na ruku je největším zážitkem jak pro malé, tak i velké. Dravci, kteří jsou
v letových ukázkách vypouštěni, mají někteří i 15 let, např. výr Zuzanka.
Ukázky jsou založeny na dokonalém napodobení lovu dravců v přírodě. Unikátem
je výr Zuzanka lovící veverku, orel chytající lišku, jestřáb kunu a nejvzácnější orel
bělohlavý zakrouží nad hřištěm. Jedinečné jsou i lety ostatních dravců a sov.
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Exkurze do hvězdárny (11.dubna)
První letošní návštěva hvězdárny byla určena žákům 9. třídy a tématem se stala
sluneční soustava.
Jedná se o oblíbený školní pořad, který s mnoha dalšími toto zařízení nabízí
školám. Sluneční soustava je prvním logickým krokem v poznávání vzdálenějšího
vesmíru. Shrnuje základní fakta o tělesech sluneční soustavy, včetně nejnovějších
poznatků z kosmických sond i výkonných dalekohledů. Žáci se seznámí s novými
poznatky o planetách a dalších objektech sluneční soustavy, s modernizovanou
definicí planet a nahlédnou také za hranice naší planetární soustavy.
Obsah programu by se dal shrnout do následujících oblastí:
•

•

•

Stále dokonalejší kosmické sondy zkoumají tělesa Sluneční soustavy. Pořizují
mj. jejich detailní fotografie s nevídaným rozlišením. Počítačovým
zpracováním jsou vytvářeny trojrozměrné mapy povrchů těles.
Pomocí speciálních 3D brýlí, které jsou na dobu programu zapůjčeny, budou
žáci a studenti doslova vtaženi do fantastického trojrozměrného světa planet,
měsíců, komet a dalších objektů Sluneční soustavy.
Před návštěvníky se otevřou obří kaňony a krátery, vysoká pohoří a sopky,
Slunce a kosmické sondy, ale také detailní svět téměř mikroskopických
rozměrů.

V průběhu přednášky je srozumitelnost tématu a pozornost studentů ověřována
dotazy.

Výukové programy v ZOO Lešná Zlín (17.dubna)
Jsou zaměřeny na představení jednotlivých ekosystémů Země. Výuka probíhá
ve vzdělávacím středisku Tyrolský dům (naproti zámku Lešná) a je kombinací
mluveného slova, promítání filmových ukázek a praktického poznávání přírodnin.
Žáci jsou rozděleni do skupinek, ve kterých řeší jednotlivé připravené pracovní
listy. Při závěrečném zhodnocení výsledků jsou navíc odměněni tři nejúspěšnější
řešitelé. Výukový program trvá 70 minut a je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a pro
studenty SŠ. Program AMAZONSKÁ DŽUNGLE jsme vybrali pro naše sedmáky
a jedná se o představení neznámých, ale přesto typických obyvatel jihoamerického
pralesa s praktickou ukázkou a poznáváním produktů původem z tropů.
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Maňásci aneb Vztahy ve třídě (24.dubna)
Tak se jmenuje preventivní program, který absolvovali žáci 3. tříd a který je
zaměřen na sociální klima ve třídě a mezi žáky. Autorky a zároveň realizátorky
programu vystupují s postavami maňásků a za využití prvků dramatické výchovy
předvádějí dětem různé modelové situace chování, k nimž může ve třídě dojít,
a z nich pak vyvozují, co je a co není v chování jednotlivců nebo skupiny správné.

Sportovní turnaje
9.března: Valašské Meziříčí – ZŠ Šafaříkova: okrskové kolo ve vybíjené dívek 6. - 7. tříd
(10 žákyň, 3 zápasy, 4. místo)
20. března: Valašské Meziříčí – ZŠ Vyhlídka: okrskové kolo v basketbalu dívek 8. – 9.
ročníku (7 dívek, 2. místo)
12. dubna: Valašské Meziříčí – ZŠ Vyhlídka: okresní kolo v basketbalu dívek 8. – 9.
Ročníku (4. místo)
27. března: Vsetín – sportovní hala Na Lapači – O pohár ministra školství ve florbalu
2012 – kluci 8. a 9. ročníku (5 zápasů, 6 družstev, 3. místo)

Výtvarná soutěž s dopravní tematikou
Žáci 4. ročníku se v rámci předmětu Dopravní výchova pod vedením Mgr. Petra Zátopka
zúčastnili dopravně výtvarné soutěže „Co se na silnici nesmí a jak by to mělo být
na silnici správně“. Své práce zasílali komisi BESIP při Radě města Valašské Meziříčí a
ta rozhodovala ve 4 kategoriích o nejlepších pracích. Naše dvě žákyně – Radka Srkalová
a Markéta Burdová si vedly velmi dobře, neboť ve své kategorii získaly Radka 2.
a Markéta 3. místo.

PhDr. Pavla Čučková,
zástupkyně ředitele školy

Triumf našich páťáků
Krásného úspěchu dosáhli naši žáci z 5. ročníku. Na florbalovém turnaji
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko převálcovali všechny své soupeře
a získali pohár pro vítěze. Výsledky hovoří za vše : ZŠ Kelč –ZŠ Choryně 11:1,
ZŠ Kelč - ZŠ Šafaříkova 7 : 3, ZŠ Kelč - ZŠ Poličná 9:1, ZŠ Kelč - ZŠ Křižná
9: 2. Za zmínku stojí mimořádný výkon Davida Jiříčka, který se stal nejlepším
střelcem turnaje s 22 brankami a řadě diváků tak ukázal, že je florbalový Messi
z Kelče. Krásnou odměnou pro vítězný tým ve složení Pajdla, Rada, Perutka,
Valuch, Jiříček, Hradil, Klvaňa, Ševčík byl kromě poháru také téměř metrový frgál,
který provoněl celý autobus na cestě zpět i naši kelečskou školu.
Pavel Faltýnek
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Mateřská škola informuje
Měsíc květen je časem pro radostné chvíle dětí, strávené v rozkvetlé májové přírodě.
Podnikáme výpravy do přírody, jezdíme na výlety. Zkoumáme, co všechno můžeme
objevit na jarní louce, v lese, pod vodní hladinou. Povídáme si o tom, čím cestujeme,
poznáváme dopravní prostředky. Všude vedou cesty a cestičky, které jsou různé, vedou
různými směry a mohou nás zavést na různá místa. Prohlížíme si obrázky, knihy
se zajímavými místy v České republice, na celé Zemi. Na globusu a nástěnných mapách,
které máme v každé třídě, ukazujeme dětem, že všude na Zemi je život. Seznamujeme je
s jinou kulturou, učíme je respektovat jiné národy. V rámci ekologických aktivit jsme
se zúčastnili projektu „Ptáci, žijí tady s námi“. S dětmi jsme sledovali přílety poslů jara čápa bílého, vlaštovek, kukaček. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání v mateřské
škole jsou činnosti dětí. Snažíme se, aby neměly rozměr tradičního předávání poznatků
nasloucháním a nazíráním, ale aby dominantním prostředkem byla tvořivá hra. Hra, která
má svá pravidla, jež se musí dodržovat. Hra, která je tím nejpřirozenějším prostředkem
učení.

Ve čtvrtek 10. května se uskuteční v mateřské škole oslava ke Dni matek.
Maminky i babičky potěšíme nejen básničkou a písničkou, ale i malým pohoštěním
a dárečkem vlastnoručně vyrobeným. Při této příležitosti navštívíme s dětmi
zahradnictví u Čechů a v Odborném učilišti v Kelči. Na 14. – 18. 5. plánujeme
„Barevný týden“ se spoustou barevných her a nápadů, do kterého zapojíme i rodiče
dětí. Ve středu 23. 5. se budou děti fotografovat na společnou fotografii
pro vzpomínku na chvíle strávené s kamarády v mateřské škole. Ve čtvrtek 24. 5.
se uskuteční putování za poznáním k říčce Juhyni. Každým rokem také chodíme
do Zemědělského družstva Kelč, kde se děti seznamují s chovem hospodářských
zvířat. V pátek 25. 5. nás navštíví Divadélko „Smíšek“ s pohádkou „Dobrodružství
ze zahrady ZOO“. V pondělí 28. 5. půjdou děti do Kina Kelč na animovaný film
„Kocour v botách“. Za dobrodružstvím do ZOO Lešná se vypravíme letos také
na školní výlet. Za zvířátky děti jezdí nejraději. Pojedeme všichni společně dvěma
autobusy ČSAD ve čtvrtek 31. května. V pátek 1. června završíme „Týden dětských
radostí“ oslavou ke Dni dětí s malým dárkem pro každého.
Děti posílají přání maminkám k svátku:
„Ani nevíš, milá mámo, jak jsem rád/a, že tě mám.
Přemýšlím už od večera, co Ti k Tvému svátku dám.
Natrhám Ti pampelišky, ty penízky ze zlata,
ať dnes všichni lidé vidí, že jsi hodně bohatá.
Že je moje kapsa prázdná, to přec vůbec nevadí!
Kdo v srdíčku lásku nosí, vždy si nějak poradí“.
Svatava Dohnalová, ředitelka mateřské školy
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Farní úřad informuje

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍCH FARNOSTI
Vážení spoluobčané, milí farníci,
dovoluji si vás upozornit na několik blížících se událostí, které by neměly uniknout
vaší pozornosti:
V neděli 13. května při desáté mši svaté přistoupí 24 dětí z Kelče a okolí poprvé
ke svatému přijímání, slavnost hudebně doprovodí kelečská dechovka.
Na 19. a 20. května připravujeme VÍKEND pro BEFARKO. Čtenářům
Zpravodaje již bezpochyby známý projekt, na kterém pracujeme přes dva roky,
se chýlí k cíli první fáze, totiž zprovoznění bezbariérově přístupného sociálního
zařízení. V sobotu 19. 5. projdou podobně jako loni na podzim dvojice s na MěÚ
označenými a zapečetěnými pokladničkami Kelč i městské části a při veřejné
sbírce vám umožní přispět na uhrazení dokončovacích prací. Na tomto místě též
srdečně děkujeme zastupitelům Města Kelč, kteří přestavbu Befarka podpořili
dotací ve výši 120 tisíc Kč. V neděli bude akce pokračovat formou burzy,
dopoledne u kostela a odpoledne v prostorách Kulturního domu. Od dobrovolníků
na stáncích můžete za příspěvek pro Befarko získat rukodělné výrobky, pochutiny
i dětské oblečení. V neděli odpoledne zakončí „Víkend pro Befarko“ divadelní
představení dětského ochotnického souboru z Lidečka.
V neděli 27. května proběhne v kapli v Zámrskách vernisáž Svatodušní výstavy
moderního výtvarného umění. Vystavovat a vysvětlovat vystavené exponáty
budou členové umělecké skupiny EMAVS. Na ukázky z děl se můžete dopředu
podívat na www.vladimirasidorova.com .
V pátek 1. června se naše farnost zapojí do celoevropské akce Noc kostelů.
Ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Kelči, v kostele sv. Kateřiny v Kelči a v lesní
kapli sv Theodora ve Skaličce bude pro Vás nejen otevřeno, ale čeká Vás
i průvodcovská služba a (věříme, že zajímavý) program poznávací i kulturní.
Za římskokatolickou farnost radostné prožití doby velikonoční přeje o. Jan Bleša
Římskokatolická farnost Kelč organizuje dne 20.5. v neděli burzu věcí na
podporu "Befarka" - pastoračního a komunitního centra. Burza se bude
konat dopoledne od 8.00 do 11.30 hodin na farním dvoře a odpoledne od
13.00 do 16.00 hodin v kulturním domě. Na burze bude možno levně
pořídit dětský textil, hračky, knihy,cukroví a spoustu dalších věcí.Srdečne
zveme všechny občany Kelče i okolí.
s.Felicita Melegová,SSpS
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Motto: "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota."
Verš 5,5 z 1. listu Soluňanům (Tesalonickým)

NOC KOSTELŮ V KELČI A VE SKALIČCE
Pátek 1. 6. 2012
Program v kostele sv. Petra a Pavla:
Prohlídka krypty, kostelní věže, oratoří a historických předmětů
z kostelních sbírek
Promítání historických fotografií z událostí v kelečské farnosti
Krátké prohlídky postupující rekonstrukce Bezbariérového farního
a komunitního centra tzv. BEFARKA
Možnost nahlédnout do farních matrik a pořídit si výpis u příležitosti roku
biřmování
Animační program pro děti o historii kostela a jeho výzdobě a také
výtvarná dílnička
Komentovaná prohlídka kostela pro děti i dospělé spojená
s obrazovou prezentací
Vystoupení kelečských i přespolních, dětských i dospělých pěvců
Tradiční závěrečná degustace vín s občerstvením ve farním dvoře
Během večera bude veřejnosti přístupný i kostel sv. Kateřiny v Kelči a také
lesní kaple sv. Theodora ve Skaličce
Kompletní časový harmonogram bude upřesněn na letácích a plakátech
Více informací k projektu na www.nockostelu.cz .
****************************************************************************

Občanské sdružení Diakonie Broumov

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ pokračuje:
dne: středy:
čas:
místo:

2.5.
9.5
15,00 – 17,00 hodin
Fara Kelč – dvůr

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem.
Bližší informace Vám rádi sdělíme: tel. : 224 316 800, 224 317 203
Děkujeme za Vaši pomoc.
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Různé

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2012
Výbor MO ČRS v Kelči Vás srdečně zve
na 22. ročník rybářských závodů pořádaných
v sobotu 19.května 2011 na rybníku Chmelník.
Závody se budou konat od 7 do 14 h, prezence závodníků (dospělých i dětí) od 6h.
Závodů se může zúčastnit i nečlen ČRS.
Bude připraveno bohaté občerstvení (smažený a pečený kapr, grilovaná makrela,
grilována klobása, pivo, limo, atd.) a tombola se spoustou zajímavých cen.
I v letošním roce zde bude probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový),
prodej bude zajištěn fy. Vlastimil Raška v době mezi 10 a 12 h.
Jaroslav Orel
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HODNOCENÍ 3. ROČNÍKU PLASTIKOVÝCH
A PAPÍROVÝCH MODELŮ KELČ 2012
Ve dnech 14. a 15. dubna 2012 se uskutečnil 3. ročník výstavy
plastikových a papírových modelů ve velkém sále Kulturního domu
v Kelči. Vystavovalo 14 modelářů a to nejen z Kelče ale i z Choryně,
Valašského Meziříčí, Přáslavic a z Hradiště nad Jizerou. Bylo
vystaveno celkem 320 modelů z různých modelářských odvětví. Velké
uznání patří všem modelářům, kteří nám svými modely přiblížili
vojenskou, civilní i současnou techniku. Obzvlášť zajímavá byla bojová
technika z 2.svět.války. Velice líbivá byla také kolekce válečných lodí
a plachetnic. Zaujala i situační diorámata, zvláště vojenské
a svazarmovské letiště. Bohužel se nám letos nepodařilo zajistit
modeláře z Brumova-Bílnice, ale navázali jsme nové kontakty
s modeláři z Přáslavic a zúčastníme se s našimi modely jejich příští
výstavy. Všichni vystavovatelé byli odměněni diplomem Městského
úřadu v Kelči a mladí modeláři obdrželi k diplomu ještě stavebnici
modelů. Velice nás mrzí malá účast kelečských občanů, o to víc nás
potěšila velká účast a zájem občanů z Valašskomeziříčska
a Rožnovska. Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, Městskému
úřadu v Kelči a sponzoru za realizaci této výstavy. Taky děkuji panu
Stržínkovi za zhotovení fotodokumentace a CD z výstavy.
Za vystavovatele Pajdla Miroslav
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Rodinné centrum Slůně Kelč
úterý 1. a 8. května 2012 - zavřeno – Státní svátky
pondělí 7. května 2012 - Vyrábíme jarní dekorace - barevné kytičky na provázku
úterý 15. května 2012 - Drátkování pod vedením paní Evy Pitrunové s možností
nákupu originálních šperků, naučíme se taneček - Poletuje motýl tiše
• pondělí 21. května 2012 - Přednáška o přirozeném plánování rodičovství - nejen
pro maminky, ale zveme i mladé ženy a dívky
• úterý 29. května 2012 - DEN DĚTÍ - s veselou pohádkou pro nejmenší nás navštíví
divadlo MARINGOTKA - čeká nás dopoledne plné her, tancování, zpívání a
zábavy
• každé pondělí, úterý a čtvrtek - cvičení SM systém pod vedením fyzioterapeutky
Radmily Hlavicové
• programy začínají v 9,30 hodin
•
•
•

Těšíme se na Vás!

*****************************************************************************************

Vážení rodiče, Florbalová škola Teiwaz, občanské sdružení,
pro Vás a Vaše děti připravuje další

Vikingské florbalové soustředění
ve dvou turnusech:

v termínu 12. – 18.8.2012 (neděle – sobota)
a v termínu 19. – 25.8.2012 (neděle – sobota)
Místo: Hotel Červenohorské sedlo (hotelchs.cz)
Ubytování: třílůžkové pokoje
Stravování: pětkrát denně s nepřetržitým pitným režimem
Doprava: vlakem a autobusem tam i zpět, batohy pojedou doprovodným autem
Přesné termíny odjezdu budou upřesněny v červnu
Vedení: trenéři Florbalové školy Teiwaz, kvalifikovaný zdravotník (u hotelu je navíc
stanice Horské služby)
Program: florbalové tréninky v hale v Loučné n.Desnou, florbalové tréninky v tělocvičně
v hotelu, bazén v hotelu, celotáborová hra – opět plná vikingských soutěží, celodenní výlet
(s programem v rámci celotáborové hry), venkovní hřiště u hotelu, pohybové aktivity
v areálu i mimo něj, různé pohybové i logické hry uvnitř i venku

Cena: 2700 Kč/1 turnus

Zahrnuto: strava 5x denně + pitný režim, ubytování, doprava (na místo i na tréninky),
tréninky v Loučné i v hotelu, bazén, materiály pro celotáborovou hru.
Více informací a přihlášku naleznete na adrese www.fbsteiwaz.cz
Kontakt: Petr Dadej, dadej.p@fbsteiwaz.cz, 775 180 127
Tábor je určen pro všechny příznivce florbalu a děti do 12let.
Těšíme se na vás!
Florbalová škola Teiwaz
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Vážení přátelé Českého dne proti rakovině,
děkujeme vám za spolupráci při loňském ročníku veřejné sbírky Ligy proti
rakovině Praha, během níž se podařilo také díky vaší nezištné pomoci získat více
než 14.220.000 Kč, a dovolujeme si obrátit se na vás se žádostí o spolupráci i
v roce letošním, kdy nás čeká již 16. ročník květinové sbírky.
Jak již možná víte, Český den proti rakovině 2012 (16. Květinový den)
proběhne ve středu 16. května 2012.
Tematicky budou sbírka a preventivní letáky zaměřeny na nádory ledvin,
v jejichž výskytu drží Česká republika smutné celosvětové prvenství. Barva stužky
u kytiček bude letos oranžová a minimální prodejní cena zůstává 20 Kč.
Generálním partnerem letošního ročníku sbírky je opět Česká pošta
Za organizátory Českého dne proti rakovině 2012 (16. Květinového dne)
pro Ligu proti rakovině Praha
s přáním všeho dobrého
Jana Kolářová
Arcadia Praha, s.r.o.
603 546 116, jana.kolarova@arcadia.cz
Ohlédnutí za Květinovým dnem 2011 v Kelči.
Díky vaší štědrosti a pochopení bylo nabídnuto 250 kvítků, za které bylo vybráno
6202,- Kč. Průměrem na kvítek 24,80 Kč. Omlouváme se těm, na které se
nedostalo.
Děkujeme všem, kteří přispěli maličko, pro kvítek jako sluníčko.
skautky a Hanka Stromšíková

ZUMBA s Martinem
Přijďte si zacvičit zumbu trochu jinak.
4.5. 2012 v 18.00 hod. do tělocvičny ZŠ.
Vstup 60 Kč.
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Ruty Šuty na vystoupeních
Úvodem bych ráda poděkovala p. Pavelkovi za milé pozvání na Myslivecké odpoledne,
za pohoštění a dárky, které děti dostaly. Myslím, že se naše vystoupení líbilo, o tom
svědčil i velký potlesk ať pro malé, nebo velké tanečníky. Velice mě potěšil i kladný
ohlas po vystoupení.
V pátek 20. dubna jsme jeli do Vsetína na taneční akci s názvem Taneční show 2012.
V lidovém domě se sešly taneční soubory různých stylů a žánrů. Byly tu zastoupeny
tance irské, břišní, hip hop, umělecký výrazový tanec, valašské tance, zumba, samba,
klasický a latinskoamerický tanec. Přehlídka tanců byla rozdělena na dvě poloviny
a každý soubor měl možnost zatančit dvě choreografie v každé polovině jednu. Diváci
se opravdu měli na co dívat. Pořadatelé krásně prostřídali styly tance tak, že se pořád
na podiu dělo něco jiného. My jsme vybrali moderní choreografii line dance. Do druhé
poloviny přehlídky jsme zařadili choreografii v cloggingu (stepu) "Club can´t handle
me", jako generální zkoušku před Mistrovstvím ČR. Věřím, že se náš soubor ukázal
s tím nejlepším a zařadil se mezi přední soubory našeho regionu.

Ruty Šuty na soutěžích
Ve dnech 4. -6. května se uskuteční v Ostravě Mistrovství ČR v cloggingu (step).
Tanečníci Veronika Hegarová, Veronika Jandová, Karel Tvrdoň budou soutěžit
s choreografií „Club can´t handle me“, se kterou vystupují už dva roky a letos
se rozhodli, že se zúčastní této velké soutěže. A to také proto, že se letos naposledy
mohou přihlásit do kategorie do 18 let. Prosím držte jim pěsti i palce ať zúročí poctivé
zkoušky. Věřte, že to nebudou mít vůbec jednoduché.
O víkendu 18. -20. května pojedeme na seminář a soutěž O Moravský country pohárek
do Všechovic. Zde jsme už několikrát byli a letos pojedeme znovu i s nejmladšími
tanečníky, kteří se také zúčastní této soutěže. Proto vás zveme na sobotní soutěž.
Přijďte podpořit náš soubor a své děti.

Hegarová Jitka

Inzerce
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Hlídání dětí - alternativa jesliček či školky



−
−
−

Jste pracovně vytíženi, ale nechcete zanedbávat rozvoj svých dětí?
Nenašlo se pro Vaše dítě místo ve školce či jeslích?
Nevyhovují Vám jejich služby či provozní doba?
Nedůvěřujete běžné paní na hlídání?

Nabízím péči o Vaše dítě v podnětném, kultivovaném a na rozvoj osobnosti
zaměřeném prostředí. Tuto péči poskytuji nepřetržitě 24 hodin denně,
včetně víkendů a svátků, za smluvní cenu.
Kontakt:
Hana Kovářová
Kelč 32
Tel: 774 133 490
Mail: hanakovarova.svp@seznam.cz
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Petr Tomášek
tel. 776 621 812
petr.tomasek@partners.cz
Bezplatný konzultantský servis.

LESNÍ A OKRASNÉ ŠKOLKY
756 43 Kelč, Kladeruby 88
Provozovna:areál ZD Kelečsko, Kelč
E-mail: proplant@email.cz, www.proplantgroup.cz
Muchová Ester tel.777114410, Mucha Tomáš tel.608876138
NABÍZÍME:
MACEŠKY, BALKONOVÉ KVĚTINY,OKRASNÉ ROSTLINY
PŘÍSADU:salát,kedluben,zelí,květák,celer,rajčata,papriky,okurky
BYLINKY:bazalka,máta,rozmarýn,libeček,levandule,stévie,echinacea atd.
SUBSTRÁTY, MULČ.KŮRU,TRUHLÍKY,HNOJIVA a další
Provozní doba: PO-PÁ 7.00 – 16.00 hod.

Péče o starší občany a děti - v domácím prostředí
Pečovatel – pečovatelka (pracovníci v sociálních službách) nabízí své
služby v Kelči, po dohodě i v blízkém okolí, ve dnech PO-PÁ (v pátek
s časovým omezením).
Informace na tel.: 775 615 708
Prodám byt 3+1 v Kelči, možno i s garáží.
Cena dohodou. Tel.: 774 739 995
Hledám učitele na doučování ANJ.
Tel: 776 365 875
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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
Antonín Plesník
Lubomír Pavelka
Vladimír Žalmánek

Kelč
Kelč
Kelč

65 let
Jiří Málek
Josef Kostrhún
Jan Slimáček
Marie Mašlaňová

Kelč
Kelč
Kelč
Kelč

70 let
Anna Tvrdoňová
Anna Michlová
Hilda Vyskočilová

Kelč
Kelč
Kelč

75 let
Antonín Šnejdrla
Františka Plesníková

Komárovice
Komárovice

80 let
Anna Pýchová

Kelč

84 let
Miroslav Pavlů

Kelč

86 let
Karel Palata
Emil Novák
Jaroslav Kutálek

Kelč
Kelč
Kelč

87 let
Marie Zábranská
Anděla Hýžová

Kelč
Lhota

88 let
Ludmila Koláčková
František Pivoda

Lhota
Lhota

90 let
Drahomíra Sobková

Kelč

Narození
Jakub Vykopal
Jana Jiříčková

Úmrtí
Aleš Pajdla

Kelč
Němetice

59 let

Kelč
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Uzávěrka je 20. každého měsíce.
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