ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

3/2008

MěÚ informuje
Kontaktní místo státní sociální podpory Kelč
Březen
Středa 12. 3. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Středa 26. 3. 2008 8,00 – 16,00 hod.
Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti státní sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny :
Pondělí, středa 8,00 – 17,00 hod.
Úterý, čtvrtek, pátek 8,00 – 13,00 hod.

Povinnost výměny občanských průkazů – upozornění občanům
Upozorňujeme občany, že nejpozději dnem 31.12.2008 skončí platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Proto žádáme občany, kteří
vlastní tento občanský průkaz, aby co nejdříve provedli jeho výměnu. Výměna je bezplatná.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor správních činností

OZNÁMENÍ
Ve dnech 12.3. a 19.3.2008 v době od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 17,00 hodin budou
občanům Kelče a okolí v zasedací síni Městského úřadu v Kelči k dispozici pracovníci FÚ z
Valašského Meziříčí k předání tiskopisů daní z příjmů, poskytnutí základních informací k
vyplnění daňových přiznání a případné kontrole jejich formální správnosti.

Valašská rally 2008
Přepravní opatření – autobusy Connex Morava, a.s. a ČSAD Vsetín, a.s. provozovna
Valašské Meziříčí
Pátek - dne 28.3.2008 CONNEX MORAVA, a.s. – provozovna Hranice na Moravě
Linka č. 920077 (Hranice na Moravě – Kelč, Kelč – Hranice na Moravě)
Spoj č. 21 z Hranic do Kelče odjezd v čase 16:25 hodin
Pojede trasou : Hranice - ….. – Skalička – Dolní Těšice – Kelč
(vynechají se zastávky : Zámrsky-čekárna, Kelč-Němetice-čekárna, Kelč-rozcestí)
Spoj č. 23 z Hranic do Kelče odjezd v 18:50 hodin (bude urychlen o 10 minut – odjezd v
18:40 hodin)
Pojede trasou:Hranice -…..Skalička - Zámrsky-čekárna, Kelč-Němetice-čekárna, Kelčrozcestí – Kelč.

Spoj č. 26 z Kelče do Hranic odjezd v čase 17:00 hodin
Pojede trasou : Kelč – Dolní Těšice - Skalička - ……… Hranice
(vynechají se zastávky : Kelč-rozcestí, Kelč-Němetice-čekárna, Zámrsky-čekárna)
Spoj č. 28 z Kelče do Hranic odjezd ve 20:50 hod.(bude urychlen o 15 minut – odjezd ve
20:35 hodin)
Pojede trasou:Hranice -…..Skalička - Zámrsky-čekárna, Kelč-Němetice-čekárna, Kelčrozcestí – Kelč.
ČSAD Vsetín, a.s. – provozovna Valašské Meziříčí
Linka č. 940043 Kelč – Choryně – Valašské Meziříčí, Lhota – Valašské Meziříčí
Spoj č. 18 – z Valašského Meziříčí do Kelče odjezd v čase 16:20 hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Poličná – Lhota – Choryně – Kladeruby – Komárovice –
Němetice – Kelč – příjezd od Kelče - křižovatka ZD v 16:56 hodin
Spoj č. 20 – z Valašského Meziříčí do Kelče odjezd v 17:20 hodin (ZRUŠEN v celém
rozsahu)
Spoj č. 22 – z Valašského Meziříčí do Kelče odjezd v čase 18:30 hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Poličná – Lhota – Choryně – Kladeruby – Komárovice –
Němetice – Kelč – příjezd od Kelče - křižovatka ZD v 19:05 hodin
Spoj č. 24 - z Valašského Meziříčí do Kelče odjezd v čase 19:35 hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Poličná – Lhota – Choryně
Následující zastávky : Kladeruby – Komárovice – Němetice – Kelč (NEBUDOU obslouženy)
Spoj č. 26 – z Valašského Meziříčí do Kelče odjezd v 22:20 hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Poličná – Lhota – Choryně – Kladeruby – Komárovice –
Němetice – Kelč – příjezd od Kelče - křižovatka ZD ve 22:53 hodin
Spoj č. 25 – z Kelče do Valašského Meziříčí odjezd v čase 16:25 hodin
Pojede trasou : Kelč – Kelč ZD – Němetice – Komárovice – Kladeruby – Choryně – Lhota –
Poličná – Valašské Meziříčí
(U Kelč ZD – bude autobus v čase 16:28 hodin, a trať RZ opustí v Choryni v čase 16:43
hodin – výjezd činovníka FASu na traťRZ)
Spoj č. 29 – z Kelče do Valašského Meziříčí odjezd v čase 18:20 hodin
Pojede trasou : Kelč – Kelč ZD – Němetice – Komárovice – Kladeruby – Choryně – Lhota –
Poličná – Valašské Meziříčí
Spoj č. 31 – z Kelče do Valašského Meziříčí odjezd v čase 20:50 hodin
Pojede trasou : Choryně – Lhota – Poličná – Valašské Meziříčí
Následující zastávky : Kelč – Němetice – Komárovice – Kladeruby (NEBUDOU obslouženy)
ČSAD Vsetín, a.s. – provozovna Valašské Meziříčí
1. Linka č. 940059 Kelč – Choryně – Lešná-Lhotka n.B. – Valašské Meziříčí
Spoj č. 13 – z Kelče do Valašského Meziříčí odjezd v čase 16:45 hodin (ZRUŠEN v celém
rozsahu)
Spoj č. 20 – z Valašského Meziříčí do Kelče-Komárovice (mlýn) odjezd v čase 16:20 hodin
Pojede trasou : Valašské Meziříčí – Lešná-Mštěnovice – Lešná-Příluky – Lešná-Vysoká –
Lešná-škola – Lhotka n.B – Choryně – Kelč-Komárovice (mlýn) – dojezd v čase 16:45 hodin
Veškeré informace o celém závodu získáte na www.valasskarally.com

Kultura
Sobota 15. března 2008 v 18 hodin - Kulturní dům v Kelči

Tartuffe
Moliére Jean-Baptiste Poquelin
Znovu nás navštíví ochotnický divadelní soubor z Hrachovce, který už v Kelči odehrál
nejedno představení. Určitě si pamatujete na krásnou Kleopatru, skvělého Cyrana z Bergeracu
nebo muzikál Noc na Karlštejně. Tentokrát zabrousili do jiného žánru, do komedie a udělali
velice dobře. Kdo měl možnost v lednu ve Valašském Meziříčí zhlédnout jejich představení,
nenechá si ujít tu příležitost a v Kelči půjde ještě jednou. Skvělé herecké výkony, výborné
ztvárnění, krásné kostýmy, to vše najdete ve hře v podání herců z Hrachovce.
Vstupné 80 Kč

Myslivecké sdružení Kelečsko Vás
v rámci oslav 60. výročí založení Mysliveckého spolku v Kelči zve dne 8. března do
Kulturního domu v Kelči
Program:
1. Myslivecké fanfáry – Lesnická škola Hranice na Moravě
2. Dětský valašský soubor Malá Rusava Bystřice pod Hostýnem
3. Cimbálová muzika Bukovina
4. Ochutnávka vín - Vinařství Pavel Hruška Blatnice pod Svatým Antonínem
K pohoštění připraveny myslivecké speciality.
Jste srdečně zváni !
Lubomír Pavelka, předseda MS

Program Kina Kelč na měsíc březen 2008
Neděle 2.března v 18hod.
SEJMI JE VŠECHNY
Tomu dítěti vlastnoručně odstřihl pupeční šňůru a teď se o něj postará. Clive Owen bojuje v
akčním thrilleru Michaela Davise proti všem! Americký krimifilm, 87min., s českými titulky,
vstupné 43Kč.
Neděle 9.března v 18hod.
VÁCLAV
Volně podle skutečných událostí natočil Jiří Vejdělek tragikomedii o vesnici a jejím bláznovi.
Hrají Ivan Trojan, Emília Vášáryová, Jan Budař, Jiří Lábus a další populární čeští herci.
Český film, 97min., vstupné 45Kč.
AKCE KINA: všichni Václavové,kteří se prokáží,mají na tento film vstup ZDARMA!!!
Neděle 16.března v 18hod.
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Postavila se nejmocnější armádě světa. Nechala popravit příbuznou. Svou lásku obětovala
kvůli vyšším zájmům. Cate Blanchettová ve volném pokračování Královny Alžběty.
Historický velkofilm Velké Británie, 115min., s českými titulky,

vstupné 47Kč.
Neděle 23.března v 16 hod. !!! Hrajeme pro děti
PAN VČELKA
Animovaná odysea včelky, která odmítá do smrti jen dřít v úlu. Americký kreslený film v
českém znění, 86min.
Pro všechny diváky jednotné velikonoční vstupné 25Kč.
Neděle 30.března v 18hod.
VETŘELEC VS. PREDÁTOR 2
Další kolo mezirasového souboje se v režii bratří Stauseových odehraje v nevinném malém
městečku. Americký sci-fi film s českými titulky, 94min., vstupné 45Kč.
V měsíci DUBNU opět měníme začátek filmových představení na 19hod.!!!
Na měsíc DUBEN připravujeme: Americký gangster, české filmy- Poslední plavky a
Svatbu na bitevním poli a pro děti kreslený film Říše hraček.
Výjimečně jsme pro vás vybrali film NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ - v úterý 15.dubna v
19hod.
Děkujeme předem všem příznivcům kina za návštěvu.
Pajdla Miroslav, ved.kina Kelč

Základní škola informuje
Lyžařský kurz
V letošním školním roce se uskutečnily dva lyžařské kurzy. Nejprve v termínu od 19. do 25.
ledna absolvovali výcvik na lyžích žáci 7. tříd a v únorovém termínu – od 16. do 22. 2. vyjeli
na hory osmáci. Ti totiž, vzhledem k loňské zimě bez sněhu, o „lyžák“ přišli. Oba lyžařské
výcviky se konaly ve Velkých Karlovicích v rekreačním středisku Kyčerka. Lyžovalo se sice
na různých sjezdovkách, vždy aktuálně podle sněhových podmínek, ale i přes nepřízeň počasí
se kurzy vydařily a dětem se na horách velmi líbilo. Letos jsme nabídku výcviku rozšířili o
výuku na snowboardu.
Plavecký výcvik
Počátkem února začal pro žáky některých ročníků 1. stupně letošní plavecký výcvik, který je
organizován v rámci tělesné výchovy na škole. Deset lekcí postupně absolvují žáci 4., 3. a 2.
ročníku. Výuka probíhá na Plavecké škole ve Valašském Meziříčí.
Zápis do 1. třídy
Ve středu 6. února proběhl ve škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2008/2009. K zápisu
se dostavilo celkem 30 dětí. Zázemí pro děti a jejich rodiče vytvářeli žáci
9. tříd a někteří z vyučujících 2. stupně. Na základě výsledků bude pro nový školní rok přijato
28 dětí.
Olympiády
Nejúspěšnějšími řešiteli školního kola Dějepisné olympiády se stali žáci Tereza Dorotíková
(8.A), Jakub Plesník (8.B), Tomáš Foukal, František Kunovský a Dagmar Holčíková (všichni
z 9.B).
12. února zorganizovaly vyučující češtiny z 2. stupně školní kolo Olympiády v českém

jazyce. Přihlásilo se celkem 20 žáků, 8 osmáků a 12 deváťáků. Výsledky oznámíme v dalším
čísle Zpravodaje.
Nestle basket cup 2008
V úterý 12. února proběhlo u nás ve škole okresní kolo basketbalového turnaje dívek
kategorie dívky 6. – 7. ročník), jehož garantem je firma NESTLÉ Česko s.r.o. Organizátorem
turnaje bylo Středisko volného času Domeček Valašské Meziříčí, Základní škola Kelč,
Základní škola Vyhlídka ve Valašském Meziříčí a OR AŠŠK Vsetín (Asociace školních
sportovních klubů). Do soutěže se přihlásila tři dívčí družstva, která zastupovala ZŠ Kelč, ZŠ
Horní Bečvu a ZŠ Vyhlídku z Val. Mez.
Systém soutěže je „každý s každým“. Nejlépe si vedla naše děvčata, která všechny zápasy
vyhrála a postupují tak do krajského kola této soutěže.
Meteorologie a počasí – exkurze do meziříčské hvězdárny
Vyučující fyziky 8. ročníků podnikly se žáky osmých tříd exkurzi do meziříčské hvězdárny.
Ta ve své činnosti totiž myslí i na žáky základních škol, aby jim přiměřenou formou přiblížila
tematiku, s níž se žáci setkávají ve škole. Tentokrát se žáci dozvěděli hodně zajímavostí z
oblasti meteorologie a počasí, např. rekordy regionální ve srovnání s českými a světovými,
mluvilo se o atmosféře Země, o druzích oblaků, atmosférických frontách, synoptických
mapách, meteorologických družicích a radarech.
Z praktické meteorologie se žáci seznámili se způsoby měření teploty, množství srážek,
slunečního svitu, rychlosti a směru větru.
Viděli meteorologickou budku, stanici ČHMÚ na měření znečištění ovzduší (prašného
aerosolu, SO2 a NO2).
Celá akce přispěla k vytvoření jasného názoru na danou problematiku.
PhDr. Pavla Čučková, zástupkyně ředitele

Mateřská škola Kelč informuje
Slunce svítí, ledy tají,
lístečky se zelenají.
Sněženka má sukýnku
z něžných bílých lupínků

ZÁPISDĚTÍ
(podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
do Mateřské školy Kelč pro celý školní rok 2008 – 2009
/ od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 /
se uskuteční ve středu 26. března 2008
v době od 10.00 do 16.00 hodin v budově Mateřské školy Kelč
/ pavilon 1. třídy MŠ - kancelář ředitelky /.
Rodiče s dětmi budou mít možnost seznámit se s celou mateřskou školou,
se „Vzdělávacím programem školy “
a také si prohlédnout jarní výstavku dětských prací.

O zařazení dítěte do Mateřské školy Kelč budou rodiče informováni písemným„Rozhodnutím
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

V měsíci březnu připravujeme pro děti výchovný program „ZPÍVÁNKY“ /11. 3./. Tento
pořad hudebníků z Bystřice pod Hostýnem je věnován lidovým písním, zvykům, hudebním
nástrojům, lidové tvorbě. Smyslem programu je rozvíjet hudební cit dětí, talent, poznávat
hudební nástroje a zapojit děti do děje písní, říkanek a pohádek.
29. února přišel za dětmi do mateřské školy KOUZELNÍK s kouzelnickým vystoupením a
kouzlením s nafukovacími balónky.
V březnu budeme také s dětmi vítat svátky jara VELIKONOCE. Uspořádáme výstavku
dětských prací, kterou si budou moci prohlédnout i rodiče s dětmi, kteří přijdou 26. března k
Zápisu do Mateřské školy Kelč – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Paní učitelky zahrají dětem „Zajíčkovy jarní pohádky“ a společně budeme naplňovat Školní
vzdělávací program s tématem„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Odborné učiliště informuje
Život na zámku v prvním pololetí šk.roku 2007 / 2008
Od začátku školního roku 2007 / 2008 se v našem OU Kelč stále činorodě žije.
V prvních školních měsících jsme v rámci ochrany přírody a recyklace druhotných surovin
zahájili mezioborovou soutěž ve sběru víček z PET lahví. Nejúspěšnější obor bude odměněn
návštěvou firmy na recyklaci odpadu.
Žáci se aktivně zapojují do nejrůznějších akcí pořádaných nejen naší, ale i jinými školami.
Zúčastnili jsme se několika sportovních meziučilištních soutěží – v ringu jsme zvítězili a na
florbalu jsme obhájili ve velké konkurenci druhé místo.
Také odborně nezahálíme. V listopadu proběhla v Račicích aranžérská soutěž pro tříčlenná
družstva pod názvem Račická šiška. Pět zúčastněných učilišť se snažilo vytvořit
nejpůsobivější suchou vazbu na stěnu, vánoční svícen z živých květů a kompozici na téma
„boty“. Jsme pyšni na to, že se naše žákyně umístila na pěkném druhém místě právě s
poslední tematikou.
Novinkou v našem učilišti je snaha o zapojení do čerpání finančních prostředků z evropských
fondů. Konkrétně do mezinárodního projektu Comenius – pracovní kooperace mezi školami
různých států . Určitě je to pro nás velká výzva a možnost dalšího rozvoje.
Stejně jako loni, v rámci Dne otevřených dveří, měli i letos zájemci možnost nahlédnout na
zámku do míst, která nejsou vždy přístupná široké veřejnosti. Druhý ročník, který se v tomto
školním roce konal, byl přijat širokou veřejností velmi kladně.
Žáci všech oborů si připravili k prezentaci své nejlepší výrobky, materiály a nářadí. Švadleny
spolu s pečovatelkami měly velmi pěknou a atraktivní módní přehlídku, která sklidila velký
úspěch u všech návštěvníků. Pečovatelky předváděly ve své učebně nejen měření tlaku, váhy,
míry, BMI, ale i stlaní, dezinfekci lůžek, polohování klientů a praktické užití obvazové
techniky. Zedníci, zámečníci a zahradníci prováděli návštěvníky svými prostorami a
odbornými učebnami. Pro každého návštěvníka bylo připraveno překvapení v podobě malé
kytičky a perníčků, které napekla a nazdobila děvčata na internátě pod vedením vychovatelek.
V rámci výchovy mimo vyučování se snažíme prohlubovat spolupráci našeho učiliště s
městem a jeho obyvateli. Příkladem může být přizvání našich žáků do „Kurzu společenského

tance a chování“ pro deváté ročníky ZŠ.
V současné době žije naše učiliště přípravou soutěže v aranžování květin. Půjde o první
ročník vazačské soutěže pod názvem „Zámecké vázání“ , který se uskuteční 10. dubna 2008 v
prostorách OU Kelč. Téma bude jarní a velikonoční vazba. Soutěž je veřejná, pouze je
omezena prostorovými možnostmi odborných zahradnických pracoven.

Tímto si Vás dovolujeme pozvat nejen na tuto soutěž, ale i na výstavu zhotovených
vazeb, která proběhne odpoledne 10. 4. a následující dny v prostorách Městského úřadu
Kelč.
Pavla Honešová

Kuželky
Meziokresní přebor kuželek 2007 – 2008
První dvě kola jarní části má naše družstvo odložené.
Výsledky 12. – 13. kola
Kelč – Hranice „B“ 10 : 0 1656 - 1586 2
Kelč – Sedlnice „B“ 2 : 8 1664 - 1662 0
Tabulka po 13. kole :
1. Sedlnice „B“ 13 10 0 3 1632 86 : 44 20
2. Sedlnice „C“ 13 9 0 4 1567 88 : 42 18
3. Zubří 13 8 0 4 1627 75 : 45 16
4. Kelč 11 7 0 4 1612 68 : 42 14
5. Hranice „B“ 13 7 0 6 1573 64 : 66 14
6. Odry „B“ 13 6 0 7 1595 74 : 56 12
7. Bílovec „B“ 12 6 0 6 1533 48 : 72 12
10.Frenštát „B“ 13 4 0 9 1542 46 : 84 8
8. Lipník „C “ 13 4 0 9 1538 44 : 86 8
9. N.Jičín „B“ 13 2 0 11 1480 37 : 93 4
Začátkem nového roku byl zahájen provoz v nové kuželně. Chceme poděkovat představitelům
našeho města a všem, kteří se podíleli na její výstavbě.

U příležitosti otevření nové kuželny bude uspořádán
Velikonoční turnaj.
Tímto zveme širokou veřejnost a příznivce tohoto sportu, aby si přišli zasportovat a zároveň
se pobavit.
Místo konání: Kuželna Kelč
Datum: 22. 3. 2008

Začátek: 8,30 hodin
Disciplína: 60 hodů sdružených
Startovné: 30 Kč
Je nutné mít sportovní obuv se světlou podrážkou !

Chceme, aby kuželna sloužila i veřejnosti, a proto se mohou jak jednotlivci, tak i kolektivy
hlásit přímo v kuželně nebo na telefonním čísle 732 436 815.
Náš oddíl hraje soutěžní utkání každý pátek v 16,30 hodin.
Přijďte nás povzbudit. J. Gassmann

110 let HOSTÝNSKÉ ROZHLEDNY
Mezi dominanty Hostýnských vrchů a zvláště pak Svatého Hostýna patří rozhledna, která byla
v letech 1897-98 postavena na vrcholu Hostýna v nadmořské výšce 735 metrů. Položení
základního kamene této rozhledny se uskutečnilo 1. září 1897, kdy základní listinu podepsal
na Hostýně císař František Josef I., který v ten den zahájil svůj čtyřdenní pobyt v Bystřici
p.H., u příležitosti manévrů rakousko-uherské armády v nejbližším okolí města.
Položení základního kamene hostýnské rozhledny bylo provedeno před 80.000 lidmi. Až do
r.1918 nesla stavba označení „Rozhledna Františka Josefa I.“. Kromě celé řady dobrodinců z
Moravy, Slezska, ale i z Čech se o stavbu rozhledny zasloužila i Matice svatohostýnská, jež
byla založena v r. 1895 z dřívější instituce, která nesla označení Družstvo svatohostýnské a
byla založena v r. 1881 v Přerově. Stavitelem rozhledny byl olomoucký architekt Václav
Wittner, jehož jméno a několik dalších údajů je zvěčněno na pamětní mramorové desce,
umístěné v r. 1898 na jižní straně kaple Svatého Kříže, která tvoří dolní část rozhledny.
Stavebním materiálem byl kámen – pískovec.¨
Výška rozhledny v její dnešní podobě je 15 metrů. Půdorys stavby má tvar dvou neúplných a
nestejně velkých kruhů, které se zčásti překrývají. Větší z nich má průměr 7,80 metrů a obvod
22,30 metrů. Síla zdi mohutnější části této stavby, jejímž průmětem je právě větší z obou
kruhů, je jeden metr. Tuto část tvoří kromě kaple bývalé muzeum a vlastní prostor pro
vyhlídku. Menší část rozhledny, jejímž průmětem je menší z obou kruhů, má průměr 3,20
metrů, obvod 6,30 metrů a síla zdi je zde 70 centimetrů. V této části stavby je umístěno točité
výstupní schodiště. Celkem 60 železných schodů umožňuje přístup na vyhlídkovou terasu,
která je v posledních desetiletích po celém svém obvodě zasklená. Za zmínku stojí i brána do
kaple na západní straně, kterou lze považovat za čelo celého objektu. Brána je železná s ručně
kovanými ozdobnými motivy a vzory. Jedná se o hodnotné dílo uměleckého kováře.
Svému původnímu účelu sloužila stavba až do r. 1957, kdy zde byla zřízena retranslační
stanice neboli zařízení pro dálkový přenos televizního signálu pomocí soustavy mezistanic.
Toto druhé poslání rozhledny skončilo v r. 1971. Po tomto roce byla rozhledna využívána
ojediněle k přenosům ze Zlína a z Přerova. Od r. 1977 se nejbližší prostor u rozhledny stal
rájem rogalistů, tj. vyznavačů závěsného létání. Ti si na severním svahu pod vrcholem
Hostýna, tedy pod rozhlednou, zřídili startovací rampu, která však byla v roce 1994
rozebrána.
1.října 1986 byla rozhledna vrácena zpět Arcibiskupství olomouckému. Bylo rozhodnuto, že
prostor nad kaplí bude opět muzeem, v němž bude tentokráte instalována výstava
archeologických vykopávek, zvláště z doby keltského osídlení, které sahá až do r. 2000 před

naším letopočtem. Jde o výsledek několikaleté práce tragicky zesnulého PhDr. Karla
Ludíkovského.
Snaha kompetentních míst o vrácení stavby jejímu původnímu účelu byla korunována
zdarem. Po mnoha letech se rozhledna stala opět přístupnou veřejnosti. V sobotu dne 18.
července 1987 byla rozhledna po 30 letech poprvé otevřena a navštívilo ji 271 lidí, druhý den,
v neděli 19. července přilákala již 700 návštěvníků Svatého Hostýna.
V prvních čtyřech sezonách po znovuotevření hostýnské rozhledny byly ve střední části
tohoto objektu instalovány archeologické nálezy. V současnosti může návštěvník rozhledny
vidět v její střední části dvě barevné fotografie rozhledny, z nichž jedna je ze současnosti a
druhá je ze 14. září 1898, kdy byla rozhledna oficiálně otevřena. Tehdy ji na svátek Povýšení
svatého kříže vysvětlil probošt Jan Weinlich, tehdejší starosta Matice svatohostýnské.
Dále si může návštěvník této části rozhledny nastudovat stručné dějiny rozhledny, velké
množství údajů o větrné elektrárně a dvě mapy s rozmístěním rozhleden u nás. Vlastní
vyhlídková terasa je od začátku letošní sezony obohacena velkým dalekohledem. Rozhledna
je v současnosti pod správou Matice svatohostýnské. Celková rekonstrukce rozhledny,
provedená v letech 2002-03, si vyžádala téměř dva miliony korun.
Mimo svůj hlavní účel slouží rozhledna i jiným institucím. Vyhlídkový prostor je pokryt
plochou střechou, která je lemována kovovým zábradlím. Na střeše je umístěno několik
vysílačů, a tak stavba na vrcholu Svatého Hostýna slouží např. křesťanskému radiu Proglas,
integrovanému záchrannému systému nebo internetové firmě NWT Hulín.
Z výše uvedených údajů vyplývá, že sedmička na konci letopočtu byla pro hostýnskou
rozhlednu osudová, a tak stavba na vrcholu známého poutního místa má tudíž vlastně několik
kulatých výročí. Zpřístupnění tohoto objektu veřejnosti a navrácení rozhledny jejímu
původnímu účelu před 20 lety bylo jistě správným rozhodnutím, vždyť se jedná o jediný
objekt tohoto druhu v celé oblasti půvabných a krásných Hostýnských vrchů.
Vlastimil Doležel, Bystřice pod Hostýnem ( pokračování příště )

Různé
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s městským úřadem vyhlašuje
HUMANITÁRNÍSBÍRKU











letního a zimního oblečení (dámské, pánské,dětské), ze zimního oblečení především:
kabátů a bund,
lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
domácích potřeb-nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
peří, péřových přikrývek a polštářů,
dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy),
hraček a školních potřeb,
novin, časopisů a knih,
nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon);
ledničky, televize a počítače (nebezpečný odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční
dne: od 20. února do 20. března 2008
čas: vždy ve středu od 16 do 18 hodin
místo: FARA KELČ
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
dispečink Diakonie Broumov– 224 316 800, 224 317 203 (fax).
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na
trhu práce.
Více na www. diakoniebroumov.org

Hospic Citadela
Valašské Meziříčí
Hospicová paliativní péče
je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, zejména s onkologickou indikací
onemocnění, u kterých již není možná léčba nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné
zmírnit symptomy, tedy důsledky onemocnění.
Odborná péče je poskytovaná nemocnému v oblasti medicínské (zdravotní péče), biologické
(ošetřovatelská péče), sociální, psychologické a duchovní.
Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, vždy bude respektována
jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. K dispozici jsou :
jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, podle přání klienta a jeho rodiny, jednolůžkové pokoje s
přistýlkou pro blízké osoby, s možností doprovázet nemocného dvacet čtyři hodin denně,
sociální, psychologická a spirituální podpora podle jejich přání také blízkým nemocného.
Pobyt v hospici může navrhnout a doporučit praktický či odborný lékař nebo si ho může
vyžádat sám nemocný a jeho blízcí.
O přijetí do hospice rozhoduje komise, v naléhavých případech lékař, na základě písemné
žádosti, jejíž součástí je informovaný souhlas klienta, a zdravotní záznam.
Pobyt plně indikovaných pacientů není v hospici časově omezen.
Sociálně zdravotní lůžka
jsou určena pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je
takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a agentur domácí
péče.
K pobytu jsou přijímáni zpravidla senioři se III. a IV. stupněm závislosti na pomoci jiné
osoby , kteří jsou převážně ležící nebo chodící s dopomocí jiných osob.
Služba je určena bez ohledu na věk také osobám s chronickým onemocněním, které v
důsledku svého onemocnění pozbyly schopnost postarat se samy o sebe a jsou dlouhodobě

závislé na péči jiné osoby.
Pobyt je omezen na dobu několika měsíců.
Odlehčovací služba
je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné osoby.
Důvodem může být potřeba odpočinku, rekreace, léčebný pobyt pečující osoby, úprava
bydlení apod.
Je též určena osobám, které čekají na umístění v domově pro seniory a rodina není schopna
plně zajistit jejich celodenní péči.
Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů.
Žádosti
jsou pro všechny typy poskytované péče k dispozici na stránkách www.citadela.cz, případně u
sociálních pracovnic v hospici.
Na základě podané žádosti rozhoduje o přijetí do zařízení odborná komise složená z lékaře,
staniční sestry a sociálních pracovnic.
Komise posoudí, zda zdravotní diagnóza klienta odpovídá možnostem zařízení poskytnout
odpovídající rozsah zdravotní péče a sociálních služeb.
V případě naplněné kapacity zařízení je vytvořen pořadník žadatelů s upřednostněním těch
klientů, kteří vyžadují neodkladnou péči.
Ceník
Hospicová paliativní péče zdravotní pojišťovna pacienta hradí ubytování, stravu, ošetřovatelskou a zdravotní péči.
Klient platí za služby nezdravotního charakteru : 160 Kč denně (maximálně 4 960 Kč za
měsíc).
Sociálně zdravotní lůžka klient platí za jeden den pobytu:
za celodenní stravu : 120 Kč
ubytování na dvoulůžkovém pokoji : 130 Kč
za ošetřovatelskou péči je vybírána úhrada ve výši příspěvku na péči v přiznané výši.
Odlehčovací služba klient platí za jeden den pobytu:
za celodenní stravu : 120 Kč
ubytování na dvoulůžkovém pokoji : 130 Kč
Za ošetřovatelskou péči je vybírána úhrada dle rozsahu skutečně poskytnuté péče, maximálně
do výše přiznaného příspěvku na péči.
V případě, že by klientovi po úhradě pobytu a stravy nezůstalo z jeho příjmů k dispozici
alespoň 15% kapesného, je úhrada snížena a rozdíl může doplatit osoba blízká.
Úhrady za sociální služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. pro všechny
poskytovatele podle stejných pravidel.
Kontakty

Diakonie ČCE – hospic Citadela
Žerotínova 1421
757 01 Valašské Meziříčí
telefon: 571 629 084 recepce, 571 629 086 soc.prac.
fax: 571 629 085
e-mail: hospic@citadela.cz
socialni@citadela.cz
web: www.citadela.cz
Bankovní spojení:
č. ú. 94 255 638 0247/0100
Poskytování informací v době: Pondělí – pátek 8:00 – 16:30 hodin

Společenská kronika
Naši jubilanti
60 let
Josef Stříteský Kelč
Jiřina Jiříčková Kelč
Jiří Pajdla Kelč
Vladimír Vlček Kelč
Danuše Tvrdoňová Kelč
Marie Buberníková Němetice
Svatopluk Hýža Komárovice
70 let
Ludmila Ocelíková Kelč
75 let
Jaroslava Bambuchová Kelč
Růžena Hlavicová Kelč
82 let
Otilie Hradilová Kelč
Josef Pelc Komárovice
83 let
Marie Ševčíková Babice
85 let
Helena Nyklová Lhota
Ludvika Volfová Kelč
87 let
Marie Švamberková Kelč

95 let
Ferdinand Hradil Kelč
Narození
Vojtěch Valenta Lhota
Ester Přaslicová Kelč
Úmrtí
Anastázie Majdlochová 83 let Kelč

