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Doslovná citace z kroniky – rok 1923
„Zima byla krátká a dosti mírná. Větší mrazy přišly teprve 27. ledna – které trvali až do konce
února (Nejvyšší mráz 21°C pod mrazem). V této době všichni hostinští ledovali.
15.března zde začalo všeobcené setí, za mírného počasí. Duben byl teplý příznivý pro všechny
plodiny. Květen první polovina parna v druhé polovici zase chladna, která trvala až přes červen.
Parný duben umožnil rozmnožení hmyzu na trávy a zvláště řepáky na řepu. Vše zničili kam se
dostali, zemědělci se nemohli ubránit této žůželi. Zaorávali řepy třikrát až čtyřikrát. Na velkostatku
sbírali hmyz po vyučování také školní děti.
1.června o 14 hod přišla náhlá velmi divoká bouřka, průtrž mračen s krupobitím. Potoky všechny
vylili a zaplavili pole v nížinách, srazily půdu jako kámen – taktéž nebylo možno ani kopat. V
cukrovaře byl povodní způsoben rybník voda stála 52 cm vysoko. Škody byly ohromné, zvláště v
okolních obcích Ježově, Žeravicích a Osvětimanech nadělala tato povodeň dle úředního odhadu 80
– 100% škody. Dne 21. června přišla zase o 15 hod bouřka silnější prvé a nadělala zase u nás
velkých škod, krupobití, povodeň.“
Jak je vidět, lze ve výše uvedeném popisu najít shodu s počasím konce roku a začátkem letošního
roku.
Zima také byla mírná až na mrazy, které uhodily v únoru a trvaly 14 dní. Celý počátek roku je
teplejšího rázu a v dubnu vystřídaly vysoké letní teploty nízké jarní teploty. Během jedné jediné
noci došlo ke zmrznutí mnoha plodin a stromů. Při procházce naší obcí lze pozorovat pomrzlé
brambory, rajčata, kedlubny, vinohrady. Dále jsou mrazem zasaženy ovocné stromy (meruňky,
broskve, švestky, třešně) a ořechy. V důsledku tohoto „mrazíku“ se dá očekávat špatná úroda
především na ovocných stromech. Podle pravidla „kopřivu mráz nespálí“ se i po mrazíku a suchu
výborně daří kopřivám a plevelu.
Dalším rozmarem počasí, který ovlivní bohatost letošní úrody, je dlouho trvající sucho. Půda je
suchá a prašná až do hloubky cca 40 cm.
Ing. Alexandra Slusarová
Z pera starosty obce ….
Vážení občané,
na úvod bych se Vám chtěl omluvit za chybějící loňské vydání Kelčanského zpravodaje. Jak jistě
všichni víte, činnost obecního úřadu byla ovlivněna dvojí volbou do zastupitelstva obce. Nechci zde
rozebírat důvody, které vedly ke krachu prvního zastupitelstva, protože pro další fungování obce je
to bezpředmětné. Dnes po více jak roce v úřadě vidím, že se mnoho věcí po nových volbách mohlo
udělat jinak, kdyby povolební emoce nebyly tak silné. Každopádně po nových volbách se situace
uklidnila o obec může fungovat, tak jak má.
Máme v plánu mnoho věcí, o kterých se dočtete v následujích článcích a také se některé věci už
zrealizovali.
Každého z nás zasáhla ekonomická krize a obec Kelčany na tom není jinak. Je potřeba důsledně
hospodařit se svěřenými prostředky a zvažovat budoucí investice tak, aby nedošlo ke zbytečnému
navýšení stávajícího zadlužení obce a zároveň, aby obec vzkvétala a byla dále udržována tak, jak se
to dařilo v minulých letech. Věřím, že se nám v tomto duchu povede vést obec až do dalších voleb.
Do letních měsíců bych nám všem rád popřál krásné počasí, dětem pěkné vysvědčení, rolníkům a
zemědělcům bohatou úrodu a v neposlední řadě všem klidnou dovolenou, bohatou na zážitky a
setkání s příjemnými lidmi.
Vladimír Jarošek
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Čistota okolí naší obce
Při pátrání po hraničních kamenech v zeměpisné soutěži pro děti, kterou vyhlásila JUDr.
Plintovičová, předsedkyně kulturní a sociální komise, jsem si nemohla nevšimnout velkého
množství nepořádku na těch nejnedostupnějších místech.
My s dětmi „na krku“ jsme měli problémy neschůdným terénem projít a proto nás udivilo, že
daleko od přijatelných cest, ve křoví, mlází a pod stromy, jsme nacházeli tu pohozenou pračku, tam
ojeté pneumatiky, drobné domácí spotřebiče a další velké množství odpadu. Uvedené pohozené věci
a nepořádek jsou o to více zarážející, protože obec umožňuje svým občanům vyhození podobných
věcí zdarma a to buď při oficiálním sběru nebo uložením po dohodě na zahradu obecního úřadu kde
se věci shramožďují před jejich vyvezením. Proto se domnívám, že uvedený nepořádek k nám vozí
občané odjinud.
Tyto četné černé skládky se nacházejí v katastru naší obce a určitě nejsou dobrou vizitkou. Budeme
se snažit o zlikvidování těchto skládek a udržování pořádku v katastru naší obce, ale rádi bychom
oslovili všechny občany naší obce.
Dívejme se kolem sebe, hlídejme si čistotu a pořádek. Pokud uvidíte cizí auto, jak jede na místa,
kde by podle Vás neměla jezdit, pokud uvidíte osoby s vozíkem přeplněným různými věcmi jak
míří do polí a po polních cestách, prosím neváhejte. Zapiště si SPZ takového vozu, nahlaste Obci,
sousedům, že tam a tam jde podezřelý člověk...Pokusíme se zakročit, zavoláme Policii ČR.
Snažme se udržovat pořádek a čistotu nejen v naší obci, ale i v jejím okolí.
Ráda bych poprosila občany o bdělost i v případě ničení obecního majetku a krádeží. V minulých
dnech např. někdo poničil pietní místo kříže pod Lipami. V minulých měsících byl také ukraden
rošt sloužící k odvodnění cesty. Uvedené škody stojí obec nemalé prostředky (např. ukradený rošt
10 tis. Kč + několikahodinová práce.) Jsou to prostředky, které můžeme využít na jiné prospěšné
věci.
Děkujeme za spolupráci.
Irena Krejčová

Knihovna
Vážení občané,
chci vás upozornit na webové stránky naší knihovny. Ty otevřete na webu www.knihovnakelcany.webk.cz
Na stránkách se dovíte o historii knihovny, o akcích, jsou zde fotky, odkazy na úřady a především
seznam knih z “Výměnného fondu“ z Městské knihovny v Hodoníně. Na seznamu najdete knihy
různého žánru pro děti i dospělé. Seznam aktuálně obměňuji, vždy, když přijde nový soubor knih.
Počet knih v souboru je 40 a přiváží je pracovnice z Hodonína 10 x ročně. Přijďte si vybrat knihu.
Na návštěvu se těší knihovnice Domanská Marie.
Marie Domanská
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Ze zasedání zastupitelstva obce – po 1. volbách
Zasedání dne 29. 11. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 6/2010
- Výši odměn členům zastupitelstva od 15. 11. 2010
- Používání osobního vozidla starosty ke služebním účelům
- Zvýšení příspěvku mikroregionu na 40,- Kč/za 1 občana
- Uzavření smlouvy s Pozemkovým fondem ČR o věcném břemeni – p.č. 222
Zasedání dne 20. 12. 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Složení inventarizační komise
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za odpady
- Rozpočtové opatření č. 7/2010
- Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
- Nový splátkový kalendář – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtový výhled na r. 2012 – 2013
Zasedání dne 28. 2. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Výsledky inventarizace a hospodaření obce k 31. 12. 2010
- Rozpočet obce na rok 2011 a snížení odměn zastupitelům od 1. 3. 2011
- Příspěvek 1.000,- Kč Svazu tělesně postižených, Základní organizaci svazu neslyšících a
nedoslýchavých, Charitě Kyjov
- Kronikářkou obce p. M. Foukalovou
- Pořízení Změny č. 2 ÚPN SÚ Kelčan
- Rozšíření distribuční sítě E.ON k domu p. Valkovičové
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Výsledky přezkoumání hospodaření obce
- Vyúčtování Obecního plesu
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2010
Zasedání dne 7. 4. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2010 bez výhrad
- Rozpočtové opatření č. 1/2011
- Zrušení nájemní smlouvy na pronájem rybníka současnému nájemci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočet Mikroregionu Podchřibí na rok 2011 a závěrečný účet za rok 2010
- Vyúčtování Maškarního karnevalu
- Nabídky zájemců na pronájem rybníku
Zasedání dne 23. 6. 2011
Vzdali se mandátu tři zastupitelé – p. Zavrtálková, p. Šnajdr, p. Šťastný
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Zasedání dne 7. 7. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 1/2011 – navýšení příjmů a výdajů o 25.000,- Kč
- Zřízení nového odběrného místa na hřbitově
- Vyúčtování Dne dětí a Vítání občánků
- Výdaje na Kelčanský svátek a na Rozloučení s prázdninami
- Návrh zápisu do kroniky obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Hospodaření obce k 31. 5. 2011
Zasedání dne 6. 9. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Stanovení 7 členů zastupitelstva obce pro nové volby
- Příspěvek účastníkům krojovaného průvodu
- Rozšíření NN o 2 nová světla k domu manželů Konečných
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočet DSO na rok 2011 a závěrečný účet za rok 2011
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za I. pololetí 2011
Zasedání dne 24. 11. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 5/2011 – navýšení příjmů a výdajů o 19.900,- Kč
- Smlouvy s firmou E.ON Distribuce o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
- Složení inventarizační komise
- Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
- Vyúčtování kulturních akcí
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Hospodaření obce k 31. 10. 2011
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Ze zasedání zastupitelstva obce – po 2. volbách
Zasedání dne 30. 12. 2011
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Starostou obce p. Vladimíra Jaroška a místostarostkou Ing. Alexandru Slusarovou
- Předsedu finančního výboru – p. Irenu Krejčovou
- Předsedu kontrolního výboru – p. Pavla Langa
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva obce
Zasedání dne 30. 1. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 6/2011
- Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření
- Vytvoření výboru pro kulturní a sociální činnost a předsedkyni JUDr. A. Plintovičovou
- Navrženou výši měsíčních odměn zastupitelům od 1. 1. 2012
- Výsledky inventarizace a hospodaření obce k 31. 12. 2011
- Vyhlášení záměru č. 1/2012 na odprodej pozemku p.č. 294/2 v k.ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 2/2012 na odprodej autobusové čekárny a části pozemku p.č. 3/1 v k.ú.
Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 3/2012 na odprodej pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 4/2012 na odprodej pozemku p.č. 105/3 v k.ú. Kelčany
- Příspěvek Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve výši 1.000,- Kč
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2011
- Žádost o prodloužení vodovodu
- Žádost o změnu územního plánu
- Žádost občanského sdružení KPDZ Kelčany
Zasedání dne 24. 2. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočet obce na rok 2012
- Rozpočtový výhled na r. 2013 – 2014
- Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu E.ON
- Navržené členy kontrolního, finančního a kulturního výboru
- Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě s Městem Kyjovem o výkonu přestupkové agendy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Návrh na pozastavení členství v DSO
- Výsledek auditu za rok 2011
Zasedání dne 21. 3. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Pověření V. Jaroška, Ing. A. Slusarové a JUDr. A. Plintovičové k zastupování Obce Kelčany v
DSO
- Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2011 vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s
výhradou
- Vypracování znaleckých posudků na odprodej obecních pozemků
6

- Prodloužení vodovodu a oslovení 2 odborných firem
- Smlouvu mezi Obcí Kelčany a p. Ševelovou
- Poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč občanskému sdružení KPDZ Kelčany
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Uzavření smlouvy se Svazkem obcí
- Žádost p. J. Smolky o změnu územního plánu
- Prodej maringotky a laviček u rybníka p. Kujalovi
Zasedání dne 29. 5. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
− vyjádření k platbě sběrače Skoronice
− prodej pozemků č.p. 294/2, 292/3, 105/3
− rozpočtové opatření
− prodloužení vodovodního řádu k RD Konečných
− ceník pronájmu sálu a fotbalového hřiště
− poskytnutí neinvestiční dotace pro obecní knihovnu
− návrh na změnu dodavatele energií
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- podnikatelský záměr p. Vacenovského na vybudování kovošrotu v prostorách statku patřícho p.
Smolkovi
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
− odložení monitoringu kanalizace na rok 2013
− informaci o novém podání žádosti o přidělení dotačního titulu na opravu kaple
− vyhlášení výsledků soutěže pro děti

Průmyslová zóna
Po téměř ročním správním řízení se podařilo udělit pokutu společnosti Ekobrikety s.r.o. za
znečišťování obce rozprachem pilin. Uvedený problém zasahuje celé území obce, ale největší je v
lokalitě Kolonka. Společnost Ekobrikety s.r.o. využila všech odvolacích možností. Uvedená pokuta
byla vyšším úřadem snížena z navrhované částky 60 tis. Kč na částku 34 tis. Kč.

Na základě žádosti zaslané ministrovi životního prostředí, se starosta obce zúčastnil jednání s
vedoucím kanceláře pana ministra, které proběhlo v prosinci 2011. Předmětem jednání bylo
připomínkování nového zákona o ochraně ovzduší. Pan starosta přednesl problematiku, která trápí
celou obec, ale především oblast Kolonka (zápach při výrobě dřevěných briket, rozprach pilin, hluk
z drtičky skla). Na jednání také připomenul stav průmyslové zóny a další uvažovaný projekt stavbu elektrárny na spalování biomasy, která bude pro obec další ekologickou zátěží.
Ze strany ministerstva bylo přislíbeno zahrnutí připomínek do úpravy zákona a návštěva obce.
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Dne 15. 5. 2012 oslavila paní Růžena Čadová 90. narozeniny a tím se stala nejstarší občankou
Kelčan. Pan starosta se zúčastnil oslavy jubilantů v Centru služeb pro seniory v Kyjově a paní
Čadové předal květiny a dárky. Paní Čadová se těší dobrému zdraví a nezbývá než ji i touto cestou
popřát ještě dlouhá léta, pevné zdraví a mnoho šťastných chvil.
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Maškarní karneval

Slet čarodějnic
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Dětský den

Fotografie ze všech akcí naleznete: www.kelcany.cz sekce fotogalerie
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Plán kulturních akcí
Kelčanský svátek
30.6.2012 ve 14 h - fotbalové utkání svobodní - ženatí
30.6.2012 ve 20 h – discotéka
1.7.2012 v 11h – mše. Po mši tradiční posezení s hudbou
Rozloučení s prázdninami
1.9.2012 – zájezd na dopravní hřiště a do zábavného centra Bongo Brno
Vítání občánků - 23.9.2012
Mikulášská nadílka – 7.12.2012
Akce pro seniory – listopad, typ akce ještě neurčen
Vánoční kavárna – 16.12.2012
Zpívání u Vánočního stromu – 23.12.2012
Obecní úřad Kelčany zve srdečně všechny občany na výše uvedené akce.

Evidence obyvatel k 8.6. 2012
- počet obyvatel: 245 z toho 202 dospělých, 43 dětí
- z obce se odstěhoval: 1 občan
- narodily se: 3 děti
- zemřel: 1 občan
- průměrný věk obyvatel: 40,26
Životní jubilea
1. pololetí 2012
60 let
Jiřina Šťastná

81 let
Milada Zelinková

70 let
Ludmila Nováková

84 let
Jiří Konečný

75 let
Miroslav Krist

85 let
Alžběta Různová

80 let
Michal Kips
Vladimír Horský

87 let
Anežka Chvátalová
90 let
Růžena Čadová
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Plán údržby obce
Kaple
− rozšíření předzahrádky před kaplí
− sadba stromů, osázení květin
− rekonstrukce kaple v roce 2013 (v případě přidělení dotace)
Obecní úřad
−
−
−
−

zapravení a nátěr zdi po montáži nové elektroskříně (levnější připojení veřejného osvětlení)
montáž nového dřevěného plotu na zahradu
přebroušení a nátěr vrat na zahradu
nová podlaha v knihově

Malé hřiště
−
−
−
−
−
−
−
−
−

instalace houpaček a nátěr, nátěr dřevěné části skluzavky
přebroušení a nátěr plotu
nátěr laviček
nový písek do pískoviště
nátěr plotu před RD Majerových (autobus.zast.), nalepení reflexní folie
dosázení keřů
sadba květin dle návrhu – probíhá řízení o návrhu osázení
oprava lamp
podzim – projekt na nové dětské hřiště - prolézačky (dle dotačních titulů)

Velké hřiště
−
−
−
−

údržba hřiště – odplevelení, dosetí, hnojení
nátěr branek a prolézaček
betonové patky pro branky (branky ukotveny proti převrácení)
nátěr laviček

Hřbitov
−
−
−
−
−

zapravení cesty po el. přípojce
plech na střechu márnice
úklid márnice, výmalba, zamčení zadní místnosti
čerpadlo – studna
nátěr lavky

Kolonka
− přemístění nástěnky
− úklid sutě
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Kříž pod Lipami
− nátěr kříže (konzultace odborník)
− nátěr lavky
Ostatní
− vodovodní přípojka k RD p. Konečného a Nováčka
Havarijní stavy:
− oprava propadnutého kanálu
− nahrazení ukradeného roštu
− oprava čerpadla hřiště
Připravované projekty závislé na dotačních titulech
− rekonstrukce kaple
− výměna oken na obecním úřadě
− nové dětské hřiště
− výsadba stromů a květin

Důležité:

*********************************************************************
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
V sobotu 16. června 2012 v době od 9 do 11 hodin bude před kaplí probíhat sběr
nebezpečných odpadů.
Odevzdat můžete např. AKU baterie, pneumatiky, kyseliny, barvy, lepidla, nepoužitelná léčiva,
zářivky, ledničky, televizory, monitory, vyřazené elektrické a elektronické zařízení.
*********************************************************************
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*********************************************************************
PRODEJ POTRAVIN

Informujeme všechny občany, že k 30.6.2012 končí prodej smíšeného zboží.
Na základě dohody s majitelem potravin Vlkoš panem Ježem nabízíme občanům, závoz potravin
třikrát týdně. Potraviny si můžete od 2.7.2012 objednávat na obecním úřadě.
Systém závozu zboží:
Příjem objednávek je vždy do 9 h a to ve dnech: pondělí, středa, pátek. Objednávky můžete předat
p. Bábíkové nebo vhodit do schránky na obecním úřadě.
Závoz zboží bude probíhat ve dnech úterý, čtvrtek, sobota. Zboží vám bude oproti úhradě vydáno
na obecním úřadě vždy v 9 h.
*********************************************************************
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Příloha zpravodaje:
Vážení spoluobčané,
velmi rádi bychom využili Vašich názorů na otázky, které ovlivňují vývoj a vzhled obce. Sdělte nám
prosím co je pro Vás prioritou, aby se život v naší obci změnil k lepšímu. Sdělte nám prosím
nedostatky, které negativně ovlivňují Váš život a přání, která by změnila život v obci k lepšímu.
1. Priority obce
- co by podle Vás mělo být prioritou obce pro nejbližší období?
- co očekáváte od obecního úřadu v otázce rozvoje obce?
2. Charakteristika obce
- v čem si myslíte, že je naše obec charakteristická?
- v čem si myslíte, že by naše obec mohla být lepší?
3. Občan
- co je pro Vás jako občana prioritou pro život v obci?
- co je pro Vás jako občana v obci pozitivní?
- co je pro Vás jako občana v obci negativní?
4. Vzhled obce
- co by se podle Vás mělo změnit?
- myslíte si, že je v obci dostatek zeleně?
- je podle Vás údržba obce dostačující?
- které místo v obci je pro Vás oblíbené a reprezentativní?
- které místo je podle Vás ostudou obce?
- měli by jste zájem o vybudování „aleje občanů“? (tzv. každá rodina má svůj strom)
5. Kultura v obci
- myslíte si, že akce, které obec pořádá jsou vyhovující?
- jaký druh kulturních akcí Vám v obci chybí?
- jste spokojeni s rozsahem a činností knihovny?
- měli by jste zájem o letní kino nebo zájezdy do divadla?
6. Image obce
- jaké změny by se podle Vás měli udělat na webových stránkách obce?
- myslíte si, že by se obec měla prezentovat na interaktivní tabuli umístěné na náměstí v Kyjově?
7. Možnosti obce
- v čem vidíte nové možnosti obce?
- co by se podle Vás mělo změnit?
8. Nové stromy ke kapli
Zaškrtněte prosím strom, který by podle Vašeho názoru měl být u kaple.
− Lípa
− Javor
− Habr
Budeme rádi, pokud na uvedenou anketu odpovíte a pomůžete tak změnit vzhled a vývoj obce.
Formulář prosím odevzdejte na obecním úřadě nebo vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu.
15

