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Z pera starosty obce…
Vážení občané,
další rok utekl jako voda a já se s vámi prostřednictvím zpravodaje potkávám poprvé po volbách, takže pokládám za zdvořilé poděkovat za přízeň, kterou jsem znovu získal. Je to pro mě skutečně velký závazek do dalších
let a samozřejmě se budu snažit, abych nezklamal, a to nejenom já, ale i celé nové zastupitelstvo, které je složeno z členů, kteří zcela jistě obohatí obecní i kulturní vývoj naší obce. Z dosavadních zkušeností z posledních
akcí pořádaných novým zastupitelstvem nemám obavy, že by tomu bylo jinak. Jsou tu i další důležité povinnosti
zastupitelstva, než je kulturní život, a o těch se můžete dočíst níže.
Začínáme nový rok, do něj Vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohodu a správná rozhodnutí. Také začínáme
nové čtyři roky společného žití, budování a zábavy. Věřím, že se nám společnými silami podaří udělat vše proto,
aby se v naší krásné obci žilo ještě lépe než doposud. Za spolupráci všem děkuji.
Radim Konečný, starosta obce

Naše obec – naše společná věc
Uplynulý rok byl rokem VOLEB - prezidentských, senátních a komunálních. V těch komunálních jsme měli
možnost zvolit si do čela obce své zástupce. Zatímco na vývoj politiky na národní úrovni často rezignujeme
a jsme zklamáni, na místní politice bychom se měli podílet všichni. Jde totiž o naši společnou věc. Rozvoj obce
by měl usilovat nejen o technické zabezpečení, ale také o vzdělávání občanů k soběstačnosti, o rozvoj místních
vůdčích osobností, o vštěpování zásad dobrého občanství, o posilování dobrých mezilidských vztahů a vztahů
k obci. Měl by vytvářet příležitosti pro zapojování místních lidí a pozitivní výhled do budoucnosti.
Jde o časově náročný proces, v němž je zapotřebí budovat důvěru, vzájemné pochopení hodnot, rolí a zodpovědností.
Nově zvolené zastupitelstvo se na tuto cestu vydalo, ale bez Vaší podpory a spoluúčasti nemůžeme dojít
daleko. Cenné poznatky o obci, návrhy na zlepšení a podněty musí vycházet od místních lidí, kteří vědí, co je
pro ně nejdůležitější, tedy od Vás všech. Výchozím dokumentem pro naši činnost je Strategie rozvoje obce,
která byla vytvořena za účasti občanů. Zde vznikla společná VIZE, kterou se budeme usilovat společně s Vámi
naplňovat.
Je samozřejmé, že bez finančních prostředků nelze realizovat všechny cíle. O jejich finanční zajištění se
bude snažit vedení obce. Mnohé si však můžeme zajistit sami, pokud se staneme účastníky procesu, „spolumajiteli“ a „správci“ daných záměrů a vezmeme je za své.
Prvním symbolickým krokem na této společné cestě byla komunitní výsadba stromů. Tyto stromy, vysazené
v jubilejním roce, nám budou připomínat kořeny, na kterých naše země vyrostla, a pomohou krajině, aby se lépe
vyrovnala s tím, čeho je naše generace svědkem.
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Každé hledání cesty je těžké a ještě těžší je najít obecnou shodu, protože nežijeme v mraveništi a každý
máme své představy, zkušenosti, slabosti a potřeby. Ale to ještě neznamená, že o nich nebudeme hovořit a nebudeme se snažit najít to nejlepší řešení pro nás všechny.
Vstoupili jsme do roku 2019, kdy oslavíme 30. výročí „sametové revoluce“. To, zda si tehdejší události a dobu,
která jim předcházela, chcete připomínat jako něco, co je svým způsobem stále živé, nebo zda je to už mrtvá
minulost, ponechám na Vás.
V tomto roce si však také připomeneme 110. výročí postavení naší školy. Určitě se shodneme na tom, že je
to pro naši obec velká událost. Vždyť stojíme na ramenou našich předků!
Za celé zastupitelstvo přeji všem, ať se nám v roce 2019 v naší obci dobře daří a ať v ní nabývají na významu
hodnoty, jako jsou odpovědnost, odvaha, respekt, tolerance a spolupráce.
Anna Čarková

Plány nově zvoleného zastupitelstva
V roce 2017 byl zastupitelstvem obce schválen nový Program rozvoje obce, na kterém se podíleli i občané,
kteří přišli na komunitní plánování. Současné zastupitelstvo bude tento program ctít a budeme se snažit naplnit
požadavky občanů. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na parkoviště podél parketu, odhadovaná cena projektu včetně realizace je 370 tis. Kč. V případě, že nezískáme na tuto akci dotaci, realizace
proběhne v rámci vlastní výstavby.
Dalším projektem, který je v řešení, je střecha Obecního úřadu, která je v kritickém stavu. Projektová dokumentace bude v nejbližší době hotová a v únoru 2019 budeme podávat žádost o dotaci na kompletní rekonstrukci i se zateplením půdního prostoru. Odhadované náklady na tuto akci jsou 1 milion Kč.
Dalším projektem, který se řeší, je ulice k Obecnímu úřadu. Vycházíme z toho, že by šlo o kompletní rekonstrukci vozovky od vývozu ke kapličce s postranním parkováním, včetně prostranství kolem ní. Jelikož odhadované náklady na realizaci jsou ve výši 5,5 milionu Kč, budeme se snažit v co nejbližší době zpracovat projektovou dokumentaci s územním a stavebním povolením, které jsou potřeba k žádosti o dotaci. V případě, že budou
vypsány vhodné dotační tituly, chtěli bychom realizaci zahájit v roce 2020.
Máme již hotové stavební povolení na prodloužení vodovodu pro novou výstavbu v ulici na Pantlíkáči. Po
schválení rozpočtu obce se pustíme do výběrového řízení na zhotovitele stavby. Odhadované náklady jsou ve
výši 250 tis. Kč a i na tuto akci se pokusíme získat dotaci z některého dotačního titulu, nejspíše z Jihomoravského kraje.
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V tomto roce bude také prodloužen chodník nad hřištěm, realizace proběhne vlastními silami.
Dalším naším úkolem bude vybudování chodníku a nové brány na našem hřbitově tak, aby i ti nejstarší (špatně chodící) občané nemuseli obcházet celé parkoviště. V případě vhodných dotačních titulů bychom předláždili
a prodloužili i chodník přímo na hřbitově.
Otazníkem je stále prodloužení chodníku na konec obce k Čerňanskému. Předpokládané náklady na výstavbu jsou 2 miliony Kč. Bohužel, jednou z hlavních podmínek na čerpání dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury je, aby chodník tvořil komplexní celek se současným stavem. Obec nevlastní pozemky podél silnice
u statku a majitel chce prodat jen celek, což není v současné situaci možné a za poptávanou cenu 4,5 milionu
Kč reálné.
Nechceme zapomenout ani na naše památky a pokud se nám podaří zajistit finanční prostředky, opravíme
alespoň některé ze sedmi drobných sakrálních staveb – křížů, které se na území naší obce nacházejí.
R. K.

Realizované projekty
Kanalizace

Stezka mikroregionem Podchřibí

Kanalizace je v současné době 5 měsíců v provozu, postupně se napojily skoro všechny obývané
rodinné domy a zkušební provoz je zdárně za námi
a bez problémů. Od 1. 12. 2018 budou muset vlastníci všech nenapojených rodinných domů dokladovat,
jakým způsobem nakládají se splaškovými vodami.
Není to v kompetenci obce, ale na vyžádání Dobrovolného svazku obcí nebo Městského Úřadu Kyjov,
odboru Životního prostředí. Jakékoliv jiné informace
týkající se smluv, plateb nebo cen stočného, můžete
získat v sídle Dobrovolného svazku obcí ve Vlkoši
nebo na telefonním čísle uvedeném na smlouvě.

Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, v mikroregionu Podchřibí vznikla nová pěší stezka. V současné době je již označena z Kelčan od křížku v Chrastí
do Vřesovic na Paseky. Novou obcí mikroregionu
Podchřibí se staly Hýsly, které k nám přistoupily. Oficiální otevření této stezky proběhne v jarních měsících pochodem, kterého se můžete všichni zúčastnit.
Kdy a jak trasa povede vás budu včas informovat.
R. K.

R. K.

Komunitní výsadba ovocné aleje
I naše obec se zapojila do projektu Výsadby ovocných stromů. Tento projekt realizuje na celém území kraje
Krajské sdružení Místních akčních skupin JMK pod záštitou Jihomoravského kraje a výsadbou našich 22 zasazených stromků (převážně starých odrůd) jsme přispěli k celkovému číslu 5000 nově vysazených stromů na
Jižní Moravě. Na tento projekt byla poskytnuta dotace a cílem bylo zapojit širokou veřejnost, to se také povedlo.
Všech 19 stromků si zasadily kelčanské děti, které se o své stromečky budou starat a mít tak k přírodě větší
vztah. Zbylé 3 oskeruše budou zasazeny na jaře, na jejich výsadbu byla příliš velká zima.
R. K.

4

Kelčanský zpravodaj 1/2019

Ohlédnutí za akcemi roku 2018
Vítání občánků
V neděli 23. září 2018, jsme se ve velmi hojném počtu sešli na sále Obecního úřadu. Hlavně maminky
a tatínkové se svými nejmenšími ratolestmi, kterých letos bylo úžasných sedm kousků, spolu se svými rodinnými
příslušníky. Ti všichni se sešli při slavnostním vítání našich nejmladších občánků. Tuto chvíli nám zpestřili svým
vystoupením děvčata z Kelčan, Sofie, Terezka, Eliška, Gituška a Sabinka. Všem velmi děkujeme za příjemné
chvíle a dětem a vlastně všem přejeme hodně zdraví a štěstí.
Milena Kůřilová
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Rozloučení s prázdninami
Tentokrát v neděli 2. září 2018 jsme se všichni mohli rozloučit s prázdninami. Jako každý rok se někomu lépe,
někomu křupavěji podařilo opéct špekáček. Kdo měl chuť, zamlsal si na sladkostech. Snad to byl příjemný start
do dalších školních dní. Všem děkujeme za účast.
Milena Kůřilová

Oslavy 100 vzniku Československého státu
Máme za sebou rok plný oslav 100. výročí republiky, demokracie a svobody. Pět generací, které zažily momenty slavné a radostné, ale i ty tíživé a kruté.
100 let je dlouhá doba v životě člověka, nikoliv však v životě národa.
Krátkou historii našeho státu poznamenaly snad všechny zvraty, události a historické tendence, které se na
evropském kontinentu ve 20. století objevily. První světová válka, nacionalismus, nacistická expanze, stalinismus, deziluze ze sovětského systému i rozdělení Evropy železnou oponou. Roky končící osmičkou 1918, 1938,
1948 a 1968 otevíraly, nebo uzavíraly dějinné etapy a přinášely s sebou dalekosáhlé zvraty. Stát měnil názvy od
Republiky československé, přes Československou republiku a Československou socialistickou republiku až po
Českou a Slovenskou federativní republiku. Také se velmi střídaly různé ideologie: od prvorepublikového čechoslovakismu, přes protektorátní společné vládnutí všech v Národní frontě, horlivé budování socialismu s kultem
osobnosti, federalismus, reálný socialismus až po opětovný návrat k demokracii.
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Rok 1988 nebyl osudový, ale znamenal důležitou předehru pro události následujícího roku, na jehož konci
se Československo zbavilo komunistické vlády a nastoupilo ne vždy zcela lehkou cestu k demokracii. Jedním
z důsledků změny režimu se stal později i zánik Československa.
A právě tyto významné události jsme si 28. října připomenuli i v naší obci. A snad se nám přitom také trochu
podařilo probudit naše vlastenectví i zbytek naší národní hrdosti.
Program byl zahájen průvodem s lampióny od hřiště k Obecnímu úřadu. Protože už se smrákalo, děti byly
označeny reflexními prvky a všichni účastníci dostali jako symbol pocty státu trikoloru. Před úřadem přivítal
všechny starosta obce s přípitkem a slavnostní atmosféra byla umocněna ohňostrojem. Účastníci pak byli pozváni k malému občerstvení, při kterém byl dětem promítnut animovaný film o historii naší země. Po něm
následoval komponovaný program, který byl koncipován jako video pořad proložený tématickými písničkami
a mluveným slovem. Texty písní měli účastníci k dispozici, takže se mohli připojit k účinkujícím.
Program byl zakončen prezentací „Kelčany v průběhu staletí“ a následnou diskuzí. Nakonec si všichni zazpívali státní hymny – českou i slovenskou.
Každý, kdo přišel oslavit narozeniny naší republiky, tak měl možnost prožít pěkný večer v milém společenství
a popřát naší republice prosperitu, mír a moudré vůdce!
A. Č.

Beseda s důchodci
Tato akce se odehrála v zcela jiném duchu než
ty předchozí. Chtěli jsme pro naše důchodce malou
změnu, a tak jsme jim umožnili setkání s jejich kamarády, vrstevníky z ostatních obcí, Hýsel, Moravan,
Kostelce a Čeložnic. Na této akci se žehnalo mladé
víno a celý program měl na starosti herec a moderátor Českého rozhlasu Brno Zdeněk Junák. Že bylo
potřeba udělat změnu, jsme mohli vidět na návštěvnosti našich důchodců. Jelo nás 32 a pokud bude
i v tomto roce tak velký zájem, tak určitě vymyslíme
něco nového. Uvítám vaše přání a náměty.
R. K.
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Mikulášská besídka
Jednou z mála obecních akcí, na kterou chodí děti s obavami nebo strachem, je Mikulášská besídka. Jenže
čert se s Mikulášem a andělem objevil už 5. prosince u nich doma. Těch slibů jste neviděli, už to tak vypadalo,
že nebude v Kelčanech jedno zlobivé dítě. To Mikulášská besídka se nesla v klidnějším duchu. Děti si házely
na sněhuláka, stavěly si s legem nebo si mohly i s rodiči vyzkoušet paměť. Pak nastala chvíle, kdy přišel čert
s Mikulášem a andělem se spoustou balíčků, které vyměnili s dětmi za krásné recitace. Celé odpoledne bylo
ukončeno dětskou diskotékou.
R. K.
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Stavění vánočního stromku
Každoročně stavíme u Obecního úřadu vánoční stromek. Tento současný pochází z Hýsel od paní Mertové,
která nám jej darovala. Tímto jí moc děkuji. Při stavbě a zdobení tohoto stromečku nám krásně sněžilo, takže to
byla taková krásná příprava na začínající advent a Vánoce. Bohužel, sníh dlouho nevydržel. Stromek nazdobily
děti ozdobami, které vytvořily v kroužku Šikula. Povedl se, nemyslíte?
R. K.
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Vánoční kavárna
Vánoční kavárna se opět vrátila do prostor Obecního úřadu, a to v neděli 16. prosince 2018, kde si všichni
návštěvníci mohli prohlédnout krásné betlémy a vánoční dekorace, které propůjčili místní občané a některé z
nich vyrobily děti v kroužku Šikula. K ochutnávce bylo nejen vánoční cukroví, ale i voňavý punč. Každý si mohl
udělat svou vlastní výzdobu nebo si ozdobit a třeba i sníst nějaký perníček.
R. K.
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Zpívání u vánočního stromku
Každoročně se společně scházíme u Obecního úřadu, abychom navodili vánoční atmosféru a přivítali Vánoce. Děti z kroužku Šikula si několik týdnů připravovaly vystoupení, kterým nás opět mile překvapily a mužský
pěvecký sbor ze Sobůlek nám krásně zazpíval. Účast byla velmi vysoká, zřejmě to bylo dáno i víkendem, a proto
nastává otázka, zda tuto akci nasměrovat každoročně na víkend. I přesto, že jsme nachystali daleko více jídla
a pití, než tomu bylo v předchozích letech, na všechny se zřejmě nedostalo, za což se omlouváme.
R. K.

Silvestrovské odpoledne
Silvestrovské odpoledne bylo poslední akcí roku 2018, kde jsme se společně setkali. Vůbec jsme nevěděli,
co od takové akce očekávat, přijdou lidé, nepřijdou. Bylo velmi příjemné vidět přicházet občany všech generací,
od těch nejmladších až po ty nejstarší. Všichni mohli okoštovat zabijačkový gulášek, ovárek nebo škvarky, ale
také svařák nebo čaj. Celá akce byla zakončena ohňostrojem v 19 hodin tak, aby jej mohly vidět i ty nejmenší
děti. Rád bych poděkoval všem, kteří se na této akci dobrovolně podíleli a uvidíme dle vašich ohlasů, zda budeme i v následujících letech pokračovat.
R. K.
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První akce v roce 2019
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka letos proběhla 5. ledna 2019. Doposud jsme se o ni moc starat nemuseli, vždycky to za
„nás“ někdo zařídil, ale po žádosti slečny Hanky Gotftriedové z Vlkoše, zda bychom mohli na letošní tříkrálovou
sbírku zařídit koledníky, jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Dětí v Kelčanech máme dost, a tak jsme nakonec vytvořili dvě skupinky. Jedna pod vedením Evy Hrubé s jejími dětmi a Ondrou Ševelou a druhé jsem dělala
vedoucího já, kde byli naši kluci a Kačka Svobodová.
Ráno jsme se sešli na Obecním úřadě, kde si koledníci oblekli symbolická královská roucha a před devátou
hodinou jsme vyrazili do vlkošského kostela, aby nám pan farář Liška požehnal při koledování. Tam jsme se sešli
s dalšími skupinkami koledníků, kteří chodili ve Vlkoši.
Letos se v Kelčanech vybralo jednou tolik co v předchozích letech, a to 7 740,– Kč, za což všem dárcům moc
děkujeme.
Miroslava Konečná

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval obecním zaměstnancům za dobře odvedenou práci. Také bych chtěl poděkovat paní Ireně Krejčové za vedení kroužku Šikula, Dáši Šebestové za vedení knihovny a všem, kteří se
podíleli, či podílí na organizování obecních akcích.
R. K.
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Evidence obyvatel k 31. 12. 2018

Plán kulturních akcí v roce 2019

Počet obyvatel:

243 z toho

9. 2. 2019

Bál KPDZ z.s.

			

202 dospělých,

Dětský maškarní karneval

			

41 dětí

23. 2. 2019
2. 3. 2019

Fašank

8. 3. 2019

Degustace

23. 3. 2019

Košt ovocných pálenek

13. 4. 2019

Ukliďme si obec

30. 4. 2019

Slet čarodějnic

8. 6. 2019

Dětský den

6. 7. 2019

Otevřené sklepy KELČANSKÝ SVÁTEK

7. 7. 2019

Mše svatá KELČANSKÝ SVÁTEK

27. 7. 2019

Šlakův pohár

17. 11. 2019

Beseda s důchodci
Mikulášská besídka

Z obce se odstěhovalo:

6 občanů

Do obce se přistěhovalo:

9 občanů

Narodilo se:			

7 dětí

Zemřeli:			

3 občani

Průměrný věk obyvatel:

41,29 roků

Životní jubilea 2. pololetí 2018
60 let
Josef Bábík
František Zavrtálek

85 let
Anna Bradáčová
Jan Půček

70 let
Marie Domanská

86 let
Štěpán Zelinka

7. 12. 2019

80 let
Ludmila Kristová

94 let
Antonie Kostelanská

23. 12. 2019 Zpívání u vánočního stromku

14. 12. 2019 Vánoční kavárna

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. 2019
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Ze zasedání zastupitelstva obce
Zasedání dne 10. 9. 2018

Zasedání dne 14. 11. 2018

Zastupitelstvo obce schválilo:

Zastupitelstvo obce schválilo:

•

•
•

•

•

•

Smlouvu o provozování vodního díla pro veřejnou
potřebu se Svazkem obcí Kelčany, Milotice,
Skoronice, Vacenovice, Vlkoš
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí
Vyhlášení Záměru obce č. 2/2018 na pacht/
pronájem pozemku p. č. 1599 v k. ú. Kostelec
u Kyjova a Záměru č. 3/2018 na pacht/pronájem
části pozemků p. č. 770 a 762 v k. ú. Kelčany
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030046643/001 se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice

•
•
•

Směrnici pro nakládání s osobními údaji č. 3/2018
Uzavření nájemní smlouvy s panem L. S., bytem
Kelčany na část pozemku p. č. 770 – výměry
13.430 m2 a s paní S. Ř., bytem Kelčany na část
pozemku p. č. 762 – výměry 2.148 m2
Vyhlášení záměru č. 4/2018 na pronájem
pozemku p. č. 823 o výměře 5.862 m2 v k. ú.
Kelčany
Vyhlášení záměru č. 5/2018 na prodej části
pozemku p. č. 431/1 v k. ú. Kelčany
Smlouvu o právu provést stavbu se
stavebníkem paní S. J., bytem Kyjov

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 7/2018 a 8/2018

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 4/2018, 5/2018 a 6/2018
• Zprávy kontrolního a finančního výboru za I.
pololetí 2018
• Závěrečné účty svazků obcí za rok 2017

Zastupitelstvo obce pověřilo:
• Starostu obce k provádění rozpočtových opatření
v plném rozsahu

Zasedání dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce schválilo:

Zastupitelstvo obce odložilo:
• Projednání záměru č. 2/2018 na další schůzi

•

Zasedání dne 20. 12. 2018

•
•
•
•
•
•

Pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
uvolněn
Veřejnou volbu starosty a místostarosty
Starostou obce p. Radima Konečného
Místostarostkou obce p. Annu Čarkovou
Složení kontrolního a finančního výboru
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
Delegování starosty a místostarostky jako
zástupce obce Kelčany do Svazku obcí Kelčany,
Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•
•
•
•

Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje
Zrušení záměru č. 4/2018 na pronájem pozemku
p. č. 823 v k. ú. Kelčany a vybudování zde
protipovodňového opatření
Pronájem pozemku p. č. 1599 v k. ú. Kostelec
u Kyjova společnosti Podchřibí Ježov, a.s.
Inventarizační plán a složení inventarizační
komise
Rozpočtové provizorium
Zpracování projektu na opravu střechy OÚ
a podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje
obce MMR
Zadání
zpracování
projektové
dokumentace na parkoviště u parketu
Ing. Krakovičovi za cenu 55.539,– Kč

Zastupitelstvo obce neschválilo:
• Žádost obce Ježov o poskytnutí finančního
příspěvku na zachování lékařské ordinace
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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UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Od 9. ledna 2019 je možné uhradit poplatek za odpady:
450,- Kč/osoba/rok, dále poplatek za psa 100,- Kč, důchodci 50,- Kč.
Splatnost poplatků je 31. ledna 2019.
Poplatky je možné uhradit hotově v kanceláři Obecního úřadu nebo převodem na účet obce č.:
115-2860950267/0100, VS = č.p.
Na Obecním úřadě si můžete zakoupit kalendář, ve kterém jsou všechny akce, které se budou konat v tomto
roce v naší obci a také tam naleznete, který týden se vyváží bio popelnice a který týden se vyváží komunální
odpad a nejen to, také fotky z akcí v předchozím roce. Cena kalendáře je 50,- Kč.
Nadcházející zpravodaje obce budou vycházet jednou ročně, a to v prosinci každého roku. O důležitých změnách nebo pozváních, vás budeme informovat letáčky nebo pozvánkami.
R. K.

Sdělení Okresního soudu v Hodoníně k řízením
o péči nezletilých dětí
Okresní soud v Hodoníně sděluje, že od 1. 9. 2018 mění dosavadní praxi v opatrovnickém řízení, konkrétně
v řízeních, týkajících se úpravy výchovy a výživy nezletilých dětí a styku s nimi. Tato nová praxe je založena na
spolupráci více institucí a vkládá důvěru v rodiče, že jsou schopni se v oblasti rodičovských záležitostí o svých
dětech mezi sebou dohodnout. Cílem tohoto nového opatření je, aby si děti odnášely co nejméně traumatu
z rozpadu rodiny. V souvislosti s tím žádá všechny rodiče, podávající k soudu návrh na úpravu těchto záležitostí,
aby:
1/ v návrzích uváděli telefonický kontakt (mobilní telefon) na oba rodiče,
2/ počítali s tím, že velmi záhy po podání návrhu bude soud oba rodiče telefonicky kontaktovat a dohodne
s nimi další postup.
Respektování těchto pravidel by mělo vést ve většině případů k významnému zkrácení doby trvání řízení, je
proto i v zájmu samotných rodičů a jejich dětí. Všem rodičům za spolupráci soud předem děkuje.
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