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Kelčanský zpravodaj

Z PERA STAROSTY OBCE ...
Radim Konečný, starosta obce
Vážení občané,
opět se přihlásil konec roku a s ním i Vánoce. Dospělí v této době zpravidla podléhají prozaickým záležitostem,
jako je úklid, shánění dárků nebo pečení cukroví. Děti naopak tento shon tak nevnímají, čekají jen na ukončení
školy a začátek prázdnin, na dárky pod stromečkem a případnou sněhovou nadílku, kterou dospělí mnohdy
s takovou radostí nevítají. Kalendářní rok se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Užijme si svátečních dnů ve zdraví
a v pohodě. Nezapomínejme při oslavách konce roku i na naše domácí mazlíčky, kteří těžce nesou zábavnou
pyrotechniku. Ta sice ke konci roku patří, ale ne pro každého představuje odpovídající zdroj zábavy a přináší
mu potěšení.
Bilancovat to, co jsme v tomto roce udělali nebo mohli udělat tentokrát nebudu, stále jsou před námi ještě dva
roky a o těch předchozích jsem vás informoval v předešlých zpravodajích. Věřte, že i s tak malým rozpočtem
obce se snažíme nakládat tak, aby byla naše obec místem, které se bude i nadále rozvíjet, místem, kde budou
zachovány všechny společenské aktivity ke spokojenosti všech občanů. Osud naší obce bude takový, jaký si
ho sami uděláme!
Vážení spoluobčané, jménem celého zastupitelstva děkuji Vám všem, kteří jste se jakkoliv zapojili do dění
v obci, jakýmkoliv způsobem pomohli, když bylo třeba a nebylo vám veřejné dění lhostejné.
Do nového roku všem přeji hodně zdraví a štěstí, trpělivosti a tolerance, mnoho elánu, optimismu, osobních
i pracovních úspěchů a splnění osobních přání.

VÁNOČNÍ POZDRAV
Drazí občané Kelčan,
jménem svým a jménem našeho farního společenství vám k letošním vánočním svátkům ze srdce přeji
pokojné dny plné radosti a vzájemné blízkosti. Vánoce jsou zajisté pro mnohé z nás dny, kdy zakoušíme to,
čemu říkáme „kouzlo vánoc“: rodinnou pohodu, vděčnost z obdarování, radost z toho, že jsme mohli potěšit
druhé. Kéž mimořádný čas vřelé lidskosti neodejde s otočením kalendářní stránky, ale naopak, ať to krásné co
prožijeme, i nadále zůstane a působí v našich vztazích. Zvláště vyprošuji pokoj a Boží požehnání pro ty z vás,
kteří zakoušíte jakoukoliv bolest v podobě nemoci, osamění, strachu z budoucnosti. Betlémské dítě – Boží syn,
Bůh sám, právě pro vás, bere na sebe tíhu a trampoty přicházení do tohoto světa, abyste v jeho blízkosti mohli
nacházet zdroj pravé útěchy.
Vánoční čas je také spjat s velkolepým projektem Tříkrálové sbírky. Veliké díky patří vám všem, kteří přispíváte na charitativní dílo. Každý váš dar, alespoň malou, ale za to důležitou měrou, umenšuje bolest strádajících.
Díky za tento Váš velkorysý projev solidarity.
Jan Liška, farář

ÚDRŽBA OBCE V ROCE 2016
I v druhé polovině tohoto roku jsme pokračovali
s opravami chodníků, skončili jsme ve chvíli, kdy jsme
opravdu věděli, že jsme dostali dotaci na kanalizaci.
Největší změnou byla výstavba nového chodníku do
Kolonky. Kompletní investice včetně povrchových
úprav je 470 000,-- Kč a na tento projekt jsme získali
dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 250 000,-- Kč.
Zbývá osazení dopravního značení a osetí trávy. Do
budoucna se plánuje výsadba živého plotu podél
celého chodníku. Věřím, že jsme tímto chodníkem
vyřešili spoustu problémů, hlavně v úseku u Ekobriket,
kde se za deštivého počasí tvořily velké louže,
a nebylo možné tento úsek projít.
Minulý týden jsme dokončili úpravy na obecním
pozemku vedle bývalého statku, kde jsme zasypali
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Projekt podpořil Jihomoravský kraj
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chátrající a léta nevyužívaný sklep. Věřím, že se
v nejbližší době pozemek změní na několik garáží pro
naše občany. V současné době se zpracovává studie
a po schválení zastupitelstvem začneme vyřizovat
stavební povolení a následný prodej pozemků.
Pozemky se budou prodávat jen občanům naší obce
a budou sloužit výhradně na stavbu garáží.
V měsíci listopadu byla také dokončena směna
pozemků s městem Kyjovem, kde jsme získali nový
pozemek za kravínem směrem k Vlkošským búdám. Obec Kelčany doplatila částku 64 600,-- Kč dle
znaleckého posudku. Na tomto velkém pozemku
budeme skladovat hlínu z výkopů při kanalizaci
a následně bychom ho chtěli z dotačních titulů (pokud
nějaké budou) zalesnit, popřípadě vytvořit odpočinkové místo.
Radim Konečný, starosta

Chodník do Kolonky

KANALIZACE
Mnoho z vás přišlo na schůzku na Obecní úřad, kde jste se dověděli většinu informací týkajících se výstavby
kanalizace v naší obci. Pro ty, kteří nepřišli, tak shrnu pár informací v následujících řádcích. Veřejnou zakázku
na výstavbu kanalizace vyhrála firma VHS Plus s.r.o. z Veselí nad Moravou s vysoutěženou cenou 18,1 milionu
Kč. Dosáhli jsme na maximální možnou dotaci vypsanou Ministerstvem zemědělství, a to i s dvěma výjimkami
ve výši 80 %. Podíl obce na financování je 3,6 milionu Kč. Úvěrové zatížení obce bude 5 milionu Kč tak,
abychom mohli zafinancovat neuznatelné náklady spojené s kanalizací (projektová dokumentace, stavební
dozor, výběrové řízení atd.), které nám v součtu dávají částku 1,2 milionu Kč, třetina těchto nákladů byla již
uhrazena z vlastních prostředků. I přes náš malý rozpočet obce jsme i s pomocí bývalého zastupitelstva pod
vedením pana Jaroška dovedli našetřit 2,3 milionu Kč, které použijeme na případné vícepráce a následné
opravy chodníků po překopech.
Stavební práce začnou 3. ledna 2017 v Kolonce a následně obě uličky v Kelčanech. Práce na hlavní cestě
budou probíhat od března do června. Celá kanalizace musí být dokončena 31. srpna 2017 a kolaudace se
zkušebním provozem do konce roku 2017. Teprve po kolaudaci bude možné začít připojovat rodinné domy.
Projektovou dokumentaci k přípojkám zajišťuje pan Bajza, hlavní projektant celé kanalizace. Bohužel se
k vám nedostal tak jak jsem říkal na schůzi, ale bylo zapotřebí dořešit důležitější věci týkající se projektové
dokumentace na kanalizaci. Času máme dost, začátkem roku 2017 se u vás společně ukážeme, popřípadě
poradíme s přípojkami. Ještě jednou podotýkám, že kanalizační přípojky jsou součástí rodinných domů nikoliv
obecní, obec zřizuje odbočky z hlavního řádu.
Ti z vás, kteří projížděli Vlkošem, si jistě všimli, v jakém stavu jsou silnice po překopech. Situace bohužel
nebude jiná v Kelčanech, rozbité silnice, omezené parkování, uzavírky, možné neplánované překopy vody,
elektřiny atd. Buďme proto k sobě shovívaví a trpěliví, všechno se dá do původního stavu.

EKOBRIKETY
Rád bych Vás informoval o jednáních, která proběhla v uplynulých měsících se společností EKOBRIKETY s.r.o.
Proběhlo jednání o celkovém zastřešení venkovního skladu dřevěných pilin. Společnost EKOBRIKETY s.r.o.
má zpracovanou projektovou dokumentaci a zajištění všech potřebných vyjádření ke stavebnímu povolení zadala
odpovědné firmě. Žádost o vyjádření byla zaslána i společnosti E.ON, kde nebylo vydáno kladné stanovisko,
z důvodu uložení kabelu vedoucího pod pozemkem společnosti EKOBRIKET s.r.o., na kterém má být provedeno
zastřešení.
Protože navrhované řešení, tj. přeložení kabelu, je finančně velmi nákladné, proběhlo jednání o možnosti
jiného řešení. Při jednání bylo zjištěno, že kabel nevede pod celým pozemkem společnosti EKOBRIKET s.r.o.,
ale pouze pod částí. Na základě tohoto zjištění zažádala společnost EKOBRIKETY s.r.o. o nové zaměření
umístění kabelu.
I když se mohou zdát tato jednání zdlouhavé, obec se snaží o co nejrychlejší vyřešení tohoto problému.
Pavel Šnajdr, místostarosta
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PODĚKOVÁNÍ

KNIHOVNA

Mé poděkování patří sdružení Kolonka za
poskytnutý vánoční stromeček. Také bych chtěl
poděkovat všem zastupitelům a našim občanům,
kteří se jakoukoliv mírou podíleli a stále podílí na
kulturním životě v naší obci.

Po skončení paní Domanské v naší knihovně jsme
marně hledali jejího nástupce, podařilo se a nabídla
se nám Dáša Šebestová, která doposud vedla
kroužek Šikula. Knihovna nadále funguje jednou
týdně a to každé pondělí v odpoledních hodinách.

Radim Konečný, starosta

Radim Konečný, starosta

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ OBCE
Blíží se konec roku a tím i čas, který jsme měli na zpracování ÚP v Kelčanech. Po dvou letech jsme se
dostali do fáze, kdy nás čeká poslední krok a tím je veřejné projednání zastupitelstvem navrženého ÚP.
O tomto veřejném jednání budete včas informováni, přijďte a zapojte se do toho s námi. Celková cena projektu
je 363 000,-- Kč, z toho zbývá doplatit 60 000,-- Kč. Dotaci, kterou jsme získali, a bude nám vyplacena po
dokončení ÚP, činí 181 000,-- Kč.
Radim Konečný, starosta

KROUŽEK ŠIKULA
V letošním roce nám začal kroužek o něco
později. Celé party našich nejmenších spoluobčanů
se ujala Irena Krejčová, která s dětmi zajistila
zdobení vánočního stromu. V kroužku si děti
vyrobily sněhuláky, přáníčka a vánoční dekorace,
které propůjčily na výstavu na nedělní odpoledne,
kdy se konala Vánoční kavárna. V současné době
si děti nacvičují vystoupení k tradičnímu Zpívání
u vánočního stromku před Obecním úřadem.
Radim Konečný, starosta
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AKCE, KTERÉ JIŽ PROBĚHLY:
Kelčanský svátek 2. – 3. července
Otevřené Kelčanské búdy
Dne 2. července 2016 se uskutečnil v lokalitě vinných sklepů – Kelčanské búdy - II. ročník otevřených sklepů.
Své sklepy otevřeli vinaři pánové Novotný, Reiter, Butta, Zogata, Mezihorák, Zavrtálek, Jelínek, Svoboda,
Němec, kteří nabídli k ochutnání své produkty. Akce proběhla za účasti cimbálové muziky Mladí z Čejče, která
obohatila příjemnou atmosféru celé akce.
Ochutnávka vína se někde spojila s prohlídkou sklepa, kde pamětníci zavzpomínali, a někteří ze vzdálenějších
končin, kteří ve vinném sklepě nikdy nebyli, měli zájem nahlédnout také. Kultivovaní lidé nevyhledávající sváry,
hudba a k tomu příjemné počasí, to byl obrázek II. ročníku otevřených sklepů.
Všem jmenovaným vinařům patří dík za účast jak od starosty obce Kelčany, tak od organizátora akce pana
Štěpána Němce, bez něhož by otevření sklepů stěží proběhlo.
Už teď se uvažuje o III. ročníku, tedy za rok i s překvapením pro návštěvníky.
Tak tedy vinaři hodně zdaru do další činnosti a za rok na shledanou.
Miroslav Mezihorák

Nedělní mše svatá s pohoštěním
Nedělní mše svatá se jako vždy konala před kaplí. Letos nám počasí opravdu vyšlo a účast farníků byla
veliká. Doufejme, že pán Bůh dá a počasí nám bude přát i příští rok. Rok 2017 bude pro nás tento den velkou
událostí, jelikož kaple slaví 200té výročí. S panem farářem Liškou jednáme o pozvání předchozích farářů,
kteří v Kelčanech sloužili. Byl bych rád, kdybychom mohli tuto mši svatou obohatit i trošku jinak, a to že
bychom se oblekli do tradičního kroje. Takže kdo máte nebo můžete si půjčit, tak už žehlete a připravujte se
na červenec 2017.
Radim Konečný, starosta
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Rozloučení s prázdninami
V krásně vypečeném sobotním odpoledni 27. srpna 2016 se konalo ukončení s prázdninami. Většinu
přítomných snad nepřilákalo ani tak „ohřátí“ u ohýnku, jako ten výsledek – krásně křupavý špekáček. U otrlejších
jedinců zvláště vypečený. Děkujeme všem přítomným dětem, které s sebou vzaly své rodiče a prarodiče. Těšíme
se na vás všechny i příští rok.
Milena Kůřilová
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Beseda s důchodci
Rok utekl jako voda a opět jsme měli tu možnost pořádat 27. listopadu 2016 Besedu s důchodci. Tentokrát nám
toto nedělní odpoledne pomohli svým krásným a vtipným vystoupením vyplnit Pastelky z Kyjova. Za perfektní
vystoupení jim ještě jednou moc děkujeme. Stejně tak panu Slávkovi Vávrovi, který hrál k tanci i poslechu
po zbytek odpoledne a večera. Doufám, že všichni přítomní se příjemné bavili a užili si to. Děkujeme jim všem
za účast. Těšíme se na příští rok.
Milena Kůřilová
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Stavění vánočního stromku
V sobotu 26. listopadu 2016 jsme se sešli po osmé hodině v Kolonce, abychom pokáceli strom, který jsme
převezli před Obecní úřad. Děti z kroužku Šikula už na nás netrpělivě čekaly, aby mohly stromek nazdobit
ozdobami, které sami vyrobily. V příštím roce si pojedeme pro vánoční strom také do Kelčan a to k Lukešům,
kteří mi krásný stříbrňák nabídli. Děkujeme.
Radim Konečný, starosta
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Mikulášská besídka
Na Mikulášskou besídku, která se konala 4. prosince 2016, se sešlo, kromě Mikuláše s čertem a dvěma
andílky, taky pěkný houf dětí. Děkujeme jim všem a samozřejmě i doprovodným odvážným rodičům za účast,
a doufám, že příští rok si to třeba zopakujeme.
Milena Kůřilová
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VÁNOČNÍ KAVÁRNA
Vánoční kavárna v neděli 18. prosince 2016 navodila skutečnou atmosféru Vánoc. Kdo přišel, mohl si
pochutnat na punči, ochutnat vánoční cukroví a pokochat se výzdobou, kterou zapůjčili občané Kelčan. Jeden
z vystavovaných betlémů byl opravdu vzácný, ručně vyrobený z keramiky a starý několik desítek let. Tímto
děkujeme za propůjčení paní Čarkové a samozřejmě i všem ostatním, kteří čímkoli přispěli na Vánoční kavárnu.
Každý si mohl nazdobit svůj vlastní svícen k vánočnímu stolu nebo si vyrobil vánoční přáníčko. Účast byla
opravdu velká, věřím, že se nám podaří všechny perníčky, které jsme mohli vidět, sníst na Zpívání u vánočního
stromu.
Radim Konečný, starosta
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KLUB PŘÁTEL DOBRÉ ZÁBAVY Z.S. - zábava s v.s.p. band
Šlakův pohár a večerní zábava V.S.P. Band
Ve velmi teplém odpoledni, 9. července 2016, se konal sedmý turnaj o Šlakův pohár. Naštěstí se počasí slitovalo a byly menší teploty než následující den, jinak by všichni hráči padali jak mouchy.
Letos se opět střetla všechna čtyři mužstva – staří páni z Milotic, Moravan a Kelčan a mladí páni z Kelčan.
Tento sedmý turnaj se konečně podařilo mladým z Kelčan vyhrát, a tak pohár opět zůstává doma, v Kelčanech.
Ani večer nebyl chladnější a některé ještě víc rozpálila hudební skupina V.S.P. band, která hrála do brzkých
ranních hodin.
Jménem KPDZ z.s., bych chtěla všem zúčastněným, hráčům, fanouškům a tancechtivým moc poděkovat.
Poděkování patří Obecnímu úřadu a všem, kdo pomohli tuto akci připravit.
Milena Kůřilová

Šlakův pohár není jen sportovní událostí a vzpomínkou na kamaráda, fotbalistu Laďu Prágra, ale i snaha nás
zdravých, pomoci vážně nemocným dětem. Finanční částka, která se každý rok během odpoledne a večera
vybere, putuje formou darovací smlouvy Nadačnímu fondu dětské onkologie Krtek, Kliniky dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno. Příspěvek od hráčů za účast (každý hráč z každého mužstva zaplatí vstupní poplatek
100,-Kč) a dobrovolné příspěvky od hráčů i fanoušků do kasičky „Krtek“, činily v letošním roce téměř 10.000,-Kč.
Spolek KPDZ k vybrané částce přispívá pokaždé sumou 3.000,-Kč a částku „zakulacuje“. Letos se na konto
Nadace Krtek odeslala celková částka ve výši 15.000,-Kč jako příspěvek onkologicky nemocným dětem.
Děkujeme všem, kdo přispěli – fotbalistům, fanouškům i těm, co přišli večer za zábavou a do kasičky vhodili
byť jen pár drobných.
Za KPDZ z.s. Mirka Zavrtálková
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večerní zábava sobuláci

podzimní a zimní kelčany
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Fotografie ze všech akcí naleznete na www.kelcany.cz sekce fotogalerie.
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Evidence obyvatel k 20.12.2016

Plán kulturních akcí v roce 2017

Počet obyvatel:

235 z toho

Obecní ples				

21. 1. 2017

		

199 dospělých,

Ples KPDZ				

		

36 dětí

18. 2. 2017

Dětský maškarní karneval		

25. 2. 2017

Fašank				

4. 3. 2017

Degustace				

10. 3. 2017

Košt ovocných pálenek		

25. 3. 2017

Slet čarodějnic			

30. 4. 2017

Dětský den				

3. 6. 2017

Den otevřených sklepů		

1. 7. 2017

Kelčanský svátek – výročí kaple

2. 7. 2017

Turnaj o Šlakův pohár			

22. 7. 2017

Rozloučení s prázdninami

26. 8. 2017

Beseda s důchodci			

25. 11. 2017

Mikulášská nadílka			

9. 12. 2017

Vánoční kavárna			

17. 12. 2017

Zpívání u vánočního stromu		

23. 12. 2017

Silvestr				

31. 12. 2017

Z obce se odstěhovalo:

7 občanů

Do obce se přistěhovali:

3 občani

Zemřeli:		

3 občani

Průměrný věk obyvatel:

40,82 roků

Životní jubilea 2. pololetí 2016
92 let
Antonie Kostelanská

83 let
Jan Půček
Anna Bradáčová

87 let
Ludvík Bradáč

75 let
Alžběta Kehmová
Marie Vaníčková

84 let
Štěpán Zelinka

60 let
Marie Reiterová

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 11. do 31. ledna 2017. Cena zůstává
stejná jako v letošním roce 450,-- Kč/osobu/rok.

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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Kelčanský zpravodaj

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zasedání dne 29. 7. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření Smlouvy o spolupráci s Organizačně
správním institutem, o.p.s. Brno
• Vyhlášení Záměru obce č. 2/2016 na směnu
pozemků
• Vyhlášení Záměru obce č. 3/2016 na pacht/
pronájem obecních pozemků
• Výběr p. Dobrovolného na vybudování chodníku
do průmyslové zóny
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4/2016
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za
I. pololetí 2016

Zasedání dne 12. 8. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Výběr dodavatele veřejné zakázky „Kelčany –
kanalizace“ – Vodohospodářské stavby, s.r.o.
Veselí nad Moravou, za cenu 18 109 692,82 Kč
včetně DPH
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 5/2016

•
•

Zhotovení projektové dokumentace domovních
přípojek
Výběr firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s. Zlín
na výkon technického dozoru na stavbě „Kelčany
– kanalizace“

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 6/2016

Zasedání dne 23. 11. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030033248/001
• Plán inventur a navržené členy inventarizační
komise
• Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření DSO
Severovýchod a úplné znění Smlouvy o vytvoření
DSO Severovýchod
• Dodatek č. 1 ke Stanovám DSO Severovýchod
a úplné znění Stanov DSO Severovýchod
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Kanalizace
Kelčany“
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 7/2016 a 8/2016

Zasedání dne 23. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Uzavření směnné smlouvy s městem Kyjovem
na pozemky uvedené v záměru č. 2/2016,
s doplatkem pro město Kyjov ve výši 64 600,- Kč
• Uzavření pachtovní smlouvy s Podchřibím Ježov,
a.s. na pozemky uvedené v záměru č. 3/2016
• Smlouvu o dílo na stavbu „Kelčany – přístupový
chodník k průmyslové zóně“
• Smlouvu o dílo s firmou VHS plus,
Vodohospodářské stavby, s.r.o. Veselí nad
Moravou

Zasedání dne 9. 12. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o úvěru s Komerční bankou
• Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 9/2016

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. 2017
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POZVÁNKA

Také bychom Vás rádi pozvali na Silvestr,
který pořádá KPDZ ve spolupráci s obcí.
K poslechu a tanci hraje Slávek Vávra.

