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Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení spoluobčané,
máme za sebou polovinu roku 2017, začalo léto, čas
prázdnin a dovolených. Každý z nás si následující
volna jistě zaslouží. A také ho každý z nás stráví jinak, někdo v zahraničí lenošením u moře, někdo
chozením po horách, jiný zase u českého rybníka,
na koupališti či aktivně na chatě, poznáváním památek nebo jiných krás našeho krásného Česka. Děti
kromě času stráveného s rodiči určitě rády využijí nabídky letních táborů s různým zaměřením nebo část
prázdnin prožijí u babičky a dědy.
Od minulého vydání zpravodaje se odehrála celá
řada událostí a mnohé nás v blízké době ještě čekají. Tou největší událostí je stále probíhající výstavba

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2017
Jak jste si jistě všimli, oprava chodníků začala i v posledních týdnech. Nově byl přeložen chodník
před Matyášovým a úplně nejhorší část hned vedle.
Bohužel to dříve nešlo, i přes tak špatný stav, protože
jsme čekali, až budou vykopány odbočky kanalizace
pod chodníky. Dále budeme pokračovat před Machalovým a Záleským, kde se spojíme s již nově přeloženým chodníkem před Lukešovým. Nově byl také
vybudován chodník nad fotbalovým hřištěm, který
byl z důvodu kanalizace zcela zničen. Všechny tyto
práce jsou dílem obou našich zaměstnanců, čili ve
vlastní režii. S překládkami chodníků budeme i nadále pokračovat v závislosti na jiných pracích jako je
údržba zeleně a ostatních provozních prací. Rádi bychom ještě letos vybudovali krátký chodník na hřbitově za křížkem.
V minulém zpravodaji jsem vám psal o osazení dalších lavek a stolů, konstrukce je hotová, bohužel jsme
ještě nedostali dřevěné sedáky. Věřím, že v nejbližší
době se tak stane a další lavičky budou osazeny
u mostku přes potok.
Začátkem měsíce srpna budou v obci přistaveny tři
velkoobjemové kontejnery. První bude za kapličkou,
druhý u hřiště a třetí v Kolonce. Všechny vás žádám
o to, abyste do nich nevyhazovali žádný nebezpečný odpad, jako jsou baterie, televize, lednice a oleje.
Stále platí, že každý občan Kelčan může odvézt ročně 300 kg odpadu do Kyjova na sběrný dvůr zdarma,
stačí se prokázat občanským průkazem.
Radim Konečný, starosta
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kanalizace, která se nám pomalinku posunuje k dokončení, i když to tak zatím nevypadá. O průběhu
celé akce se můžete dočíst právě v tomto vydání
zpravodaje. I díky vaší spolupráci a tolerantnosti se
nám stále daří udržet „pořádek“ v naší obci. Dobrou zprávou je, že koncem měsíce července se nám
všechny výkopy na hlavní silnici promění v nový asfaltový povrch.
Prázdniny jsou v plném proudu a ať již čas dovolené
strávíte způsobem výše uvedeným
nebo jiným, přeji vám, abyste do
další poloviny roku nabrali hodně sil a z dovolené se vrátili v pořádku a odpočatí.

Radim Konečný, starosta
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PARKOVÁNÍ V OBCI
Stále se potýkáme s nedostatkem místa pro
parkování. Z tohoto důvodu se zastupitelstvo obce
rozhodlo pro realizaci projektové dokumentace
na stavbu 8 garáží. V současné době se vyřizuje
projekt a elektrické přípojky k jednotlivým garážím.
Stále jsou ještě tři místa volná, pokud budete mít
zájem, stačí poslat na Obecní úřad žádost o koupi
stavebního místa. Obec bude prodávat jen stavební
místo, nikoliv celou garáž. Garáže budou umístěny
u bývalého statku.
Radim Konečný, starosta

KANALIZACE
I přes tak dlouhou a krutou zimu jsme začali
kopat kanalizaci už v prosinci. Prvním úsekem
byla část Kolonka, která byla zhotovena jako první.
V současné době je tato část předaná jako ukončená.
První přečerpávací šachty jsou osazeny a kromě
čerpadel zkompletovány. V nejbližší době se chystají
kompletní terénní úpravy kolem obou šachet.
Všichni jste si všimli, že se nám podařilo vyhnout
novému chodníku do Kolonky, a to z důvodu záměny
technologie uložení kanalizace. V tomto úseku se
prováděl řízený protlak, tedy bez výkopově. Následně
se započaly výkopové práce nad hřištěm, kde už je
položena kanalizace, která jde samospádově až ke
třetí šachtě za bývalým statkem. Do půlky června
byla kanalizace usazena v krajské komunikaci
a v uličce ke starostovému.
Tato ulice bude osazena novými obrubami, protože
se musí přeložit celá. Rozpočet na asfaltový povrch
nebo povrch ze zámkové dlažby byl pro náš rozpočet velmi vysoký, proto se celá ulice bude dávat do
původního stavu tak jak je tomu v projektové dokumentaci. Bohužel,  původní projektová dokumentace
nepočítala s Územním plánem obce, proto jsme nemohli kopat až na konec ulice. V současné době se
vyřizuje stavební povolení na prodloužení kanalizace,
ale bez nároku na dotace. Po uložení obrubníků budou opět v naší režii opraveny a znovu položeny
chodníky zámkovou dlažbou.
Na hlavní silnici musíme stále čekat na setkání
s SÚS JMK, která rozhodne, jestli můžeme povrch
silnice po následných tlakových zkouškách dávat do
původního stavu. V nejbližších dnech by měl být dán
souhlas a silnice se začne znovu kopat a betonovat.
Je to bohužel jediný možný postup před pokládkou
nového asfaltu, který půjde do poloviny vozovky.
I přes velkou zimu a velmi špatný stav vozovky na
druhé straně, bude muset obec zaplatit opravu
výmolů vzniklých před a v průběhu kanalizace. Také
byla dokončena stoka od Čerňanského, směrem ke
statku, kde se obě kanalizace propojily a následně

spojily se třetí přečerpávající šachtou. V této části
už dochází i k finálním úpravám povrchů. Výtlak do
Vlkoše byl prováděn také řízenými protlaky, kde jsme
ušetřili spoustu času a peněz. Zbývá jen propojení
obou kanalizací v poslední šachtě ve Vlkoši.
Poslední částí výstavby je úsek od kaple k Bradáčovému. Zde se bohužel musím omluvit občanům,
ale nebylo v mých silách zajistit zahájení výkopových
prací, jak jsem říkal na našem společném jednání.
Mohlo se to stát i v jiných případech, ale i přes měsíční
plánování prováděných prací se výstavba více či
méně komplikovala a bylo potřeba se přizpůsobit
daným situacím. Jakým způsobem bude řešen povrch této části, se rozhodne v průběhu měsíce července. Panelová část na konci ulice je kompletní.
95 % odboček k rodinným domům je kompletní. Věřím, že ke spokojenosti všech občanů. Ve většině
případů jsem u výkopových prací byl, mluvil s vámi
a řešil problémy, které se v průběhu prací staly.
Všichni občané byli upozorněni na to, že se budou
připojovat na kanalizaci až po kolaudaci, která bude
zřejmě až v lednu následujícího roku, pokud se podaří
zkolaudovat kanalizaci ve Vlkoši. I přesto se ale stalo,
že nám do kanalizace někdo pouští asi přepad ze
septiku nebo dešťovou vodu. Byl bych rád, kdyby se
tato situace už neopakovala, v případě, že se situace
nezmění, budeme nuceni použít kameru a zjistit,
kdo tak činí. Vyčíslené náklady, které obci vznikají
odčerpáváním, budeme požadovat po viníkovi.
V současné době jsme s výstavbou mírně v předstihu,
čeká nás ale ta nejnáročnější část, a to je přečerpávací
šachta u hřiště. Začít by se měla začátkem července.
Dbejte, prosím, na vaši bezpečnost a upozorněte
i své děti na nebezpečí, které by mohlo nastat.
V této části bude vybagrovaná 7 metrová jáma, kde
bude usazena šachta. Obávám se, že bude muset
být odbagrováno spousta hlíny kolem, aby nedošlo
k sesuvu a nedošlo tak ke zranění pracovníků
realizační firmy.
Radim Konečný, starosta
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PODĚKOVÁNÍ
Jak jistě víte, kaplička je obecní a starají
se nám o ni paní Františka Uhlířová a paní Marie
Blatecká. Těsně před koncem roku tyto dvě ženy
zařídily, aby byl v kapličce položen koberec, tímto
bych jim chtěl poděkovat za veškeré vyřízení.

Další poděkování patří spolku KPDZ z. s., který
přispěl letos na dvě akce finanční částkou. Na Slet
čarodějnic zaplatil občerstvení v hodnotě cca
1 000,- Kč a na Den dětí balónky také v hodnotě
cca 1 000,- Kč. Dále pan Zdeněk Vavřina zaplatil
plynovou bombu na plnění balónků ve výši 4 000,- Kč.
Všem mockrát děkuji.
Radim Konečný, starosta

KNIHOVNA

KROUŽEK ŠIKULA

Jsem velmi rád, že se nám podařilo udržet
chod naší knihovny. Nebyla zavřená dlouho, o její
chod se nyní stará Dáša Šebestová. Věřím, že naši
čtenáři budou knihovnu i nadále využívat, protože
pokud by byly opět vypsány dotace na obnovu
knihoven, rádi je využijeme a vybavíme tu naši
novými regály na knihy a počítačovým vybavením.  

Letos poprvé jsme připravili pro občany
velikonoční dílničku. Byla to taková „náhrada“ za
kroužek Šikula, který se již po novém roce nekonal,
a to z důvodů uvolnění prostor pro technický dozor
naší kanalizace. 1. října 2017 budou prostory po
malých úpravách (vymalování, výměna parapetu
a oprava topení) opět vráceny Šikulovi. Věřím,
že s podporou obce se vrátí vše do starých kolejí
a děti budou opět chystat své výrobky na Vánoční
kavárnu.            
			
Radim Konečný, starosta

Radim Konečný, starosta

BRUSLENÍ A SÁŇKOVÁNÍ V KELČANECH
Letošní zima se vydařila, a tak jsme měli
možnost vidět po dlouhé době děti dovádět na sněhu,
sáňkovat a bruslit na rybníku. Zabruslit si přišli nejen
místní, ale i přespolní. Zima byla tuhá a dlouhá, tak
doufejme, že léto nebude tak dlouhé a parné.
Radim Konečný, starosta
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AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO
STROMKU
Den před Štědrým dnem jsme se opět sešli
před Obecním úřadem u tradičního Zpívání u vánočního stromu. Kelčanské děti pod vedením Ireny
Krejčové nám zazpívaly vánoční koledy a ty nejmladší
i trošku zatancovaly. Vánoční atmosféru nám také
přijely zpříjemnit Bzenecké Drmolice. Svařené víno
a vánoční cukroví mohl ochutnat každý, kdo se přišel
podívat na krásné vystoupení.
Radim Konečný, starosta

OBECNÍ PLES
Letošní Obecní ples, který se konal 21. ledna,
byl opět pod taktovkou skupiny Kombet, takže
doufáme, že všichni přítomní se dobře bavili, protože
jejich vystoupení nemělo chybu. A jako bonus si
mohli všichni odnést něco málo z bohaté tomboly.
Děkujeme všem přítomným a příští rok vás všechny
zveme a těšíme se na vaši účast.
Milena Kůřilová
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
V sobotu 25. února 2017 jsme uspořádali pro
všechny malé a ještě menší děti maškarní karneval.
Opět úžasné masky zaplnily obecní sál a za odměnu
si odnesly něco málo do bříška a také na hraní
z bohaté tomboly a her. A možná se i naučily dělat
zvířátka z balónků. Děkujeme všem malým i velkým
za příjemnou účast a těšíme se na příští rok.
Milena Kůřilová
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FAŠANK

SLET ČARODĚJNIC

Sobotní odpoledne 4. března 2017 naši obec
oživil průvod fašaňkových masek. Aby se jim lépe
šlapalo a ostatním pro poslech hrála dechová hudba
Vracovjáci. Děkujeme všem občanům za skvělé
pohoštění a doufáme, že i příští rok se opět uvidíme.

Letošní pálení čarodějnic 30. dubna, si opět
nenechali ujít čarodějky a čarodějové, a to jak místní
tak i z okolí. Všichni překonali nástrahy soutěží
a dokonce unikli i z pavoučí sítě. Za odměnu se mohli
ohřát u táboráku a odnést si křupavou pochoutku.
Děkujeme všem za hojnou účast a příští rok
na shledanou.
					
Milena Kůřilová

Milena Kůřilová
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Veselé Velikonoce…
Letošní 1. duben připadl na sobotu a my jsme se sešli
v sále Obecního úřadu k příjemnému posezení, které
jsme nazvali Velikonoční tvoření…Nachystáno bylo
plno velikonočních dobrot, kterými jste se nám přišli
pochlubit a věřte, že se všechno snědlo – tak to bylo
vynikající. Při poklidné předvelikonoční atmosféře
a dobré kávě jsme si společně vytvořili ozdoby
na okna, dveře a stůl. Kluci si zkusili vyrobit píšťalky
z vrbových proutků a sami byli překvapeni, jak se jim
zadařili, což dokazovalo neustálé pískání na píšťalky.
Však si starší z nás vzpomněli na říkanku „Otloukej
se, píšťaličko“…
První zkušební ročník Velikonočního tvoření máme
tedy úspěšně za sebou a vzhledem k tomu, že se
vám u nás líbilo, zkusíme z tohoto posezení udělat
stejnou tradici jako je například Vánoční kavárna.
Moc děkujeme všem, kteří nám přispěli svými
dobrotami a ukázkou lidové tvořivosti a také děkujeme
za to, že jste si udělali čas a přišli mezi nás. Příště
na shledanou….
Irena Krejčová

DĚTSKÝ DEN
Kapitáne, loď před námi…!
V sobotu 3. června se kelčanské fotbalové hřiště
proměnilo v širý oceán s malými ostrůvky a dětský den
mohl začít. Letos jsme se snažili najít pirátský poklad
podle staré mapy. Po nebezpečné stezce jsme se
snažili překonávat jednotlivé nástrahy, abychom se
dostali k truhle plné pokladů. Lovili jsme si pirátskou
večeři, hráli jsme skořápky, trénovali střelbu, hádali
skryté předměty, kradli pirátům šátky, museli
překonat piráty v myšlení a postřehu a nakonec jsme
vybojovali velkou bitvu na moři. Za všechny splněné
překážky jsme dostali pirátské penízky a na závěr
jsme si mohli uloupit část pokladu….
Letošní účast dětí byla velmi vysoká, blížili jsme se
číslu 50. Počasí nám přálo, skákací hrad byl neustále
obsazený, špekáčky krásně voněly, pití teklo
proudem, zmrzlina byla skvěle studená a stihli jsme
se i povozit na koníčcích. Všichni jsme si také napsali
naše tajné přání na balónky a ty jsme hromadně
vypustili k nebi.
Zkrátka se nám ten náš dětský den v Kelčanech opět
povedl, což dokazoval neustálý smích dětí kolem
nás.
Děkujeme všem, kteří pomáhali rozveselit naše
nejmenší, a těšíme se zase příští rok!
Irena Krejčová
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KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY Z. S.
SILVESTR 2016
Konec roku 2016, jsme stejně jako loni, příjemně
zakončili silvestrovskou zábavou, pořádanou KPDZ
ve spolupráci s obcí.   Opět nezklamal, jak Slávek
Vávra, který hrál k poslechu a tanci, tak účast všech
přítomných místních i z okolních obcí.
A na závěr, i přes lehkou mlhu, se podařil i ohňostroj.
Byl úžasný. Někdo z nás si dokonce i pár kousků
odnesl domů.   Rok 2016 skončil a do nového roku
2017 jsme si popřáli hodně zdraví, štěstí a klidu. Ať
se Vám všechna Vaše přání a snění splní.
			

Milena Kůřilová

PLES KPDZ
V sobotu 18. 2. 2017 se v sále obecního úřadu konal ples KPDZ. Letos opět s hudebním doprovodem skupiny
V.S.P. Band. Musíme poděkovat všem, kteří se k plesání připojili, a samozřejmě všem sponzorům, díky kterým
si všichni mohli odnést něco malého a se štěstím i většího z tomboly. Ještě jednou děkujeme všem za hojnou
účast a příští rok se těšíme na shledanou.
												
Milena Kůřilová
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DEGUSTACE A KOŠT OVOCNÝCH PÁLENEK
V sobotu 25. března 2017 proběhl již XV. ročník Koštu ovocných pálenek. Letos po špatném roku, kdy bylo málo
ovoce se podařilo shromáždit 765 vzorků s nejstarším vzorkem z roku 1975. Degustace se uskutečnila v pátek
10. března 2017 za účasti 68 degustátorů. Oceněno diplomem bylo 345 vzorků. Šampiónem koštu se stal pan
Rauš Igor ze Sobůlek za vzorek trnka 2015. Krásným odpolednem nás provázela cimbálka z Milotic a vytvořila
skvělou atmosféru pro více jak 300 zúčastněných. Bylo připraveno vynikající občerstvení – gulášek, jelítka
pomazánky a různé sladké dobroty. Byla to vydařená akce. Závěrem bych rád poděkoval Obecnímu úřadu za
pomoc a podporu s organizací, občanům a všem, kteří opět pomohli a obětovali svůj čas k vytvoření této skvělé
akce.
										
Josef Čerňanský, předseda KPDZ
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ
V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2017
Den otevřených sklepů ............................................ 1. 7. 2017
Kelčanský svátek – výročí kaple.............................. 2. 7. 2017
Turnaj o Šlakův pohár . ............................................ 22. 7. 2017
Letní zábava V.S.P. Band.......................................... 22. 7. 2017
Rozloučení s prázdninami ....................................... 26. 8. 2017
Beseda s důchodci . ................................................. 25. 11. 2017
Mikulášská nadílka ................................................... 9. 12. 2017
Vánoční kavárna ....................................................... 17. 12. 2017
Zpívání u vánočního stromu ................................... 23. 12. 2017
Silvestr ...................................................................... 31. 12. 2017

Evidence obyvatel
k 30. 6. 2017
Počet obyvatel:    236   
z toho:  200 dospělých, 36 dětí
Z obce se odstěhoval:-------------- 1 občan
Do obce se přistěhovalo:---------- 0 občanů
Narodily se:---------------------------- 2 děti
Průměrný věk obyvatel:------------ 41,16 roků

Životní jubilea
1. pololetí 2017
86 let Milada Zelinková
85 let Michal Kips
81 let    Anna Půčková
80 let    Miroslav Krist
70 let    Ladislav Daněček
60 let    Anna Čarková, Milan Šebesta

INFORMACE PRO OBČANY
Jihomoravský kraj je ze zákona vlastníkem silnic II. a III. třídy. Tyto silnice se mnohdy, v důsledku v minulosti
neprovedeného majetkoprávního vypořádání, nacházejí na pozemcích občanů coby soukromých vlastníků.
V posledních letech se na jižní Moravě vyskytlo několik osob, které vlastním jménem či nově pod hlavičkou
obchodní společnosti oslovují vlastníky pozemků pod komunikacemi a nabízejí jim jejich odkoupení. Zpravidla
za cenu mnohem nižší, než by činila cena dle znaleckého posudku, tak, aby následně mohli pozemky se ziskem
nabízet k případnému odprodeji Jihomoravskému kraji.
V případě, že vlastníte pozemky pod silnicemi ve vlastnictví Jihomoravského kraje, s nabídkou na prodej
pozemků se přednostně obracejte na odbor majetkový Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
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Kelčanský zpravodaj

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.
Rádi také uvítáme vaše fotografie, které bychom mohli použít v Kelčanském zpravodaji,
např. jako úvodní stránku nebo z jakékoli akce.
Můžete zasílat také na mailovou adresu: podatelna@kelcany.cz

Uzávěrka příspěvků a článků: 30. 11. 2017

Pozvánka
rádi bychom Vás pozvali na

Rozloučení

s prázdninami
v sobotu 26. srpna 2017
od 16 hodin
tentokrát na parketě.
Bude připraven táborák a skvělá hudba.
Vezměte si s sebou špekáčky
a dobrou náladu, pití pro vás
zajistíme.

Toto pozvání platí nejenom pro děti, ale pro všechny naše občany, rádi vás tam uvidíme.
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Kelčanský zpravodaj

Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 1. 2. 2017

Zastupitelstvo obce zplnomocňuje:

Zastupitelstvo obce schválilo:

Starostu k dalšímu jednání záměru těžby
štěrkopísku v Uherském Ostrohu

Výsledky inventarizace a hospodaření obce
Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti
č. HO-014330041117/001
Finanční podporu akce „Otevřené sklepy“
Poskytnutí finančního daru 20 000,- Kč na sportovní
a kulturní akce KPDZ z. s.
Zadání projektu na výstavbu garáží v obci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 10/2016
Zprávy kontrolního a finančního výboru
za II. pololetí 2016
Zprávu č. 1/2016 kontrolní a revizní komise
Mikroregionu Podchřibí
Zasedání dne 2. 3. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
Vyhlášení Záměru obce č.1/2017 na pronájem
pozemku p. č. 1033/1 v k. ú. Žádovice
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou
REAL-GRANT, s.r.o.
Dodatek ke smlouvě o úvěru

Zasedání dne 29. 5. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2016
Účetní závěrku za rok 2016
Uzavření pachtovní smlouvy s p. Maňákem
na pozemek p. č. 1033/1 v k. ú. Žádovice
Smlouvu o poskytování odborných knihovnických
služeb
Poskytnutí účelové dotace ve výši 11 575,- Kč pro
město Kyjov, jako podíl na financování „Minimální
sítě sociálních služeb“ a současně s tímto schvaluje
i uzavření veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci
Finanční dar ve výši 1 000,- Kč na financování
rekondičních pobytů na podporu onkologicky
nemocných dětí
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 a 2/2017
Žádosti o přidělení stavebního místa na garáže, po
dokončení projektu bude vyhlášen záměr na prodej
stavebních míst

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

Od 1. do 31. července 2017

bude probíhat prodej známek na vývoz popelnic
na II. pololetí 2017.
Dále žádáme o úhradu poplatků za stočné, psa a
hrobové místo.
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