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Ohlédnutí za léty minulými...

Vážení občané,
přichází nám nejk
rásnější období ro
ku a my
bychom Vám rádi
popřáli jeho klidné
a radostné
prožití v kruhu tě
ch nejbližších.
Do nového roku vs
tupte pravou noho
u, aby byl
ročník s dvěma dv
acítkami pro Vás
plný úspěchů,
zdraví, štěstí, lásk
y a příležitostí k ús
měvům.
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Z pera starosty obce…
Vážení občané,
stavění vánočního stromku bylo v Kelčanech vždy znamením začátku adventu. Nebylo tomu jinak ani letos.
Obec se může pyšnit krásně nazdobeným a osvětleným vzrostlým smrkem. Tím jsme se pomalu ponořili do měsíčního adventního času. Zastupitelé pro Vás chystají akce, právě připomínající vánoční čas a blížící se konec
starého roku. Určitě se na těchto akcích uvidíme osobně. Jak jste si jistě všimli, psané nebo mluvené proslovy
nepatří mezi mé silné stránky, i tak mi touto cestou dovolte ještě pár řádků.
Blíží se konec roku 2019. Pro někoho to byl rok dobrý, pro někoho méně. Tak už to v životě chodí. Chtěl bych
Vám popřát, abyste závěr roku prožili v klidné, sváteční náladě. Dětem přeji radost z dárků a Vám ostatním
pohodu v rodinách a krásnou vánoční atmosféru. V roce 2020 hodně zdraví i štěstí, ať jste obklopeni samými
pozitivními lidmi a dobrou náladou.
Radim Konečný, starosta obce

Údržba obce v roce 2019
Hřbitov

a vznikají kaluže před domy, následně jsou ostříkané
chodníky a fasády. Bohužel, tuto situaci vyřešili po
svém bez předchozího oznámení obci. Výsledkem
jsou zastříkané obruby a chodníky od asfaltu, ale
zcela bez výsledku, možná bych řekl, že je situace
ještě horší než byla. Jedna z věcí, kterou nám SÚS
JMK vytýká je, že dešťová voda ze střech stéká přímo na silnici a zákonem je daná povinnost svádět
dešťovou vodu do dešťové kanalizace. Řešením ze
strany obce bylo osazení odtokového žlabu podél
chodníků, ani tato varianta a zásah do vozovky nám
nebyl povolen. Dle informací, které mám z jednání
s náměstkem pana hejtmana, se zpracovává investiční plán na tuto stavbu a kompletní rekonstrukce
vozovky by se měla realizovat dle finančních možností, během 6 až 7 let.

V červnu jsme se pustili do výstavby chodníku na
našem hřbitově. Na přání našich občanů jsme zprůchodnili novou brankou a chodníkem parkoviště přímo se hřbitovem. Tato finančně nenáročná stavba
zcela jistě pomohla k přístupu zejména starším občanům. Chtěl bych poděkovat paní Reiterové, která
se nám dobrovolně postarala a stále stará o výsadbu
krásných květin kolem tohoto chodníku.
V příštím roce obec plánuje kompletní výměnu
zámkové dlažby i s obrubami, prodloužení chodníku
za křížkem, opravu márnice a nátěr hřbitovního plotu.
Dotaci žádat nebudeme, práce proběhnou svépomocí. Také se potýkáme s úbytkem vody ve studni, zatím jsme to řešili dovážkou vody, na jaře se budeme
snažit studnu vyčistit nebo prohloubit, pokud i tato
varianta nebude fungovat, vodu na hřbitov zajistíme
jiným vhodným řešením. V plánu je také zřízení malého urnového háje zakoupením kolumbária.
Místní hřbitov je i přes zákaz vstupu neustále znečisťován psy, buď to výkaly nebo jinými nečistotami.
Prosím vás, mějte k tomuto místu úctu a své čtyřnohé miláčky nevoďte na hřbitov a nenuťte nás přistupovat k sankcím.

Cesta do Kolonky
Již dlouhou dobu se snažíme o opravu kostkové cesty do průmyslové zóny. S rozpočtem obce je
nemožné opravovat cestu kompletně (projektované
náklady činí 9 milionů korun za kompletní rekonstrukci), proto neustále řešíme nejhorší úsek od mostku
po bránu průmyslové zóny. Návrhů bylo několik, cenových nabídek také. Po jednáních s představiteli
místních firem jsme se dostali do situace, že i oni se
budou podílet na opravě, která by měla být zahájena
na jaře. Odhadované náklady tohoto úseku jsou půl
milionu korun. Bohužel, i do budoucna bude muset
obec řešit situaci kompletní opravy cesty, která se
každoročně zhoršuje. Týdně projede do průmyslové
zóny kolem 400 nákladních aut, na tuto přepravu nebyla cesta nikdy konstruována. S potěšením můžu
konstatovat, že výstavba nového chodníku podél silnice byla velmi dobrou investicí a řešením pro naše
i dojíždějící občany do zaměstnání.
R. K.

Hlavní cesta III. třídy č. 42211
Jedním velkým problémem v naší obci je průtahová cesta. Několikrát proběhlo jednání se zástupci
SÚS JMK ohledně špatného stavu vozovky. Při dokončování kanalizace jsem se snažil dojednat vysprávku i druhé poloviny vozovky, jednu stranu platila
obec, druhou jsme chtěli zaplatit po Státní údržbě silnic – nebyly peníze. Požádal jsem je proto, aby opravili okrajové části silnice, které jsou propadlé nebo
jinak poškozené, dešťová voda neodtéká do kanálů
3
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Polní cesty

Místní knihovna Kelčany

Pustili jsme se také do oprav místních polních cest.
První jsme opravili cestu za mostkem, která vede ke
třem lípám. Na jaře opět navezeme a srovnáme hlínu
a zasadíme novou trávu tak, aby byl povrch krásně
rovný. Další v pořadí byla opravena cesta kolem bývalé hospody směrem za humna. Pokračovat také
budeme na nejdelším úseku, který vede podél zahrad směrem k fotbalovému hřišti.

V letošním roce se nám podařilo získat dotaci na
naši knihovnu. Z padesátiprocentní dotace Jihomoravského kraje (JMK PRV 2019) jsme mohli vyměnit všechny regály na knihy, pořídili jsme i nové stoly
a celá knihovna byla vybavena také novými židlemi.
Celkové náklady byly ve výši 60 423,– Kč a z toho
dotace ve výši 30 000,– Kč.
Knihovna je otevřena každé pondělí, a to od 16 do
18 hodin. Knihovnicí je Dagmar Šebestová.
Po novém roce bude možnost zapůjčení audioknih a o něco později i společenských her. Bližší informace budou zveřejněny na webových stránkách
knihovny.
R. K.

Garáže
Po neuvěřitelných třech letech jsme se dostali do
fáze pravomocného stavebního povolení na již avizovanou výstavbu 8 garáží. Byl to běh na dlouhou
trať, s ohledem na neustávající odvolávání vlastníků
sousedních parcel jsme byli nuceni upravovat projektovou dokumentaci, doplňovat různé studie a posudky. Nicméně, s tímto projektem můžeme začít pracovat, pokud bude ze strany občanů ještě zájem. Obec
udělala všechny nezbytné kroky k tomu, aby se projekt mohl realizovat, bohužel jsme celou vzniklou situaci nemohli uspíšit a dříve uspokojit žadatele. Je mi
jasné, že ne všichni měli takovou trpělivost a čekali,
jak celá akce dopadne. Pro ty, kteří mají stále zájem
o tyto garáže, bych velmi rád uspořádal společnou
diskuzi na obecním úřadě, a to 10. ledna 2020 v 18 h.
R. K.

Novinky v obci sledujte na
facebooku: Obec kelčany
nebo na www.kelcany.cz

Územní plán obce
V červenci tohoto roku zastupitelé schválili nový Územní plán obce. Je velmi smutné, že to trvalo pro tak malou obec, jako jsme my, tak dlouho (není to chybou minulých ani současných zastupitelů). Na veřejné projednání
ÚP sice několik občanů přišlo, ale dovolte mi, abych zmínil několik zásadních změn týkajících se naší obce.
•

Bývalý statek – změna z průmyslové a zemědělské výroby na smíšenou či obytnou plochu, statek již
má nového majitele a dle informací které mám, zde budou ubytovací prostory, hospoda či společenské
zařízení pro cykloturistiku.

•

Průmyslová zóna – zákaz rozšiřování celého objektu do travnatých ploch.

•

Ulička Pantlíkáč – rozšíření území k výstavbě nových rodinných domů, v současné době se staví dva
nové domy, další tři by se měly začít stavět během následujících dvou let.

•

Změnou ÚP by měla vzniknout nová ulice, navazující na bývalý obchod. Zde by mělo dle Územní studie
vzniknout 8–10 nových rodinných domů.

•

Chodník k autobusové zastávce u búd – nový ÚP již řeší vybudování nového roky potřebného chodníku
k autobusové zastávce
R. K.
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Investiční akce
Prodloužení vodovodu a kanalizace

Parkoviště podél parketu

V měsíci listopadu jsme prodloužili vodovod v ulici Pantlíkáč. S novou výstavbou rodinných domů je
potřeba zajistit i pitnou vodu. Na tuto akci jsme žádali
dotaci na Jihomoravském kraji, neúspěšně. Náklady na vybudování vodovodu budou ve výši 212 tis.
Kč. Splašková kanalizace byla v této ulici ukončena
u domu pana Slavíka, proto jsme museli i tuto situaci řešit, v současné době máme zpracované územní
povolení, stavební nám stále chybí. V příštím roce
bychom tento problém chtěli řešit také, snad budeme
úspěšní v získání dotace.
R. K.

Začali jsme začátkem roku výběrovým řízením
na zpracování projektové dokumentace. V současné
době je projekt již ve finální verzi a čekáme na územní a stavební povolení. Díky nízkému uložení elektrického kabelu vedoucího k vysílači, bude zapotřebí
udělat přeložku, což zřejmě ohrozí výstavbu svépomocí a na celý projekt budeme také žádat o případné
dotace.
R. K

Mikroregion Podchřibí
Naše obec je součástí Sdružení obcí mikroregionu Podchřibí. Sdružení bylo založeno v r. 2001. Skládá se
z členských obcí Ježov, Kelčany, Labuty, Skalka, Vřesovice a Žádovice. V loňském roce přistoupila obec Hýsly.
Mikroregion Podchřibí se po letech spánku začal před několika lety opět probouzet díky zájmu nových starostů obcí. Začaly vznikat návrhy na společné projekty a mikroregion se začal propojovat společnými akcemi
(beseda s důchodci, den dětí).
Není to ale jen věcí představitelů obcí, ale také nás všech, kteří v území mikroregionu žijeme. Záleží na tom,
jak se budeme svými nápady, pomocí i účastí na společných akcích podílet na jeho fungování.
Před 4 lety se starostové dohodli na propojení obcí sítí značených naučných stezek, které zavedou návštěvníky na zajímavá místa. Představovalo to zmapování trasy páteřní naučné stezky, vytipováním vhodných míst
pro odpočinková místa, vyhlídky, stanovením počtu směrových a informačních tabulí. Prvním krokem k realizaci
bylo vytýčení trasy a odstranění nevhodných porostů a vyčištění stezky. Na stezku byly umístěny jednoduché
rozcestníky a podél stezky lavičky. Dalším cílem je vybudovat infrastrukturu – v každé obci minimálně jedno kryté odpočinkové a informační místo nejlépe s atraktivní vyhlídkou do okolní krásné přírody. Na návrzích vzhledu
odpočinkových míst spolupracovali architekti tak, aby každé místo korespondovalo s prostorem, ve kterém je
umístěno a tím bylo jedinečné. Mikroregion chce požádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, případně
z jiných zdrojů na dobudování potřebné infrastruktury.
Tento projekt vznikl z podnětu studie Geobotanického mapování regionu. Mapování probíhalo s cílem zachytit současný stav odlehlejších, neužívaných nebo opomíjených krajinných struktur. Účelem takto vzniklé mapy je
poskytnout podklad pro revitalizaci, popřípadě i tvorbu nového uspořádání a využití krajiny tak, aby tvořila dobře
průchozí, příjemný celek.
Dne 11. 5. 2019 byla stezka slavnostně otevřena za účasti obyvatel ze všech obcí mikroregionu.
A. Č.
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Ohlédnutí za akcemi roku 2019
Fašaňk
V posledních pěti letech se v naší obci obnovil a znovu udržuje lidový zvyk Fašaňk. Poslední proběhl 2. března tohoto roku. Masky se sešly ráno před obecním úřadem a vyrazily společně s cimbálovou muzikou Friška
na obchůzku po obci. Tradičně je místní častovali tu štamprlí slivovice, tu sklenkou vína a samozřejmě i nejrůznějšími dobrotami. Fašaňk si už našel pevné místo v kulturním kalendáři naší obce. Ne všichni ale známe jeho
původní význam. Dovolte mi tedy malou připomínku této tradice.
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Fašaňk je lidový název pro Masopust (lidově také ostatky).
Tato tradice je spojena s křesťanstvím. Období masopustu nastává po svátku Tří králů (6. ledna), nemá
pevné datum, tak jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc a končí tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Masopustní zvyky mají zřejmě původ v předkřesťanských slovanských oslavách
konce zimy. Podobně se slaví i v jiných slovanských zemích, třeba v Rusku se tento svátek nazývá maslenica a figurují v něm i některé podobné postavy jako v českém masopustu, například kobyla nebo medvěd. Jiný
výklad původu masopustu vychází z římského náboženství, které s předjařím spojovalo vegetační a plodnostní
božstva, jako je Bakchus.
Dnes se konají ve většině našich obcí a měst obvykle jen v sobotu a v neděli a nadále jsou významnou součástí místních lidových tradic. Základ masopustního průvodu tvoří početné skupiny masek podoby lidské i zvířecí, do nichž se účastníci oblékají. Kromě masek jsou neodmyslitelnou součástí ostatkového průvodu hudebníci, kteří se starají cestou ulicemi o dobrou zábavu všech účastníků, civilního doprovodu a diváků. Podstatou
průvodu je návštěva každého domu, tanec s domácími a přání zdaru v novém hospodářském roce. V minulosti
byly nedílnou součástí průvodu a pak i tanečních zábav obřadní a plodnostní tance – skákání na konopě, válení
dýní, tanec se slaměným mužem. Nově pak je za nezbytnou součást masopustu považován tanec pod šable.
Masopustní obchůzka je umocněna pohostinností spojenou s obdarováním slaninou, vejci, koblihami a pitím
všeho druhu.
A. Č.
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Maškarní karneval
23. února. 2019 proběhl na Obecním úřadě v Kelčanech každoroční Maškarní karneval. Účast byla veliká.
Pro děti jsme připravili krásné hry a po splnění všech úkolů je čekalo mlsání, nechyběla ani malá svačinka v podobě párku v rohlíku. Samozřejmě byla připravena pro děti i krásná tombola, ve které bylo připraveno sto cen.
Opravdu se bylo z čeho radovat. Další karneval se nám už blíží, přijměte opět naše pozvání a přijďte se svými
dětmi na první obecní akci v následujícím roce.
R. K.
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Úklid obce
V dubnu letošního roku jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme si Česko. I občané naší obce, zejména
děti, se tohoto úklidu zúčastnili. Nikdo z nás nečekal, kolik odpadků posbíráme, od PET lahví, železa až po
koberce. Úklid proběhl na celém katastru obce Kelčany a po vydařené akci jsme si všichni společně opekli špekáčky za obecním úřadem. Do stejné akce se zapojíme i v příštím roce, budeme rádi, když se k nám také přidáte
a společně ulevíme životnímu prostředí a zkrášlíme tak i naši obec.
R. K.

Kelčanský svátek
Tentokrát byl termín stanoven na 6. – 7. července 2019. Součástí svátku byly již tradičně otevřené sklepy,
které přitahují stále více návštěvníků. Naši vinaři mají tak možnost pochlubit se svými víny a kelčanské ženy
i kuchařským uměním a místními produkty. I v loňském roce se akce vydařila a počasí nám přálo. Atmosféru
této jedinečné ukázky kultury drobného vinařství dokreslila cimbálová muzika. Zdá se, že rok 2018 byl vinařství
přívětivý, a když je vína podle vinařů méně, určitě se můžeme těšit na další ročník ochutnávky výborných kelčanských vín.
V neděli 7. července pokračoval svátek slavnostní mší, slouženou před kapličkou Navštívení Panny Marie.
Slavnost byla zároveň rozloučením s panem farářem Janem Liškou, který byl po pěti letech přemístěn do nedalekých Bílovic. Otec Jan byl oblíbený u mladých i starých, věřících i nevěřících. Měl pochopení pro lidské slabosti
a bolesti, ale uměl se i radovat z jejich radostí. Farníci i zástupci obce mu poděkovali za pět let pastýřské služby
v naší farnosti, za laskavou péči, upřímný zájem o celou obec a za otevřené srdce!
Krásnou tečkou za Kelčanským svátkem bylo posezení na obecní zahradě s občerstvením z vlastních zdrojů
místních lidí. K dobré náladě přispěla i dechová hudba.
A. Č.
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Dětský den
Dětský den se uskutečnil v duchu indiánů. Poprvé
jsme zkusili zorganizovat dětský den v rámci mikroregionu Podchřibí a právě u nás v Kelčanech. Největší počet dětí, ale i dospělých přišlo z vedlejší obce
Hýsly, ale také ze Žádovic nebo nečlenské obce
našeho mikroregionu, obce Vlkoš. Hlavním bodem
tohoto dětského dne byla balonková válka. I když dětem počasí moc nepřálo, umoudřilo se a v odpoledních hodinách válka mohla začít. Napustili jsme něco
kolem dvou a půl tisíce balonků studenou vodou. Některé děti šly do spodního prádla, většina nikoliv, na
tuto bitvu byly připraveny a přinesly si suché oblečení. Celý dětský den byl zakončen diskotékou a děti
taky mohly svou nespotřebovanou energii nechat na
dvou skákacích hradech. Za půjčení děkujeme obci
Hýsly a finanční společnosti Partners. Rád bych touto cestou také poděkoval za finanční dary, které byly
použity na tomto dětském dni, a to Martinovi Cimburkovi a Zdeňkovi Vavřinovi. Celá akce se velmi vydařila a svědčí o tom i počet dětí (cca 80), zda budeme
pokračovat touto cestou v rámci mikroregionu nebo
obec bude i nadále pořádat naše vlastní dětské dny,
se rozhodneme v nejbližší době a zcela jistě budete
předem informováni.
R. K.
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Slovácký rok
V srpnu letošního roku jsme měli tu čest zúčastnit se dalšího Slováckého roku v Kyjově. Počasí všem přálo.
Ve spolupráci s obcí Ježov jsme se autobusem dopravili do Kyjova i zpět. Účast byla ještě větší než před čtyřmi
lety. Obec Kelčany reprezentovalo 33 krojovaných, dětí i dospělých. Jsem velmi rád, že i tato přespolní akce
měla tak velké zastoupení z našich řad. Na další Slovácký rok se už můžeme začít opět těšit, tentokrát nebude
až za čtyři roky, ale za dva, a to u příležitosti stého výročí pořádání Slováckých roků ve městě Kyjově. Věřím
a těším se opět na hojnou účast nás všech.
R. K.
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Spaní dětí na obecním úřadě
Krásné sobotní odpoledne, večer, noc a nedělní ráno strávilo 11 dětí na 1. ročníku přespání na obecním úřadě.
Jelikož bylo opravdu krásně, prošli jsme se přes Chrastí k houpačce, kde jsme se pohoupali a zahráli bojovku.
Cesta zpět byla plná smíchu a písniček, a tak nám ani nevadilo, že jsme se v lesíku zdrželi.
Po příchodu na OÚ si děti opekly špekáčky, ale protože se velice ochladilo, velmi brzo jsme se schovali dovnitř.
I tam nás ale čekal pestrý program. Navštívili jsme naši knihovnu, kde jsme si přečetli společně vybranou knížku
a netrpělivě čekali na překvapení. To přijelo kolem 10 hodiny, kdy se ve dveřích objevili známé tváře z letního tábora, Kačka a Dan, kteří nám přijeli zahrát na kytaru.
Jak to tak už bývá, na žádné pyžamové párty nesmí chybět polštářová bitva, a tak začaly všude létat polštáře
a plyšáci. Očka už byla dost unavená, a tak přišly na řadu kartáčky v tanci, srandovní pohádka a usínací film.
Ráno, po probuzení, nás čekala domácí snídaně v podobě dvou buchet a čaje. Poté jsme se sbalili, pouklízeli
a s kupou zážitků jsme se vrátili zpět k rodičům, kteří, jak aspoň doufáme, si užili sobotní večer stejně jako my.
E. H.

Vítání občánků

V neděli 29. září jsme přivítali do života v obci dva nové občánky. Pyšné maminky a hrdí tátové přinesli své
ratolesti a v doprovodu svých rodin, aby společně prožili slavnostní přivítání místostarostkou obce. Nejmilejší
bylo ale přivítání našimi dětmi, které si připravily pod vedením paní Evy Kepeňové pásmo básniček.
Naše děti budou jednou nositeli života a budovateli kultury a naším úkolem je učit je lásce, úctě a hodnotám.
Rodičům obou kloučků přejeme, aby v nich rozvíjeli ty nejlepší vlastnosti, aby cestu životem zvládali tak jako
dobrý a spolehlivý řidič a aby v jejich srdcích vždy zářilo světlo, které budou rozdávat těm, s nimiž se v životě
potkají.
A. Č.
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Beseda s důchodci
17. listopadu proběhla opět Beseda s důchodci
v sále obecního úřadu. Jako každý rok jsme pro naše
nejstarší občany přichystali malé překvapení. Zahájení krásného odpoledne se ujali důchodci z Vracova,
kteří zazpívali staré písničky. Vydařené vystoupení
si naši občané velmi pochvalovali. K poslechu, ale
i k tanci zahrál občany velmi oblíbený Slávek Vávra.
S přibývajícími hodinami přibývali také lidé na parketu
a tancovalo se až do večerních hodin. Velmi příjemnou atmosféru si pochvalovali i vystupující, kteří nám
na obecním úřadu zanechali CD písniček Z babiččiny
krabičky, které si budete moci také na vyžádání půjčit.
Už nyní se těšíme na další setkání.
R. K.

Stavění vánočního stromu
Letošní stavění vánočního stromku proběhlo jako každý rok první adventní víkend. Myslím, že stromek je velmi
krásný, opět nazdobený našimi dětmi z kroužku Šikula. Tento stromek bude zdobit naši obec do druhého lednového týdne. Velké poděkování patří rodině Medkové, která nám stromek letos darovala s příslibem, že i ten příští rok
bude stromek z jejich zahrady. Velmi rádi této příležitosti využijeme. Děkujeme.
R. K.

Mikulášská besídka
5. prosince večer se obcí začaly ozývat řetězy
a zvony. Ano, tato tradice zůstala i u nás v Kelčanech.
Děti netrpělivě čekaly na Mikuláše a anděla, ale přišel
i velký čert. Těch slibů… To na nedělní Mikulášské besídce bylo setkání dětí s čertem, Mikulášem a andělem daleko klidnější, komornější. Zřejmě to bylo i tím,
že byly děti dobře naladěny z krásného představení
kyjovského Kočovného divadla, které nás navštívilo
a svým představením tří pohádek, zahájilo nedělní Mikulášskou besídku.
R. K.
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Ohlédnutí za akcemi KPDZ z. s.
Bál KPDZ z.s.
V sobotu 9. února 2019 uspořádal Klub přátel dobré zábavy opět „Kelčanský bál“. K tanci a poslechu hrála skupina Adrien, nejen pop a rock, ale i lidové písničky. Taneční večer zahájila skvělým vystoupením děvčata ze Strážovic, která předvedla vynikající aerobní taneční čísla, vysoce oceňovaná na soutěžích. Díky štědrým sponzorům
jsme mohli všem zúčastněným nabídnout losování o bohatou tombolu a šťastní vítězové si odnesli pěkné výhry do
svých domovů. Děkujeme všem přítomným za podporu a účast a těšíme se s vámi na příští bál KPDZ z.s., který
se bude konat dne 22. 2. 2020.
KPDZ z.s. Kelčany M. Z.

XVII. ročník koštu ovocných pálenek
XVII. ročník koštu ovocných pálenek, pořádaný
i letos za podpory Obce Kelčany, se uskutečnil dne
23. 3. 2019 v prostorách Obecního úřadu. Degustace
1043 vzorků proběhla dne 8. 3. 2019, koštovalo 75 degustátorů, vzorky byly vystaveny v sále OÚ a ve stanu na dvoře OÚ. Košt pálenek byl propojen s ochutnávkou kvalitní domácí zabíjačky, domácích koláčů
a pomazánek, a také poslechem cimbálky Hudci. Děkujeme všem pěstitelům za dodání destilátů, všem
hospodyňkám za velmi chutné domácí produkty, díky
nimž můžeme košt každoročně pořádat a předčíme
tak kvalitou i množstvím vzorků daleko větší spolky.
XVIII. ročník se uskuteční dne 28. 3. 2020, degustace proběhne 13. 3. 2020. Jménem KPDZ z.s. Kelčany
jste všichni srdečně zváni.
KPDZ z.s. Kelčany M. Z.
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Šlakův pohár
10. ročník turnaje ve fotbale o Šlakův putovní pohár se odehrál v sobotu 27. července 2019 za účasti
všech čtyř týmů – Staří páni Kelčany, Mladí Kelčany,
Staří páni Milotice a Staří páni Moravany, za něž Šlak
fotbal hrál. Počasí nám přálo jenom chvilku po zahájení turnaje, pak všechny hráče zchladil vydatný letní déšť, díky němuž se hráči tolik nepotili a některé
horké hlavy alespoň vychladly. Naše sdružení KPDZ
nechalo potisknout v A-studiu pamětní trička k tomuto
jubilejnímu ročníku s podobiznou Šlaka a s výstižným
mottem „Být člověkem je umění“. Poslední kusy jsou
ještě k mání, stačí se obrátit na členy KPDZ z.s. Po
ukončení fotbalu a předání putovního poháru, který
letos skončil u týmu Staří páni Moravany se část zúčastněných přesunula na hřbitov. U hrobu Šlaka se
zavzpomínalo, ale nejdůležitější je to, že se na turnaji
vybraly jako každý rok peníze na dětskou onkologii
pro nadační fond Krtek při FN Brno. Sportovní odpoledne pokračovalo večerní taneční zábavou se skupinou V.S.P. band a úchvatným ohňostrojem.
KPDZ z.s. Kelčany M. Z.

Evidence obyvatel k 2. 12. 2019

Plán kulturních akcí v roce 2020

Počet obyvatel:

248 z toho

15. 2. 2020

Dětský maškarní karneval

			

206 dospělých,

			

42 dětí

22. 2. 2020

Ples KPDZ

29. 2. 2020

Fašank

13. 3. 2020

Degustace

28. 3. 2020

Košt ovocných pálenek

18. 4. 2020

Ukliďme si obec

30. 4. 2020

Slet čarodějnic

6. 6. 2020

Dětský den

28. 6. 2020

Kelčanský svátek

4. 7. 2020

Otevřené sklepy

4. 7. 2020

Country večer

25. 7. 2020

Šlakův pohár

15. 11. 2020

Beseda s důchodci

6. 12. 2020

Mikulášská besídka

Z obce se odstěhovalo:

2 občani

Do obce se přistěhovalo:

6 občanů

Narodily se:			

2 děti

Zemřel:			

1 občan

Průměrný věk obyvatel:

41,22 roků

Životní jubilea v roce 2019
60 let
Marie Blatecká
Pavel Šušák

83 let
Anna Půčková
86 let
Anna Bradáčová
Jan Půček

70 let
Vlasta Záleská
Václav Šťastný
87 let
Bohuslava Pelikánová
Štěpán Zelinka
Ludmila Koubová
Karel Pelikán
88 let
Milada Zelinková
75 let
Jaromíra Machalová
95 let
Antonie Kostelanská
81 let
Helena Kipsová
Ludmila Kristová

13. 12. 2020 Vánoční kavárna
23. 12. 2020 Zpívání u vánočního stromu
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Ze zasedání zastupitelstva obce

Zasedání dne 24. 6. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na akci „Kelčany – kanalizace“
• Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
JMK na akci „Oprava knihovny“
• Prodej pozemku p. č. 438/32 o výměře 20 m2 p.
J.R. z Kelčan
• Uzavření Příkazní smlouvy se společností
PORADÍME VÁM s.r.o. Dolní Bojanovice
• Smlouvu o spolupráci s centrálním zadavatelem
společného nákupu energií s obcí Blatničkou
• Odkoupení pozemku p. č. 557 o výměře 1426 m2
v k. ú. Kelčany
• Poskytnutí finančního daru 200,– Kč na osobu
krojovaným účastníkům průvodu na Slovácký rok

Zasedání dne 6. 2. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočet obce na rok 2019
• Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2020 – 2021
• Prodej části pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Kelčany
(10 m2)
• Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK
a zároveň i Konvenci Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje
• Podání žádostí o dotace na JMK a MMR
• Finanční dar ve výši 20.000,– Kč na podporu
činnosti KPDZ z. s. Kelčany
• Vypracování projektové dokumentace na
rekonstrukci střechy
• Vyhlášení Záměru obce č. 1/2019 na prodej části
pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Kelčany
• Darovací smlouvu na pozemek p. č. 583 – ovocný
sad v k. ú. Kelčany
• Pořízení datového softwaru Gobec a zároveň
Smlouvu o dílo

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 2/2019 a 3/2019
Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Prodej části pozemku p. č. 2/1 v k. ú. Kelčany

Zasedání dne 25. 7. 2019

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 10/2018
• Výsledky inventarizace a hospodaření obce
k 31. 12. 2018
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za II.
pololetí 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JMK – Úz. plán
• Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě –
kanalizace
• Územní plán Kelčany

Zasedání dne 17. 4. 2019

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4/2019
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za I.
pololetí 2019
• Informace k opravě silnice II/422 Ježov – Kyjov

Zastupitelstvo obce schválilo:
• Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2018
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad
• Účetní závěrku obce za rok 2018
• Vytvoření rezervy na obnovu VaK ve výši 10.000,–
Kč/rok
• Výběr firmy Dominik Čada, IČ 03422860 na
akci „Kelčany – prodloužení vodovodu“ za cenu
210.283,– Kč
• Poskytnutí účelové dotace ve výši 12.500,–
Kč pro město Kyjov jako podíl na financování
„Minimální sítě sociálních služeb“
• Finanční dar ve výši 3.000,– Kč nadačnímu fondu
Josefa Zimovčáka „Na kole dětem“

Zasedání dne 16. 9. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Příspěvek obce na financování systému IDS JMK
na rok 2020 ve výši 12.150,– Kč
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s firmou E.ON Distribuce, a.s.
• Vyhlášení Záměru obce č. 2/2019 na prodej
obecního pozemku p.č. 336/3 v k. ú. Kelčany
• Uzavření Dohody o pracovní činnosti s p. E.H. –
vedoucí kroužku ŚIKULA
• Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou
E.ON Distribuce, a.s.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 1/2019

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 5/2019 a 6/2019
• Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš; Dobrovolného
svazku obcí Severovýchod a Svazku obcí
mikroregionu Podchřibí za rok 2018
• Nabídky firem na opravu komunikace do
průmyslové zóny

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Příspěvek obce Nemocnici Kyjov na nákup 2
nových sanitek
•
Zastupitelstvo obce delegovalo:
• Starostu obce p. Radima Konečného do všech
DSO a společností, kde má obec podíl
16
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Charita Kyjov - Váš poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám, že ano a vězte, že to není úplně běžná věc. Asi hodně z Vás ví, jak moc je právě náš zdroj pitné vody
ohrožen a kolik úsilí mnoha lidí stojí jeho ochrana před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li
doma kohoutkem, voda teče. Ale víte odkud? Kde se nachází zdroje pitné vody pro občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž povrchové vody Koryčany. U ní je vybudovaná úpravna vody s kapacitou 50 litrů/
sec. Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci Moravská Nová Ves, kde máme úpravnu vody
s kapacitou 100 litrů/sec. Našim největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území Moravského Písku a
Bzence. U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/sec. Z těchto tří úpraven vody se cestou mnoha
vodojemů, přes vodovodní síť v délce 1 130 km a přes více než 40 000 přípojek dostává pitná voda až k Vám –
150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo záměrem těžby štěrkopísků jedné soukromé firmy. Pokud dojde ke znehodnocení nebo znečištění tohoto zdroje, je úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové
Vsi nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste se zapojili do akcí na ochranu naší vody. Vždyť štěrku se skutečně nenapijeme!
Děkuji moc za aktivity starostů a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a dostatek vody
celý příští rok!

„VODA NAD ZLATO“
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
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Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
696 41 Vlkoš 95
Cena stočného na rok 2020
Stočné v Kč/m3
cena bez DPH
39,50 Kč 		
39,50 Kč 		

cena včetně DPH
45,42 Kč
do 30. 4. 2020
43,45 Kč
od 1. 5. 2020

Srážková voda v Kč/m3 (nevztahuje se na fyzické osoby)
cena bez DPH
cena včetně DPH
39,50 Kč 		
45,42 Kč
do 30. 4. 2020
39,50Kč 		
43,45 Kč
od 1. 5. 2020
Ceník stočného platný od 1. 1. 2020.
Sazba DPH je uvedena ve výši 15 % do 30. 4. 2020.
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 % od 1. 5. 2020.
Výše uvedené ceny byly schváleny valnou hromadou dne 2. 12. 2019.

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. 2020
18
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Poplatky
Díky dobré recyklaci plastů, skla, papíru a kovů nebudeme nuceni navyšovat poplatky pro svoz komunálního
odpadu a biologicky rozložitelného odpadu. Jen bych chtěl poprosit všechny občany, udržujme u kontejnerů
pořádek a čistotu, zvláště za větrného počasí nám pak lítá všechen vytříděný odpad, který se už nevešel do
kontejnerů, po celé obci. Dle nového nařízení, platného od 1. 1. 2020 obec pořídí nový kontejner na recyklaci
použitého potravinového oleje (informace najdete v přiloženém letáku).
Poplatek za svoz odpadů: 450,- Kč/osoba/rok
Poplatek za psa: 100,- Kč, důchodci 50,- Kč.
Poplatky můžete hradit buď na účet obce 115-2860950267/0100 pod variabilním symbolem vašeho čísla popisného nebo na obecním úřadě od 15. ledna 2020.

Sběr a likvidace kuchyňských olejů a tuků

Sběr a likvidace kuchyňských olejů a tuků v obcích a městech, se stane povinností od 1. ledna 2020.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sběr použitého kuchyňského oleje.
• Zamysleli jste se někdy nad tím, co dělat
s použitým kuchyňským olejem, když na něm
usmažíte k obědu řízky, hranolky nebo smažák?
• Nelijte ho do odpadu, ucpáváte ho!
• Nedávejte ho do popelnice, znečišťujete tím
životní prostředí!
• Dávejte olej nám!!!
• Olej po vychladnutí nalijte trychtýřem přes sítko
do PET lahve a řádně ji uzavřete!
• Pak ji odneste na sběrné místo ve Vaší obci a
vložte do naší označené sběrné nádoby.
• Pomůžete tím nejen životnímu prostředí, ale i
sobě a Vaší obci, která peníze, které za olej od
nás dostane, může využít pro rozkvět obce.
• My olej využijeme jako druhotnou surovinu, tím
společně ochráníme naše životní prostředí.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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