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Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
blíží se konec třetího adventního týdne, čas
Vánoc a také konec roku 2015. Věřím, že vaše
domácnosti začínají vonět napečeným vánočním
cukrovím a všichni se připravujeme na největší
svátek v tomto roce.
Přemítám, co všechno se během tohoto
roku stalo, co se nám podařilo a co ne. Plánů byla
spousta, ale jak to v životě bývá, ne vždy jde všechno
podle našich představ. Začátkem roku jsme začali
řešit dotace na kanalizaci v naší obci. S potěšením
musím říct, že jsme uspěli s žádostí na Ministerstvu
zemědělství, kde jsme splnili všechny požadavky
a postoupili do prvního kola, což je po tolika letech
velký úspěch. Pevně věřím, že tuto akci dotáhneme
do úplného konce a v příštím roce začneme
s realizací.
Další významnou akcí v naší obci byl Sjezd
rodáků, na který velmi rád vzpomínám a dle ohlasů
ostatních občanů se opravdu povedl a zanechal
krásné vzpomínky. To také byla hlavní myšlenka
všech, kteří se na přípravách této akce podíleli.
Také bych velmi rád podzvedl Vánoční kavárnu,

kde jsme se společnými silami podíleli na krásné
výzdobě a na výrobě perníkového betlému. Věřím,
že v příštím roce náš betlém vyroste ještě do větších
rozměrů. Některé perníkové chaloupky a zvířátka
budou vystaveny, posléze připraveny k ochutnání na
Zpívání u vánočního stromku, kam jste všichni
srdečně zváni.
Na druhé straně jsem velmi zklamaný z toho, že se nám zatím nepodařilo vyřešit
problém vypouštění škodlivého kouře a úletu
pilin v Ekobriketách. Bohužel máme v naší zemi
takové zákony, které nám nedávají moc velkou oporu
a nemůžeme jednat tak, jak bychom opravdu chtěli
a tento problém po deseti letech vyřešili. Nicméně
se nevzdáváme a v hledání cesty k nápravě budeme
nadále pokračovat.
Závěrem bych chtěl říct, že si vážím
každé pomoci každého, kdo organizuje a pomáhá
s pořádáním kterékoliv obecní a kulturní akce.
Přispíváte tak k dobrému soužití v naší obci a i ten
letošní rok byl ukázkou toho, že tomu tak opravdu je.
Přeji vám krásné prožití vánočních svátků,
pohodu a bohatého Ježíška a hlavně hodně zdraví
v novém roce.

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2015
I v druhé polovině tohoto roku jsme pokračovali s překládkami chodníků. Zdárně bylo přeloženo
zámkovou dlažbou kolem 240 m². Posledním letošním úsekem byl chodník před Lukešovým, který byl
v kritickém stavu. Určitě budeme pokračovat
i v příštím roce tak, abychom celou obec propojili
stejnou zámkovou dlažbou. V roce 2017 se s největší
pravděpodobností budou dělat kanalizační přípojky
u každého domu, s tím bude také spojeno znovurozebrání jednotlivých částí a zabudování kanalizačních šachet. V příštím roce máme slíbenou opravu
krajů vozovky a věřím, že se tím vyhneme hromadění
dešťové vody před domy. Beru na vědomí stížnosti
některých našich občanů ohledně velkých kaluží před
domy, a proto neustále upozorňujeme Státní údržbu
silnic v Kyjově, aby nám tyto problematické části vozovky opravila. Obec nemůže žádným způsobem
zasahovat do státních silnic, jak si někteří občané
mylně myslí. Chodník k průmyslové zóně byl zatím
pozastaven, provizorně jsme udělali chodníček v nej-

více rozbitém místě tak, aby lidé nemuseli procházet
velkými kalužemi v úseku od mostku k Ekobriketám.
Před dvěma týdny jsme vysadili 15 nových ovocných
stromků jako náhradu za ty, které uschly. V jarních
měsících budeme nově instalovat lavečky a stolky
za spodní cestou pod zahrádkami. Věřím, že budou
sloužit jako odpočinkové místo pro naše i přespolní
občany. A nakonec se dostávám k problému, který
neustále na obci řešíme, je to znečisťování obecního,
ale i soukromého majetku občanů psími exkrementy. Stížností máme více než dost, osobně je s lidmi
řeším a prosím je o obezřetnost, společnými silami
se nám podaří udržet obec v čistotě. Pokud budeme
mít informace a důkazy o tom, kdo si neuklízí po svých
čtyřnohých mazlíčcích, budeme dle platné vyhlášky
řešit tyto problémy pokutami. Upozorňuji všechny
občany, že vstup na hřbitov se psy je zakázán.
Radim Konečný, starosta

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU
V měsíci listopadu jsme z části zrekonstruovali místnost starosty a místnost pro účetní.
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Obě místnosti byly vymalovány, pořídili jsme nové
koberce a kompletně nový nábytek. Starý nábytek byl
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ve velmi špatném stavu a neplnil účel, hlavně v místnosti paní Bábíkové. Celkové náklady na tuto akci
jsou 105 tisíc Kč.
Radim Konečný, starosta

KANALIZACE
V minulém čísle zpravodaje jsem psal
o dvou dotačních výzvách na kanalizaci. Nebudeme
pokračovat ve vyřizování dotace ze Státního fondu
životního prostředí, ale veškeré úsilí věnujeme
dotaci z Ministerstva zemědělství. Osobně jsem na
Ministerstvu zemědělství několikrát byl a možnost na
vybudování kanalizace v Kelčanech je čím dál blíže.
S žádostí o dotaci jsme postoupili do prvního kola.
V následujících šesti měsících musíme na MZe
doložit všechny potřebné dokumentace včetně
výběrového řízení dodavatele stavby. Termín je to
velmi krátký, nicméně není nereálný. Dotace pro
naši obec je ve výši 70% uznatelných nákladů s tím,
že jsem ještě poslal žádost o navýšení dotace o 5 %
nad rámec vypsané výzvy. Musím upozornit na to,
že naše žádost je závislá na žádosti Vlkoše, i obec
Vlkoš postoupila do prvního kola. Obě obce žádají
dotace prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí.
Po vybudování kanalizace obce vloží svůj majetek
do DSO, ušetříme DPH, což je pro naši obec velmi
velká suma (cca 3,5 mil. Kč). Další výhodou je to,

že veškeré opravy bude spravovat DSO ve své režii.
I Vlkoš přistoupí ke stejnému postupu. V nejbližší době
budu také posílat žádost o dotaci z Jihomoravského
kraje. Předpokládaný začátek výstavby kanalizace
je koncem příštího roku. Celkové náklady by měly
činit 19 mil. Kč bez DPH. Pokud tomu tak bude, tak
se obec bude podílet na výstavbě zhruba 6 mil. Kč,
což znamená čtyřmilionovou dlouhodobou půjčku.
V případě, že uspějeme s žádostí i na Jihomoravském
kraji, měla by se spoluúčast obce snížit na 5 milionů
Kč. I přes výhrady některých občanů si je třeba
uvědomit, že kanalizace v každé obci je jednou
z nejdůležitějších prvků infrastruktury. Na ni se také
váží další projekty spojené s opravami chodníků,
opravami silnic v našich dvou ulicích a v neposlední
řadě kompletní rekonstrukcí hlavní cesty, která
je spojovačkou mezi Vlkošem a Žádovicemi.
Bez kanalizace v obou obcích se nikdy nebudou
investovat státní finance do tohoto průtahu.
Radim Konečný, starosta
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EKOBRIKETY
Zastupitelstvo obce jednohlasně  odhlasovalo
prodej obecního pozemku (hned vedle EKOBRIKET),
tím jsme chtěli přispět k vybudování bio filtru
a eliminaci štiplavého dýmu spolu s úlety pilin,
které obtěžují nejen občany Kolonky, díky krátké
vzdálenosti, ale také občany Kelčan. Po vypracování
geometrického plánu a několika návrhů kupních
smluv musím bohužel konstatovat, že se prodej
pozemku zastavil na kupní smlouvě, která nám
nezajistí  ochranu našeho majetku. Obec požadovala
v kupní smlouvě zajištění s Právem zpětné koupě,

dále jsme kupujícímu nabídli smlouvu s Právem stavby.
V obou případech protistrana nesouhlasila ani s jedním
návrhem, ani s výší pokuty za nedodržení smlouvy.
Jediným akceptovatelným řešením pro firmu
Ekobrikety byla smlouva s Předkupním právem.
S péčí řádného hospodáře nemůžeme na takové malé
zajištění v žádném případě přistoupit. Teoreticky by
se mohlo stát, že by namísto bio filtru vyrostlo něco,
co by si nikdo z nás určitě nepřál.
Radim Konečný, starosta

RYBNÍK
Myslím, že jsme se po dlouhé době posunuli
k nějakému kompromisu.  V srpnu proběhlo soudní
jednání na Okresním soudu v Hodoníně, kam byl
celý případ vrácen z Krajského soudu v Brně. Toto
soudní jednání nedopadlo v náš prospěch, byla
nám uložena lhůta k doložení dalších dokazovacích
dokumentů a jednání bylo odročeno. Taková malá
tahanice, obrázek českého soudnictví. Dva měsíce
nato jsme jednali s paní Kujalovou, zastoupenou
panem Kujalem a alespoň jsme dodatkem
ke smlouvě stávající ujednali vyšší nájemné,
a to 60 tis. Kč ročně plus 10 tis. Kč sponzorský dar
na kulturní akce. Dalším kladem bylo získání částí
pronajatého obecního pozemku na vybudování
dříve zmiňovaného chodníku a pozemek podél
hráze, který se nově změní v územním plánování
na stavební místo (například na vybudování malé

chaty s posezením a občerstvením). Je to plán do
budoucna, ale v každém případě by to mohl být další
příjem do rozpočtu obce.
Jsem přesvědčen, že bychom teď nemuseli
řešit takové problémy, kdyby před podpisem nájemní
smlouvy tehdejší starosta předával veškeré informace
zastupitelům. O to více mě mrzí, že jsou dodnes
spojováni s podpisem tak nevýhodné smlouvy.
Bohužel musím konstatovat, že současná nájemní
smlouva na rybník byla podepsána starostou obce,
nikoliv schválena tehdejšími zastupiteli. Podotýkám,
že se obě strany dohodly na dokončení soudního
řízení až do závěrečného rozhodnutí soudu. Dodatek
ke stávající smlouvě se bude Zastupitelstvem obce
schvalovat na veřejném zasedání v měsíci lednu.
Radim Konečný, starosta

OMLUVA
Vážení spoluobčané a zastupitelé,
za mého působení ve funkci starosty obce se
udělalo mnoho dobrých věcí, ale také jedna ne příliš
dobrá věc, která mě mrzí a to je pronájem rybníka.
Mým unáhleným rozhodnutím došlo k podpisu
smlouvy. Tato záležitost mě velice mrzí a nejsem na
ni vůbec hrdý a tímto bych se chtěl Vám občanům

a zastupitelům omluvit za toto rozhodnutí. S odstupem
času bych postupoval úplně jinak, aby nedošlo
k tomuto problému. Doufám, že vše dopadne dobře
a obec bude moci využívat vyšší finanční prostředky
z nájmu pro rozvoj naší obce a nikdy už nedojde
k žádné podobné události.
Roman Šťastný, bývalý starosta

PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří sdružení Kolonka
za poskytnutý vánoční stromeček. Další poděkování
patří paní Něničkové za krásnou kroniku, do které
může každý nahlédnout na Obecním úřadě. A také
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děkujeme Dáši Šebestové za vedení kroužku Šikula
a paní Domanské za vzorné vedení naší knihovny.
Radim Konečný, starosta
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NAŠI MALÍ REPREZENTANTI
Jak to vše začalo a jak je to teď - Maxmilián Kepeň
K závodění nás přivedla tatínkova záliba
k rychlým autům. On sám jako dítě závodil na
minikárách (obdoba dnešních motokár) a jako
dospělý závodil v automobilových závodech do
vrchu. Maxík začal trénovat na motokáře ve třech
letech v Olomouci na kart aréně, pod vedením
Dušana Koreného, který měl dlouholetou zkušenost
se závoděním a sám trénoval své dva syny. Na
aréně trénoval dva roky než mohl vyjet na závodní
dráhu. Musel se naučit ovládat motokáru, ale také
pravidla závodění a různé vlajky, které upozorňují na
nebezpečí na trati, start, cíl, diskvalifikace apod.
Od pěti let plně závodí na motokáře EASY
50 ve sportovním týmu „KORENÝ RACING s.r.o.“
V této kategorii závodí děti od 5ti let do 7 let. V prvním
roce se umístil na 6. místě. Letošní sezóna nám

Povinná výbava jezdce, kterou musí mít
oblečenou při tréninku a závodech:
▪ homologovaná helma FIA level 2,
▪ ochranný límec kolem krku, který chrání krční páteř,
▪ žeberník, který chrání žebra, klíční kosti a páteř    
▪ při nárazu,
▪ kombinéza, rukavice a závodní boty,
▪ při dešti musí mít jezdci oblečenou speciální
▪ pláštěnku, nepromokavé boty a rukavice.
Závodí se i v dešti.
Parametry motokár:
EASY 50
▪ od 5ti do 7 let - mladí 50
▪ 50 cm,
▪ průměrná rychlost 60 km/h,
▪ maximální rychlost 70-80 km/h,
▪ celková váha s jezdcem - 70kg.
TONY KART 60
▪ od 7 do 9 let - baby 60
▪ 60cm,
▪ průměrná rychlost 70 km/h,

začala již v dubnu a skončila v říjnu. V tomto období
Maxík odjel 14 závodů. Šest závodů moravského
poháru a MSR, pět závodů Open cupu, dva závody
MČR a jeden závod Karting cupu. Sezóna začala
velice slibně, Maxík se držel na prvních pozicích. Sem
tam jej zlobila technika, ale vše se dalo do pořádku.
Propad na celkové čtvrté místo jej posunulo neodjetí
některých závodů ze zdravotních důvodů (zlomená
ruka).
Na příští sezónu, která začne za 4 měsíce,
má Maxík nachystanou novou motokáru TONY kart,
která je větší a silnější. Čeká jej celkem sedm
závodů moravského poháru a sedm závodů Karting
cupu. Pokud se osvědčí v prvních závodech, pojede
i mistrovství České republiky. Pro každého jezdce je
povinná zátěžová sportovní prohlídka, kterou provádí
sportovní lékař. Bez této lékařské prohlídky nepustí
závodníka na trať.

▪ maximální rychlost 90-100 km/h,
▪ celková váha s jezdcem - 80kg
V této kategorii se motokáry před závodem dovažují
na 100kg, aby všichni jezdci měli v závodech stejné
podmínky. Pokud je váha nižší než je stanoveno,
hrozí jezdci diskvalifikace a nastupuje do závodu
z poslední pozice.
Průběh závodu:
▪ páteční tréninky,
▪ sobotní povinné tréninky + měřený trénink,
▪ v němž si jezdci vyjíždí posty na start nedělních
▪ závodů,
▪ nedělní závody – ranní rozjížďka, dvě závodní
▪ jízdy a superfinále
Za celý víkend děti najedou cca 300 km, jedno kolo
okruhové trati má cca 1,2 km.
Eva Kepeňová
Maxíku, do příští sezóny ti přejeme hodně trpělivosti,
pevné nervy, žádné zlomeniny a hodně závodů
zakončených na bedně...
Radim Konečný, starosta
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KROUŽEK ŠIKULA
Fotky z přípravy ozdob na vánoční stromek, který stojí před Obecním úřadem.

AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
VZPOMÍNKA NA OBDOBÍ KELČANSKÉ JEDNOTŘÍDNÍ ŠKOLY
Při oslavě Kelčanského svátku 27. 6. t. r. jsme
byli požádáni o sepsání našich vzpomínek na období
kelčanské jednotřídní školy. Zasíláme Vám tedy
souhrn toho, co jsme si po letech připomněli. Některé
údaje je třeba konfrontovat se záznamy obecní kroniky,
protože paměť přece jenom není dokonalá. Doufáme,
že našimi dětskými postřehy po letech přispějeme ke
zdokumentování tehdejšího dětství.
Když skončila II. světová válka, byl z Medlovic
do Kelčan přeložen řídící učitel pan Josef Nevyjel.
Během prázdnin r. 1945 se s rodinou přestěhoval
a od září zahájil výuku v místní škole, kde již před
válkou krátce působil.
Škola byla postavena v r. 1909 jako
dvoutřídní, ale počet žáků v obci postačoval pouze
pro jednu třídu. Oproti Medlovicím byly Kelčany již
elektrifikovány. Na školním dvoře byla studna se
starou dřevěnou pumpou, která jako jediný zdroj
vody pro školu byla ihned vystrojena novou pumpou
litinovou, avšak vodovod do budovy zaveden nebyl.
Tak se voda nosila v kýblech, jak do bytu učitele, tak
do třídy a WC.
Školní budova byla vytápěna lokálním
topením s využitím lignitového uhlí z místních
a kyjovských dolů. Uprostřed třídy byla velká kamna,
která se musela každý den vyčistit, připravit a časně
ráno roztopit. To vše dělali členové učitelské rodiny.
Přesto bývalo u oken třídy chladno a u kamen horko.
V učitelském bytě byl kuchyňský sporák a v pokojích
kamna “Klubky“.
V nevyužívané druhé třídě byl kabinet s různými technickými pomůckami pro výuku jako např.
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Coulumbovo vejce, rotační ruční mechanika pro
demonstraci vzniku elektrických výbojů a mnoho
dalších názorných předmětů.
Ve dvorní a zahradní části areálu byly
oplocením odděleny užitkové plochy od školních,
sloužící při tělocviku a pracovních činnostech. Zde
byla též dřevěná hrazda, žebřík a šplhací tyče.
Postupem času přestala být bezpečná a v dalších
letech už nebyla využívána.
Ve třídě byla dřevěná fošnová podlaha,
která se musela každé prázdniny ručně vydrhnout
a napustit olejem. Většinu školnických prací, mytí
velkých oken, úklid atd. prováděla převážně paní
Nevyjelová.
Sociální zařízení byla prostá. Pro chlapce dvě
dřevěné kabinky a „járek“, pro dívky taktéž kabiny.
Nelze pominout, že z popudu pana učitele
byla před školou vysazena na počest ukončení války

FOTO
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lípa svobody, s oplocením od místních dobrovolníků,
která tam vydržela dlouhá léta.
Jednotřídní škola byla specifická společným
obsazením pěti ročníků žáků s rozdílným vývojovým
stupněm. Ve třídě bylo pět řad starých dřevěných

SLOVÁCKÝ ROK V KYJOVĚ

lavic vždy po čtyřech sedadlech, každé s deskou
a kalamářem. Každá řada tak tvořila jeden ročník,
první vepředu, pátý vzadu. Žáci některých ročníků
podle počtu zabrali celou řadu, jinde byli třeba jenom
jeden nebo dva žáci.
Ing. Vratislav Nevyjel a Lada Bystřická

Z pohledu diváka, který měl před očima nádherný krojovaný průvod, můžu říct, že jak
pro krojované, tak pro přihlížející, to byl náročný,
ale úchvatný pohled. Odvážlivci v úžasných krojích
se řádně propotili. Ale zase, na rozdíl od lehce odě-

ných diváků, nebyli připečení od sluníčka. Všechno
má něco do sebe. Všem zúčastněným velmi děkujeme
a těšíme se na příští Slovácký rok.

To, že Slovácký rok je obrovská folklórní akce
s dlouholetou tradicí, nemusím nikomu zdejšímu
připomínat. Velmi ráda bych ale zmínila letošní
rekordní účast nás „Kelčaňáků“ v sobotním průvodu.
Věřte, nevěřte, vy, kteří jste nás neviděli naživo - bylo
nás třicet! Když to srovnám s předešlým ročníkem,
kdy se nás tam sešlo sedm, z nichž 3 ani nebyli
z Kelčan, je to úžasný posun. Zájem lidí o folklór
v naší obci je obdivuhodný i z toho důvodu, že se zde
na rozdíl od okolních obcí neslaví hody, dožínky ani
žádná jiná folklórní slavnost a většina z nás sháněla
a chystala kroje výhradně kvůli průvodu. Sama za sebe
můžu potvrdit, že to byl červenec strávený u žehlicího

prkna, protože pět parádních ženských krojů se přes
noc nachystat opravdu nedá. A v ostatních rodinách
to nevypadalo jinak. Obdivuhodné bylo i to, že se
podařilo obléct i naše nejmenší, kteří byli tak stateční,
že vydrželi až do konce. Někteří si během průvodu trošku
zdřímli na tragači, ale o to to bylo kouzelnější. Zkrátka
stálo to za to – vyšlo počasí, nálada, prostě všechno …
Poděkování patří všem, kteří se aktivně zapojili nebo
nějakým způsobem pomohli s organizací této akce.
Takže … žehlete, škrobte, vyšívejte, dokud je čas,
ať se za čtyři roky můžeme pyšnit ještě vyšším číslem.

Kde vůbec začít … v srpnu jsem měla možnost
být aktivním účastníkem folklórní slavnosti, která se
konala ve vašem regionu. Pocházím z Ostravska
a společně s dalšími třemi kolegyněmi jsem přijala
pozvání od Verči Dikovské, abychom se přijeli podívat
na Slovácký rok. Věřte, že ani jedna z nás netušila, do

čeho se to pouštíme. Po příjezdu jsme přišli do velké
místnosti, kde byly obrovské hromady nažehlených
bílých sukní. V první chvilce jsem si myslela, že to
je úložiště krojů pro všechny, kteří do průvodu jdou,
a pak si to rozebereme. Byla jsem vyvedena z omylu,
že ty hromady jsou pro nás čtyři. Abyste rozuměli,

Milena Kůřilová

Veronika Dikovská
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naše kroje jsou jedna spodnička, jedna sukně
a s žehlením si nikdo moc hlavu nedělá. Když
jsem vypustila větu, jestli si můžu vyzkoušet ten
„úbor“, domácí mě pohledem málem zabili a briskně
vysvětlili, že slovo úbor „opravdu“ nemám používat,
že je to kroj!
… A byla sobota, padla tady věta, že akce
je na dvě hodiny, ale oblékat se začínáme v devět
– tomu jsem původně nerozuměla, ale vzhledem
k tomu, že jsem byla první na řadě, oblékali mě téměř
40 minut, jsem to pochopila rychle. S narůstajícím
časem tráveným v úboru ☺ jsem začínala řešit
potřebu sedět a také tu jinou potřebu – bylo mi
také vysvětleno, že se nesedí a že čůrat se chodí
s pomocníkem „ve dvou“. Pak přišla informace, jak se

jezdí autem v kroji a to nás dorazilo – v kleče a čelem
vzad … V průběhu toho víkendu nás fascinovalo tolik
věcí, že to nejde ani vše napsat – to, že si nás fotili
Japonci, viděli jsme tisíce lidí lačných se na průvod
podívat, všichni nám dávali víno a nic jsme neplatili,
… Zkrátka zážitek na celý život, a to bez nadsázky.
Upřímně vám závidíme tu energii, laskavost
a tradice, které ve vašem kraji máte. Ostatním
účastníkům děkujeme, že jste nás mezi sebe přijali
a že jsme mohli zažít něco tak nepopsatelného. Ještě
jedno poděkování patří dvěma rodinám - Půčkům
a Dikovským, za to, že nám půjčili a nachystali kroje.
Barbora Bukovská, Ostrava

Citace z mailu:
Vážené kolegyně, Vážení kolegové, kamarádi,
přátelé folkloru, občané všech zúčastněných obcí
a i vy, kteří jste se jakkoli podíleli. Dovolte mi, abych
Vám co nejsrdečněji pogratuloval a poděkoval za
včerejší krásu reprezentace své obce, města svého
regionu, svého kroje a nebo jen tak v krojovaném
průvodu Slováckého roku 2015. Stali jste se součástí
historické události jak pro královské město Kyjov a tak
i pro svoji obec, tím že jste se jakkoliv aktivně zúčastnili
největšího, nejúžasnějšího a nejvíce obsazovaného
průvodu, v němž byli úplně všechny obce regionu,
jež mají své kroje, pyšní se s nimi a hrdě je nesou,
oblékají a i v tom počasí, které nebylo právě ideální,
s noblesou vytvářejí tu krásu Slováckého roku,

ROZLOUČENÍ S PRÁZDINAMi
Dne 29. srpna 2015 se konalo v zahradě za
Obecním úřadem rozloučení s prázdninami. Jako
celé léto, tak i tento den byl velmi teplý, takže opékání
špekáčků vypadalo chvilku, jako kdyby se místo
špekáčků škvařili odvážlivci, kteří přišli k ohni. Díky nim
jsme si všichni pak na této dobrotě mohli pochutnat.
Bylo to takové uvolněné odpoledne a děkujeme všem,
kteří se akce zúčastnili.
Milena Kůřilová
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bez které by byla tato akce jen pouhým festivalem.
„My kroj máme, jsme na něho pyšní, My nevíme
o pánu žádném, My projdeme hrdě Kyjovem a vesele
na poli padnem“. Tento částečně upravený výňatek
z básně Petra Bezruče jasně ukazuje, že jste to
dokázali.
Přátelé, dovolte mi ještě jednou poděkovat za
krásné a dech beroucí chvíle, které jste připravili pro
tisíce návštěvníků Kyjova a hlavně za všechny
přihlížející tohoto folklorního klenotu a skvostu.
S úctou, pokorou a obrovským obdivem
Tibor Skalka

Kelčanský zpravodaj

BESEDA S DŮCHODCI
Ani letos jsme nezapomněli na naše starší občany. Zastupitelé obce pro ně připravili krásné odpoledne, které se
jako vždycky protáhlo až do večerních hodin. K poslechu a tanci jim hrál Slávek Vávra z Vracova. Jen doufáme,
že příští rok bude o trochu větší účast.
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MILULÁŠSKÁ BESÍDKA
Dne 6. prosince se na Obecním úřadě konala Mikulášská besídka, na které se sešlo nejvíce dětí za poslední
roky, a to 34 dětí nejen z naší obce.
Radim Konečný, starosta
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VÁNOČNÍ KAVÁRNA
Poslední akcí, kterou stihneme otisknout ještě v letošním zpravodaji, je Vánoční kavárna, která měla vysokou
návštěvnost. Přišli nejen děti s rodiči, které si vyrobily vánoční přáníčka a ozdobily perníčky, ale také babičky,
které pomohly s výrobou vánočních svícnů. K zhlédnutí byl překrásný perníkový betlém, vyrobený vámi občany.
Děkujeme za propůjčení vašich chaloupek, zvířatek a všeho, co jste poskytli k navození vánoční atmosféry
a zklidnění předvánočního shonu.
Milena Kůřilová
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KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY o.s. - zábava s v.s.p. band
Poslední zábavou, která se konala venku, a to 12. září, byla zábava se skupinou V.S.P. Band. I když už nebylo
nejtepleji, akce se celkem vydařila. Přišlo více jak stovka lidí a tancovalo se do „pozdních či brzkých“ hodin.
Děkujeme všem za účast.
Milena Kůřilová

SRAZ RODÁKŮ
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Fotografie ze všech akcí naleznete na www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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Evidence obyvatel k 10.12.2015

Plán kulturních akcí v roce 2016

Počet obyvatel:

243 z toho

Obecní ples

23. 1. 2016

		

206 dospělých,

Fašank

		

37 dětí

6. 2. 2016

Ples KPDZ

20. 2. 2016

Dětský maškarní karneval

27. 2. 2016

Degustace

11. 3. 2016

Košt ovocných pálenek

26. 3. 2016

Slet čarodějnic

30. 4. 2016

Dětský den

4. 6. 2016

Den otevřených sklepů

2. 7. 2016

Kelčanský svátek

3. 7. 2016

Turnaj o Šlakův pohár

16. 7. 2016

Letní zábava V.S.P. Band

16. 7. 2016

Rozloučení s prázdninami

27. 8. 2016

Beseda s důchodci

27. 11. 2016

Mikulášská nadílka

4. 12. 2016

Vánoční kavárna

18. 12. 2016

Z obce se odstěhovalo:  

12 občanů

Do obce se přistěhovalo:  

16 občanů

Narodilo se:

3 děti

Průměrný věk obyvatel:   

40,28 roků

Životní jubilea 2. pololetí 2016
91 let
Antonie Kostelanská

82 let
Jan Půček

87 let
Františka Šmídová

60 let
Jan Reiter
Miroslava Medková
Josef Valášek

86 let
Ludvík Bradáč

Zpívání u vánočního stromu 23. 12. 2016

83 let
Štěpán Zelinka

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
Na Obecním úřadě jsou stále k dispozici almanachy – Kelčany v proměnách času, cena je 260,- Kč. Také
si můžete zakoupit kalendář, ve kterém jsou všechny akce, které se budou konat v příštím roce v naší vesnici
a také je tam poznačeno, který týden se vyváží bio popelnice a který týden se vyváží komunální odpad, takže
už žádné čekání, kdo ze sousedů dá kterou popelnici první na ulici, to vše a mnoho krásných fotek z akcí,
které už proběhly tam najdete. Cena je 50,- Kč.
Radim Konečný, starosta

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Prodej pololetních a ročních známek na vývoz popelnic bude probíhat od 11. do 29. ledna 2016. Cena zůstává
stejná jako v letošním roce 450,- Kč/osobu/rok. Svoz odpadů na přelomu roku a pak dále: 53. týden roku 2015
(28. 12. - 3. 1.) se bude vozit komunální odpad, 1. týden roku 2016 (4. 1. - 10.1.) se bude vozit také komunální
odpad. Směsný komunální odpad se tedy na přechodu roku bude vozit dvakrát po sobě !!! Pak už bude zase
následovat standartní režim jako v letošním roce - sudý týden BRKO, lichý týden SKO.
Cena stočného se zvyšuje ze stávajících 80,- Kč na osobu a rok na 130,- Kč.
Cena pro chataře se zvyšuje ze stávajících 200,- Kč na 250,- Kč na rok a chatu.
Vydavatel: Obecní úřad Kelčany
Odpovědný redaktor: Radim Konečný
Grafický design, typografie a tisk: A studio group Kyjov, tel.: 518 616 111
Vyšlo v nákladu: 100 výtisků
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání dne 21. 7. 2015

Zasedání dne 21. 9. 2015

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Stanovy svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,
Vacenovice, Vlkoš – Změnu č. 2
• Vyhlášení záměru č. 3/2015 na prodej části pozemku
p. č. 774 v k.ú. Kelčany
• Smlouvu o dílo se společností REAL-GRANT, s.r.o.
Uherské Hradiště

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Prodej pozemku p.č. 774/2 o výměře 2.787 m²
v k.ú. Kelčany fi EKOBRIKETY s r.o. Kelčany
• Rybník – Dohodu o smíru

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4/2015
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za I. pololetí
2015
• Vyúčtování Kelčanského svátku a Srazu rodáků

Zastupitelstvo obce vzalo zrušilo:
• Záměr č. 4/2015 o prodeji autobusové čekárny

Zasedání dne 12. 8. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Vyhlášení záměru č. 4/2015 na prodej autobusové
čekárny a části pozemku p.č. 3/1 v k.ú.
Kelčany
• Finanční dar krojovaným ve výši 200,- Kč na osobu
• Rozpočtové opatření č. 1/2015 a 2/2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 5/2015
• Nedodržování vyhlášky pro pohyb psů
• Navýšení částky do systému financování sociálních
služeb

Zasedání dne 28. 8. 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Informace Ing. Války k biofiltru
• Výši nového pojištění obce
• Nákup energií pro rok 2016
• Výsledek soudního jednání – rybník

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 6/2015

Zasedání dne 7. 12. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Plán inventur a složení inventarizační komise
• Rozpočtové provizorium
• Veřejnoprávní smlouvu s Městem Kyjovem
– RUIÁN
• Vyhlášení záměru č. 5/2015 na prodej id. 63/600
p.č. 221/1 v k.ú. Kelčany
• Položení vodovodní přípojky hydrantu fi LUVEPLAST, s.r.o. Kelčany na pozemcích obce
• Veřejnoprávní smlouvu s Městem Kyjovem
na zajištění provozu „Minimální sítě sociálních služeb“
• Smlouvu a Přílohu č. 1 na nakládání s komunálním
a ostatním odpadem z obce s EKOREM,
s.r.o. Kyjov
• Zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2016 – 130,- Kč/os./
rok a 250,- Kč/chalupa/rok
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 7/2015, 8/2015 a 9/2015
• Informace k obsahu kupní smlouvy – prodej
pozemku fi EKOBRIKETY s.r.o. Kelčany
• Informace k dokončení nového územního plánu

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: 31. 5. 2016
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POZVÁNKA
Rádi bychom Vás pozvali
na tradiční Zpívání u vánočního stromku,
které se uskuteční

23. prosince 2015 od 17:30 h
před Obecním úřadem.

Také bychom Vás rádi pozvali
na Silvestr, který pořádá KPDZ ve spolupráci s obcí.
K poslechu a tanci hraje Slávek Vávra.

