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Úvod
Větrná elektárna ...
Již nějakou dobu probíhají jednání mezi městem a firmou Ventureal o možnosti výstavby 5
větrných elektráren v katastru naší obce. Jedná se o netradiční ekologické využití energie
větru pro výrobu elektrického proudu. Firma má zájem postavit v lokalitě „kopce“ 5 stožárů o
výšce 100m a na ně umístit generátory o výkonu 2,75 MW. Tyto generátory bude pohánět
vrtule o průměru 100m. Vrtule jsou pomaloběžné ( 16 – 20 otáček za minutu ), a proto
nevytvářejí hluk, který by mohl narušit životní prostředí.
V nedávné době proběhla beseda se zástupci firmy a občany obce Kelče o tomto záměru.
Bohužel, zájem ze strany občanů byl mimořádně malý. Proto se obracím na občany našeho
města i místních částí, aby se k problému větrných elektráren vyjádřili. Vždyť jenom na
základě znalosti názoru většiny našich spoluobčanů může zastupitelstvo města kvalifikovaně
rozhodnout.
Podrobnější podklady je možné zajistit na městském úřadě. Jsou to předběžné informace, na
jejichž základě je možné vyjádřit svůj postoj k tomuto problému.
Jde o závažné rozhodnutí do budoucnosti, které se dotkne každého z nás. Proto vás všechny
žádám, abyste své připomínky a názory adresovali na městský úřad, a to buď písemně, emailem nebo je uplatnili na webových stránkách města ( www.kelc.cz).
Vaše názory jsou velmi potřebné pro správné rozhodnutí zastupitelstva města.
V současné době obcházejí pracovníci projekční organizace občany se žádostí o vyjádření ke
vstupům na pozemky. Pro vysvětlení uvádím :
Projektanti zpracovávají plány na rekonstrukci vodovodu v Kelči a součástí jsou i projekty
jednotlivých přípojek, které jsou ve vlastnictví občanů a vedou přes soukromé pozemky. Aby
se tyto projekty mohly zpracovat, potřebuje projektant souhlas se vstupem na pozemky
jednotlivých občanů. Tím dochází k urychlení projektových prací, které by si museli jinak
občané zajišťovat sami. Věřím, že vyjdete těmto pracovníkům vstříc a umožníte urychlenou
rekonstrukci vodovodní sítě v Kelči.
Ing. Stanislav Pitrun, starosta

Usnesení z 5.zasedání Rady města Kelče dne 19. 3. 2007









Rada vyhlašuje záměr pronájmu pozemků parc.č. 2576 a 2577 (lesní pozemky) v k.ú. Police u
Valašského Meziříčí.
Rada bere na vědomí žádost pana Stanislava Pelce, Kelč – Němetice čp.62 o odprodej částí
obecních pozemků parc.č. 418/1, 424/2 a 685/1 v k.ú. Němetice a předává ji k vyjádření
osadnímu výboru v Němeticích.
Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku parc. PK č. 314/1 v k.ú.Kelč – Staré Město (
žádost MEGACORP – Plus.s.r.o., Kelč čp.455).
Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemků parc.č. 596/2 a 621/1 a záměr pronájmu části
pozemku parc.č. 621/1 v k.ú. Babice u Kelče. (žádost pana Viktora Petruše, Seifertova 705,
Valašské Meziříčí).
Rada vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku parc.č. 992/13 v k.ú. Kelč – Nové Město
(žádost pana Zdeňka Orla, Kelč čp.502).
Rada schvaluje odprodej movitého majetku obce – 2 ks stavební vrátky panu Jaroslavu
Pajdlovi, AKORD – soukromá firma služeb, Kelč čp.462. Dalším jednáním pověřuje starostu.









Rada schvaluje návrhy mandátní smlouvy č. 04/2007 a smluv o dílo č. 04/2007 a 05/2007 s
Ing.Evou Rubíčkovou, Masarykovo nám.9, Kroměříž na zpracování agendy zadávacího řízení a
vyhodnocení projektů u staveb „Rekonstrukce kulturního domu čp.224 v Kelči“ a
„Rekonstrukce ZŠ Kelč“. Dalším jednáním pověřuje starostu.
Rada bere na vědomí zprávu POLICIE ČR, obvodní oddělení Valašské Meziříčí o přehledu
trestné činnosti, přestupků a dopravní nehodovosti na území města Kelč za rok 2006.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SDH Kelč ve výši 15 000,- Kč na činnost a
vybavení družstev mladých hasičů v roce 2007.
Rada byla seznámena s nabídkou společnosti ZFP akademie, Obchodní 580, Vranovice, na
změnu dodavatele elektřiny a produktů sociálních programů a nabídku odkládá.
Rada bere na vědomí informaci JUDr. Gehringera, Kelč – Němetice čp. 27 o formách
příspěvků obci při výstavbě větrných elektráren od společnosti ČEZ a.s.
Rada byla seznámena s žádostí ZŠ Kelč o financování výuky logopedie z prostředků obce.

Program Kina Kelč na měsíc květen 2007
Neděle 6. května v 19 hod.
KRVAVÝ DIAMANT
Leonardo Di Caprio si v akčním dramatu Edwarda Zwicka střihl roli žoldáka kšeftujícího s
drahokamy.
Americký autentický thriller s českými titulky, vstupné 45 Kč.
Neděle 13. května v 17 hod. - hrajeme pro děti
PAST NA ŽRALOKA
Animovaná komedie o rybákovi jménem Pi, snažícím se uchránit svůj domov a svou
milovanou rybku před agresivním žralokem.
Americký kreslený film v českém znění, vstupné 35 Kč.
Neděle 13. května v 19 hod.
NOC V MUZEU
Ben Stiller co by noční hlídač v muzeu zažívá s oživlými exponáty ta nejpodivnější
dobrodružství - aspoň v komedii režiséra Shawna Leviho.
Americká komedie v českém znění, vstupné 39 Kč.
Neděle 20. května v 19 hod.
KVASKA
Filip Tomsa a Lucie Vondráčková v hudebním filmu Mirjam a Daniela Landových o
kriminálníkovi, hledajícím vysněnou lásku během vzniku divadelního muzikálu.
Česká hudební komedie, vstupné 41 Kč.
Neděle 27. května v 19 hod.
MAHARAL - Tajemství talismanu
Barbora Seidlová, Bořivoj Navrátil a Maroš Kramár pátrají po pokladu,ukrytém v Praze na
začátku 17.století rabínem Löwem. K městu se ale blíží povodeň...
Český dobrodružný film, vstupné 39 Kč.
Na měsíc červen připravujeme:
Goyovy přízraky, Poslední skotský král nebo 300: Bitva u Thermopyl.
Pajdla Miroslav, vedoucí kina Kelč

Základní škola informuje
Dne 14.března 2007 proběhla ve Valašském Meziříčí na ZŠ Vyhlídka okrsková kola dívek a
chlapců v basketbalu. ZŠ Kelč přihlásila družstva dívek i chlapců.
Děvčata obsadila v turnaji pěkné 2. místo, když jen těsně podlehla domácím – ZŠ Vyhlídka
13:9 a porazila ZŠ Křižnou 20:4. Naše děvčata nás reprezentovala v tomto složení:
Tomášková Veronika a Holčíková Dagmar z 8B, Kunovská Hana a Plesníková Iveta z 9B,
Ryšková Marie ze 7B, Stašová Lenka, Žákovská Silvie a Holčíková Radmila ze 7A,
Plesníková Veronika z 6A, Pavlíková Ester ze 6B.
O něco méně se již dařilo našim chlapcům, kteří nastoupili proti basketbalovějším i starším
soupeřům. Ve skupině B podlehli ZŠ Salvátor 1:24 a pak i vítězi celého turnaje ZŠ
Masarykova 4:26. Obsadili tak 3. místo ve skupině a celkově 5.-6.místo spolu s Gymnásiem
Fr. Palackého míst ze sedmi účastníků turnaje.
I tady se sluší vyjmenovat hráče, kteří naši školu reprezentovali:
Plesník Tomáš ze 2. třídy, Ryška Stanislav z 5. třídy, Plesník Ondřej z 6A, Vybíral Tomáš,
Pivovarčík Tomáš a Jiříček Robert ze 6B, Valla Lukáš, Greš Radek a Kubieň Jakub ze 7A,
Hlavica Jan a Plesník Jakub ze 7B.
Všem hráčkám a hráčům patří poděkování za dobrou reprezentaci naší školy.
Petr Zátopek


Soutěž v basketbalu - Nestlébasket 2007
Naše škola se v letošním školním roce zapojila do basketbalové soutěže s názvem
Nestlébasket 2007.
Jedná se o celorepublikovou basketbalovou soutěž vypsanou pro žáky a žákyně
do 7. ročníku a mladší – tedy basketbalový „potěr“, který se základům basketbalu teprve učí.
Poslední březnový týden byl rezervován pro okresní finále postupové kolo této soutěže, nad
níž převzala sponzorskou záštitu firma Nestlé Česká republika.
ZŠ Kelč byla pověřena pořádáním okresního finále dívek. V pondělí 26. března jsme přivítali
jediného soupeře, a to děvčata ze ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí. Hrálo se 4x po osmi
minutách. Od samého začátku se naše holky do soupeře „zakously“, vytvořily si dostatečný
náskok a ten udržovaly s přehledem až do konce zápasu. Výsledek - ZŠ Kelč – ZŠ Vyhlídka
39:10. Děvčata podala velmi
solidní a bojovný výkon. Nejvíce se dařilo Ester Pavlíkové z 6.B, která nastřílela 24 bodů, a
Lence Stašové ze 7.A, která zatížila konto soupeře 13 body.
Naše holky - Marie Ryšková, Barbora Pelcová a Petra Kašíková ze 7.B, Lenka Stašová , Silvie
Žákovská a Radka Holčíková ze 7.A, Ester Pavlíková a Barbora Hlavicová ze 6.B a Veronika
Plesníková z 6.A, postupují do krajského kola, které se uskuteční 24. dubna od 9:00 opět v
tělocvičně ZŠ Kelč..
Okresní finále chlapců se konalo 28.3. v tělocvičně ZŠ Vyhlídka ve Valašském Meziříčí. K
turnaji se dostavila 3 družstva (ZŠ Vidče, ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí a ZŠ Kelč). V prvním
zápase narazili naši hoši na družstvo ZŠ Vidče, které porazili po urputném boji 14:8. K
druhému zápasu se ZŠ Kelč postavila proti domácím ze ZŠ Vyhlídka. Skóre se přelévalo jako
na houpačce. Kluci hráli jako o život. Nakonec podlehli nejtěsnějším rozdílem 19:20 a v
turnaji tak obsadili pěkné, ale bohužel nepostupové druhé místo. Za bojovnost a
předvedenou hru je nutno poděkovat následujícím žákům – Tomáši Plesníkovi z 2.A, Staňovi
Ryškovi z 5. třídy, Ondřeji Plesníkovi z 6.A, Tomáši Vybíralovi z 6.B, Radku Grešovi, Jakubu
Kubieňovi a Lukáši Vallovi ze 7.A, Janu Hlavicovi a Jakubu Plesníkovi ze 7.B a Ondřeji Dobešovi
z 6.třídy. Všichni perfektně reprezentovali školu a zároveň soupeřům ukázali, že s
basketbalovou Kelčí bude třeba do budoucnosti počítat.
Petr Zátopek







Velikonoční jarmark
Již podruhé jsme u nás ve škole uspořádali těsně před Velikonocemi jarmark inspirovaný
tímto svátkem jara. Využili jsem opět místnost školní jídelny a přidali jsme navíc spojovací
chodbu mezi budovami školy, aby měly třídy více místa na prezentaci a prodej svých výrobků.
Bylo se na co dívat a bylo opravdu co nakupovat. Fantazie dětí, jejich rodičů i vyučujících,
kteří dětem pomáhali, je asi hodně velká, protože se objevily zcela nové a velmi hezké a
originální výrobky. Úspěch akce je měřitelný nejen velkým počtem návštěvníků z řad rodičů,
příbuzných a přátel dětí, ale také utrženými penězi za prodej.
Akce pro deváťáky
Ve spolupráci s pracovníky sdružení AKROS (AtivizaceRodinOhroženýchSociálníexkluzí) při
vsetínském Azylovém domě jsme připravili pro obě deváté třídy besedu na téma Sestavování
rodinného rozpočtu. Cílem této besedy je naučit žáky formou simulační hry sestavit rodinný
rozpočet a ukázat žákům výhody dobře sestaveného rozpočtu pro rodinu. Z dlouhodobého
hlediska působí program preventivně a snižuje riziko vzniku rodin ohrožených sociálním
vyloučením.
Začal COCA - COLA CUP – Školský pohár
V pátek 13. dubna sehrálo fotbalové družstvo ve složení Radim Plesník (4. tř.), Adam Hrdlička,
Ondřej Valaska, Jakub Plesník (7.B), Tomáš Foukal, Tomáš Sofka, Radim Mácha (8.A),
František Kunovský (8.B), Petr Mareček, Petr Minář, David Vlček, Roman Jiříček, Tomáš
Hlavica (9.A) a Tomáš Rusek (9.B) první zápas v kopané letošního Coca
-cola cupu Školský pohár. Soupeřem bylo družstvo ZŠ Všechovice a naši kluci vyhráli 4:1.
Postupují tedy dále a čekají je další zápasy.

PhDr. Pavla Čučková, ZŘŠ

Mateřská škola informuje
Je tady květen, nejkrásnější jarní měsíc, který se přímo nabízí k vycházkám a výletům do
přírody. Proměny přírody nás inspirují ke společným hrám a poznávání.
Děti pozorují a seznamují se s živočichy na rozkvetlé louce, u rybníka, v lese. Na školní
zahradě sledujeme po celý rok proměny „naší jabloňky“.
Školní zahrada se tak stává učebnou i místem odpočinku a relaxace. Hlavně ale slouží k
pohybovým činnostem, protože zdravý pohyb zařazujeme do svého vzdělávacího programu
každý den. Zapojili jsme se také do výtvarné soutěže „Co dělám pro své zdraví“.
Vycházky do přírody nám dávají podněty k nápaditému tvoření ve třídě. Rozkvete tak nejen
zahrada, ale i třída a herna.
Děti se v mateřské škole seznamují také s exotickými zvířátky, na která se pojedou všichni
společně podívat 16. května do ZOO Lešná.
Měsíc květen je spojen s oslavou Dne matek. Děti si připravují pro maminky dárečky a v
mateřské škole jim popřejí ve čtvrtek 10. května. Na toto společné setkání se všichni moc
těšíme. Popřejeme maminkám hodně zdraví a radost z dětí.
Svatava Dohnalová,
ředitelka Mateřské školy Kelč

Různé
Zámecké okénko

Pečovatelky pečují
V roce 2004 rozšířilo OU Kelč své obory : zedník, zahradník, zámečník a švadlena o nový
obor : „Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce“. „NAŠE“
pečovatelky svou odbornou pečovatelskou činnost začaly ve druhém ročníku, po absolvování
provozních prací v prvním ročníku na učilišti v Kelči. Nyní mají svůj odborný výcvik v
domově důchodců v Radkově Lhotě.Toto s námi spolupracující zařízení sociálních služeb
bychom čtenářům Zpravodaje rádi představili, včetně činnosti našich žáků v něm.
Domov důchodců Radkova Lhota se nachází nedaleko Dřevohostic v okrese Přerov.Posazen
je v krásném prostředí, zaplněn parčíky, lavičkami a fontánou.
Domov – zámeček byl dán do provozu 18.července 1958, kdy byla kapacita lůžek okolo
padesáti a starost za vše převzaly řeholní sestry Řádu svatého kříže v počtu 4-5 osob.
V současné době je kapacita zařízení 129 lůžek, kdy o provoz a péči se stará 63 zaměstnanců.
Domov důchodců je rozdělen na 3 oddělení. V nadstandardních pokojích ve druhém patře
jsou ubytováni chodící klienti ve tří, dvou a jednolůžkových pokojích.
Dle mobilnosti pak postupuje ubytování až do přízemí, kde je uzavřená spodní část (někteří
však chodí na terasu) a ubytováni jsou lidé trpící demencí.
Během celého roku personál organizuje pro své obyvatele kulturní a společenské akce např.
zájezdy, olympiády, besedy, kácení máje, vodění medvěda.. Pracuje tu řada zájmových
kroužků, k dispozici jsou kulturní místnosti s televizí, kantýny, knihovna, stolní tenis, terasy.
Klienti mají možnost v průběhu roku navštěvovat místní kapli, kde po celý rok slouží denně
bohoslužby pan farář, který je v tomto prostředí velmi spokojený a líbí se mu, že se dobře
vaří, nekrade se a je zde krásná příroda.
Za povšimnutí stojí také neméně důležité rehabilitační oddělení, které je vybaveno
rehabilitačními pomůckami a přístroji.Velká moderní prádelna, vlastní kuchyně s celodenní
stravou včetně diet stručně ukončila naši prohlídku domova důchodců.
V tomto pěkném prostředí jsme zastihli nejen děvčata – pečovatelky v akci. Ale Láďa –
pečovatel s Janou právě polohovali ležící klientku, která si chválila, jaký k ní mají všichni
pěkný vztah. Sama nechodí a je vděčná za kvalitní práci, ochotu, povzbuzující slova.
Také paní Veselá z nadstandardního pokoje se usmívala. Sice málo slyší, ale jinak je
soběstačná, ráda hraje karty a čeká na děvčata jen při převlékaní postelí, kde kromě
převlékání a vynášení pokojového WC práce děvčat končí.
Dozvěděli jsme se, že děvčata jsou oblíbená, nešetří pěknými slovíčky, úsměvem, který nic
nestojí, ale jejich „bábinky a dědulky“ rozveselí.
Ředitel zařízení, pan Emil Skácel, vyjádřil spokojenost, kladně hodnotil vzájemnou spolupráci
mezi OU Kelč a DD v Radkově Lhotě.
I my jsme rádi, že naše děvčata rozšířila skupinu pracovníků v Radkove Lhotě a jsou
nápomocná při plnění úkolů, které si dali všichni zaměstnanci, a to: umožnit klientům strávit
důstojné stáří na odpovídající životní úrovni a k jejich spokojenosti.
Maxim Gorkij kdysi řekl: „ Největší potěšení, největší radost v životě –
cítit se potřebným a blízkým lidem“.
Ema Muricová

Různé
Prezentace Odborného učiliště Kelč v Praze.

Prezentace Odborného učiliště Kelč v Praze.
V předvelikonočním týdnu se žákyně našeho odborného učiliště z oboru šití oděvů zúčastnily
Celostátní módní přehlídky odborných učilišť a praktických škol, která se v tomto školním
roce uskutečnila v Praze.
Tato akce byla setkáním škol podobného zaměření jako je kelečské učiliště. Vlastní módní
přehlídka proběhla v secesním hlavním sále Národního domu na Smíchově, kde žákyně 17
učilišť z celé republiky, předvedly
výsledky své tvořivé práce. Prezentace modelů byla velmi pěkná, pestrá, jak co do materiálů,
tak co do typů jednotlivých druhů oděvů.
Žákyně učiliště předváděly pod vedením paní učitelky Jarmily Pavelkové a Zdenky Jiříčkové
jak šaty společenské, tak i oděvy a doplňky vycházkové a sportovní.
Vlastnímu společenskému večeru předcházela v rámci třídenního pražského pobytu prohlídka
hlavních pamětihodností Prahy. Děvčata navštívila Staré Město, Hradčany, Petřín, Václavské
náměstí a spoustu dalších zajímavostí.
V rámci programu se našel čas i na výměnu názorů a zkušeností, a to jak mezi žáky, tak i
mezi pedagogy a vedením jednotlivých škol.
Krásné vzpomínky na zdařilou akci jsou částečně znehodnoceny celorepublikovým
soumrakem krásného řemeslného oboru „Švadlena“, který má svou bohatou historii na
odborném učilišti ve městě Kelč.
René Kolařík

Různé
XI. KVĚTINOVÝ DEN - STŘEDA 16.5.2007
Motto: Tiká v každé rodině
Milí občané,
již tradičně proběhne v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině - KVĚTINOVÝ
DEN.
Letošní tématické zaměření sbírky je výchova ke zdravému způsobu života v rodině.
Jako každý rok tuto sbírku zajišťují skautky. Dvě skupiny děvčat vám budou opět během
dopoledne nabízet žlutý kvítek měsíčku lékařského.
Děkuji za výtěžek sbírky v roce 2006, bylo vybráno 9846,-Kč . Bude využit na účel sbírky:
nádorová prevence, zlepšení kvality života onkologických pacientů a podpora provozu Ligy a
onkologického výzkumu.
Pokud máte zájem o další informace, můžete navštívit www stránky Ligy proti rakovině.
Těšíme se na setkání s Vámi a na Vaši štědrost.
Skautky a Hanka Stromšíková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás srdečně zve na již 17.ročník
rybářských závodů pořádaných
v sobotu 12. května 2007 na rybníku Chmelník v Kelči.

Závody se konají za každého počasí od 7°° do 14°° hod. Prezence závodníků (dospělých i
dětí) již od 6°° hod. Závodit i v letošním roce může i nečlen Českého rybářského svazu.
Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola se spoustou zajímavých cen (např. živé ryby)
nejen pro rybáře. Součástí startovacího poplatku závodníka je i svačina (grilovaná klobáska s
chlebem).
I v letošním roce zde bude doprovodně probíhat prodej živých ryb (kapr, pstruh duhový).
Prodej bude zajištěn fy.Aska v době od 10:00 do 12:00 hod.
Ing. Jaroslav Orel

Pozvání
Českomoravská myslivecká jednota - okresní myslivecký spolek Vsetín, společně s
Mysliveckým sdružením Kelečsko pořádá
v neděli 13.5. 2007 od 08.00 hod v areálu chovatelů
„Jarní zkoušky psů.“
(zkoušky vloh – ohařů, slídičů, retrievrů, terierů, jezevčíků.)
Těchto zkoušek se zúčastňují mladí psi. Zkoušky jsou potřebné z chovatelského hlediska,
neboť pes na nich nejlépe ukáže vrozené vlastnosti, které nejsou dosud ovlivněny vyšším
stupněm výcviku. Jsou rovněž důležité z hlediska kontroly dědičnosti.
Program:
08.00 hod. sraz účastníků v areálu chovatelů
08.00 – 08.30 hod. prezentace, veterinární prohlídka psů
08.30 – 17.00 hod posuzování psů v revíru Mysliveckého sdružení Kelečsko
12.00 – 17.00 hod vyhodnocení psů v areálu chovatelů
Pro návštěvníky je připraveno bohaté myslivecké občerstvení, tombola, poslechová hudba.
Návazně na tuto akci pořádáme 19.8. 2007, v 08.00 hod., v areálu chovatelů Kelč
vyšší stupeň zkoušek „Podzimní zkoušky psů.“ Na těchto zkouškách již musí psi prokázat
schopnosti v patnácti různých disciplínách. Po úspěšném zvládnutí zkoušek je teprve možno
psa používat v myslivecké praxi. Pes je myslivecky upotřebitelný.
Na obě akce srdečně zveme všechny občany i děti, aby se mohli přesvědčit o náročnosti a
prospěšnosti výcviku loveckých psů.
Lubomír P a v e l k a, předseda MS Kelečsko

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2006 – 2007
Výsledky 20. – 22. kola
Bílovec „B“ -Kelč 2 : 8 1513 -1589 2
Kelč -Sedlnice „D“ 10 : 8 1685 -1508 2
Sedlnice „B“-Kelč 10 : 0 1663 -1505 0
Tabulka po 19 kole :
1. Kelč 20 16 1 3 1569 145: 55 33

2. Hranice „B“ 20 13 1 6 1597 115: 85 27
3. Lipník „C“ 20 12 0 8 1571 118: 82 24
4. Zubří 20 11 0 9 1583 116: 84 22
5. Sedlnice „C“ 20 11 0 9 1537 94 : 106 22
6. Sedlnice „B“ 20 10 0 10 1585 100:100 20
7. Bílovec „B“ 20 8 1 11 1537 98 : 102 17
8. Odry „B“ 20 8 0 12 1546 92 : 108 16
9. N.Jičín „B“ 20 7 1 12 1485 76 : 124 15
10. Sedlnice „D“ 20 7 0 13 1508 72 : 128 14
11. Frenštát „B“ 20 4 2 13 1497 74 : 126 10
Kelč postoupit nemůže, Hranice nechtějí, a tak do vyšší soutěže postupuje družstvo Lipník
„C“.
Chceme mu tímto popřát hodně úspěchů.
J.- Gassmann

KOPANÁ - Rozpis Mistrovských utkání jaro 2007
Kolo

Družstvo

Den

Datum

21.
21.
19.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

6.5.
5.5.
5.5.

15.

Přípravka

Ne

6.5.

22.
22.
20.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

13.5.
12.5.
12.5.

16.

Přípravka

Ne

13.5.

23.
23.
21.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
Ne
So

20.5.
20.5.
19.5.

17.

Přípravka

So

19.5.

24.
24.
22.

Muži
Dorost
Žáci

Ne
So
So

27.5.
26.5.
26.5.

18.

Přípravka

Společenská kronika
Naši jubilanti

Začátek
utkání
16,30
10,00
09,30 st,
11,15 ml.
10,00

Odjezd

14,30
09,00
08,00

TJ Hovězí
SK Rajnochovice
FC Kvasice

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

09,00

TJ V.Meziříčí

TJ Kelč

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

TJ Zašová
TJ Zašová
TJ Štítná n.
Vláží
FK Bystřice

15,00
07,30
08,00

FC Zubří
TJ Štítná n Vl.
SFK Holešov

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

09,00

TJ Juřinka

TJ Kelč

TJ Kelč
TJ Kelč
TJ Kelč

TJ Střítež n B
TJ Mladcová
FC Napajedla

16,30
16,30
13,00 st.
14,45 ml.
14,00
16,30
10,00
09,30 st.
11,15 ml.
10,00
16,30
16,30
13,00 st.
14,45 ml.
Volný los

Utkání

Jubilanti
60 let
Marie Mašlaňová Kelč
Jan Slimáček Kelč
Jiří Málek Kelč
65 let
Hilda Vyskočilová Kelč
Marie Hýžová Kelč
Anna Michlová Kelč
Anna Tvrdoňová Kelč
70 let
Františka Plesníková Komárovice
Antonín Šnejdrla Komárovice
Milada Mašlaňová Kelč
75 let
Jaroslav Stratil Kelč
80 let
Anna Kolářová Kelč
81 let
Anastázie Majdlochová Kelč
Jaroslav Kutálek Kelč
Emil Novák Kelč
Karel Palata Kelč
82 let
Anděla Hýžová Lhota
Marie Zábranská Kelč
83 let
Drahomíra Strnadlová Kelč
František Pivoda Lhota
Ludmila Koláčková Lhota
85 let
Drahomíra Sobková Kelč
86 let
Františka Radová Babice

87 let
Marie Stříteská Kelč

Sňatky
Petr Čejka * Zuzana Novosadová
Michal Havran * Hana Klvaňová
Marek Semela * Kateřina Jiříčková
Lukáš Machač – Zuzana Vaculíková
Úmrtí
Jaroslav Masařík 74 let Kelč

