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foto Kelčany 8.6.2013 – Kaple před rekonstrukcí
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Doslovná citace z kroniky – rok 1926
Zima mírná trvala od ledna až do 18. února, pak deště a sychravo. Březen byl pěkný příznivý.
Jarní práce nastali velmi brzy a byly velké ukázky na pěknou úrodu nejen na polích ale také louky a
vinohrady a ovoce dávalo nejlepší náděje hospodářům. Jaro teplé až do konce dubna, pak přišlo
studené a mokré počasí. Všechen vzrůst zakrněl následkem chladna. Nejen obilí ale též okopaniny
se vůčihledě tratily. Teplo už nebylo žádné. Přesto, že bylo velmi chladno dostavili se v červnu velké
lijáky, které trvali několik dnů. Všude po celé republice všechny řeky a potoky vyléli. Sena byla
zničená, taktéž ptactvo i zvěř – zůstali ponejvíce pod vodou.Deštivé počasí trvalo přes 50 dnů a v té
době jen sem tam někdy visvitlo slunéčko. Žně se opozdily o celý měsíc a pro neustálé deště nebylo
možno dostat zdravé obilí na mlat. Zrno porostlé – vlhké, chléb je dosti nechutný z porostlého obilí.
Mlynáři naříkají na těžké mletí.
Teprve po 15 srpnu se dostavila horká vlna a měli jsme příjemný podzim. V této době bylo v
nejvyšším proudu mlácení. Teplý a slunný podzim napravil značně co studené léto pokazilo. Zvláště
brambory se zotavili a vyzráli a bylo jich ještě dosť. Jen víno se už nezotavilo, nebylo skoro žádné,
ač byla z jara ukázka nejkrásnější.
Z pera starosty obce ….
Vážení občané,
hospodářská krize se stále prohlubuje a to i přes opakované ujišťování ekonomů, že brzy bude líp.
Každodenní realitou se stává hrozba nezaměstnanosti nebo nezaměstnanost jako taková a s ní
související ekonomická nerovnováha jednotlivých rodin.
Dnes více než kdy dříve je na místě šetření a vzájemná pomoc blízkých.
Proto bych Vás rád touto cestou požádal o lidskou vstřícnost a chápání nedostatku jiných. Věřím, že
když si vzájemně mezi sebou a v rodinách pomůžeme, tak zvládneme jakékoliv překážky, které na
nás osud chystá.
Naučme se větší šetrnosti, lepšímu hospodaření a důslednější kontrole toku peněz a věřím, že
zvládneme dobu hospodářské krize, tak aby žádný z nás nemusel dělat žádná razantní opatření.
Přeji všem, aby měli práci, která jim přinese dostatečný finanční zisk, který jim pomůže zachovat
životní standard. Také nám všem přeji konec ekonomické stagnace a brzké nastolení ekonomického
růstu a lepších pracovních a finačních možností.
Vladimír Jarošek
POVODNĚ
Jak jistě všichni víte, tak v důsledku dešťů zasáhly velká území České republiky povodně. Mnoho
lidí, přišlo povodní doslova o všechno. Nebuďme lhostejní k neštěstí jiných. Každý i sebemenší dar
v podobě oblečení, čistících a hygienichkých potřeb, hraček pro děti, peněz atd. velice pomůže.
Zkuste prosím, každý z Vás zvážit své možnosti pomoci těmto nešťastným lidem, kteří přišli o
všechno.
Své dary můžete přinést do 20.6.2013 na Obecní úřad. Sběr také organizuje Charita Kyjov.
Sbírku pro povodně v Kelčanech organizuje Veronika Dikovská. Tímto bychom jí rádi oficiálně
poděkovali.
Děkujeme všem, kteří již pomohli.
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Kaple
V posledním Kelčanském zpravodaji jsme avizovali připravovanou rekonstrukci kaple. Na
rekonstrukci kaple dostala obec dotaci. V dotaci není zahrnuta: výměna zábradlí před kaplí, oprava
předzahrádky před kaplí, výměna dlažby uvnitř kaple a výměna oken. Uvedené opravy budou
provedeny z vlastních finančních prostředků mimo výměny oken. Výměna oken bude hrazena z
finančních prostředků farnosti.
Na dodavatele rekonstrukce kaple proběhlo řádné výběrové řízení a to ve třech kolech. První kolo
skončilo neúspěchem z důvodu malého množství přihlášených dodavatelů, druhé kolo skončilo
neúspěchem z důvodu chyb v nabídkách. Třetí kolo bylo úspěšné a byl vybrán dodavatel realizace
rekonstrukce kaple, společnost RES, s.r.o., která podala nejnižší nabídku ve výši 921 846 Kč bez
DPH.
Dne 3. 6. 2013 došlo k vyklizení inventáře kaple a dne 4. 6. 2013 proběhlo předání kaple k
rekonstrukci. Průběžné změny můžete sledovat na stránkách obce v sekci fotogalerie.
Bohoslužby budou probíhat v pravidelné době v budově obecního úřadu v knihovně.
Z důvodu rekonstrukce kaple upozorňujeme všechny občany na zákaz parkování u kaple.

Kanalizace
Obec neustále monitoruje stav a dostupné informace týkající se možné realizace projektu
kanalizace obce. V současné době je vypsán dotační titul, který je pro nás dostupný v případě, že
obec Vlkoš obdrží přidělení dotace v prvním kole schvalovacího řízení. Obec Vlkoš překročila
počtem obyvatel daný limit 1000 obyvatel a musí tedy ještě žádat o povolení vyjímky. Jakmile obec
Vlkoš dostane potvrzení přijetí dotace v prvním kole, bude zastupitelstvo obce jednat o podání
žádosti do prvního kola schvalovacího řízení pro přidělení dotace. V současné době tedy čekáme na
výsledek prvního kola žádosti o přidělení dotace pro obec Vlkoš.
Výsadba stromů
Na vybraných pozemcích patřících obci je plánována podzimní výsadba ovocných stromů.
Uvedenou výsadbu provede obec ze svých finančních zdrojů. Stromy budou vysazeny na
neudržované mezi, která je vedle polní cesty vedoucí od fotbalového hřiště až k bývalému statku. V
souvislosti s uvedenou plánovanou výsadbou bude jednáno s majiteli domů, kteří doposud používají
mez jako odkladiště.

3

Hřiště na parketu a fotbalovém hřišti
Na konci loňského roku začalo naše úsilí o získání dotace na rekonstrukci dětského hřiště na
obecní zahradě a na fotbalovém hřišti. I přes veškeré naše úsilí a perfektně zpracovanou
dokumentaci jsme neobdrželi dotaci na rekonstrukci dětského hřiště. I když nás tato skutečnost
velmi mrzí, neházíme „flintu do žita“. Uvažujeme, že částečná rekonstrukce dětského hřiště přece
jen proběhne, a to na náklady naší obce s tím, že i po rekonstrukci je možné žádat o dotaci zpětně,
takže se budeme snažit využít této příležitosti a zažádáme znovu.
Vzhledem k tomu, že zde máme poměrně velký počet dětí do 15-ti let, které využívají stávajících
dětských hřišť, je naší povinností zajistit rekonstrukci dětského hřiště tak, aby splňovalo všechny
normy a zákony, pro něj dané. Dětské hřiště na obecní zahradě je místo, kde se děti schází k hrám
nejčastěji, samy nebo v doprovodu rodičů a my budeme jen rádi, když se nám podaří jejich čas
strávený hrami zpříjemnit.
Zároveň Vás chceme informovat, že současně bude probíhat i částečná obnova zeleně a
předzahrádky u obecní zahrady, a to formou dosazení keřů k plotu a vysazení kvetoucího záhonu.
Tím bychom chtěli přispět k celkové obnově vzhledu obce, resp. oddechových míst, které se v obci
nacházejí. Opravami (lampy, plot), úpravami (nátěry), dodáním nových herních prvků a osazením
květin se tzv. parket stane příjemným relaxačním místem.
O realizaci níže uvedeného návrhu bude v nejbližší době jednat zastupitelstvo obce.

Návrh:

4

Sbírka pro Kojenecký ústav Kyjov – Dětské centrum Kyjov
Hlavní organizátorky ing. A. Slusarová a p. Irena Krejčová zajistily dohodu s okolními vesnicemi
(Vlkoš, Skoronice, Milotice, Vacenovice a Kostelec) a také zveřejnění na internetu. Podařilo se
posbírat spoustu pěkných věcí a také drobné finanční prostředky. Část oblečení, také pomůže
oblastem zasežených povodní.
Hlavní poděkování patří všem starostům a starostkám, kteří umožnili proběhnutí sbírky v
jednotlivých obcích a také všem, kteří přispěli oblečením nebo finační částkou.
Třídění věcí pro Dětské centrum Kyjov se zúčatnily: Eva Hrubá, Bc. Eva Kepeňová, Irena
Krejčová, Bohuslava Pelikánová. Ing. Alexandra Slusarová, Dagmar Šebestová, Dagmar Zelinková
a jejich děti.
Děkuji všem maminkám, které pomohly.

Kroužek Šikula
Na podzim loňského roku jsme otevřeli zájemcům nový rukodělný kroužek s názvem Šikula.
Tento kroužek byl pro všechny věkové kategorie. Hned od začátku se k nám připojili kelčanské
děti, a to od 0 do 13 let. V doprovodu maminek, které se rády zapojili do činnosti kroužku, si
vyzkoušeli přípravu výzdoby na vánoční svátky, malovaly, kreslily, tvořily.. Výsledkem byly úžasné
adventní věnce, vánoční svícny a výzdoba do oken. Spolu s dětmi a jejich maminkami se mezi nás
přišli podívat i některé „babičky“. Jejich nadšení z možnosti strávit mezi námi zimní čas a zároveň
se naučit i něco nového, brzy nakazilo i nás. Po vánocích jsme se soustředili na příchod velikonoc a
naučili jsme se vyrábět košíky z papíru a zároveň jsme si je i ozdobili. Po zvládnutí velikonoc jsme
se ještě naučili ubrouskovou techniku, takže všichni účastníci našeho kroužku odcházeli domů se
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svými krásnými výrobky.
Kroužek byl koncem dubna ukončen s tím, že zase na podzim jej otevřeme pro všechny zájemce.
Jsme rádi za velkou účast v prvním „zkušebním kole“ a těšíme se na Vás a Vaše nápady a podněty
koncem září. Dovolte mi tímto poděkovat Bc. Evě Kepeňové za vedení tohoto kroužku a zároveň
všem maminkám a babičkám za jejich pomoc při přípravě kroužku.
Takže na podzim nashledanou. Přijďte mezi nás!

BIO odpad
Od 2.4.2013 probíhá v naší obci vývoz bio komunálního odpadu. Jak byli všichni občané
informováni z přiložených letáků bioodpad tvoří cca 30-40% komunálního odpadu. Vzhledem k
tomu, že se bioodpad rozkládá ve skládce, uvolňuje se nepříjemný zápach. Z tohoto důvodu se
firma EKOR rozhodla do všech domácností dodat popelnice na bioodpad a začít s další fází třídění
odpadu. Do těchto popelnic patří rozložitelný odpad, který vzniká v kuchyních Vaší domácnosti
nebo zahrádek a údržby městské zeleně, zejména zbytky zeleniny a ovoce, čajový odpad a čajové
sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, zbytky jídel rostlinného
původu, posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, větve stromů a
keřů, seno, sláma a popel z dřeva.Vývoz popelnic na bioodpad probíhá v pravidelných intervalech
1x za 14 dnů v sudý týden a míjí se tak s vývozem klasického komunálního odpadu, který je
vyvážen v týden lichý. Podle reakcí občanů i zaměstnanců společnosti EKOR se po počátečních
rozpacích vývoz bioodpadu zaběhl a je určitě vítaným posunem při dalším třídění odpadu.
Tříděním odpadu na jednotlivé části přispíváte k ochraně životního prostředí, ale také ke snižování
nákladů na vývoz odpadu.
Současně bychom chtěli upozornit občany na dodržování pořádku u kontejnerů na papír, sklo a
plasty. Při kontrole prostoru u těchto kontejnerů jsme si nejednou všimli, že velké množství odpadu
je pohozeno vedle těchto kontejnerů. Čisté a udržované prostředí je vizitkou Obce Kelčany i všech
občanů.
Na objemnější odpad zde slouží kontejner umístěný na prostranství za Obecním úřadem Kelčany.
Po dohodě se zaměstnanci úřadu je možné domluvit termín vývozu většího odpadu, aby byla brána
odemčená. Tato brána je zamčená z toho důvodu, že občané vyhazovali do kontejeru nevhodný
odpad a také věci odhazovali na zem a ne do kontejneru, takže se nám i na zahradě Obecního úřadu
hromadil nepořádek.
Prosíme Vás všechny, udržujme své okolí čisté. Děkujeme.

Průmyslová zóna
Oblast průmyslové zóny je opakovaně obtěžována rozprachem pilin z místní výroby dřevěných
briket. Na základě upozornění a stížností zahájil Obecní úřad správní řízení s viníkem znečišťování.
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Akce, které již proběhly
Pálení čarodějnic

Vítání občánků
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Dětský den

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

Fotografie ze všech akcí naleznete: www.kelcany.cz sekce fotogalerie

Volba prezidenta České republiky
V letošním roce se uskutečnila historicky první přímá volba prezidenta České republiky ve dnech
11. a 12. ledna 2013, druhé kolo 25. a 26. ledna 2013.
První kolo: z celkového počtu 198 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 140 voličů, tj. 70,71%.
Pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů: Miloš Zeman 55 hlasů, Jiří Dienstbier 31 hlas, Jan
Fischer 15 hlasů, Karel Schwanzenberg 14 hlasů, Vladimír Franz 8 hlasů, Zuzana Roithová a Jana
Bobošíková 6 hlasů, Taťana Fischerová 4 hlasy a Přemysl Sobotka 1 hlas.
Druhé kolo: z celkového počtu 204 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 135 voličů, tj. 66,18 %.
Miloš Zeman obdržel 99 hlasů, Karel Schwanzerberg 35 hlasů (1 hlas byl neplatný).
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 12. 12. 2012
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o odpadech
- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- Rozpočtové opatření č. 6 a 7/2012
- Prodej pozemku p.č. 438/27 a p.č. 445 v k.ú. Kelčany
- Vyhlášení výběrového řízení na Rekonstrukci kaple a restaurování památného kříže
- Vyhlášení záměru č. 7/2012 na prodej části obecního pozemku p.č. 438/1
- Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
- Členy inventarizační komise a plán inventur
- Podání žádosti o dotaci na dětská hřiště společností TEWIKO
- Úhradu finančního podílu 7.200,- Kč na nákup nového sanitního vozu pro Nemocnici Kyjov
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Zprávy o provedených kontrolách DSO
- Zprávu o činnosti kulturní a sociální komise za rok 2012
Zasedání dne 8. 2. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 8/2012
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou AQUA PROCON s.r.o.
- Dodavatele výstavby dětského hřiště – společnost TEWIKO systems, s.r.o.
- Rozpočet obce na rok 2013 a rozpočtový výhled na rok 2014 – 2015
- Smlouvu o provozování vodovodu (v Kolonce) společností VaK, a.s. Hodonín
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku do roku 2015
- Vyhlášení záměru č. 1/2013 na prodej pozemku p.č. 337/2 v k.ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 2/2013 na prodej části obecního pozemku p.č. 438/1
- Výsledky inventarizace a hospodaření obce k 31. 12. 2012
- Přijetí úvěru na předfinancování akce Rekonstrukce kaple

9

Zasedání dne 8. 3. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Členy hodnotící komise k veřejné zakázce Rekonstrukce kaple Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 3/2013 na pronájem místnosti v budově OÚ
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Výsledky auditu za rok 2012
Zasedání dne 22. 3. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce kaple Kelčany
- Novou výzvu k podání nabídky
- Rozpočtové opatření č. 1/2013
- Příspěvek ve výši 1,60 Kč na občana pro MaS Kyjov
- Příspěvek 2.000,- Kč Mysliveckému spolku Kostelec
- Vyhlášení záměru č. 4/2013 na prodej pozemku p.č. 350/3 v k.ú. Kelčany
- Prodej pozemku p.č. 337/2 v k.ú. Kelčany
Zasedání dne 17. 5. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Výsledky zadávacího řízení na akci Rekonstrukce kaple a pověření starosty k podpisu smlouvy o
dílo
- Prodej pozemku p. č 350/3 v k.ú. Kelčany
- Prodej pozemku p.č. 438/29 v k.ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 5/2013 na prodej pozemku p.č. 438/30 v k.ú. Kelčany
- Rozpočtové opatření č. 2 a 3/2013
- Závěrečný účet obce za rok 2012
- Účetní závěrku za rok 2012
- Vyhlášení záměru č. 6/2013 na pronájem rybníka
- Dodatek č. 8 Přílohy č. 1 smlouvy s firmy EKOR s.r.o. Kyjov
- Vyhlášení záměru č. 7/2013 na prodej pozemku p.č. 475 v k.ú. Kelčany
- Přijetí úvěru od ČSOB, a.s. na předfinancování rekonstrukce kaple
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Plán kulturních akcí
Kelčanský svátek
6.7.2013 ve 14 h - fotbalové utkání svobodní - ženatí
7.7.2013 v 11h – mše. Po mši tradiční posezení s hudbou
Rozloučení s prázdninami - 31.8.2013
Mikulášská nadílka – 6.12.2013
Akce pro seniory – listopad, typ akce ještě neurčen
Vánoční kavárna – 14.12.2013
Zpívání u Vánočního stromu – 21.12.2013
Pozn.: Změna termínu vyhrazena. Případné změny termínů budou včas oznámeny.

Obecní úřad Kelčany zve srdečně všechny občany na výše uvedené akce.

KPDZ o.s. plánuje:
Turnaj o Šlakův pohár – 3.8.2013
Turnaj v kopané – termín zatím neurčen (červenec - srpen)

Evidence obyvatel k 31.5.2013
Počet obyvatel: 242, z toho 202 dospělých, 40 dětí
- Z obce se odstěhovali: 2 občané
- Do obce se přistěhovalo: 6 občanů
- Zemřeli: 2 občané
- Průměrný věk obyvatel: 40,28 roků
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Životní jubilea – 1. pololetí 2013
70 let

82 let

Kateřina Čerňanská

Milada Zelinková

75 let

86 let

Helena Kipsová

Alžběta Různová

80 let

88 let

Marie Janišová

Anežka Chvátalová

81 let
Michal Kips

POZVÁNKA
Vážení spoluobčané,
blíží se nám termín Kelčanského svátku a tak bychom Vás rádi informovali o jeho programu. Letos
nám slavnost vyšla na 6. a 7.7.2013. Dne 6.7. proběhne na fotbalovém hřišti Kelčany tradiční
fotbalový zápas ženatých proti svobodným. Přijďte podpořit obě mužstva a strávit příjemné
odpoledne v kruhu známých. Na vítěze tohoto klání čeká výhra v podobě bečky piva.
Slibovaná Slavností mše svatá, která byla ohlášena na září, se z důvodu posunu rekonstrukce kaple
bude konat v normálním červencovém termínu. Mše svatá proběhne dne 7.7.2013 od 11.00 hodin
před Kaplí Navštívení Panny Marie Kelčany. Hudební doprovod obstará kapela pana Půčka. Po
skončení mše následuje posezení v Obecní zahradě. Občerstvení je zajištěno.
Srdečně Vás všechny zveme na tento největší svátek naší obce.
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