ZPRAVODAJ
Městského úřadu v Kelči

2/2004

Úvod zpravodaje 2/2004
Rodičům do ucha, aby děti neslyšely
Když si děcka přinesou ze školy vysvědčení, nasadí si rodiče brýle a vrásky. Vždycky tomu
tak bylo. Abychom rodiče v jejich pocitu nadřazenosti poněkud zmátli, nadiktujeme jim
tuhle kurzivku.
Do ucha, aby děti neslyšely. Nedávno jsem u něho zahlédl malý notýsek. Vyptával jsem se a
chlapec se zapýřil jako básník, kterému se díváte přes rameno do remingtonky. Potom mne
zatáhl do kuchyně. Tam se ukázalo, on mi to ukázal, že si založil jakousi třídní knihu pro
své oba rodiče. Uděluje jim v ní křížky a hvězdičky, zapisuje si jejich chování, všechno
velikými, zřetelnými tiskacími písmeny. Na tvrdá a měkká i a y se moc nedbá. Není
formalista.
Listoval jsem se zájmem v notýsku a našel všelijaké půvabné zápisy. Například : „ Úterí.
Tatínek řval. Maminka hodná.“
Následovalo několik stránek vyplněných abstraktním uměním, které je cizí našemu lidu.
Pak přišel další soud :
„ Pátek. Tatínek zase řval. Maminka bila hodná.“
Zeptal jsem se ho opatrně, proč si nezaznamenává datum.
Podíval se na mne překvapeně a prohlásil :
„ To bych přece zapomněl, že to bylo v úterí.“
Neděle přinesla jistou změnu :
„ Vílet. Tatínek hodný. Maminka taky hodná. “
Chtěl jsem listovat dál, když tu vrzly dveře a on bleskurychle schoval zápisník pod kredenc.
Za chvíli byl vzduch zase čistý. Omluvil se lapidárně :
„ Kdyby to četli, tak by řvali oba. “
( Jedenáctý bílý kůň - Jan Skácel )

Usnesení z 19.zasedání Rady města Kelče dne 12.01.2004









Rada schvaluje návrh a cenovou kalkulaci zakázky zhotovení obecního praporu s firmou
Velebný a Fam – vyšívání Ústí nad Orlicí.
Rada schvaluje finanční příspěvek 3 500,-Kč pro Sdružení rodičů při MŠ Kelč na úhradu
vystoupení divadla „Úsměv“ z Chotěboře na dětském karnevalu dne 25.01.2004 .
Rada schvaluje finanční příspěvek na lyžařský výcvik žáků ZŠ Kelč, který se uskuteční ve dnech
26.01 – 01.02.2004 ve Velkých Karlovicích , a to ve výši 200,- Kč na žáka s trvalým bydlištěm v
Kelči , tj. celkem 7 000,-Kč.
Rada bere na vědomí výpověď Města Vsetín ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor na
radnici v Kelči – kancelář pracoviště státní sociální podpory , k 31.03.2004 .
Rada bere na vědomí požadavek předsedkyně sociální komise paní Masaříkové na doplnění
této komise o zástupce ze Lhoty u Kelče a předává jej k řešení osadnímu výboru ve Lhotě.
Rada bere na vědomí dopis EKOLTESU Hranice a.s. informující o poskytování služeb v oblasti
odpadového hospodářství a pověřuje MěÚ o vyžádání nabídky na tyto služby pro město Kelč.
Rada pověřuje starostu a místostarostu projednáním s ředitelem firmy JOGA Luhačovice
spol.s.r.o. nedodržení sjednaných podmínek dle uzavřené smlouvy o svozu a uložení odpadů
Města Kelč a o výsledku jednání informovat radu.

Informace k placení poplatků

Zjednodušeně :



Poplatek za odpad – 300 Kč na osobu ( každé čtvrté a další nezaopatřené dítě osvobozeno )
Po předložení dokladu o zaplacení bude vydána evidenční známka na popelnici.
Poplatek za psa – 500 Kč v bytovém domě, 100 Kč v rodinném domě
( úlevy viz Zpravodaj 1/2004 )

Splatnost obou poplatků je do konce března 2004.


Šeky na daň z nemovitostí zasílá Finanční úřad Valašské Meziříčí na Městský úřad Kelč v
průběhu měsíce dubna 2004. Splatnost je do konce května 2004.

Historie
Záhorská kronika, Listopad 1931
Florian Zapletal
Zánik hradu Šaumburka u Kelče
Petráš z Ochab podal útok na Hanuška z Deštného a Hanuš z Deštné zase na Petráše z Ochab
(III, 625). Mezi Petrášem z Ochabee a Hanúškem z Šumburka páni roku 1448 nalezli, že
Hanúšek tomu půhonu nemá odpovídati (III.629).
Bernhart z Hranic pohnal roku 1447 Mikuláše z Bítova a z Šumburka, že mu slíbil za pana
Jiskru za peníze a těch mu plniti nechce (III. 646).
Tento pan Jiskra není nikdo jiný nežli věhlasný válečník a státník XV. století Jan Jiskra z
Brandýsa, který se narodil na Fulneku, v deskách opavských je zapsán 21. listopadu roku
1431 jako Jan Jiskra ze Všechovic u Bystřice pod Hostýnem (ČČM. R.1846.713), a v
manských knihách biskupství olomouckého je zván roku 1437 a 1438 Janem Jiskrou z
Brandýsa a ze Všechovic, který drží zboží ve Všechovicích, ale jest právě vně země (Lechner
II. 322.326). Knihy půhonné a nálezové vzpomínají pana Jiskry ještě roku 1447 v souvislosti s
Nahošovicemi u Dřevohostic (III.623) a roku 1464 ve spojitosti s Václavem Barským ze
Všechovic u Bystřice (IV. 449).
Jan z Raduně na Opavsku pohnal roku 1447 Hanuše z Deščného, že s knížaty opavskými
ztekl mu jeho hrad a tu mnoho ztratil (III. 654).
Vavřinec u Ústína pohnal Hanuše z Deščného a ze Vsetína, že mu slíbil za Jana Čapka za
peníze a těch mu plniti nechce (III. 658).
Tento Jan Čapek ze Sán byl proslulý hejtman sirotčího vojska, který se svými Sirotky dospěl
roku 1433 až k Baltickému moři u Gdanska a od roku 1437 až do své smrti držel hrad
Hukvaldy na východní Moravě, kde podle všeho také zemřel.
„Staří letopisové čeští“ nazývají ho proto Čapkem Hukvaldským (str.87).
Na Moravu přišel Čapek za tři roky po osudné bitvě u Lipan, v níž byla 30. května roku 1434
poražena vojska Táboritů a Sirotků.
Aeneas Sylvius vypravuje ve své „Historii české“ (kapitola 51), že Čapek, který u Lipan velel
jízdě táborské, výborně znalý vojenství, který kdysi způsobil mnohé pohromy Prusům a až ke
Gdansku a k Baltickému moři vítězné vojsko vedl, uniknuv z lipanské bitvy, uchýlil se s
velkou částí jízdy do Kolína.
„Staří letopisové čeští“ líčí Čapkův ústup na Kolín jinak. Mnozí s Čapkem utekli na Kolín. A
z toho vinu Čapkovi dávali, když od nich utekl, že by on je zradil a zavedl. A proto s ním
potom nechtěli rádi dobří lidé kvasiti (str. 90).
Už roku 1437 pohnal Boček Puklice z Pozořic a z hradu Drahotuše nade vsí Podhořím u

Lipníka Jana Čapka ze Sán u manského soudu biskupství olomouckého (Lechner II. 323.328).
Roku 1438 pohnal u manského soudu Jana Čapka ze Sán (strenuum militem) Martin řečený
Žabka ze Staré Vsi a Jakub z Rybího u Štramberku (II. 325) a dokonce sám tehdejší
olomoucký biskup Pavel (II. 327).
Pergamenovým listem, psaným a daným na Hukvaldech 16. října roku 1438, dal darem Jan
Čapek ze Sán, pán hukvaldský, jak se Čapek píše, Niklovi Janzovičovi ze Staříče u Místku a
jeho dědicům lán pole a právo svobodné honby zvěře a lovu ryb v okolí, ale uložil mu za to
povinnost, aby na hrad s palicí šel na Hukvald a tam pobyl den nebo dva. K listu kázal Čapek
přivěsiti vlastní pečeť a pečeti panoše Jana a Pavla, bratří vlastních z Kateřinic u Příbora a
Jakuba z Rybího, tu chvíli Čapkova hukvaldského purkrabí (L S A III. 218-219).
Roku 1441 držel Čapek čtyři lány ve vsi Proskovicích u Moravské Ostravy (Lechner I. 50).
Českou pergamenovou listinou, danou v Budíně 20. června roku 1442, vyznal Boček z
Pozořic a z Drahotúše, že je mu dlužen král Vladislav za Jana Čapka ze Sahan (Sán) a za
Přibíka z Klenového 6000 hřiven grošův dobrých a na to mu dal 1400 zlatých (Č Č M r. 1880.
403).
Roku 1445 předstoupil fojt, purkmistr a konšelé městečka Frenštátu pod Radhoštěm před pána
hukvaldského Jana Čapka ze Sán, aby jim práva a svobody obnovil, ježto listy a práva v těch
válkách minulých (husitských) ztratili. I přivedli svědomí starého měštěnína těšínského, který
na kříži vyznal, že měšťané frenštátští v těch právích sedí jako v Jičíně nebo v Příboře (Prasek
75).
Štěpán z Vartnova pohnal roku 1446 u zemského soudu v Olomouci Jana Čapka ze Sán a z
Hukvaldův, jakož s králem polským táhl, tu mu spálil a jeho chudé lidi zahubil v Sudicích na
Hlučínsku a ještě na tom dosti nebylo, ale vrátiv se zase na požár (spáleniště), tu jim dokonce
pobral (zloupil) a hnal na svůj zámek na Ostravu v pravém lantfridě (příměří), nemaje k
němu, Štěpánovi žádné viny (K. P.III. 549).
Téhož roku pohnal Jana Čapka ze Sán a z Hukvaldův Smil z Dúbravice, že mu pobral (loupil)
na jeho zboží v pravé jednotě panské, nemaje k němu žádné viny (III. 559).
Vandala z Czangru, manželka Kristoforova z Volfab, pohnala Jana ze Sán a z Hukvaldův, že
jí dlužen spravedlivého dluhu čtyři tisíce zlatých uherských, pět měřic mouky a sto volů a 30
drajlinků vína a chce to prokázati Čapkovým listem (III. 560).
Oldřich Štos z Branic a z Dřevohostic pohnal roku 1446 Jana Čapka ze Sán a z Hukvaldů, že
mu pobral (loupil) v pravé jednotě (v míru), nemaje k němu žádné viny (III. 568).
Roku 1447 podal přísud Štěpán Vartnovský na Jana Čapka, rovněž Vandala z Cangen (III.
578).
Jak už uvedeno, pohnal roku 1447 Vavřinec z Ústína na Olomoucku Hanuše z Deščného a ze
Vsetína, že mu slíbil za Jana Čapka za peníze a těch mu plniti nechce (III. 658).
Franěk z Hartmanovic pohnal Jana Čapka ze Sán a z Hukvaldů, že mu je dlužen peníze a těch
mu zaplatiti nechce (III. 676).
Česká papírová listina, daná a psaná v Osvětimě 8. října roku 1449 uvádí Jana Čapka ze Sán a
z Hukvaldův, který s Bolkem, knížetem těšínským a s Mikulášem z Dubovce rovná nesnáze
mezi králem polským Kazimírem a Mikulášem z Vladěnína (Č Č M. r.1880.403).
Kdy a kde Čapek zemřel, není známo, ale možno s jistou pravděpodobností tvrdit, že zemřel
na Hukvaldech. Jistě byl mrtev roku 1460.
Pokračování příště.
Milada Davidová

Kultura

Středa 18. února 2004 v 19 hodin
v kulturním domě v Kelči
Lidová opereta o čtyřech obrazech

PODSKALÁK
( Karel Hašler a F.F. Šamberk )
Režie a úprava : Miroslav Grisa
Osoby a obsazení :
členové Hudebního divadla Karlín Praha
V hlavní roli Saturnina Brambory, zedníka vystoupí Josef Zíma.
Vstupné 100, 120, 130 Kč.
Předprodej na MěÚ Kelč u pí. Schybolové, tel. 571 665 913

PLESY V ÚNORU
Ples SR při ZŠ Kelč ( dne 7.2.2004.)
SE NEKONÁ !!!
sobota 14.února 2004

PLES HASIČŮ
Hudba : Junior Band Kroměříž * Vstupné : 50 Kč * Začátek : ve 20 hodin
Bohatá tombola. Srdečně zvou hasiči z Kelče.
sobota 21. února 2004

FARNÍ PLES
Hudba : MORAVĚNKA
* Vstupné 110 Kč + 10 Kč místenka ( předprodej u pí. Pitrunové – Kelč 443 ) * *
Začátek : v 19,30 hodin. *
V průběhu večera vystoupí taneční skupina místních umělců.

Program Kina Kelč na měsíc únor 2004
Neděle 1. února 2004
NEHRAJEME !!!

Středa 4. února v 19,30 hodin
MATRIX REVOLUTIONS
Neo a spol. vstupují do závěrečného kola vražedné války se stroji. Třetí díl kultovní
cyberpunkové série bratrů Wachovských plní sny svých fanoušků, odpovídá na jejich otázky
– a pokládá jiné. Americký akční sci-fi film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 8. února v 18 hodin
PRAVÁ BLONDÝNKA
Reese Witherspoonová coby blonďatá právnička s vražednou zálibou v růžové se vrací v
pokračování romantické komedie. Americká komedie s českými titulky, vstupné 33 Kč.
Středa 11. února v 19,30 hodin
LOUPEŽ PO ITALSKU
Volný remake britské kriminální komedie popisuje geniální zlodějský kousek party profíků,
kterým se však samozřejmě staví do cesty nejrůznější zapeklité překážky. Americký krimi
film s hvězdným obsazením, české titulky, vstupné 37 Kč.
Neděle 15. února v 19,30 hodin
LARA CROFT – TOMB RAIDER : kolébka života
Archeologicko-dobrodružné hrátky vnadné Lary Croft pokračují – tentokrát v honbě za
Pandořinou skříňkou, do níž podle pověsti ukryl Zeus nepředstavitelné bohatství, ale i jeho
opak. Americký dobrodružný film s českými titulky, vstupné 37 Kč.
Středa 18. února v 19,30 hodin
LIGA VÝJIMEČNÝCH
Nevšední spojení slavných literárních postav viktoriánské literatury, které se spojí, aby
odstranily světu nebezpečné zlo, vzešlo z comicsu Alana Moorea a Kevina O´Neilla a
filmovou podobu mu dal Stephen Norrington. Koprodukční pseudo-historické fantasy s
českými titulky, vstupné 35 Kč.
Neděle 22. února v 18 hodin
PRCI, PRCI, PRCIČKY – SVATBA
Jim se žení ! Je ovšem zřejmé, že jeho bohulibé počínání bude od počátku do konce
provázeno příslušnou dávkou trapasů, zvlášť pokud do toho bude mít co mluvit jeho táta.
Americká teenagerovská komedie s českými titulky, vstupné 35 Kč.
Středa 25. února v 19,30 hodin
ZELENÉ PEKLO
Někdo si v deštivé panamské džungli vyrovnává účty s americkými rangery. A někdo musí
tuhle levárnu odhalit John Travolta ! Americké válečné drama s českými titulky, vstupné 35
Kč.
Neděle 29. února v 18 hodin
LÁSKA NEBESKÁ
Podle hesla „hoď kamenem a trefíš lásku“ Richard Curtis rozvinul a zčásti i propletl deset
příběhů, v nichž výkvět britského herectví zakouší tento bohulibý cit ve všech podobách. Film
Velké Británie s českými titulky, vstupné 35 Kč.

Na měsíc březen připravujeme :
Hledá se Nemo, S.W.A.T. – jednotka rychlého nasazení, Mazaný Filip, Pán prstenů – návrrat
krále a jiné divácky úspěšné filmové tituly.
Miroslav Pajdla

Sport
V sobotu 13. března 2004 !!!

DEN ZDRAVÍ A POHYBU v Kelči
Přístavba Základní školy Kelč

Akce je určena všem- ženám, mužům, mladým, starším, cvičícím, necvičím. Kdo nemá zájem
cvičit, může v jedné z tříd projít zdravotní kontrolou a měřením.
Velká tělocvična – cvičení, módní přehlídka a další program
Třída : měření krevního tlaku * hmotnosti * měření % tuku v těle * výpočet BMI * měření
cholesterolu v krvi * měření cukru v krvi * nabídka poraden Zdravotního ústavu Vsetín * ortopedické
vyšetření nohou *
V sobotu 13. března se vyplatí přijít !!!

Základní škola informuje
Poděkování a přání
Vedení Základní školy Kelč a všichni její zaměstnanci děkují za dobrou spolupráci v loňském
roce všem partnerům školy, a to zřizovateli školy Městskému úřadu v Kelči, ostatním
obecním úřadům v naší oblasti, zaměstnancům referátu školství Městského úřadu
ve Valašském Meziříčí, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín, Středisku
služeb školám ve Vsetíně, Pedagogickému centru Zlín, České školní inspekci i všem
sponzorům školy a obchodním partnerům.
Zároveň přejeme všem do nového roku hodně zdraví, pohody a klidu k práci.
Z činnosti školy:




4. prosince se 12 chlapců naší školy zúčastnilo Mikulášského turnaje v sálové kopané
O putovní pohár starosty města Veselí nad Moravou. Turnaj se konal za účasti dalších sedmi
družstev ve Sportovní hale SOU strojírenská ve Veselí nad Moravou. Naši fotbalisté obsadili 5.
místo.
5. prosince zorganizovala paní učitelka A. Schillingová pro žáky 8. A 9. tříd školní kolo
Olympiády v českém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků z obou ročníků, nejlépe se
vedlo Tomáši Schybolovi z 9.B, na 2. místě skončila Míša Rýdlová z 9.A a o třetí místo se dělila













Klára Pastrnková z 8.A a Pavlína Richtárová z 8.B. Do okresního kola, které se koná 25. února
na ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm, postupuje Tomáš Schybol.
5. prosince zorganizovaly vychovatelky školního klubu pro zájemce z řad žáků turnaj ve
vybíjené, 11. prosince si mohly děti zajet opět v rámci akcí školního klubu na plavecký bazén
do Rožnova pod Radhoštěm a 13. prosince se zájemci o pečení a zdobení perníčků sešli ve
školní kuchyňce, aby si vyzkoušeli výrobu tohoto tradičního vánočního cukroví.
V týdnu od 8. do 12. prosince probíhala u nás ve škole sběrová akce desetníků a dvacetníků,
které již od 31. října ztratily svou platnost. Cílem naší akce bylo vysbírat tyto mince a ty pak
předat dětem kelečského stacionáře Anděl, aby si za směněné peníze mohly nakoupit např.
potřeby pro výtvarnou činnost. Víme totiž o členech stacionáře, že velmi rádi kreslí, malují,
modelují apod. Nakonec jsme stacionáři předali celkem 2932 kusů mincí – desetníků a
dvacetníků.
Kalendářní rok 2003 a období adventu jsme ve škole ukončili 18. prosince. Sešli jsme se
všichni u školního vánočního stromečku a zazpívali si známé koledy. Poté se žáci se svými
třídními učiteli rozešli do tříd na vánoční besídky. Kamarádi a spolužáci si předali drobné
dárky, děti hrály hry a bavily se až do oběda. A pak již následoval odchod domů a těšení se na
Štědrý den a vánoční svátky.
5. ledna jsme se opět sešli ve třídách a zahájili tak nový kalendářní rok.
6. ledna vyjely děti do Městského divadla ve Zlíně na divadelní představení Komedie o
narození vizovického Ježíška.
V pátek 9. ledna si děti zahrály ve velké tělocvičně hru ringo
V sobotu 10. ledna uspořádaly vychovatelky školního klubu zábavné odpoledne na sněhu.
O dalších lednových akcích, např. soutěži v německém jazyce, dějepisné olympiádě,
lyžařském kurzu žáků 7. tříd, vás budeme informovat v dalším čísle Zpravodaje.

PhDr. Pavla Čučková, Zástupkyně ředitele školy
Zápis žáků do 1. třídy
Ředitelství Základní školy Kelč oznamuje rodičům,
že zápis dětí do 1. třídy proběhne
ve středu 11. února 2004 v době od 13.00 hod. do 16.30 hod.,
a to v přístavbě školy.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. září 1997 do 31. srpna 1998
se svým zákonným zástupcem, který předloží OP, rodný list dítěte,
průkaz zdravotní pojišťovny a vyplněný dotazník pro rodiče budoucích žáků
1. třídy (dotazník je k dispozici v MŠ a kanceláři ŘŠ v základní škole).
Seznam dětí zařazených do prvního ročníku pro školní rok 2004/2005
bude vyvěšen po ukončení zápisu a zpracování výsledků
na informační nástěnce ve vestibulu školy.

Mateřská škola informuje
Za pohádkou do Mateřské školy Kelč ….

Pohádkovou zimou a s pásmem pohádek „Zajíčkova chaloupka“, „O Smolíčkovi“ a
„O kůzlátkách“, které dětem zahrály paní učitelky v mateřské škole, jsme přivítali Nový rok
2004.
Pohádky nás provázely celý měsíc leden. Dne 22.ledna navštívilo děti v mateřské škole
Divadlo„TILIA“ z Hranic s pohádkou „O králi, kterému bylo zima“.
V neděli 25.ledna se pohádkový svět dětí přestěhoval do Kulturního domu v Kelči, kde jsme
pro děti z Kelče a okolí pořádali již tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. Děti proměněné v
princezny, kašpárky, berušky a další nádherné pohádkové postavy prožily odpoledne plné
překvapení. O dobrou zábavu se tentokrát postaral Agentura AG-ART“, která pro děti
připravila zábavnou show se soutěžemi a disco hudbou. Nechybělo ani„kolo štěstí“ a bohatá
tombola, kterou jsme zajistili díky sponzorům. Proto všem moc děkujeme. Poděkování patří i
všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajištění této velké a zdařilé akce.
Výtěžek z karnevalu bude využit zase pro děti v mateřské škole při různých akcích.
Ve znamení pohádek bude také měsíc únor.
V úterý 3. února přiveze Loutkové divadlo z Nového Jičína dětem do Mateřské školy v
Kelči pohádku „O perníkové chaloupce“, na tu zveme i mladší školáky, kteří budou mít
prázdniny. Přijďte si zavzpomínat a pobavit se s námi ! Začátek je v 10,30 hodin v 1.třídě MŠ
„U koťátek“. Cena představení je 20,- Kč. Dětem z mateřské školy uhradíme vstupné z
prostředků získaných pořádáním karnevalu.
10. února přijede do mateřské školy opět Divadlo „ÚSMĚV“ s výchovnou pohádkou
„Zdravěnka -O kamarádství“, která je součástí našeho Výchovně-vzdělávacího programu
„Zdravý život plný slunce“.
Dne 11. února 2004 bude muset 29 těch nejstarších dětí z MŠ na chvíli na pohádku
zapomenout, aby prokázaly své schopnosti u zápisu do 1.třídy Základní školy v Kelči, na
který už se všichni připravují a moc těší. Děti navštívily ZŠ v Kelči již 27.ledna, aby se před
zápisem seznámily s prostředím školy.
Součástí našeho vzdělávacího programu je i Ekologický program. V těchto zimních měsících
se děti prostřednictvím tématu„My se mrazu nelekneme, do přírody vyběhneme“ učí
pečovat o přírodu a zvířátka v zimě. Na školní zahradě sypou děti zrníčka ptáčkům do
krmítek, která jsme si za pomoci některých tatínků sami vyrobili.
Koncem února už se budeme v mateřské škole pomalu se zimou loučit a těšit na jaro s
tématem„Jaro ťuká na vrátka, probouzí se příroda i zvířátka“.
Svatava Dohnalová, ředitelka Mateřské školy Kelč

Od našeho přispěvatele
Opomenuté výročí
Od našeho přispěvatele :

Opomenuté výročí
V listopadu loňského roku proběhlo jedno výročí, které bych chtěl dodatečně vzpomenout.
Dne 11. listopadu napsala MF Dnes pod nadpisem „Šli do krvavé války a nevěděli proč“
tento úvod k obsažnějšímu článku :
„Pře 85 lety skončila první světová válka. Umírali v ní i Češi – a vlastně ani nevěděli, za co
pokládají životy.
Kapitulace. To slovo znělo 11. listopadu 1918 lidem jako rajská hudba. Právě tehdy, před
pětaosmdesáti lety skončila první světová válka. Takové hrůzy, jaké měla na svědomí,

lidstvo do té doby nezažilo. Její bilance, 37 a půl miliónů lidí zabitých, zmrzačených,
zraněných či nezvěstných.“
Do této kruté bilance přispěla i Kelč oběťmi z řad svých občanů. Jejich jména nám
připomínají bronzové desky na památníku T.G.Masaryka na náměstí před zámkem.
Obsahují seznam 62 kelečských občanů padlých nebo nezvěstných v první světové válce,
jména našich příbuzných a blízkých.
Také jméno Otakar Tvrdoň se zde vyskytuje, byl to můj děda. Po válce se nevrátil, zprávy o
jeho smrti nebyly žádné. V písemných rodinných dokumentech jsem našel pouze toto úřední
vyrozumění : „Krajským soudem v Novém Jičíně prohlašuje se Otokár Tvrdoň, dne 25.
července 1875 v Kelči narozený, tamtéž příslušný a posledně bydlící, za mrtva a vyslovuje
se, že den 10. června 1918 za den úmrtí se má pokládati. Důvody : Jmenovaný narukoval v
roce 1916 k 54. pěšímu pluku, psal posledně 30. května 1916 a je od 10. června 1916 od
bitvy u Pohorlonce u Černovic nezvěstným.“ Dále uvádějí zákonné důvody tohoto
prohlášení. Bylo mu 40 let, zůstala po něm vdova s pěti dětmi. Podobná skutečnost ostatně
postihla i řadu dalších kelečských rodin.
Před několika lety jsem měl onen osudový dokument opět v ruce. Napadlo mne, jestli je
možné dovědět se něco více o bitvě, v níž se ztratil můj předek. Začal jsem tedy pátrat. Přes
několik institucí se dostal můj dopis do Historického ústavu armády České republiky. V
prosinci 1996 jsem dostal od ředitel ústavu kopii kmenového listu mého dědy a podrobné
popsání oné bitvy u Pohorlonce ve východní Haliči. Byla součástí tzv. Brusilovy ofenzívy,
mohutného útoku Rusů. V úseku rakouské divize, jejíž součástí byl i dědův pluk, dne 10.
června zaútočil protivník s velkou přesilou, proti této divizi zasáhly útvary o síle armádního
sboru. První útok zahájený okolo 10. hodiny Rakušáci odrazili, další ale následoval
okamžitě nato a rakouské jednotky se dostaly do svízelné situace. Z opisu HÚ AČR vyplývá
: Protože Rusové na křídlech postoupili značně daleko, musela rakouská brigáda s 54.
plukem mého dědy ustoupit. Dělo se tak fakticky na vlastní pěst jednotlivých jednotek, ale
jejich obranný boj neměl dlouhého trvání. Řada jednotek byla ruským jezdectvem
předstižena a zajata, zbytky byly rozsekány. Ředitel také napsal : Těžko soudit, zda se
Vašemu dědovi stala osudnou první fáze bojů brigády nebo až její pokus o ústup. Popis
bitvy je velice podrobný a je doložen situačními plánky. Tak jsem se více dozvěděl o jedné
konkrétní, pro mého dědu osudové, události první světové války, která skončila 11.
listopadu před 85 lety.
A ještě malý dovětek : OD Dr. Baletky, ředitele Státního archivu Vsetín, jsem dostal
publikaci Legionáři 1914-1918 okresu Vsetín. Obsahuje i přehled legionářů z Kelče. Knihu
jsem předal městskému úřadu a měla by být v městské knihovně k dispozici.
Ota Tvrdoň

Různé
INFORMACE PRO ČLENY ČRS MO KELČ
1) Poslední termín prodeje povolenek a členských známek na rok 2004 je stanoven na
neděli 29.2.2004. Doba výdeje od 9.30 do 11.00 hodin v kanceláři místní organizace.
Podmínky prodeje povolenek:




platný rybářský lístek pro rok 2004 - vydává MěÚ Kelč
odevzdaný sumář úlovků za rok 2003
splněná pracovní povinnost za rok 2003 v rozsahu 10 hodin



platný členský průkaz s fotografií

Členské známky a povolenky nutno kupovat osobně! Upozorňujeme členy MO ČRS Kelč,
aby využili výše vypsaný termín, jelikož další již vypisován nebude. Na privátních adresách
nebudou náležitosti s členskými známkami a povolenkami vyřizovány.
2) Členská schůze se uskuteční v pátek 12. března 2004 v 18.00 v zasedací místnosti
Hasičského domu.
ing. Jaroslav Orel

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – II. ROČNÍK ( V KELČI ) – 3.-6.1.2004
Ve spolupráci s hranickou charitou se u nás v Kelči a přilehlých obcích uskutečnila Tříkrálová sbírka.
Charita pomáhá těžce nemocným, drogově závislým, běžencům a vězňům. Významná je rovněž
humanitární pomoc v zahraničí.Vybíralo se do pokladniček s logem Charity.
V Kelči a okolí se utvořilo osm skupin, které se snažily sesbírat hotovost pro potřeby druhých.

Celkem se vybralo – 59 308,30 Kč.
Děkujeme všem za otevřené dveře a srdce. Hanka Stromšíková

CHARITA VALAŠSKE MEZIŘÍČÍ
CHARITNÍ OŠETŘOVATELSKÁ A PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Sídlo: J. K. Tyla č. 418, 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 677 248
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA V KELČI
Nabízí pomoc seniorům a zdravotně handicapovaným při zabezpečování nezbytných
životních potřeb a úkonů, kterými jsou například: úkony osobní hygieny, pomoc při oblékání,
jednoduché ošetřovatelské úkony, dovážka oběda, podání oběda, mytí nádobí, nákupy a nutné
pochůzky, práce spojené s udržováním domácnosti, praní, žehlení, doprovod na vyšetření
apod.
Dále nabízíme pedikúru, masáže a sociálně-právní poradenství.
Tato služba je poskytována občanům v jejich domácnostech.
V případě zájmu o službu či získání dalších informací se na nás můžete obrátit vždy ve
čtvrtek od 9:00 do 14:00 hod. v naší kelčské pobočce na adrese: Kelč č. 39 (bývalý Dům dětí
a mládeže, přístavba radnice). Pokud vám tato doba nevyhovuje, můžete nás telefonicky
zkontaktovat na čísle 571 677 248 v Po – Pá od 7:00 do 15:00 hod. nebo navštívit osobně na
našem zařízení ve Valašském Meziříčí na adrese: DPS na Vyhlídce, ul. J. K. Tyla č. 418, 757
01, Valašské Meziříčí.
Chtěla bych vyzvat ty z vás, kteří jste projevili zájem o naši službu prostřednictvím ankety,
která byla uveřejněna v zářijovém čísle Zpravodaje Městského úřadu v Kelči, abyste nás
osobně, telefonicky či písemně zkontaktovali, abychom za Vámi mohli přijít s nabídkou
pomoci. Vzhledem k tomu, že anketa byla anonymní, nemáme jinak možnost zjistit, kdo z
Vás měl o pomoc zájem.
V novém roce přejeme všem občanům mnoho zdraví a Božího požehnání.

Jana Langová

UPOZORNĚNÍ
V úterý dne 3. února bude v Kelči firma Kominictví Kučera Holešov provádět čištění
komínů a revize. Případný zájem hlaste na MěÚ Kelč.

