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Městský úřad informuje

Vzpomínka na Vlastimila Bubníka
Legendární český hokejista, kelečský rodák, zemřel 6. 1. 2015 ve věku 83 let.
Kapitán bývalé Rudé hvězdy Brno a ZKL Brno Vlastimil Bubník dovedl moravský
klub ke všem jedenácti titulům v nejvyšší soutěži. Devětkrát reprezentoval národní
výběr na mistrovství světa v hokeji. Jedenáctkrát také oblékl dres fotbalové
reprezentace. Výraznou stopu zanechal i v národním hokejovém týmu. Zúčastnil se
čtyř olympiád, když největšího úspěchu se dočkal v Innsbrucku, kde získal
bronzovou medaili. Na hrách celkově zaznamenal 36 kanadských bodů, tento
výkon překonal až Teemu Selänne ve Vancouveru 2010. Na světových
šampionátech pak vybojoval třikrát bronz a jednou stříbro. Nastoupil celkem ke 127
mezistátním zápasům, v nichž vstřelil 121 gólů. V roce 1997 byl zařazen
do mezinárodní hokejové síně slávy IIHF, o rok později byl zařazen do Sportovní
síně slávy města Brna. V roce 2003 získal cenu města Brna a do Československé
Síně slávy byl zařazen v roce 2008. Český hokej přišel o výraznou osobnost.
Čest jeho památce.
(zdroj. ČTK 6. 1. 2015)

USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Kelč dne 21. 11. 2014
– Rada schvaluje přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci „CZ.1.02/2.1.00/14.26305
Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kelč“ a pověřuje starostu podpisem
potvrzení o přijetí dotace.

USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Kelč dne 26. 11. 2014
– Rada schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 – rozpočtové opatření č. 9/2014
dle předloženého návrhu.
– Rada jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. h), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedy a členy těchto
komisí rady:
a) sociální - předseda: Mgr. Kateřina Machačová, Kelč č.p. 503
členové: Bc. Iveta Minářová, Dis., Kelč č.p. 442
Marie Baďuříková, Kelč č.p. 503
Michaela Abrmannová, Kelč č.p. 326
Milena Chvatíková, Kelč č.p. 523
Irena Tvrdoňová, Kelč – Němetice č.p. 42
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Věra Pavlíková, Kelč – Komárovice č.p. 1
Evžena Hrušková, Kelč – Lhota č.p. 22
Dana Marečková, Kelč – Babice č.p. 38
b) kulturní – předseda: Bc. Martina Schybolová, DiS., Kelč č.p. 510
členové: Alžběta Pitrunová, Kelč č.p. 556
Mgr. Zdeňka Smahlová, Kelč č.p. 375
Ladislava Bijová, Kelč č.p. 502
Mgr. Šárka Večeřová, Kelč č.p. 512
- Rada bere na vědomí vyhodnocení nabídek na provádění služby „Zimní údržba
komunikací v období 2014/2015“ v Kelči a místních částech Lhota a Babice
a pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo s vyhodnocenou firmou na 1. pořadí
VACULA silniční, s.r.o., V Dolině 1515/1b, Praha 10.
- Rada bere na vědomí návrh smlouvy o dílo na zimní údržbu komunikací
2014/2015 v Němeticích a Komárovicích s Karlem Tvrdoněm, Němetice 42
a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
– Rada jmenuje v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích, konkurzní komisi pro konkurz
na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Kelč, okres
Vsetín, příspěvkové organizace, IČ: 70936242 ve složení:
předseda: Ing. Karel David
- starosta
členové: Ing. Jaroslav Orel – místostarosta
Mgr. Věra Korcová – zástupce Krajského úřadu Zlínského kraje
Svatava Dohnalová – zástupce pedagogů MŠ Kelč
Vladislava Šuláková – odborník v oblasti školství, organizace a řízení
Mgr. Dana Karmasinová – zástupce ČŠI – Zlínského inspektorátu
– Rada deleguje zástupce města Kelč Ing. Jaroslava Orla a Romana Večeřu
do Školské rady při Základní škole v Kelči pro nastávající funkční období.
– Rada schvaluje vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les – 1 ks
bříza bělokorá na pozemku města p.č. 992/2 v k.ú. Kelč-Nové Město
dle předložené žádosti.
– Rada bere na vědomí oznámení VaK Vsetín, a.s., o ceně vodného a stočného
pro rok 2015 včetně důvodové zprávy ke zvýšení ceny.
– Rada jmenuje vedoucí a členy redakční rady Zpravodaje města Kelč:
vedoucí: Mgr. Anna Schillingová, Kelč č.p. 291
členové: Bc. Martina Schybolová, Dis., Kelč č.p. 510
Alžběta Pitrunová, Kelč č.p. 556
Mgr. Vilma Vašáková, Kelč č.p. 291
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Informace Ministerstva životního prostředí
MŽP oznamuje Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí
Dunaje“. Do koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA
na internetových stránkách http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
pod kódem koncepce MZP196K.
MŽP oznamuje Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání
povodňových rizik v povodí Dunaje“. Do koncepce lze nahlédnout v Informačním
systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem koncepce
MZP199K.

Informace pro občany:
Pokladna
Pondělí – 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
Středa - 8,00 – 11,30 a 12,30 – 16,30 hodin
Splatnost poplatku za odpad je 30. 6. 2015.
Splatnost poplatku za psa je 31. 3. 2015.
Po zaplacení poplatku za odpad a předložení dokladu o zaplacení obdrží občan
nálepku na popelnici, kterou je nutné nalepit na nádobu. Pro letošní rok je nálepka
v barvě oranžové.

K dispozici jsou sáčky na psí exkrementy.
Na třídění odpadu nabízíme tašky na tříděný odpad, vyrobené z PP, netkané
textilie jsou opatřeny českými nápisy a barevně diferencovány dle druhu odpadu.
Na bocích jsou opatřeny suchým zipem, který umožní tašky vzájemně pospojovat.
Jsou omyvatelné, recyklovatelné.
Cena za sadu tří tašek (papír, plast, sklo) je 30 Kč.

Plasty

Svoz odpadu
18. února
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Kultura

Římskokatolická farnost Kelč

Římskokatolická farnost Kelč
pořádá

16. FARNÍ PLES
7. února 2015 v Kulturním domě
Začátek: 20:00 hodin
Hudba:

Kelč

FAŤAMORGÁNA

k
Pod podiem: Vlčnovský sklípek
Vstupné: (včetně místenky a večeře)

250 Kč Základní
150 Kč Studentská
Program:
Polonéza, Tance na lidovú notu
a Dědina sa nesúdí …

Předprodej:
Papírnictví Kelč, paní Věra Hlavicová
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DENNÍ STACIONÁŘ ANDĚL KELČ
bude prodávat

PRAVÉ ZABIJAČKOVÉ
POCHOUTKY
DNE 1. BŘEZNA 2015
V PROSTORÁCH PENZIONU
Nabízíme:
JITRNICE, TLAČENKU, JELITA, PRDELAČKU, BÍLOU
POLÍVKU, SÁDLO, ŠKVARKY, PODHRDEK
A ČERSTVÉ MASO

Prodej bude probíhat:

od 8,00 do 13,00 hodin
Další občerstvení:
slivovice, svařák, lopaťáky
TEPLÉ JÍDLO PO CELOU DOBU PRODEJE:
OBCHÁZKA, JITRNICOVÝ PREJT SE ZELÍM,
MORAVSKÝ VRABEC SE ZELÍM, PRDELAČKA,
BÍLÁ POLÍVKA
Všechny potraviny budou bez umělých přísad a barviv!
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Kalendář akcí pro rok 2015
(údaje, které byly k dispozici k 20. lednu 2015)
Březen
čtvrtek 5. 3.

sobota 14. 3.
neděle 15. 3.
sobota 21. 3.
čtvrtek 26. 3.

Kavárnička v „pět“ – výčep v KD, můžete si přijít posedět,
možnost zakoupit kávu, čaj, zákusek (město).
Divadelní představení Liga proti nevěře – div. soubor Ventyl
Hranice. V loňské sezóně vyprodávali sály po okolí. dp (město)
Velikonoční výstava (OS Anděl)
Velikonoční výstava (OS Anděl)
Myslivecké odpoledne (MS Kelečsko)
Velikonoční tvořivá dílna – velký sál KD (město +TOM Myšáci)

Duben
čtvrtek 16. 4.
sobota 25. 4.
neděle 26. 4.

Kavárnička v „pět“ – výčep v KD (město)
Výstava modelů – Mir. Pajdla
Výstava modelů – Mir. Pajdla

sobota 7. 3.
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středa 29. 4. Divadelní představení Lháři – divadlo Praha – agentura familie.
„Není nikdy tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.“ Milosrdná komedie
o nemilosrdných věcech. Hrají: Václav Kopta, Vojtěch Záveský, Jana
Šulcová, Vendula Křížová, Marcel Vašinka, Daniela Choděrová, Rozálie
Víznerová. V předprodeji vstupenky s místenkou! dp (město)
čtvrtek 30. 4. Slet čarodějnic – (MŠ + město)
Květen
čtvrtek 7. 5.
Kavárnička v „pět“ – výčep v KD (město)
čtvrtek 14. 5. Divadelní představení Don Quijote de la Ancha - jedno
z nejhranějších evropských představení vzniklé pod vyšším uměleckým
dohledem pana Boleslava Polívky. V hlavní roli se představí přední
světový chůdoherec Lenoir Montaine. Představení se uskuteční v rámci
projektu COMENIUS 2014 - Podpora kultury s EU. Vhodné pro celé
rodiny, dp (děti zvýhodněné vstupné)
sobota 23. 5.
Rybářské závody - rybník Chmelník (ČRS Kelč)
sobota 30. 5.
Sportovní den – fotbalové hřiště (TJ Kelč)
neděle 31. 5.
Kácení máje – u klubovny (Skauti)
Červen
čtvrtek 4. 6.
neděle 7. 6.
sobota 13. 6.
27. a 28. 6.

neděle 28. 6.

Slavnost Božího těla – náměstí (ŘKF Kelč)
Dětský den – areál chovatelů (OS Anděl)
Fotbal + dětský den - Komárovice
IXX. Kelečské slavnosti, Výstava panenek –„Háčkovaný svět“,
Výstava chovatelů, Výstava „Sběratelský svět Ferdinanda
Hradila“, divadelní představení Včelí medvídci zpívají,
Improliga v kině
Hodová mše svatá – kostel sv. Petra a Pavla

v červnu a červenci – Letní filmové večery s Kofolou – (TJ Kelč)
Srpen
Dračí lodě – rybník Chmelník (TJ Kelč)
Myslivecké odpoledne (MS Kelečsko)
Letní tvořivá dílna (město +TOM Myšáci)
Září
neděle 20. 9.
pátek 25. 9.
neděle 27. 9.

Pohádkový les (Skauti)
Michal Nesvadba – program pro děti (z Kouzelné školky)
Svatováclavské odpoledne (OS Anděl)
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Říjen
sobota 10. 10. „Dýňafest“ či „Dýňobraní“ - vyhodnocení soutěže o nejhezčí
dýňovou výzdobu (zahrádka, okno, balkón, vchod, atd.) – výstava
dýní, dýňové pochoutky, recepty, speciality. Saďte dýně!!! (město)
sobota 17. 10. ParaAkademie (OS Anděl)
čtvrtek 22. 10. Divadelní představení Otylka v podání Divadla Pavla Trávníčka.
dp (město)
Středa 28. 10. Lampiónový průvod (město)
Sobota 31. 10. Dušičková noc (Skauti)
Listopad
sobota 7. 11.
neděle 8. 11.
čtvrtek 12. 11.
sobota 21. 11.
neděle 22. 11.
úterý 24. 11.

Domácí zabíjačka (OS Anděl)
Drakiáda (Skauti)
Beseda s důchodci (město)
Vánoční výstava (OS Anděl)
Vánoční výstava (OS Anděl)
Divadelní představení – S kamarádem do deště – zábavný pořad
s Lukášem Vaculíkem, dp (město)
čtvrtek 26. 11. Vánoční tvořivá dílna (město + Tom Myšáci)
sobota 28. 11. Fotbalový Mikuláš (TJ Kelč)
Prosinec
pátek 4. 12.
Mikulášská nadílka (město)
neděle 6. 12.
Mikulášská pohádka (Skauti)
čtvrtek 24. 12. Živý betlém
Novinka pro příznivce divadelních představení!!! Pro letošní rok jsme pro vás
připravili výhodné divadelní předplatné (dp) za příznivou cenu. Rezervace
vždy na konkrétní místo po celou dobu sezony.
Více informací na letáku, www.kelc.cz nebo na MěÚ v Kelči.
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Mateřská škola informuje

„Únor bílý, pole sílí “, doufáme, že se tato pranostika vyplní a děti si ještě užijí
zimních radovánek.
Máme za sebou již tradiční „Dětský karneval“, který se konal 25. 1. 2015
v Kulturním domě v Kelči a byl opět zdařilý.
Ve dne 4. 2. a 5. 2. 2015 čeká 33 našich nejstarších předškoláků zápis do 1. třídy
Základní školy v Kelči. Děti se na plynulý a bezproblémový přechod do základní
školy připravují prakticky po celou dobu docházky do mateřské školy. Každá třída
má svá specifika a cíle, jasně stanovené Školním vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání.
Naše spolupráce se ZŠ Kelč je úzká a neformální. Organizujeme pro rodiče dětí
vzájemné schůzky s vedením školy a učitelkami 1. třídy. Základní škola není
pro naše předškoláky neznámým prostředím. Návštěva první třídy před zápisem,
která se uskutečnila 29. 1., byla spojena s prohlídkou celé školy. Děti chodí také
pravidelně cvičit do tělocvičny ZŠ, zúčastňují se společných kulturních akcí.
Doposud jsem každý měsíc psala o změnách a činnostech, které čekaly děti
v mateřské škole.
A nyní dozrál čas, aby nastaly změny přímo ve vedení Mateřské školy Kelč.
Po mnoha letech působení ve školství, je tento příspěvek mým osobním
rozloučením a zároveň poděkováním všem, kteří se mnou spolupracovali v oblasti
předškolního vzdělávání. Sdílela jsem s vámi osudy profesní, ale mnohdy i osobní,
na které budu vždy ráda vzpomínat.
Za to Vám všem z celého srdce děkuji.
Svatava Dohnalová
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Základní škola informuje
Ještě něco z prosince
Triumf na Všechovické laťce2014
Skvělého úspěchu dosáhla minivýprava našich tří chlapců na tradiční předvánoční
Všechovické laťce.
V kategorii starších žáků jsme získali poprvé v historii pomyslnou zlatou medaili
zásluhou Davida Jiříčka, který zvítězil výkonem 166 cm. David zaujal nejen
výkonem, ale i perfektně zvládnutou technikou flopu.
Další náš žák Antonín Zbrožek bojoval také až do poslední chvíle o první místo,
ale nakonec skončil na třetím místě. O konečném pořadí prvních tří výškařů
rozhodoval počet neplatných pokusů. Tondův výkon je třeba vyzdvihnout, neboť
si zlepšil osobák o sedm centimetrů.
Pěkný výkon odvedl také náš benjaminek Tomáš Gerla ze čtvrté třídy v kategorii
nejmladších žáků, který obsadil v konkurenci téměř dvaceti závodníků šesté místo.
I když patřil mezi nejmladší, zaujal výborným odrazem. Rozhodně je to velký
příslib do dalších let.
Výsledky:
Nejmladší žáci:

Mladší žáci:
Starší žáci:

1. Pavelka 11 5cm Dřevohostice
2. Zichala 115 cm Všechovice
3. Gonda 110 cm
Všechovice
6. T. Gerla 110 cm Kelč
1. Samiec
149 cm Struhlovsko
2. Molnár
149 cm Odry
3. Zbrožek
149 cm Kelč
1. Jiříček
166 cm
Kelč
2. Horáček
163 cm
Všechovice
3. Studený
160 cm
Všechovice
Mgr. Pavel Faltýnek

Olympiáda z českého jazyka
Termín letošního školního kola této soutěže, která je určena žákům 8. a 9. tříd,
se shodoval s termínem nácviku programu deváťáků na Vánoční zvonkování,
a proto se soutěže zúčastnili pouze čtyři žáci, 3 z 9.A a jedna žákyně z 8.B.
V průběhu dvou hodin řešili soutěžící úkoly mluvnické a psali slohovou práci.
Nejlépe si se všemi úkoly poradila Ludmila Jandová z 8.B a na dalších místech se
umístili Radka Hybnerová, Michal Jiříček a Ondřej Nehyba.
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Čekání na Vánoce
Měsíc prosinec je u nás ve škole spojen s dvěma již tradičními akcemi. Jednak jsou
to adventní pondělky na 1. stupni, při nichž se všichni učitelé i žáci schází
u velkého adventního věnce a připomínají si písničkami, básničkami, zvyky
a tradicemi přicházející Vánoce, a pak tzv. Zvonkování, což je setkání žáků celé
školy v tělocvičně, nejčastěji den před koncem školního vyučování ve starém roce,
při kterém vždy žáci nejvyššího ročníku vystupují s programem. Zpočátku to letos
vypadalo, že snad žádný program ani nebude. Žáci sice byli, jak oni pořád říkají,
v pohodě, ale čas docela rychle ubíhal a termín se blížil. Třídní učitelky nakonec
musely „přitlačit“, aby se žáci konečně „rozhoupali“ a začali nejen vymýšlet
program a scénář, ale hlavně nacvičovat. Velmi brzy zjistili, že to taková pohoda
nebude a že je čeká pořádný kus práce. Nakonec se opět potvrdilo, že pokud je
člověk pod tlakem, zmobilizuje všechny síly a schopnosti a vydoluje ze sebe
to nejlepší. Program, k němuž jsme se sešli v tělocvičně školy ve čtvrtek
18. prosince, byl pestrý, zajímavý a veselý, prostě bezvadný. Jednotlivá vystoupení
propojovali svým průvodním slovem vždy dva moderátoři. Zpívalo se, tancovalo,
hrála se scénka i pohádka. Nadšení dětí 1. stupně bylo obrovské, diváci z 2. stupně
byli trochu kritičtější a v reakcích střízlivější, ale ohlas byl také velmi dobrý. Jako
důkaz toho, že se program líbil, uvádím několik hodnocení žáků 5. třídy.
*Dne 18.prosince jsme byli na Zvonkování devátých tříd. Větší legraci v tomto roce
jsme ještě nezažili. Do očí se nám hrnuly slzy, když tančili na píseň „Hříšný
tanec“.Pohádka „Moderní Popelka“ nás velice zaujala. Komický výstup jednoho
z deváťáků převlečeného za vílu nás dohnal k záchvatu smíchu.Na konec letošního
představení jsme si společně zatančili.
H. Hoangová, M. Mašlaňová , V. Pavlíková
*Dne 18. prosince se v tělocvičně konalo Zvonkování devátých tříd. Podle nás
se jim to moc povedlo. Hráli scénku „Moderní Popelka“ a zpívali koledy.
Z „Hříšného tance“ se všem chtělo trochu brečet dojetím. Dále nám předvedli, jak
by měl podle nich vypadat školní řád a hodina. Nejvíce se nám ale líbila Dobrá víla,
protože to byl chlapec s korunkou na hlavě a růžovou sukní. Všichni jsme si to užili
a doufáme, že se to povede i budoucím deváťákům.
S.Hlavicová, T.A. Kubieńová
*Dne 18. prosince se uskutečnilo Zvonkování devátých tříd v tělocvičně školy.
Viděli jsme velmi vtipnou scénku Moderní Popelka a dvě taneční představení.
Nakonec se zpívaly koledy. Nejvíce na nás zapůsobila Dobrá víla z Popelky,
protože byla legrační.
M. Zgažar, V. Vozák, D. Stříteský
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Sciotesty v devítce
Stalo se již pravidlem, že se žáci 9. ročníku na konci roku zúčastňují testování
společnosti Scio – projektu Stonožka.
Na začátku prosince psali testy z matematiky, českého jazyka a všeobecných
studijních předpokladů.
Výsledek testování jim napoví, jak jsou schopni zvládnout přijímací zkoušky na
střední školu a jaká má být jejich volba dalšího vzdělávání. Každý žák totiž obdrží
od společnosti Scio individuální zprávu.
PhDr. Pavla Čučková
zástupkyně ředitele školy

Zápis
ž á k ů d o 1. t ř í d y
Ředitelství Základní školy Kelč, okres Vsetín oznamuje rodičům,
že zápis do 1. třídy proběhne

ve středu 4. 2. a ve čtvrtek 5. 2. 2015
00
od 13 hodin
v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31. srpna 2009 (včetně dětí s odkladem
školní docházky z minulého roku) se svým zákonným zástupcem, který předloží
svůj OP, rodný list dítěte, průkaz pojišťovny, vyplněný dotazník pro rodiče žáků
1. třídy a ostatní formuláře (dotazník i formuláře jsou k dispozici v MŠ, ZŠ
a na internetových stránkách školy, budou k dispozici i na místě konání zápisu).
Mgr. Roman Blaha
ředitel školy
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Odborné učiliště informuje

Odborné učiliště Kelč

ZVEME VŠECHNY OBČANY A ZÁJEMCE O STUDIUM
NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pátek 13. února 2015
8.00 - 17.00

Srdečně zveme zájemce o studium na naší škole i všechny občany k prohlídce
všech prostor kelečského zámku. Pro návštěvníky budou otevřeny dílny
praktického vyučování - zámečnická, zednická, zahradnická, pečovatelská i dílna
prodavačů. Zde Vás uvítají pedagogové s žáky, kteří ochotně předvedou, co se
v kterém oboru učí a zodpoví všechny Vaše dotazy. Můžete si také prohlédnout
internát, pokoje žáků, klubovny i místa, kde žáci sportují a tráví volný čas.
Srdečně zve kolektiv pracovníků a žáků Odborného učiliště Kelč
Za OU Julie Foukalová

Různé
Chtěli bychom Vás pozvat na :

POSEZENÍ SE SENIORY,
které se uskuteční dne 12. 02. 2015 v 16:00
na faře v Kelči
Posezení se zúčastní p. Jan Bleša.
Sestřička Josefína promítne hostům film.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
zaměstnanci pečovatelské služby Kelč
15
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Poděkování

Chtěla bych vám všem moc poděkovat za podporu ve vánoční sbírce pro dětskou
onkologii Brno. Sešlo se 317 plyšáčků a 300 kinder vajíček! Nádhera. Za mluvčí
onkologie i zdravotní sestru vám děkuji.
Pavlína Blahová
16
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Tříkrálová sbírka 2015
Jako každoročně, tak i v roce 2015 děkujeme všem dárcům za jejich štědrost
a ochotu otevřít dveře svých domácností tříkrálovým koledníkům. V mikroregionu
Kelečsko se v letošním roce vybralo celkem 246 436,-Kč, což je o 9931,-Kč více
než v roce 2014, kdy byl výtěžek TKS 236 505,-Kč.
Velkou zásluhu na tom mají vedoucí skupinek s koledníky, kteří nám pomohli
Tříkrálovou sbírku zrealizovat.
Touto cestou chceme poděkovat kelečské farnosti v čele s otcem Janem Blešou
za poskytnutí prostor Befarka, kde jsme připravily pro koledníky občerstvení. Dále
děkujeme otci Janovi za udělené požehnání koledníkům v kostele sv. Petra a Pavla
v Kelči. Dík patří také sestřičce Zuzaně, která nám pomohla připravit pro koledníky
občerstvení.
Výtěžek TKS Charita Valašské Meziříčí využije na tyto projekty:
1. Dovybavení kompenzačními pomůckami pro Charitní pečovatelskou službu
Kelč
2. Nákup osobního automobilu pro Charitní pečovatelskou a Ošetřovatelskou
službu Rožnov pod Radhoštěm a okolí
3. Vybavení multismyslové místnosti pro klienty Centra denních služeb
pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm
4. Zpevnění části příjezdové cesty k sídlu Charity Valašské Meziříčí a zde
poskytovaných sociálních služeb
5. Nový intranetový server pro efektivní práci ve prospěch všech klientů Charity
Valašské Meziříčí
6. Dovybavení Charitního domova pokojného stáří Valašská Bystřicé
7. Nákup osobního automobilu pro Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi ve Valašském Meziříčí a okolí
8. Přímá finanční pomoc sociálně potřebným lidem v regionu působnosti Charity
Valašské Meziříčí
pracovnice Charitní pečovatelské služby Kelč
17

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

únor 2015

Program ÚNOR:
 Úterý 3.2.2015 v 9:00 hod. „Motorický vývoj dítěte“ – krátká přednáška.
Společně si vyrobíme sněhuláčky, zahrajeme si pohybové hry.
 Pondělí

9.2.2015

od

9:30

hod.

"Na slovíčko

s

otcem

Janem

Blešou". Povídání o zvířátcích v zimě. Děti si vytvoří zvířátko z plsti.
 Úterý

20.1.2015

v 9:00

hod.

Masopustní

veselí

a

KARNEVAL

pro nejmenší - dopoledne plné her, soutěží a zábavy pro děti.
 Pondělí 23.2.2015 od 9:30 hod. "Na slovíčko s otcem Janem Blešou.
Beseda na téma - "Hygiena malých dětí." Maminky si s dětmi vyrobí
vlastní dětské mýdlo.
Veronika Mlčáková
******************************************************************

75. výročí postavení světelného kříže na Svatém Hostýně
/ 1939 – 2014 /
Stavba světelného elektrifikovaného kříže na Hostýně se prováděla v průběhu
r. 1939, tedy právě před 75 lety. Kříž byl vztyčen 28. září 1939 a zapnut byl
na zkoušku před večerem. V noci svítit nesměl, protože bylo nařízeno zatemnění.
1. září 1939 totiž vypukla 2. světová válka, fašistické Německo napadlo Polsko.
Po celou dobu této války kříž nesvítil. Podle jiných pramenů byl kříž poprvé
rozsvícen v den svátku sv. Václava 28. 9. 1939 již o 7. hodině ranní.
Znovu se kříž rozzářil 2. července 1945 u příležitosti oslav 100. výročí obnovení
hostýnského chrámu. Kříž byl postaven po levé straně trafostanice pod břehem.
V současnosti je místo, kde kříž stál, těžko identifikovatelné, žádné stopy
po světelném kříži v tomto prostoru prakticky neexistují. Kříž postavily
Středomoravské elektrárny Přerov, které spolu s poutníky hradily náklady.
18

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči

únor 2015

Kříž byl 28 metrů vysoký, časopis Holešovský kraj z r. 1939 uvádí výšku 30 metrů.
Rozpětí ramen činilo 18 metrů / jiný pramen uvádí 20 metrů /. Stavba byla náročná.
Pro zhotovení ramen bylo nutno postavit lešení 15 až 20 metrů vysoké. Kříž byl
postaven z trámů o síle / tloušťce / 10 krát 12 cm a 12 krát 12 cm. Vyztužení
/ pantování / se provedlo úhlovou ocelí 35 až 40 mm silnou. Konstrukce vytvořená
z těchto trámů tvořila v půdoryse zhruba čtverec o rozměrech 1 až 1,15 metrů.
Výšku ramen nad terénem lze podle různých fotografií odhadnout na 18 až 19
metrů.
Tato konstrukce byla pobita deskami a opatřena bílým nátěrem, trnová koruna měla
nátěr červený. Vrch kříže a ramena zakryla asfaltová lepenka. Na kříži bylo 900
patnáctivatových žárovek a stejný počet objímek. Zapojení bylo rozloženo do tří
fází, celkový výkon činil 13,5 kW.
Stavba kříže si vyžádala náklad 200.000 korun. Proti vichřici a zimní nepohodě
se kříž zabezpečil dvanácti kotevními ocelovými lany, které byly upevněny
do kotevních bloků v okolí kříže. Spodní část kříže byla upevněna v plochém
betonovém základu / základová patka /. Rozsvícený kříž byl vidět z Valašského
Meziříčí, z Olomouce, z Přerova, z Vyškova, z Brna, ze Slovácka, z úpatí Chřibů
a Oderských vrchů a také z Českomoravské Vysočiny.
V prosinci r. 1947 mezi Vánocemi a Novým rokem byl kříž v noci silným
severozápadním větrem od Přerova vyvrácen na břeh, přes který se zlomil.
V místech, kde bylo dřevo spojované, zatékala voda a tak stavba hnila. Odhadovalo
se, že kříž by mohl vydržet asi pět let a pak by se musel z bezpečnostních důvodů
odstranit. Snad právě z těchto důvodů pak kříž už nesměl být obnoven. Hostýnský
kříž tedy zářil do kraje prakticky dva a půl roku.
Základ tohoto článku tvořily vzpomínky a informace pana Josefa Kolaříka
z Bystřice p. Hostýnem, který byl ve funkci elektromontéra zaměstnancem
Východomoravských elektráren / předtím Středomoravské elektrárny /
a v poválečných letech několikrát prováděl opravy osvětlení na tomto kříži.
Zúčastnil se také s dalšími pracovníky VME Přerov likvidace kříže v lednu r. 1948.
Druhým materiálem k napsání tohoto článku byl článek „Hostýnskému světelnému
kříži bylo letos sedmdesát “, uveřejněném ve Zpravodaji města Bystřice pod
Hostýnem č. 10 z října r. 2009. Autorem článku je Mgr. Karel Zahradník, který
objevil záznam o stavbě hostýnského kříže v časopise Holešovský kraj č. 42
z 21. října 1939. Několik informací bylo také převzato z článku „Světelný kříž
na Svatém Hostýně “, který byl uveřejněn v časopise „ Listy svatohostýnské “ č. 4
z prosince r. 1998. Autorem článku je Ing. Mgr. František Rýznar ze Vsetína.
Pravděpodobně poprvé od r. 1948 byl článek o hostýnském kříži zpracován
v r. 1991, kdy se ve Zpravodaji města Bystřice p. H. objevil ve vydání č. 6
z prosince 1991 /strany 20 a 21/. Tento článek byl převzat z časopisu „ Hlasy
svatohostýnské“. Článek je velmi bohatý na informace. Autor článku / značka JJ /
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především připomíná čtrnáct pracovníků, kteří se zasloužili o stavbu hostýnského
kříže. Plán vypracoval a stavbu vedl vedoucí úředník propagačního oddělení SME
/ Středomoravské elektrárny / v Přerově Svatoslav Nepala. Tesařskou práci řídil
tesařský mistr František Kopalík z Přerova, jeho spolupracovníkem byl Stanislav
Kopečný z Čekyně. Montáž provedl montér Jan Kaďourek z Předmostí u Přerova,
jeho spolupracovníky byli Alois Drábek z Čekyně a Jan Blaha z Bochoře.
Betonování měl na starosti betonář Josef Bouchal z Čekyně se zaměstnanci
stavebního oddělení vysokého napětí SME Přerov. Světelné zařízení instaloval
vrchní montér Josef Krátký z Pržna, pomáhali mu Antonín Roubal a František
Vičík, oba z Dřevohostic a Karel Kovář z Pržna. Nátěr kříže prováděl malíř písma
Ferdinand Bouda z Předmostí. Pomáhali mu Vincenc Štefan a Josef Horák, oba
z Přerova. Antonín Roubal patřil také do skupiny pracovníků, kteří v lednu r. 1948
provedli likvidaci spadlého kříže.
Dále článek z r. 1991 uvedl celou řadu číselných údajů, které se týkaly jednotlivých
druhů prací. Pro práce tesařské bylo potřeba 236 prken velikosti 4 až 5 metrů,
trámců velikosti 15 krát 15 cm - 40 kusů, 10 krát 10 cm - 47 kusů, 8 krát 8 cm - 155
kusů. Práce montážní si vyžádaly 600 kg různých šroubů, 425 kusů železných
spojek, podpěr, rámů a apod., 440 kg železného lana na kotvení a 15 kg hřebíků.
Betonový základ pro kříž měl rozměry 4 krát 4 metry, hloubka byla 2,30 m
a spotřebovalo se 30 m3 štěrku a 35 q cementu. Pro světelné zařízení bylo potřeba
kromě žárovek a objímek 1050 merů izolovaného drátu, 1 hromosvod
s příslušenstvím a další potřebný materiál. Na Sv. Hostýn vede elektrický proud
o síle 220 voltů a na jednu osvětlovací hodinu činí spotřeba 13,5 kW. Nátěr kříže
si vyžádal 130 kg barev, hlavně bílé.
Tolik časopis Hlasy Svatohostýnské z r. 1939. Autorem článku byl Alois Výceník.
Kromě bystřického Zpravodaje připomněly v r. 2009 jubilejní 70. výročí postavení
světelného kříže na Hostýně i některé další časopisy. Byly to Bystřické Pokroky,
Zpravodaj obce Rusava, Prusinovický Zpravodaj, ale také týdeník Naše adresa Bystřicko, Kroměřížský Deník a několik dalších regionálních periodik v okolí
Bystřice.
Co ještě dodat k pozoruhodnému objektu, který byl postaven na hostýnském temeni
před 75 lety? Snad jen malou úvahu: uzraje někdy v budoucnosti čas na jeho
obnovení? Pokud ano, pak by se nový světelný kříž mohl stát vedle chrámu,
rozhledny a větrné elektrárny další dominantou tohoto věhlasného poutního místa
na Moravě.
Vlastimil Doležel
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Inzerce

Školicí středisko pro řidiče Antonín Kvapil
Sokolská 488, Valašské Meziříčí
pořádá dne 7. 3. a 8. 3. 2015 v 8:00
v prostorách Hasičského domu v Kelči

Následné pravidelné školení pro řidiče
Podmínky: nahlásit se nejpozději do 2. 3. 2015 ve školicím středisku
(telefonicky, emailem nebo osobně)
Sebou: Občanský průkaz, řidičský průkaz (ev. Profesní průkaz –
v případě, že není součástí řidičského průkazu), Potvrzení o absolvování
školení (pokud máte).
Cena: 600,- + 21% DPH / osoba
Telefonní kontakt (mobil): 731614040, 605190357
Telefonní kontakt (bezplatná linka): 800770900
Telefonní kontakt (pevná linka): 571623728
Email: info@autoskolakvapil.cz nebo skoleni@autoskolakvapil.cz
Web: www.autoskolakvapil.cz

POZVÁNKA
na třídenní březnový seminář konaný
v termínu 13. – 16. 3. 2015 v městečku Štramberku.
Téma: cesta ke svému vnitřnímu klidu a do harmonií, sebepoznání –
meditace. Vedoucí semináře: Lenka Fiurášková, Iveta Šťastná,
www.radostcentrum.cz .
Cena: 2 100,- Kč (v ceně semináře ubytování 2 noci, snídaně 2x,
občerstvení).
Místo konání: Penzion v Podhradí, ŠTRAMBERK, tel. 608 10 20 27
Bližší informace u pí Hlavicové v papírnictví + program semináře.
Přihlášky prosím nejpozději do 1. března 2015, záloha 500,- Kč, počet
míst je omezen!
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Restaurace u Pajdlů nabízí možnost dovozu obědů pro
oblast Němetice, Zámrsky. Výběr ze dvou menu.
Cena 70,- Kč za oběd.
Info v restauraci nebo tel. 602537075.
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SKLENÁŘSTVÍ – RÁMOVÁNÍ
VELKOBCHOD-MALOOBCHOD
Petr Posselt, 756 43 Kelč 257
IČ 48792608 DIČ CZ6109170287
Provozovna :
ul.Hranická 321, 757 01 Valašské Meziříčí,
tel/fax 573 034 031, 739 614 138,736 438 026, 739 274 657,
e-mail: ob.sklenarstvi@centrum.cz
www.sklenarstvi.tym.cz

Mimo běžné sklenářské a rámovací práce nabízíme:

CHCETE UŠETŘIT ZA ENERGII ?
ČTĚTE POZORNĚ!
Stále se zdražuje plyn a VY máte pořád obyčejná skla ? Vaše okna jsou zdravá a vy jste
stále nerozhodní ?

PLASTOVÁ OKNA JSOU DRAHÁ,CO S TÍM ?
Zvolte kompromisní řešení ! Jaké ?
Vaše zdravá okna,vstupní kovové dveře a pod.,zateplíme izolačními dvojskly v malém
plastovém rámečku a vše je vyřešeno! Teplo zůstává v domě....
- A za ušetřený rozdíl v ceně si za teplem zajeďte .....
VÝHODY: Vyměníme Vaše první sklo a druhé křídlo, zabraňuje se tak dalším ztrátám,
protože vzniká tzv.trojsklo.
Snížení zvukového útlumu,
Žádné bourání,úpravy špalet,parapetu a malování
Žádný tepelný most mezi rámem a zdí
Investici lze rozdělit po místnostech a vyzkoušet
Úprava není náročná a Vás časově neovlivňuje
Tento způsob zateplení má dlouhou tradici hlavně
v Německu a Rakousku.

...dále bychom Vás rádi informovali o rozšíření prodeje o stavební a nábytkové kování,
spojovací materiál, silikony, pur pěny atd.
Rádi Vás uvítáme na jednom z našich prodejních míst.

VĚŘÍME, ŽE VÁS POCTIVÁ PRÁCE ZAUJME
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Společenská rubrika
Jubilanti
65 let
Jaroslava Jašíčková
Milada Orlová

82 let
Komárovice Ludmila Kohnová
Kelč

70 let
Marie Slimáčková
Františka Hlochová
Lubomír Špůrek
Pavel Strnadel

Kelč
Němetice
Kelč
Kelč

75 let
Antonín Pitrun

Kelč

Kelč

85 let
František Kunovský

Němetice

86 let
Jaroslava Šindelářová

Kelč

88 let
Blažena Palatová

Kelč

93 let
Marta Jiříčková

Kelč

Narození
Natálie Trčková
Kelč
Veronika Lakatošová Kelč

Úmrtí
Ivo Schuster
75 let
František Rada 71 let
František Ševčík 82 let

Kelč
Kelč
Němetice

Zpravodaj Městského úřadu v Kelči. Vydává Město Kelč. Povoleno Okresním úřadem
Vsetín, referátem kultury dne 28. 2. 1994 pod číslem registrace MK ČR E 13253.
Vychází 1x měsíčně vždy v 1. týdnu měsíce, v nákladu 950 ks.
Řídí redakční rada: vedoucí Anna Schillingová, Kelč 291.
Písemné příspěvky posílejte na Městský úřad v Kelči nebo na adresu schybolova@kelc.cz,
telefonické dotazy na tel. 571 665 910-913 nebo vedoucí redakční rady.
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