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Kelčanský zpravodaj

Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
léto je v plném proudu, jsme uprostřed prázdnin a všichni si připadneme jako na dovolené v tropických zemích, s myšlenkami na pár kapek deště, abychom zachránili alespoň úrodu, o kterou se
tak staráme na svých zahradách…stále nic. Věřím,
že se to brzy obrátí a budete tento zpravodaj číst při
krásném zahradnickém dešti. Zamýšlím se nad tím,
co se během tohoto půlroku událo a kolik věcí se
nám podařilo a nepodařilo udělat.
Začátkem roku jsme se pustili do nového
územního plánování obce. Vznikla studie, která nám
a dotčeným orgánům dává představu o tom, zda
je vhodné realizovat námi plánované stavby s ohledem na životní prostředí a obyvatele a dále udává
podmínky, za jakých jsou plánované stavby akceptovatelné. Věřím, že v blízké době budete mít všichni
možnost se veřejně vyjádřit k plánovaným změnám
v naší obci. Až se tak stane, přijďte a řekněte svůj
názor, jedině tak můžeme společně pomoct k tomu,
abychom měli naši vesnici takovou, jakou ji chceme
opravdu mít.
Dalším úkolem byl chodník do Kolonky, který
se nám zatím nepodařilo zrealizovat, šli jsme také
cestou žádostí o dotace, ale jednou z podmínek byla

průjezdnost aut a tu jsme s počtem 220 aut denně
nesplňovali. O dalším průběhu se můžete dočíst na
dalších stránkách. Co se týče chodníků v obci, tak
jsme na tom o něco lépe, začaly plánované překládky chodníků a v podzimním období se jim budeme
věnovat intenzivněji.
Po několika jednáních s EKOBRIKETAMI se
pomalu dostáváme k řešení neustále obtěžujícího
zápachu a úletu pilin. V měsíci srpnu bude tato firma žádat o dotace na vodní filtry, které by definitivně zamezily úletu pilin z komína a štiplavého dýmu.
K tomuto účelu se zastupitelstvo rozhodlo prodat
část obecního pozemku vedle areálu EKOBRIKET.
Tento pozemek bude smluvně zajištěn tak, aby v případě neúspěchu získání dotace nebyl využíván k jiným účelům.
První pololetí bylo nabito kulturními akcemi, ať obecními nebo akcemi KPDZ. Rád bych
poděkoval všem občanům, kteří se podílí na přípravách všech akcí, všichni jsme viděli, že to má
smysl. Věřím, že jsme strávili příjemné okamžiky
a alespoň na chvíli se zbavili každodenního stresu
a shonu. Je potřeba také odpočívat, relaxovat, bavit
se a pořád si jen nestěžovat.
Přeji všem krásné strávení zbytku prázdnin,
pohodu a hodně optimismu.

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2015
Díky tomu, že jsme za podpory Úřadu práce
v Kyjově získali nového zaměstnance, jsme mohli začít opravovat chodníky. Nově byl předlážděn vjezd na
parket, byla kompletně opravena autobusová zastávka
a v blízké době se budeme napojovat novou zámkovou
dlažbou podél kaple k Obecnímu úřadu. Tyto práce se
nedělají kontinuálně, v první řadě je údržba obce. Dále
byla vyklizena zahrada za Obecním úřadem, nebu-

PARKOVIŠTĚ
Zatím se nám podařilo docílit jenom toho, že
VaK Kyjov odstranil orezlé kari sítě, které zasahovaly
ostrými dráty do chodníku. Po důkladném prohlédnutí bývalého pozemku paní Ing. Slusarové jsme zjistili,
že tam sanační firma nechala odkrytou osmimetrovou

KOMPOST

de už sloužit jako sběrna železa či odpadů jako tomu
bylo doposud. Po nedávné bouři jsme nuceni odstranit
osmdesátiletý kaštan u hřiště. V důsledku polámání větví nad elektrickým vedením bylo znalcem zjištěno, že
je ve špatném stavu a doporučil nám jeho odstranění,
abychom ochránili občany a okolní majetek. Na podzim
bude místo něj vysazen nový strom, ale bude blíže k
hřišti v linii s lipami.
Radim Konečný, starosta

studnu a plný otevřený septik. Naštěstí se nikomu
nic nestalo. VaK na naše zjištění reagoval okamžitě
a během jednoho dne dal vše do pořádku. Bohužel do
dnešního dne nemáme vyjádření, zda nám pozemek
prodají nebo pronajmou.
Radim Konečný, starosta

Pro velký zájem z řad občanů bude i na podzim možnost si pohnojit zahrádku kompostem z EKORu. Kdo
bude mít zájem, prosím nahlaste na Obecním úřadě, kolik budete přibližně chtít. Pro více informací jak s kompostem nakládat je následující leták:
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KOMPEKOR T
kompost, organické hnojivo
Výrobce: EKOR, s.r.o. Kyjov, Havlíčkova 1398/49a, 697 01 Kyjov
Číslo rozhodnutí o registraci::4119
Chemické a fyzikální vlastnosti:
vlastnost:						hodnota:
Vlhkost v %
30,0 -  55,0
Spalitelné látky ve vysušeném vzorku v %
min. 25,0
Celkový dusík N přepočtený na vysušený vzorek v %
min. 0,6
Hodnota  pH
od 7,0 do 9,2
Nerozložitelné příměsi v %
max. 4,0
Poměr C . N
max 30
Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 10, chrom 100,
molybden 20, nikl 50, měď 150, zinek 600.
KOMPEKOR T je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek obsahujících rozložitelné organické látky a
rostlinné živiny. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganizmy k oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Hodnota pH hnojiva přispívá k úpravě nežádoucí kyselé reakce půd.
KOMPEKOR T (Kompost) upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd upravuje jejich nevhodnou hutnost a s ní související nedostatečnou provzdušněnost.
Rozsah a způsob použití:
Používá se k základnímu hnojení při výsadbě stromů (okrasných, ovocných), při výsadbě zeleně, při zakládání zahradnických i
ovocnářských pěstebních ploch, pěstebních ploch velkoškolek i zahrádek. Zlepšuje půdní vlastnosti zahrádek, sadů, vinic, chmelnic, pařenišť a skleníků.
Hnojivo se aplikuje rozmetadly hnojiv nebo na menších plochách ručním rozhozem. Po aplikaci je nutné hnojivo neprodleně zapravit.
Doporučené dávkování:
Při hnojení půd se používá dávka 30 až 50 tun na hektar (3 až 5 kg na 1 m2, tj. cca 10 l na m2) za dva roky. Při zakládání vinic a
chmelnic se jednorázově používá dávka 100 až 120 tun kompostu na 1 hektar.
Aplikace:
K podzimnímu a jarnímu hnojení půdy.
K přihnojování rostlin v průběhu vegetace.
K výrobě substrátů - míchání substrátu: 1 díl kompostu, 3 díly zeminy.
Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny na ha v průběhu 3 let.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete
reparačním krémem.
První pomoc:
Při zasažení očí rychle a důkladně vyplachovat oči proudem čisté vody.
Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem.
Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody.
V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.
Způsob dodávání:
Volně ložené.
Podmínky skladování:
Volně ložený výrobek skladujte na čistých zpevněných, zastřešených plochách se zabezpečením proti náletu semen plevelů z
okolí.
Doba použitelnosti: 18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování.
Číslo výrobní šarže:					

Datum výroby:

KANALIZACE
Vzhledem k tomu, že byly vypsány dva tituly na získání dotací na kanalizaci, se zastupitelstvo
rozhodlo využít situace a přihlásit naši obec do obou

kol, a to u Ministerstva zemědělství a Státního fondu
životního prostředí. Usilovně pracujeme na získání
potřebných dokumentů, abychom mohli prostřednic-
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tvím firmy Real Grand s.r.o., která obec zastupuje,
podat první žádost do 15. srpna 2015. Plynule pak
budeme chystat další žádost na SFŽP. Jedno jednání už v Praze proběhlo a bylo mně řečeno, že v následujících letech budou dotace jenom nižší, takže
musíme udělat všechno proto, abychom téhle šance využili. Čeká nás hodně práce v malém časovém
úseku a také velké investice na zřízení podrobné
stavební dokumentace, podrobného položkového
rozpočtu a v posledních krocích výběrové řízení na
dodavatele stavby. Bohužel tyto finance budou mu-

set být vynaloženy, i když nevíme, jestli dotace letos
dostaneme nebo ne. Jedná se o částku kolem půl
milionu korun. Strategie podání žádostí k projektu
Kanalizace – Kelčany je taková, že budeme žádat
přes DSO a spolu s Vlkošem, který bude žádat také,
ladit žádosti tak, aby bylo zřejmé, že dokončením kanalizace v Kelčanech a Vlkoši bude dokončen projekt čističky odpadních vod v Miloticích. Bližší informace se můžete dozvědět také na každém zasedání
zastupitelstva obce.
Radim Konečný, starosta

CHODNÍK A CESTA DO KOLONKY
Je tomu již 9 měsíců, co jsem od bývalého
starosty pana Jaroška převzal projektovou dokumentaci na výstavbu chodníku do Kolonky. Do dnešního
dne jsme ještě neobdrželi kompletní stavební povolení, které by nám dovolilo stavbu zahájit. Důvodem
jsou neustále chybějící vyjádření dotčených orgánů,
které řeší architekt. I tak se ale obávám, že i kdybychom dostali v nejbližší době povolení ke stavbě,
tak bychom museli kvůli již zmiňovaným finančním
nárokům na dokumentaci ke kanalizaci, stavbu ještě chvíli pozastavit. Pokud bychom nedostali dotaci
na kanalizaci ani v jednom kole, tak by nic nebránilo
k zahájení stavby chodníku. Věřím, že všichni pochopí, že v tomto případě je kanalizace na prvním místě.
Na podzim zahájíme odvodňovací práce na silnici do
Kolonky, konkrétně za mostem v místě, kde se nejví-

ce drží voda. Obec vybuduje odvodňovací žlab tak,
aby silnice zůstávala bez velkých kaluží a byla chodci průchodná. S opravou silnice se do rozhodnutí
o získání dotace zatím nepočítá, nemělo by smysl
dělat opravy za statisíce na pár měsíců, kdyby ji v případě budování kanalizace stejně někdo musel rozbít. Zjišťoval jsem, jakým nejvhodnějším a finančně
únosným řešením bychom část komunikace opravili.
Potěšilo mě, že se našla firma, která vlastní patent
na povrchový materiál, který není až tak finančně náročný – 400,‑  Kč za metr čtvereční bez DPH. To si
myslím, že by mohlo být řešením současného stavu
vozovky a firmy v průmyslové zóně by se o tyto náklady spojené s rekonstrukcí rády podělily.
Radim Konečný, starosta

KONTEJNER NA KOV
V měsíci červenci naše obec získala nový
kontejner na kov z domácností. Je umístěn vedle autobusové zastávky. Bude vyvážen asi 1x měsíčně,
firma EKOR nám to upřesní v nejbližší době.

NAŠI MALÍ REPREZENTANTI
V naší obci máme děti, které nás reprezentují na různých soutěžích, a tak bychom vám je rádi
představili. V případě, že vaše dítě dělá taky nějakou
zájmovou činnost, rádi jej představíme v dalším čísle
Kelčanského zpravodaje.
Maxmilián Kepeň
Věk: 6 let
sport: Motokáry - klub -  Racing team Korený Olomouc
Moravský pohár:
      MP Vysoké mýto - 3. místo
      MP Trebatice (sk) - 1. místo
      MP Písek - 5. místo
      MP Bruck (A) - 18. místo
Mistrovství ČR:
      Vysoké mýto - 10. místo
Open cup Slovenské rep.: Trebatice - 1. místo
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Můžete do něj vkládat:
- konzervy od potravin
- zátky od nápojů (kovové)
- plechovky od nápojů
- alobaly a tuby
- drobný odpad: hřebíky, skoby apod., nádobí

Kelčanský zpravodaj
„Sezona je v plném proudu a ještě máme před
sebou spoustu závodů jak v seriálu Moravského poháru, tak v závodech Mistrovství České republiky. Když
nezklame technika, tak letošní celkové umístění bude
ještě lepší než v loňském roce, kde jsme skončili na
krásném 6. místě z 30 závodníků“, říká tatínek Maxe.

Sabinka Hrubá
Věk: 6 let
sport: moderní gymnastika
Sabinka v srpnu začne svou třetí závodní
sezónu v moderní gymnastice. Ve své první sezóně
2013-2014 si z pohárových závodů odvezla dvě stříbrné a jednu zlatou medaili. V této sezóně 2014-2015
získala v pohárových závodech dvě stříbrné a dvě
bronzové medaile. Největším úspěchem však je bronzová medaile z oblastního přeboru 2015, kde bojovala
mezi 29 dívkami brněnského a zlínského kraje. Tento
závod je nejvyšší třídou závodů v její kategorii.

Sofie Kepeňová
Věk: 8 let
sport: aerobic - klub Aerobic Nely Kostihové Kyjov
2. místo -  aerobic cup Kyjov
2. místo -  aerobic cup Otrokovice
1. místo -  aerobic cup Hodonín
1. místo -  Česko se hýbe Brno
1. místo -  aerobic cup Uherské hradiště
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Eliška Kropáčková
Věk: 7 let
Eliška je členem Sboru dobrovolných hasičů
Svatobořice, kde působí v družstvu mladých hasičů.
Družstvo kategorie mladší v letošním roce soutěžilo v
nové sestavě a chvíli potrvá, než se vypracuje. Přesto se v letošním roce ve Velké ceně okresu Hodonín
umístilo na 7. místě z 27 družstev. Do hodnocení se
započítávají výsledky podzimního kola, kdy probíhá závod požární všestrannosti (střelba ze vzduchovky, zdravověda, topografie, uzlování, požární ochrana, šplh po
laně), zimních halových soutěží se štafetovými běhy a
jarního kola s požárním útokem. Hodnotí se i celoroční činnost družstev. Pro děti se pořádá jarní a podzimní
soustředění, letní tábor, výlety, exkurze, brigády.

Veškeré informace a fotografie nám poskytli rodiče dětí. Děkujeme.

KROUŽEK ŠIKULA
Kroužek Šikula pokračoval i v první polovině tohoto roku, a to až do konce dubna. Děti vyrobily mnoho výrobků, které si vždy odnesly domů a
také je potom propůjčily na výstavku při příležitosti
Srazu rodáků a Kelčanského svátku, která proběhla
v knihovně. Vedoucí kroužku připravila soutěže pro
děti na kulturních akcích Maškarní karneval a Pálení
čarodějnic, za což děkujeme.

Přes léto má kroužek pauzu, jelikož děti si
užívají hezkého počasí a tráví čas na hřištích, zahradách, no prostě venku. Opět se zase sejdeme v listopadu. Konkrétní den bude upřesněn v průběhu měsíce října. Takže maminky a babičky s dětmi (či bez
nich) neváhejte přijít v pochmurných zimních dnech
mezi nás a opět si něco vyrobit a zkrášlit si tak svůj
domov.
Ing. Miroslava Konečná

Interiér, kde se scházíme.

Interiér, kde se scházíme.

MÍSTNÍ KNIHOVNA KELČANY
Zřizovatelem je od roku 2003 Obec Kelčany.
První zpráva o knihovně je z roku 1968. V roce 1988
byla knihovna, vzhledem k úplné centralizaci knihoven, uzavřena.
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Po rekonstrukci školy byla knihovna opět uvedena do
provozu v roce 2003:
- je otevřena vždy v pondělí od 16 – 18 hodin
- má bezbariérový přístup

Kelčanský zpravodaj
- je vybavena počítačem a tiskárnou
- má webové stránky
- počet knih se stále zvyšuje. Nyní je zde 2 256 výtisků různého žánru pro dospělé i děti.
- průměrně se ročně zaregistruje 24 čtenářů,
což je 10 % obyvatel a ti si půjčí až 1 168 knih.
/v jedné větší obci, při stejném počtu čtenářů bylo jen
260 výpůjček!/
- jednou v měsíci /první úterý/ se koná beseda pro
občany Kelčan na různé téma
- ve spolupráci s Obecním úřadem Kelčany se koná jednou ročně /v březnu/ výtvarná soutěž pro děti na
dané téma. Zúčastněné děti bývají odměněny hodnotnou cenou v dubnu při akci „Pálení čarodějnic“
- ve spolupráci s Městskou knihovnou Hodonín se rozšiřuje pro naše čtenáře nabídka knih
na půjčování. Pracovnice přivážejí knihy ve
svazcích po 40 – 50 titulů a to 10x ročně – tzv.
výměnný fond. Obměňováním knih mají čtenáři větší možnost si vybrat knihu, dle vlastního zájmu, z více výtisků než je v Místní knihovně
Kelčany.

Vítězové výtvarné soutěže.

- za rok se v knihovně uskuteční až 14 akcí.
Ve čtvrtek 30. dubna 2015, na den čarodějnic, byli
malí výtvarníci odměněni za své práce diplomem za
účast v soutěži a poukazem na nákup knihy v hodnotě 200,- Kč.
Výtvarné soutěže, na téma „Táta čtenář“, v roce 2015
se zúčastnilo 7 dětí:
Kepeň Maxmilián, Kepeňová Sofie, Kropáčková Eliška, Kropáčková Margita, Krejčí Michael, Krejčová Tereza, Svobodová Kateřina

Soutěž
Za podpory Městské knihovny Hodonín a spolupráce s Obecním úřadem Kelčany, vyhlašuje Místní knihovna Kelčany pro děti výtvarnou soutěž na téma „Jak si představuji svého předka“.   Jedná se o zážitky prarodičů z válečné doby – z vyprávění, fotek, filmů. Práce odevzdejte do 10. 8. 2015 do
knihovny. Budou vystaveny v prostorách obecního úřadu. Odměny děti převezmou z rukou spisovatele
Petra Grubera na besedě konané 23. 9. 2015.

Místní knihovna Kelčany vás zve na besedu

PETRA GRUBERA
„Voják Říše a svědomí - muži
z vesnice jako vojáci světových válek“
v rámci projektu „Stopy našich předků v dílech regionálních autorů“

Kdy: středa 23. září 2015 v 17:30 hodin
Kde: Místní knihovna Kelčany
Součástí besedy bude ocenění výtvarných prací naších dětí na
téma „Jak si představuji svého předka“.
Tento projekt je financován MK ČR v rámci dotace KNIHOVNA 21. STOLETÍ a z dotace Jihomoravského kraje na výkon regionálních funkcí.

Občané, přijďte si poslechnout vyprávění o dění z dob světové války, o osvobozování našeho regionu.
Přijďte povyprávět své zážitky o osvobozování naší obce!
Marie Domanská
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AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
MAŠKARNÍ KARNEVAL
V neděli 15. února 2015 proběhl dětský maškarní karneval. V sále Obecního úřadu byly pro děti připraveny soutěže, do kterých se nejdříve nesměle, ale poté s chutí pustily. Masky byly všechny úžasné, a tak byly
děti odměněny bohatou tombolou a malým občerstvením. Na závěr se všichni vyřádili během diskotéky a lovení
vzdušné ryby a balónků. Na konec si dospělí své ratolesti, snad lehce znavené, odvedli domů. Děkujeme všem
za krásnou účast a příští rok se opět těšíme.
Milena Kůřilová
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FAŠAnK

PÁLENÍ ČARODEJNIC

Fašankový průvod proběhl v sobotu 21. února
opět po několika letech. Jsme rádi, že se zapojili i mladí lidé a nezůstalo to jen na nás „starších“. Věříme, že
se k nám v následujícím roce připojí spousta dalších
občanů a tím budeme tuto tradici nadále udržovat.
Radim Konečný, starosta
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dětský den
V sobotu 6. června 2015 se na kelčanském hřišti konal Dětský den. Zprvu to vypadalo, že si na děti
zahrají pouze přítomní dospělí. Ale naštěstí si děti daly jen delšího šlofíka po obědě a spolu s rodiči či prarodiči
dorazily s malým zpožděním. Na všechny malé účastníky čekaly pěkné soutěže i odměny. Součástí programu
byla i ukázka výcviku psů kynologického kroužku Vlkoš, dále ukázka střelecké výzbroje a výstroje. Ti odvážnější
se mohli zapojit do ukázky výcviku psů či si sami zastřílet na terč. Mezi soutěžemi si mohli všichni prohlédnout
i modely na dálkové ovládání. A co by to bylo za dětský den bez hasičů, jejich vybavení a hlavně hasičské stříkačky? Ta ve vedru, které panovalo, všechny parádně osvěžila. Celý dětský den byl zakončen malou diskotékou
a občerstvením. Všem přítomným dětem a dospělým děkujeme za účast a příští rok se na vás opět těšíme.
Milena Kůřilová

10

Kelčanský zpravodaj

sraz rodáků, kelčanský svátek
Vysílání na rádiu Český rozhlas Brno
Vážení spoluobčané, chtěl bych vás seznámit
s prezentací naší obce na Českém rozhlase Brno.
Jak jistě víte, naše obec v tomto roce slaví významné
výročí, a to 650 let od první písemné zmínky. Proto se
zastupitelé rozhodli, uspořádat oslavu tohoto výročí
zároveň s Kelčanským svátkem. Kelčanský svátek je
každoroční významnou událostí, které se všichni rádi
účastníme. Zastupitelé obce chtěli naši obec představit formou placené reklamy např. v rádiu Jih nebo
v Českém rozhlase Brno. Já jsem si vyhledal kontakty a snažil jsem se toto domluvit. Ale jak jsem zjistil,
placená reklama by stála spoustu peněz. Tudíž jsme
na základě domluvy s paní Eliášovou z Českého
rozhlasu Brno vyjednali prezentaci naší obce v celodenním vysíláni 25. června 2015. V prezentaci hovořila paní Zdeňka Něničková o přípravě typického
jídla pro moravské Slovácko, a to „pěry s kuřincama“,
paní Milena Kůřilová reprezentovala spolek KPDZ a
hovořila o činnosti spolku, kam patří organizace každoročního koštu ovocných pálenek, plesu a příprava
Šlakova poháru, starosta Radim Konečný pozdravil
posluchače a nechal zahrát písničku a já jsem seznámil posluchače s kulturou v naší obci. Myslím si,
že tato prezentace byla přínosem pro naši obec. Po-

sluchači rádia, které vysílání pokrývá celou Jižní Moravu, byli zajímavou formou seznámeni s naší obcí
a kulturou v ní. A zároveň byli pozváni na náš velmi
oblíbený Kelčanský svátek aniž by byly vynaloženy
finanční prostředky naší obce.
Pavel Šnajdr, místostarosta

Slovo pana starosty
Jednou z největších akcí byl v tomto roce bez
pochyb Sjezd rodáků, který jsme připravili u příležitosti 650. výročí obce Kelčany. Od první chvíle, kdy
vznikla tahle myšlenka, udělat něco takového, nám
zbývaly už jen asi dva měsíce do jeho realizace. Věřte, nevěřte, práce to byla nelehká a na přípravách se
podíleli zastupitelé, ale i jejich rodiny. Samozřejmě i
Vy občané, jste přispěli svými fotkami, informacemi a
vzpomínkami, ze kterých jsme mohli čerpat.
Kontaktoval jsem i pana Jana Slabáka, který
se bohužel nemohl z pracovních důvodů zúčastnit.
Též jsem pozval pana Zdeňka Junáka, který prvně
účast přislíbil, jelikož nebyl od Kelčan daleko - byl
na Strážnických slavnostech, ale bohužel měl večer
ještě divadelní zkoušku v Brně, zdržel by se u nás
velmi krátkou dobu, tak to na poslední chvíli odvolal. S oběma pány jsem domluvený, že se potkáme
a předám jim publikaci Kelčany v proměnách času
osobně.
Čas strašně letěl a najednou byla sobota
27. 6. 2015. Všichni jsme měli plné ruce práce s doladěním posledních detailů a lidé se začínají sjíždět
před Obecní úřad. Otevíráme dveře a první sjezd rodáků může začít. Moje tréma opadá až kolem čtvrté

hodiny, kdy vidím, že se nám zaplnily všechny stoly,
a to byl čas, kdy jsem si mohl jít promluvit s rodáky.
Bylo to velmi příjemné povídání a čas velmi rychle
letěl. Byl jsem velmi potěšen, když mě při odchodu
většina rodáků přišla poděkovat za velmi zdařilou
akci, slovy rodáků – pravděpodobně poslední, na
které se ještě kdy mohli tak potkat pohromadě. O to
více mě potěšilo, že někteří rodáci odcházeli se slzami v očích….V tu chvíli jsem si uvědomil, že ty dva
náročné měsíce příprav opravdu stály za to. Pokud
bych ještě někdy dostal šanci udělat takovou akci,
rád bych to bez přemýšlení udělal. O tom jak se to lidem líbilo nebo nelíbilo se můžete také dočíst v tomto
zpravodaji, uveřejňujeme citace lidí, telefonáty, které
následovaly po sjezdu rodáků vypisovat nebudu, ale
všem za odezvu pěkně děkuji. Snažili jsme se celý
průběh zdokumentovat, fotky už máme, ale ještě po
technické stránce nevíme jak je ukázat všem rodákům, občanům, aby si je mohli popřípadě zakoupit.
Občanům Kelčan bych ještě rád připomněl, že je stále k prodeji publikace Kelčany v proměnách času,
kterou jsme připravili k 650. výročí Kelčan. Dále jsou
k dispozici koštovačky a sklenice s potiskem. Vše je
připraveno na Obecním úřadě.
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Slovo P. Jana Lišky
Velké překvapení v malých Kelčanech
O Kelčanském svátku jsem poprvé slyšel na
pastorační radě ve Vlkoši. Měl jsem tak vytvořenou
představu o menším setkání ve vesničce Kelčany.
V mém diáři jsem si udělal poznámku u data neděle
28. června - Kelčany 11.00, venkovní mše svatá.
Jsem na cestě. Svižné tempo mého auta, tak trochu
styl rallye, neustále doprovází velký, zajisté vodou
napitý, téměř černý mrak. Různá seskupení pěších
věřících ukončují prozatím dynamickou jízdu. Při
vjezdu do Kelčan začínám tušit, že se dnes nebude jednat o komorní záležitost, tak jak tomu bývá při
společném slavení mše svaté v sobotu v kapličce,
ale přesně naopak, zřejmě budu mít co dočinění s vrcholnou akcí místního náboženského života.
Muzika hraje, poslední organizační pokyny, pochytat ministranty a jdeme. „Pán s vámi“… Mrak je stále
nad námi, co se asi bude dít? Prostorem před kapličkou, který je zaplněn lidmi se line libý hlas zpěvu
žalmové odpovědi scholy z Vlkoše. Začíná se zvedat
vítr, jak to asi dopadne?
Nyní malá vsuvka: samozřejmě, pro kněze
je velkou radostí slavit společně s věřícími v rámci
mimořádných událostí mše svaté. Na druhou stranu
tato radost je doprovázena určitým chvěním až nervozitou z toho, co budu drahým věřícím říkat. Zvláště
tehdy, když rok co rok, promluva kněze vychází ze
stejných liturgických textů. Byl jsem připravený, ale
ne zrovna tak, jak jsem si představoval. Pán se však

postará, On neopouští svého služebníka…
Pár kapek, prší, leje, lokální průtrž mračen. K mému
velkému překvapení není slyšet. Kapky dopadají
v ostrém tempu na plachtoví párty stanů, všichni sedíme, hledíme na sebe a čekáme, až vše skončí.
Déšť se utišil, mše svatá dál pokračuje a při
závěrečném požehnání se začínají z vyždímaných
mraků prodírat první paprsky sluníčka.
Zbrklým soudem by se dalo říci, že déšť nám pokazil slavnost. Nebo naopak, hlubším pohledem na věc
můžeme vše vnímat pozitivně. Kelčanský svátek probíhal v období, které trvá až do dnešních dnů, období
sucha. Déšť z nebe jsem četl jako požehnání, kapky
jako dotyky života, proudy vody jako záplavu Boží
péče o nás. Vždyť jsme se sešli ke slavení eucharistie, k díkuvzdání, především jsme Bohu děkovali za
onu prostou a ryzí pravdu: On je stále s námi.
Obdarování neskončilo slovy na závěr mše
svaté „jděte ve Jménu Páně“, ale pokračovalo i nadále, a to v podobě velkolepého pohoštění v areálu
Obecního úřadu. Kdo měl pocit, že letošní Kelčanský svátek měl tak trochu trpkou příchuť kyselkavého
deště, mohl si svoji náladu vylepšit lahodným řízkem,
kuřetem anebo hodovým vdolečkem.
Krásná slavnost, krásní lidé, jednoduše řečeno:
velké překvapení v malých Kelčanech.
Jan Liška

Ohlasy a poděkování
Citace z mailů:
Dobrý den, všimla jsem si, ze nabizíte ten
váš almanach. Koupila jsem si ho, ale velmi nemile
mě překvapil. Našla jsem tam mnoho nepřesností,
chyb, takže se z něj informace čerpat nemohou.
Nevím, jestli bych ho někomu doporučovala. Kvalita obalu je taky špatná. Cena určite neodpovídá. Podle sdělení starosty, měly byt už všechny
půjčené materiály vraceny. Mne však ne. Doufám,
že je to jen nedopatřeni.
Klimešova
Reakce na stížnost paní Klimešové:
Dobrý den paní Klimešová,
jsem rád, že jste se přišla podívat na náš sjezd rodáků. Musím poznamenat, že měl velký úspěch a lidé
odcházeli velmi spokojení. O některých drobných
chybičkách víme, a pokud máte problém s obsahem,
můžete nám almanach vrátit a my Vám samozřejmě
vrátíme peníze. Co se týče fotek, ty Vám budou určitě vráceny, bohužel se to asi nestihlo všechno vrátit
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do srazu rodáků. Vaše fotky jsou všechny na Obecním úřadě. Nicméně musím Vás upozornit na fakt,
že když jsme obcházeli obec a žádali občany o staré
fotky, tak nám někteří říkali, že i Vám fotky poskytli
a nikdy už je neviděli zpět. Dostal jsem mnoho kladných ohlasů na celou akci a náš almanach a jsem rád
i za tu Vaši výtku, z těchto chyb se můžeme poučit do
budoucna.
S pozdravem
Radim Konečný
starosta obce Kelčany
Předal jsem Vaši stížnost zastupitelům a je tady ještě
jedna odpověď:
Vážená paní Klimešová,
obal navrhla studovaná grafička v grafickém studiu.
Vzpomínky lidí můžou být zkreslené, ale nepřesnosti
v historických faktech ne. Korektury dělala vedoucí
muzea Kyjov. Po zkušenostech místních obyvatel s
půjčením fotografií p. Klimešové a následném nevrá-
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cení cenných kousků do dnešního dne, se opravdu
obávali občané o své fotografie. Mnoho materiálu
jsme  získali až na poslední chvíli a jen díky vstřícnosti zpracovatele se nám podařilo je do almanachu
zapracovat, ale tím se zkrátila doba na důkladnou
kontrolu chyb. Každý si mohl almanach prohlédnout
a dle vlastního uvážení si jej zakoupit.
Almanach (též sborník) je neperiodická publikace
obsahující samostatné, většinou tematicky příbuzné
stati, spojené v jeden knižní celek se společným názvem. Někdy bývá zaměňován s ročenkou nebo antologií. Slovo almanach se používá v geografii nebo
literatuře. Od 18. století se objevují almanachy různého zaměření: nejčastěji literární, dále pak informativní, politické aj.
Naše publikace nemá název informační almanach,
ale Kelčany v proměnách času. Já osobně si myslím,
že jsme Kelčany vydáním této publikace nijak nepoškodili, ba naopak.
S pozdravem
Zavrtálková Mirka
Dobrý den paní Bábíková,
děkuji Vám za zaslání almanachu obce Kelčany.
Almanach předčil mé očekávání, je velmi zdařilý.
Do Vaší další práce nejen Vám i celému zastupitelstvu obce přeji hodně úspěchů.
Zdenka Nimrichterová

Opis pohledu:
Vážený pane starosto,
děkuji Vám a celému kolektivu za příjemné setkání
rodáků v Kelčanech. Setkala jsem se s mnoha přáteli a po 50ti letech se znovu vrátila do školy, kde
jsem jako učitelka působila. Bylo to milé setkání a
vzpomínání. Přeji Vám i kolektivu hodně úspěchů a
radosti z práce.
Klub seniorek:

Ludmila Březinová

Děkujeme touto cestou členům zastupitelstva
Obce a jejich rodinným příslušníkům za přípravu, organizaci a bezchybný průběh oslav
650 let od první písemné zprávy Kelčan, Srazu rodáků a Kelčanského svátku. Škoda, že akci,
svou účastí, přišlo podpořit málo našich občanů. Ještě jednou vřelé díky zastupitelstvu
Kelčan.
Za klub seniorek, zúčastněné rodáky a spokojené
návštěvníky.
Domanská Marie
Paní Růženu Čadovou jsem navštívil osobně v domě
seniorů v Kyjově, abych ji předal almanach, kytku a
popřál ji pevné zdraví do dalších let.
Radim Konečný, starosta
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fotbalový zápas „Svobodní vs. ženatí„

otevřené kelčanské búdy

nedělní mše svatá s pohoštěním
Jako každým rokem, tak i letos se konala mše svatá u kapličky v Kelčanech. Účast byla jako vždy velká, počasí si
s námi tentokrát pohrávalo a musím se přiznat, že jsem byl překvapen, že všichni zůstali až do úplného konce.  Většina
návštěvníků se zahřála náprstkem slivovice až na zahradě Obecního úřadu, kde bylo nachystané občerstvení.
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KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY O.S.
kelčanský bál
V sobotu 28. února 2015 se v sále obecního
úřadu konal ples KPDZ. Pro všechny tancechtivé, ale
i k poslechu nám atmosféru během večera zpříjemňovala hudební skupina Adrien. Jako vždy byla připravena opravdu bohatá tombola. Nikdo nezůstal zkrátka a
domů si odnesl alespoň malou výhru. Do ranních hodin
vydrželi všichni ti, kteří měli dobré boty, ale šlo to i bez
nich. Spolu s pořadateli doufám, že se všichni přítomní
dobře bavili a příští rok přijdou zase, třeba ještě i v početnější sestavě.
Milena Kůřilová
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košt slivovice
V letošním roce 21. března proběhl již 13. ročník Koštu ovocných pálenek. Degustace se zúčastnilo 102 degustátorů a hodnotilo se celkem 1252 vzorků. Šampionem koštu se stal Zdeňek Hudec z Kostelce za vzorek trnky
z roku 2013. Akce se zúčastnilo 300 lidí.

šlakův pohár
Dne 18. července 2015 proběhl na kelčanském hřišti Šlakův pohár. Fotbalový turnaj, vzniklý
na počest zemřelého člena KPDZ a bývalého zastupitele obce Ladislava Prágra, se konal již pošesté.
Tradičně se turnaje zúčastní čtyři mužstva. Staří páni z Moravan se ale letos nemohli zúčastnit, proto
své sportovní výkony předvedli pouze tři mužstva – staří páni z Milotic, Kelčan a mladí páni z Kelčan.
Loňské vítězství obhájili SP z Kelčan a tak pohár zůstává doma v Kelčanech. Vyhlášením vítězů ov-
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šem rozpálený den nekončil. Večer na hřišti zahrála hudební skupina V.S.P. Band. Přilákala mnoho
tancechtivých, a tak zábava končila až v brzkých ranních hodinách. Moc děkujeme za účast mužstev
a za podporu fanoušků v parném dnu. A těšíme se opět příští rok.
Příspěvek, který poputuje na podporu nadace Krtek – nadační fond dětské onkologie:
dobrovolné vstupné.......................1 500,- Kč
vklad hrajících fotbalistů................3 150,- Kč (Milotice, Kelčany - staří páni, Kelčany – mladí)

Chtěl bych jménem KPDZ poděkovat Obecnímu úřadu a všem kteří pomohli tyto skvělé akce připravit.
Roman Šťastný, předseda KPDZ
Fotografie ze všech akcí naleznete na: www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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Evidence obyvatel k 25.7.2015

Plán kulturních akcí v roce 2015

Počet obyvatel:

242 z toho

Rozloučení s prázdninami 29. 8. 2015

		

210 dospělých,

		

32 dětí

Beseda s důchodci 22. 11. 2015
Stavění vánočního stromu 28. 11. 2015
Mikulášská nadílka 6. 12. 2015

Z obce se odstěhovalo:  

6 občanů

Do obce se přistěhovalo:  

12 občanů

Průměrný věk obyvatel:   

40,64 roků

Vánoční kavárna 13. 12. 2015
Zpívání u vánočního stromu 23. 12. 2015
Silvestr 2015

Životní jubilea 1. pololetí 2015
84 let
Milada Zelinková

Pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na Rozloučení s
prázdninami, které se uskuteční v sobotu 29. srpna
2015 od 16 hodin na zahradě za Obecním úřadem.

83 let
Michal Kips

Bude připraven velký táborák. Vezmete si s sebou
špekáčky, pití je zajištěno. Nejedná se o sobotní od-

82 let
Anna Bradáčová

poledne jenom pro děti, vítáni jsou i ostatní občané
Kelčan.

75 let
Marie Lukešová

Pohled na letní Kelčany.

Pohled na letní Kelčany.

Vážení a milí spoluobčané,
Kelčanský zpravodaj je pro Vás všechny. Pokud máte zájem, můžete nám zasílat své články,
náměty, připomínky nebo také stížnosti. Budeme za Vaše názory a ohlasy vděčni. Příspěvky
můžete vložit do schránky na Obecním úřadě nebo předat paní Bábíkové.
Můžete zasílat také na mailovou adresu:
podatelna@kelcany.cz
Uzávěrka příspěvků a článků: 30.11.2015

18

Kelčanský zpravodaj

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání dne 20. 2. 2015

Zasedání dne 10. 6. 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 9/2014
• Rozpočet obce na rok 2015
• Rozpočtový výhled na r. 2016 – 2017
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se
stanoví zákaz provozování loterií a jiných podobných  
her na celém území obce
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Kelčany
• Výsledky hospodaření a inventarizace obce
k 31. 12. 2014
• Zadání Územního plánu Kelčany
• Ing. Arch. Ivo Kabeláče jako projektanta ÚP
Kelčany
• Příspěvky na činnost neziskových organizací
• Poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku
v pohybu, na podporu činnosti MAS ve výši 20,- Kč/
obyvatele obce

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
• Rozpočtové opatření č. 3/2015
• Uzavření Smlouvy o nájmu budov sloužících k podnikání
• Uzavření Smlouvy o zemědělském pachtu
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 2.032,- Kč pro
město Kyjov, jako podíl na financování Minimální sítě
služeb sociální prevence
• Uzavření Smlouvy o spolupráci s Organizačně
správním institutem, o.p.s. Brno

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Podání žádosti o odkup pozemku p.č. 125/1 v k.ú.
Kelčany, který vlastní VaK, a.s. Hodonín

Zasedání dne 8. 5. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2014
• Účetní závěrku za rok 2014
• Rozpočtové opatření č. 1/2015 a 2/2015
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
• Vyhlášení záměru č. 1/2015 na pronájem pozemků a budov v k.ú. Osvětimany; vyhlášení záměru č. 2/2015 na pronájem lesních a zemědělských
pozemků v k.ú. Moravany, Vřesovice, Buchlovice,
Osvětimany
• Směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu
• Zahájení výběrového řízení na chodník do Kolonky
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Žádost p. Záleského o odkoupení části pozemku
p.č. 438/1 v k.ú. Kelčany

DH Vracovjáci.

Pohled na letní Kelčany.
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