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Z pera starosty obce…

zachovat alespoň Zpívání u vánočního stromku, byť
s ohledem na vládní nařízení v omezeném režimu.
Samozřejmě jsme neřešili jen kulturní a společenské akce, ale již rozjeté a zcela nové projekty, potřebné
pro zlepšení života v naší obci. Záležet bude opět
na financích a na vypsaných dotačních titulech, které
rádi využijeme. Následující řádky vás podrobněji seznámí se všemi stávajícími, ale i s nově rozjetými aktivitami současného zastupitelstva.

Vážení občané,
vítám vás opět po roce nad stránkami obecního
zpravodaje, kde bychom chtěli shrnout dění v naší obci
za rok 2021. Jsme na konci roku a i v tomto období je
těžké se věnovat jakémukoliv tématu, aniž by nebylo
svázáno s Covidovou situací, tedy s dobou, která byla
a je v mnoha ohledech nejen pro jednotlivce, ale i pro
firmy a státní instituce zcela jiná. Ještě jsme se nestačili otřepat z nařízení minulého roku a jsme v tom znovu. Nařízení, zákazy a příkazy už nelze ani sledovat,
neboť jsou ve většině případů zmatečné nebo nepřehledné. Věřím, že alespoň zpravodaj bude přehledný.

A protože Vánoce skutečně klepou na dveře, využijme těchto svátečních dnů, zvolněme a uvědomme si,
jak nám život utíká pod rukama. Užijme si radosti dětí
nad dárky, které najdou pod stromečkem. Vždyť právě
Vánoce jsou tou správnou dobou, kdy by se nám měl
alespoň na chvíli zastavit čas. A my se měli zastavit
s ním a prožít tyto svátky se svými nejbližšími, se svou
rodinou a přáteli.

Na začátku letošního roku se stala, po rezignaci
bývalé místostarostky Anny Čarkové, novou místostarostkou Eva Hrubá. V domnění, že se situace zlepší,
začala plánovat akce, na které jsme byli léta zvyklí.
V té době nikdo netušil, že první společnou akcí bude
až Pálení čarodějnic, a to i přes vládní omezení. Bohužel Kelčanský svátek byl poslední společnou akcí pořádanou obcí v tomto roce. Opět jsme byli nuceni zrušit
všechny akce do konce roku. Věřím, že se nám podaří

Za celé zastupitelstvo obce Kelčany vám přeji, abychom strávili vánoční svátky ve velké pohodě, spokojenosti a zdraví. Do nového roku vám přeji dobrou náladu, spokojenost a víru v lepší rok 2022.
			

Radim Konečný, starosta obce

Údržba obce v roce 2021
Hřbitov

roce bychom chtěli tento úsek dále opravovat. Prvotní fáze opravy bude stát 60 tis. Kč. Jsem velmi rád,
že některé firmy sídlící v průmyslové zóně se chtějí
finančně podílet na opravách, bohužel jsou i takové,
které se podílet nechtějí. S tímto přístupem jsme se
bohužel dostali do situace, kdy jsme byli nuceni zvýšit koeficient daně z nemovitostí pro všechny firmy
(i ty spolupracující s obcí) sídlící jen v průmyslové zóně
a toto navýšení bude použito na opravy v budoucích
letech.
Celková rekonstrukce zahrnující odvodnění cesty
a také projektovou dokumentaci do Kolonky by stála
cca 10 mil. Kč, což si obec nemůže finančně dovolit.

Jak jsme vás již informovali místním rozhlasem,
na místní hřbitov se opět vrátili narkomani. Začalo
to neutichajícími krádežemi květin z hrobů. Stalo se tak
v desítkách případů. Podobně tomu bylo i na hřbitově
v Ježově, v té době byly krádeže nahlášeny na Policii ČR. I přes zvýšenou ostrahu policie, se nepodařilo
zloděje chytit. Stalo se tak až na konci léta. Jenže krátce před dušičkami jsme v místní márnici našli injekční
stříkačky a jehly. Stejnou situaci jsme řešili před dvěma
lety, kdy si narkomani v zadní části márnice svůj lektvar
i vyráběli. Celá věc se řešila také s PČR a s Krokem
Kyjov.
Proto jsme se rozhodli, že bude márnice uzamčena.
Nechali jsme udělat kopie klíčů pro místní obyvatele,
kteří si je můžou vyzvednout na OÚ.
Rozhodli jsme se také, že bude na hřbitově osazeno
nové světlo a pokud se situace ani tak nezlepší, budeme muset instalovat i kamery.
R. K.

R. K.

Odvodnění silnice do Kolonky
V prosinci jsme začali s prvním krokem opravy cesty do Kolonky. Nejhorší úsek, tj. od bývalého mostku po Ekobrikety, bude nově odvodněn drenážemi
do konce roku, pokud to počasí umožní a v příštím
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Psi a umístění nových košů

Rozšíření sběrného místa a bývalá
hasička

V měsíci listopadu jsme nově pořídili 2 koše na odpadky se sáčky pro vaše psí miláčky. Jeden je umístěn
u Ekobriket a druhý nad bytovkou v Kolonce. Stále se
potýkáme s tím, že místní psi volně pobíhají po obci
a znečisťují buď obecní, nebo soukromé majetky. Těch
stížností již bylo tolik, že jsme nuceni začít pokutovat
hříšníky, dokud se situace nezlepší. Zcela jistě to nedělají jen volně pobíhající psi, bohužel jsou to i jejich nezodpovědní majitelé, kteří výkaly po svých psech nesbírají.
Věřím, že dojde ke zlepšení situace a nebudeme muset
zkoumat záběry kamer, které se obec chystá pořídit.

Součástí parkoviště u parketu měla být i výstavba
nové plochy pro kontejnery. Jednak proto, že umístění
všech kontejnerů bránilo ve výhledu na přechodu pro
chodce, ale také proto, že všechny umístěné odpadky
mimo kontejnery létaly po celé obci. Přesunutím všech
kontejnerů na jedno místo mimo chodník jsme docílili
toho, že střed obce vypadá s úpravou fasády bývalé
hasičky čistě a vzdušně. Také jsme odstranili starou
kovovou tabuli na plakáty. Nová plocha určená pro
plakáty vznikla na bývalé zděné zastávce. Požádali
jsme také o další 2 kontejnery, jeden na plast a druhý
na papír. Žádáme občany, aby udržovali kolem kontejnerů pořádek a do určených kontejnerů vhazovali jen odpadky určené pro ně. Nenechávejte odpadky volně položené vedle kontejnerů.
R. K.

R. K.

Veřejné osvětlení
V souvislosti se zpracováním pasportu veřejného osvětlení a velmi častými opravami starého osvětlení jsme hledali možnost, jak s celou situací naložit.
Na běžnou 50ti % dotaci bychom vzhledem k současnému rozmístění svítidel zcela jistě nedosáhli. Problém byl také v tom, že není v naší obci vedeno elektrické vedení v zemi a nebylo možné (fyzicky, ani finančně)
osadit celou obec novými sloupy veřejného osvětlení
dle platných předpisů. Na jednáních s firmou E.ON a.s.
jsme dostali nabídku na osazení nových LED svítidel namísto těch starých, poškozených a velmi neúsporných.
Zpracovaný posudek týkající se úspory finančních
prostředků nás mile překvapil. Celková roční úspora
obecních financí bude 84 tis. Kč za elektřinu + cca 20
tis. Kč za práci na opravách. Celkové náklady spojené
s výměnou činí 655 tis. Kč. Návratnost celé investice je
5 let a obec tuto částku splácí formou měsíčních splátek, jednoduše řečeno, finanční úspory nám zaplatí celou výměnu během 5 let bez omezení rozpočtu obce.
Rozhodnutí s výměnou svítidel se v současné době,
kdy ceny elektřiny prudce rostou, ukázalo jako velmi
dobrá investice.
R. K.
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Plánované projekty

Rekonstrukce vozovky 42211 III. třídy
v obci Kelčany

Parkoviště podél parketu

Koncem listopadu jsem navštívil nově zvoleného ředitele SÚS JMK pana Romana Hanáka v Brně. Společně jsme projednali velmi špatný stav vozovky – hlavní
silnice v naší obci. Před třemi lety nám bylo slíbeno, že
začnou s projektováním a opravami. Byť mně vytýkají,
že jsem je osočil z nic nedělání na silnici 42211, jsem
přesvědčen, že tady toho moc za ty 3 roky neopravili.
Předpokladem pro zahájení projekční činnosti kompletní rekonstrukce vozovky je vypsání a schválení zastupitelstvem investičního záměru. Dále musí obec zajistit posudek stavu vozovky, vrtané vzorky v určených
částech obce a skutečné zaměření vozovky. První
kroky jsme schopni z rozpočtu obce zajistit, odhadované náklady činí 50 tis. Kč, ale SÚS JMK by si z nedostatku peněž a zdlouhavých výběrových řízení přála,
abychom na naše náklady zpracovali i kompletní projektovou dokumentaci se stavebním povolením. Celou
situaci a jednotlivé postupy budou předmětem hlasování na příštích zastupitelstvech. Jedná se o kompletní rekonstrukci vozovky od značky Kelčany ze strany
od Vlkoše až ke křižovatce ke kelčanským búdám.
R. K.

Jednou z plánovaných akcí tohoto roku bylo vybudování nového parkoviště podél parketu. S velkým
zklamáním jsme tuto výstavbu museli zrušit, protože
při započetí výkopových prací bylo zjištěno nízké položení plynofikace, ale také kabelu T-Mobile. Všechny
sítě byly uloženy 30 cm pod hranou vozovky, což by
znamenalo udělat přeložky. I tuto variantu jsme chvíli zvažovali, ale jen do té doby, než jsme zjistili cenu
za přeložení a čas, který by byl potřebný k vyřízení
povolení a vyúčtování poskytnuté dotace. Cena byla
vyčíslena na 360 tis. Kč, tedy více, než by obec zaplatila za realizaci. Na tuto výstavbu jsme také získali dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč,
kterou jsme vrátili, protože bychom nestihli do konce
roku 2021 stavbu i s přeložkami zrealizovat, a to bylo
podmínkou pro získání dotace. Ve výběrovém řízení
tuto zakázku získala firma Kala s. r. o. za vysoutěženou cenu 513 415 Kč.
R. K.

Sanace zdiva obecního úřadu
V minulém roce jsme žádali o dotaci na sanaci zdiva na našem OÚ. Žádost byla jako ve většině obcí
zamítnuta, proto se zastupitelstvo usneslo, že požádáme i v letošním roce. Byl vypracován posudek
na kompletní odvodnění budovy, injektáže a odstranění promočených, plesnivých omítek především
ve sklepních prostorech. Přesto, že proběhla kompletní
rekonstrukce budovy OÚ, nebyly použity správné technologické postupy a celá situace se nadále zhoršuje
a dochází k prostupování vody do vnitřních omítek v přízemí. Předběžné náklady na celou akci byly vyčísleny
na 1,4 mil. Kč. V případě získání dotace by obec z rozpočtu zaplatila 300 tis. Kč.
R. K.

Chodník ke kelčanským búdám
Zastupitelstvo obce Kelčany se shodlo na záměru
projektové dokumentace chodníku ke kelčanským búdám, zejména pak k autobusovým zastávkám a místnímu hřbitovu. Dětí, které jezdí denně do Kyjova do
školy, přibývá a je to problém, který dlouhodobě pronásleduje současné, ale i minulé zastupitelstva. Hlavním
důvodem je bezesporu bezpečnost našich občanů.
Jsme si vědomi toho, že projektování, odkupy pozemků, věcná břemena s JMK a samotné povolení stavby
potrvá minimálně rok až dva, ale někde se začít musí.
Odhadované náklady na projektovou dokumentaci
a vyřízení stavebního povolení jsou 300 tis. Kč. Po konzultaci s projektantem stavby by bylo vhodné, abychom
započali projektování nového chodníku k búdám již od
Horákového, kde oficiálně končí stávající chodník. Je
to také jeden z hlavních předpokladů při žádosti
na Státním fondu dopravní infrastruktury, kde bychom
chtěli následně žádat o dotaci. Ve většině případů se
dotace pohybuje ve výši 85 %, což by bylo i při finančně náročné stavbě v možnostech obce. Vzhledem
k nutnosti výstavby lávky přes Hruškovici se náklady
chodníku odhadují na 7 mil. Kč.
R. K.

Chodník na konci obce směrem
na Vlkoš
Počátkem roku 2021 jsme schválili záměr na zpracování projektové dokumentace na prodloužení chodníku od Klimešového k Čerňanskému. Původní zpracovaná projektová dokumentace nebyla v souladu
s dnešními požadavky a byla tedy nepoužitelná. Rozhodli jsme se k tomuto kroku i proto, že byla zbořena
budova bývalého statku, která nám neumožňovala ani
začít projektovat. V současné době už chybí zpracovat jen studii osvětlení přechodu pro chodce a změna
osvětlení v části bývalého statku. Do konce prosince
2021 by měl být kompletní projekt předložen MÚ Kyjov
k územnímu a stavebnímu povolení.
Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace a studie osvětlení jsou 210 tis. Kč.
R. K.

Projekt veřejného WC na fotbalovém
hřišti
Ve stádiu územního povolení je také projekt na výstavbu WC na místním fotbalovém hřišti. Se stavbou
se počítá jen za předpokladu, že obec na ni získá
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dotaci. Projekt ještě není pravomocně povolený stavebním úřadem. Věřím, že se do budoucna najde
vhodný dotační titul, bez kterého bude realizace neuskutečnitelná.
R. K.

všechny předzahrádky opět rozkopávat. Obec zajistila při položení elektrického kabelu sloupy veřejného
osvětlení a nová LED svítidla. V současné době je již
zpracován projekt na prodloužení vodovodu k poslednímu domu na kopci, ale čelíme problému s výběrem
zhotovitele. Odhadované náklady na výstavbu vodovodu jsou 300 tis. Kč včetně projektové dokumentace.
Předpokládáme, že se výstavba zahájí v jarních měsících. Projektujeme také prodloužení splaškové kanalizace, která je ve stádiu územního povolení. Tento
projekt zcela jistě nebudeme schopni platit z obecního
rozpočtu, předpokládáme, že většinovou část zaplatíme z dotace, pokud budeme splňovat dotační podmínky nebo bude dotace vyhlášena. Odhadované náklady
na výstavbu jsou 3 mil. Kč. Za projektové dokumentace vodovodu a kanalizace obec zaplatila 90 tis. Kč.

Projekty elektřiny, vodovodu
a kanalizace
Změnou Územního plánu v naší obci jsme dali možnost nové výstavbě rodinných domů v uličce (K Pantlíkovému), dle posledního stavěného domu K Zavrtálkovému. Nově vyrostly tři rodinné domy a další jsou ve
stavu plánování a projektování.
Na žádost obce položila firma E.ON a.s. nový elektrický kabel pro novou zástavbu, včetně vybudování
elektrických přípojek na jednotlivých pozemcích. Tento
kabel je zároveň připraven k budoucí výstavbě 8 rodinných domů za bývalým obchodem a nebude tak nutné

R. K.

Vizualizace budoucí výstavby rodinných domů za bývalým obchodem
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Veřejná sbírka – Pánov a Mikulčice
Prostřednictvím obdarovaných bych chtěl předat velké poděkování za solidaritu, kterou jste vyjádřili při pomoci obětem ničivého tornáda, které zasáhlo Jižní Moravu v letošním roce.
Ve finanční sbírce určené na pomoc poškozeným tornádem jsme společně pomohli částkou 75 887 Kč. Tak,
jak bylo vyhlášeno obecním rozhlasem, se i stalo. Finanční částky putovaly do dvou poškozených rodin, nikoliv
do obcí.
V prvním případě se jednalo o Pánov, kde i kelčanští dobrovolníci pomáhali hned po skončení tornáda. Částkou 57 762 Kč jsme pomohli nákupem sádrokartonů a izolace rodině Hňátkové, která přišla o střechu nad hlavou
jako většina poškozených. Se zraněním oba manželé skončili v nemocnici.
Po konzultaci s místními občany a Krizovým štábem přímo v Mikulčicích jsme také pomohli rodině Šimíkové,
kterým tornádo sebralo celý dům. Za zbylou finanční částku 18 125 Kč jsme nechali rodině přivézt také sádrokarton. V obou případech šlo o starší důchodce, na Pánově už se mohli vrátit zpět domů, v Mikulčicích bohužel
stráví Vánoce u svých blízkých.
Cedule, na kterou jsem narazil při výjezdu z Mikulčic, říká dle mého názoru vše.
R. K.

Slovo paní senátorky
Rok 2021 byl pro nás všechny velmi těžký. Opět jsme se potýkali
s projevy sucha, přívalovým deštěm a přibyl další přírodní jev ̶ tornádo. To naše území zasáhlo a značně poznamenalo. Děkuji všem,
kteří se jakkoli zapojili do pomoci s odklízením škod způsobených
tornádem. Stále nás velmi trápí COVID-19. Všichni s ním bojujeme,
jak je jen v našich silách.
Děkuji všem a zejména zdravotníkům, kteří pomáhají zvládat tuto
pandemii.
Přeji vám krásné prožití svátků vánočních a do nového roku přeji co
nejméně problémů, mnoho úspěchů, úsměvů a především hodně
zdraví!
Ing. Bc. Anna Hubáčková
senátorka za Hodonínsko
7
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Rozhledna a prvky stezky Mikroregionem Podchřibí
V letošním roce byla zahájena výstavba odpočinkových prvků v Mikroregionu Podchřibí. V obci Kelčany byly
osazeny dva nové prvky. Jeden u křížku za mostkem přes Hruškovici a druhý na soutoku u splavu. Ostatní prvky můžete vidět na stezce do Vřesovic, a to v obcích Žádovice, Hýsly, Skalka a Labuty. Mikroregion získal na
všechny prvky dotaci ve výši 80 procent.
Také jste si mohli všimnout, že na rozhraní katastrů Hýsly, Žádovice a Ježov vyrostla nová rozhledna. Krásně
jde vidět i z naší autobusové zastávky. Rozhledna jménem Súsedská je společným majetkem těchto obcí a je
také umístěna na stezce Mikroregionem Podchřibí. Vysoká je 21 m, již nyní je přístupná veřejnosti.
R. K.
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Akce, které již proběhly
Výsadba stromů za bývalým statkem
V dubnu letošního roku proběhla komunitní výsadba 30 stromů za bývalým statkem. Hlavním úkolem této
výsadby bylo zainteresování dětí, ale i dospělých. Myslím si, že vzhledem k velké účasti všech se úkol zdařil.
Všechny stromky byly vysázeny a věříme, že do budoucna vznikne krásný ovocný sad, kde bude možno odpočívat. V plánu máme také umístit lavečky uprostřed plochy, aby nebyl sad jen okrasným prvkem naší obce,
ale i dalším místem ke scházení se a odpočinku. Ne všechny stromky se ujaly, ale vzhledem k velkému suchu
na podzim jsme se rozhodli podsazovat až na jaře 2022. Celá výsadba byla pod záštitou Nadace Partnerství –
Revitalizace zeleně v obci Kelčany, která poskytla 85ti % dotaci na výsadbu včetně příslušenství.
R. K.

NOVÁ PRODEJNA V CENTRU KYJOVA!
JIŽ BRZY SPOLU S NOVÝM E-SHOPEM WWW.GRMA.CZ

KLIMATIZACE

SVÍTIDLA

ELEKTRO

OSVĚTLENÍ
KLIMATIZACE
ELEKTROINSTALACE
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Pálení čarodějnic
Bylo krásné odpoledne předsvátečního dne. Sluníčko příjemně hřálo a chystalo se na vykouzlení příjemných
jarních dnů. Jenže nebylo samo, kdo chtěl čarovat. Za tohoto krásného odpoledního počasí se totiž za zdejším
obecním úřadem začali slétávat čarodějové a čarodějnice, aby mohli úspěšně složit svou čarodějnickou maturitu.
Tato sláva měla letos obrovský úspěch, jelikož se slétlo přes 50 čarodějnic a čarodějů. Ti byli nejdříve posláni
na maturitní zkoušky z čarodějnických předmětů. Čekalo je například létání na koštěti přes překážky, chytání havěti, prolézání pavučinou a poznávání čarodějnických zvířecích mazlíčků, poskládání správného receptu
na léčivý lektvar či prokázání odvahy při sladkém kouzlení. Všichni naši učni své znalosti předvedli v té nejlepší
kvalitě, a tak s lehkostí obstáli ve všech záludných zkouškách. Mohlo se tedy přistoupit k velkým oslavám a slavnostnímu zapálení ohně. To si vzala za své jedna z hlavních čarodějnic a její pomocníci, kteří pod kouzly vody,
větru, země a ohně zapálili naši hranici.
Co by to bylo za akci, kdyby nebylo co jíst a pít, a tak nechyběly ani špekáčky. Největším lákadlem byl však
čarodějnický lektvar z kotlíku s nejrůznějšími přísadami. Nebudeme lhát, když prozradíme, že se líbil jak malým
čarodějnicím a čarodějům, tak i dospělým nečarům.
E. H.
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Dětský den
Letošní Den dětí, konaný v sobotu 5. 6. 2021, byl v duchu známé hry s názvem Pevnost Boyard. Obrovská
účast, která činila přes 80 dětí, nás velice potěšila. Děti měly za úkol nasbírat nejen klíče od brány k pokladu,
ale i indicie k otevření samotného pokladu. Na stanovištích, táhnoucích se až ke křížku, museli bojovníci zdolat
záludné úkoly, jako byly hádanky, Arianina nit, stavění z lega podle předlohy, vytahování dřívek, hod na cíl, skok
v pytli, po paměti sestavit řadu barevných míčků, shazování kuželek, stavění komínu či přenos míčků do cíle.
Po sesbírání všech indicií i klíčů přišel společný boj o boyardský poklad. Bojovníci odevzdali všechny klíče, zakřičeli heslo k pokladu a rozběhli se na závěrečný boj o poklad. Kelčanská pevnost Boyard poklad musela vydat,
jelikož všichni bojovníci bojovali ze všech sil a s plným nasazením.
Tím ale letošní den dětí nekončil, pro malé účastníky byl přichystán skákací hrad a další pestrá zábava, která se
jako vždy táhla až do večerních hodin.
Myslíme, že se i tato akce vydařila a těšíme se na další setkání.
E. H.

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

Všechny fotografie najdete
na webu:
www.kelcany.cz
(Život v obci ~ Fotogalerie)
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Kelčanský svátek
Bylo krásné nedělní dopoledne a před místní kaplí se začali scházet farníci. To proto, že se u nás v obci konala,
opět po roce, Mše svatá. Jsem velmi rád, že se tato mnohaletá tradice stále udržuje a naše kaplička Navštívení
Panny Marie je každoročně obklopena farníky nejen z naší obce, ale i sousedních. I letos všem zahrála dechová
hudba, a to především po skončení Mše svaté. Jídla, pití a sladkostí bylo dost a jsem rád, že většina přítomných
přijala pozvání ke krátkému posezení za obecním úřadem. Nutno zmínit, že paní Františka a paní Maruška měly
všechno opět připravené do posledního detailu, za což jim děkuji. Věřím, že se i v příštím roce setkáme v tak hojném počtu a situace kolem Covidu nám tuto příležitost a tradici nepřeruší.
R. K.

12

Kelčanský zpravodaj 1/2021

Mobilní rozhlas
Vzhledem k tomu, že ne všichni slyší hlášení obecního rozhlasu, několikrát i díky jeho stáří ani nejde, jsme
pro vás zřídili mobilní rozhlas. Služba funguje tak, že vám po zaregistrování na obecním úřadě (ti, co si poradí se
stáhnutím aplikace, se to netýká) přijde sms zpráva s aktuálním hlášením. Pokud máte o tuto službu zájem, stačí
se na OÚ zaregistrovat a stáhnout si příslušnou aplikaci na svém telefonu. To je vše, co proto musíte udělat, aby
se k vám dostala všechna důležitá hlášení.
R. K.

Kelčany zavádí Mobilní Rozhlas
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Kelčany zavádí Mobilní Rozhlas

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
Vážení občané,
zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.
Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.

https://kelcany.mobilnirozhlas.cz

https://kelcany.mobilnirozhlas.cz

Zvolte skupiny informací:
Dobrovolníci

Krizové informace

Informace z úřadu

Majitelé psů

Senioři

Kelčanský zpravodaj

Obec Kelčany

Dopravní informace

Kulturní a sportovní akce

Nevidomí a slabozrací

Odstávky a poruchy

Dobrovolníci 13

Dopravní informace

Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Pro platnost
registrace
je nutné podepsat souhlas se
zpracováním
osobních údajů na zadní straně
tohoto a
registračního
letáku.
Informace
z úřadu
Kelčanský
zpravodaj
Kulturní
sportovní akce
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Kyjovské Slovácko v pohybu – vaše MASka
Před pár lety se v souvislosti s rozvojovými aktivitami v regionu objevil nový pojem
MASka. Někteří z vás ale možná dodnes neví, co jiného než maškarní maska, či obličejová maska či maska, za kterou se občas člověk potřebuje schovat, si mají představit.
Možná jste si také všimli našeho loga – slováckého klobúčku, kterým jsou označeny námi podpořené projekty
a rovněž nevíte, co je pod klobúčkem. Tak právě pro ty z vás si dovolím malé vysvětlení, protože činnost MASky
se vás všech nějakých způsobem může dotknout. Spolek Kyjovské Slovácko v pohybu je jednou ze 180 tzv. MASek (Místních akčních skupin), které působí ve venkovských oblastech ČR a podílí se na jejich rozvoji. Kyjovské
Slovácko zahrnuje 45 obcí kolem Kyjova, je tedy i vaší MASkou.
Spolek Kyjovské Slovácko byl založen před dvaceti lety skupinou nadšenců, kteří se chtěli podílet na zlepšování
kvality života na Kyjovsku a využít možností blížícího se vstupu do EU. Postupně se z nich vypracoval tým profesionálů, který nadále plní poslání spolku s mottem: „Společně s místními se podílíme na rozvoji našeho
regionu“.
Svou činností přineslo na Kyjovsko více než 250 000 mil. Kč a podpořilo více než 350 projektů obcí, drobných
podnikatelů, spolků, škol a farností.
Spolu s ostatními členy týmu však věřím, že jste o nás a našich aktivitách přinejmenším slyšeli, či se jich přímo
účastnili, ať už jako žadatelé, či jako účastníci akcí.

CO DĚLÁME
CLLD - Komunitně vedený místní rozvoj – prostřednictvím získaných prostředků z EU fondů PRV (Program
rozvoje venkova), IROP (Integrovaného regionálního operačního programu), OPZ (Operační program Zaměstnanost) podporujeme projekty obcí, malých podnikatelů, spolků, farností.
MAP – Místní akční plán rozvoje vzdělávání – z programu Výzkum, vývoj a vzdělávání podporuje zlepšování
kvality vzdělávání a technického zázemí škol a školek.
CSS – Centrum služeb pro obce – díky projektu Svazu měst a obcí podporujeme spolupráci obcí, přípravu
a realizaci společných projektů a rozvoj místní ekonomiky.
TAS – jsme členem Turistické asociace Slovácko a podílíme se na rozvoji cestovního ruchu, např. zavedením
regionální značky Slovácko - regionální produkt.
Animace území – podněcujeme nové nápady, konzultujeme projekty, propojujeme partnery, motivujeme, vzděláváme, publikujeme, pořádáme vzdělávací a kulturní akce a další.
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT
- můžete získat podporu na uskuteční svého nápadu a realizaci projektu
- můžete podat námět k činnosti MAS
- můžete se se stát členy některé pracovní skupiny
- můžete se podílet na organizaci akcí MAS
- můžete se stát členem MAS
- můžete se stát naším kritikem či oponentem
Tím vším můžete napomoci k rozvoji vašeho regionu! Dveře naší kanceláře jsou Vám otevřené.
Těšíme se na spolupráci!

Za Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.
Anna Čarková
předsedkyně
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Ze zasedání zastupitelstva obce

kace vymezení rozdělovaného majetku je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy, kterou je Mapa vodovodního řadu)
- Výběr firmy E.ON Energie, a.s. České Budějovice,
IČ 26078201 na zakázku „Modernizace VO v obci
Kelčany“ za cenu 655.042,92 Kč
- Finanční dar ve výši 20.000,- Kč na podporu činnosti
KPDZ z. s. Kelčany

Zasedání dne 15. 12. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
- Hospodaření obce podle rozpočtového provizoria
- Plán inventur a navržené členy inventarizační komise
- Prodej pozemku p. č. 353/2 o výměře 19 m² paní
P. Z. za celkovou kupní cenu 1.900,- Kč
- Uzavření směnné smlouvy s p. P. S. na pozemky
uvedené v záměru č. 5/2020, bez doplatku
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002
- Řád veřejného pohřebiště obce Kelčany
- Umístění kamer u rybníka
- Vyhlášení záměru č. 6/2020 na prodej části obecního
pozemku p. č. 438/1 v k. ú. Kelčany
- Podání žádosti o dotaci na MMR – Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov

Zasedání dne 20. 5. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Závěrečný účet obce Kelčany za rok 2020 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- Účetní závěrku za rok 2020
- Poskytnutí účelové dotace ve výši 13.700,- Kč
pro město Kyjov IČ 00285030 jako podíl na financování „Minimální sítě sociálních služeb“ a současně
s tímto schvaluje i uzavření veřejnoprávní smlouvy
na tuto dotaci
- Poskytnutí finančního daru Kyjovskému Slovácku
v pohybu, IČ 26659778, na podporu činnosti MAS
ve výši 5.000,- Kč
- Přihlášení obce k záměru Města Kyjova č. 117/2021

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- Rozpočtové opatření č. 8/2020 a 9/2020

Zasedání dne 1. 2. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Místostarostku obce Kelčany p. Evu Hrubou
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu
- Výběr Ing. Karla Vaštíka ml., IČ 03857221
na zpracování projektové dokumentace na stavbu:
„Prodloužení splaškové kanalizace“ za cenu 53.400,- Kč
- Výběr Ing. Karla Vaštíka ml., IČ 03857221
na zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Prodloužení vodovodu v lokalitě Hrubé Díly“ za cenu
37.500,- Kč
- Návrh na modernizaci veřejného osvětlení v obci
- Podání žádosti o dotaci z PRV JMK – DT4 opravy
místních komunikací – odstavné plochy
- Poskytnutí finančního daru ve výši 6.000,- Kč
pro SDH Ježov
- Výběr Ing. Jana Krakoviče, IČ 68676565
na zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Chodník podél sil. III/42211 v obci Kelčany směr
od Vlkoše“ za cenu 180.290,- Kč

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 1/2021 a 2/2021
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
na Kyjovsku na období 2021 – 2023
- Návrh na pořízení bezpečnostních kamer do obce
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- Pořízení 4 fitness prvků

Zasedání dne 29. 7. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Smlouvu o spolupráci s obcí Blatnička – společný
nákup energií
- Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů se společností Chytré obce s.r.o.,
IČ 09149694
- Pasport dopravního značení a místních komunikací
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 3/2021 a 4/2021
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za I. pololetí
2021

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- Rozpočtové opatření č 10/2020
- Výsledky inventarizace a hospodaření obce
k 31. 12. 2020
- Zprávy kontrolního a finančního výboru za II. pololetí 2020

Zasedání dne 9. 9. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1012C21/24 s Krajským pozemkovým
úřadem pro Jihomoravský kraj
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
5. 8. 2021
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
- Vyhlášení záměru obce č. 1/2021 na pacht pozemku
p. č. 823 v k. ú. Kelčany

Zasedání dne 3. 3. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Rozpočet obce na rok 2021
- Prodej části pozemku p. č. 438/1 o výměře 35 m²
v k. ú. Kelčany manželům Z. za celkovou kupní cenu
3.500,- Kč
- Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku
mezi obcí Žádovice a obcí Kelčany (bližší specifi-

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
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Životní jubilea v roce 2021

- Rozpočtové opatření č. 5/2021
- Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Podchřibí,
DSO Severovýchod a Svazku obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2020

60 let
Miroslav Tomčal
Miroslava Lukešová

Zasedání dne 18. 10. 2021

Zastupitelstvo obce schválilo:
- Obecně závaznou vyhlášku obce č. 4/202, o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- Pacht pozemku p. č. 823 o výměře 0,5862 ha
v k. ú. Kelčany s Ing. P. P.
- Vyhlášení záměru č. 2/2021 na prodej pozemku
p. č. 362/2 o výměře 21 m² v k. ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 3/2021 na pacht části pozemků
o výměře 2,1729 ha v k. ú. Kelčany
- Vyhlášení záměru č. 4/2021 na pacht části pozemku
p. č. 764 o výměře 21916 m² v k. ú. Kelčany
- Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj na akci „Sanace vlhkého zdiva OÚ Kelčany“,
dotační titul 117D8210E
- Změnu funkce starosty z neuvolněného na uvolněného ode dne 19. 10. 2021

70 let
Jaroslav Bílek
Zdeňka Rajsiglová
80 let
Mária Doložílková
Alžběta Kehmová
Marie Vaníčková
81 let
Marie Lukešová

84 let
Miroslav Krist
85 let
Anna Půčková
88 let
Anna Bradáčová
Jan Půček
89 let
Štěpán Zelinka
90 let
Milada Zelinková

83 let
Helena Kipsová
Ludmila Kristová

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 6/2021

Evidence obyvatel k 10. 12. 2021
Počet obyvatel:		
204 dospělých

Plán kulturních akcí v roce 2022

3 občani

Do obce se přistěhovalo:

6 občanů

Narodily se:			

3 děti

26. 2.

Zemřeli:			

3 občané

4. 3.

Průměrný věk obyvatel:

42,28 roků

5. 2.

Ples KPDZ z.s.

12. 2.

Fašank

Košt ovocných pálenek

26. 3.

Slet čarodějnic

30. 4.

Beseda s důchodci

29. 5.

Dětský den

4. 6.

Kelčanský svátek ̶ Mše svatá

3. 7.

Otevřené sklepy

9. 7.

Šlakův pohár

45 dětí
Z obce se odstěhovali:

Dětský karneval

Degustace ovocných pálenek

249 z toho

POPLATKY
Vzhledem ke stále narůstajícím cenám skládkování komunálního odpadu jsme byli nuceni zvýšit
poplatek za svoz odpadů o 100 Kč.
V tomto roce ještě obec zaplatila finanční
rozdíl ze svého rozpočtu, předpokládá se, že ceny
za svoz se budou zvyšovat i v následujících letech.
Poplatek za svoz odpadů: 550,- Kč/osoba/rok
Poplatek za psa: 100,- Kč, důchodci 50,- Kč.

23. 7.

Mikulášská besídka

10. 12.

Vánoční kavárna

17. 12.

Zpívání u vánočního stromku

23. 12.

Poplatky můžete hradit na účet obce
115-2860950267/0100
pod variabilním symbolem vašeho čísla
popisného nebo hotově na obecním
úřadě od 17. ledna 2022.
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Pozdravení z Charity
Vážení a milí spoluobčané,
uživatelé našich služeb, příznivci charitního díla!
Pro Charitu se letošní rok od toho loňského příliš nelišil. Celá společnost i nadále čelí riziku nákazy
SARSCoV2; virem, s nímž v celosvětovém měřítku žijeme už téměř dva roky a na který jsme si skoro
všichni za tu dobu nějakým způsobem zvykli. My lidé jsme různí; někteří z nás se snaží celý problém
bagatelizovat a státem vyhlášená opatření ignorovat, jiní v souvislosti s rizikem nákazy propadají stresu, panice a beznaději; nutno podotknout, že mnohdy oprávněně, neboť daň, měřená počtem zmařených lidských životů řadí Českou republiku ve světě bohužel na přední příčky. Charitě Kyjov se tato
nákaza také nevyhýbá; ani v letošním roce mi nezbývá nic jiného, než konstatovat, že jsme se nedočkali jediného měsíce, kdy by nikdo z pracovníků Charity nebyl nakažen. Ale nejedná se jen o zaměstnance; nákaza se objevuje i v rodinách našich klientů a řada z nich jí bohužel podlehla. I když si někdy
připadáme bezmocní, snažíme se dělat vše pro to, abychom ochránili nejenom sebe a své blízké, ale
i všechny ty, se kterými se dostáváme denně do kontaktu. Téměř všichni pracovníci Charity Kyjov jsou
naočkovaní vakcínou proti Covid-19, nařízená vládní opatření byla a stále jsou ze strany personálu
respektována a striktně dodržována, nasmlouvané služby vůči všem klientům Charity se nám stále
daří - zaplať Pán Bůh – plnit bez omezení.
„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení…“ Chci
upřímně poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se v řádu dnů či týdnů průběžně stávali nedílnou součástí týmu pečovatelské služby a bez jejichž nezištné pomoci, úsilí a času bychom to v první polovině
tohoto roku skutečně nezvládli. Uznání a upřímné poděkování za obětavost a pracovní nasazení chci
při této příležitosti vyslovit rovněž vedení Charity Kyjov, všem svým spolupracovníkům, vedoucím středisek i jim podřízeným pracovníkům, neboť jsou to právě oni, kteří za těmi „nejpotřebnějšími“ dennodenně dojíždějí do jejich domovů.
Přeji všem, aby letošní vánoční svátky byly přes všechny tyto problémy a těžkosti časem štěstí, radosti a naděje. Pokusme se čas adventního očekávání strávit skutečnou vnitřní obnovou a vzájemnou
podporou. O Vánocích ať nás pak všechny prozáří jemné a tiché betlémské světlo – světlo pokoje,
odpuštění, smíření a naděje; světlo, probouzející touhu po dobru a po lásce; jediné světlo, které nás
všechny dokáže naplnit pokojem a radostí. Ať tento pokoj a radost dokážeme přinášet do domovů těm
nejpotřebnějším i svým blízkým nejenom o Vánocích, ale i v novém roce.
Pevné zdraví a vše dobré do nového roku!
Bc. Jitka Rybová, DiS.
PR, Charita Kyjov
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Poděkování
Dnešní poděkování patří paní Zdeňce Něničkové, která se nám už 7 let vzorně stará a píše naši
obecní kroniku.
Poděkování patří také všem občanům, kteří úzce
spolupracují s obcí a zapojují se tak do jejího dění.
R. K.

Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
696 41 Vlkoš 95
Cena stočného na rok 2022
Stočné v Kč/m3
cena včetně DPH		

45,10 Kč

Srážková voda v Kč/m3 (nevztahuje se na fyzické osoby)
cena včetně DPH		

45,10 Kč

Ceník stočného platný od 1. 1. 2022.
Sazba DPH je uvedena ve výši 10 %.
Výše uvedené ceny byly schváleny valnou hromadou dne 6. 12. 2021.

Vážení a milí spoluobčané,
Kelčanský zpravodaj je pro Vás všechny. Pokud máte zájem, můžete nám zasílat své články,
náměty, připomínky nebo také stížnosti. Budeme za Vaše názory a ohlasy vděčni.
Příspěvky můžete vložit do schránky na Obecním úřadě nebo předat paní Bábíkové.
Rádi také uvítáme vaše fotografie, které bychom mohli použít v Kelčanském zpravodaji nebo
kalendáři. Tímto děkujeme za poskytnutí fotografií Lucii Matyášové do kalendáře 2022.
Můžete zasílat také na mailovou adresu: podatelna@kelcany.cz
Uzávěrka příspěvků a článků: 30. 11. 2022

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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Strhněte
na sebe
pozornos
t!

POUTAVÁ GRAFIKA

DLOUHÁ ŽIVOTNOST

VÍCE NEŽ 14 LET ZKUŠENOSTÍ

POLEPY AUT
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