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Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
blíží se opět konec jednoho roku a ani se nechce věřit, že ten čas tak utíká. Máme před sebou Vánoce.
Vánoční svátky – kouzelné dny, které jsou vnímány jako čas štědrosti, vděčnosti, víry, lásky a odpuštění.
Chtěl bych poděkovat všem občanům Kelčan, členům zastupitelstva obce, pracovníkům Obecního úřadu,
členům Klubu přátel a dobré zábavy, a všem, kteří přispěli svojí činností k dobrému soužití v naší obci. Také
bych chtěl poděkovat těm, kteří tvrdí, že to, co dělám je špatně, protože jsou mým hnacím motorem pro lepší
práci v následujícím roce.
O tom, co se nám společně podařilo, se můžete dočíst na následujících stránkách tohoto zpravodaje.
Na závěr vám přeji k blížícím se svátkům vánočním hodně klidu a pohody a v příštím roce 2018 hodně zdraví
a štěstí.

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2017
I v druhé polovině tohoto roku jsme pokračovali s opravami chodníků, zejména těch, které byly poškozeny
překopy po kanalizaci. Asi největším úsekem byla část od Šťastného ke Klimešovému. Tato část byla kompletně
opravena i s obrubníky. V roce 2018 bychom chtěli pokračovat s překládkou zámkové dlažby na zbývajících
úsecích. Všechny práce byly realizovány v režii obce, obecními zaměstnanci, což se také projevilo v ušetřených
nákladech.
Začátkem měsíce října byl osazen chodník k průmyslové zóně dopravními značkami a koncem října proběhla
kolaudace. V plánu máme také propojení tohoto chodníku s chodníkem nad hřištěm. Bohužel i tato krátká vzdálenost podléhá stavebnímu povolení. Uvidíme, jak rychle s námi bude spolupracovat Stavební úřad v Kyjově
a Dopravní inspektorát v Hodoníně, který musí povolit nezbytný přechod pro chodce v křižovatce u rybníka.
Začátkem topné sezóny jsme zjistili, že velmi špatně funguje kotel na Obecním úřadě a jelikož nastala krizová
situace, kdy 15 let starý kotel, vypověděl službu, byli jsme nuceni jej vyměnit za zcela nový kondenzační kotel.
Opraveno bylo i potrubí s radiátory. Úspora bude 30 % v porovnání se starým kotlem. Celková investice byla
140 tis. Kč.
Poslední velkou investicí je výměna všech dřevěných oken na Obecním úřadě. Jak jsem již psal v předchozích
zpravodajích, okna netěsnila, byla již několik let ve velmi špatném stavu a poslední kapkou byl vydatný déšť
v měsíci březnu, kdy nám napršelo skoro do všech místností úřadu. Povedlo se nám zachránit dřevěné parkety,
které se v sále zdvihly do výšky 40ti centimetrů, povrch bude muset být i po sednutí opraven. Tuto zakázku
vyhrála firma RI OKNA a.s. a byla vysoutěžena za necelých 400 tis. Kč včetně zednických prací. Zpětnou aplikaci
parapetů a vymalování špalet opět zajistí naši zaměstnanci. Na tuto akci jsme dostali dotaci z Jihomoravského
kraje ve výši 180 tis. Kč. Kombinací nového vytápění a nových oken zcela jistě získáme úspory nákladů
v následujících letech.
Krátce bych zmínil plánované garáže u statku. Kompletní dokumentace byla předána Stavebnímu úřadu
v Kyjově, ale minulý týden byla naše žádost pozastavena, protože v průběhu projektování a vyřizování vznikla
nová kanalizace, tudíž bude potřeba doložit vyjádření DSO a EON. Věřím, že v jarních měsících roku 2018
budeme schopni stavební místa prodávat.
Radim Konečný, starosta

Původní stav
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KANALIZACE
Stavební práce na kanalizaci začaly 4. prosince 2016 v Kolonce. Začátek výkopových prací nebyl v žádném
případě jednoduchý, protože zem byla promrzlá skoro půl metru. Z tohoto důvodu se kopalo daleko méně,
než se předpokládalo. S neustupujícími mrazy bylo z technologických důvodů přikročeno k úplnému zastavení
všech prací. Koncem února byly práce rozjety opět nanovo. Díky řízeným protlakům, které byly prováděny
z Kolonky podél rybníku k Bílkovému a od přečerpávací stanice č. 3 směrem na Vlkoš, jsme ušetřili spoustu
času a v neposlední řadě i finančních prostředků. Začátkem dubna se začala kopat hlavní silnice. Bylo to v době,
kdy jsem dostával informace o zániku stavební firmy. Do toho všeho se lišila realita s projektovou dokumentací
a bylo nutné rychle reagovat na danou situaci. Namísto překopů ve vozovce se dělaly protlaky a naopak, spádově
nevycházely některé odbočky k RD, ze staré nebo zcela chybějící dokumentace naší dešťové kanalizace nebylo
zřetelné, v jaké výšce se nachází, docházelo ke kolizím, někde i destrukcím. Všechny tyto problémy se řešily
operativně, proto nemohl být dodržen harmonogram prací.
Když už to vypadalo, že jsme vše časově dohnali, tak onemocněl hlavní stavbyvedoucí. Během těchto
dvou měsíců měl náhradu, nicméně dostat se do tak rychle rozjetého vlaku nebylo vůbec jednoduché a trošku
zazmatkoval v jednáních s některými vlastníky rodinných domů. Osobně jsem většinu z vás navštívil a projednal
s vámi individuálně připojení na hlavní kanalizační řád. Ve většině případů jsme všechny připomínky vyřešili
spolu. I když jsem byl na stavbě každý den, nebylo v mých silách zajistit všechno.
Nejhorší chvíle nastaly na přelomu června a července, kdy z firmy odešli kmenoví zaměstnanci, kteří kopali
hlavní silnici. U bývalého statku se práce zcela zastavily a byli jsme nuceni hledat subdodavatele. Po dlouhých
jednáních jsme našli ukrajinskou firmu, která měla velmi dobré reference z ostatních staveb, a to se ukázalo
i při realizaci naší kanalizace. Jen díky nim jsme byli schopni dokončit celé dílo v daném termínu. Hned po
dokončení kanalizace jsme požádali o kolaudaci díla, všechny zkoušky (tlakové i kamerové) dopadly dobře,
ale….. Bohužel jsme nemohli zkolaudovat, protože stále čekáme na kolaudaci Vlkoše, který svou kolaudaci díky
problémům s podzemními vodami stále odkládá. Jen připomínám, že obec Kelčany je vázaná na kolaudační
rozhodnutí obce Vlkoše.
V současné době řeším nově projekty na připojení RD, protože projektant pan Bajza nám vypověděl službu
z časové vytíženosti. Jsem v jednáních s novým projektantem, který má zájem vypracovat projekty na přípojky,
a věřím, že v jarních měsících bychom se mohli připojovat na novou kanalizaci. O dalším průběhu budete
informováni obecním rozhlasem nebo mou osobní návštěvou právě s novým projektantem.
Všem občanům, kteří mají pocit, že jsem se jim dostatečně nevěnoval nebo si představovali jiný přístup, se
omlouvám. Když se poohlédnu zpět, myslím si, že v porovnání s ostatními obcemi budujícími kanalizaci, jsme
si co se týče čistoty, času a kvality práce, vedli velmi dobře. Ještě zbývá doložit na MZe kolaudační souhlas
a závěrečné vyúčtování, o kterém vás budu informovat v dalším zpravodaji.
Radim Konečný, starosta

Práce v obci
Letošní rok byl pro mě hektický, stresový. Začalo to v březnu budováním kanalizace odpadních vod,
pokračovalo renovováním a budováním chodníků, rozbrázděním svahu před domem velkými stroji, vyvracením
kamenů v krajnici atd.
Nevím, jak vy, ale já jsem se musela sama zajímat, jak práce na kanalizaci budou postupovat. To jsem
se ptala dělníků, vedení nebylo vidět. Hlavně jsem potřebovala vědět, kde bude odbočka k domu. S hrůzou
jsem zjistila, že ji chtěli udělat na špatném místě. Tzv. za pět minut dvanáct se to dalo ještě změnit. Relativně.
Při tlakování pod silnicí se zjistilo, že spádově nepůjde septik napojit na kanalizaci. I když hned na začátku
řízení mně bylo řečeno, že u nás bude kanalizace nejhlouběji. To byla teorie, praxe vypadá jinak. Nevím, jak tu
kanalizaci projektovali. V březnu byl u mě ing. Bajza, procházeli jsme u mě prostory sklepu, kolem domu, vše si
fotil a slíbil, že mi do týdne pošle na mail projekt na napojení na kanalizaci. Do dnes čekám zprávu. Nevím, zda
se napojím na kanalizaci, hlavně jak.
Všechna organizace prací na kanalizaci zůstala na starostovi, který evidentně nestíhal nápory dotazů od
občanů a seznamovat je s postupem prací. Sám toho určitě měl až nad hlavu a nervy v „kýbli“.
Je ještě mladý a všechny stresy překonal. Práce se pod jeho vedením dokončily, silnice a chodníky opravily.
V obci je čisto a klid, nebo ne?
Touto cestou děkuji starostovi Konečnému Radimovi, který se půl roku věnoval jen stavebním pracím a dotáhl
vše do správného konce.
Domanská Marie
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STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE OBCE
Většina z nás asi neví, co si má pod strategickým plánováním rozvoje obce představit, proto se teď pokusíme
Vám toto spojení trochu osvětlit. Strategické plánování je nástroj k systematickému řízení jakékoliv organizace,
podniku, regionů i obce. Zaměřuje se na to, aby se mobilizovaly a co nejefektivněji využívaly všechny vlastní
zdroje a včas a správně reagoval na změny v okolním prostředí. Strategické plánování zahrnuje celou řadu
kroků a postupů a je důležitým nástrojem regionálního rozvoje. Nedílnou součástí strategického plánování
rozvoje obce je zapojování veřejnosti do všech jeho fází.
Důvodů pro zapojení veřejnosti je celá dlouhá řada, zde uvedeme jen ty nejdůležitější:
• Chceme poznat naši obec z různých pohledů.
• Chceme využít toho, co víme a umíme. Chceme pojmenovat slabé a silné stránky, problémy a nedostatky.
• Chceme se opřít o vše, co již v naší obci funguje.
• Chceme společně naplánovat, jak bude naše obec vypadat za 10-15 let, tak aby se stalo příjemným místem
k životu, práci, studiu i návštěvám.
• Chceme společně naplánovat konkrétní projekty a činnosti, které povedou k naplnění naší vize.
• Chceme se aktivně podílet na realizaci naplánovaných činností. Chceme přispět tím, čím umíme.
• Chceme vidět za problémem skutečné příčiny.
• Chceme, abyste se přesvědčili, že otevřeným vyjádřením názoru, námětu či nesouhlasu můžete společně
efektivně ovlivňovat veřejné rozhodování.
• Chceme, abyste měli radost ze společných činností. Získali novou energii. Zažili práci v týmu.
• Chceme, abyste uplatnili své znalosti a dovednosti ve prospěch své obce. Naučili se nové věci.
• Vytvořili komunikační platformu - prostor pro setkávání, diskuse, tvořivost.
Každý máme svá přání, sny, vize – představy o budoucnosti!
Abychom vytvořili společnou vizi o budoucnosti naší obce, musíme se ptát všech místních, kterým není
lhostejné, kde žijí a jak zde budou žít jejich potomci a kteří mají zájem se na procesu tvorby budoucnosti podílet.
Ti všichni by pak měli sdílet společně vytvořenou vizi a podílet se na její realizaci v oblasti, kde se cítí být silní
a užiteční.
Naše zákony umožňují účast veřejnosti ve správních, územních i stavebních řízeních a tzv. komunitní
plánování je již dokonce povinnou součástí při zpracování strategického dokumentu „Programu rozvoje obce“.
Obce, města a mikroregiony mají možnost získat dotace a granty na rozvoj kvality života ve svém území.
Důležitým krokem, který vyžaduje nejen EU, ale také národní politiky, je mít podloženu danou aktivitu
prostřednictvím strategického dokumentu. Je tedy velkou výhodou mít svůj „Plán rozvoje“, který podchytí
všechny možné projektové oblasti v rámci jednoho dokumentu a který se stane nejen východiskem pro čerpání
dotací, ale také při rozhodování o realizaci vlastních akcí a aktivit.
Tento strategický dokument je také povinnou součástí podání žádostí do Programu rozvoje venkova
Jihomoravského kraje či jiných národních dotačních programů. Proto i naše obec zahájila jeho zpracování ve
spolupráci se spolkem Kyjovské Slovácko v pohybu. Spolek působí na Kyjovsku již patnáct let a svojí činností
přinesl do regionu stovky milionů korun. Součástí činnosti Kyjovského Slovácka je i strategické plánování se
zapojením veřejnosti.
Strategie má tři povinné části – analytickou, návrhovou a strategickou. V současné době je zpracovaná
analytická část a proběhla dvě komunitní plánování s občany.
První jednání se uskutečnilo ve středu 22. listopadu 2017 od 17:00 hodin v sále Obecního úřadu. Komunitního
plánování se zúčastnilo 22 obyvatel včetně zastupitelů obce a starosty.
Druhé kolo komunitního plánování v obci Kelčany proběhlo o týden později, tedy ve středu 29. 11. 2017. Čas
a místo zůstali stejné. Tentokrát se komunitního plánování zúčastnilo dle prezenční listiny 29 občanů obce.
Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování. Vytvořili tak příjemné,
podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.
Ze společného plánování vzešly důležité podklady pro další zpracování strategie:
• SWOT analýza (analýza slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb),
• klíčové oblasti rozvoje obce,
• návrhy opatření k řešení jednotlivých slabých stránek,
• VIZE budoucnosti obce.
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Stručně z výstupů setkání:
HLAVNÍ SMĚRY BUDOUCÍHO ROZVOJE OBCE KELČANY
DOPRAVA
• nedostatek parkovacích míst
• daleko na autobusovou zastávku
• parkování v obci na silnici
• stání aut kolem silnic, stání kamionů
• parkování tiráků od hospody po hřiště
• cesta do Kolonky
• velká frekvence kamionů v průmyslové zóně
• rychlost projíždějících aut při výjezdu a vjezdu do obce směr Vlkoš
• špatný stav cesty za zahradami
• chybějící chodníky
• velká vzdálenost k zastávce (od Kolonky)
• bezpečnost zastávek u Búd a v zatáčce
• chybí cyklostezky do Vlkoše a do Vracova
VZTAHY - KOMUNIKACE
• nezájem lidí o dění v obci
• bezohlednost mladých vůči starým lidem
• rozpory mezi zastupiteli
• nadřazenost některých lidí
• špatné vztahy s podniky v obci (průmyslová zóna)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
• nedostatek zeleně v obci
• eroze
• špatné hospodaření s půdou
• jednostranné využití rybníku – pouze rybolov
• špatná retenční schopnost krajiny
• chybí vodní nádrž pro rekreační koupání
• projíždění nákladních aut a TIR – hlučnost, ničení vozovky, krajnic
• hluk REMAT (sypání skla)
• brikety – kouř
• průmyslová zóna – hluk, ekobrikety
• špatný stav památek
OBČANSKÁ VYBAVENOST
• chybí obchod, pošta, lékař
• nedostatek stavebních míst
• nedostatek dostupného bydlení
• hospoda - zkulturnit
• chybí kontejnery na tříděný odpad u statku
VIZE – BUDOUCNOST OBCE
• obec Kelčany je atraktivní, přívětivou a upravenou obcí s udržovanými tradicemi a s dostatkem zeleně
• je bezpečným místem pro život s oživeným centrem obce
• podporuje drobné podnikání a kulturu drobného vinařství
• je zapojena do vinařské turistiky
• žije bohatým spolkovým životem
• obyvatelé využívají sportovní a rekreační zázemí (hřiště, rybník…)

5

Kelčanský zpravodaj
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

děti a mládež mají své zájmové kluby
starší občané mají možnost nakupovat v místě nebo dostupnou dopravu za nákupy
mezi občany je poznat sounáležitost, pospolitost a pohostinnost
místní se ochotně zapojují do veřejného dění a podílejí na rozvoji
nezaměstnanost je jednou z nejnižších v regionu
je zde dostatek parkovacích míst a vyhrazené parkoviště pro kamiony
ve všech částech obce jsou vybudované chodníky
komunikace jsou v dobrém stavu
na silnicích jsou zpomalovací prvky
zastávky jsou dobře dostupné, příjemné a bezpečné
veřejné osvětlení a rozhlas jsou bezdrátové
území je pokryto silným signálem pro Internet
obec je propojena se sousedními obcemi sítí cyklostezek
okolní krajina je obnovena, jsou zde protierozní a vodní prvky
má přírodní koupaliště
je plně využit potenciál rybníku s návazností na gastronomii
pečuje o drobné sakrální stavby a památky
pro starší občany je zde přívětivý dům s pečovatelkou službou

Anna Čarková,
předsedkyně spolku Kyjovské Slovácko v pohybu, z. s.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 15. října 2017 jsme se sešli na Obecním úřadě v Kelčanech při slavnostním vítání našich nejmladších
občánků, Laury Vavřinové a Patrika Horáka. Spolu s jejich rodiči i rodinnými příslušníky jsme mohli oslavit tento
šťastný okamžik. Tuto chvíli nám příjemně zpestřily děti z Kelčan, Sofie, Terezka, Eliška a Gituška. Děkujeme
všem za příjemně strávenou odpolední chvilku.
Milena Kůřilová

KROUŽEK ŠIKULA
Letos nám kroužek Šikula začal o něco později. Místnost, kterou děti používají, byla propůjčena stavebnímu
dozoru na kanalizaci. I tak se děti rychle připravily na zdobení našeho vánočního stromečku, kdy ručně ozdobily
72 koulí, které na stromu skutečně jsou. Každá ozdoba symbolizuje jeden dům v obci, takže každý z vás si může
vybrat tu, která se vám nejvíce líbí. Dále děti připravují ozdoby s vánoční tématikou, které vystaví na tradiční
Vánoční kavárně. Vánoční stromeček je skutečně krásný, tímto bych chtěl poděkovat rodině Lukešové (Milošovi
a Ivaně), která nám už podruhé (před 4 lety poprvé) stromeček darovala.
Radim Konečný, starosta
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CO NOVÉHO V KELČANECH
Houpačka Májenka

Magnetické měření

Houpačka Májenka se nachází na staré
Kelčanské cestě z Kyjova ke Chrastí. Nabízí
krásný výhled na obec Kostelec. Vznikla spolu
s dalšími 13 houpačkami na Kyjovsku. Jedná se
o projekt s názvem Rozhoupaná Kyjovská krajina,
který vymyslel Ing. Tomáš Kolařík s několika svými
kamarády a realizoval je spolu s dobrovolníky za
podpory firmy Vetropack Moravia Glass v rámci
grantového programu Malé věci kolem nás.
Houpačky mají za cíl ukázat lidem zajímavá místa
v přírodě a krásy zdejší krajiny a vytvořit místa
odpočinku na vycházkách. Proto jsou umístěny
v blízké vzdálenosti od obcí.
Více informací o houpačkách můžete najít
na Facebooku, skupina Rozhoupaná kyjovská
krajina.

Kelčany se staly středem magnetického světa dne
19. září 2017 v Praze během konference "Magnetic
Measurements“, která se koná každý druhý rok
v hlavním městě ČR v přítomnosti největších
světových odborníků v oblasti magnetického měření.
Při této příležitosti Dr. Michal Janošek konečně
představil výsledky několikaleté práce v geomagnetické observatoři, kterou Elektrotechnická fakulta
ČVUT umístila právě v Kelčanech.
Ve vinném sklípku pana doc. Mattia Butty je umístěn
velmi přesný senzor magnetického pole založený na
fluxgate. Ten je schopný změřit i nejmenší odchylky
geomagnetického pole. Jde o velmi výkonný přístroj,
který neodhaluje pouze pomalé odchylky zemské
magnetické osy, ale měří i vliv sluneční erupce na
magnetosféru naší planety.
Je to měření, které nelze již provádět v Praze
a v jejím okolí z důvodu magnetického ruchu, který
hustá výstavba způsobuje. Za účelem těchto měření
představují Kelčany ideální místo díky své vzdálenosti
od zdrojů magnetického hluku, který způsobují např.
tramvaje nebo elektrické vlaky. Je nutno k tomu
dodat, že vinný sklípek svou šestimetrovou hloubkou
zajišťuje výbornou tepelnou stabilitu, což je nutná
podmínka nejenom k výrobě dobrého vína, ale i pro
stabilitu magnetických senzorů.
Typická geomagnetická observatoř potřebuje
stálou teplotu získávanou pomocí chladicích a topících systémů, což vyžaduje velké množství energie
(a proto velké finanční investice). Ve vinném sklípku pana doc. Butty jsou naopak magnetické senzory
udržovány při stálé teplotě díky přírodě.
V průběhu konference byly porovnány údaje
získané v kelčanské geomagnetické observatoři
s výsledky měření z observatoře Polom v severních
Čechách, kterou spravuje Armáda ČR, a s výsledky
měření z observatoře Akademie věd ČR v Budkově.
Tato tři měřící místa představují zásadní trojúhelník
k velmi přesnému měření zemského magnetického
pole v naší zemi. S těmito třemi body můžeme měřit
s vysokou přesností změny magnetického pole po
celém území ČR. Tato měření jsou velmi užitečná,
například k prevenci výpadků, které způsobují
sluneční erupce, a jako podpora pro navigační
systémy.
A právě jedno z těchto měřících středisek je
v naších Kelčanech!
J. Kubíčková

Radim Konečný, starosta
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CHARITA KYJOV

…pomáháme žít lepší životy.

Vážení spoluobčané,
po čase bychom se vám opět rádi připomněli a seznámili vás s poměrně širokým spektrem činností Charity
Kyjov. Mnozí z vás denně potkáváte auta s logem charity, či jiným způsobem se setkáváte s charitním dílem.
Pro ucelenost Vám nabízíme přehled služeb, které Charita Kyjov poskytuje ve 24 obcích kyjovského regionu.
Charitní dům pokojného stáří v Čeložnicích slouží seniorům, kteří nemohou ze zdravotních nebo sociálních
důvodů pobývat ve vlastním prostředí. Služba usiluje o vytvoření domova rodinného typu; respektuje důstojnost
a svobodu svých uživatelů, zajišťuje jejich základní životní potřeby, podporuje je v soběstačnosti a aktivním
životě i ve stáří. Obyvatelům v terminálním stadiu je zajišťována intenzivní péče s prvky péče hospicové. Dále
zde nabízíme různé formy aktivizace a naplňování duchovních potřeb uživatel. Sociální služby jsou poskytovány
v nepřetržitém provozu. Kapacita domova je 26 míst ve 12 dvoulůžkových a 2 jednolůžkových pokojích. Jedná
se o dvoupodlažní budovu, k níž náleží zahrada, vlastní kuchyně, prádelna. Uživatelé mají k dispozici jídelnu,
společenskou místnost a kapli. Také mají možnost využít posezení před domem či na balkóně a k dopravě mezi
podlažími budovy mohou využít výtahu. Výhledově, by pak ke zkvalitnění služby i života uživatel měla přispět
nově zakoupená sousední budova se zahradou.
Charitní pečovatelská služba Kyjov poskytuje služby seniorům a lidem se zdravotním postižením v domácím
prostředí. Péči poskytujeme ve všech obcích kyjovského děkanátu. Našim uživatelům nabízíme základní úkony
péče, tj. pomoc při osobní hygieně, zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, dovoz obědů. V letošním roce
službu využívalo cca 220 klientů, u nichž jsme vykonali kolem 25 000 návštěv. Sociální služby poskytujeme od
pondělí do neděle v době od 7 do 20 hodin včetně víkendů a svátků.
Ošetřovatelská služba - domácí zdravotní péče provádí zdravotní výkony v Kyjově a okolních obcích
v domácnostech pacientů. Jedná se především o aplikace injekcí a inzulínu, odběry biologického materiálu (krev,
moč), měření krevního tlaku, převazy ran, ošetřování stomií a výměny katetrů. Tuto službu ordinuje praktický
lékař pacienta a je plně hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou. Během roku takto ošetří 9 našich zdravotních
sester přibližně 700 pacientů, u kterých provedeme kolem 18 000 návštěv.
Domácí hospicovou službu poskytujeme v rodinném prostředí pacienta. Jde o paliativní službu, která
komplexně řeší potřeby fyzické, sociální, emoční a duchovní a je zaměřena na kvalitu života pacientů v konečné
fázi života. Pracovní tým je sestaven z vyškolených pracovníků, zahrnující lékaře‑odborníka na léčbu bolesti,
psychologa, duchovního, sociálního pracovníka, zdravotní sestry a pečovatelky.
Občanská poradna poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří prožívají tíživou životní situaci; např. řeší dlouhodobě
nepříznivou finanční situaci, zadlužení nebo akutní krizi – ztrátu bydlení. Již několik let jsou ústředním tématem
problémy s exekucemi a dluhy a s tím spojená problematika majetkoprávních vztahů. V letošním roce jsme
poskytli pomoc 300 jedincům a uskutečnilo se 990 setkání. Většina osob přišla opakovaně. Každé první úterý
v měsíci službu provozujeme i ve Bzenci v prostorách Městského úřadu. Provozní doba: v pracovní dny: 8:00 –
11:00 hod., 12:30 – 15:30 hod. Tel. kontakt: 724 353 902, 518 323 767.
Klub Bárka je nízkoprahové zařízení, poskytující sociální služby a bezpečné zázemí pro trávení volného času
dětem a mládeži ve věku 11 - 26 let z Kyjova a blízkého okolí, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
nebo svým jednáním, popř. životním stylem jsou vznikem této situace ohroženi. Vítán je každý, ať už potřebuje
pomoc a podporu při řešení nelehké životní situace, ve které uvízl, nebo si prostě chce jen popovídat s kamarády
či pracovníky a trávit volný čas. U nás najdete např. knihovnu, hudební zkušebnu, pravidelně pouštíme filmy,
realizujeme zajímavé besedy na různá témata (šikana, drogová závislost, vztahy a podobně). V průběhu roku
nabízíme tvořivé dílny. Otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá: 14:00 – 18:00 hod. (prázdniny 10 – 14 hod.). Facebook:
Bárka klubovna, www.klubbarka.cz
Kontaktní centrum – víceúčelová drogová služba: Hlavním cílem Kontaktního centra je poskytovat komplex
odborných sociálních služeb ambulantní a terénní formou pro uživatele návykových látek a jejich příbuzné
a blízké. Tyto služby jsou službami aktivního vyhledání skryté populace a první linie kontaktní a poradenské
práce. Posláním Kontaktního centra je ochrana veřejného zdraví před negativními důsledky užívání nelegálních
návykových látek a alkoholu, tedy zejména těch, kteří drogy neužívají, před důsledky tohoto jevu ve společnosti.
K základním službám Kontaktního centra a Terénních programů patří: sociální a zdravotní poradenství,
terapie a poradenství v oblasti závislostí a jejich řešení pro uživatele drog, alkoholu a jejich partnery a blízké,
zprostředkování léčby závislostí, podpora v abstinenci a prevence relapsu, testování na infekční nemoci (vir HIV,
hepatitidy typu B a C), motivační práce s klienty na změně životního stylu, rodinná mediace, poskytování odkazů
na jiné sociální služby a odborníky, výměna injekčního materiálu (použitých injekčních stříkaček a jehel). Dále
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nabízíme přednášky pro rodiče a pedagogy a v současné době ve spolupráci s Centrem pro rodinu realizujeme
Prevenci ve školkách a v 1. třídách ZŠ.
Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek: v rámci této služby je možné si u nás zapůjčit např.
elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, stolky k lůžku, mechanické invalidní vozíky, chodítka,
klozetová křesla a další.
Sbírky a humanitární pomoc: Tato činnost je nedílnou součástí charitní služby. Díky vašim darům můžeme
pomáhat lidem potřebným a těm, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Skrze humanitární pomoc jsme připraveni
přispět i ke zmírnění důsledků při živelných pohromách a neštěstích u nás i v zahraničí. V letošním roce jsme
se podíleli např. na materiální sbírce pro chudé na Haiti, pomáhali jsme i obětem v USA, zasaženým hurikány
Irma a Edwards a opětovně se zapojili do projektu „Vánoční balíček“ pro děti v dětských domovech na Ukrajině.
Chceme Vám touto cestou poděkovat za přízeň a podporu charitního díla. S nadcházejícím koncem roku Vám
přejeme požehnané svátky vánoční a do nového roku zdraví, pokoj, lásku a porozumění blízkých, i těch, s nimiž
se budeme v novém roce setkávat.
Kontaktní údaje:
			
Více informací na:

Charita Kyjov, Palackého 194/30, Kyjov, PSČ 697 01
Tel.: 518 614 129
http://www.kyjov.charita.cz/

KYJOVSKÝ FÉNIX POMÁHÁ NEMOCNÝM I PEČUJÍCÍM
V Kyjově obecně prospěšná společnost Fénix působí již od roku 2012. Letos v roce 2017 došlo v Sociálněpsychiatrickém centru Fénix k významným organizačním změnám. Informace o nových i zavedených službách
poskytla vedoucí denního stacionáře Mgr. Radka Galanová
Od začátku roku 2017 nabízíme novou registrovanou sociální službu – sociální rehabilitaci. Tato služba
je bezplatná. Je určena lidem, kteří mají duševní potíže. Jsou v situaci, kdy se například chystají na návrat
z léčebny a potřebovali by někoho, kdo by je podpořil. Služba má pomoci lidem, kteří ztratili svou sebejistotu
a sebedůvěru, přitom ale musí řešit problémy, například v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, vztahů,
a neví si rady. Tato služba je poskytována jak v ambulanci – Urbanova 625, tak v terénu, v domácím prostředí
nebo na veřejných místech.
Již zavedenou a osvědčenou službou je denní stacionář. Do cílové skupiny patří zejména lidé trpící
Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence. Lidé se sem dostanou na základě doporučení lékaře
– psychiatra nebo neurologa. Provozní doba denního stacionáře je každý všední den od 8:00 do 15:00 hodin.
Tato služba je úhradová. Uživatelé platí 30 Kč za hodinu, podle skutečně stráveného času v denním stacionáři.
A jak vypadá pobyt ve stacionáři? V úvodu každého dne dáme prostor uživatelům, aby se s námi podělili
o to, čím momentálně žijí. Potom následují nejrůznější aktivity. Nabízíme tělesné cvičení, procházky po okolí.
Oblíbený je poslech hudby, zpěv nebo arteterapie. Pro posílení kognitivních schopností zařazujeme do programu
skládačky, různé doplňovačky, kvízy nebo trénink paměti. Držíme se zásady, že tyto činnosti mají přinášet
nejenom poznání, ale také radost a oživení. Jde nám o to, aby se u nás senioři cítili dobře, bezpečně a volně.
Lidé s demencí u nás mohou strávit příjemný a smysluplný den, zatímco jejich rodina se v klidu věnuje jiným
záležitostem.
Dvakrát do měsíce se v budově SPS Fénix schází svépomocná skupina pečujících o lidi s Alzheimerovou
nemocí nebo jiným typem demence, kde rodinní pečující získají cenné informace a prostor ke sdílení nelehkých
zkušeností, které s sebou přináší život s člověkem postiženým demencí.
Sociálně-psychiatrické centrum Fénix sídlí v Kyjově naproti letního kina na Urbanově ulici č.p. 625.
Další informace případní zájemci o služby najdou na
internetových stránkách:
http://www.fenix-centrum.cz a na Facebooku.
Kontaktujte naše pracovníky na telefonu:
602 699 146 nebo 774 740 889.

Prostory denního stacionáře Sociálně-psychiatrického centra Fénix v Kyjově

Tým SPC Fénix
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KAM DÁL V KARIÉŘE?
Udělejte první krok za vysněným cílem
Vzpomínáte na to, čím vším jste chtěli být jako malé děti, náctiletí? Komu z vás se podařilo dávný sen
proměnit ve skutečnost? Téma profese se chtě nechtě v našem životě objevuje už od mateřské školy. Jak
ale vybrat tu správnou? Kdy uvažovat, že je na čase brát tyto úvahy zcela vážně? Možná dříve, než si vůbec
dokážete představit. Skvělým pomocníkem může být kariérový poradce – odborník, který dobře pracuje s dětmi,
dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláváním. Je dostupný úplně pro každého.
Volba povolání
Služby, které pomáhají najít smysl profesního směrování, již čtvrtým rokem poskytuje Centrum vzdělávání
všem (CVV). Je odborníkem v rámci individuálních i skupinových aktivit a prezentuje se také na veřejných
akcích typu veletrhy pracovních příležitostí.
„Můžete nás navštívit na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji (Brno, Hodonín, Boskovice a Znojmo).
Lidem v odlehlých částech regionu se chceme přiblížit pomocí online služeb. Těší nás rostoucí zájem o skupinové
programy, například Re:START pro rodiče na/po rodičovské dovolené. Kariérové poradenství chceme podpořit
především na základních, středních a vyšších odborných školách,“ popsala současnou strategii vedoucí centra
CVV Hana Rozprýmová. Velký krok dopředu v této oblasti činí právě Jihomoravský kraj. Jako jediný v ČR
zajišťuje dostupnost kariérového poradenství v takovém rozsahu.
„Dlouhodobě pracujeme s jednotlivci a jsme navázáni i na další instituce. Spolupracujeme s HR odborníky
v oblasti kariéry i se školami. Poskytujeme maximálně až 10 konzultací, zpravidla ale zájemci využijí v průměru
dvě až tři,“ upřesnila Miluše Těthalová, kariérová poradkyně, která má na starosti pobočku v Hodoníně.
Konzultace probíhají zdarma v diskrétním prostředí. Jen za loňský rok jich poradci CVV absolvovali více
než 500. „Na pohovor jsem šla s daleko větším sebevědomím. Cítila jsem se příjemně a sebejistě a hlavně
jsem věděla, že to je práce, kterou skutečně hledám,“ prozradila Martina, absolventka vysoké školy. Služeb
CVV využila v době, kdy hledala pracovní uplatnění. Během několika setkání odcházela s jasnou vizí, co chce
v životě skutečně dělat. Zjistěte více informací o kariérovém poradenství na www.vzdelavanivsem.cz, nebo se
rovnou objednejte na konzultaci:
Martina Milotová
kariérová poradkyně - Brno, Boskovice
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701
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Miluše Těthalová
kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343

Radka Kučerová
kariérová poradkyně - Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592
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Akce, které již proběhly:
Kelčanský svátek – výročí 200 let kaple - 30. června až 2. července
Milí spoluobčané,
chtěl bych vám připomenout Kelčanský svátek, který letos připadl na dny 1. až 3. července. Byl významný
tím, že oslavil dvousté výročí postavení naší kaple.
V pátek 1. července se uskutečnil fotbalový zápas svobodní versus ženatí, u kterého není důležitý výsledek,
ale setkání občanů Kelčan. V sobotu 2. července byly odpoledne otevřeny „búdy“ s připravenými kvalitními
vzorky vín a občerstvením. K poslechu hrála cimbálová muzika. Večer byla taneční zábava, na které hrála
Moravanka Jana Slabáka, provázena slovem herce a moderátora Zdeňka Junáka. Oba tito pánové mají s naší
obcí mnoho společného. Zdeněk Junák prožil dětství v naší obci a Jan Slabák je rodákem z naší obce. V tento
slavnostní den jim bylo předáno čestné občanství obce Kelčany.
V neděli 3. července byla sloužena Otcem Radomírem Němečkem mše sv. v naší kapli Navštívení Panny
Marie. Otec Radomír Němeček působil ve farnosti Vracov, kde patří i Kelčany. Jemu a dalším kněžím, kteří
působili v naší obci, byla předána plaketa a děkovný dopis od všech občanů za duchovní vedení. Po skončení
mše sv. na Obecním úřadě se konalo pohoštění věřících s oběma duchovními. Dechová hudba Vracovjáci
doprovázela mši sv. a následně hrála k poslechu i při setkání farníků na Obecním úřadě.
O tom, že se Kelčanský svátek vydařil, svědčí poděkování pořadatelům nejen od našich spoluobčanů,
ale i od přespolních návštěvníků.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu svátku a též
následném úklidu.
Pavel Šnajdr, místostarosta
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Fotbalový zápas
Dne 30. června 2017 se na hřišti v Kelčanech sešli ženatí, svobodní a přihlížející diváci. Začátek zápasu byl
plánován na 18.00, ale hráči se scházeli jak šváby na pivo a zápas začal se zpožděním. První půle nabídla
šance na obou stranách, ale góly padly pouze do branky ženatých. V druhé půli ženatí odpadli fyzicky a tak
svobodní více útočili a zahazovali šance. Zápas skončil výsledkem 5:0 pro svobodné. Zápas byl ukončen
o nějakou minutku dřív, kvůli průtrži mračen. Důležité, ale bylo, že se nikomu nic nestalo, všichni se pobavili
a udělali si žízeň.
Marek Kůřil

Otevřené Kelčanské búdy
Dne 1. července 2017 se uskutečnil III. ročník Otevřených sklepů v lokalitě - Kelčanské búdy. Účelem
bylo jako vždy nejenom ochutnávání vín jednotlivých vinařů, ale hlavně přátelské setkání a povídání
mezi rodáky i lidí ze vzdálenějších končin. Své sklepy otevřelo deset vinařů, kteří nabídli k ochutnání svá
vína. Příjemnou atmosféru umocňovala cimbálová muzika Mladí z Čejče, která se postupně přesouvala
po celém prostoru lokality, aby nebyli ochuzeni žádní návštěvníci. Večer byla akce zakončena zábavou
za účasti dechové hudby Moravanka. Počasí přálo, takže nic nebránilo tomu vychutnat si pobyt
u jednotlivých vinařů. Škoda jen, že někteří vinaři své sklepy neotevřeli. Možná z ostychu. Příkladem by jim mohl
jít společný kamarád a vinař z Itálie Mattio Butta, který se akce zúčastňuje každý rok.
Na další setkání se těšíme příští rok 30. 6. 2018 v sobotu ve 14 hodin.
Miroslav Mezihorák
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Nedělní mše svatá s pohoštěním
Kulturní a duchovní dědictví spojuje lidi!
Letošní Kelčanský svátek byl spojen s oslavami dvoustého výročí místní Kaple Navštívení Panny Marie.
Stejně jako celá obec, tak i farnost se na slavnost důsledně připravovala. U příležitosti tohoto výročí byla vydána
brožura „200 let Kaple Navštívení Panny Marie“. Dočtete se v ní o historii kaple i obce, něco ze vzpomínek
místních obyvatel a prohlédnout si můžete i fotografie z dávnější i nedávné minulosti. Vyvrcholením bohatého
kulturního programu, který probíhal od pátečního odpoledne, byla nedělní slavnostní mše svatá. Kaplička, jako
hlavní oslavenec, byla patřičně vyzdobena. Začátek mše byl stanoven na 10:30 hod. Ráno jsme s obavami
vzhlíželi k obloze, protože v minulých letech byla mše provázena vydatnými dešti a i toto nedělní ráno se po
obloze honily mraky. Prostranství před kapličkou se začalo zaplňovat už dávno před zahájením mše, a to jednak
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místními, ale i účastníky z okolních obcí, Vlkoše, Skoronic a Žádovic i Vracova. Déšť se nakonec dostavil, ale
zdaleka ne v takové intenzitě jako v letech předchozích. Bylo to po dlouhých obdobích sucha spíše příjemné
osvěžení. Slavnostní ráz dodala i účast hostujícího P. Radomíra Němečka, který působil v naší farnosti v letech
1990 – 2000. Společně s naším duchovním otcem P. Janem Liškou koncelebroval mši a povzbudil farníky milými
slovy, vzpomínkami a pozdravy. Zpěvy lidu provázela dechová hudba Vracovjáci, která podtrhla vznešenost
chvíle a stejně tak zpěvy děvčat z vlkošské schóly. Po ukončení mše bylo připraveno bohaté občerstvení,
tentokrát v sále Obecního úřadu. Příjemnou atmosféru i zde podpořila hudební produkce. Účastníci besedovali,
zpívali a nejmladší i tancovali do popoledních hodin. Domů jsme odcházeli osvěženi na duši i na těle a odnášeli
si příjemné zážitky. Akce byla důkazem toho, že i v malé obci se dějí velké věci a že duchovní odkaz a kulturní
dědictví lidi spojuje!
Anna Čarková

PODĚKOVÁNÍ
Pátek – přátelské fotbalové utkání – svobodní – ženatí
Sobota – otevírání vinařských sklepů, taneční zábava s Moravankou
Neděle – slavnostní mše svatá, občerstvení
Zúčastnili jsme se všech akcí a byli jsme nadmíru spokojeni. Zajišťování, příprava a organizace všech akcí
určitě zabrala hodně času a nervů, ale stálo to za to. „Třešničkou“ na závěr Kelčanského svátku byla účast Pavla
Šnajdra a Veroniky Dikovské v kroji při slavnostní mši svaté. Hrozně se mně to líbilo.
Chci touto cestou moc, moc poděkovat zastupitelům naší obce a jejich rodinným příslušníkům za perfektně
a detailně připravený, prostě pohodový průběh Kelčanského svátku. Především Pavlu Šnajdrovi, který měl
veškerou organizaci na svých „bedrech“.
Domanská Marie
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli na stavbě pódia na hřišti, které bylo dokončeno pět hodin před
příjezdem Moravanky. Poděkování patří Jožkovi Něničkovi, Romanovi Šťastnému, Jožkovi Čerňanskému,
Františkovi Zavrtálkovi, Pavlovi Kůřilovi a také obecním zaměstnancům, kteří ve svém volném čase společné
dílo obce a Klubu přátel a dobré zábavy, zdárně stihli dokončit.
Radim Konečný, starosta
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Rozloučení s prázdninami
V sobotu 2. září 2017 jsme se sešli u ohýnku v obecní zahradě. Oproti minulým ročníkům se počasí umoudřilo,
takže jsme si mohli s dětmi upéct špekáčky a nepekli jsme se zároveň s nimi, ale příjemně se ohřáli. Mezi chody
si všichni velcí i malí mohli vyzkoušet vytvořit zvířátka z balónků. Doufáme, že si všichni pohodové odpoledne
užili. Těšíme se na příští rok a zároveň všem moc děkujeme za účast.
Milena Kůřilová

Beseda s důchodci
I letošní Beseda s důchodci se konala v místní hospodě, kde jsme opět pozvali Slávka Vávru, aby svou
hudbou a zpěvem zpříjemnil nedělní odpoledne. Ale nejenom on, pozvání přijaly Pastelky z Kyjova, které svým
vtipným hudebním vystoupením přispěly k příjemné atmosféře. Věřím, že v příštím roce bude účast větší,
ale i tak jsme rádi za vaši návštěvu.
Radim Konečný, starosta

Stavění vánočního stromku
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Letošní stavění vánočního stromu začalo brzy zrána. Teploty dosahovaly -6ti stupňů a prostor, kde jsme měli
stromek uřezat a položit, nebyl až tak velký. Po důkladném zahřátí všech svalů (slivovicí) jsme se na to vrhli.
Nikdo nečekal, že bude strom za tak krátkou chvíli i na vlečce a na cestě k obci. Stejným způsobem probíhalo
i stavění stromu, stál tak rychle, jak rychle padal… Zbylou práci dokonaly naše děti, které si stromeček nazdobily
svými ozdobami.
Radim Konečný, starosta
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Mikulášská besídka

Fotografie ze všech akcí naleznete na www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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Evidence obyvatel k 8.12.2017

Plán kulturních akcí v roce 2018
Obecní ples 				

13. 1. 2018

200 dospělých,

Fašank 				

10. 2. 2018

36 dětí

Bál KPDZ 				

17. 2. 2018

Dětský maškarní karneval 		

24. 2. 2018

Počet obyvatel:

236 z toho

		
		
Z obce se odstěhoval:

1 občan

Degustace 				

9. 3. 2018

Do obce se přistěhovalo:

0 občanů

Košt ovocných pálenek 		

24. 3. 2018

Narodily se:		

2 děti

Průměrný věk obyvatel:

41,59 roků

Slet čarodějnic 			

30. 4. 2018

Dětský den 				

2. 6. 2018

Životní jubilea 2. pololetí 2017
93 let
Antonie Kostelanská

84 let
Jan Půček
Anna Bradáčová

88 let
Ludvík Bradáč

75 let
Ludmila Langová

85 let
Štěpán Zelinka

70 let
Jan Svoboda

Kelčanský svátek Den otevřených sklepů 		

30. 6. 2018

Kelčanský svátek – mše svatá

1. 7. 2018

Šlakův pohár 				

21. 7. 2018

Rozloučení s prázdninami 		

1. 9. 2018

Beseda s důchodci 			

25. 11. 2018

Mikulášská nadílka 			

8. 12. 2018

Vánoční kavárna 			

16. 12. 2018

Zpívání u vánočního stromu 		

23. 12. 2018

MOŽNOST ZAKOUPENÍ
Na Obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář, ve kterém jsou všechny akce, které se budou konat v příštím
roce v naší vesnici a také tam naleznete, který týden se vyváží bio popelnice a který týden se vyváží komunální
odpad. Cena je 50,- Kč.
Radim Konečný, starosta

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Prodej pololetních a ročních známek na vývoz popelnic bude probíhat od 15. ledna do 31. ledna 2018.
Výše poplatků zůstává stejná jako v letošním roce
450,- Kč/osobu/rok. Dále se budou vybírat poplatky
za psa.
POZOR! V roce 2018 se nebude vybírat jednorázové
stočné v naší obci.

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 15. 8. 2017

Zasedání dne 8. 11. 2017

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK –
územní plán
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce a.s.
• Vyhlášení záměru obce č. 2/2017 na pronájem
části pozemku p.č. 206 v k.ú. Kelčany
• Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě – technický
dozor

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Výběr firmy RI OKNA a.s. Bzenec jako dodavatele
oken pro budovu OÚ
• Plán inventur a navržené členy inventarizační
komise
• Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
• Přijetí dotace ve výši 180.000,- Kč z rozpočtu
Jihomoravského kraje – na výměnu oken

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 3/2017, 4/2017 a 5/2017
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za
I. pololetí 2017
• Vyúčtování Kelčanského svátku

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 7/2017 a 8/2017
• Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2016

Zasedání dne 22. 9. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření nájemní smlouvy se společností Remat
Glass s.r.o. na část pozemku p.č. 206
• Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička na
společný nákup energií
• Výměnu oken v budově OÚ a oslovení firem
k předložení cenové nabídky
• Vyhlášení záměru obce č. 3/2017 na prodej části
pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Kelčany
• Odkoupení 6 pozemků od Města Kyjova
(u fotbalového hřiště)
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
27. 9. 2016 na akci „Kanalizace Kelčany“
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 6/2017

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. 2018
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POZVÁNKA
Rádi bychom Vás pozvali
na tradiční Zpívání u vánočního stromku,
které se uskuteční

23. prosince 2017 od 17:00 h

před Obecním úřadem.
Vystoupí mužský sbor ze Sobůlek a děti z Kelčan.

