ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

7-8/2006

Úvod
Jarmark 2006
Jarmark očima diváka

Celé město se už těší, upravuje se, strojí se. Úderem druhé hodiny to začne. Opět po roce je v
Kelči jarmark a s ním i spousta zábavy, nakupování, přátel a příjemného prostředí kelečského
parku.
Sluníčko v sobotu tropicky pálilo, proto byly nejprve navštěvovány stánky s občerstvením.
Pivo, točená kofola, dokonce i míchané nápoje.
Procházku parkem zpříjemňovala historická hudba a scénky divadelních souborů, které
zaznívaly z pódia umístěného pod hřištěm. Lavičky před pódiem byly právem stále obsazené.
Nejvíce pozornosti získala dělostřelecká pěchota, jejíž ukázky střelby nešlo přeslechnout. O
kousek dál měli rytíři turnaj na koních a šermíři šermovali jako o život. Pro děti tu byla kromě
projížďky na poníku nebo v kočáře i netradiční atrakce – živý velbloud.
Velkému zájmu se těšily stánky s lidovou tvorbou, dokonce jsme si mohli některé práce, jako
kovářské, pletení koberců či výrobu slaměných ozdob apod., i vyzkoušet.
Mohli jsme rovněž předvést své řidičské zkušenosti na autodromu nebo vystřelit své milé
pouťovou růži.
Pozdě odpoledne jsme pocítili hlad, proto se tvořily zástupy u stánků s jídlem. Kdo by také
odolal steakům, špízům, langošům nebo francouzským palačinkám ? Po občerstvení jsme své
schopnosti předvedli ve střelbě z kuše, luku nebo ve vrhání nožů. Kvečeru jsme se mohli také
přiučit tancům tureckých tanečnic nebo umění žonglrřů a fakírů.
Letos do Kelče zavítala rocková kapela Laura a její tygři, následovalo úžasné ohňové show
zakončené velkolepým ohňostrojem. Kdekomu tato show doslova vzala dech.
Tradiční taneční zábava se tentokrát protáhla až do ranních hodin.
V neděli jsme již od rána mohli zhlédnout vystoupení dětských tanečních country skupin.
Tančilo se ve stylu klasických country tanců, ale i mexiko, irské tance, clogging a na závěr se
představila i děvčata z aerobiku.
A protože i v neděli bylo tropické horko, provozovatelé občerstvení byli opět velmi spokojeni.
Nedělní odpoledne a zároveň i celou slavnost zakončili studenti z Ostravy divadelním
představením založeném na improvizaci a spolupráci s diváky.
Letošní kelečský jarmark, konaný již po desáté, se opravdu vydařil.Přejeme pořadatelům
dalších ročníků, aby takto vysoko nastavenou laťku nikdy nesnížili.
spokojený divák s rodinou

Chtěli jsme všem, kteří se podíleli na přípravě, průběhu, programu a vystoupeních, poděkovat
za jejich snahu a obětavost. Velké díky za nedělní program patří manželům Hegarovým, kteří
uváděli taneční skupiny a seznámili obecenstvo se vznikem a historií předváděných tanců.
organizační výbor

Usnesení z 51.zasedání Rady města Kelče dne 26. 06. 2006














Rada bere na vědomí zprávu starosty o průběhu investičních akcí v letošním roce a přípravě
investičních akcí na příští rok.
Rada bere na vědomí výsledek vyhodnocení nabídek na veřejnou zakázku , stavby
„Rekonstrukce ZŠ Kelč- 4.část“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Pajdla –
AKORD,soukromá firma služeb , Kelč 462.
Rada byla seznámena s žádostmi o pronájem bytu č.305 v penzionu v Kelči čp.290 a schvaluje
uzavření smlouvy o pronájem na dobu určitou s p. Rudolfem Novákem,Fučíkova 1300,Příbor.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 8 000,-Kč Sboru dobrovolných hasičů Kelč na
oslavy 120.výročí založení SDH Kelč , které se konaly 24.06.2006 v Kelči.
Rada schvaluje udělení výjimky z počtu dětí v MŠ Kelč ve školním roce 2006 – 2007 na 28 dětí
v každé třídě a bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ o uzavření a provozu školky v době
prázdnin.
Rada byla seznámena se stížností manželů Rachůnkových, Kelč – Babice čp. 25 na p.Karla
Ovčáčíka a pověřuje MěÚ Kelč záležitost řešit s p. Ovčáčíkem i majiteli domu čp.12 v Babicích.
Rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Ing.Tomášem Kratochvílem Valašské Meziříčí
,Juřinka 19, na umístění telekomunikačního a anténního zařízení na dálkový přenos
internetového signálu v Komárovicích na obecním domě v Komárovicích čp.37.
Rada odsouhlasila návrh na vybudování dětského hřiště v Kelči a pověřuje MěÚ Kelč
zajištěním cenových nabídek.
Rada vyhlašuje záměr převodu části obecního pozemku parc.č.885/8 ost.plocha v k.ú. Lhota u
Kelče,výměra bude stanovena geometrickým zaměřením.

Městský úřad informuje
KONTAKTNÍ MÍSTO STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY – KELČ - od 1.7.2006

červenec 2006
středa 12.7. 8-16 hodin
středa 19.7. 8-16 hodin
středa 26.7. 8-16 hodin
srpen 2006
středa 9.8. 8-16 hodin
středa 23.8. 8-16 hodin
září
středa 6.9. 8-16 hodin
středa 20.9. 8-16 hodin
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podporyve Valašském
Meziříčí v úřední dny :
PO, ST od 8 do 17 hodin a ÚT,ČT,PÁ od 8 do 13 hodin.

INFORMACE ÚŘADU PRÁCE
Ke dni 1.7.2006 vzniknou na úřadech práce pracoviště „Lékařské posudkové služby“ – LPS,
jejichž lékaři budou posuzovat zdravotní stav a dále budou vystavovat posudky pro účely
řízení, ve kterých bude úřad práce rozhodovat o dávkách státní sociální podpory a o osobách

zdravotně znevýhodněných a dále také pro účely řízení, které povedou jiné orgány – městský
nebo obecní úřad.
Úřad práce ve Vsetíně zřizuje pro okres Vsetín pracoviště „Lékařské posudkové služby“ ve
Valašském Meziříčí, a to v budově stávající pobočky úřadu práce na adrese Zašovská 784,
757 01 Valašské Meziříčí. Od 1.7.2006 začnou na tomto pracovišti zaměstnanci Úřadu práce
ve Vsetíně ( jeden lékař a dvě tajemnice) vykonávat lékařskou posudkovou službu.
Posuzování zdravotního stavu a ostatní řízení, zahájená a pravomocně neskončená přede
dnem 1.7.2006, dokončí česká správa sociálního zabezpečení podle dosavadních předpisů.
RNDr. Miroslav Mrázek, ředitel Úřadu práce ve Vsetíně

Historie
Záhorská kronika
Prosinec 1933
Florian Zapletal
Z PRVNÍCH DOB HRADU ŠAUMBURKA
Okolnost, že na hradě Šaumburku nebyla napsána a datována ani jedna ze známých listin
biskupů Bruna a Dětřicha, přivádí také na myšlenku, že Mikuláš, válečník, diplomat a dvořan
obou biskupů, držel hrad Šaumburk s příslušným statkem jako léno a že tam nebyl pouhým
biskupským purkrabím.
K obratu došlo teprve po smrti biskupa Dětřicha dne 10. října roku 1302 za jeho nástupce
biskupa Jana (zemřel 4. října roku 1311).
Roku 1307 dovídáme se o bouřlivém sporu biskupa Jana s některými vasaly na východní
Moravě. Spor tento snad souvisel i s bojem o českou královskou korunu, k němuž došlo po
vymření rodu Přemyslovců násilnou smrtí krále Václava III. V Olomouci dne 4. srpna roku
1306. Mezi odbojnými vasaly byl také Mikuláš a jeho dva synové Jenč a Frank z Choryně.
Spor byl urovnán dne 17. září roku 1307. Biskup Jan odpustil Mikulášovi, Jenčovi a Frankovi
a jejich spojencům všechnu vinu a všechny výtržnosti (omnem culpam et excessus), které do
té doby proti němu podnikli. Uvádějí se také škody (dampna), které si obě strany vzájemně
bojem způsobily. Při tom se činí zmínka o bydlení na Novém hradě
(in novo castro), o lidech z tohoto Nového hradu a o statcích, zvaných Purglehen, tedy o
manství hradském (hereditates, que Purglehen vulgariter dieuntur). Připomíná se také povinná
služba (debita servicia) za tyto statky olomouckých biskupům a bydlení na hradě této
provincie pro jeho ochranu (in castro eiusdem provincie). Byl to spor vasalů s biskupem o
léna a o soudnictví nad nimi. Rozhodčím v tomto sporu byl také Konrád z Kelče (Codex
Moraviae VI. 8).
Uvedený Nový hrad (Novum castrum) stál, jak už řečeno, na výškovém bodě 530 m pod
hradem Šaumburkem (jeho zříceniny zve lid Bašta nebo Vala), byl vystavěn ještě za biskupa
Dětřicha jako ochrana pro vlastní hrad Šaumburk před útoky zvláště od severu, a jeho ochrana
a obrana svěřena Burgmanům, kteří za to drželi v blízkosti hradu hradská manství neboli
Burglehen.
Castrum provincie neboli hrad kraje, vzpomíná v listině Jana, dané a psané na Kroměříži roku
1307, je podle mého názoru hrad Šaumburk, který za biskupa Bruna a Dětřicha byl lénem
Mikuláše, ale za biskupa Jana stál se správním střediskem celého kelečského kraje (provincia,
districtus).
Mikuláš a oba jeho synové Jeně a Frank uvádějí se v listině biskupa Jana z roku 1307 pouze s
přídomkem z Choryně. Toto léno držel Mikuláš od roku 1263 a dostal je za věrné služby od

biskupa Bruna.
O Mikuláši ještě víme, že držel dva lány před Kelčí a že těchto dvou lánů ujal se mocí, když
byl purkrabím a fojtem (purgravius et advocatus) v Kelči (Lechner I. 8).
Tímto purkrabím a fojtem v Kelči stal se podle všeho až za biskupa Jana, když byl zbaven
šaumburského léna. Ale sotva jím byl ještě roku 1307, kdy byl urovnán spor mezi biskupem
Janem a Mikulášem a jeho dvěma syny a několika jinými biskupskými vasaly na východní
Moravě.
Ještě dlužno připomenout, že tento Mikuláš není totožný s Mikulášem, o kterém biskupské
manské knihy tvrdí výslovně, že se vrátil do Sas (repatriavit Saxoniam), odkud přišel za
biskupa Bruna. Manské knihy uvádějí, že tento Mikuláš ze Sas byl pouze příbuzným
(cognatus) Mikuláše ze Šaumburka (Lechner I. 7).
Mikuláš, oblíbenec biskupa Bruna a Dětřicha, vynikající válečník a diplomat a vážený dvořan,
zemřel pravděpodobně v Choryni, kde hospodařili také jeho synové Jeně a Frank.
Po roce 1307 Mikuláš už se nepřipomíná. I tak dosáhl vysokého věku, neboť se uvádí v
soudobých pramenech od roku 1263.
Po smrti biskupa Jana dne 4. října roku 1311 stal se jeho nástupcem biskup Petr, který seděl
na biskupském stolci nedlouho. Zemřel už dne 7. června roku 1316. Z doby jeho vlády
nedovídáme se nic o hradě Šaumburku.
Pokračování příště. Vyhledala : Milada Davidová

Kultura
Kam o prázdninách ?
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově nabízí
středa 5.7. – čtvrtek 6.7. – Z daleka i blízka… mezinárodní setkání folklorních souborů a
lidových řemeslníků
sobota 8.7. – Hejův nožík- 10. jubilejní ročník mezinárodního setkání řezbářů
sobota 15.7. – Pekařská sobota – 13. ročník – oslava prastarého cechu pekařského,
ochutnávka pečiva z různých koutů naší vlasti
neděle 16.7. – O valašského primáška – přehlídka dětských cimbálových muzik
pátek 21.7. – sobota 22.7. – Romská píseň – XII. ročník mezinárodního festivalu
neděle 22.7. – Anenská pouť – tradiční krojované procesí, prodej pouťového zboží, atrakce
pro malé i velké
sobota 29.7. – Den řemesel a setkání kovářů – 16. ročník tradičního setkání mistrů starých
řemesel, své umění předvedou tesaři, kováři, kameníci, bednáři, koláři a další řemeslníci
pátek 4.8. – neděle 6.8. – Jánošíkův dukát – VIII. ročník Mezinárodního festivalu
slovenského folklóru v ČR
sobota 12.8. – neděle 13.8. – Starodávný jarmark – a jarmareční ostatky s bohatým
programem pro malé i velké

sobota 19.8. – Pozor, nehoří – Hasičská sobota – setkání hasičů okresu Vsetín s historickými
prapory
sobota 26.8. – Dožínky – oslava dokončené práce, dožínková slavnost se zvyky
neděle 27.8. – Z druhé strany Radhoště – ozvěny frenštátských slavností

Hrad Helfštýn :
sobota 15. 7.
17 - 1.30 hodin
HRADNÍ BÁL
pořádá Muzeum Komenského v Přerově ve spolupráci s Obecně prospěšnou společností Hrad
Helfštýn. Zábavný program, kostýmovaný průvod, hudba, tanec, tombola, občerstvení. Od
16.30 hodin zajištěna kyvadlová autobusová doprava z Lipníka n.B. Samostatné vstupné:
dospělí 100,- Kč; studenti, důchodci a děti 60,- Kč. Mládež do 15 let pouze v doprovodu
rodičů.
Akce je pořádána na podporu obnovy hradu Helfštýna
19. 8. - 25. 8.
mimo pondělí
KOVÁŘSKÉ FÓRUM – 18. ročník přehlídky tvorby vybrané kovářské dílny. Na exponátu
pro hrad Helfštýn bude pracovat Roberto Giordani z Itálie. Slavnostní zahájení proběhne na
Kovářském dvoře v sobotu 19.8. ve 14.30 hodin.
26. a 27. 8
sobota 9 - 18
neděle 9 - 13
HEFAISTON 2006 - 25. ročník mezinárodního setkání uměleckých kovářů.
Program : demonstrace kovářské tvorby na 9 pracovištích, výstava kovářských děl v exteriéru.
Po oba dny zajištěna kyvadlová autobusová doprava Lipník n.B. (ČD) - hrad Helfštýn.
Samostatné vstupné 60, 40 a 20 Kč

Připravujeme - Září :
čtvrtek 7.9. – sobota 9.9. – 2. Kelečský divadelní festival – pořádá Richard Hučík – Pizzerie
Il Cane
***
sobota 16. září – Běh Terryho Foxe + sportovní odpoledne
neděle 17. září – Babí léto – MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL vystoupí soubory
z Čech, Slovenska, Maďarska, Itálie, Bulharska, Polska

Kopaná

Středa 17. 5. 2006
Muži, Velké Karlovice – Kelč 1 : 0 ( 1 : 0 )
Dohrávka 19. kola, Kelč – Malaenovice 3 : 0
Sobota 20. 5. 2006
Muži „B“, Dolní Bečva – Kelč 2 : 2
Neděle 21. 5. 2006
Mladší přípravka, Val. Meziříčí – Kelč 10 : 0
Starší přípravka, Val. Meziříčí – Kelč 2 : 3
Mladší žáci, Slušovice – Kelč 4 : 2
Starší žáci, Slušovice – Kelč 0 : 0
Dorost, Lůžkovice – Kelč 11 : 4 !!!!
Muži, Dolní Bečva – Kelč 4 : 1 ( 2 : 1)
Sobota 27. 5. 2006
Mladší žáci, Kelč – Kroměříž 0 : 5
Starší žáci, Kelč – Kroměříž 0 : 2
Neděle 28. 5. 2006
Muži, Kelč „B“ – Police 1 : 1
Muži, Kelč – Horní Lideč 1 : 2 ( 1 : 0 ). Soupeř si přijel s jasným cílem odvézt si tři body, i
když naši hráči chtěli také body, hrál se pohledný fotbal. Ten, kdo si myslel, že body budou
doma po brance Martina Pastrnka, se mýlil. Tato branka naše hráče uspokojila, čehož soupeř
využil a vyrovnal. Bojoval až do konce utkání, což se mu také vyplatilo. V poslední minutě
nám bohužel vstřelili druhou, rozhodující branku.
Sobota 3. 6. 2006
Mladší žáci, Horní Bečva – Kelč 2 : 2
Starší žáci, Horní Bečva - Kelč 2 : 1
Neděle 4. 6. 2006
Muži, Nedašov – Kelč 3 : 2. branky vstřelili Petr Tomášek a Tomáš Kocián.
Sobota 10. 6. 2006
Mladší žáci, Kelč – Zašová 5 : 1
Starší žáci, Kelč – Zašová 1 : 0
dorost, Kelč – Zašová 0 : 5 !!!
Neděle 11. 6. 2006
Muži, Kelč „B“ – Janová 0 : 10 !!!
Muži, Kelč – Zašová 1 : 0. Hostující hráči měli být pro naše hráče lahůdkou. Hra se
odehrávala pouze na polovině hostujících hráčů. Přesto jsme se zmohli jen na jedinou branku
a jejím autorem byl Libor Novák.
Výbor oddílu kopané v Kelči přeje svým hráčům a divákům příjemné prožití dovolených a
hráčům přeje úspěšný začátek nové sezóny.
Miroslav Červek

Sport
Výsledky Mladých hasičů
Výsledky Mladých hasičů
S příchodem jara jsme opět zahájili svou hasičskou sezónu, i když naše příprava probíhala i v
zimních měsících v tělocvičně základní školy.
Od března začaly naše pravidelné tréninky jednotlivých disciplín. Pro závodní sezónu 2006
jsme sestavili tři žákovská družstva. Dvě starší, z nichž jedno je tvořeno z úplných nováčků,
dále pak i družstvo mladších žáčků.
Máme za sebou i první výsledky, se kterými bychom Vás rádi seznámili.
Dne 6.května se v Kelči konalo okrskové kolo hry Plamen - soutěž v několika disciplínách, v
němž starší žáci obsadili místo druhé a postoupili do okresního kola, konané na stadionu ve
Vsetíně a mladší žáci se umístili na pěkném čtvrtém místě. Na okresním kole jsme dosáhli
šestého místa.
Prioritou, jako v předchozích sezónách, se pro nás stal Středomoravský pohár žákovských
družstev v požárním útoku, kde je velmi silná konkurence. Ještě před jeho zahájením se v
rámci přípravy zúčastnili žáci noční soutěže v Ludslavicích, kde vyhráli velmi suverénně s
časem 12,98 !!!
V poháru jsme prozatím dosáhli těchto výsledků:
Racková : 1.Vítonice 13,89
2.Ludslavice 14,09
3.Brumov 14,69
7.Kelč 1. 17,49
10.Kelč 2. 18,39
Vítonice: Zde jsme po chybě skončili na nebodovaných příčkách
Komárno: 1.Ludslavice 13,47
2.Kelč 1. 13,95
3.Kelč 2. 15,59
Mladší žáci zde obsadili 3.místo s časem 18,10 !!!
Ludslavice: 1.Kelč 1. 13,33
2.Tečovice 13,40
3.Brumov 13,79
V průběžném pořadí jsme na třetím místě se ztrátou dvou bodů na místo druhé a sedmi bodů
na místo první.
Dne 3.6. se v Kelči-cvičišti v Babicích konala pohárová soutěž žákovských družstev, které se
zúčastnilo 17 družstev. V domácím závodě zvítězili žáci SDH Kelč s časem13,79, druhé
místo obsadil Brumov s časem 13,80 a třetí příčku obsadili závodníci z Ludslavic s časem
14,25. Mladší družstvo SDH Kelč obsadilo ve své kategorii čtvrté místo.
Kromě těchto závodů se hasiči zúčastnili závodu Přerovské ligy konané v Opatovicích a zde
zvítězili s časem 13,73, kdy druhý nejlepší výsledek byl až čas nad šestnáct vteřin.
O dalších výsledcích Vás budeme průběžně informovat.
Za vedení Mladých hasičů
Mgr.Dagmar Syryčanská

Základní škola informuje
AEROBIK MINI MARATON






23. května se 26 děvčat z kroužku aerobiku zúčastnilo soutěže v této sportovní disciplíně v
Základní škole Jablůnka. Děvčata obsadila všechny vypsané kategorie – 3. třída, 4. – 5. třída,
6. – 7. třída a 8. –9. třída).
V 1. kategorii zvítězila naše Andrea Hadašová ze 3. třídy a její spolužačka Monika
Caisbergerová skončila ve finále na 6.-7. místě.
Ve 2. kategorii získaly umístění Kateřina Tomášková – 3. místo, na krásném 4. místě skončila
Magdaléna Hlavicová a 5. místo obsadila Jana Plesníková. Do finále se ještě probojovaly
Kateřina Vitteková (8. pořadí) a Veronika Hegarová (9.).
Ve 3. kategorii se do finále dostaly Svatava Hostašová (4. místo), Veronika Tomášková (5.
místo), Michaela Tomášková (6.-7. místo), Hana Machačová (9.-10. místo), Barbora Kunovská
(11.-12. místo), Petra Rolincová (14.), Barbora Pelcová (15.).
V kategorii nejstarších děvčat se do finále probojovaly Lenka Ondrušková (6.-7. místo) a Petra
Ondrušková (8.-9. místo).
Organizačně zajistily tuto úspěšnou akci Mgr. Iveta Stržínková a Kateřina Žilková.
Zájezd do divadla
V pondělí 29.5. vyjely 2. a 4. třída do divadla v Novém Jičíně na pohádku
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku.
Recitační soutěž
Ve středu 31. 5. se konala školní recitační soutěž, a to opět v prostorách místního kina.
Oproti loňskému roku se letos do soutěže přihlásili žáci všech ročníků a tříd, v průměru za
každou třídu recitovali 2 – 3 žáci. Soutěžící byli rozděleni do 5 kategorií, prvňáčci tvořili opět
samostatnou kategorii, tzv. nultou, 1. kategorie byli druháci a třeťáci, do 2. kategorie byli
zařazeni čtvrťáci a páťáci, ve 3. kategorii soutěžili žáci 6. a 7. ročníku, 4 . kategorie – to byli
soutěžící z 8. a 9. tříd. O nejlepších z každé kategorie rozhodovala žákovská a učitelská
porota. Výkony soutěžících byly často velmi vyrovnané a rozhodování poroty bylo tudíž velice
těžké.
Výsledková listina nakonec vypadá následovně:
0. kategorie:
1 . Tomáš Pitrun
2. Martina Vašíčková
3. Tomáš Plesník
1. kategorie
1. Anna Hlavicová
2. Dominika Holášová
3. Ondřej Málek
2. kategorie
1. Monika Valuchová
2. Anna Mašlaňová
3. Nela Nenutilová
3. kategorie
1. Lucie Mašlaňová
2. Marie Ryšková
3. Filip Hvorkový

4. kategorie
1. Daniel Klvaňa
2. Radek Gerla
3. Eva Klimková



Organizačně recitační soutěž zajistila Mgr. Anna Schillingová.
Den dětí
Ve čtvrtek 1. června jsme pro děti k jejich svátku zorganizovali vystoupení skupiny Seiferos.
Jedná se o sdružení, které se zabývá výcvikem a ochranou dravců.

Pavla Čučková, zástupkyně ředitele ZŠ Kelč

Různé
Vážení rodiče,
ve školním roce 2006-2007 bude opět probíhat výuka hry na hudební nástroje : klavír, el.
klávesy, zobcová flétna.
Přihlaste své děti, neboť hudební vzdělání je důležité pro citový, resp. harmonický vývoj
dítěte.
Bližší informace : Mgr. Vlčková, tel. 732 498 765 nebo v září osobně ÚT a ČT od 12,00 do
18,00 hodin v ZŠ Kelč, přízemí, odborná učebna č. dv. 104.
Budu se těšit na spolupráci – Ludmila Vlčková

Tábory
pro všechny hravé, soutěživé a pohodové jedince
od 3 do 20 let !
Chtěli jste poslat vaše dítě na letní tábor a nevěděli jste kam a s kým ? Klub Dlažka Přerov
pořádá spoustu zajímavých táborů pro děti všech věkových kategorií, pro mládež i tábory pro
rodiče s dětmi. Pokud ještě váháte, zkuste kontaktovat klub Dlažka, kde vám poradí, který
tábor je pro vaše dítě nejvhodnější.
Informace : - volejte, pište, podívejte se !
581 219852, dlazka@dlazka.cz, www.dlazka.cz

Společenská kronika
Naši jubilanti
Narození
Karolína Gerlová Němetice
Karolína Husáková Kelč
Bedřich Maceček Kelč
Kateřina Pitrunová Kelč

Sňatky
Jaromír Machač * Barbora Bělocká
Zdeněk Sýkora * Miroslava Škařupová
Daniel Minář * Kristina Sváčková

Úmrtí
Petr Fuksa 69 let Kelč
Anna Libosvárová 84 let Kelč
Marie Radová 79 let Babice

Jubilanti
Emil Hýža 75 let Kelč

