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Úvod
Vzpomínka na květen 1945
* napsal přímý účastník událostí konce 2. světové války k 1. výročí osvobození Kelče...
V největším utrpení lidstva všech dob, jež připravila slovanským národům zběsilá zuřivost
hitlerovské hordy, dostavil se i do Kelče památný měsíc květen r. 1945. Tehdy se nám všem,
kteří jsme s nadějnou vírou v srdci a prosebným zrakem pohlíželi o pomoc k východu, splnil
náš dávný sen.
Kelečský Javorník se zachvíval vzrušeně, když ve dne roje a mohutné svazy spojeneckých
bombardovacích letadel přeletovaly nad jeho temenem. Ze své zachmuřené zádumčivosti byl
vyrušován za noci záblesky z pušek a náloží ruských i našich partyzánů a světelnými raketami
ze sovětských letadel.
Nebylo také divu, neboť již tehdy vyrazila vítězná Rudá armáda k definitivnímu vysvobození
naší země z německého jařma.
Vítězný postup slavné Rudé armády v tyto dny na západ od Mor. Ostravy, časté přelety
anglických, amerických a sovětských bombardérů a neustálý bezhlavý ústup nacistických
hord přes území katastru města Kelče a okolí, hlavně však po blízkých dálnicích vnášel
nervozitu před blížící se frontou i do řad pokojného obyvatelstva celého záhorského kraje.
Vzmáhající se válečná vřava nedopřála obyvatelstvu ani chvilku klidu. Kolony vozatajských i
jiných jednotek poražené hitlerovské armády velmi často již jen s vychrtlými koňmi
různorodých ras kvapně projížděly Kelčí a špinaví, otrhaní a úplně demoralizovaní příslušníci
nacistických hord v pestře barevných cárech cizokrajných uniforem, mnohdy jen o holi,
belhali se smrtelně unaveni k západu. Jejich pohaněči – oficíři – sedíce na koních či v autech,
která pro poruchu nebo nedostatek benzínu, musela býti tažena potahy, s revolverem v ruce
poháněli s řevem v bezmocném hněvu všechno k většímu spěchu.
Paniku na silnicích zvyšovala velmi početná stáda hnaného dobytka, která byla hlídána
proradnými Vlasovci na koních, kteří se hitlerovským vrahům a zlodějům za mrzký žold nebo
žvanec pokoušeli lup dopravovati na západ. Několik kusů hovězího dobytka však
nepozorovaně proměnili tito zrádcové občanům Kelče za láhev kořalky. Mnohý transport byl
ostřelován za dne sovětskými stíhačkami, které svými palubními zbraněmi účinně zvyšovaly
zmatek.
Překotný úprk poražených nacistických band dál se za zvyšujícího se hřmění děl a rachotu
leteckých bomb od severu, východu i jihu skorem nepřetržitě až do 5. května, kdy projížděla
po celou noc i těžká nákladní auta s municí, vozatajské a jiné motorizované kolony s
dělostřeleckými bateriemi hitlerovců.
Za vzrůstajícího chaosu ocitlo se konečně město Kelč s okolím dne 6. května 1945 přímo ve
frontě. V dopoledních hodinách zaujali nacističtí kanonýři, povětšině maďarské příslušnosti mimo německé oficíry, palebné postavení na různých místech katastru našeho města,
namířivše ústí děl k Val. Meziříčí, o něž hned od rána toho dne se již úplně bojovalo.
Ojedinělá nacistická kulometná hnízda zaujala pozice na příhodných místech i v okolí Kelče.
Dokonce i na věži kostela.
Ohlušující dělostřelba od Val. Meziříčí a Oder zvyšovala se zvláště k poledni a vzrušovala
zejména hitlerovce stojící u vozů s municí na ulicích města Kelče, kteří netrpělivě očekávali
rozkaz k odjezdu, neboť podle plánu měli Kelč jen do 4. hodiny odpoledne.
Skutečně také po 2. hodině odpoledne, kdy podle zpráv město Val. Meziříčí bylo vítěznou
Rudou armádou osvobozeno, začali hitlerovští vrazi a zloději odjížděti s muničními vozy k
Hranicím a k Bystřici pod Hostýnem, při čemž se pokoušeli ještě tu i tam o výměnu nebo
přímo o krádež dobytčete u protestujícího obyvatelstva.
Krátce před 4. hodinou odpoledne připravili se nacističtí dělostřelci bez jediné rány k odjezdu

a kvapem odjížděli za muničními vozy. V Kelči zůstaly jen ojedinělé skupiny motorizované
jednotky a zrádní Vlasovci na koních.
Po 6. hodině odpoledne dorazily od Němetic, Komárovic, od Polic do Kelče první skupiny na
smrt uštvaných nacistických pěšáků, které bez oddechu táhly za kanonýry k Bystřici pod
Hostýnem a k Hranicím. K večeru část hitlerovských hrdlořezů zaujala pozice ve střeleckých
zákopech na svahu kopce u „Panny Marie“ v Kelči. Ostatní ve skupinkách po 30 až 50
mužích přecházeli Kelčí za ostatními až do 2. hodiny noční. Toto všechno dálo se sice za
poměrného klidu, avšak neustálé hřmění děl v nejbližším okolí a zář požárů ve směru k
Odrám a k Val. Meziříčí za noci, hlavně však přítomnost germánských pěšáků způsobilo, že
mnohý i velmi pokojný občan Kelče tuto poslední noc v Protektorátě již pokojně nespal.

7. květen 1945 - nezapomenutelný den města Kelče

Tohoto dne se obyvatelstvo našeho města ve svých zdech definitivně rozloučilo s násilným
režimem hitlerovců. Za časného rána tohoto dne odtáhli z Kelče poslední nacističtí pěšáci
směrem k Bystřici pod Hostýnem a k Hranicícm, o půl 6. hodině ujížděl poslední muniční vůz
s hitlerovskými pacholky, kteří se opozdili kladením min u Němetic, silnicí – Na Ulicách – za
prchajícími germánci.
Po jejich odchodu rozhostilo se v Kelči, třebas bylo slyšet dělostřelbu, jakési podivuhodné
ticho, jaké bývá vždy bezprostředně před bouří. Obyvatelé Kelče vycházeli nesměle z domů,
rokovali spolu v jakémsi slavnostním nadšení a v očekávání příštích událostí. Mezi zasvěcenci
bylo sice předem známo, že město Kelč bude asi o 8. hodině ranní zabráno, avšak protože
most přes Bečvu u Choryně Němci při svém ústupu vyhodili do vzduchu, byl Rudá armáda
donucena objížděti až na Hustopeče a Němetice, čímž jejich původní plán musel býti změněn.
Pojednou po 8. hodině zahřměly mezi dělostřeleckými ranami dva mocné výbuchy, při nichž
tlakem vzduchu byly roztříštěny na zámku a ve škole v Kelči některé okenní tabule. To
Němci vyhodili most přes Bečvu v Hranicích.
Nato začalo dělostřelby v okolí přibývat čím dál tím více. Po chvíli bylo možno slyšeti i nad
Kelčí první svištící granáty a šrapnely, jimiž nacisté ostřelovali z pašovských hor a od
Zbrašova železnice a silnice, vedoucí k Val. Meziříčí. Od Zámrsk ozývala se však již
ojedinělá střelba ze sovětských děl a kulometů.
Asi o 9. hodině roztrhl se nad starým městem v Kelči ( u Lázenky ) první šrapnel, jehož
nábojnice poněkud poškodila střechu nedaleko stojícího domu. Obyvatelstvo Kelče schovalo
se většinou do úkrytů a sklepů, ale bylo i dosti odvážlivců, hlavně uvědomělých zasvěcenců,
kteří stáli nebojácně po celou dobu dělostřelby při otevřených oknech a očekávali netrpělivě
Rudou armádu.
Nebyli také zklamáni, neboť zanedlouho se již „ Na Dolině“ v Kelči objevil na koni první
zvěd sovětské jízdy. Od Němetic vjížděly do staroslovanského města Kelče za hřmění děl a
rachotu kulometů z okolí první tanky vítězné Rudé armády.
Po krátkém, avšak bratrsky upřímném přivítání „ Na Špici“, – podávali uvědomělí zasvěcenci
rychle projíždějícím tankovým jednotkám Rudé armády přesné zprávy o pozicích prchajících
nacistických okupantů, označovali přesně stanoviště jejich dělostřeleckých baterií a
kulometných hnízd v okolí a se sbíhajícím se občanstvem připravovali vítězům nadšené
ovace.
Jásající obyvatelstvo vítalo projíždějící osvoboditele, jimž v ústrety hlásala na slavobránách
na pozdrav slova : Da zdrástvujet krásnaja Armija – Da zdrástvujet bratskaja Rosija. (Ať žije
Rudá armáda, ať žije bratrská Rus)

Usnesení z 34. zasedání Rady města Kelče dne 14.3.2005




















Rada bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Kelč za rok 2004 a
postupuje ji k projednání zastupitelstvu s doporučením zabývat se nakládáním s
pohledávkami.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků parc.č. 617 a 695 – ostatní plocha v k.ú. Němetice a
pronájmu pozemku parc.č. 627 – trvalý trávní porost v k.ú.Němetice.
Rada vyhlašuje záměr převodu pozemků PK parc.č. 988, 986, 984 a 933/1 v k.ú. Kelč – Nové
město.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 4 000,-Kč středisku Junák Kelč na činnost v
roce 2005.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,-Kč Základní organizaci Českého svazu
chovatelů Kelč na činnost v roce 2005.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 6 000,-Kč pro SDH Kelč na materiální
vybavení družstev žáků zapojených do soutěží v požárním sportu.
Rada nevyhovuje žádosti Římskokatolické farnosti Vsetín o finanční příspěvek na stavbu
pastoračního centra ve Vsetíně.
Rada bere na vědomí informaci Krajského úřadu Zlínského kraje o státním integračním
programu zajištění bydlení pro azylanty a tuto odkládá.
Rada bere na vědomí informaci představenstva VaK Vsetín a.s. o přípravě valné hromady
společnosti dne 09.06.2005 a doporučuje zastupitelstvu delegovat zástupce města ing.Karla
Davida , náhradníkem Zdeňka Porazila.
Rada bere na vědomí dopis Obecního úřadu Kunovice o nevytíženosti tří autobusových spojů
na lince Kelč – Kunovice – Kelč a s návrhem na zrušení těchto spojů nesouhlasí.
Rada bere na vědomí pozvánku na 25.setkání Lhot , které se uskuteční 8.-10.7.2005 ve Lhotce
pod Ondřejníkem s návrhem na spolupráci při pořádání těchto setkání a předává ji osadnímu
výboru ve Lhotě.
Rada schvaluje poskytnutí jednorázových odměn členům komisí rady , výborů zastupitelstva a
osadních výborů za činnost v roce 2004.
Rada schvaluje provedení el.přípojky pro hřiště v Němeticích dle nabídky Josefa Srkaly – ElsaP
Kelč.
Rada bere na vědomí žádosti o přijetí do pracovního poměru u Města Kelče na místo ekonom
– účetní a doporučuje městskému úřadu zveřejnit nabídku v místním Zpravodaji.
Rada schvaluje pronájem nebytových prostor v přístavbě obecního domu v Komárovicích
čp.37 Pavlu Podzemnému , Lešná – Perná čp.75 za účelem provozování restaurace.
Rada stanovuje prodejní cenu publikace Otázky prehistorie Města Kelče od pana Vladimíra
Rolince ve výši 30,-Kč.

Usnesení z 35. zasedání Rady města Kelče dne 4.4.2005







Rada bere na vědomí navržené pořadí investičních akcí a oprav na rok 2005.
Rada vyhodnotila nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na
stavbu „Kulturně informační centrum v Kelči“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s BP
projekt,s.r.o. Ostrava , pracoviště Valašské Meziříčí.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení na rekonstrukci silnic a chodníků v Kelči s ing.Ladislavem Alsterem – Projektová
kancelář A-S , Holešov dle předložené cenové nabídky.
Rada bere na vědomí zprávu Policie ČR obvodní oddělení Valašské Meziříčí o přehledu
trestné činnosti , přestupcích a dopravní nehodovosti na území města Kelče v roce 2004.









Rada vyhlašuje záměr převodu části pozemku parc.č. 1328/1 – ostatní plocha v k.ú. Kelč –
Staré město o výměře 137m2 dle zpracovaného geometrického plánu.
Rada schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5 000,-Kč Občanskému sdružení „ANDĚL“ ,
Kelč čp.290 na činnost v roce 2005.
Rada bere na vědomí požadavek pana Josefa Zajíce , Kelč čp.159 na provedení opravy místní
komunikace k Valše.
Rada bere na vědomí informaci Krajského úřadu Zlínského kraje o komunitním plánování
sociálních služeb s tím , že o zapojení města Kelče v současné době neuvažuje.
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru v Babicích ze dne 18.02.2005. Dalším
jednáním pověřuje starostu a místostarostu.
Rada schvaluje Základní škole v Kelči nákup dlouhodobého hmotného majetku s použitím
prostředků rezervního fondu.
Rada pověřuje městský úřad připravit návrh pojmenování ulic a veřejných prostranství v
Kelči.

Historie
Laskavec a rváč
Čeněk Kramoliš
Slyšel zase ptáčky zpívať

Ve Lhotě u cesty, vedoucí obcí, stojí malá, stará dřevěná chaloupka na spadnutí. Zdá se , že
fouknutím větru spadne, ale ovocné stromy, mezi nimiž stojí, ji chrání.
Trámy, z nichž chaloupka sestává, dávno se seschly a prostory mezi nimi jsou vymazány
hlínou, poněvadž mech, jenž je kdysi vyplňoval, zetlel a vydrolil se.
Dolní konec chaloupky je nachýlen skutečně k spadnutí, poněvadž spodní trámy shnily a
zpráchnivěly a tím se dolní konec nachýlil, horní však stojí ještě rovně a vrchními společnými
trámy zadržuje dolní konec před zhroucením.
Nízkými jednokřídlovými dveřmi, které se zavírají na petlici, vchází se do síně. Napravo je
jizbička a malým okýnkem v průčelí a s druhým v boční stěně. V dolním konci je chlívek pro
kozu a komůrka. Šindelová střecha je zalátaná deskami, slámou i kusy dehtového papíru.
Vyhlíží jak žebrácký polátaný kabát, zrcadlo bídy. Starý šindel je štěrbatý a mechem porostlý.
Místy roste na něm netřesk. Štít na dolním konci je roztrhán, desky v něm chybějí, takže je
vidět na půdu, kde se krčí troška sena ze zahrádky.
Pod okapem byla lavice, na ní putýnka, škopek, podrátovaná mísa, na stěně nad lavicí visela
ohlá pilka a nad ní zase žebřík. Mezi putýnkou a škopkem seděl na lavici stařík Oháňka a
hleděl před sebe na cestu.
„Stařečku, koho vyhlídáte?“ tázal se ho kolemjdoucí občan Mrázek.
„Ach, nevolám, nikoho nevolám. To jenom tak hledím do prázdna,“ odpověděl mu stařík,
jenž hodně nedoslýchal.
Soused Mrázek se usmál, přistoupil k němu a pravil mu do ucha : „Do Kelče přišel nový
doktor, moc rozumný. Už se o něm vykládá po dědinách aji po pasekách. Běžte k němu, třeba
vám pomůže od hluchoty.“
„Nevím, nevím. Od hluchoty není léků,“ zakýval stařík smutně hlavou.
„Chválí ho všecí velice, měl byste jít k němu na poradu,“ radil mu znova soused a rozloučil se
s ním.
„Starý člověk jak starý pes : ztratí zuby, ohluchne a pomalu odumírá,“ rozumoval nahluchlý
hospodář.

Ale pak se v něm ozvala touha dobře slyšet, jak slyšíval dříve. Vzpomínal, jak se těšíval, když
špačci v jeho zahradě počali před hnízděním zpívat, jak naslouchal šveholení vlaštoviček a
později tikání a pištění mláďat v hnízdě pod střechou chaloupky. Několikráte schválně ráno si
přivstal, aby zaslechl jejich ranní modlitbu.
A nyní neslyší jejich zpěv, jejich pískot, ba neslyší ani někdy slabé kokrhání kohouta. Jen
silný kohoutí hlas otřese někdy ušním bubínkem a z toho má nemalou radost.
Léčil se před dvěma roky, ale marně. Žena mu dávala do uší šťávu z hromotřesku, co na
mechu na chalupě rostl, pak jí na radu zkušených míchala se ženským mlékem, namočila vatu
do této šťávy , dala do uší, a když výsledek se nedostavil, dala mladý netřesk napřed syrový a
pak popečený mužovi do obou zvukovodů, ale ani ten nepomáhal.
Tak ještě zkusila poslední prostředek. Na radu staré kovářky dala mu pod hlavu hadru, na níž
ležela kočka, v naději, že z dobrého sluchu kočičího se něco mužovi do ucha dostane, ale ani
mrška bleška, která s hadry vyskočila, nezatoužila po jeho uchu, vyhnula se mu a odskákala
dále. Když nic nepomáhalo, nechali léčení.
Stařík nyní vzpomínal, jak se léčil bez úspěchu a zase uvažoval, že poslouchal jen rady bab,
ale lékařské pomoci dosud nehledal. Po chvilkovém rozmýšlení zakýval hlavou a vešel do
jizbice, v níž žena látala suknici.
„Slyšelas, co mně Mrázek radil?“ otázal se ženy.
„Hloupý, jak bych mohla. Však vidíš, že mám okno zavřené, aby na mne netáhlo.“ A přitom
potáhla si šátek na uši, jako by se obávala, že si je zachladí.
„V Kelči je prý moc moudrý doktor, všeci si o něm vykládají. Tak mi soused radil, abych k
němu šel se svojí hluchotou. Tož co ty na to říkáš?“
„Hluchota sem, hluchota tam, od ní neumřeš ani ti od ní žádný nepomůže. Vždycky jsi říkával
, že ti zvoní v uších. Napřed jsem hádala, v kterém, přijde-li dobrá nebo zlá novina, a pak ti
zvonilo v obou a zlá novina přišla, nahluchnul jsi. Už tvému sluchu odzvonili. A komu
odzvonili, je mrtvý. A tvůj sluch je též mrtvý. Už ti nepomůže nikdo. Škoda peněz,“ hlasitě
sdělovala své mínění žena.
„Ba škoda, též si tak povídám,“ přisvědčoval Oháňka a v duši ho bolelo, že není pomoci.
Komu odzvonili, je mrtvý. Mému sluchu v obou uších odzvonili, není pomoci, je též mrtvý. –
Ale přece trochu slyším, tak není docela mrtvý,“ uvažoval sám pro sebe a zamyslil se.
„A co jsi dělal venku?“ tázala se žena mírným hlasem.
„Co říkáš?“
„Co jsi dělal venku?“ opakovala silněji.
„Seděl jsem na lavici a díval jsem se na svět. Vrabci se přede mnou honili, ale neslyšel jsem
jich.“
„Já tady šiju a ty sedíš a lenošíš. Jsi ty zhnilák jeden,“ hubovala žena.
„Slimák? A kde je? „ divil se muž.
„Žádný slimák, zhnilák jsi.“
„Nevím co povídáš.“
„Že – jsi – zhni – lák!“ křičela žena po slabikách. –
„A víš-li co? Hned zítra jdi do Kelče k doktorovi. Co je to za život s tebou, když neslyšíš, jak
se s tebou vadím a co ti říkám.“
„Máš pravdu, tož půjdu, půjdu,“ souhlasil Oháňka a šel než se zvečeří, donést do putýnky
vody pro kozu a druhou pro domácí potřebu.
Co žena svolila, aby šel k doktorovi, zdál se sám sobě jako přeměněný, omládlý. V noci ani
usnout nemohl. Těšil se, že bude zase slyšet zpívat špačky a šveholit vlaštovičky a zase
pochyboval, že by mu lékař mohl navrátit ztracený sluch. „Starý hluchý pes,“ tanul mu na
mysli a zase, že v uších bylo odzvoněno jeho sluchu.
Ráno vstal před svítáním, aby do Kelče přišel před osmou hodinou. Oblékl se, vzal hůl, do

kapsy kus chleba a vyšel z chalupy.Ranní mlha ležela nad dědinou a zastírala slunce jako
závojem, jen jasnější paprsky prorážely místy mlhovinou. Po chvíli vyšlo ven jako měsíc
bledé, ustrachované, ostýchavé, jako by si netroufalo zvítězit nad těžkou mlhou. Od západu
plul úzký mráček, zastřel střed slunce. Zdálo se, že se rozpůlil.
Mráček zmizel a za chvíli připluly dva úzce od sebe vzdálené. Zaclonily slunce, zatemnily
jeho okraje, takže svítilo zase jen úzkým středním pásem, který byl před chvílí mrakem
zatemněn. Tak si pohrávaly mraky se sluncem nějaký čas, ale pak se slunce vzmohlo,
zapudilo mlhoviny a mraky, jako by se bály jeho síly.
„Hleďme, hleďme, jak si hraje slunce na schovávanou,“ šeptal stařík, když se zakrývalo za
mraky.
„A nedá se. Už zahnalo mlhy,“ šeptal později. „Kéž by pan doktor zahnal též moji hluchotu,“
obracel myšlenky zase na svoji nemoc.
„Ale nevím, nevím. Hluchota není mrak, starý hluchý pes neomládne,“ povzdechl si, svěsil
hlavu a kráčel dále.
„Hm, hm. Starý pes neomládne, starý člověk neomládne a tady to všecko pučí a oživuje.
Pozdě, letos hodně pozdě, vždyť za pět dní bude sv. Jiří, kdy již bývá všechno zelené a letos
tráva pučí. Ale přece pučí, omládne a co člověk? Darmo myslit!“ – A stařík smutně mávl
rukou a pak se rozhlížel kolem, aby se potěšil z probouzející se přírody.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Program Kina Kelč na měsíc květen 2005
Neděle 1. května v 18 hodin
KAMEŇÁK 3
Volné pokračování Kameňáků s řadou populárních českých herců včetně Dolly Buster,
vstupné 39 Kč.
Neděle 8. května v 18 hodin
SAMETOVÍ VRAZI
Režisér Jiří Svoboda se vrátil k celovečernímu filmu po bezmála patnácti letech rekonstrukcí
jednoho z mediálně nejznámějších porevolučních kriminálních případů – tzv. orlických vražd.
Český film, vstupné 39 Kč.
Neděle 15. května v 18 hodin
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
Černá komedie podle knih Lemonyho Smicketa o třech sourozencích, kteří se po smrti rodičů
ocitnou na cestě nádherných překvapení a katastrofálních nezdarů při hledání domova. V
hlavní mnoharoli Jim Carrei. Americký film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 22. května v 18 hodin
PRESIDENT EVIL : APOKALYPSA
Pokračování videoherní adaptace nás přivádí z podzemí do Racoon City, kde řádí zombiové a
zbytek lidí včetně Milly Jovovichové musí bojovat o pouhé přežití. Film Německa, VB a
Francie s českými titulky, vstupné 39 Kč.
Neděle 29. května v 18 hodin
LETEC

Howard Hughes létal nad mraky, letadla miloval jako ženy a filmy pilotoval jako ďábel.
Leonardo Di Caprio a Martin Scorsese znovu stvořili příběh muže, který snil o slávě,
bohatství a budoucnosti, dosáhl jich a zaplatil za to svou přítomností. Americký film s
českými titulky, vstupné 41 Kč.
Na červen připravujeme : Román pro ženy, Lovci pokladů, Nenávist
Miroslav Pajdla, vedoucí kina

Základní škola informuje
(Poznámka: některé z akcí jsou naplánovány až na 2. polovinu měsíce, proto v době uzávěrky
Zpravodaje nemáme jejich hodnocení a výsledek. Budeme o nich informovat následující
měsíc).
Na stránkách Zpravodaje jsme vždy uváděli ze života školy informace radostné a
optimistické, ať už se jednalo o úspěchy našich žáků v soutěžích nebo o zdařilou akci školy,
popř. třídy. Letošní kalendářní rok nám však hned na počátku připravil jedno nemilé
překvapení. Byly to zprávy buď z Krajského úřadu ve Zlíně, nebo z pověřeného úřadu ve
Valašském Meziříčí, které se týkaly letošního financování naší školy ze státního, přesněji
krajského rozpočtu. Ty údaje nebyly vůbec potěšující, ale my jsme stále čekali na konkrétní
čísla a hlavně jsme doufali,
že snad nebude tak zle, jak se situace jevila. To, že podmínky pro financování škol budou
stále přísnější a přísnější, jsme věděli a hlavně změny k horšímu pociťujeme vždy se
začátkem nového kalendářního roku.
Jako nepříjemné „zaklínadlo“ totiž funguje pojem normativ na žáka, což v praxi znamená, že
škola obdrží opravdu jen tolik peněz, kolik má dětí. A protože demografický vývoj je v
současné době neúprosný, dotkla se i nás přísná finanční opatření.
Ještě před osmi lety měla naše škola 458 žáků, nyní jich je 332, což je docela velký pokles
počtu. Vzhledem k pravidlům financování již není možné (příliš velký luxus, i když pro žáka
ideální) vyučovat ve třídě o 15 nebo 16 žácích, proto jsme byli nuceni od 1.4.2005 spojit dvě
druhé třídy a vytvořit z nich pouze jednu. Rozhodování bylo velmi těžké, protože si dobře
uvědomujeme, jak obtížné je pro děti se uprostřed školního roku zařadit do nového kolektivu,
vytvořit nové vazby se spolužáky, navázat nová kamarádství, zvykat si na novou vyučující a
hlavně to vše v počtu 31 dětí. Věřte ale, že to, co platí pro dítě, platí i pro učitele a ani pro
něho není situace jednoduchá. Budeme se snažit i nadále odvádět dobrou práci a snažit se o co
nejmenší dopad změn na děti.
Bohužel změny se dotkly všech tříd a žáků a všech vyučujících. Jedeme tedy podle nového
rozvrhu a doufáme, že jsme alespoň částečně zažehnali nebo spíše oddálili finanční problémy.
Nikdo z nás totiž zatím neví, jaká bude situace s financováním v září a vše si můžeme zatím
jen domýšlet.
Doufáme, že najdeme pochopení u rodičovské veřejnosti.


Matematický Klokan

V pátek 18.3. se 88 žáků ze 4. – 9. tříd zapojilo do matematické soutěže Klokan.
Tuto soutěž pořádáme již několik let a její účastníci si mohou ověřit své schopnosti při řešení
složitých a problémových úkolů v matematice.

Každý ročník měl své úspěšné řešitele:
4. ročník:
1. Svatava Kučná – 4.A
2. Barbora Hlavicová – 4.B
3. Veronika Hegarová – 4.A
5. ročník:
1. Barbora Pelcová – 5.B
Marie Ryšková – 5.B
2. Tomáš Hrbáček – 5.A
3. Gabriela Orlová – 5.A
6. ročník:
1. Petr Pavelka – 6.B
2. Veronika Tomášková – 6.B
3. Luboš Kučný – 6.A
7. ročník:
1. Erika Matysková – 7.B
2. Michaela Keclíková – 7.B
3. Michaela Jiříčková – 7.B
8. ročník:
1. Eva Foukalová – 8.A
2. Martin Škařupa – 8.B
3. Petr Faltýnek – 8.A
Radek Gerla – 8.A
9. ročník:
1. Pavlína Richtarová – 9.B
2. Pavlína Keclíková – 9.B
3. Tomáš Herman – 9.A.
O organizaci a vyhodnocení této soutěže se postarala Mgr. Alena Poláchová.


Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Ve 2. polovině března připravila Mgr. Květoslava Václavíková pro žáky 9. tříd, kteří
navštěvují předmět Konverzace v anglickém jazyce, konverzační soutěž v anglickém jazyce.
Soutěž se skládala ze dvou kol: 1. část byla poslechová a té se zúčastnilo 27 žáků. Druhá část
byla konverzační.
Na 1. místě se umístila Gabriela Večeřová z 9.A, na 2. místě skončil Vít Pavel z 9.B a na 3.
místě pak skončila Terezie Hlavicová z 9.A.


Noc s Andersenem

Třída 5.B Mgr. Evy Hartmannové si letos z 1. na 2. dubna akcí Noc s Andersenem
(mimochodem jedná se o akci celosvětovou) připomněla 200. výročí narození tohoto
dánského spisovatele. Program pátečního odpoledne a následujícího večera a noci byl velmi

bohatý. Na samém začátku byly pohádkové vstupenky, jimiž se musely děti prokázat (ve
formě pohádkových knih, CD apod.), pak všichni podepisovali glejt, v němž se zavázali, jak
se budou po celou dobu akce chovat, ubytovali se ve třídě, společně připravovali jídlo, prošli
stezkou nebo spíše chodbou odvahy z hlavní budovy do tělocvičny a četli si pohádky až do tří
do rána. Děti byly bezvadné a akce se vydařila.


Beseda pro žáky 8. tříd

5. dubna přijel za našimi osmáky Bc. Vítězslav Adámek ze vsetínského Úřadu práce, aby je v
předstihu informoval o možnostech jejich studia po ukončení základní školy. Poslední ročník
se již blíží a žáci osmých tříd se budou brzy rozhodovat o oboru, kterému by se chtěli po
ukončení školy věnovat. Pan Adámek strávil s osmáky dvě vyučovací hodiny a poskytl žákům
určitě důležité informace. Stejné informace dostanou 21. dubna od 15.00 hodin rodiče těchto
žáků.


Kvalifikační turnaj Coca Cola Školský turnaj

V úterý 5. dubna se na hřišti TJ Kelč konal fotbalový turnaj Coca Cola, základní kolo. Utkala
se družstva ZŠ Kelč, Lešná, ZŠ Šafaříkova a ZŠ Křižná, obě z Valašského Meziříčí. Systém
hry „ každý s každým“ nakonec ukázal vítěze, a to družstvo ZŠ Křižná, na 2. místě se umístili
naši kluci, kteří měli sice stejný počet bodů jako vítězné družstvo, ale měli horší skóré, třetí
skončili kluci ze ZŠ Šafaříkova a 4. místo obsadila Lešná.
Celý turnaj organizačně zajistil Mgr. Pavel Faltýnek.


Divadelní zájezd

V úterý 5. 4. vyjely děti 1. stupně na divadelní zájezd do Městského divadla ve Zlíně na
pohádku Čertův švagr. Představení se opět líbilo a poslední divadelní zájezd se uskuteční na
počátku června.
Doprovod dětí zajistila Mgr. Zdeňka Havranová a Mgr. Petra Pařízková.


Výuka na dopravním hřišti

V pátek 8. dubna strávily děti 4.A dopoledne na dopravním hřišti ve Valašském Meziříčí.
Jedná se o doplňkový program k učebním plánů prvouky o chování na silnicích a v silničním
provozu. Z hlediska poučení dětí a z důvodů jejich bezpečnosti je toto vyučování velmi
důležité.


Vzpomínka na Vojtěcha Jasného

V pondělí 11. dubna si v rozhlasové relaci žáci školy připomněli 105. výročí od narození
významné kelečské osobnosti Vojtěcha Jasného, který se narodil 10.dubna 1890 v Kelči. Jeho
osoba a práce je úzce spojena nejen s životem Kelče, ale také školy, neboť zde vyučoval a
dokonce ve třech obdobích (1926 – 1928, 1928 – 1931, 1934 – 1937) vykonával funkci
zatímního ředitele.
V letošním roce si připomínáme 60 let od ukončení 2. světové války v Evropě a v souvislosti
s tímto výročím je aktuální i vzpomínka na Vojtěcha Jasného. I on se totiž stal obětí fašismu,
neboť v říjnu 1941 byl zatčen gestapem, do února 1942 byl vězněn v Brně, odtud byl
převezen do Osvětimi a tam 12. března 1942 ve svých 52 letech zemřel.

Na měsíc duben jsou naplánovány i další akce a o těch vás budeme informovat v dalším čísle
Zpravodaje.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele školy

Mateřská škola informuje
„Školka plná pohody“ – to je hlavní záměr naší každodenní soustavné a trpělivé výchovně
vzdělávací práce s dětmi, kterou se snažíme obohatit různými akcemi, které pro děti
připravujeme a pořádáme. A není jich málo.
Ještě v měsíci dubnu děti navštívily Kino Kelč a zhlédly pásmo animovaných pohádek „Šiju,
šiju pohádku“. Další návštěva kina je naplánována na 10. května, kdy bude děti
čekat„Příběh medvídka Brumly“.
15. dubna vystoupily naše děti s programem pod vedením paní učitelky Pajdlové a Stříteské s
programem v Hranicích, kde se konalo zábavné odpoledne společné se zdravotně postiženou
mládeží, pod názvem„Nebojme se spolu smát“, které pořádalo Občanské sdružení Anděl.
Další setkání se uskuteční v květnu v Kelči u příležitosti Dne matek.
V pátek 22. dubna jsme se zapojili do oslav naší planety - „Den země2005“. Uspořádali jsme
výtvarnou soutěž „Zdravá planeta-zdravé děti“, věnovali jsme se třídění odpadů – děti
zhotovily domečky a auta z papírových krabic a postavily celé město, z domu si přinesly
plastové láhve, z nichž ve třídě vznikaly zajímavé věci. Děti si tak upevňovaly poznatky o
životním prostředí, ekologii. Vše realizujeme formou prožitků, pohádkových příběhů, tvořivé
činnosti.
Koncem dubna jsme si také připomněli starou tradici „Slet čarodějnic“ – v převlecích a na
košťatech děti překonávaly různé překážky, soutěžily, vařily a ochutnávaly bylinkové nápoje,
které mají „kouzelnou moc“ a nechyběly ani dobroty. Každý si dopoledne užíval po svém.
Na 12. května připravujeme v mateřské škole oslavu ke Dni matek.
Maminky i babičky potěšíme nejen básničkou a písničkou, ale i malým pohoštěním a
dárečkem vlastnoručně vyrobeným.
Na 18. května máme pro děti zajištěno „Zábavné varietní představení“ pod vedením Karla
Meiznera z Olomouce.
Už teď se ale děti nejvíce těší na společný výlet autobusem za zvířátky do Zoologické
zahrady na Sv. Kopeček, který se uskuteční ve středu 25. května 2005.
O tom, co pro naše děti připravujeme na červen 2005 zase příště.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Kultura
Vzpomínkový pietní akt k 60. výročí osvobození města
Kelč
K vzpomínkovým akcím, které se uskuteční k 60. výročí konce 2. světové války a osvobození
naší země patří i prohlášení vybraných stromů za památné.V Kelči se takovým stromem stane
lípa u Juhyně, na níž byl 8. prosince 1944 oběšen partyzán Vladimír Šišák.

Vzpomínka na osvobození města Kelč se koná v předvečer tohoto významného dne – v pátek
6. května 2005 u pomníku Vladimíra Šišáka na Dolině.
Program :
* ve 20 hodin - sraz všech účastníků
* projev starosty * vzpomínka na padlé oběti * kladení kytice * prohlášení lípy u pomníku za
památný strom * hudba * ohňostroj

Uvítáme účastníky s lampióny.
Občanské sdružení Anděl
pořádá u příležitosti Dne matek v neděli 8. května 2005 v 15 hodin
soutěž o nejlepšího chlapa z Kelče a okolí

MISSÁK KELČ.
( místo konání bude upřesněno )
Přihlásit se mohou „chlapi“ od 15 do 102 let na tel. 731 621 101.
Tato akce se koná už poněkolikáté a podle slov minulých účastníků soutěže bývá vždy veselo
a panuje přátelská atmosféra. Pořadatelé doufají, že v letošním roce se přihlásí více zájemců,
ať je mezi pořádnými chlapy ta správná soutěživost.
Občerstvení, ceny a úsměvy jsou připraveny opravdu pro každého !

Kopaná
Sobota 2. 4. 2005
Mladší žáci, Val. Klobouky – Kelč 0 : 1
Starší žáci, Val. Klobouky – Kelč 4 : 0
Neděle 3. 4. 2005
Krásné nedělní odpoledne. Sluníčko hřálo a vyzývalo k odpoledním procházkám. Fanoušci
fotbalu ale věděli, že začíná fotbalové jaro, a tak jejich kroky směřovaly na fotbalové hřiště.
První jarní kolo bylo odloženo. Kdy se bude hrát, se zatím neví, protože se oddíly na
náhradním termínu nedohodly. Mělo se hrát s Nedašovem.
Co se během zimní přestávky stalo ? Trenérem mužů je opět p. Jursík. Na hostování na
Juřinku odešel Petr Tomášek. Vrátili se Václav Škařupa ml. a David Pitrun. Přejeme jim, aby
se v mužstvu prosadili.
Neděle 3. 4. 2005
Muži, Kelč „B“ – Val. Senice 1 : 2
Muži, Kelč – Semetín 1 : 2 ( 0 : 1). Dle výsledku se vstup do jarní části našim hráčům
nevyvedl. Jejich hra postrádala vše, co moderní fotbal potřebuje. Již první akce tomu
nasvědčovala. Zahrávali trestný kop. Náš brankář zaspal a hosté se tak lacino dostali do
vedení. Naši hráči nebyli schopni nic vymyslet. Druhý poločas jsme začali lépe. Po pěkné
akci dává Vašek Škařupa vyrovnávací branku. Kdo čekal z naší strany převahu, nedočkal se.
Naopak to byli hostující hráči, kteří ovládli hru. Těsně před koncem utkání zahrávali rohový

kop. Náš hráč Martin Pastrnek jej poslal do vlastní branky. Dílo smůly tak bylo dokonáno.
Sobota 9. 4. 2005
Mladší žáci, Kelč – Slušovice 0 : 3
Starší žáci, Kelč – Slušovice 0 : 0
Dorost, Kelč – Bylnice 0 : 5
Neděle 10. 4. 2005
Muži, Police – Kelč „B“ 3 : 1
Muži, Choryně – Kelč 1 : 1 ( 1 : 1). První derby utkání. Počasí nic moc. Byla zima, což
mohlo hráče motivovat k většímu pohybu. Nestalo se tak. Přesto první poločas patřil našim
hráčům. Měli více míč na kopačkách. Střel na bránu však bylo jako šafránu. Přesto všechno
byla jedna, která se ujala. Jejím autorem byl Jarek Machač. Již se zdálo , že do kabin půjdeme
s jednobrankovým rozdílem. Avšak nestalo se tak. Domácí zahrávali rohový kop těsně před
koncem poločasu. Naši hráči se jen dívali, jak domácí hráč si na centr vyskočil a umístil. Bylo
vyrovnáno. Druhý poločas byl o ničem. Naši obranu vystrašil nejlepší střelec Hadvičák. K
naší radosti bránu netrefil.
Neděle 17. dubna 2005
Mladší žáci, V. Karlovice – Kelč 2 : 1
Starší žáci, V. Karlovice – Kelč 1 : 0
Dorost, Štítná – Kelč 1 : 2
Muži, Kelč „B“ – Střelná 5 : 1
Muži, Kelč – Podlesí 2 : 0 ( 0 : 0). Trápení a zas jen trápení. I s velice mladým hostujícím
mužstvem. Jinak mají naši muži stoupající tendenci. První utkání prohra, druhé remíza, třetí
výhra. Kéž by to udrželi na těch výhrách. Úvod utkání patřil našim hráčům. Jarek Machač se
dostal před brankáře hostí a vystřeli. Brankář hostí parádním zákrokem střelu vyrazil. To bylo
z naší strany vše. Pak to jen zdaleka připomínalo fotbal. Žádná kloudná akce. Začátek
druhého poločasu opět patřil našim hráčům. Branky se však diváci nedočkali. Hostující hráči
dobře bránili. Trenérovi však vyšlo střídání. Na hřiště přišel Radek Abrman a začal
provětrávat hostující obranu. První branku vstřelil s přispěním hostujícího hráče Libor Novák.
Neskončila radost z branky a už tu byla druhá. Jejím autorem byl Tomáš Srkala.
Miroslav Červek

Různé
IX. KVĚTINOVÝ DEN
středa 11.5.2005
Motto: Přispějte na boj proti rakovině, květina je symbolem nádorové prevence.
Milí občané,
již čtvrtým rokem proběhne v našem městě celostátní sbírka Ligy proti rakovině KVĚTINOVÝ DEN.
Děkuji za výtěžek sbírky v roce 2004, bylo vybráno 10.151,-Kč . Ten bude využit k realizaci
preventivních programů, ke zlepšení života onkologických pacientů a na podporu vědeckého
výzkumu.
Letošní sbírka bude mít téma: MALIGNÍ MELANOM, jedná se o vysoce zhoubný,
především kožní nádor.
Jako každý rok tuto sbírku zajišťují skautky. Opět budou dvě skupiny, které vám budou

nabízet za finanční příspěvek žlutý kvítek měsíčku lékařského.
Těšíme se na setkání s vámi a vaši štědrost.
Hanka Stromšíková

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 2005
Výbor místní organizace Českého rybářského svazu v Kelči Vás srdečně zve na tradiční
rybářské závody pořádané v sobotu 7. května 2005 na vodní nádrži CHMELNÍK v Kelči.
Závody se konají za každého počasí od 7°° do 14°° hod. Prezence závodníků od 6°° hod.
Zveme rybáře i z okolních rybářských organizací, závodit v letošním roce může i nečlen ČRS.
Bude připraveno bohaté občerstvení a tombola se spoustou zajímavých cen. I v letošním roce
zde bude probíhat prodej ryb (kapr, pstruh duhový). Prodej bude zajištěn soukromou firmou
Aska (od 10:00 do 12:00 hod).
Ing. Jaroslav Orel, jednatel ČRS MO Kelč

CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
KOMPLEXNÍ DOMÁCÍ PÉČE
POBOČKA KELČ - telefon 571 641 018
Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytuje domácí péči dospělým v
produktivním věku a seniorům, kteří nemůžou uspokojit své základní potřeby bez cizí
pomoci.Tyto služby jsou poskytovány i těm občanům, kteří se o sebe dokáží postarat, ale
uvítali by pomoc druhých, např. jen v některé oblasti služeb domácí péče. Ošetřovatelská a
pečovatelská služba je poskytována seniorům v jejich domácím prostředí.
Ošetřovatelské úkony provádí zdravotní sestra Iveta Minářová tel. 776 746 341. Mezi
nejčastěji poskytované úkony patří: aplikace injekcí, odběry krve, převazy ran, kondiční
cvičení, měření fyziologických funkcí, aj. Pečovatelské úkony provádí pečovatelka Helena
Tvrdoňová, tel. 776 243 674. Mezi nejčastěji poskytované pečovatelské úkony patří: dovoz
oběda, donáška léků, nákupy, doprovod na vyšetření, nutné pochůzky, úklid bytu aj.
Provozní hodiny pobočky Kelč: pondělí 13.00 – 14.30, středa 9.30 – 11.00, čtvrtek 9.30 –
11.00. Je možné si schůzku telefonicky domluvit na jinou dobu, která vám vyhovuje. Domácí
péči poskytujeme i v těchto obcích: Němetice, Komárovice, Kladeruby, Lhota u Kelče,
Babice,Kunovice, Loučka, Police.
Nabízíme pedikúru, kterou provádí pedikérka Marie Jakubíčková. Pedikúra je prováděna v
domácnosti klienta, a to pouze po telefonické domluvě. Tel.608 424 651 nebo na pobočce v
Kelči na výše uvedených tel. číslech. Cena 120,-Kč.
Dále nabízíme možnost vypůjčení zdravotnických pomůcek do domácnosti. Jsou to např.:
mechanický vozík, chodítko, sedátko do vany, vanová protiskluzová podložka, klozetové
křeslo, podložní mísa aj.

ZVEME VÁS NA:
POSEZENÍ SE SENIORY
SEJDEME SE 11.KVĚTNA 2005 V 15.30 HODIN NA FAŘE V KELČI
Helena Tvrdoňová, pečovatelka

TISKOVÁ ZPRÁVA
ALERGOMED
Nové pracoviště přispěje k včasnějšímu záchytu alergiků
Pracoviště alergologie a imunologie ALERGOMED otevřelo ve Valašském Meziříčí novou
ambulanci. Alergologická ordinace, která se nachází v budově internátu naproti nemocnice,
nabízí komplexní léčbu dospělým i malým pacientům. Lékaři si slibují, že nové pracoviště
mimo jiné přispěje k včasnějšímu záchytu především astmatiků, kde každé prodlení může
znamenat zhoršení zdravotního stavu s velkými nároky na léčbu často i hospitalizační. Z
tohoto důvodu lékaři ordinují denně po celý týden.
„Alergické reakce nemají jedinou podobu, objevují se náhle na jednotlivých místech těla, na
orgánech a systémech a projevují se rozličnou intenzitou,“ uvedla alergoložka Zlatica
Radimáková.
Podle statistik trpí alergií každý čtvrtý až pátý člověk populace, v průmyslových regionech je
situace ještě o něco horší. Právě na jaře a potom také na podzim zažívají alergologické
ordinace největší příliv pacientů. Už od konce února začínají alergie na pyl. Přecitlivělost na
pyly stromů či trav se projevuje nejčastěji svěděním, slzením a zarudnutím očí, ucpáním nosu
i vodnatou rýmou. Alergie bývá vzácně na jeden typ pylů, obvykle jde o přecitlivělost
smíšenou. U nás pylová sezona trvá zhruba od konce února do konce září. S podzimním
ochlazením se zase více uplatňují alergie na roztoče, kteří žijí v bytovém prachu. Běžně se
lékaři setkávají také s alergií na různé druhy plísní, na peří, ovčí vlnu nebo na zvířata.
Mezi nejvýznamnější potravinové alergeny se řadí mléko, vejce, soja a oříšky. Alergickou
reakci může způsobit i některé exotické ovoce, z našich druhů jsou to například jablka, hrušky
či broskve. Často se může dostavit alergie na špenát, celer, rajčata a dokonce i na petržel.
„Přecitlivělost na ovoce a zeleninu je často spojena s pylovou alergií,“ zdůraznila Zlatica
Radimáková. Alergii může vyvolat také například hmyzí bodnutí, což v některých případech
může být i životu nebezpečné.
„Alergologové radí, aby všichni, u nichž se projeví potíže, svůj stav konzultovali s lékařem.
Alergie se totiž netýkají jen dětí, ale mohou se projevit až ve vyšším věku. Je velice důležité,
aby se podařilo zjistit příčinu, která alergii vyvolává, tedy konkrétní alergen. Léčebný
program pak většinou zahrnuje kromě omezení kontaktu s alergenem také celou řadu
opatření“, řekl primář Pavel Hejdušek. Lékaři podávají pacientovi léky úlevové i léky pro
dlouhodobou preventivní protizánětlivou léčbu. Tam, kde je to možné, se používají také
alergenové vakcíny. Jde o hyposenzibilační léčbu, kdy snášenlivost alergenu, na který je
pacient citlivý, je zvyšována podáváním malých postupně se zvyšujících dávek alergenu. U
dětí, které trpí onemocněním dýchacích cest, je nedílnou součástí komplexní péče léčebná
rehabilitace. Zahrnuje několik částí.

Velmi často se při ní kombinují její jednotlivé složky, aby výsledkem bylo optimální kladné
ovlivnění nejen základního onemocnění, ale i dalších druhotných změn, které automaticky
nemoc provázejí.
Pacienti se mohou objednat do nové ambulance i sami telefonicky na čísle 571 758 786 nebo
osobně přímo na pracovišti. Doporučení od ošetřujícího lékaře je vítáno, neboť potencionální
spolupráce alergologa s odesílajícím lékařem je příslibem oboustranného získávání cenných
informací o zdravotním stavu pacienta. Ambulance je v provozu denně a vyšetření se realizuje
prakticky bez čekací doby.
Začátkem května ve dnech 9. a 10. 5. 2005 od 13 do 17 hodin se uskuteční v naší ambulanci
ve Valašském Meziříčí pro všechny zájemce z řad veřejnosti Den otevřených dveří. Lidé
budou mít příležitost prohlédnout si pracoviště, nechat si vyšetřit plicní funkce a poradit se s
odborníky.
Zpracovala:
Simona Součková, tisková mluvčí, simona.souckova@volny.cz, 724 148 092

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Bruno Vlček Kelč
Antonín Žaloudík Babice
65 let
Marie Škařupová Lhota
70 let
Jindřich Tvrdoň Němetice
Jaroslava Hýžová Kelč
Emilie Kutálková Kelč
75 let
Milada Valůchová Babice
Drahomíra Frydrychová Lhota
80 let
Anděla Hýžová Lhota
Marie Zábranská Kelč
81 let
Drahomíra Strnadlová Kelč
František Pivoda Lhota
Ludmila Koláčková Lhota
83 let
Drahomíra Sobková Kelč
84 let

Františka Radová Babice
85 let
Jan Jindrák Němetice
Marie Stříteská Kelč
Narození
Radka Pelcová Němetice
Sňatky
Jaroslav Pospíšil * Jiřina Mašlaňová
Petr Žídek * Věra Danzová
Ladislav Rada * Gabriela Knollová
Úmrtí
Milan Holub 61 let Kelč
Miroslav Jiříček 81 let Kelč
Miroslav Pajdla 84 let Kelč
Marie Mlčáková 90 let Kelč

