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Příjemné prožití svátků vánočních.
Hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů
v novém roce 2013
Vám přeje kolektiv obecního úřadu Kelčany.
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Vážení spoluobčané,
roky utíkají jako splašené a člověk má málem pocit, že žije s vidinou stromečku, na kterém je jarní
kvítí, letní ovoce, podzimní listí a vánoční baňky. Měsíce se míhají a to, jak to utíká, vidíme právě
jen na změnách přírody a na růstu dětí, které se také mění před očima rychlostí blesku. Ještě včera
to bylo miminko v peřince a najednou stojí před maturitou.
Doba je uspěchaná, hektická a životní styl, který také přináší, pomalu, ale jistě zapomíná na
obyčejné věci a vztahy mezi lidmi. V dnešní době kdy se zdá, že vyhrává pouze ten, který má
nejostřejší lokty pomalu zapomínáme na obyčejnou lidskou vstřícnost, slušnost, úctu a také
poctivost. To jsou hodnoty, které se do našeho moderního světa jaksi příliš nehodí.
Když hodnotíme rok, který se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci, pokusme se připomenout si
jestli jsme byli vždy dost vstřícní, slušní, uctiví a poctiví k lidem kolem nás. K lidem blízkým, ale
také k lidem, které třeba jen potkáváme na ulici.
Pro některé z nás byl rok úspěšnější než pro jiné, ale podstatou konce roku a šťatných Vánoc je,
jestli máme komu říct, že se nám daří a nebo i nedaří. Jak se říká, „sdělená radost je dvojnásobná
radost a sdělená starost je poloviční starost.“
Chceme Vám tedy popřát k vánočním svátkům mnoho pohody s blízkými lidmi a do Nového roku,
aby lidé i okolní svět k vám byli co nejvíce vstřícní, slušní, uctiví a poctiví.

Vladimír Jarošek a Alexandra Slusarová
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V letošním roce, bylo naplánováno mnoho oprav, úprav a mimo jiné i rekonstrukce podlahy v
knihovně. V knihovně byl nevyhovují koberec, který byl položen na prošlapaná prkna. Po sejmutí
koberce se ukázalo, že prkna jsou zdravá kromě míst pod okny, kterými do budovy zatéká.
Poškozená prkna byla nahrazena, prkna zbroušena, položeny vyrovnávací OSB desky a následně
zátěžové

lino.

Fotografie

z

průběhu

oprav

si

můžete

prohlédnout

na

http://knihovnakelcany.webk.cz/gallery/foto/rekonstrukce-knihovny. V souvislosti s daným tématem
citujeme něco málo z kroniky o stavbě školy.

Doslovná citace z kroniky – rok 1928
„V roce 1909 byla zde postavena jednotřídní škola obecná. Stavbu prováděl Josef Polášek,
stavitel z Kyjova za obnos 42.000 Korun.
Nutno se zmínit o tom, že stavba školy vyžadovala velké námahy, poněvadž německý cukrovar této
věci nepřal. Starosta A. Měsíček a všichní členové obecního zastupitelstva se všemožně namáhali,
odpor cukrovaru zlomiti. Dr. Wierer okr. Hejtman (přítel školy) spolu s říšskými poslanci Dr.
baronem Pražákem a P. Šilingrem zpracovali úřady školní. Baron Pražák působil osobně na člena
správní rady Huberta Kleina a předsedu správní rady dr. Chiariko aby zbudování školy nekladli
odporu. Členové obecního zastupitelstva osobně intervenovali u zemského výboru, místodržiteli jen
aby docílili úspěchu o co se velmi účinně staral tehdejší školní inspektor Karel Blesík z Kyjova také
pozdější nástupce p. inspektor Okoun ze Bzence.
Škola byla vysvěcena dne 1. září 1909 za velké účasti lidu, P. Sedláčkem arciknězem ze Bzence.
Za úřady školní byl přítomen okr. hejtman Dr. Wierer a okresní šk. inspektor Okoun. Slavnostní řeč
pronésl P. Brázdil farář z Osvětiman.
Prvním správcem školy byl ustanoven Josef Barák zatímně, později mu byla udělena definitiva.

3

Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje proběhly 12. a 13.10.2012. Z celkového počtu 201
zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 64 voličů, tj. 31,84%.
Pořadí jednotlivých stran dle volených hlasů: KSČM 19 hlasů, ČSSD 19 hlasů, Sdružení nestraníků
9 hlasů, KDU-ČSL 4 hlasy, SPO Zemanovci 2 hlasy, TOP 09 2 hlasy, ODS 2 hlasy, Čs. Pirátská
strana 2 hlasy, Nezávislí 1 hlas, Strana zelených 1 hlas.

Podomní prodej

V průběhu letošního roku mnoho občanů zaznamenalo spoustu podomních prodejců, kteří tzv.
něco nabízejí. S příchodem zimního období a svátků přichází také doba zvýšené činnosti zlodějů,
podvodníků a nekalých praktik různých společností či vykutálených lidí, kteří se rozhodli obohatit
sebe na úkor ostatních. Proto Vás prosíme o zvýšenou pozornost a opatrnost. V naší obci platí
zavedený Tržní řád, který výslovně zakazuje podomní prodej. Na vývěskách naší obce jste si již
určitě všimli upozornění na zákaz tohoto domácího prodeje. I přesto Vás znovu upozorňujeme, že
výskyt podomních prodejců a zlodějů, kteří se za ně vydávají, se určitě v tomto období zvýší. Pokud
k Vám takový člověk zavítá, nevpouštějte ho dovnitř za žádných okolností.
Ze statistik PČR vyplývá, že nejčastější oběti jsou senioři a nejvíce se vyskytují tyto situace:
- potřebují rozměnit peníze
- přišli Vám odečíst vodu, elektřinu, plyn (případně opravit, vyúčtovat atd.)
- posílá je Váš příbuzný pro peníze, stala se mu nehoda, nebo potřebuje něco nutně koupit
- těhotná podvodnice si potřebuje odpočinout, napít vody
- nemají peníze na autobus, ale určitě Vám je vrátí
- nemají peníze na benzín
- vyhráli jste a musíte převzít výhru či poukaz, vyplnit nějaké formuláře k výhře
- představí se jako úředník obce nebo nejbližšího města, který kontroluje Váš důchod
- představí se jako pečovatelka nebo zaměstnankyně charitativní organizace provozující pomoc
seniorům
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V případě setkání s takovými lidmi neváhejte a kontaktujte buď PČR číslo 158, kancelář obce 518
625 728, starostu obce: 723 674 431 či místostarostku obce: 604 191 464, případně své příbuzné a
zeptejte se, co máte dělat.
Lidé, kteří přicházejí provést odečet vodoměrů, elektroměrů a plynoměrů, musejí mít platný průkaz
společnosti pro kterou pracují a současně jsou povinni předložit občanský průkaz, kterým potvrdí
svou totožnost. I v tomto případě platí podmínka, že nejste-li si jisti, raději někoho zavolejte – v
žádném případě nepouštějte do domu.
Osoby, které se představí jako úředníci města nebo obce jsou 100% podvodníky, protože úřednící
do jednotlivých domů nedocházejí.
Pečovatelská služba je služba, která se předem objednává, není tedy možné, aby k Vám takovouto
službu přišel nabízet někdo bez objednání.
Buďte opatrní, hyenismus některých lidí nezná mezí a tito se nestydí při okrádání použít
mnohdy i násilí. Nikomu neotvírejte a nevpouštějte do domu!

Svoz odpadů

V minulých několika letech obecní úřad Kelčany nezvýšil poplatek za vývoz komunálního odpadu
– popelnic a to i přesto, že dodavatelská cena byla zvýšena.
Z tohoto důvodu dojde v příštím roce k navýšení poplatku na 450 Kč za osobu a rok. Toto navýšení
bylo nezbytné z důvodu navýšení ceny za služby svozu firmy, protože navýšení platby ze strany
společnosti Ekor již přesahuje možnosti udržitelnosti nižší platby.
Pololetní a roční známky budou v prodeji od 14.1.2013. Známky je možno zakoupit v kanceláři
obecního úřadu.
Za vývoz popelnic 1 x 14 dní bude společností Ekor účtována částka v rozsahu 420 Kč/osoba/rok,
tzn. že přebytek z výše uvedeného poplatku za rok činí 30 Kč/osoba/rok a bude použit k platbě za
vývoz velkoobjemového kontejneru.
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Prodejna potravin
Dne 14.11.2012 se podařilo ve spolupráci s nájemkyní p. Kremzovou v budově obecního úřadu
otevřít provozovnu prodeje potravin a smíšeného zboží. Je nutné zmínit se, že obchod bude
fungovat jen v případě alespoň minimálních tržeb p. Kremzové, takže to, jestli obchod v obci bude
nebo nebude je v rukou nás všech. Budeme rádi pokud uvedený obchod bude sloužit ke
spokojenosti občanů.

Kynologie v obci
Mnoho občanů v naší obci se věnuje velmi pěknému koníčku kynologie, tzn. chovu psa. Občané
své mazlíky vyvádí na procházky a velmi rádi ukazují jak pěkného pejska mají, bohužel takovéto
procházky zanechávají na chodníku, který vede přes obec, důkazy přítomnosti psů. Jedná se o velmi
nechutné důkazy – ano správně, bavíme se o kálení psů na chodníky. Dalším problémem jsou
pejskaři, kteří nechávají močit své psy na fasády domů. To už není nedbalost, to už je lhostejnost k
majetku druhých a vandalismus, protože moč psů vytváří na fasádách trvalé fleky.
Rádi bychom požádali všechny majitele psů, aby své pejsky nevodili středem obce, ale využívali
pro venčení svých psů travnaté plochy okolo obce.
Pokálené chodníky a „označkované“ fasády domů jsou špatnou vizitkou pejskařů, kteří neumějí
dostát odpovědnosti za svého psa se vším všudy.
Žádáme všechny majitele psů, kteří nechávají kálet své psy na chodníky, aby přijali odpovědnost za
svého psa a chodník po něm uklidili. V dnešní době je to již běžná záležitost dobrých chovatelů psů
ve městech a obcích. Nenechat psa močit na fasády domů pokládáme za samozřejmost.
Zákaz: upozorňujeme všechny majitele psů, že je přísný zákaz vodit a venčit psy na
fotbalovém hřišti a obecním parketu. Uvedené prostory slouží ke sportovnímu a
společenskému vyžití.
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Údržba obce 2012
Obec
− zapravení a nátěr zdi po elektřině
− přebroušení a nátěr vrat na zahradu
− rekonstrukce knihovny – nová podlaha
Malé hřiště parket
− instalace houpaček a nátěr, nátěr dřevěných prvků skluzavky
− přebroušení a nátěr plotu
− nátěr laviček
− nátěr přístřešku
− nátěr a oprava lamp
− nový písek do pískoviště
− nátěr plotu před RD Majerových
− úprava keřů
− stavba a zapravení zdi na hasičce
− stavba a zapravení štítu na hasičce
− botonování podlahy na hasičce
Fotbalové hřiště
− pravidelná údržba hřiště
− nátěr branek
− betonové patky pro fotbalové branky proti převrácení
− nátěr laviček
− nátěr buňky
− nátěr a oprava prolézaček
Hřbitov
− zapravení cesty po el.přípojce
− plech na střechu márnice
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− úklid márnice, výmalba
− čerpadlo – studna
− nátěr laviček
Kolonka
− úklid sutě – suť odklidila společnost Remat na své náklady.
Kříž pod Lipami
− nátěr repliky kříže (konzultace odborník) – realizace přesunuta na 2013
− nátěr laviček
Uvedené práce byly provedeny kromě nátěru repliky kříže, která je přesunuta na příští rok.

Udržba obce – plán 2013
Kaple – na rekonstrukci kaple jsme v letošním roce získali dotaci z operačního programu SZIF. Na
uvedenou rekonstrukci nechalo vypracovat projektovou dokumentaci bývalé zastupitelstvo. Změna
oproti původnímu návrhu je v restaurátorské úpravě památného kříže, který je ve špatném stavu,
protože původní restaurátorská oprava v hodnotě 112 tis. byla provedena pouze pro instalaci v
interiéru. Rekonstrukce kaple bude probíhat v jarních měsích.
- rekonstrukce kaple dle projektové dokumentace
- rozšíření předzahrádky před kaplí, osázení květin, sadba stromů
V souvislosti s touto rekonstrukcí, která proběhne v jarních měsících příštího roku, by jsme rádi
požádali občany o zapůjčení dobových fotografií kaple. Jedná se nám o nahrazení jednotlivých
detailních prvků jako např. dřevěná ozdoba nad vchodem, zábradlí atd. Uvedené fotografie je
možné zanechat v kanceláři obecního úřadu. Předem děkujeme za zapůjčení.
Hřiště na parketu a fotbalovém hřišti – do konce roku 2012 necháme vypracovat dokumentaci
pro podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj a nadace ČEZ, která by měla
proběhnout počátkem roku 2013. Realizace nových hřišt je plně závislá na přidělení dotace.
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Návrh dětského hřiště na parketu:

Návrh dětského hřiště na fotbalovém hřišti:
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Budova obecního úřadu – dlouhodobým problémem budovy jsou špatná nedoléhající okna,
kterými nejenom zatéká, ale také se výrazně prodraží vytápění budovy, protože okna také netěsní. V
souvislosti s tímto problémem jsme se rozhodli nechat vypracovat dokumentaci pro podání žádosti
o financování do programu Zelená úsporám 2, která má být spuštěna k 1.7.2013. Uvedený program
by nám umožnil vyměnit okna, dveře a zateplit půdu.
Tento záměr podporuje nejenom špatný stav oken a dveří, ale také legislativní změna, která v
příštím roce zásadním způsobem ovlivní hospodaření s energiemi. Na energetický audit je pro obce
do 500 obyvatel taktéž vypsána dotace a to z ministerstva pro průmysl a obchod ve výši 40% nebo
max 30.tis. O tuto dotaci taktéž požádáme a to s podáním do 28.2.2013.
Od 1. ledna 2013 začne platit novela zákona 406/2000 Sb. o hospodaření s energií. Tento zákon a
změny, které přináší, se týkají snižování energetické náročnosti při spotřebě energií. Všechny
budovy nad 500m² podlahové plochy budou muset mít k 1.7.2013 průkaz energetické náročnosti
budovy.
Uvedená novela zákona zasáhne také soukromý sektor a to především při prodeji nebo pronájmu
nemovitostí (více viz. zákon.)
Realizace výměny oken, dveří a zateplení půdy je taktéž plně závislá na získání finančních
prostředků z výše uvedeného programu.
Kanalizace – obecní úřad stále pracuje na udržení pozice pro vyjednávání a případné získání
dotace. V současné době se pracuje na prodloužení stavebního povolení a zároveň připravujeme
dokumentaci pro případné podání žádosti k získání dotace. Bohužel situace týkající se projektu
kanalizace Kelčany je stále stejná. Jsme plně závislí na výši přidělené dotace, protože výše dotací,
které byly přiděleny v roce 2012 ve výši okolo 45% nezakládá možnost stavby díla. Přesto se
snažíme být připraveni, kdyby se situace obrátila k lepšímu.
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Akce , které již proběhly:
Kelčanský svátek

Rozloučení s prázdninami
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Vítání občánků

Posezení pro seniory a nejen pro ně
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BLAHOPŘEJEME

k 1. místu v soutěži Mikroregionu Podchřibí
NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNA NEBO PŘEDZAHRÁDKA 2012
paní Aleně Gutové z Kelčan

Sponzorem soutěže je Zahradnictví ing. Křivonosky, Žádovice
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 28. 6. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Uzavření Veřejnoprávní smlouvy s Městem Kyjovem o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
- Změnu rozpočtu č. 3/2012
- Nabídnout místnost k provozování prodeje potravin v prostorách OÚ - vyhlásit Záměr č. 5/2012 - Pronájem části pozemku p.č. 117/1 a to 10 m2 p. Červínkovi + zapůjčení 2 ks laviček na dobu od
1.7.2012 do 30.9.2012

Zastupitelstvo obce odložilo:
- Rozhodnutí o vypovězení nájemní smlouvy na pronájem rybníku
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Účast na projektu multimediální tabule na náměstí v Kyjově

Zasedání dne 25. 9. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 3, 4, 5/2012
- Úplatný převod pozemku p.č. 292/1 o výměře 566 m2 v k.ú. Kelčany od Pozemkového fondu ČR
- Finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč manželům Konečným na vodovodní přípojku
- Pronájem místnosti č. 1.03 p. Kremzové za účelem provozování prodejny potravin a smíšeného
zboží
- Výpověď nájemní smlouvy na rybník
- Vyhlášení Záměru č. 6/2012 na odprodej pozemku p.č. 445 a část pozemku p.č. 438/1
v k.ú. Kelčany

14

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za 1. pololetí
− Žádost manželů Klimešových a provedení nového místního šetření

Poděkování:
Děkujeme společnosti Remat Glass, s.r.o. za odklizení suťě na parkovišti před průmyslovým
areálem v části Kolonka, které provedla na své náklady.

Děkujeme panu Romanu Šťastnému, předsedovi KPDZ za zapůjčení párty stanů, které byly
použity na Kelčanském svátku.

Děkujeme rodině Lukešových za darování vánočního stromu.
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Evidence obyvatel k 30. 11. 2012
- Počet obyvatel: 244 z toho 203 dospělých, 41 dětí
- Z obce se odstěhovalo: 6 občanů
- Do obce se přistěhovali: 3 občani
- Narodily se : 4 děti
- Zemřel: 1 občan
- Průměrný věk obyvatel: 40,40 roků

Životní jubilea – 2. pololetí 2012
60 let

83 let

Miroslava Svobodová

Ludvík Bradáč

70 let

84 let

Ludmila Langová

Františka Šmídová

Oldřich Vaníček

87 let

80 let

Růžena Letovská

Štěpán Zelinka

88 let

82 let

Ludmila Ingrová

Miroslav Plintovič

Antonie Kostelanská
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Plán kulturních akcí

Obecní úřad plánuje:
Vánoční kavárna 15.12. 2012 od 15 h v sále Kelčanského hostince
Zpívání u vánočního stromu 23.12.2012 od 17,30 h před budovou obecního úřadu
Dětský maškarní karneval 16.2.2012 od 15,30 h v sále obecního úřadu
Slet čarodějnic 30.4.2012 na parketu obecního úřadu
MDD – 2.6.2012 na fotbalovém hřišti
Pozn. Případné změny budou včas oznámeny

KPDZ o.s. plánuje:
Silvestr 2012 – 31.12.2012 od 19h v sále obecního úřadu (rezervace a prodej místenek p.
Zavrtálková, tel. 776106967 od 7.12.2012)
VI. Kelčanský bál – 26.1.2013 od 20h v sále obecního úřadu
XI. Košt ovocných pálenek – 23.3.2013 od 14h v sále obecního úřadu
- degustace proběhne 8.3.2013 od 18h v sále obecního úřadu
- odevzdání vzorků do 3.3.2013 (info R.Šťastný a J.Čerňanský)

V roce 2013 budou všechny tyto akce pořádány pod hlavičkou KPDZ o.s. kromě, koštu a degustace
ovocných pálenek, který plánujeme za podpory obce.

S pozdravem Roman Šťastný, předseda KPDZ o.s.
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Vánoční příloha: Uhodněte slovo:
1)

2)

Vánoční básnička
Betlémská světýlka nesou se tmou,
na stromech září s oblohou,
šedý mráz přírodě korunu strojí,
na oknech ledové obrazce zdobí.

V srdeční krajině teplo se rozvlní,
duše se obalí vánoční nadějí,
do očí dětiček vloudí se těšení,
tisíce lidiček ukončí běsnění.

Pokoj se jehličím s purpurou provoní,
Děda Mráz možná i přijede na saních,
cukroví na míse a světla svíce,
vánoční koledy a salát v míse.

Podání rukou od srdce jdou,
pohledy očí zasněné jsou,
lidé se scházejí a šťastní jsou,
užij si pohodu Vánoce jdou.

V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku,
po vodě pustíš z oříšku lodičku,
popluje daleko, popluje v dál,
sváteční nálada zahalí kraj.

Vánoční cukroví – recept
Nepečené trubičky
Těsto: 20 dkg mletého cukru, 20 dkg mletých ořechů, 12 dkg mletých piškotů, 3 bílky, 2 lžíce
kakaa
Krém: 1/2 plechovky kondensovaného mléka, 1 máslo - vyšlehat.
čokoládová poleva tmavá a bílá
Vypracované těsto necháme 10 minut odpočinout a vyválíme plát o síle 2 mm a radélkem
nakrájíme na 6 cm pruhy a natáčíme je na trubičky podle potřeby, abychom pokryli celou trubičku.
Na trubičce ji necháme do druhého dne zaschnout a pak stáhneme a namáčíme do tmavé čokolády.
Po zaschnutí bílou polevou nastříkáme pruhy a opět necháme zaschnout. Plníme karamelovým nebo
vanilkovým krémem.
Vánoční přílohu připravila: Irena Krejčová

Rukodělný kroužek Šikula
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Vážení spoluobčané,
dne 8.11.2012 otevřel Obecní úřad pro naše občany nový rukodělný kroužek Šikula. Tento kroužek
je pro všechny věkové kategorie. Rozhodli jsme se pro něj nejen z důvodu zvýšení kulturní činnosti
v naší obci, ale také z důvodu přicházející zimy a s ní spojeného období, kdy mnozí z Vás nevědí,
co budou dělat, kam zajít, kde se střetnout se svými známými. Zima bývá dlouhá zvláště pro
osamělé občany (a nejen pro ně) a proto Vás prosíme, neváhejte a přijďte každý čtvrtek na Obecní
úřad, kde v sále od 16.00 hodin začíná kroužek. Naučíte se něco nového, nebo přinesete své nápady,
podněty a zručnosti zase ostatním. V začátcích kroužku se zaměříme na zpříjemnění přicházejících
svátků a dodržení tradic, které s nimi souvisejí.
Těší se na Vás vedoucí kroužku Bc. Eva Kepeňová

Kelčanská kulinářská kouzla

Vážené kuchařky, vážení kuchaři
rádi by jsme prostřednictví Vaší pomoci vydali „Kelčanská kulinářská kouzla“ tedy jakousi
kuchařku oblíbených receptů, které právě Vám a vašim blízkým nejvíce chutnají. Jedná se nám o
recepty nejenom oblíbené, ale také originální. Originální ve Vaší úpravě, ingrediencích nebo tím, že
jste jej zdědili po prarodičích. Brožurka bude obsahovat vždy jeden recept za každý dům. Podle
čísel popisných budou recepty řazeny v kuchařce. Doufáme, že se rádi podělíte o recept na domácí
dobroty a umožníte tak výrobu ostatním.
V příloze zpravodaje naleznete formulář, který poslouží pro zapsání receptu. Zpracovaný recept je
možno vhodit do schránky obecního úřadu. Recept je také možno zaslat elektronicky na adresu
podatelna@kelcany.cz.
Starším občanům pomůžeme se zpracováním osobní návštěvou.
Předem děkuji za Vaše recepty a ochotu
Pozn. Kuchařka vyjde koncem roku 2013.
Ing. Alexandra Slusarová
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Vánoční kavárna
Vážení spoluobčané,
i letos bude obec Kelčany ve spolupráci s kroužkem Šikulou a Kelčanským
hostincem pořádat tradiční Vánoční kavárnu. Jako i v minulých letech, tak i letos je pro Vás
připravena ochutnávka cukroví, jednohubek, pomazánek, tradiční rybí polévky a vánočního punče.
Máme pro Vás připraveny dílničky s vánoční tématikou. Přijďte 15.12.2012 od 15.00 mezi nás do
Kelčanského hostince a vychutnejte si s námi pohodu při kávě, čaji či svařáčku. Vyrobte si
přáníčko či drobný dárek, pobavte se se známými a udělejte si v předvánočním shonu chvíli
pohody.
Srdečně Vás zvou pořadatelé

Zpívání u vánočního stromu
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás pozvali na tradiční Zpívání u vánočního stromu, které se koná 23.12.2012 od
17,30 h před budovou obecního úřadu v Kelčanech.
Vánoční pohodu pomohou dotvořit Bzenecké Drmolice, Lenka Sasínová a kelčanské děti.
Přijďte mezi nás a svou milou přítomností pomozte vytvořit předvánoční čas a pohodu u obecního
vánočního stromu. Všechny děti se mohou těšit na malý dáreček od Ježíška a dospělí na svařáček a
malé pohoštění.
Za ochutnávku Vámi přinesených dobrot předem děkujeme.

Těší se na Vás pořadatelé

…............................................................................................................................................................
Vydal Obecní úřad Kelčany
PROSINEC 2012
…............................................................................................................................................................
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