ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

11/2008

Úvod
Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. – 18.10. 2008 První tři strany podle počtu
hlasů ve všech okrscích Kelče – srovnání

Usnesení z 25.zasedání Rady města Kelče dne 29. 9. 2008




Rada bere na vědomí návrh úpravy rozpočtu k 30.9.2008 a předkládá jej k projednání
zastupitelstvu.
Rada zamítá žádost p. Ondřeje Štěpána, Bystřička 40 o pronájem bytu v penzionu pro
důchodce v Kelči č.p. 290.
Rada bere na vědomí žádost ing. Zdeňka Jiříčka, Hlučín 499/62 o změnu územního plánu
města Kelč k pozemkům p.č. 83/2, 83/1 a 85/1 v k.ú. Němetice a záležitost odkládá k řešení
při další změně územního plánu.








Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových na umístění stavby „Dokončení kanalizace
Komárovice“ v pozemku parc.č. 905/1 v k.ú. Komárovice a dalším jednáním pověřuje
starostu..
Rada schvaluje finanční příspěvek 10.000,- Kč pro TJ Kelč na opravu trávníku fotbalového
hřiště v Kelči.
Rada byla seznámena s požadavky osadního výboru v Němeticích ze dne 4.9.2008 a pověřuje
starostu řešením záležitostí uvedených v bodech č. 3 – 6 zápisu.
Rada souhlasí s převodem pronájmu zahrádky č. 5 pod hřištěm mezi p. Jarmilou Kalousovou a
p. Tomášem Spáčilem, Kelč 502 za stejných nájemních podmínek.
Rada byla seznámena s informací HaB insia, s.r.o., Vsetín o novém produktu „Pojištění
odpovědnosti škol a právní ochrany“ a předává ji ředitelům ZŠ a MŠ v Kelči.

Usnesení z 11. Zasedání Zastupitelstva města Kelč dne
2.10.2008






















Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení z minulých jednání
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o výsledku hospodaření MěÚ Kelč k 30.6.2008 .
Zastupitelstvo schvaluje úpravu rozpočtu roku 2008 dle předložené zprávy v příjmové i
výdajové části na částku 49,238.500,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. pobočka
Nový Jičín na rok 2009 do výše 1 000.000,- Kč, se splatností nejpozději do 1 roku.
Zastupitelstvo schvaluje ručení úvěru budoucími rozpočtovými příjmy města Kelč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc.č. 885/7 ostatní plocha o výměře 130 m2 v k.ú.
Lhota u Kelče, panu Luďku Škařupovi, Kelč – Lhota č.p. 18, za cenu 20,- Kč/m2 .
Zastupitelstvo schvaluje směnu části pozemku města Kelč parc.č. 1328/15 ost. plocha o
výměře 28 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město za část pozemku p. Aleny Sýkorové, Dr. M. Tyrše
3107, Frýdek – Místek parc.č. 223 ost. plocha o výměře 7 m2 v k.ú. Kelč – Staré Město podle
geometrického plánu č. 326-585/2008 ze dne 23.5.2008. Směna bude provedena bez
vzájemného finančního vyrovnání
Zastupitelstvo schvaluje přijetí daru od p. ing. Tomáše Perutky, Kelč č.p. 563 a to
spoluvlastnický podíl 1/54 k pozemkům p.č. 713/2 a 713/3 v k.ú. Kelč – Staré Město a podíl
2/108 k pozemkům p.č. 1802/1, 1802/2, 1802/3 a 1802/4 v k.ú. Kelč – Nové Město.
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemku parc.č. 261 lesní pozemek o výměře 2251 m2 v k.ú.
Babice u Kelče obci Kunovice, IČ: 00635812 za pozemek o podobné výměře, který vytipuje
obec Kunovice.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 504/5 v domě č.p. 504 v Kelči včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kelč - Nové
Město, manželům Anně a Daliboru Tučkovým, Kelč č.p. 504 za cenu 147.660,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje prodej bytu č. 504/4 v domě č.p. 504 v Kelči včetně podílu na
společných částech domu a pozemku parc.č. st. 355 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Kelč - Nové
Město, paní Ludmile Havranové, Kelč č.p. 504 za cenu 197.800,- Kč.
Zastupitelstvo schvaluje manželům Břetislavu a Leoně Vlčkovým, Kelč 568 změnu platebních
podmínek pro úhradu kupní ceny za stavební pozemek p.č. 242/9 v k.ú. Kelč – Staré Město, a
to maximálně ve dvou splátkách s konečným termínem do 30.6.2009.
Zastupitelstvo schvaluje manželům Milanu a Vladimíře Hýžovým, Kelč č.p. 567 změnu
platebních podmínek pro úhradu kupní ceny za stavební pozemek p.č. 242/8 v k.ú. Kelč –
Staré Město, a to maximálně ve dvou splátkách s konečným termínem do 30.6.2009.
Zastupitelstvo schvaluje směnnou smlouvu č. VaK/73/2008 mezi Městem Kelč a Vodovody a
kanalizace Vsetín, a.s..

Program Kina Kelč na měsíc listopad 2008
Neděle 2.listopadu MIMOŘÁDNĚ v 15hod. a potom v 18hod.
BÁTHORY
Čachtice LP 1608. "Věrně se držím všech historických údajů a známých faktů, ovšem do
zaplňování bílých míst historie jsem zapojil svoji fantazii." Tolik Juraj Jakubisko o svém
výpravném pokusu rehabilitovat pověst ženy, známé jako Čachtická paní. Nejdražší film z
české produkce a skutečně to stojí za to vidět ! Koprodukční film ČR, SR, Maďarska a Velké
Británie, vstupné 51Kč.
Neděle 9.listopadu v 18hod.
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Stephena Sommerse vystřídal Rob Cohen, Egypt Čínu, jen všetečná rodina O´Connellových
zůstala stejná a chystá se probudit z tisíciletého spánku prvního čínského císaře. Špatný
nápad. Další pokračování již třetí ze známé série "The Mummy ".
Akční dobrodružný film v kooprodukci USA,Kanada,Německo, v českém znění, vstupně
47Kč.
Neděle 16.listopadu v 18hod.
TOBRUK
Václav Marhoul si natáčením válečného dramatu splnil dávný sen, totiž zachytit střet
mladického idealismu s krutostí války. Pro svůj záměr zvolil osudy českých vojáků,
účastnících se na podzim roku 1941 obrany libyjského přístavu Tobruk obleženého
německými a italskými jednotkami.
Český válečný film, vstupné 45Kč.
Neděle 23.listopadu v 16 hod. !!!
VALL - I
Animovaný hit letošního roku vyšel z produkce Pixaru a titulního hrdinu, malého
počišťovacího robota, posledního z armády jemu podobných, kteří měli dát do pořádku Zemi,
vyslal na dráhu hvězdné love story. Líbil se vám film Nemo? Tak tento je ještě lepší !
Americký animovaný film v českém znění, 103min., vstupné 41Kč.
Neděle 30.listopadu v 18hod.
RUDÝ BARON
Výpravná kronika posledních dvou let života barona Manfreda von Rychthofena, který byl
nejproslulejším leteckým esem 1.světové války.
Vynikající válečný film plný leteckých soubojů z produkce Německo, Vel.Británie, s českými
titulky, 120min., vstupné 45Kč.
Na měsíc prosinec jsme pro vás připravili:
Mamma Mia, Hellboy 2 - Zlatá armáda, Kung Fu Panda, James Bond
Pajdla Miroslav,vedoucí kina Kelč

Kultura
V pondělí 17. listopadu 2008
v Kulturním domě v Kelči

uvede
Pražská komorní zpěvohra hudební komedii Járy Beneše

Růže z Argentiny
režie : Libor Žídek
hrají :
J. Štědroň
J. Fabiánová
J. Přeučil
L. Černíková
E. Čekan
J. Počepický
J. Koutová
A. Sousedíková
J.D. Slávík
L. Buková
V. Vostarek
Začátek představení v 18 hodin, vstupné 100 Kč.

Tradiční přátelské posezení s důchodci
( pozor – změna !!!)
ve čtvrtek 13. listopadu 2008 v 16 hodin
v Kulturním domě v Kelči !!!
Program :
* Pásmo dětí z MŠ Kelč * * Kulturní program s překvapením *
* Tanec a zábava - hraje Elvis Band *
* občerstvení *

Pozvánka na dětské vystoupení
Magdaleny Reifové s programem

„FRANTIŠKOVO ČAROVÁNÍ S MAJDOU“
Umělecká agentura Pragokoncert připravila pro děti z Hranic na Moravě a okolí malý dárek
ve formě vystoupení Magdaleny Reifové s programem „Františkovo čarování s Majdou“.
Vystoupení je připraveno na neděli 30. listopadu
v 15:00 hod. v sále Sokolovny v Hranicích na Moravě.

Františkovo čarování s Majdou je dětské představení volně navazující na oblíbený televizní
pořad České televize. Majda a její kamarád z Famfárie si v něm povídají a zpívají spoustu
půvabných písniček o kamarádech, zvířátkách, moři, létání, zahrají si na piloty, školku, a taky
se dozví „kampak teče voda z vany“. Součástí představení je skládačkový paraván, který se
během představení proměňuje.
Pokud byste měli zájem se představení zúčastnit, vstupenky zakoupíte:
Sazka – 581 601 425
Nikola Hofmanová, Pragokoncert Bohemia a. s.

Kopaná
Sobota 27.9.2008
- žáci starší – Val. Meziříčí – Kelč 8 : 1
- žáci mladší – Val. Meziříčí – Kelč 6 : 1
- dorost starší – Kelč – Dolní Němčí 2 : 1
- dorost mladší – Kelč – Dolní Němčí 1 : 1
- muži – Kelč – Horní Lideč 2 : 1
Tentokrát se naši hráči na body opravdu nadřeli. Soupeř přijel s taktikou pozorně bránit se
všemi hráči na své polovině. Našim hráčům tento val dělal problémy. První poločas
hostujícím hráčům taktika vyšla. Ve druhém poločase si dali vlastní branku, malá domů. Klid
do našich řad zařídil brankou Radim Pastrnek. Hosté ještě z rychlého protiútoku snížili, avšak
na víc už se nezmohli
Neděle 5.10.2008
- žáci starší – Kelč – Štítná nad Vláří 1 : 3
- žáci mladší – Kelč – Štítná nad Vláří 2 : 3
- dorost starší – Štítná nad Vláří – Kelč 8 : 0
- dorost mladší – Štítná nad Vláří – Kelč 2 : 3
- muži – Loučka – Kelč 1 : 3
DERBY. První poločas byli lepším týmem domácí hráči. Vytvořili si šance, ale neproměnili
ani ty největší šance. Až ve druhém poločase se trefil Radim Šnajdr, tuto střelu podcenil náš
brankář. Dlouho se však domácí hráči neradovali, o vyrovnání se postaral Petr Vlček. O
navýšení skóre se postaral Lukáš Machač. Dílo dokonal střídající hráč Hlavica . Naši hráči tak
potvrdili roli favorita.
Sobota 11.10.2008
- dorost starší – Kelč – Ostr.N.Ves 1 : 2
- dorost mladší – kelč – Ostr.N.Ves 3 : 1
- muži – Kelč – Vel. Karlovice „B“ 5 : 1
Rezerva Karlovic si také odvezla pětku, i když našim hráčům nedali nic zadarmo. Kanonádu
odstartoval Martin Pastrnek. V prvním poločase rozdal rozhodčí několik žlutých karet, pak
bylo jen otázkou času, kdo půjde jako první do sprch. Byl to náš stoper Radim Minář. Druhou
branku si nešťastně srazil hostující hráč po střele Vaška Škařupy. Ruka v pokutovém území
znamenala pokutový kop. Mizera proměnil. Ojedinělý protiútok hostí, faul brankáře Svobody,
červená karta a tudíž vyloučení. I takto oslabeni stříleli naši hráči branky, z trestného kopu
Vašek Škařupa. Na pověstnou rukavici upravil Lukáš Machač.
Neděle 12.10.2008

- žáci starší – Kelč – Juřinka 0 : 3
- žáci mladší – Kelč – Juřinka 0 : 3
Miroslav Červek

Základní škola informuje
Exkurze do Osvětimi a Krakova
26. září absolvovalo 26 žáků z 9. ročníku dějepisně – zeměpisnou exkurzi do Muzea
holocaustu v Osvětimi a Březince a dále pak do Krakova, jehož historické centrum patří mezi
významné polské památky. Vzdělávací program v Památníku holocaustu Osvětim a
královském městě Krakov (hradní komplex Wawel, Krakovská katedrála,historická část:
kostel sv. Ondřeje, Rynek Glowny, kostel sv. Vojtěcha, Sukiennice, Mariánský chrám,
Radniční věž, …) je velmi vhodným doplněním výuky dějepisu a zeměpisu pro žáky 2.
stupně.
ZUŠ Valašské Meziříčí zahájila svou činnost
V pondělí 15. září zahájila pro letošní školní rok u nás ve škole svou činnost ZUŠ Valašské
Meziříčí. Děti navštěvují lekce hry na klavír, lekce hry na kytaru a obor literárně dramatický.
Výuka v hudebním oboru i oboru literárně dramatickém vychází z učebních plánů a osnov pro
ZUŠ.
Vedení školy podporuje kreativitu učitelů a individuální přístup k jednotlivým žákům. Výuka
je vedena aprobovanými odborníky podle nových metodických trendů.
Součástí hry na nástroj je také hudební nauka v 1. až 5. ročníku studia. Ve vyšších ročnících
se výuka rozšiřuje o komorní nebo souborovou hru.
Vyučující :
Ivan Trpík (Konzervatoř Jaroslava Ježka Praha, SUPŠ)
- klasická a elektrická kytara (jazz, blues, latinské rytmy),
Adéla Zahradničková (Konzervatoř Brno)
- klavír.
Obor literárně dramatický rozvíjí mluvní, rytmické, pohybové, dramatické, improvizační a
slovesné předpoklady žáků a vybavuje je tak pro přirozeně kultivovaný projev.
Učí novým způsobům myšlení a komunikace, učí jednat a mluvit bez přípravy, vytváří živý
vztah k předloze literární či divadelní, pěstuje cit pro rytmus a tvar, rozvíjí kulturu mluveného
projevu. Žáci se umí samostatně a osobitě vyjádřit dramatickou hrou, přednesem, pohybem,
vlastním textem, prostřednictvím loutky.
V rámci výuky probíhá také příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoře, JAMU a
DAMU.
Vyučující :
MgA. Bohumila Plesníková (DAMU).
Jsme moc rádi, že spolupráce s meziříčskou ZUŠ takto zdárně probíhá a že jsme tak mohli
některým našim žákům rozšířit oblasti, které je zajímají a v nichž se mohou rozvíjet.
Keramika hrou
30. září zahájil svou činnost již po několikáté kroužek Keramika hrou. Tradičně o něj mají
zájem především žáci 1. stupně, občas se ale přidá i někdo z nižších ročníků stupně druhého,
zvláště v případech tzv. tematických hodin motivovaných např. Vánocemi nebo Dnem matek.
Přírodovědný klokan
Do této soutěže se letos zapojili naši osmáci a deváťáci. Jedná se o obdobu Matematického

klokana, který je ale soutěží mezinárodní, zatímco Přírodovědný klokan je soutěží
organizovanou Přírodovědnou fakultou UP Olomouc. Cílem této soutěže je vzbudit mezi žáky
zájem o technické a přírodovědné obory.
Výsledky byly následující:
Kategorie: žáci 9. tříd
1. Jakub Plesník, 9.B, 78 bodů
2. Daniel Zetek, 9.A, 65 bodů
3. Lukáš Vall, 9.A, 64 body
Kategorie: žáci 8. tříd
1. Pavlína Hermannová, 8.B, 60 bodů
2. Jana Plesníková, 8.B, 57 bodů
3. Barbora Hlavicová, 8.B, 53 body.
Děkujeme vyučujícím 2. stupně za organizaci celé soutěže.
Soutěž v kuželkách
Školní sportovní klub ve spolupráci s učiteli tělesné výchovy a oddílem kuželek TJ Kelč
připravil pro žáky 5. – 9. ročníku soutěž s názvem „Deset hodů do plných“(kuželek).
Každá ročníková kategorie měla své tři nejlepší hráče a celá soutěž ukázala, že mezi žáky je
hodně skrytých talentů. Je docela škoda, že se tomuto sportu zatím nevěnují systematičtěji.
Členové oddílu se dali slyšet, že by nové členy rádi uvítali mezi sebou.
Je možné, že si někteří z žáků cestu do kuželkářského oddílu tímto způsobem najdou.
Děkujeme organizátorům celé akce za její zdárný průběh.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola Kelč informuje
Podzimní kouzlení v Mateřské škole Kelč...
Podzim se ujal své vlády a my s dětmi využíváme jeho plodů k rozmanitým činnostem.
Pohybové hry, výtvarné i hudební činnosti jsou motivovány barevnou podzimní přírodou.
Děti naplno vnímají atmosféru měnící se přírody a její přípravu na zimní spánek. A tak v
dětských projevech, ať již jde o tvořivou hru, či dramatické ztvárňování můžeme pozorovat
sílu dětské obraznosti a tvořivosti. Děti se tak prožitkovým učením seznamují s přírodou,
všímají si podzimu v jeho proměnách. Stromy se začínají zabarvovat a postupně shazují své
nádherné listy. Na vycházkách se rozhlížíme, povídáme si a sbíráme přírodniny, které
využijeme ve třídách k výtvarným hrátkám. Děti s nadšením tvořily stromy, otiskovaly listí,
navlékaly šípky a jeřabiny, vytvářely zvířátka z kaštanů, ježky z bodláků apod. Ovoce a
zeleninu jsme zase proměnili v panáčky podzimníčky. Vyráběli se z brambor, řepy, kukuřice
a barevných jablíček. Vše jsme pak vystavili v šatnách a třídách, abychom tu podzimní krásu
ukázali rodičům a všem návštěvníkům školy.
U vchodů do mateřské školy kralovala dýňová strašidla, která pro nás vyrobili žáci
Odborného učiliště Kelč. Naše děti se toho kouzlení s dýněmi v odborném učilišti zúčastnily a
s dýňovými strašidly si přinesly i pěkné zážitky.
S podzimem přichází i čas pouštění draků. S pomocí paní učitelek si děti vyráběly dráčky,
naučily se písničky, básničky a když nám říjnový den připravil to správné počasí-sluníčko a
vítr, mohli jsme jít draky vyzkoušet. Pestrý dračí průvod, který vyrazil na kopec, se nedal
přehlédnout. Každá třída s sebou měla draky vyráběné i kupované. Snažení a vytrvalost se

vyplatily a draci postupně vzlétli k modré obloze. Děti si společně zazpívaly píseň „Vyletěl si
pyšný drak“a všichni si dračí dopoledne pěkně užili. Draky děti využily také při cvičení v
tělocvičně Základní školy Kelč, kterou navštěvujeme každý týden ve čtvrtek, kde máme větší
prostor k pohybovým činnostem.
Nezapomínáme ani na kulturní dění. V pátek 24.10. vystoupili naši nejstarší předškoláci se
svým programem na Paraakademii v Kulturním domě v Kelči, kterou uspořádalo Občanské
sdružení Anděl. V pondělí 27.10. jsme se zúčastnili lampiónového průvodu, kde také děti
svým malým vystoupením přispěly k slavnostnímu rázu večera.
13. listopadu budou děti vystupovat se zábavným programem při Posezení s kelečskými
důchodci v Kulturním domě v Kelči. A potom už nastane čas očekávání „Martina na bílém
koni“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Finále MISS AEROBIK Juniorek Česka a Slovenska 2008, Začátek nového školního
roku na zámku...
Finále MISS AEROBIK Juniorek Česka a Slovenska 2008 ( MS )
V sobotu 11. října 2008 se ve Frýdku Místku v Kině Vlast fandilo !
Komu ? Báře Kunovské, žačce 9. třídy ZŠ Kelč, která se v obrovské konkurenci probojovala
do finále soutěže o nejkrásnější dívku aerobiku. V hledišti měla svou nejbližší rodinu,
kamarádky ze školy a další fanoušky.

Dívky soutěžily ve čtyřech disciplínách : konverzace s moderátorem Patrem Salavou, volná
sestava v aerobiku, jízda na rotopedu a promenáda v plavkách. Bára velice zapůsobila v první
disciplíně, kdy vystupovala sebevědomě, přirozeně a svým krásným úsměvem okouzlila
nejednoho diváka a porotce. Rotoped dal dívkám pořádně zabrat a v sestavě aerobiku bylo
vidět, že dívky, které se věnují sportovnímu aerobiku 8 a více let, že mají oproti jiným
výhodu. Promenáda v plavkách je oblíbená disciplína ve všech soutěžích o miss, nebylo tomu
jinak ani u juniorek. Báře to ohromně slušelo a podle našeho mínění patřila k těm nejhezčím.
I když Bára nakonec neskončila mezi třemi nejúspěšnějšími, pro rodiče, kamarády a ostatní
byla prostě jedničkou.
Přejeme Báře hodně radosti při aerobiku, úspěchů v soutěžích a štěstí v životě.

Začátek nového školního roku na zámku
První zářijový den naplnily třídy zámku nejen tradiční obory zahradnické, zednické, šití
oděvů, zámečnické, ale nabídku jsme v tomto školním roce rozšířili o nový obor prodavačské
práce.
Žáci se brzy po prázdninách adaptovali a vrhli s chutí do práce:

- 23.září proběhla v učilišti i v okolí školy a ve městě Kelč humanitární sbírka s názvem
SVĚTLUŠKA, která byla zaměřena na pomoc nevidomým. Děvčata z pečovatelského oboru
prodávala upomínkové předměty, které si mohli zájemci zakoupit a tím podpořit
hendikepované občany se zrakovým postižením. Podařilo se jim vybrat finanční částku 1340,, která byla odeslána do nadace Českého rozhlasu, jenž je mediálním partnerem. Děkujeme
všem, kteří podpořili tuto akci.
- Již od poloviny září se zahradníci připravovali na vazačskou soutěž, která probíhala ve
dnech 27. a 28. 9. 2008 v Tovačově. Výstavu a druhý ročník soutěže pořádali přerovští
zahrádkáři. Obou ročníků jsme se zúčastnili a z toho letošního dovezli tu nejcennější trofej.
Andrea Popelíková, žákyně druhého ročníku se svou čarodějnicí a celou kompozicí získala 1.
místo. Soutěžní témata byla dvě, halloweenská dýně a dýně s květinovou výzdobou na
zahradní stůl. Expozice byla také vystavena na Podzimní výstavě ve dnech 4. -5. října 2008v
kulturním domě ve Všechovicích.
- V měsíci říjnu jsme zahájili zájmovou mimoškolní činnost. Žáci našeho učiliště mají
možnost zapojit se do nejrůznějších kroužků, například do hudebního, keramického,
sportovního, literárního či vazačského, máme i kroužek němčiny.
- V neposlední řadě se nám podařilo spojit příjemné s užitečným a žáci druhých ročníků oboru
zahradnické práce vyřezali dýně i pro MŠ v Kelči. Připravili si pro děti ze třídy Ježečků,
Berušek a Koťátek ve středu 8.10. a v pátek 10. 10. příjemnou hodinku. Dýně schovali v
areálu zahrady a děti je spolu s paní učitelkou hledaly. Počasí nám přálo a sluníčko dokreslilo
příjemný nádech podzimního dopoledne. Všechny čtyři dýně si pak za pomocí našich
budoucích šikovných zahradníků odvezli do školky ke vstupním dveřím.

- I letos navazujeme na tradiční úspěchy ve sportovních soutěžích. Doposud se uskutečnily
dvě meziučilištní soutěže, ve kterých jsme vždy obsadili medailové pozice.
Jako každý rok i letos pořádá Odborné učiliště Kelč Den otevřených dveří dne a to 7.listopadu
v době od 8 : 00 - 17 : 00 hodin. K prohlídce budou zpřístupněny všechny prostory školy,
pracovny, internát i všechny prostory související s výukou a praxí za běžného školního dne.
Všichni jste srdečně zváni.
Honešová

Společenská kronika
Naši jubilanti
Jubilanti
60 let
František Srkala Kelč
Josef Bek Kelč
65 let
Jaroslav Matyska Kelč
Josef Rakovský Kelč
Josef Novosad Němetice
70let
Bohuslava Plesníková Lhota
80 let
Miroslav Kunovský Němetice
83 let
Vlasta Orlová Kelč
88 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Jiříček Kelč
89 let
František Jiříček Kelč
Narození
Vilém Spáčil
Sňatky
Jan Mlčák * Veronika Smolková
Lumír Bednář * Gabriela Baránková
Úmrtí
Břetislav Kovalčík 61 let

