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Z pera starosty obce ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
dostává se vám do rukou další vydání Kelčanského zpravodaje, bohužel o měsíc později ale přece. Je to
poslední zpravodaj v tomto volebním období, proto si myslím, že by bylo vhodné něco málo zrekapitulovat.
O věcech, které se současnému zastupitelstvu povedly, se můžete dočíst na následujících stránkách, nejlépe je
to čitelné v tabulce. Rád bych nastínil i pár věcí, které se nepovedly, protože ty vidět příliš nejdou. Jednou z nich
je stavební povolení na garáže pro naše občany, které se vyřizuje už dva roky a výsledek není zatím žádný.
Také se nám nepodařilo za tři roky dotáhnout do konce nový Územní plán, který by řešil novou výstavbu rodinných domů v naší obci. Bohužel, práce některých úředníků je zarážející a neomluvitelná. Dalším nevyřešeným
úkolem je hlavní cesta a dešťová kanalizace. Několikrát jsem oslovil Státní údržbu silnic Jihomoravského kraje
a výsledek, kromě 3 zabetonovaných kanálů, žádný. Ve stížnostech na nedostatečnou údržbu a poškozování
cizího majetku budu i nadále s vaší pomocí pokračovat. A poslední velkou záležitostí je několikrát zmiňovaná
splašková kanalizace. Celá akce byla směřovaná na rok 2017, bohužel jsme z již známých důvodů kolaudovali
až v červnu 2018. Proto nebude také celá kanalizace do konce volebního období vyúčtovaná, zkontrolovaná
a dořešená.
Začíná srpen, půl prázdnin je za námi, ale také ještě před námi a počasí dětem opravdu přeje. Čas koupání,
výletování a dovolených pro někoho právě začíná, tak vám přeji krásně prožité prázdniny, užijte si dovolenou,
buď doma nebo v zahraničí a budoucím prvňáčkům přeji radostný nástup do prvních tříd.

Údržba obce v roce 2018
V jarních měsících jsme opět navázali na opravy
obecních chodníků. Věřte, nevěřte, do dnešního dne
bylo nově přeloženo 910 metrů čtverečních. Jediným
neopraveným úsekem je střed obce, cca 100 m, který se zcela jistě dokončí do konce stavební sezóny.
Tím bude dokončena kompletní výměna betonové
dlažby za zámkovou a vznikne jeden pěkný celek.
Velkou výhodou je i výměna odvodňovacích žlabů,
které byly v mnoha případech rozbité nebo příliš hluboké. Celkové náklady na materiál činily 376 tisíc Kč.
Díky výborně odvedené práci obecních zaměstnanců, obec ušetřila na práci necelý milion korun, které
jsme mohli použít na jiné investice, například na výměnu nových plastových oken na budově Obecního
úřadu nebo pořízení nového kondenzačního kotle.
Poslední větší investicí bylo pořízení nového traktorku na sečení trávy.
Radim Konečný, starosta
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Kanalizace
Před třemi lety jsme se pustili do kanalizace. Výstavba proběhla s problémy, ale to už je za námi. Po devíti
měsících jsme v červnu mohli zkolaudovat. To se také stalo. Jsem rád, že máme v obci tolik občanů, kteří chápou situaci a chtějí se dobrovolně napojit na nově vybudovanou splaškovou kanalizaci. K dnešnímu dni máme
napojeno 23 rodinných domů.
Upozorňuji, že termín na připojení všech domácností je do konce listopadu 2018. Ke každé napojené a nezasypané přípojce musí být přivolán pracovník čistírny odpadních vod nebo já k převzetí a podepsání smlouvy.
Šachty a trubky jsou stále k dispozici na OÚ za velmi výhodných cenových podmínek pro všechny občany Kelčan. K zaplacení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budete vyzváni obecním rozhlasem. Předpokládám ale, že to bude až koncem roku 2018 nebo později.
Také upozorňuji na nutnost vytyčení plynovodu nebo vodovodu před výkopovými pracemi, pokud vaše přípojka tyto sítě kříží. Při nedodržení těchto podmínek může správce sítí nařídit opětovné vykopání s následnou
kontrolou. Jakékoliv porušení sítí jde na vrub zhotovitele přípojky. Pokud někdo neví, kudy sítě vedou, informace
získá na OÚ. V současné době se vyřizuje stavební povolení na prodloužení kanalizace a vodovodu v uličce Na
Pantlíkáči, kde je zájem o novou výstavbu a v příštích dvou letech by měla proběhnout výstavba třech nových
rodinných domů.
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Napojení na kanalizaci
Postup při napojení na kanalizaci pro občany, u kterých se budovala oddílná kanalizace, a pro napojení mají
revizní šachtu DN 400 umístěnou za ostatními sítěmi.
1. Před záhozem napojení na kanalizace proběhne kontrola od provozovatele kanalizace (svazek obcí)
nebo starosty obce. Bude zhotovena fotodokumentace.
2. Do nové přípojky budou svedeny pouze splaškové vody.
3. Dešťové vody budou svedeny do stávající kanalizace.
4. Proběhne kontrola odběru pitné vody:
- v případě prokazatelného napojení studny do nemovitosti, bude probíhat vyúčtování dle směrných čísel (31 m³
na osobu a rok)
- při používání pitné vody pouze z vodovodního řádu bude vyúčtování probíhat dle spotřeby na vodoměru nemovitosti.
5. Po ukončení kontroly bude podepsána smlouva na odvádění odpadních vod (proběhne mimořádný odečet
z vodoměru, nebo se bude od podpisu smlouvy počítat průměr spotřeby na osobu a rok).
Všechny nemovitosti je nutno napojit na kanalizaci do konce listopadu 2018. Nemovitosti, které tak
neučiní, budou provozovatelem kanalizace vyzváni k prokázání s nakládáním s odpadními vodami.
V případě neprokázání nakládání s odpadními vodami proběhne v nemovitosti kontrola v součinnosti
s vodoprávním úřadem.
Radim Konečný, starosta

Garáže

Stavební povolení na garáže u statku bylo prozatím pozastaveno. Majitelé sousední nemovitosti vznesli
námitky a na jejich vyžádání musela obec vypracovat nové posudky na zastínění jejich pozemku a dopady na
životní prostředí. V současné době byly všechny požadované dokumenty doloženy na stavební úřad a věřím,
že v brzké době dojde k povolení stavby. Pokud se majitelé sousedních parcel opět odvolají, celou situaci bude
řešit Krajský úřad a stavební povolení se může protáhnout o další měsíce.
Radim Konečný, starosta
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Tabulka investičních a neinvestičních výdajů v letech 2014 – 2018
Zrealizované projekty
Chodník do Kolonky
Kanalizace
Výměna oken OÚ
Kondenzační kotel OÚ
Územní plán
Sekací traktor
Chodníky v obci
Splátka podílu na ČOV
Rekonstrukce kanceláří
Zaplaceno z úvěru

Celkové investice
544 576,- Kč
21 825 009,- Kč
387 336,- Kč
124 444,- Kč
278 300,- Kč
130 934,- Kč
367 000,- Kč
298 000,- Kč
100 000,- Kč

Poskytnuté dotace
250 000,- Kč
14 487 000,- Kč
180 000,- Kč
zatím nebyla vyplacena

budeme žádat dotace
na vrácení úroků

353 000,- Kč

Vlastní zdroje
294 576,- Kč
7 338 009,- Kč
207 336,- Kč
124 444,- Kč
278 300,- Kč
130 934,- Kč
367 000,- Kč
298 000,- Kč
100 000,- Kč
353 000,- Kč

Projektová
dokumentace
121 285,- Kč
121 285,- Kč
na vodovod,
kanalizaci a garáže
Úvěr na kanalizaci
5 000 000,- Kč
- 5 000 000,- Kč
CELKEM
24 529 884,- Kč
14 917 000,- Kč
4 612 884,- Kč
Stav bankovního účtu obce je k dnešnímu dni 1 750 000,- Kč.

Stezka mikroregionem
Podchřibí
Před dvěma měsíci jsme v rámci mikroregionu
Podchřibí začali značit pěší stezku, která bude začínat
u nás v Kelčanech a přes Žádovice, Ježov, Skalku,
Labuty povede do Vřesovic na Paseky. Tato stezka
bude do konce prázdnin dokončena a v průběhu září
nebo října ji pokřtíme společným pochodem, bližší
informace vám samozřejmě poskytneme co nejdříve.
Od června je součástí mikroregionu Podchřibí také
obec Hýsly. Tato stezka by měla být v budoucnu
prodloužena i do Hýsel, kde se v příštím roce chystá
společná výstavba rozhledny, na které se podílí obce
Hýsly, Žádovice a Ježov. Měla by být postavena
na rozhraní všech tří katastrů. Stezka je značena
dubovými kůly s nerezovými kukátky, které určují
směr trasy.
Radim Konečný, starosta

5

Kelčanský zpravodaj 1/2018

Kyjovské Slovácko v pohybu
Máte nápad, který chcete realizovat a nevíte, jak na to?
Chtěli byste přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijete?
Zajímá Vás dění v regionu a chtěli byste se zapojit?
Máte nějaký projektový námět a chcete poradit?
V tom všem vám může pomoci spolek Kyjovské Slovácko v pohybu. Působíme v regionu již
šestnáct let a o našich aktivitách jste pravděpodobně slyšeli, či se jich přímo účastnili. Například při zpracování Strategie obce.
Pokud ne a chcete to změnit, navštivte nás v naší kanceláři na Masarykově nám. 13 v Kyjově
(vedle lékárny „U zlaté koruny.), kde vás rádi s naší činností seznámíme.
V letošním roce jsme již vyhlásili několik výzev do různých dotačních programů, např. na podporu Dětských skupin a na projekty Programu rozvoje venkova. Do konce roku připravujeme
další výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionální operačního
programu. Připravujeme i program Životní prostředí, abychom podpořili zeleň v obcích.
Zabýváme se projekty škol a pomáháme zlepšovat jejich klima. Provozujeme Centrum služeb
pro obce a jsme zapojeni do Turistické asociace Slovácko.
Pořádáme ale také vlastní akce, výstavy, semináře, soutěže, konference. Publikujeme.
Více se můžete dozvědět na našich webových stránkách:
www.kyjovske-slovacko.com.
Zapojit se můžete i prostřednictvím našeho FB profilu:
Kyjovské Slovácko v pohybu.
Považujeme rozvoj venkova za společnou věc jejích obyvatel, tedy nás všech.
Zapojte se i Vy!
Za tým Kyjovského Slovácka v pohybu
Anna Čarková
Předsedkyně spolku
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Akce, které již proběhly
Zpívání u vánočního stromku
Tak jako každý rok, tak i v roce 2017 jsme se společně sešli u vánočního stromku před OÚ. Krásný velký
strom, který nám věnovala rodina Lukešova, byl zdoben ručně malovanými koulemi z dílny našeho kroužku
Šikula. Děti nám také zahrály krásné představení, po kterém zazpívali Sobuláci. Jídla a pití bylo jako vždy dost
a tak jako každý rok, se nám celý večer vydařil.
Radim Konečný, starosta
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Vánoční kavárna
V neděli 17. 12. 2017 se pořádala Vánoční kavárna. Z technických důvodů se konala na sále v hospodě,
takže jsme se museli lehce smrsknout, ale o to to bylo útulnější. Doufám, že pro všechny přítomné to bylo krásně
strávené odpoledne, které si mohli zpestřit výrobou svícnů a malým občerstvením. Děkujeme všem za zapůjčené
věci a napečené dobroty. Náš perníkový betlém se opět rozrostl, takže u vánočního stromu si mohli všichni na
perníkové dobrotě ještě pochutnat. Ještě jednou všem moc děkujeme a příště se těšíme na shledanou.
Milena Kůřilová
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Obecní ples
V sobotu 13. 1. 2018 jsme se mohli všichni sejít na sále Obecního úřadu, kde se pořádal Obecní ples, pod
taktovkou manželů Grufíkových z Vacenovic. Byl to velmi příjemný večer. Doufáme, že se všichni dobře bavili a
zároveň si domů odnesli i něco z bohaté tomboly. Příští rok opět na shledanou.
Milena Kůřilová

Fašaňk
Sobotní dopoledne 10. 2. 2018 naši obec opět oživil fašaňkový průvod s doprovodem muzikantů z Vracova.
Sice byli muzikanti v lehkém poklusu, ale maškary se nenechaly zahanbit a stíhaly je. Děkujeme všem
zúčastněným a všem občanům za bohaté pohoštění. A příští rok se opět těšíme.
Milena Kůřilová

9

Kelčanský zpravodaj 1/2018

Bál KPDZ
V sobotní večer 17. 2. 2018 se na sále Obecního úřadu pořádal bál KPDZ. Tentokrát nám večer zpříjemnil
svým hudebním číslem Apollon z Vracova. Jako perlička bylo vystoupení děvčat aerobiku Nely Kostihové
z Kyjova. Bylo to super. Tombola a účast byla příjemná. Děkujeme všem sponzorům a zúčastněným za jejich
přízeň a doufám, že příští rok tomu nebude jinak.
Milena Kůřilová

Maškarní karneval
Hojnost malých maškarních masek se v sobotu 24. 2. 2018 nahrnula do Obecního sálu. Všechny byly opět
úžasné, a takže si za odměnu mohly odnést domů něco málo z bohaté tomboly. Děkujeme všem za příjemnou
účast a příští rok na shledanou.
Milena Kůřilová
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Čarodějnice
Zcela mimořádně připadlo pálení čarodějnic na letošní 30. duben 2018. Tento výjimečný den se do Kelčan
na parket slétl houf čarodějnic a čarodějů, kteří si mohli vyzkoušet své dovednosti v soutěžích a odměnit se
křupavým špekáčkem. Jediná čarodějnice nebyla upálena z důvodu povětrnostních podmínek. Děkujeme všem
za velkou účast a příští rok na shledanou.
Milena Kůřilová
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Kelčanský svátek 1. – 3. července 2018
Otevřené Kelčanské búdy
I v letošním roce se otevíraly naše krásné Kelčanské búdy. Otevřeno bylo devět sklepů a všichni vinaři nabídli
velmi kvalitní vína. Ale nejenom víno bylo k mání, hosté mohli ochutnat i gulášek, grilovaná masa, sýry a spoustu
jiných dobrot. K tomu všemu jim vyhrávala cimbálová muzika Mladí z Čejče, která se posouvala od jednoho
sklepa ke druhému. Počasí všem přálo a návštěvníků přišlo kolem čtyř stovek, což svědčí o tom, že tuto akci,
podporovanou obcí, čeká velmi dobrá budoucnost. Tato akce proběhne samozřejmě i v příštím roce a vinaři se
už teď těší na vaši návštěvu.
Radim Konečný, starosta

Nedělní mše svatá
Slavnosti jsou součástí lidského života. Téměř každý člověk potřebuje slavit. Je to okamžik, kdy se čas
jakoby na chvíli zastaví, člověk odloží své starosti a práci. Žijeme ve společnosti, která je nemocná, uspěchaná,
zaměřená na výkon. A tak ve stálém shonu nám často uniká to nejpodstatnější. Proto jsou svátky důležitými
oázami uprostřed všedního života, chvílí zastavení se, odložení shonu, chvílí, kdy máme více času pro druhé
i pro sebe. A k tomu všemu nám přispívá i „Kelčanský svátek“.
Jeho hlavní částí je slavení slavnostní mše před kapličkou. Ani ta letošní si nezadala s předešlými roky. Před
vyzdobenou kaplí se sešlo více než stovka místních i přespolních a nechyběla ani dechová hudba. Mši sloužil
administrátor farnosti P. Jan Liška. Tento rok přálo i počasí a ušetřilo nás deště i přílišného horka. Po mši již
tradičně následovalo občerstvení na obecním parketě. Pozváni byli všichni domácí i přespolní poutníci, kteří
besedovali a bavili se až do odpoledních hodin. Nebylo kam spěchat. V příjemné atmosféře a dostatku dobrého
jídla, které připravili místní a díky štědrosti obce zdarma nabízeným nápojů, se sdělovaly zkušenosti a zážitky
a vzpomínalo se.
Tato tradice má velký význam, neboť svátek slaví společně místní i přespolní, věřící i nevěřící a tím se
utužuje místní společenství i sousedské vztahy. Svátky jsou chvílemi, na které se nezapomíná a ten letošní
k nim určitě patřil!
Anna Čarková

Fotografie ze všech akcí naleznete 13na www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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Evidence obyvatel k 17. 7. 2018
Počet obyvatel:

235 z toho

		

195 dospělých,

		

40 dětí

Z obce se odstěhoval:

5 občanů

Do obce se přistěhovalo:

1 občan

Narodilo se:		

5 dětí

Zemřeli:			

2 občani

Průměrný věk obyvatel:

41,20 roků

Životní jubilea 1. pololetí 2018

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

80 let
Helena Kipsová

70 let
Vladimíra Mlčochová
Miroslava Reiterová

82 let
Anna Půčková

75 let
Kateřina Čerňanská

Plán kulturních akcí v roce 2018
Rozloučení s prázdninami		

60 let
Alena Šušáková
Josef Blatecký
Věra Marková

81 let
Miroslav Krist

87 let
Milada Zelinková

Vážení a milí spoluobčané,
Kelčanský zpravodaj je pro Vás všechny. Pokud máte zájem, můžete nám zasílat své články,
náměty, připomínky nebo také stížnosti. Budeme za Vaše názory a ohlasy vděčni. Příspěvky
můžete vložit do schránky na Obecním úřadě nebo předat paní Bábíkové.
Můžete zasílat také na mailovou adresu:
podatelna@kelcany.cz
Uzávěrka příspěvků a článků: 30. 11. 2018
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Ze zasedání zastupitelstva obce

•

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1040014566/004 s firmou E.ON
Distribuce
• Plán financování obnovy vodovodu nebo
kanalizací obce Kelčany
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 3/2018
• Informace ke kanalizaci a výstavbě garáží

Zasedání dne 8. 2. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2018
• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 –
2020
• Prodej pozemku p. č. 2/3 o výměře 9 m2 panu
Z.V., bytem Kelčany
• Poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku
v pohybu ve výši 9.440,- Kč
• Program rozvoje obce Kelčany na období 2017
– 2023
• Výběr firmy ARTESIA spol. s.r.o. Ratíškovice
k vypracování dokumentace pro vydání
stavebního povolení „Kelčany – prodloužení
vodovodu“
• Vypracování projektové dokumentace na
„Domovní přípojky splaškové kanalizace –
Kelčany“ ing. M. Zahrádkou
• Finanční dar ve výši 20.000,- Kč na podporu
činnosti KPDZ z.s. Kelčany
• Nákup nové sekačky

Zasedání dne 28. 3. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Plnou moc pro Lesní družstvo Osvětimany
• Smlouvu č. 1040013776/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s budoucím
oprávněným E.ON Distribuce
• Příkazní smlouvu se společností PORADÍME
VÁM s.r.o. Dolní Bojanovice
• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330047592/003 s firmou E.ON Distribuce
• Záměr obce č. 1/2018 na prodej RD č.p.31
a pozemků p.č. 42, 43/3 a 43/4 v k.ú. Kelčany
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu č. 1/2017 Svazku obcí mikroregionu
Podchřibí za rok 2017

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Žádosti o odkoupení RD č. p. 31
• Rozpočtové opatření č. 10/2017
• Výsledky inventarizace a hospodaření obce k 31.
12. 2017
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za II.
pololetí 2017
• Havarijní stav místní komunikace do průmyslové
zóny

Zasedání dne 2. 5. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2017
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
a to bez výhrad
• Účetní závěrku za rok 2017
• Prodej RD č. p. 31 a pozemků p. č. 42, 43/3 a
43/4 v k. ú. Kelčany paní L. K., bytem Brno
• Koupi pozemků id. ½ p. č. 614 a 627 v k. ú.
Kelčany
• Studii revitalizace zeleně v obci Kelčany

Zasedání dne 11. 6. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 11.100,- Kč pro
Město Kyjov, jako podíl na financování „Minimální
sítě sociálních služeb“ a veřejnoprávní smlouvu
na tuto dotaci
• Uzavření smlouvy o spolupráci s Obcí Blatnička
na společný nákup energií pro rok 2019
• Finanční dar ve výši 2.000,- Kč na financování
rekondičních pobytů na podporu onkologicky
nemocných dětí „Na kole dětem“

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018
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