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Usnesení z 27. zasedání Rady města Kelče dne 19.11.2008










Rada projednala návrh úpravy rozpočtu k 31. 10. 2008 – rozpočtové opatření č. 02/2008 a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu.
Rada byla seznámena s žádostí p. Jana Komára, Kelč 504 o odkoupení bytu č. 504/2 v domě
č.p. 504 v Kelči a doporučuje zastupitelstvu schválit prodej za cenu, která byla stanovena
komisí pro prodej těchto bytů.
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou na opravu střechy bytového domu č.p. 13 v Kelči
od společnosti H&B delta, s.r.o., Bobrky 382, Vsetín a pověřuje starostu a místostarostu
dalším jednáním a uzavřením smlouvy o dílo dle této nabídky.
Rada byla seznámena s žádostí BioStanice s.r.o., Jiráskova 1284, Vsetín o pronájem obecních
pozemků v k.ú. Kelč – Staré Město v předpokládané oblasti výstavby větrných elektráren.
Rada nemá námitek, požaduje však upřesnění konkrétních pozemků. O pronájmu bude
možno jednat až po ukončení nájmu se současným nájemcem ZD Kelečsko. Dalším jednáním
pověřuje starostu.
Rada byla seznámena s požadavky osadního výboru ve Lhotě na provedení prací a oprav v
roce 2009 a postupuje je k řešení při přípravě rozpočtu na rok 2009.
Rada projednala požadavek p. Jaroslava Matějičného, Komárovice č.p. 42 o pokácení lípy v
blízkosti jeho domu na pozemku p.č. 887. Rada na základě posouzení žádosti a stavu stromu
od p. Jiřího Michalíka, požadavek na kácení zamítá.

Usnesení z 28. zasedání Rady města Kelče dne 12.1.2009















Rada schvaluje úpravu rozpočtu Města Kelč k 31. 12. 2008 – rozpočtové opatření č. 03/2008
takto :
o Celkové příjmy rozpočtu : 45 746.500,- Kč
 Financování : 3 059.000,- Kč
 Celkové zdroje ve výši : 48 805.500,- Kč
 Celkové výdaje : 48 805.500,- Kč
Rada bere na vědomí informace zástupců Charity Valašské Meziříčí k žádosti o
spolufinancování poskytované pečovatelské služby v Kelči, souhlasí s poskytnutím příspěvku
a doporučuje finančnímu výboru návrh zahrnout do rozpočtu na rok 2009.
Rada bere na vědomí předběžný požadavek OV Babice na finanční příspěvek na uspořádání
IX. Sjezdu obcí Babice, předává jej finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2009 a
požaduje přizvat předsedu OV Babice na příští jednání rady.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5.750,- Kč na lyžařský výcvik pro 23 žáků 7.
tříd ZŠ Kelč (250,- Kč na 1 žáka), který se uskuteční od 2. do 7.2.2009 ve Velkých Karlovicích.
Rada schvaluje finanční příspěvek 3.500,- Kč na úhradu kulturního programu na Dětském
karnevalu dne 8. 2. 2009, který pořádá MŠ Kelč společně se Sdružením rodičů při MŠ Kelč.
Rada souhlasí s poskytnutím půjčky 100.000,- Kč SDH Kelč na zakoupení dodávkového
automobilu dle žádosti a doporučuje finančnímu výboru tuto částku zahrnout do rozpočtu na
rok 2009.
Rada souhlasí s žádostí TJ Kelč o poskytnutí finančního příspěvku na činnost mládežnických
oddílů TJ Kelč v roce 2009 a předává ji finančnímu výboru pro přípravu rozpočtu na rok 2009.
Rada schvaluje finanční příspěvek místní organizaci Českého svazu včelařů na ozdravná
opatření včelstev na území města Kelč ve výši 10,- Kč na jedno včelstvo dle předloženého
seznamu, tj. celkem 3.710,- Kč.
Rada nevyhovuje žádostem ČSTV Vsetín, Centra pro zdravotě postižené ZK Vsetín a ing.
Jurmana, Štěpánov n. Svratkou o finanční příspěvky.









Rada byla seznámena s vyhodnocením nabídek na odkoupení bytu č. 504/1 v Kelči, které
provedla jmenovaná komise dne 17. 12. 2008, s tímto souhlasí a doporučuje zastupitelstvu
návrh komise ke schválení.
Rada bere na vědomí výroční zprávu o činnosti ZŠ Kelč ve školním roce 2007/2008 a schvaluje
převod částek 5.000,- Kč a 9.863,01 Kč z rezervního fondu do provozních nákladů školy.
Rada odmítá žádost manželů Evy a René Krauseových, Kelč č.p. 13 o odkoupení pronajatého
bytu v domě č.p. 13 v Kelči.
Rada bere na vědomí cenovou nabídku p. Dagmar Pitrunové, Hranice, na prodej pozemku
p.č. 161/2 v k.ú. Kelč – Nové Město a pověřuje starostu jednáním o uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě podle dohodnutého návrhu.
Rada vyhlašuje záměr převodu částí obecních pozemků :
o parc.č. 276 a 270/2 v k.ú. Němetice
o parc.č. 536/2, 536/4, 536/7 a 592/2 v k.ú. Babice u Kelče

Části pozemků budou vyměřeny v geometrických plánech.















Rada vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor – 1 místnost v prvním poschodí
hasičského domu v Kelči č.p. 241.
Rada bere na vědomí upřesněnou žádost Biostanice, s.r.o. Vsetín o pronájem pozemků v k.ú.
Kelč – Staré Město a Lhota u Kelče a tuto odkládá.
Rada souhlasí s nabídkou Alfaprojekt Olomouc, a.s. na zpracování změny č. 4 územního plánu
Kelč a pověřuje starostu jednáním o upřesnění nabídky a přípravě smlouvy.
Rada schvaluje umístění kabelového vedení NN v obecních pozemcích p.č. 424/3 a 424/4 v
k.ú. Němetice pro přístavbu haly firmy Hasil a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k těmto pozemkům.
Rada schvaluje umístění přípojek inženýrských sítí a sjezdu na obecním pozemku p.č. 208/1 v
k.ú. Kelč – Nové Město pro novostavbu RD manželů Hradilových, Kelč č.p. 510.
Rada pověřuje starostu zajištěním přípravy nabídky na prodej 6,3 ha lesních pozemků v k.ú.
Police u Valašského Meziříčí.
Rada bere na vědomí žádost manželů Radových, Kelč č.p. 201 o vyřešení přístupové cesty k
obecnímu pozemku p.č. 994/1 v k.ú. Kelč – Nové Město a pověřuje MěÚ svolat samostatné
jednání k této záležitosti.
Rada byla seznámena s žádostmi manželů Tvrdoňových, Němetice 42, manželů Mašláňových,
Kelč 557 a dalších vlastníků půdy o zajištění vyměření přístupových cest k jejich pozemkům
prostřednictvím Pozemkového fondu ČR, s žádostmi souhlasí a pověřuje MěÚ jednáním s
pozemkovým fondem.
Rada bere na vědomí odvolání p. Jaromíra Machače, Kelč 231 proti rozhodnutí o nepovolení
kácení stromů u objektu č.p. 231 v Kelči a pověřuje MěÚ předáním odvolání Krajskému úřadu
ZK. Rada na základě požadavků občanů pověřuje p. Michalíka připravit návrh na úpravu
dřevin u panelových domů v Kelči.
Rada jmenuje ing. Karla Davida a ing. Jaroslava Orla členy nové Školské rady při ZŠ Kelč za
zřizovatele, tj. Město Kelč.

MěÚ informuje
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamují změnu ceny vodného a stočného s
účinností od 1. ledna 2009...
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od
1. ledna 2009:

CENOVÉOZNÁMENÍ
Cena v Kč/m3: Bez DPH Včetně 9% DPH
Vodné 29,80 32,48
Stočné 21,50 23,44
Vodné + stočné 51,30 55,92
cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné vody
cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody vypuštěné do veřejné
kanalizace

Z historie Svatého Hostýna - 2.
Pokračování - Z historie Svatého Hostýna – Dějiny hostýnského chrámu
260 let hostýnského chrámu 1748 – 2008
I přes tyto potíže byl chrám koncem roku 1747 téměř dostavěn a 24. února 1748 v něm byla
sloužena první mše bystřickým kaplanem Janem Hübnerem, pozdějším starším beneficiátem
na Hostýně. Slavnostní mše spojená se svěcením chrámu se však uskutečnila 28. července
1748 za účasti 30.000 poutníků a věřících, což byla jistě jedna z největších návštěv Hostýna
do té doby. Svěcení chrámu provedl hrabě a kardinál Ferdinand Julius Troyer, 52. biskup
olomoucký, který svou funkci zastával v letech 1745 – 1758 (arcibiskupství olomoucké
vzniklo až v r. 1777).
Ještě v témže 18. století postihly chrámovou stavbu dvě smutné události. Při první z nich 24.
září 1769 byl kostel poškozen požárem vzniklým od blesku. Poškozena byla střecha a věž a
rozpustily se i tři ze čtyř zvonů, zatímco čtvrtý se po schodech zřítil bez poškození až dolů.
Dovnitř stavby se oheň přes silnou klenbu nedostal. Do dvou let se našlo tolik dárců, že chrám
mohl být obnoven ve své dřívější kráse.
Druhá smutná událost však nedala na sebe dlouho čekat. V roce 1787, v době osvícenské, za
vlády císaře Josefa II., byl hostýnský chrám odsvěcen a uzavřen. Odsvěcení provedl hrabě
Tadeáš Trautmansdorf, děkan z Holešova a Josef Liver, farář z Domaželic, za velké účasti
smutných poutníků a věřících.
Majitelem chrámu a příslušných budov byl tehdy hrabě Monte L´Abbate, zeť zakladatele
kostela F.A. Rottála. Jeho zástupci, ředitel bystřického panství Josef Antonín Rybka a jeho
nástupce Roček, nařídili rozboření chrámu, což se naštěstí neuskutečnilo. Z chrámové stavby
byly strženy věže, krov a střecha. Zbytek kostela, tj. zdi a klenba byly ponechány svému
osudu a dílo zkázy měl dokončit čas s nehostinným horským počasím.
Ale již na začátku 19. století se začaly ozývat hlasy, volající po obnově chrámu na Sv.
Hostýně. Zasloužila se o to v roce 1809 obec Dubany. Aktivita této malé obce mezi
Prostějovem a Olomoucí se stala příkladem pro další místa, a tak hnutí se šířilo a nabývalo na
síle.
Vlastimil Doležel, Bystřice p/H
(pokračování příště)

Kultura
Plesová sezóna

Mateřská škola Kelč spolu se Sdružením rodičů při MŠ pořádají
v neděli 8. února 2009
v Kulturním domě v Kelči
DĚTSKÝ KARNEVAL
Začátek je ve 14,00 hodin.
Masky - vstup zdarma.
Zajištěno kolo štěstí, bohatá tombola, občerstvení.
Zábavný program „Maškarní rej“ Leny Freyové.
Srdečně Vás všechny zveme !!!

Hasičský ples
pátek 13. února 2009
začátek ve 20.00 hodin
hraje „A-BAND“ + disco v pekle
bohatá tombola, občerstvení
předprodej vstupenek – Fr. Jiříček, tel. 737 776 163

TJ oddíl kopané pořádá v sobotu 21. února 2009 v KD v Kelči
Končinovou taneční zábavu
začátek ve 20 hodin

Ruty Šuty informuje
Tancování s Mikulášem
Ráda bych se ještě vrátila do minulého roku a poděkovala všem členům Ruty Šuty, kteří
vystupovali na akademii neboli Tancování s Mikulášem 29. 11. 2008. Rodiče a ostatní diváci
měli možnost zhlédnout program, ve kterém vystupovalo skoro 40 členů našeho souboru, od
nejmladších tanečníků, kteří tancují od září, až po naše nejstarší tanečníky a bronzové
medailsty z Mistrovství ČR ve Znojmě. Všechno, čemu se děti věnují od tradičních country
tanců přes moderní line dance až po ukázkovou hodinu cloggingu a samotné cloggingové
choreografie, sledovali diváci se zaujetím. Myslím, že sami rodiče byli mile překvapeni, jak
šikovné děti doma mají.
Následující country bál se skupinou Smečka byl příjemným zakončením pěkného sobotního
dne.
Děkuji všem rodičům i prarodičům, kteří pomohli s organizací, sponzorům, díky nimž jsme
měli tombolu, kde vyhrál každý los a ještě jednou díky všem tanečnicím a tanečníkům.
Na závěr bych chtěla poprosit človíčka, který si omylem půjčil naše maskoty, plyšové
lachtany Astona a Gastona, aby je vrátil zpět do hasičského domu. Tanečníci je vyhráli na

naší první soutěži O moravský country pohárek a pojmenovali si je . Mají pro nás velkou
cenu, připomínají začátky našeho souboru a děti je mají moc rády.
Prosím, vraťte naše maskoty.
Jitka Hegarová

Program Kina Kelč na měsíc únor 2009
Neděle 1.února v 18hod.
NOCI V RODANTHE
Film vychází z bestselleru Nicholase Sparkse, vypráví příběh ženy, jejíž život ovládl chaos.
Proto vyjede do přístavního městečka za svou kamarádkou, která vlastní malý hotel. Jediným
hostem hotelu je Dr.Paul Flanner, který uniká především sám před sebou.Oba ztracenci se
sblíží, prožijí spolu víkend plný kouzelných chvil. V hlavních rolích amerického
romantického filmu hrají Diane Lane a Richard Gere.
Americký romantický film s českými titulky, 97min., vstupné 41Kč..
Neděle 8.února v 18hod.
VY NÁM TAKY, ŠÉFE !
Režisér Martin Kotík po třetí na téma komedie: tentokrát o tom, jak těžké je nechat legálně
zkrachovat vlastní podnik.
Česká komedie, vstupné 43Kč.
Neděle 15.února v 18hod.
LABYRINT LŽÍ
Leonardo DiCaprio coby drsný agent CIA bojuje proti teroristům na Blízkém východě a jeho
kroky nechává z pohodlí Langley řídit Russella Crowea.
Americký politický thriller s českými titulky, 129min., vstupné 45Kč.
Neděle 22.února v 18hod.
ANGLICKÉ JAHODY
Milostný příběh ze srpna 1968, ve kterém hrají tři čeští alkoholici a parta ruských okupantů.
Okupace Československé republiky viděno jinýma očima režiséra Vladimíra Drhy.
Český film, vstupné 45Kč.
Na měsíc březen 2009 připravujeme: Hlídač č.47, Den,kdy se zastavila země, Sněženky a
machři po 25letech, Austrálie a český film Ocas ještěrky.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2008 – 2009
Zubří – Kelč 2 : 8 1641 – 1683 2
Tabulka po 10. kole
1. Hranice „B“ 9 7 0 2 1598 57 : 33 14
2. Odry „B“ 9 6 0 3 1617 62 : 28 12

3. Zubří „A“ 9 6 0 3 1588 55 : 35 12
4. Bílovec „B“ 9 5 0 4 1569 42 : 48 10
5. Sedlnice „C“ 9 5 0 4 1529 42 : 48 10
6. Kelč „A“ 9 4 1 4 1590 45 : 45 9
7. Lipník „C“ 8 4 1 3 1528 41 : 39 9
8. Frenštát „B“ 9 2 0 7 1512 36 : 54 4
9. N.Jičín 9 0 0 9 1498 20 : 70 0
Další domácí zápasy :
30. 1. 2009 Kelč – Bílovec
20. 2. 2009 Kelč – Hranice
Začátek utkání v 16,30 hodin.
Josef Gassmann

Základní škola informuje
Florbalový turnaj dívek
V úterý 16. 12. 2008 proběhlo v naší tělocvičně okrskové kolo ve florbalu dívek. Naše
družstvo hrálo ve složení Kateřina Vitteková (8.A), Jana Plesníková, Ester Pavlíková, Pavlína
Hermannová, Barbora Hlavicová (všechny 8.B), Radka Holčíková a Lenka Stašová (9.A) a
Marie Ryšková (9.B). Děvčata porazila jediného soupeře, a to družstvo děvčat ze Základní
školy Valašské Meziříčí Vyhlídka a postoupila tak do kola okresního.
To proběhlo ve čtvrtek 8.1.2009 za účasti šesti dívčích florbalových týmů. Tentokrát za naši
školu hrály Andrea Pitrunová (8.A), Jana Plesníková, Ester Pavlíková, Pavlína Hermannová,
Barbora Hlavicová (všechny 8.B), Radka Holčíková (9.A), Marie Ryšková a Adriana
Kubešová (obě 9.B). Soupeřky byly tentokrát hodně dobré a naše holky porazily jen děvčata
ze ZŠ Valašské Meziříčí Vyhlídka.
Vítězství si odnesla děvčata ze ZŠ Vsetín Luh.
Organizátorem soutěže byl Mgr. Pavel Faltýnek.
Olympiáda v českém jazyce
Školního kola, které se konalo 1. prosince 2008, se zúčastnilo 16 žáků z 8. a 9. ročníku.
Nejlépe si vedla Kateřina Tvrdoňová z 9.B, na 2. místě se umístila Veronika Hegarová z 8.A a
třetí místo obsadily Radka Holčíková (9.A) a Alena Pajdlová (8.A).
Soutěž organizačně zajistily Mgr. Jana Kubieňová a Mgr. Květoslava Václavíková.
Divadelní představení
V pondělí 8.12. sehráli členové kelečského Junáku pro naše děti z 1. stupně divadelní
představení Král 3.333.
Projektový den pro sedmáky
Jedním z volitelných předmětů sedmáků jsou technické činnosti. A protože ve škole nemáme
dílny, ve kterých by si žáci vyzkoušeli práci s různými materiály, nástroji a stroji, velmi rádi
jsme využili nabídky Střední odborné školy průmyslové a Středního odborného učiliště
strojírenského v Hranicích na projektový den s názvem Dřevo – náš kamarád.
Žáci navštívili s Mgr. Marcelou Vozákovou moderní dílny této školy a čtyři hodiny pracovali
s přírodním materiálem – dřevem. V průběhu dne se žáci dozvěděli vše podstatné o tomto
materiálu, byly jim předvedeny zásady strojního i ručního obrábění dřeva, včetně soustružení.
Podle vlastního zájmu si pak vybrali jeden ze čtyř jednoduchých výrobků ze dřeva, který si

pod vedením vyučujícího mohli vyrobit a odnést domů. Všechny děti dostaly malé
občerstvení a drobné dárečky.
Hlavním cílem tohoto projektu je posílit u dětí vztah k materiálům, s nimiž se dá velmi dobře
pracovat, rozvíjet jejich zručnost, šikovnost a trpělivost při práci, ale také smysl pro hezké a
užitečné věci, na jejichž zhotovení se samy podílely. Akce se setkala s velkým ohlasem a
zřejmě ji vë druhém pololetí zopakujeme.
Kdo ví, třeba už nyní některý z našich sedmáků přemýšlí o tom, zda nebude po skončení
základní školy ve studiu pokračovat právě na této střední škole.
Vánoční jarmark
Konáním vánočního jarmarku završily děti své několika měsíční snažení při výrobě předmětů
motivovaných Vánocemi. Každý prodejní stánek nabízel mnoho krásných a nápaditých věcí a
bylo na první pohled zřejmé, jak dětem na tom, co nabízely a prodávaly, záleží. Odměnou jim
byla škola plná rodičů, prarodičů a kamarádů, kteří si od nich odnášeli velmi hezké vánoční
předměty.
Pavla Čučková, ZŘŠ

Základní škola informuje
Zápis žáků do 1. třídy
Zápis žáků do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kelč oznamuje rodičům, že zápis do 1. třídy proběhne
ve středu 11. 2. 2009
od 13,00 do 16,30 hodin
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2003 (včetně dětí s odkladem školní docházky
z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží svůj OP, rodný list dítěte,
průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i
formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ a na internetových stránkách školy).
Mgr. Roman Blaha, ředitel školy

Mateřská škola Kelč informuje
Nový rok 2009 jsme v naší mateřské škole přivítali 5. ledna „KOUZELNÝMI ZIMNÍMI
POHÁDKAMI“, které dětem zahrály paní učitelky v Kašpárkově divadélku.
V úterý 6. ledna na Tři krále jsme všichni společně navštívili KOSTEL SV. PETRA A
PAVLA v Kelči, kde jsme si prohlédli výstavu BETLÉMŮ.
Tímto programem jsme ukončili „Vánoční rozjímání“ a začali naplňovat cíle našeho dalšího
tématu „My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“. Pozorovali jsme zimní přírodu,
společně hádali, co je schované pod sněhem, pod ledem, sypali ptáčkům zrníčka do krmítek
na školní zahradě. Pozorování „bílého nadělení“ nám přineslo také inspiraci pro zimní
výtvarnou tvorbu.

V pátek 30. ledna přijelo za dětmi do mateřské školy Divadlo „SMÍŠEK“, tentokrát s
„Doktorskou pohádkou“. V únoru nás navštíví ještě Divadelní společnost „TILIA“ s
pohádkou „O králi, kterému bylo zima“.
K tradicím naší mateřské školy patří DĚTSKÝ KARNEVAL“, který každoročně pořádáme.
Už se těšíme a připravujeme na ten, který se uskuteční letos, v neděli 8. února v Kulturním
domě v Kelči. O zábavný program „Maškarní rej“ se postará Lena Freyová z agentury Charlie
team v Orlové.
V současné době se také naši nejstarší předškoláci chystají k zápisu do Základní školy v
Kelči, který se bude konat ve středu 11. února 2009.
Děti prostředí základní školy už dobře znají, každý týden využíváme tělocvičnu ZŠ,
navštěvujeme také 1. třídu před zápisem, aby si děti vyzkoušely, jak se sedí ve školní lavici a
podívaly se, co se už nynější prvňáčci naučili.
Zápis do 1. třídy základní školy je pro děti významný okamžik a my jim přejeme hodně
úspěchů.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
POSEZENÍ SE SENIORY, 3. ročník lyžařského zájezdu do Rakouských Alp,
poděkování Tří králů...
Chtěli bychom Vás pozvat na :
POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 19.února 2009 v 16.00 na faře v Kelči
PROGRAM :
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
DĚJINY NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA
Pro bezbariérový vstup zveme i méně pohyblivé občany.V případě zájmu o dovoz a odvoz,
nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 571 641 018 nebo na pobočce pečovatelské služby
Kelč v přístavbě radnice.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s námi spolupracovali na Tříkrálové sbírce.
Velký dík patří zejména koledníkům, kteří mají největší podíl
na uskutečnění Tříkrálové sbírky. Dále děkujeme všem maminkám, které pro koledníky
připravily občerstvení a také kelečské farnosti.
O výsledku sbírky v jednotlivých obcích Vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Děkují pracovníci pečovatelské služby Kelč

Sbor dobrovolných hasičů Kelč pořádá
3. ročník lyžařského zájezdu do Rakouských Alp,
střediska Hochkar :
dne 13. 3. 2009
odjezd v 0,30 hod z autobusového nádraží v Kelči
příjezd v nočních hodinách
lyžování od 8 do 16 hodin
cena doprava : 640 Kč
skipas : dospělý 30 EUR, ročník 1990-1993 – 22,5 EUR, ročník 1994-2001 – 15 EUR
(množstevní sleva bude vrácena na zpáteční cestě)
Závazné přihlášky s platbou za dopravu se přijímají nejpozději do 10. 2. 2009 !
Za skipas se bude vybírat v autobuse, proto si připravte přesnou částku v eurech podle druhu
skipasu.
Informace a přihlášky – Jaroslav Staša – 606 520 335.

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Jana Juklová
Petr Jiříček
Jarmila Orlová
Josef Kundrátek
65 let
Marie Večeřová
Marie Stašová
70 let
Anna Macháčová
Helena Vykopalová
Františka Kašparová
75 let
Anna Plesníková
81 let
Bohumil Jiříček
Františka Pastrnková
82 let
Blažena Palatová

87 let
Marta Jiříčková
Narození
Vanesa Kubíková

