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Zastavit čas v tuto vánoční chvíli, poslouchat, jak andělé mávají křídly... A vidět
štěstí všude kolem sebe, a cítit jak sněhová vločka zebe... Kéž nejen o Vánocích, ale
po celé další roky, nacházíme k sobě cestu radostnými kroky!
Krásné, šťastné, veselé Vánoce a nový rok Vám přeje kolektiv obecního úřadu.

Vážení občané,
tak jako každý rok je nám milou tradicí, říci ke konci roku pár slov.
Ekonomická krize, která měla skončit již před dvěma lety, „vesele“ pokračuje dál a my už jsme si
na ni pomalu zvykli. Naučili jsme se žít tak, jak nám doba a ekonomické možnosti jednotlivých
rodin dovolují.
Připomeňme si ale na závěr roku, co je opravdu důležité. I život v naší malé vesnici nám ukazuje,
co všechno můžeme mít a dokázat, pokud smysluplně hospodaříme. Také nám mnohým letošní rok
ukázal, jak křehký je dar zdraví a jak těžké je pro některé z nás bojovat o tento dar.
Domov pokládáme za životní jistotu a ani neuvažujeme o tom, že o něj ze dne na den můžeme
přijít.
Važme si proto těch hodnot, které jsou skutečně důležité. Nejsou to ani drahá auta, luxusní věci,
nové domy nebo hodně peněz. Jsou to ty obyčejné věci, na které v běžném životě zapomínáme a
žijeme s touhou právě po těch krásných a luxusních věcech. Važme si zdraví nejenom svého, ale i
všech ostatních (přestaňme pálit v kotlech a kamnech odpad, který patří do popelnic a znečišťuje
všem ovzduší), važme si svých domovů a chraňme jeho čistotu a stabilitu. Dívejme se kolem sebe a
nebuďme lhostejní k problémům a neštěstí jiných. Jen tak budeme žít ve vesnici, která bude plná
vzájemné úcty, pomoci a sounáležitosti.
Na závěr by jsme Vám rádi popřáli krásné Vánoce, bohatého Ježíška a do dalších dnů v novém roce
2014 především hodně zdraví, štěstí, lásky a tepla domova.
Vladimír Jarošek a Alexandra Slusarová

Doslovná citace z kroniky – rok 1919
„Uprostřed obce stojí kaple v roku 1817 postavená a je zasvěcená ku cti Navštívení Panny Marie
na den 2. července každého roku. V ten den slaví naše obec pouť, každého roku je sloužená mše
svatá za účasti všech občanů. Dopoledne se odbývá průvod s hudbou do polí a věřící prosí
Patronku tuto za odvrácení všech živelných pohrom. Zajímavé na slavnosti jest, že naše obec je na
Slovácku skorem jediná, kde všichni občané korporativně (až na ty co pro zaměstnání nutné
nemohou odejíti) těch je malinko – sůčastní se tohoto procesí. Pokud jsem seznal je pro všechny
občany tato pouť dnem radostí. Děvčata obstarají vždy k tomuto dni výzdobu Kaple a venkovní
kazatelny a hoši dělají ohradu před Kaplí z čerstvého haluzí.
Je zde zvykem, že se při každé větší bouřce zvoní v Kapli proti mračnám. Občané tvrdí, že když slyší
hlas v čas nepohody zvláště v noci hlas svého zvonku necítí se tak stísněnými a opuštěnými.“

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhli předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V obci Kelčany z celkového počtu 200 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 128 voličů – tj. 64%.
Pořadí stran podle počtu získaných hlasů: KSČM 27 hl., ČSSD 26 hl., Úsvit 20 hl., ANO 2011 19
hl., TOP 09 9 hl., Zemanovci 9 hl., KDU-ČSL 8 hl., ODS 4 hl., Strana svobodných občanů 3 hl.,
Suverenita 1 hl., Dělnická strana 1 hl., Strana zelených 1 hlas.

Údržba obce 2013
Mimo běžnou údržbu, která se provádí každý pracovní den, tzn. drobné opravy a údržba,
realizovala letos obec několik akcí, které by měly přispět ke krásnější vesnici a lepšímu bydlení pro
nás všechny.

Kaple
Největším dílem letošního roku je rekonstrukce kaple Navštívení Panny Marie. Se souhlasem
pátera Šupola uvádím něco málo z jeho slov a farní kroniky.
„Naše obec spadá v době oprav zdejší kaple v roce 2013 do farnosti Vlkoš u Kyjova. 23. 1. 1898
vyšlo nařízení olomouckého arcibiskupa Prof. ThDr. Theodora Kohna, že při každé faře musí být
zřízena pamětní kniha, tedy kronika. Toto nařízení je naplněno prvním zápisem z roku 1899 z pera
vlkošského faráře P. Antonína Horáka. Z jejích zápisů se dozvídáme o první písemné zmínce o
Vlkoši Oldřicha, syna vévody korutanského z roku 1248, která potvrzuje, že v té době již zde byl
farář i kostel. Přestože první písemná zmínka o obci Kelčany pochází z roku 1365, dá se
předpokládat, že již zde byly dříve. Jestliže Vlkoš byl původně majetkem markrabat moravských,
jimiž obyčejně bývali králové čeští, a patřil k zeměpanskému hradu ve Bzenci, který spravoval
okolní úrodná pole, dá se předpokládat již v době prvních písemných zmínek o Vlkoši již existující
osídlení a obhospodařování území dnešních Kelčan. Věřící z Kelčan měli tedy možnost navštěvovat
bohoslužby v nedalekém Vlkoši, ale rok 1817 se stává pro Kelčany historicky důležitým, neboť je
postavena kaple Navštívení Panny Marie. O tomto zasvěcení hovoří i menší obraz umístěný nad
hlavním oltářem kaple. Díky jejímu zasvěcení se součástí života obyvatel stal tzv. Kelčanský svátek
spojený s procesím. Jedná se tedy o tzv. pouť, jíž se připomíná patron kostela. Poslední kněz ve
Vlkoši nastoupil roku 1976 a od té doby se již Vlkoš nedočkal samostatného duchovního správce.
Bývá spravován z okolí, ať již to bývalo z Kostelce u Kyjova nebo nejčastěji z Vracova.“
Rekonstrukci kaple provázely menší i větší problémy především technického rázu. Přes všechny
potíže se podařilo kapli dokončit ještě před zahájením adventních dnů, za což jsme velice rádi.
Finanční stránka opravy kaple byla pokryta z největší části ze získaného dotačního titulu z fondu
SZIF a nezanedbatelnou částkou se také podílela obec Kelčany a Římskokatolická farnost Vracov.
Oproti projektu se podařila opravit podlaha kaple, která se po odkrytí vypraskané dlažby ukázala
jako havarijní, podařily se vyměnit okna, opravit zdi, které byly zpuchřené vlhkostí, dokončit
předzahrádka před kaplí a vysadit nové stromy (v jarních měsících ještě dojde k vysazení květin) a
v neposlední řadě pozlatit kříž na věži kaple, který se tak stal dominantou celé kaple.
Při podrobné prohlídce restaurovaného dřevěného památného kříže zjistíte, že restaurátorský
zásah na kříži byl proveden na mnohem vyšší úrovni než restaurování před několika lety. Kříž je v
současné době ve velmi dobrém stavu a jeho celkové restaurování proběhlo za dozoru památkové
péče Kyjov a Brno.

Hřiště – na tzv. parketu
Začátkem roku jsme zpracovali žádost o přidělení dotace na realizaci dětského hřiště na tzv.
parketu a také fotbalovém hřišti. Bohužel nám dotace nebyla přidělena. Zastupitelstvo obce
rozhodlo o realizaci nové herní sestavy na tzv. parketu z vlastních prostředků a to především z toho
důvodu, že stávající herní prvky nevyhovovaly nové legislativě a také byly ve velmi špatném
technickém stavu. Velkým dílem se na návrhu dětské herní sestavy podíleli děti z naší obce.
Tak se našim dětem splnil sen. Obci se podařilo v poměrně krátkém časovém horizontu vymyslet,
vybrat, nechat vyrobit a postavit nové dětské prolézačky na parketě v obecní zahradě.. Při zahájení
provozu se kelčanské děti nadšeně zapojili do „úpravy“ svého dětského hřiště, kdy pomáhali
rozhrabat doskočiště. Po těžké práci už se nadšeně klouzali, houpali, skákali, procházeli silovou
zkouškou a opekli si špekáčky. I přes to, že počasí již radovánkám na tomto hřišti nepřeje, stačili si
děti hřiště vyzkoušet a už se těší na jaro, kdy ho znovu začnou využívat. Práce na zvelebování
dětského hřiště v obecní zahradě však ještě nekončí, obec má v plánu u dětského pískoviště zavěsit
na plot kreslící tabule a nadále budeme usilovat o obnovu prolézaček a houpaček na fotbalovém
hřišti podáním nové žádosti o dotaci. Vždyť nejkrásnější pohled je do rozsvícených radostných očí
našich dětí....
Stavbu herní sestavy se podařilo dokončit počátkem měsíce listopadu a novým výběrovým řízením
na dodavatele hřiště se podařilo ušetřit něco přes 20 tis. Kč. Také tím, že jsme si dopadovou plochu
nenechali udělat dodavatelsky ušetřili jsem téměř 40 tis. Kč.
Fotografie z realizace hřiště naleznete na: http://www.kelcany.cz/ sekce fotogaleria

Obecní zahrada se také v letošním roce zkrášlila vysázením květin okolo venkovního plotu a keřů.
S kultivací zahrádky, tzn. pletí a hlavně zalévání, pomáhalo několik lidí a také zaměstnanci
obecního úřadu. Několik konévek vody v letošním parném létě by zahrádku nezachránilo.
Prostor obecní zahrady se tak v teplých měsících stal místem pohody a relaxace.
Dalším krokem pro zpříjemnění toho relaxačního místa byla oprava plochy pod stanovištěm
kontejnerů, která byla už ve velmi špatném technickém stavu.
Nezapomněli jsme ani na zimní období a v letošním roce pro Vás připravili osvětlení velkého
smrku na obecní zahradě, který se tak stal vánoční dominantou celé vesnice. Vánoční osvětlení
zpříjemní dny svátků nejenom nám, ale také všem, kteří naší obcí pouze projíždějí.

Výsadba stromů
V měsíci říjnu došlo k avizovanému vysázení ovocných stromů okolo polní cesty, která vede za
obcí směrem od fotbalového hřiště ke tzv. „Smolkovu statku“. Pokud my všichni budeme o stromy
pečovat a ochraňovat je, budeme mít za pár let krásnou ovocnou alej, ve které při procházce
nalezneme jablka, hrušky, třešně, švestky, ořechy, jeřabiny, moruše a ringle.
Na návrší nad fotbalovým hřištěm byly k památným lípám dosazeny další, aby během let byla alej
celistvá a také jsem měli dostatek stínu při fotbalových utkáních.
V letošním roce došlo k vysazení cca 50 stromů, které nám zkrášlí obec, přinesou ovoce, ale také
vyrobí spoustu čistého vzduchu.

Informační tabule v části Kolonka
Pro lepší informovanost občanů v části Kolonka zakoupila v letošním roce obec novou informační
magnetickou tabuli. Tato tabule se nachází před tzv. starou hospodou (areál kde p. Šmíd chová
ovce) a svému účelu slouží už od září.

Průmyslová zóna
Vzhledem k opakovaným problémům s úletem pilin a dlouhodobému neřešení situace ze strany
společnosti Ekobrikety, s.r.o., udělil obecní úřad pokutu ve výši 120 tis. Kč. Společnost Ekobrikety,
s.r.o. využila práva na odvolání.

Jak postupovat v případě úmrtí osoby
Úmrtí doma: Pokud Váš blízký zemře v době kdy má jeho obvodní lékař ordinační hodiny, je třeba
zavolat obvodního lékaře zemřelého. Mimo ordinační hodiny obvodního lékaře provádí ohledání
lékař Nemocnice Kyjov, tel. 518 601 111 (ústředna nemocnice). Po odchodu lékaře, který vystaví
lékařskou zprávu potvrzující úmrtí, je nutné kontaktovat pohřební službu a domluvit se na odvozu
zemřelého.
Úmrtí ve zdravotnickém zařízení: Pokud Váš blízký zemře ve zdravotnickém zařízení, je pouze
potřeba vyzvednout osobní věci na oddělení, kde byl zesnulý léčen. Oblečení pro zesnulého, popř.
další věci je nutné předat pohřební službě, která poskytne všechny nezbytné informace. Následující
den po úmrtí se dostavíte na pohřební službu.
Jaké doklady vzít sebou?:
− občanský průkaz zemřelého
− rodný list zemřelého
− kartičku pojišťovny zemřelého
− oddací list zemřelého
− občanský průkaz a rodný list vyřizovatele pohřbu
− oděv pro zemřelého k uložení do rakve
− fotografii na parte
V případě smrti blízké osoby je dále potřeba změnit nebo zrušit veškeré služby, které měl zemřelý
na svou osobu evidovány. Např. vypovězení pojistného, vypovězení telefonu, novin atd.
Přepis majetku a osobních věcí po zemřelém je možný až po proběhnutí dědického řízení.
Pohřební služby na Kyjovsku:
1. Pohřební služba Kyjov s.r.o., tel. 518 333 444, mob. 733 153 239 (nepřetržitě 24 hodin)
2. Pohřební služba Sobek a Filipovič f.o., tel. 518 612 235, 518 617 222, mob. 602 573 801,
724 238 407

Akce, které již proběhly:
Kelčanský svátek

Rozloučení s prázdninami

Dětské hřiště

Posezení pro seniory a nejen pro ně

Mikulášská besídka

Kroužek Šikula

Vánoční stromeček je vytvořen z obkreslených ruček dětí, které chodí do kroužku.

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 8. 7. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
•Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2013
•Prodej pozemku p.č. 438/30 o výměře 28 m2 v k.ú. Kelčany
•Prodej pozemku p.č. 475 o výměře 36 m2 v k.ú. Kelčany
•Návrh úvěrové smlouvy na předfinancování rekonstrukce kaple
•Zahájení výběrového řízení na dodavatele Dětského hřiště
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•Zprávu DSO o provedených kontrolách
Zasedání dne 23. 8. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
•Rozpočtové opatření č. 6/2013
•Prodloužení veřejnoprávní smlouvy s Městem Kyjov – RÚIAN
•Doplnění nabídky na Dětské hřiště spol. Tomovy parky
•Podání žádosti do první kola dotace na kanalizaci z Ministerstva zemědělství
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•Zprávy kontrolního a finančního výboru za I. pololetí 2013
Zastupitelstvo obce neschválilo:
•Nabídku právní pojistky od společnosti DAS
Zasedání dne 20. 9. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
•Rozpočtové opatření č. 7/2013
•Vklad infrastrukturního majetku do společnosti VaK Hodonín
•Odložení žádosti o dotaci na opravu budovy OÚ na příští rok
•Dodavatele Dětského hřiště společnost TEWIKO
•Nájemní smlouvu (obchod)
•Nového nájemce rybníka – Rybářský spolek Kyjovsko o.s.
•Nákup vánočního osvětlení – smrku na parketu
•Opravu místní komunikace z Kolonky do Žádovic
•Zvýšení příspěvku na občana na 25,- Kč na rok 2014 pro Mikroregion Podchřibí
Zastupitelstvo obce neschválilo:
•Smlouvu o dílo s AP Investing – podání žádosti na dotaci z MZE na kanalizaci
•Bezplatnou právní poradnu pro občany
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•Výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce

Poděkování:

Děkujeme společnosti Remat Glass, s.r.o. za bezplatné zapůjčení nakladače na stavbu
dětského hřiště na tzv. parketu.
Děkujeme rodině Kipsových za darování vánočního stromu.

Evidence obyvatel k 15. 11. 2013
Počet obyvatel: 239, z toho 201 dospělých, 38 dětí
•Z obce se odstěhovalo: 5 občanů
•Do obce se přistěhovalo: 9 občanů
•Zemřelo: 5 občanů
•Průměrný věk obyvatel: 40,57 roků

Životní jubilea – 2. pololetí 2013
60 let
Jarmila Bílková
Miroslava Foukalová
Marie Valášková
75 let
Ludmila Kristová
80 let
Anna Bradáčová
Jan Půček
81 let
Štěpán Zelinka

84 let
Ludvík Bradáč
85 let
Františka Šmídová
88 let
Růžena Letovská
89 let
Antonie Kostelanská

Plán kulturních akcí
Obecní úřad plánuje:
Vánoční kavárna 14.12.2013 od 15h v sále Kelčanského hostince
Zpívání u vánočního stromu 23.12.2013 od 17,30h na parketě v obecní zahradě.
Dětský maškarní karneval únor 2014 v sále obecního úřadu
Slet čarodějnic 30.4.2014 na parketu obecního úřadu
MDD- červen 2014
Pozn.: Případné změny budou včas oznámeny

KPDZ o.s. plánuje:
Kelčanský bál 11.1.2014 v sále obecního úřadu
Košt ovocných pálenek 22.3.2014 v sále obecního úřadu

Inzertní plocha:
Vážení občané v případě Vašeho zájmu je možné po dohodě s obecním úřadem vyvěsit inzerát s
textem (prodávám, nabízím, kupuji, oznámení, poděkování atd.) na vývěskách obecního úřadu.
Pokud bude zájem většího rozsahu uvažuje obecní úřad o zřízení speciální plochy pouze pro tyto
účely.

Vánoční příloha:
Uhodnete slova?:

Vánoční vtip
Maminka dá Pepíčkovi sirky a říká mu: "Pepíčku, běž zapálit Vánoční stromeček." Pepíček
za chvíli přiběhne a říká: "A svíčky taky?" Maminka odpoví: "Taky." Pepíček znovu
přiběhne a křičí: "Maminko, maminko, hoří nám stromeček!" Maminka řekne: "Pepíčku,
neříká se, že hoří, ale že svítí." Pepíček potřetí přiběhne a křičí: "Maminko, maminko, svítí
nám i záclona!"

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

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

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.

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

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

Vánoční cukroví – recept

Těsto:
25 dkg hladké mouky
12,5 dkg tuku (Hera, máslo)
8 dkg moučkového cukru
1 polévková lžíce tekutého medu
1 vejce
1 lžička jedlé sody
špetka soli
trochu skořice
Krém:
400 ml mléka
1 vanilkový puding
1 vanilkový cukr
1 máslo
moučkový cukr - podle chuti
balíček dětských piškotů, rum, káva
čokoláda
mleté ořechy, mandle, nebo kokos
Postup
Ze všech surovin vypracujeme těsto a necháme v lednici odpočinout, nejlépe do druhého dne.
Na krém uvaříme puding s vanilkou a necháme vychladnout, pak ušleháme máslo s cukrem a
postupně zašleháváme vychladlý puding.
Z těsta vyválíme plát a vykrajujeme kolečka, která upečeme do zlatova asi na 170°c.
Uvaříme silnou kávu a po vychladnutí přilijeme rum podle chuti.
Vždy dvě kolečka pomažeme krémem a mezi ně dáme piškot namočený v kávě s rumem,
pomažeme i boky a obalíme v mletých ořeších, mandlích, nebo kokosu.
Povrch ozdobíme čokoládou podle fantazie.

KRÁSNÉ VÁNOCE VŠEM!!!!
Připravil: Krejčová Irena

Kroužek Šikula
Vážení spoluobčané, počátkem měsíce listopadu se znovu otevřel pro všechny občany rukodělný
kroužek Šikula. Kroužek Šikula je každé úterý do 16h. Oproti předešlému „zahřívacímu“ kolu se
změnil pouze v osobě vedoucí kroužku, kdy jej nově povede paní Dagmar Šebestová. Opět zde
budeme tvořit, zdobit, učit se různým technikám dekorativního tvoření. V měsíci listopadu a
prosinci se opět budeme věnovat vánocům a vánoční výzdobě. Současně jsme připravili výzdobu na
obecní vánoční strom a také jsme připravili dílničky na tradiční Vánoční kavárnu. Tímto Vás
srdečně zveme k návštěvě tohoto kroužku. Přijďte mezi nás, zkrátíte si dlouhé zimní chvíle a
zároveň si i odnesete vlastnoručně vyrobenou dekoraci, kterou můžete někomu darovat nebo se z ní
jen prostě těšit. Kroužek bude opět fungovat do velikonoc.
Těší se na Vás vedoucí kroužku Dagmar Šebestová

Vánoční kavárna
Zveme všechny občany na tradiční Vánoční kavárnu, která se bude konat dne 14.12.2013 od 15 h
hodin v Kelčanském hostinci. Pro všechny je připravena ochutnávka cukroví, jednohubek,
pomazánek, tradiční rybí polévky a vánočního punče. Dále máme připraveny dílničky s vánoční
tématikou. 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. Navodíme pro Vás
krásnou předvánoční atmosféru, tak přij'dte mezi nás.
Budeme se těšit...

Zpívání u vánočního stromu
Zveme všechny občany na tradiční Zpívání pod Vánočním stromem, které se koná dne
23.12.2013 od 17,30 h. V případě nepříznivého počasí se akce bude konat v prostorách sálu
Obecního úřadu.
Přijďte mezi nás a spolu vytvořme příjemnou atmosféru Vánočních svátků a konce roku.
Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na Vás
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