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Doslovná citace z kroniky – rok 1936
„ Měsíc leden byl jen slabě mrazivý a to ve dnech 16-17-18-21. Hostince a živnostníci spíchali s
ledováním. Únor byl velmi větrný a studenější – mrazy skorem žádné jen sem tam někdy poprášil
sníh, který se brzy stratil. Zima byla více suchá – zemědělci byly v obavách, že si polnosti málo
odpočinou – když není sněhu.
Rázem 15. března pačali jarní práce při pěkném počasí, které se udrželo jen do 21. března.
Chřipka probíhala slabě mezi lidem, ale během týdnu se zas ztratila.
Duben byl velmi sichravý, nestálé počasí více vlhký a občas se dostavili mrazíky o 5-6 °C. Taktéž
květen byl v prvé polovici velmi chladný, teprve po 20. květnu se počasí ustálilo a převládalo slunce
– noci byly však velmi studené.
Červen byl občas velmi horký a bouřlivý – škody však nebyly způsobené jen dne 27. června byla
velká průtrž mračen, která nadělala škod na polích a cestách.“
Počasí v roce 1936 bylo velice podobné tomu letošnímu, tak doufejme, že nepřijde žádná velká
bouřka koncem června, jak uvádí kronika.
Podstatná data, dostupná z kronik obce Kelčany, naleznete koncem měsíce června na webových
stránkách obce v sekci „kronika“.
Z pera starosty obce ….
Vážení občané,
letošní rok je plný přírodních zvláštností, které přineslo nezvyklé počasí. Celou zimu jsme čekali, až
paní Zima zaklepe na dveře, ale ta nás letos obešla obloukem. Už v únoru bylo krásné slunečné a
teplé počasí. Kromě pár studených dnů a deštivých mraků je velice příjemné teplé počasí.
Zima nepřišla a také Vánoce bez sněhu a s teplotami okolo plusových hodnot neměly tradiční
atmosféru.
Velice mírná zima přispěla k přemnožení brouka, kterého jste jistě všichni zaznamenali. Je to brouk,
který se v naší oblasti vyskytuje zcela běžně, ale ne v tak hojném počtu jako letošní rok. Černý
hmyz, podobající se velké ochlupené mouše, se jmenuje Mouchnice březnová. Také se v letošním
teplém počasí přemnožily klíšťata, tak na sebe dávejte při vycházkách pozor, i když ohrožení
přenosných nemocí je v naší lokalitě mírné.
Věřím, že s krásným počasím přijde i pohoda, kterou každý z nás hledá a je rád, když ji vnímá.
Poslední dobou se mi zdá, že technika, která nás obklopuje, lidi spíše rozděluje než spojuje. Na
jednu stranu máme telefony a kdykoliv kdekoliv můžeme zavolat svým blízkým. Přiznejme si ale,
jestli své blízké, přátele a kamarády vidíme tak často, jako by jsme je viděli nebýt techniky.
Mnozí z Vás si vzpomenou, jak příjemné bylo dostávat ručně psané dopisy a pohledy od rodiny,
přátel a lásek.
Nevím jak Vám, ale mně do schránky chodí už jen účty, noviny a letáky.
Letáky jsou sami o sobě k zamyšlení. Myslím si, že kdyby bylo zboží za rozumnější ceny, nebylo
by potřeba letáků, protože by se prodávalo samo.
Přeji Vám všem krásné a pohodové prožití léta, dětem krásné vysvědčení, aby rodiče na ně mohli
být pyšní a všem pohodu a klid do vašich domovů.
Vladimír Jarošek

Volby do Evropského parlamentu
23. – 24. 5. 2014
Z celkového počtu 202 zapsaných voličů se voleb zúčastnilo 33 voličů – tj. 16,34%.
Obdržené hlasy: Liberálně ekologická strana 6 hl., KSČM 5 hl., ČSSD a ANO 4 hl., Úsvit přímé
demokracie 3 hl., po 2 hlasech obdrželi – KDU-ČSL, TOP 09 a starostové, ODS, Česká pirátská
strana; po 1 hlase obdrželi – Česká strana regionů, Strana zelených a Strana svobodných občanů.

Údržba obce 2014
Kaple
Koncem roku 2013 byla dokončena rekonstrukce kaple Navštívení Pany Marie v Kelčanech, jak
jsme Vás informovali v minulém čísle. V polovině měsíce dubna proběhla kontrola provedených
oprav zástupci SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a rekonstrukce včetně kontroly dokladů
byla shledána bez závad.
Vzhledem k tomu, že se po opravě ploch okolo kaple znovu rozmohlo parkování v uvedené oblasti,
znovu upozorňujeme na:
Zákaz parkování a stání v okolí kaple.
Kaple je historickým klenotem a centrem naší malé obce, tak si ji nehyzděme a neničme
parkováním a odstavováním vozů.
Hřbitov
Vážení občané, rádi by jsme Vás poprosili o součinost při monitoringu pohybu v oblasti hřbitova,
abychom předešli vandalismu a krádežím. Pokud budete na svém hrobu cokoliv upravovat nahlaste
prosím firmu a termín realizace.
Pokud uvidíte na hřbitově cizí lidi, firmu či auto, kteří se tam pohybují aniž by cokoliv dělali může
se jednat o tzv. tipovače. Napište si prosím poznávací značku a informujte Obecní úřad.
V případě opakování krádeží by bylo nutné vrátit se k praxi zamykání hřbitova, což by výrazně
omezilo přístupnost.
Děkujeme
Hřiště
V letošním roce jsme stejně jako roky minulé požádali o dotaci na rekonstrukci prolézaček na
fotbalovém hřišti, které bylo nutno odstranit z důvodu nevyhovujícího technického stavu. Bývalé
prolézačky byly opakovaně opravovány, ale v loňském roce se již rozpadly.
Dotace nám opět nebyla přidělena, jsme však vybráni jako náhradníci pro přidělení dotace a jsme na
32 místě, tzn., že pokud by si 32 obcí nevybralo dotaci, tak bude přidělena nám. Pravděpodobnost
takovéto skutečnosti je opravdu velice malá, tak jsme se rozhodli, že provedeme alespoň malou
investici a na fotbalové hřiště zakoupíme basketbalové koše.
Na možné přidělení dotace budeme připraveni, v průběhu letních měsíců proběhne výběrové řízení
na dodavatele.

Návrh hlavní herní sestavy na fotbalovém hřišti:

Chodník do části Kolonka
Na základě opakované výzvy občanů z části Kolonka, kteří upozorňovali na velice špatný stav
cesty a jejího průchodu v deštivém a zimním počasí, jsme se rozhodli nechat zpracovat projekt a
nacenění chodníku do této části. Nový chodník, který čeká na schválení dotčených orgánů, povede
po levé části příjezdové komunikace do průmyslové zóny. Tento chodník bude sloužit nejenom
občanům bydlícím v části Kolonka, ale také všem, kteří do této oblasti rádi chodí na procházky s
dětmi,psy či jen tak.
Silnice
Stále nás trápí neutěšený stav vozovky, která probíhá naší obcí a také průjezd kamionové dopravy.
V závislosti na těchto skutečnostech jsme nechali vypracovat posudek na stav vozovky. Uvedený
posudek včetně žádosti na novou vozovku nebo uzavření dopravy pro vozy N2 a N3, návěsové
soupravy a autobusy (mimo obslužné dopravy) bude do konce měsíce června předán dopravnímu
odboru města Kyjova. K uvedené žádosti se také připojí společnost Vak Hodonín a.s. a to v
souvislosti s havárií vodovodního řádu před domem č. 26 a zasahující k domům č. 25 a 34.
Hodnocení a doporučení vyplývající z posudku – viz. citace.
Hodnocení poznatků z diagnostického průzkumu
Povrch vozovky na posuzovaném úseku je prakticky celoplošně porušen síťovými, mozaikovými a
nepravidelnými trhlinami, vyskytují se četné vysprávky, nepravidelné hrboly, plošné deformace a
další poruchy. Stav vozovky lze klasifikovat stupněm 5 – havarijní.
Zjištěná únosnost je v průměru havarijní s průměrnou zbytkovou životností 1,8 roku a průměrným
požadovaným zesílením 112 mm. Návrhová tloušťka zesílení je 159 mm. Byly zjištěny výrazně
snížené moduly pružnosti E1=E2 (vozovkové souvrství) i moduly pružnosti podloží.
Konstrukce vozovky se skládá z asfaltové vrstvy a nestmeleného hlinitopísčitého podkladu s
kameny velikosti až 200 mm. Celková tloušťka konstrukce Hv zjištěná z kopané sondy je 39 cm,
což je nevyhovující hodnota.
Zjištěná podložní zemina (písčitý jíl) je nebezpečně namrzavá a poskytuje málo vhodné podloží.
Doporučení
Vzhledem k výskytu obrub a četnému napojení na místní komunikace a vjezdy, není možné zvýšení
nivelety. Navrhuje se celková rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev,
výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené podle TP170 na
výhledové dopravní zatížení.
V případě, že nelze v nejbližších letech přistoupit k navrhované rekonstrukci komunikace, je účelné
v zájmu zabránění další degradace vozovky a okolí limitovat těžké dopravní zatížení (nákladní
automobily kategorie N2, N3, autobusy, návěsové soupravy) i restriktivním opatřením v podobě
osazení dopravní značky zakazující či omezující vjezd těchto vozidel. Stávající konstrukce vozovky
svým složením i aktuálním stavem není schopna odolávat současné intenzitě těžké dopravy na
silnici III/42211 v obci Kelčany.

Chodník – prodloužení chodníku
Na základě opakované žádosti rodiny Konečných a dohody s panem Radimem Konečným bude
vybudován provizorní chodník k RD Konečných. Obecní úřad poskytne materiál (dlažba z obce
Svatobořice, kde probíhá výměna za zámkovou) a pan Konečný vybuduje vlastními silami chodník.
O vybudování tohoto provizorního chodníku bylo rozhodnuto z důvodu neutěšené situace, kdy paní
Konečná je nucena velice obtížně vyjíždět a sjíždět neupravenou komunikaci se svými dvojčaty.
Vodovod
V souvislosti s havárií vodovodního řádu před domem č. 26 zasahující k domům č. 25 a 34 se
společnost Vak Hodonín a.s. rozhodla k rekonstrukci vodovodního řádu na hlavní ulici naší obce. V
průběhu několika měsíců (předpoklad 7-10/2014) dojde k rekonstrukci vodovodního řádu a to tzv.
průtlakem pod částí vozovky. Uvedené informace jsou pouze orientační, protože projekt je teprve
ve fázi přípravy. Obec Kelčany nebude ve fázi stavby nového vodovodu omezena v dodávkách
vody. Dodávky vody budou omezeny v řáda 1-2 dnů v době realizace přípojek k jednotlivým
domům. O přípravě, realizaci a následných možných uzavírkách vody budete včas informováni.
Parket
V letošním roce dojde k výměně a rekonstrukci lavek a stolů na tzv. obecním parketu. Výměna
probíhá, tak jak čas a práce dovolí. Některé lavky a stoly jsou již vyměněny a natřeny.
Webové stránky obce
Během měsíce května došlo ke změně webových stránek a k obnovení jejich funkčnosti. V
současném stavu se nám zdají stránky přehlednější a hlavně splňují zákonem dané požadavky.
Na původních i na nyní upravených webových stránkách je možnost zadání emailové adresy a
dostávat tak aktuální informace z webových stránek a činnosti obce na svůj email.
Kdo z Vás by měl o uvedenou službu zájem, tak zašlete své podklady na podatelna@kelcany.cz
Podklady by měly zahrnovat:
− celé jméno a příjmení
− úplná emailová adresa
Pronájem rybníku
Dne 5.10. 2012 podal Obecní úřad výpověď nájemní smlouvy na pronájem rybníku paní Anně
Kujalová. Hlavním důvodem vypovězení smlouvy je zájem obce pronajmout rybník výhodněji.
Paní Anna Kujalová podala žalobu na neplatnost výpovědi nájemní smlouvy k Okresnímu soudu
Hodonín. Dne 27.2. 2014 proběhlo jednání soudu, kterému byla přítomna ing. Alexandra Slusarová
jako zástupkyně obce. Na jednání se nepodařilo dospět ke smíru, protože p. Anna Kujalová
navrhované řešení odmítla. Na základě tohoto soud rozhodl ve prospěch obce Kelčany, tzn., že
výpověď nájemní smlouvy je platná.
Proti tomuto rozhodnutí se p. Anna Kujalová odvolala k vyššímu soudu, tzn. že pře ve věci
pronájmu rybníku trvá.

Sbírka pro dětské kojenecké oddělení Nemocnice Kyjov
Již v minulém roce se obec aktivně zapojila do pořádání sbírky pro Kojenecký ústav Kyjov –
Dětské centrum. V letošním roce jsme stejný druh spolupráce nabídli dětskému kojeneckému
oddělení, za účelem zajištění finančních prostředků na zakoupení potřeb pro toto oddělení.
Původním požadavkem byly televize, ale nakonec se podařilo zajistit ještě mnohem více.
Uvedenou sbírku vedla za Obecní úřad ing. Alexandra Slusarová a významnou pomocí přispěla také
paní Karla Mikešová z Vracova. Jen díky ní a jejím kontaktům z bývalého zaměstnání se podařilo
zajistit hlavního sponzora.
Společnost DECRO BZENEC spol. s r.o. se stala hlavním sponzorem akce a pomohla zajistit dary
ve výši téměř 140 tis. Kč. Z uvedeného daru se pořídilo:
− 3 ks infúzních pump
− 7 ks TV s DVD přehrávačem
− 2 ks CD radiopřijímačů

Tímto bychom rádi poděkovali paní ředitelce společnosti DECRO BZENEC spol. s r.o.
Janě Juříkové za velkorysý dar.

Do konce měsíce června 2014 ještě probíhá finanční sbírka pro uvedené oddělení. Z finančních darů
budou pořízeny drobnosti typu: šetřící teploměry, CD, omalovánky, pastelky apod.
Do finanční sbírky oslovených 42 spádových obcí přispěly tyto:
Kelčany
3 000 Kč
Ždánice
3 000 Kč
Skalka
1 000 Kč
Šardice
1 000 Kč
Vlkoš
3 000 Kč
Ježov
rozhodne ve věci 24.6. 2014 na jednání zastupitelstva obce

Děkujeme za všechny příspěvky.

Akce, které již proběhly:

Dětský maškarní karneval

Pálení čarodějnic

MDD – výstava historických kočárků

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

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 13. 12. 2013
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 9 a 10/2013
• Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
• Složení inventarizační komise a plán inventur
• Změnu č. 1 Stanov svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Zasedání dne 21. 2. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 11/2013
• Rozpočet obce na rok 2014
• Rozpočtový výhled na r. 2015 – 2016
• Výsledky inventarizace a hospodaření obce k 31. 12. 2013
• Příspěvky na činnost neziskových organizací a Nemocnici Kyjov
• Smlouvu o dílo s Ing. Kabelkou – žádost o dotaci na dětské hřiště
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru, kulturní a sociální komise
• Zprávu č. 1/2013 Mikroregionu Podchřibí
Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Mandátní smlouvu s fi Real –Grant, s.r.o.
Zasedání dne 16. 5. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2014
• Účetní závěrku za rok 2013
• Závěrečný účet obce za rok 2013
• Smlouvu s fi EKO-KOM na tříděný odpad
• Vyhlášení záměru č.1/2014 na prodej pozemku p.č. 73/2 v k.ú. Kelčany
• Vyhlášení záměru č.2/2014 na prodej pozemků p.č. 115, 117/9 a 346/2 v k.ú. Kelčany
• Příspěvek 15,-Kč na občana na činnost Mikroregionu Podchřibí
• Žádost o havarijní rekonstrukci vodovodu v Kelčanech

Sběr nebezpečného odpadu
V sobotu 11. října 2014 v době od 9 – 11 hodin proběhne v Kelčanech před kaplí sběr
nebezpečného odpadu.
Odevzdat můžete: kyseliny, pesticidy, zářivky, ledničky, televizory, monitory, oleje, tuky, barvy,
lepidla, nepoužitelná léčiva, AKU baterie včetně elektrolytu, vyřazené elektrické a elektronické
zařízení.

Plán kulturních akcí
Obecní úřad plánuje:
Kelčanský svátek
5.7.2014 ve 14 h - fotbalové utkání svobodní - ženatí
6.7. 2014 v 11h – mše. Po mši tradiční posezení s hudbou
Rozloučení s prázdninami – 31.8.2013
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 – 19.7.2014
Letní zábava V.S.P. Band – 19. 7. 2014

Evidence obyvatel k 31. 5. 2014
-

Počet obyvatel: 238 z toho 203 dospělých, 35 dětí
Z obce se odstěhoval: 1 občan
Do obce se přistěhovalo: 0 občanů
Zemřel: 1 občan
Průměrný věk obyvatel: 40,70 roků

Životní jubilea -1. pololetí 2014
60 let
Marie Komínová
82 let
Michal Kips
83 let
Milada Zelinková

POZVÁNKA
Vážení a milí občané,
s krásným letním sluníčkem se připomíná tradiční Kelčanský svátek. Tímto bychom Vás velice rádi
o programu informovali a na uvedenou akci pozvali. V letošním roce vychází slavnost Kelčanského
svátku na 5. - 6.7. 2014.
V sobotu 5.7. 2014 proběhne utkání ve fotbalovém turnaji mezi svobodnými a ženatými. Na vítěze
čeká výhra v podobě bečky piva. Přijďte posedět a pozdravit se se svými známými a sousedy.
Dne 6.7. 2014 od 11 h proběhne Mše svatá a to v Kapli Navštívení Pany Marie v Kelčanech. U
příležitosti tohoto svátku budou vystaveny vybrané fotografie z rekonstrukce kaple. Hudební
doprovod, stejně jako každý rok, obstará kapela p. Půčka.
Po skončení mše proběhne posezení v Obecní zahradě.
Pozn.: V případě nepříznivého počasí proběhne Mše svatá v sále Obecního úřadu a posezení v
Kelčanském hostinci.
Srdečně Vás všechny zveme na tento největší svátek naší obce.
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