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Kelčanský zpravodaj

Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
týden s týdnem se sešel a jsme na začátku nového roku, ale také na začátku nového
volebního období, ve kterém Vás v Kelčanském
zpravodaji oslovuji poprvé. Rád bych poděkoval
bývalému zastupitelstvu za práci, kterou pro naši
obec udělali. A za nově zvolené zastupitelstvo
obce děkuji všem občanům za projevenou důvěru a jsem rád, že jste účastí u voleb projevili
zájem o dění v naší obci. Věřím, že společnými
silami uděláme všichni všechno proto, aby se
v naší obci udělalo kus práce. Není toho málo,
co máme v plánu dělat, ale není toho tolik, aby
se to nedalo v rámci možností provést.
Rádi bychom dokončili započatý projekt,
který se týká vybudování chodníku do kolonky (právě probíhá výběrové řízení na stavební
práce). Začátkem jara začne oprava stávajících
chodníků. Také dořešíme situaci týkající se výpovědi nájemní smlouvy rybníka, snad se zde
blížíme ke zdárnému konci. Zahrada za Obec-

ním úřadem bude upravena po té, co se odveze kontejner. Jednou nebo dvakrát ročně bude
do obce přistaven kontejner od společnosti EKOR s.r.o., kde budou mít občané možnost
vyvézt nepotřebný odpad (kromě nebezpečného
odpadu, na ten bude přistaven speciální kontejner 1 krát za dva roky).
		
Obec má nárok na hnojivo od společnosti
EKOR s.r.o., pokud bude mít někdo zájem, kontaktujte paní Bábíkovou na Obecním úřadu. Dle
poptávky občanů necháme přivézt požadované
množství, které bude pro občany zdarma.
Závěrem bych chtěl všem občanům popřát pevné zdraví a hodně sil, které budou
brzy na svých zahrádkách potřebovat. Věřím,
že naše vzájemná spolupráce posune obec
o kousek dál. Nyní bych předal psané slovo bývalému starostovi a místostarostce.

Z PERA VLADIMÍRA JAROŠKA ...
Vladimír Jarošek a Ing. Alexandra Slusarová
Vážení občané,
rád bych touto cestou v několika bodech
shrnul to, co se nám jako zastupitelstvu povedlo a naopak co se nám nepovedlo. Věcí, které
se povedly nebo nepovedly je samozřejmě více,
ale rád bych shrnul jen ty podstatné.
Začnu tím, co se nepodařilo dořešit.
Nepodařilo se nám vyřešit dlouhodobý
problém týkající se kanalizace a závazků plynoucích z členství v DSO. V současné době
se jedná především o závazek vůči DSO – stavba ČOV Milotice ve výši cca 1,086 mil. Kč, následně závazek na přivaděč Skoronice ve výši
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cca 1,25 mil. Kč.
Je zbytečné zpětně hledat, kde se stala chyba, protože z pohledu závazku vůči DSO
se jedná o jedoucí rychlík, ze kterého nejde vystoupit, protože udělené dotace jsou počítány
na všechny členy tedy všechny obce v DSO.
Dále se nepodařilo dořešit kauzu rybník,
která se v důsledku soudní pře táhne až do současnosti. V této kauze je podstatné to, že smlouva, která byla podepsána v roce 2009 je nevýhodná pro obec a také nesplňuje zákonem dané
skutečnosti. Původní smlouvu na nájem rybníka zpracovala právní kancelář najmutá obcí,
ale smlouva byla následně upravena do současné nevýhodné podoby.

Kelčanský zpravodaj
Nepodařilo se zcela dořešit omezení
průjezdu kamionové dopravy obcí, ale podařilo
se najít cestu jak situaci řešit. Silnice vedoucí
přes obec Kelčany je v havarijním stavu a na základě posudku a naší žádosti se nyní zpracovává projekt na obnovu vozovky. Stejně tak je v havarijním stavu přístupová cesta do průmyslové
zóny, kde je řešení již na novém zastupitelstvu.

Nepodařilo se dořešit obnovu chodníků
vedoucích obcí, a to z toho důvodu, že v letech
2010 - 2014 neměla obec dostatečné finanční prostředky a také se stále čekalo a doufalo,
že bude přidělena dotace na stavbu kanalizace.
Rekonstrukce chodníků byla odložena na roky
2015 a dále.

Co se nám naopak povedlo.
Podařilo se nám splatit veškeré i zděděné
závazky vůči bankám a celkový předaný stav finančních prostředků ke dni volby nového zastupitelstva byl ve výši cca 1 mil. Kč.
Povedlo se nám zrealizovat dvě zcela
funkční a nová sportoviště. První na tzv. parketu
pro malé a větší děti a na fotbalovém hřišti sportoviště pro mládež a dospělé.
Povedlo se nám zrealizovat započatý
projekt rekonstrukce Kaple Navštívení Panny
Marie, která ve svém konečném stavu přesahuje původně zadané body rekonstrukce. Součástí
tohoto projektu byla také rekonstrukce památného kříže, který byl ve špatném stavu, přestože
na něm restaurátorská práce byla již před lety
provedena. Tento původní restaurátorský zásah
byl proveden pro instalaci kříže v interiéru, takže
kříž nemohl dlouhodobě odolávat povětrnostním
vlivům.
Povedlo se udělit společnosti Ekobrikety s.r.o. několik pokut za znečišťování obce
rozfoukanýma pilinami ve výši cca 130 tis. Kč.
Pravomoc obce byla zkrácena novým zákonem
o ovzduší, takže v současné době může přestupky společnosti řešit pouze kontrolní orgán
Životního prostředí Brno.
Povedlo se vysázet několik zahrádek
a také spoustu stromů, které budou v budoucnu

příjemným přínosem v zeleni obce.
Povedlo se nám prosadit projekt na realizaci chodníku vedoucí okolo rybníku k průmyslové zóně. Chodník by se měl realizovat v roce
2015.
Povedlo se nám uskutečnit dvě sbírky,
které pozitivně ovlivnily jméno naší obce.
První sbírkou byla sbírka ošacení pro Dětské
centrum Kyjov, podařilo se vysbírat cca 7 pytlů
krásného moderního oblečení a obuvi. Dalších
11 pytlů dětského oblečení jsme odeslali na pomoc při povodních.
Druhou sbírkou byla finanční sbírka pro
dětské kojenecké oddělení Nemocnice Kyjov na
zakoupení 3 ks infuzních pump, 7 ks TV s DVD
přehrávačem, 2 ks radiopřehrávačů, 25 ks šetřících teploměrů a několik dalších drobností pro
malé pacienty.
Na závěr bych velice rád poděkoval všem
aktivním členům zastupitelstva za jejich práci
a také popřál mnoho zdaru při řešení úkolů novému zastupitelstvu.
Dále bych rád poděkoval všem občanům
za jejich přízeň a popřál jim do budoucna jen to
nejlepší.

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2015
První věcí hned po skončení zimy bude
úklid obce, myslím tím okraje vozovky, které
jsou zaneseny kamínky, buď to z posypu, nebo
z nedávné opravy vodovodu. Následovat bude
předláždění chodníků a zrušení vodovodních
šachet. Pokud se nám to podaří v tomto roce
zvládnout, prosím všechny občany, kteří parkují

svá auta na chodníku, aby tak nečinili, protože
veškerá vynaložená práce bude znovu znehodnocena. Hlavní silnice má dle testů, které obstaralo bývalé zastupitelstvo, životnost zhruba jeden a půl roku, proto budeme začátkem března
žádat o její kompletní opravu (bez ohledu na to,
jestli bude nebo nebude kanalizace).
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PARKOVIŠTĚ
Obec Kelčany má zájem o koupi horní
části pozemku paní Ing. Slusarové, který bude
v blízké době převeden do vlastnictví VaK a. s.
Hodonín. Myslím si, že využití tohoto místa k parkování by ulevilo silniční dopravě v obci a pomohlo by lidem, kteří nemají možnost parkovat
ve vjezdu nebo před domem. Tím bychom snad

vyřešili i neustálé parkování aut kolem kapličky,
které blokují volný průjezd na konec ulice. Minulý týden potřebovala projet sanitka a projela jen
s obtížemi, naštěstí se nejednalo o akutní případ. Já osobně považuji takové chování občanů
za bezohledné.

CHODNÍK A CESTA DO KOLONKY
Realizace nového chodníku by měla začít
na jaře, ale stále se čeká na dodání všech potřebných dokumentů panem architektem stavebnímu úřadu. Přislíbil mi, že dá vše do pořádku do
konce ledna, aby se mohlo přistoupit k dalšímu
schvalování. Cenové nabídky na tento projekt
bychom měli mít také do konce ledna. Minulý týden jsme oslovili tři stavební firmy na zpracování

cenové nabídky na opravu cesty od mostku po
točnu včetně, která je v havarijním stavu. Jakmile dostaneme cenové nabídky, oslovíme majitele firem v průmyslové zóně k jednání a řešení
tohoto dlouhodobého problému. Momentálně je
v řešení i odklon dopravy v průběhu oprav.

KONTEJNER NA TEXTIL
V měsíci listopadu 2014 naše obec získala nový kontejner na textil. Je umístěn u autobusové zastávky (vedle telefonní budky).
Speciální bílý kontejner na sběr oděvů, textilu
a obuvi získala obec zdarma od společnosti REVENGE, a.s., která se zabývá sběrem a následným zpracováním vytříděného textilu. Do kontejneru lze odkládat oděvy, bytový textil (záclony,
závěsy, povlečení, ubrusy), dále obuv, kabelky,
tašky, batohy, hračky plyšové i dřevěné. Textilie
do kontejneru vkládejte v zavázaných igelitových taškách nebo pytlích, boty nejlépe svázané po párech. Svoz tříděného textilu zajišťuje
zdarma společnost REVENGE, a.s. jedenkrát za
týden. Všechny věci jdou na dobré účely, buď
to na charitu nebo nadaci.

Kontejner na textil
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VÝZVA OBČANŮM
Chtěl bych požádat občany, hlavně tedy
majitele psů, kteří venčí své čtyřnohé mazlíčky
v obci, aby po nich uklízeli, platnost nově chystané vyhlášky na sebe nenechá dlouho čekat a její
porušování bude trestáno. Nepíši to jen proto,
že si moji synové skoro každý den přinesou z
procházky nějaký ten poklad na botkách, ale
proto, že si ostatní lidé stěžují a situace začíná

být nekontrolovatelná. V letošním roce obec zakoupí pět nových odpadkových košů na psí exkrementy, včetně sáčků, které budou nainstalovány podél chodníků v obci.

KANALIZACE
Kanalizace je dlouhodobý problém naší
obce. Mohl bych popsat celé stránky, ale skončil
bych stejně u jednoho slova a to jsou peníze.
Momentálně čekáme na vypsání nových dotačních titulů hlavně z Evropských fondů, které
by měly být příznivější vůči rozpočtu naší obce.
Začátkem třetího čtvrtletí budeme vědět, jestli
jsme schopni ufinancovat tak velký projekt. Zále-

žet bude také na tom, zda dotaci dostane obec
Vlkoš, na který se musíme napojit. V případě,
že ne, tak musím říct, že naše snaha bude asi
marná. Pokud by někdo z vás občanů chtěl
o kanalizaci vědět více, může přijít na kterékoliv
zasedání zastupitelstva, kde se tento problém
pokaždé řeší.

KROUŽEK ŠIKULA
Kroužek Šikula má od loňského podzimu své prostory, a to v přízemí Obecního úřadu. Místnost je vybavena omyvatelnými židlemi,
stoly a také policemi, které slouží jako úložný
prostor. Vybavení nakoupila obec ještě za bývalého zastupitelstva. Samozřejmě i současné
zastupitelstvo kroužek Šikulu i nadále nejen finančně podporuje. Díky patří za krásné ozdoby

a dárečky, které děti sami vyrobily a ozdobily jimi
Vánoční strom. Dále se kroužek Šikula podílel
na výzdobě Vánoční kavárny. A děti z kroužku,
za podpory paní Kepeňové a paní Domanské,si
připravily také vystoupení u Vánočního stromu,
za což patří velké díky. A samozřejmě také děkujeme vedoucí kroužku paní Dagmaře Šebestové
za její vedení, kreativitu a super přístup k dětem.

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ
Jak již všichni víte, letos bude v Kyjově
Slovácký rok. Je to zcela jistě největší kulturní
událost na Kyjovsku a v širokém okolí. Zastupitelstvo obce se shodlo na tom, že se obec
také zúčastní této kulturní akce. Byl bych velmi

rád, kdybyste se i Vy připojili k nám a společně
tak ukázali, že obec Kelčany existuje, podpoříme tím také velké úsilí pořadatelů vynaložené
na zachování této krásné tradice. Pokud budete
mít zájem, neváhejte nás kontaktovat.
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PODĚKOVÁNÍ
Rád bych ještě poděkoval všem kelčanským klukům, kteří nám pomohli položit chodník
od Šnajdrového až k našemu domu.
													 Díky chlapy.
Poděkování také patří paní Františce Uhlířové a Marušce Blatecké za výzdobu, úklid a veškerou
péči týkající se kapličky.
Děkujeme firmě REMAT s.r.o. za každoroční příspěvek ve výši 40 000,- Kč na kulturní dění
v naší obci.

AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY
KELČANSKÝ SVÁTEK
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Rozloučení s páterem Šupolem
a přivítání pátera Lišky

Rozloučení s prázdninami
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sportoviště pro mládež a dospělé
Tento projekt vznikl za přispění společnosti MND a.s. Hodonín v rámci grantového programu,
která poskytla grantový příspěvek (dar) ve výši 100 000,- Kč.
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Stavění vánočního stromu
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Mikulášská besídka

Beseda s důchodci
Dodatečně se omlouvám všem důchodcům, kteří se zúčastnili této akce, za podmínky, které
nastali, bohužel ne naší vinou. Letošní rok věříme, že Beseda s důchodci proběhne bez problémů a těšíme se na vaši hojnou účast.
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Vánoční kavárna

Výrobky, které vyrobili děti v Šikulovi a také přinesli občané Kelčan.

Každý návštěvník Vánoční kavárny si mohl vyrobit svůj vlastní svícen a tak si zpříjemnit vánoční atmosféru doma.
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Zpívání u Vánočního stromu

Vánoční atmosféru nám přijeli zpříjemnit Bzenecké Drmolice a také děti z Kelčan.

Obecní ples
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Bzenecké Drmolice
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Bohatá tombola

K tanci a poslechu hrála skupina KOMBET

Fotografie ze všech akcí naleznete na: www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání dne 11. 7. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 3/2014 a 4/2014
• Prodej pozemku p.č. 73/2 v k.ú. Kelčany o výměře 79 m2 p. Daněčkovi a p. Kalodové
• Prodej pozemků p.č. 115, 117/9 a 346/2 v k.ú.
Kelčany manželům Krejčovým
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku
p.č. 370/2 v k.ú. Kelčany
• Dodatek č. 7 Smlouvy o vytvoření DSO Severovýchod
• Systém spolufinancování provozu služeb sociální prevence ve správním obdobu obce s rozšířenou působností Kyjov
• Úhradu ½ nákladů na vytápění kaple
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene na p.č. 2968/2 a 2968/3 v k.ú. Osvětimany
• Spuštění výběrového řízení na dodavatele herní sestavy na velké hřiště
Zasedání dne 26. 9. 2014

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 5/2014
• Vyhlášení záměru č. 3/2014 na prodej obecních pozemků p.č. 349/2, 349/3 a 124/4 v k.ú.
Kelčany
• Uzavření smlouvy o dílo na výstavbu dětského hřiště se společností ALESTRA a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
• Pořízení územního plánu Kelčany
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
za I. pololetí 2014
Zasedání dne 6. 11. 2014

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Starostu obce p. Radima Konečného, místostarostu p. Pavla Šnajdra
• Složení finančního a kontrolního výboru
• Delegování starosty obce jako zástupce obce
Kelčany do Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
• Měsíční odměny členům zastupitelstva
od 6. 11. 2014
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Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávy kontrolního a finančního výboru
za I. pololetí 2014
Zasedání dne 21. 11. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 6/2014 a 7/2014
• Pověření starosty k provádění rozpočtových
opatření
• Používání osobních automobilů starosty a místostarosty ke služebním účelům
• Prodej pozemků p.č. 349/2, 349/3 a 124/4 v k.ú.
Kelčany sl. Řehákové a p. Matyášovi
• Plán inventur a členy inventarizační komise
• Dodatek č. 1 Smlouvy o vytvoření DSO
Severovýchod
Zasedání dne 12. 12. 2014
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
• Rozpočtové opatření č. 8/2014
• Delegování p. Pavla Šnajdra jako zástupce
obce Kelčany do Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
• Vzhledem k zahájení pořizování nového územního plánu Kelčany, ukončit Změnu č. 1 a 2 ÚPN
SÚ Kelčany
• Smlouvu o grantovém příspěvku od MND a.s.
Hodonín ve výši 100.000,- Kč
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Přípravu obecně závazných vyhlášek – pro
pohyb psů na veřejném prostranství, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností,
zákaz provozu výherních hracích automatů a videoterminálů

Kelčanský zpravodaj

Evidence obyvatel k 31. 12. 2014

Plán kulturních akcí v roce 2015

Počet obyvatel: 236 z toho
		
202 dospělých,
		
34 dětí

Dětský maškarní karneval 15. 2. 2015
Fašank 21. 2. 2015
Ples KPDZ 28. 2. 2015
Degustace 6. 3. 2015
Košt ovocných pálenek 21. 3. 2015
Slet čarodějnic 30. 4. 2015
Dětský den 6. 6. 2015
Kelčanský svátek 4. – 5. 7. 2015
Turnaj o Šlakův pohár 18. 7. 2015
Letní zábava V.S.P. Band 18. 7. 2015
Mikulášská nadílka 6. 12. 2015
Zpívání u vánočního stromu 23. 12. 2015

Z obce se odstěhovali: 2 občani
Do obce se přistěhovalo: 5 občanů
Zemřel: 1 občan
Průměrný věk obyvatel: 40,80 roků

Životní jubilea 2. pololetí 2014
90 let
Antonie Kostelanská
86 let
Františka Šmídová
85 let
Ludvík Bradáč
82 let
Štěpán Zelinka
81 let
Jan Půček
Anna Bradáčová
70 let
Jaromíra Machalová
60 let
Jindřich Medek
Marie Pomykalová
Vlasta Voznicová
Anna Trevisan

Silvestr 2015

Tříkrálová sbírka
Při Tříkrálové sbírce, která proběhla
11. 1. 2015, byla v naší obci vybrána částka
ve výši: 4.666,- Kč.
		
Všem, kteří přispěli, děkujeme.

Pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na Dětský
maškarní karneval, který se uskuteční v neděli
15. února 2015 od 14 hod v sále Obecního úřadu. Pro děti jsou připraveny soutěže, občerstvení a bohatá tombola a taky samozřejmě diskotéka, kde se děti můžou „vyřádit“.
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