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Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
stojíme na prahu druhého pololetí tohoto roku.
Roku, který bude pro naši obec zřejmě znamenat
období investic, nových výzev a především tvrdé
práce. Klíč k vyřešení zdánlivě složitých či neřešitelných úkolů spočívá velmi často v mezilidských
vztazích, komunikaci, ochotě se dohodnout nebo
najít společný kompromis. Úspěch je potom nezřídka založen na hledání toho lepšího v nás, zejména
v oblasti aktivit směřovaných ku prospěchu naší
obce. V následujících měsících si proto přejme vždy
najít dostatek sil, odvahy i trpělivosti s každou, byť
sebemenší pracovní či životní výzvou. Přejme si,

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2016
I v tomto roce jsme se pustili do oprav chodníků, které jsou stále ve špatném stavu. Je opraveno dalších cca 300 metrů čtverečních. Tímto naše
opravy končí a budeme čekat na výběrové řízení na
kanalizaci, podle výsledku se rozhodneme, zda budeme pokračovat i nadále či nikoliv. V zimních měsících se naši zaměstnanci pustili po opravě kanceláře
starosty a účetní i do oprav našeho obecního sálu.
Byly vyměněny všechny dřevěné parapety, které už
dávno dosloužily, za nové plastové, podotýkám, že
okny nám stále teče a fouká. Při poslední bouřce
nám přes okna nateklo do sálu tolik vody, že se zvedla parketová podlaha. V knihovně jsme mohli pustit
i rybičky, kolik tam stálo vody a v kancelářích máme
mokré koberce. Teď můžeme jen doufat, že další přívalové deště už nepřijdou. A v rámci šetření se kluci
vrhli i do malování. Jak se jim to povedlo, můžete
posoudit sami, já myslím, že to zvládli velmi dobře.
V polovině měsíce července 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, postačí vám jen občanský průkaz.
Radim Konečný, starosta
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abychom se každý den dokázali alespoň na malou
chvíli zastavit a zjistit jaké to je, když nikam nespěcháme. Občas stačí málo, třeba jen zkusit vnímat
pohodu a krásu, kterou pro hektický způsob života
často přehlížíme a prožít radost z každé hezké chvilky s našimi nejbližšími.
Je konec června, děti se těší na prázdniny
a všichni se těšíme na krásné léto, počasí sice neovlivníme, ale optimismem, vůlí a pozitivním postojem
se dokážeme přenést přes problémy a neúspěchy.
Proto vám všem přeji krásné léto a spoustu
slunečných dnů.
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LAVEČKY
Na návrh některých občanů v obci, jsme se
rozhodli vybudovat u cesty za zahrádkami několik
laviček se stolky pro veřejnost. Doufám, že budou
sloužit všem a nikdo je nebude ničit a poškozovat.
Jsou u nich i odpadkové koše, tak si tam prosím,
udržujme pořádek. V příštím roce plánujeme ještě
usadit jeden set laviček u lávky přes potok, který
budeme také opravovat.
Radim Konečný, starosta

CHODNÍK DO KOLONKY

KANALIZACE

Na přelomu měsíce května a června byla
obci schválena žádost o dotaci ve výši 250 tis. Kč
na výstavbu nového chodníku do Kolonky, který
povede podél rybníku k firmě Ekobrikety. I přes
tak napjatý rozpočet obce, jsme se rozhodli k jeho
realizaci a v současné době probíhá výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Času moc není, stavba musí
být zkolaudována do konce roku 2016, i tak věříme,
že se nám povede najít vhodného dodavatele s co
nejnižší cenovou nabídkou. Předpokládaný začátek
výstavby je plánovaný na konec prázdnin. Věřím, že
se nám touto stavbou podaří vyřešit dlouhotrvající
problém jak v zimě, kdy se hlavní cesta neudržuje,
tak i za deštivého počasí, kdy není možné suchou
nohou přejít přes starý mostek, kde stojí po celé šíři
vozovky spousta vody, o velmi rušné kamionové
dopravě ani psát raději nebudu.

V minulém zpravodaji jsem vás informoval
o průběhu vyřizování dotací na naši kanalizaci.
Dnes jsme se dostali do fáze, kde máme hotovou
podrobnou
projektovou
dokumentaci
naší
kanalizace. V současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby a taktéž vyřizuji úvěr na
dofinancování této akce. V druhém červencovém
týdnu budeme znát dodavatele stavby. Pokud
všechno půjde podle plánu, tak bychom mohli začít
začátkem září. Celá akce bude rozdělena do tří etap.
Podrobné informace o průběhu stavby vám včas
podám po podepsání smlouvy s dodavatelem.
Radim Konečný, starosta

Radim Konečný, starosta

PODĚKOVÁNÍ
Rád bych poděkoval všem, kteří se podílejí na přípravě akcí v obci, bez nich by tolik akcí určitě proběhnout
nemohlo. Díky vám všem.
Radim Konečný, starosta
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EKOBRIKETY
Chtěl bych vás informovat o probíhajících jednáních týkajících se společnosti EKOBRIKETY s.r.o.
Společnost EKOBRIKETY požádala obec Kelčany o odkoupení pozemku u rybníka, který sousedí s areálem
firmy. Na tomto pozemku chtěla postavit biofiltr za účelem snížení prašnosti a především zápachu, který vzniká
při spalování pilin v kotli. Obecní úřad se však nedohodl na podmínkách prodeje pozemku z důvodu jejich
nevýhodnosti pro obec. Provozovatel nedokázal poskytnout požadované záruky, ani vysvětlit důvod koupi
pozemku více než desetinásobné výměry, než by bylo nutné pro zhotovení biofiltru.
Obecní úřad začal spolupracovat se specialistou v oblasti ochrany ovzduší a životního prostředí a chce
přistoupit k jednání s provozovatelem o celkovém zastřešení venkovního skladu dřevěných pilin, a tím snížení
jejich úletu do okolí. Obecní úřad je toho názoru, že prašnost venkovní skládky pilin je pro obyvatele obce v
současné době nejvíce obtěžující a bude se proto soustředit v první fázi především na nápravu tohoto stavu.
Pavel Šnajdr, místostarosta

KRONIKA
Ne každý z vás se dostane na Obecní úřad a má možnost nahlédnout do obecní kroniky. Proto bych
vám rád ukázal pár fotek z naší kroniky. Velmi mě překvapilo, jaké kresby a fotky se v ní začaly objevovat.
Od podpisů našich rodáků, přes krásné věnování Zdeňka Junáka i s fotografií až po krásné malby vystihující daný
měsíc či významnou akci. Pokud byste měli zájem do kroniky nahlédnout, můžete přijít na Obecní úřad a pokud
tam bude, tak si můžete u nás sednout a do kroniky nahlédnout. Mockrát děkujeme paní Něničkové, která se
o ni stará a snaží se zachytit podstatné události nejen v naší obci, které budou předány dalším generacím.
Radim Konečný, starosta
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KNIHOVNA
Jak jistě všichni víte, v září končí v obecní
knihovně paní Domanská a bohužel jsme ještě nenašli
nikoho, kdo by ji chtěl nahradit. Pokud byste měli
zájem starat se o naši knihovnu, velmi rádi to uvítáme
a můžete se na mě kdykoliv obrátit. Ještě jednou bych
chtěl poděkovat za vzornou práci knihovnice paní
Domanské, která se v naší knihovně usadila na dlouhá
léta a svou práci dělala velmi dobře.
DĚKUJEME
Radim Konečný, starosta

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 6. března 2016 byl slavnostním dnem, uvítání do života, pro Nikolase Matyáše a pro Šárku
Horákovou. Spolu s jejich rodiči a hojnou účastí rodinných příslušníků, jsme jim všichni popřáli, aby šťastně
vykročily do života, který na ně teprve čeká. Příjemnou chvíli nám zpestřily děti z Kelčan, Katka, Sofie, Terezka
a Eliška spolu s doprovodem paní Marie Domanské. Děkujeme všem za příjemně strávené chvilky.
Pavel Šnajdr, místostarosta
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KROUŽEK ŠIKULA

AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
ZPÍVÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Předposlední akcí, která proběhla v loňském roce, bylo Zpívání u vánočního stromku, kde jsme se sešli
u svářáku a teplého čaje, ochutnali vánoční cukroví a nejen to. Ze Žádovic nám přijel zazpívat dětský slovácký
krúžek „Púpavěnka“, který navodil opravdovou vánoční atmosféru a pak vystoupily kelčanské děti pod vedením
Evy Kepeňové. Tímto děkujeme za krásná vystoupení a těšíme se na další setkání.
Radim Konečný, starosta
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Obecní ples - 23. 1. 2016
První obecní zábava nedopadla podle očekávání všech občanů, kteří každoročně na Obecní ples chodí
a kteří přišli i tentokrát. Bohužel, dva dny před plesem onemocněli dva členové kapely KOMBET a museli jsme
narychlo shánět náhradu. I když mám hudební hluch, musím se přiznat, že se mi tato náhradní skupina nelíbila,
tak jako všem ostatním. Na příští ples již máme zamluvenou skupinu KOMBET a věřme, že je nepostihne další
virové onemocnění.
Radim Konečný, starosta

Fašank - 6. 2. 2016
Po loňském znovuobnovení Fašanku
v Kelčanech přišlo letošní velké překvapení a hlavně
potěšení v počtu masek. Věřím, že tato tradice bude
pokračovat a všichni zúčastnění přijdou opět i příští
rok, kde nám bude hrát dechová hudba Vracovjáci.
Všem občanům, kteří nám otevřeli a přichystali
spoustu dobrot, děkujeme a slibujeme, že se zase za
pár měsíců vrátíme…
Radim Konečný, starosta
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Dětský maškarní karneval - 27. 2. 2016
Po vydařeném Fašanku jsme připravili další akci jenom pro děti. Na fotkách můžete vidět, kolik dětí
přišlo, a že to zábava opravdu byla. Všechny děti získaly malé občerstvení a nemohli jsme na ně zapomenout
s dětskou tombolou. Každé dítko si odneslo nějakou hračku a velmi dobrou náladu.
Radim Konečný, starosta
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Slet čarodějnic - 30. 4. 2016
Tak jak tomu bývá každým rokem, bylo tomu i letos. 30. dubna se konal slet čarodějnic. Do Kelčan
přiletělo 31 čarodějnic, většinou z naší obce, ale i ze sousedních. Eva Kepeňová a Irena Krejčová si připravili pro
děti soutěže a po jejich skončení jsme všichni jednu čarodějnici upálili. Táborák byl opravdu veliký, na opečení
stovky špekáčků a skoro všech rodičů, bohatě stačil.
Radim Konečný, starosta
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Dětský den
Rok utekl jako voda a pro naše děti nastal opět nejkrásnější den. Letos připadl Dětský den na sobotu
4. června 2016. Již brzy po obědě se na kelčanském fotbalovém hřišti začaly scházet natěšené děti v doprovodu
rodičů i prarodičů, tetiček i strýčků. Dorazilo skoro 40 dětí, což nás velmi potěšilo. Tématem letošního Dětského
dne byla „Cesta kolem světa”, která děti zavedla na cestu za zahradami, kde na ně čekalo 8 stanovišť, každé
z jiné země. Děti si vyzkoušely lovení ryb v Norsku, kutálení sýrů v Holandsku, projely se na safari v Africe,
zastřílely si jako správní kovbojové v Americe, lasovaly v Mexiku, hrály fotbal v Itálii, skákaly jako klokani
v Austrálii a projely se na Rallye Kelčany. Po náročné a zábavné cestě kolem světa spěchaly děti zpět na hřiště,
kde na ně čekala obří nafukovací skluzavka a také jízda na koni. Odměnou našim malým cestovatelům bylo
výborné občerstvení a také plyšáčci, které na závěr děti dostaly. Počasí bylo bezvadné, pivo a limča správně
vychlazené, maso dobře ugrilované a děti i rodiče spokojení, což dokázali svým nadšením u fotbálku či řáděním
dospěláků na skluzavce. Zkrátka Dětský den se letos opět vydařil. Jsme rádi za velkou účast s dobrou náladou
a už se těšíme na ten příští den dětí, kde se určitě všichni zase setkáme.
Děkujeme touto cestou všem, kteří se podíleli na přípravě Dětského dne a nadšeně se do něj zapojili.
Irena Krejčová
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KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY z.s.
silvestr 2015
Po odmlce se opět konal Silvestr pořádaný KPDZ ve spolupráci s obcí na Obecním úřadě v Kelčanech.
Stejně jako jsou lidé různí, je různorodý i jejich přístup k ukončení starého roku a přivítání roku nového. Někdo
bere silvestr jako každý jiný den a nemá rád bujaré oslavy, někdo se těší na televizní zábavu, někdo zase musí
plnit pracovní povinnosti. Obec Kelčany se spolu se spolkem KPDZ dohodla na ukončení starého roku 2015
uspořádáním taneční zábavy dne 31. 12. 2015, a to v sále obecního úřadu. K tanci a poslechu hrál vynikající
Slávek Vávra, jehož repertoár je opravdu obsáhlý, od lidových písniček až po úplnou modernu. Kdo nechtěl
tancovat, mohl si s přáteli u stolu povídat. Zábava to byla vskutku příjemná, zúčastnili se i obyvatelé okolních
obcí Vlkoše a Žádovic. Půlnoční výměnu starého a nového roku zpestřil ohňostroj na dvoře obecního úřadu.
Nebyl tak obrovský jak ve velkých městech, ale přesto byl připravený skvěle. Na obloze se střídali různé světelné
i barevné efekty a byla to opravdu pěkná podívaná. Uplynulý rok 2015 skončil, nový 2016 nastoupil a všichni
jsme si popřáli vzájemně zdraví, štěstí a spokojenost. A i když je to už půl roku, co tady vládne číslo 2016, mnohé
se už událo, mnohé změnilo, někomu se život obrátil naruby, někdo má více, někdo méně štěstí, přesto stojí za
to popřát si i nyní hlavně zdraví.
Miroslava Zavrtálková
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Ples KPDZ
Dne 20. února 2016 se konal bál KPDZ, tentokrát se skupinou V.S.P. Band s lehce taneční muzikou a s
netradičním občerstvením – popcornem. Tombola a účast byla příjemná. Těšíme se na příští rok a ještě hojnější
účast.
Milena Kůřilová

Degustace a Košt ovocných pálenek
Letos uspořádal spolek KPDZ za podpory Obce Kelčany již XIV. ročník Koštu ovocných pálenek. Úroda
ovoce byla v roce 2015 velice špatná, a tak se nepočítalo s velkým množstvím vzorků od pěstitelů. Výsledek nás
však mile překvapil, shromáždilo se celkem 1034 vzorků z 93 obcí. Vzorky byly rozděleny do 15 odrůd a dne
11. 3. 2016 proběhla jejich degustace. Degustátorů se sešlo 95 a průměrně koštovali u jednoho stolu 34 vzorků.
Diplomem bylo oceněno 458 vzorků. Co se kvality koštovaných pálenek týká, tu mohli posoudit návštěvníci
koštu, který se konal dne 26. března 2016. A protože je Kelčanský košt pálenek opravdu vyhlášený svojí kvalitou
a dobrým zázemím, v Kelčanech bylo ten den dvojnásobně více občanů než v jiné dny. Zabíjačkové speciality,
koláče, buchty a pomazánky mizely závratnou rychlostí a na čerstvě upečená jelítka se stála řada. Cimbálka
hrála do pozdních večerních hodin a lidé odcházeli spokojení. XIV. ročník již proběhl a příští rok se uskuteční
jubilejní XV. Všichni jste srdečně zváni, vždyť „Mozek, srdce, břuch aj plica, všechno léčí slivovica“. Jménem
spolku KPDZ děkuji Obci Kelčany za podporu a občanům za účast a pomoc.
Josef Čerňanský, předseda KPDZ
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DEGUSTACE

KOŠT
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Evidence obyvatel k 30. 6. 2016

Plán kulturních akcí v 2. polovině 2016

Počet obyvatel:

233 z toho

Turnaj o Šlakův pohár		

9. 7. 2016

		

197 dospělých,

Letní zábava V.S.P. Band

9. 7. 2016

		

36 dětí

Rozloučení s prázdninami

27. 8. 2016

Beseda s důchodci		

27. 11. 2016

Z obce se odstěhovalo:

7 občanů

Mikulášská nadílka		

4. 12. 2016

Do obce se přistěhovalo:

0 občanů

Vánoční kavárna		

18. 12. 2016

Zemřeli:		

3 občani

Zpívání u vánočního stromu 23. 12. 2016

Průměrný věk obyvatel:

40,57 roků

Silvestr 2016			

Životní jubilea 1. pololetí 2016
85 let
Milada Zelinková

75 let
Mária Doložílková

84 let
Michal Kips

60 let
Miroslav Sedlář

80 let
Anna Půčková

31. 12. 2016

TŘÍDĚNí ODPADU
Na Obecním úřadě máte možnost získat
tašky na tříděný odpad. Jedna sada obsahuje
3 tašky na třídění skla, plastu a papíru. Kdo má
zájem, přijďte na Obecní úřad, počet je omezený.
Také bych chtěl poděkovat zato, jakým způsobem
přistupujete k třídění. Podle statistik z EKORu jsme
na tom mnohem lépe než před třemi lety. Tříděním
odpadu můžeme také ovlivnit cenu vývozů popelnic,
to znamená, že pokud budeme i nadále pokračovat
v třídění, můžeme si udržet stávající poplatky za svoz
popelnic.

pozvánka
Rádi bychom Vás pozvali na Rozloučení
s prázdninami, které se uskuteční v sobotu 27. srpna
od 16 hodin na zahradě za Obecním úřadem. Bude
připraven táborák. Vezměte si s sebou špekáčky, pití
pro vás zajistíme. Nejedná se o sobotní odpoledne
jenom pro děti, opět jsou vítáni i ostatní občané Kelčan.

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. 2016
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ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání dne 15. 1. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Výsledky inventarizace a hospodaření obce
k 31. 12. 2015
• Výběr firmy PROKO spol. s.r.o. Zlín na zpracování
projektové dokumentace na stavbu „Kelčany –
kanalizace“ a Smlouvu o dílo
• Prodej pozemku id 63/600 p. č. 221/1 – 43,26 m²
v k. ú. Kelčany
• Dodatek nájemní smlouvy na rybník
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 10/2015

Zasedání dne 10. 2. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2016
• Rozpočtový výhled na r. 2017 – 2018
• Vyhlášení Záměru obce č. 1/2016 na prodej části
pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Kelčany
• Ukončení soudního jednání s p. Kujalovou
• Financování akce „Kelčany – kanalizace“ formou
dlouhodobého úvěru
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Nabídku na organizaci veřejné zakázky
• Zprávu č. 1/2015 kontrolní a revizní komise mikroregionu Podchřibí
• Vyúčtování Obecního plesu

Zasedání dne 14. 3. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 4.270,- Kč pro
město Kyjov, jako podíl na financování „Minimální sítě sociálních služeb“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 7.438,- Kč pro
Charitu Kyjov, jako podíl na financování „Pečovatelské služby Charity Kyjov“ a uzavření veřejnoprávní
smlouvy
• Koupi rodinného domu č. p. 31
• Zahájení výběrového řízení na akci „Kelčany – kanalizace“
• Uzavření příkazní smlouvy s firmou WebSport a
Consulting servise s. r. o. na organizaci veřejné zakázky „Kelčany – kanalizace“
• Nákup nové pojezdové sekačky

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Nabídku firmy Stavební servis.net, s.r.o. na stavební dozor

Zasedání dne 6. 5. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet obce za rok 2015
• Účetní závěrku za rok 2015
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1040010809/002
•
Smlouvu
o
zřízení
věcného
břemene
č. HO-014330037837/001
• Poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku
v pohybu – 20,- Kč/obyvatele obce
• Výpovědi nájemních smluv
• Dodatek č. 1 Smlouvy o zemědělském pachtu
• Uznání závazku vůči Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš ve výši 1.043.647,- Kč
• Výběr Komerční banky k poskytnutí úvěru na kanalizaci
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 1/2016 a 2/2016

Zasedání dne 13. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zahájení výběrového řízení na akci „Kelčany – Přístupový chodník k průmyslové zóně“
• Přijetí dotace ve výši 250.000,- Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje
• Převedení běžného účtu do Komerční banky
• Částku ve výši 13.891,- Kč na výstavbu naučné
stezky mikroregionem Podchřibí
• Výběr firmy REAL-GRANT, s.r.o. na výkon Technického dozoru
• Poskytnutí finančního daru 7.500,- Kč Českému
svazu bojovníků za svobodu Kyjov - na uspořádání
benefičního koncertu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 3/2016
• Zveřejnění výběrového řízení na akci „Kanalizace
Kelčany“ na profilu zadavatele
• Smlouvu DSO o financování kanalizace ve Vlkoši
Zastupitelstvo obce zrušilo:
• Prodej pozemku p. č. 774/2 v k. ú. Kelčany
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