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Vážení a milí sousedé,
je tomu již více jak rok, co se Kralice na Hané
staly městysem. Toto prestižní navrácení titulu
schválila Poslanecká sněmovna v lednu 2007.
O tom, že Kralice na Hané bývaly již v minulosti velmi významnou obcí, svědčí i důkaz
z historie, kdy v roce 1316 trhovou obec Jan
Lucemburský povýšil na městečko a nadál řadou privilegií, která se stala právním základem
pro další rozvoj komunity.
To, jaký bude letošní rok s magickou osmičkou, nikdo neví. Doba je plná změn, životní
tempo se zrychluje a někdy opravdu zapomínáme úplně žít. Ale změna je život, proto vás
v krátkosti seznámím se změnami, co nás čekají v letošním roce.
V prvním čtvrtletí jsme započali pro farnost
Kralice na Hané sponzorským darem opravovat zídku na hřbitově. Před úřadem městyse
byly zbudovány základy pro stožáry na vlajky.
Nejdůležitější investiční akcí bude výstavba
cyklostezky Kralice na Hané – Prostějov.
Trasa začíná na ulici Prostějovská, kde po
levé straně bude pokračovat k Prostějovu přes
původní most a následně přes ostrůvek k průmyslové zóně. Státní fond dopravní infrastruktury v Praze již vyčlenil na tuto akci 6 mil. Kč.
Zbývající ﬁnanční část očekáváme z dotace
Regionálního operačního programu. Zhotovi-

Občasník městyse
telem stavby bude ﬁrma TOMI-REMONT a.s.
Prostějov, která vyhrála výběrové řízení. Po
dořešení nevypořádaných vlastnických vztahů
budeme moci začít s výstavbou. Konečně bude
cesta do Prostějova pro cyklisty bezpečnější.
V nejkratší době začneme, za pomoci rodičů,
s výstavbou dětského hřiště v mateřské škole.
Bude přístupné přes den pro všechny děti.
Zastupitelstvo neschválilo výstavbu dětského
hřiště u pivovaru z obav možného zničení dospívající mládeží.
Na Úřadě městyse Kralice na Hané projde
velkou rekonstrukcí sociální zařízení, včetně
nové kanalizační sítě a vydláždění dvorního traktu. Finanční příspěvek ve výši 60 %
nákladů půjde z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Dále vás seznámím s výstavbou infrastruktury pro 62 rodinných domů
s pracovním názvem „Močidla II“. V současné
době monitorujeme zájem o výstavbu v této
lokalitě. Po územním rozhodnutí, potažmo
stavebním povolení, budou pozemky určeny
k prodeji. Koncem roku počítáme s předběžnou výstavbou. Také v letošním roce jsme
podali žádost o ﬁnanční příspěvek z Regionálního operačního programu na opravu místních
komunikací. Po vyřešení vlastnických vztahů
by se mělo začít jako první s komunikací
u pivovaru. Výstavba je plánována na rok
2009. Také vás chci seznámit s tím, že z rozpočtu městyse ﬁnancujeme provoz mateřské
a základní školy, včetně plateb za žáky, kteří
navštěvují základní školy 2. stupně v Bedihošti a Prostějově, což představuje částku 1,8 mil.
Kč. Dále přispíváme souboru Klas, Chrámovému sboru a také na postižené a nevidomé
občany. Na tělovýchovnou činnost v Kralicích
přispíváme fotbalovému klubu FC Kralice na
Hané, TJ Sokol a na sportovní utkání pořádané
městysem. Částka 200 tis. Kč pro rok 2008 je
vyčleněna na provoz bezdrátového internetu
pro občany.
V letošním roce budou ještě uvolněny ﬁnanční
prostředky na projektovou dokumentaci pro
výstavbu infrastruktury Močidla II. a opravu
místních komunikací.
Závěrem se zmíním o nepostradatelné spolupráci každého z vás. Jedná se o tříděný,
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Komplexní informace o souboru Klas přinášíme na jedné stránce.
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Co se nám nelíbí?
Tradiční pohled na nešvary v našem městysu
najdete na poslední stránce.
str. 16

nebezpečný a velkoobjemový odpad. Pro naše
občany jsme zřídili sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu 3 x do roka. Příští
svoz bude 24. května od 8 do 9 hodin. Proto
vás žádám, abyste tříděný odpad ukládali do
kontejnerů a to, co tam nepatří, nenechávali
u něj. Tříděný odpad je pro kralické občany,
tzn. pro fyzické osoby a ne pro podnikatele
a obyvatele okolních obcí. To, že sami si budeme hlídat pořádek, nebude městysi zvedat
náklady a poplatek za odvoz zůstane stejný.
Neznám člověka, který by chtěl žít v neupravené vesnici. Proto vás ještě jednou vyzývám
ke vzájemné spolupráci a ochotě vidět a dělat
pěkné a hezké věci ve svém okolí. Děkuji
všem, kteří si uklidí v okolí svého bydliště
a váží si věcí, které slouží nám všem.
Pavel Kolář
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Přivítali jsme ...
Příjmení a jméno
Havlíková Veronika

Trvalý pobyt

Datum narození

Vítova 428

Kralice na Hané

30.12.2007

Mádr Roman

U Pivovaru 276

Kralice na Hané

3.1.2008

Nesvadbík Martin

Čechůvská 265

Kralice na Hané

19.2.2008

Zatloukalová Natálie

Hlavní třída 23

Kralice na Hané

28.2.2008

Čermák Vojtěch

U Pivovaru 92

Kralice na Hané

23.3.2008

Opustili nás ...
Příjmení a jméno

10.5.2008 Klenovice na Hané - Čelčice
- Dětkovice - Mostkovice - Místní akční skupina pořádá slavnostní otevření cyklostezky
Klenovice na Hané - Čelčice, sraz na kolech
v 9 hodin v Klenovicích na Hané. O zábavu
a občerstvení je postaráno.

Datum úmrtí

Slavíková Marie

Kraličky 10

Kraličky

2.12.2007

Vašíčková Věra

U Lázní 152

Kralice na Hané

7.12.2007

č.p. 316

Kralice na Hané

3.5.2008

Petržela Josef

Akce, které
plánujeme

Přehled obyvatel ...
K 31.3.2008 má městys Kralice na Hané 1 436 obyvatel, z toho 714 mužů a 722 žen.
Za rok 2007 vstoupilo do stavu manželského 17 párů.
Do našeho městyse se přistěhovalo 61 nových občanů a 45 občanů se odstěhovalo.

Výměna občanských průkazů
Ke dni 31.12.2008 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
(staré růžové občanské průkazy). Konec
platnosti se vztahuje i na občanské průkazy
s vyznačenou platností
„bez omezení“, s vyjímkou občanských
průkazů občanů narozených před 1. lednem

1936 (pokud zde nedojde k žádné změně
údajů). O výměnu občanského průkazu je
možné zažádat v průběhu celého roku 2008
na Úřadě městyse Kralice na Hané. K výměně je nutné přinést starý občanský průkaz
a jednu fotograﬁi.

30.5.2008 - Dětský den v sokolském parku,
začátek v 16 hodin, v 18 hodin vystoupí
v programu Šašek Viki (BAVI Litovel)
6.-7.6.2008 - Zájezd do Českého ráje - Dětenice, večerní program - „Středověk na vlastní
kůži“.
14.6.2008 - Svazek obcí Prostějov - venkov
pořádá na hřišti v Čehovicích „Hry bez hranic“
pro všechny děti z Kralic na Hané,Bedihoště,
Hrubčic, Čehovic, Čelčic, Klenovic na Hané,
Biskupic, Vrbátek a Skalky.
14.6.2008 - Kralecke klebete v 17 hodin
v sokolském parku v Kralicích na Hané - pořádá Hanácký soubor Klas Kralice na Hané.
15.6.2008 - Hody ve Vítonicích - 9:30 - mše
svatá za živé a zemřelé občany z Vítonic
v kostele Nanebevzetí panny Marie, v 15 hodin
požehnání v kapličce sv. Víta, poté od 15 hodin
k tanci a poslechu hudba p. Černohouse.
16.8.2008 - Hody v Kralicích na Hané, hodové
slavnosti v sokolském parku, dopoledne soutěž
mladých hasičů, odpoledne soutěž veteránů v
hasičském sportu, v 18 hodin zábavné vystoupení, večer diskotéka pro všechny.
17.8.2008 - Svěcení obecních symbolů v místním kostele (historický jarmark).

Zájezd občanů do Českého ráje
Městys Kralice na Hané pořádá již tradiční
zájezd občanů za poznáním krás naší vlasti. Letos to bude do Českého ráje, aneb po
stopách Albrechta z Valdštejna, památkách
UNESCO a do středověké krčmy a pivovaru
na neobvyklou večeři. Dvoudenní zájezd začíná v pátek dne 6.6.2008 odjezdem z Kralic
v 5.30 hod a předpokládaný návrat je v sobotu
kolem osmé večer. Ubytování je zajištěno
v penzionu Bílý v Libuni poblíž Jičína za cenu
do 410 kč.
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V úvodu zájezdu proběhne návštěva zámku
Mnichovo Hradiště a prohlídka zámeckého
divadla. Navštívíme komplex roubených stavení v osadě Vestec u Sobotky a pohádkové
město Jičín. Po ubytování v penziónu je objednaná večeře se třemi chody nebo švédským
stolem ve středověkém hostinci s programem
„Středověk na vlastní kůži“. Budou zde tanečnice, žebráci, pobudové, šermíři, fakíři
a dobová hudba. Druhý den nás čeká návště-

va hradu Trosky, symbolu Českého ráje. Na
závěr bonbónek z Kutné Hory. Muzeum stříbra a středověkého stříbrného dolu a chrámu
sv. Barbory, památky UNESCO.
Těšíme se na vaši účast na tomto zájezdu, ale
pozor je omezen počet míst dle autobusu. Zve
zastupitelstvo Kralic na Hané.
Josef Špaček
místostarosta
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Knihovna v provozu
Pro občany, kteří sáhnou po dobré knize, je
v obci zřízena obecní knihovna. Má 220 členů, hlavně z řad mládeže. Půjčování knih je
poskytováno zdarma. Knihovní fond obsahuje
3980 svazků, jež jsou plně k dispozici všem
čtenářům.
Jedná se o beletrii pro děti a dospělé, naučnou
literaturu pro děti a dospělé a mnohé další. Další možností jsou výpůjčky z nabídky periodik,
například Praktická žena, Květy, ABC a Bravo.
Naše knihovna pro doplnění nabídky knih
z vlastního knihovního fondu využívá výměnný fond svazků knih Městské knihovny
Prostějov. Výpůjční doba v knihovně je každé
pondělí od 16 do 17:30 hod.

Obecní knihovna v Kralicích dále nabízí
využití internetu pro veřejnost – vyhledávání
potřebných informací, využívání e-mailové
korespondence atd. – v souladu s výše uvedenou otevírací dobou knihovny.
Jaroslava Šenková , vedoucí MLK

Představujeme ...

Finanční výbor
Finanční výbor provádí pravidelnou kontrolu
hospodaření majetku a ﬁnančních prostředků
městyse Kralice na Hané. Měsíčně provádí
kontrolu pokladny, zda příjmy a výdaje souhlasí s předloženými doklady. Plní úkoly, kterými ji pověří zastupitelstvo městyse.
Provádí kontrolní činnost u příspěvkových
organizací, zkoumá a vyhodnocuje, zda byly
ﬁnanční prostředky využity na účel, na který

byly poskytnuty. Dále předkládá, projednává
a schvaluje rozpočet městyse Kralice na Hané
na příští rok. Kontroluje dodržování a plnění
stanoveného rozpočtu po celý rok. Projednává závěrečné hospodaření a schvaluje účetní
uzávěrku.
Jaroslava Šenková
Předsedkyně ﬁnančního výboru

Kralické pálení čarodejnic

Jak již bývá zvykem 3.5. se v sokolském parku
uskutečnilo pálení čarodějnic s bohatým programem. Malí čarodějové a malé čarodějnice
si zasoutěžili v různých disciplínách. Proběhlo
i vystoupení historické taneční skupiny spolu
s polykači ohňů. Pro zpříjemnění nálady hrála
hudba, při které pak mnozí rozhýbali svá těla.

Mohli jsme ochutnat plno opékaných dobrot
a občerstvit se. Ať již alko či nealko. Závěrem
všechny lety proběhly v pohodě, nebyly hlášeny žádné střety a ani jiné narušení leteckého
provozu. Zbývá jen dodat, stejně jako loni:
„Nás nevyhubí!“ :-D
Šárka Soušková

Rozsvícení vánočního stromu
Mezi oblíbené tradice určitě patří každoroční rozsvícení vánočního stromečku před
úřadem městyse s doprovodným programem
a občerstvením. Loni se stromeček rozzářil
3. prosince, začátek byl v 16hodin a přišlo se

podívat opravdu hodně dětí v doprovodu rodičů. Jako první vystoupily děti z MŠ v Kralicích za doprovodu ředitelky. Pak přišli na řadu
školáci. Recitovali, zpívali, hráli na kytaru
a ﬂétnu spolu se svou učitelkou. Vystoupení

malých i větších dětí se moc líbilo a za svůj
výkon byly odměněny potleskem. Po tomto
programu přišel na řadu šašek Váša, který
svou veselou náladou a pobíháním mezi dětmi
je hravě zapojil do tance a svého programu.
Děti tancovaly, odpovídaly na hádanky a byly
odměňovány bonbóny. Myslím že vystoupení
bylo perfektní, řekla bych, že o mnoho lepší,
než hodové vystoupení herce a mima Václava
Upíra Krejčího.
Přejme si, aby se všechny naše akce povedly
stejně, či byly ještě lepší.
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Komplexní pozemkové úpravy Kralic
Pozemkový úřad v Prostějově obdržel v listopadu loňského roku žádost městyse Kralice na
Hané o zahájení komplexních pozemkových
úprav v katastrálních územích Kralice na Hané
a Vítonice na Hané. Je proto na místě sdělit
k pozemkovým úpravám několik základních
informací a zamyslet se rovněž nad možným
reálným termínem zahájení těchto úprav
v obou katastrech.
Zjednodušeně je možno říci, že pozemkovými
úpravami se ve veřejném zájmu nově uspořádávají pozemky, které je možno scelovat i dělit
a současně se k nim uspořádávají vlastnická
a jiná práva s cílem vytvoření podmínek pro
racionální hospodaření. Současně je pozemkovými úpravami navržen soubor opatření, tzv.
plán společných zařízení, který zahrnuje nová
opatření v krajině čítající opatření dopravní
(polní cesty, mostky, propustky), vodohospodářská (rybníky, nádrže, úpravy toků),
protierozní k ochraně půdy (průlehy, meze,
příkopy, větrolamy) a opatření k ochraně
životního prostředí. Výsledky pozemkových
úprav slouží pro územní plánování a pro
obnovu katastrálního operátu, vznikne tedy

nová digitální mapa, která nahradí dosavadní
nepřesné papírové podklady.
Obecným cílem pozemkových úprav je provedení takových vlastnických změn v území, aby
zde mohli vlastníci, příp. uživatelé pozemků
své pozemky nadále obhospodařovat na straně jedné a na straně druhé aby souběžnou
realizací navržených opatření v krajině došlo
k jejímu rozvoji na další desítky let z hlediska
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její ochrany a otevření se turistickému ruchu
a ostatním aktivitám. Venkovská zemědělská
krajina po dlouhé roky devastovaná velkoplošným intenzivním obhospodařováním si tyto investice jistě zaslouží. A první výsledky práce
Pozemkového úřadu Prostějov jsou již vidět
v bezprostředním okolí Kralic.
V katastrech obcí Bedihošť, Čehovice a Hrubčice jsou návrhy komplexních pozemkových
úprav již zpracovány a proběhlo i několik fází
realizací navržených opatření. Z dopravních
opatření je možno uvést zpevněné polní cesty
realizované v Čehovicích nebo probíhající
stavbu polních cest na obchvatu Hrubčic; z vodohospodářských opatření revitalizaci Malého
potůčku v Bedihošti; z protierozních opatření
výstavbu západního obchvatu obce Bedihošť
a z opatření k ochraně životního prostředí je
nutné zmínit realizaci Regionálního biocentra
v Čehovicích a navazující sítě biokoridorů
v Čehovicích a Bedihošti jako ojedinělého modelového projektu pro celou ČR. Celkem bylo
ve všech třech zmíněných katastrech doposud
proinvestováno na návrhy pozemkových úprav
více než 14 mil. Kč a na realizace navržených
opatření v krajině více než 35 mil. Kč.

Katastrální území Kralice na Hané a Vítonice
zahrnují celkem 1131 ha zemědělské půdy, na
kterých je nutné komplexní pozemkové úpravy
provést. Území je to svým plošným rozsahem
nemalé, zahrnuje okolo 900 listů vlastnictví,
řešeno by muselo být více než 1100 vlastníků
a spoluvlastníků, kteří žijí jak v Kralicích a
bezprostředním okolí, tak i po celé republice,
a dokonce i v zahraničí. Celá řada evidovaných

vlastníků pozemků již nežije nebo jejich pobyt
není úředně znám. Z těchto důvodů je možné
odhadnout dobu zpracování návrhu pozemkových úprav na 4 – 5 roků.
Finančně je možno použít jednoduchou rovnici - jeden hektar řešeného území pozemkovými úpravami stojí zhruba 10 tis. Kč, proto
zpracování návrhu komplexních pozemkových
úprav v obou katastrech bude stát zhruba
11 mil. Kč.
Zahájení zpracování návrhu pozemkových
úprav probíhá ze zákona o pozemkových úpravách ze dvou důvodů. Jednak je to vždy na základě žádosti vlastníků pozemků nadpoloviční
výměry zemědělské půdy v dotčeném území,
nebo z podnětu pozemkového úřadu, shledá-li
důvody, naléhavost, účelnost provedení těchto
úprav v daném území za opodstatněné. Veškeré náklady na pozemkové úpravy totiž hradí
stát a proto je nutné garantovat účelnost vynaložení těchto nemalých státních prostředků.
Celková poptávka po pozemkových úpravách
v okrese Prostějov v současné době mnohonásobně převyšuje jak ﬁnanční, tak i kapacitní
možnosti zdejšího pozemkového úřadu. Jen
v roce 2007 obdržel Pozemkový úřad Prostějov kromě žádosti městyse Kralice na Hané
požadavek na zahájení pozemkových úprav
v dalších 18 katastrech okresu Prostějov!
Kromě těchto žádostí je nutné řešit pozemkové úpravy přednostně v katastrech, kde se
na zpracování návrhu pozemkových úprav
ﬁnančně podílí další právnické osoby. V minulosti to bylo Ředitelství silnic a dálnic Brno
v katastrech na jihu okresu Prostějov, kudy
vede nově otevřený úsek dálnice D1 Vyškov
- Vrchoslavice, v současnosti je to ve vybraných obcích a katastrech okresu Pozemkový
fond ČR a v budoucnu by to mohly být České
dráhy díky připravované výstavbě železničního koridoru Vyškov – Brno.
Na závěr je nutné konstatovat, že celý proces
zpracování návrhů komplexních pozemkových
úprav je časově a ﬁnančně velice náročný,
závislý na kapacitních možnostech pozemkových úřadů a odborných zpracovatelských
ﬁrem. Termín zahájení pozemkových úprav
v katastrech Kralice na Hané a Vítonice proto
není možné přesně stanovit. Potřebný objem
ﬁnančních prostředků každoročně uvolňovaných státem na pozemkové úpravy se snad
podařilo stabilizovat v potřebné výši, Ministerstvo zemědělství rovněž připravuje zpracování objektivních mechanismů pro přidělování
přednosti v zahajování pozemkových úprav.
Mgr. Jiří Koudelka
ředitel Pozemkového úřadu Prostějov
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CzechPoint - spousta služeb nyní i na úřadu městyse
Czech POINT, tedy Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál je projektem,
který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech
POINT slouží jako asistované místo výkonu
veřejné správy. Od 1.1.2008 je místem Czech
POINT také Úřad městyse Kralice na Hané. Je
zde možné získat ověřené výstupy z veřejných
informačních systémů a to:
Katastr nemovitostí - výpis listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví, podle čísla popisného, posle čísla parcely - cena je 100,-Kč
za první stránku a 50,- Kč za každou další
stránku.
Obchodní rejstřík - cena 100,-Kč za první
stránku a 50,- Kč za každou další stránku
Živnostenský rejstřík - cena je 100,-Kč za první stránku a 50,-Kč za každou další stránku
Výpis z rejstříku trestů - cena 50,-Kč.
Další informace na www.czechpoint.cz.
Czech POINT v současné době poskytuje
čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý,
kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech
POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České repub-

liky může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo
podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel
žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je
zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel
žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl
by znát katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto
případě je ověřený výstup zpoplatněn stejně.
O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek,
v případě, že budova je dělena na jednotky,
což je typické u větších staveb, dělících se na
jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné
číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis
lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní

organizace. I zde je vydání první strany výpisu
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace. I v
tomto případě je vydání první strany výpisu
zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je
zákonem omezena na 100,- Kč; každá další
strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které
se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto
žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které
lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat,
musí mít platný doklad totožnosti a musí mít
přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis
se může vydat i cizincům, kteří mají například
trvalé bydliště v České republice. Od 1. 1.
2008 zatím není možné na pracovištích Czech
POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě
plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis z Rejstříku trestů elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč
jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na tento výpis se nevylepuju žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována
na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel
o výpis požádat způsobem podle §11 odst.
1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů
v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Systém Czech
POINT umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech
POINT. V tomto případě se neplatí správní
poplatek úřadu, ale vylepí se kolek v hodnotě
50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování na
Rejstřík trestů.
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Výstavba Močidla
Zastupitelstvo Městyse Kralice na Hané, pod
vedením starosty Pavla Koláře pokračuje
v záměru rozšíření městyse a zkvalitnění života
v něm. Pokračováním záměru je výstavba rodinných domů v lokalitě Močidla II.. Pozemky
určené pro stavbu rodinných domů se nachází
na západním okraji městyse. Lokalita je ze
severní a východní strany vymezena cestami,
ze západu pak vodotečí a polem. Struktura rodinných domů se snaží respektovat rozvržení
okolní zástavby a nestát se tak nepřístupnou
bariérou mezi zastavěným územím obce
a volnou krajinou.

Řešené území je trojúhelníkovitého tvaru
s velkým čtvercovým veřejným prostorem ve
formě parku a hřiště. Uvažovanou lokalitu
spojuje se zbytkem městyse stávající pěší
komunikace do centra i obslužné komunikace
napojené v severozápadní a východní části
území na stávající dopravní infrastrukturu.
Výjimečné postavení v rámci řešeného území
má veřejný prostor v podobě parku sloužícího
obyvatelům nových rodinných domů i celému
okolí. Lokalita je rozdělena na 62 stavebních
parcel určených pro 40 samostatně stojících
rodinných domů, 14 dvojdomů a 8 řadových
rodinných domů.
Městys Kralice na Hané v současné době
zajišťuje změnu územního plánu č. 2 řešící
změnu funkčního využiti v lokalitě Močidla
a zároveň připravuje projektovou dokumentaci pro výstavbu technické infrastruktury
(kanalizace, vodovod, plynovod, elektrika,
veřejné osvětlení, místní rozhlas) a komunikace v lokalitě Močidla II.. V letošním roce
se předpokládá zajištění kompletní projektové
přípravy, zajištění všech nutných povolení pro
zahájení stavby. Pokud vše půjde bez komplikací, stavba by mohla být na konci letošního
roku zahájena.
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VYHLÁŠENÍ ANKETY
Místní názvy v Kralicích na Hané, jako například U Pivovaru, Vítonice, U Rybníčka,
Prostějovská ul., Komárov, jsou domácím již
notoricky známé a každý ví, kde by v Kralicích tato místa hledal, kde se nacházejí.
V nedávné době přibyl do tohoto seznamu
další neoﬁciální místopisný název, a to Mačkalov. Zde si už nejsem tak jistý, zda bude
v Kralicích každý vědět „o čem je řeč“.
I když se domnívám, že tak 70% dotázaných Kraličáků odpoví správně.

Pokud se nic nepředvídatelného nestane,
tak se naše městečko za nějakou nepříliš
vzdálenou dobu opět o několik ulic rozroste… Močidla II.
Po domluvě se starostou obce panem Kolářem vyhlašujeme tímto anketu o názvy
nových ulic. Všechny vámi zaslané návrhy
názvů ulic příště jednak zveřejníme a jednak je předáme zastupitelům k posouzení,
aby je zahrnuli do svých úvah.
Pavel Dočkal

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
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A léta běží vážení ...
aneb Kralické babinec se představuje
Dne 4.5.1994 se sešlo 12 žen, většinou členek
zrušené organizace Českého svazu zahrádkářů
Kralice na Hané s tím, že si založí skupinu pro
pravidelné scházení se u kávy každou první
středu v měsíci, pokud možno v kulturním
domě v Kralicích na Hané. Jelikož tehdejší
starosta p. Miroslav Ondrůj neměl námitek,
bylo rozhodnuto a jeho přání - “tak ať vám ten
babinec jede“ – rozhodlo i o názvu – Kralické
babinec.
Od 4.5.1994 do 31.12.2007 se uskutečnilo 166
besed s téměř 100 % účastí. Celkový stav je
t.č. 11 členek a celkový věk členek babince je
776 roků. V roce 2007 jsme slavily 13 roků
od založení. Počet členek se od počátku moc
nezměnil: pí Marie Benešová, Zdenka Čepová, Jiřina Ondrůjová, Marie Petrovská, Marie
Kovaříková, Anna Klementová, Libomíra
Vavrečková, Alexandra Sklenářová, později
přistoupila Františka Blahoušková, Ludmila
Skácelová a Pavlínka Bubelová. Kvůli nemoci
nás opustila Marie Špačková a bohužel navždy
Libuše Luksová.
Náplň našich besed – vzhledem k věku – je
předávání zkušeností ze zahradničení a recepty na vaření a pečení - těch je spousta. V roce

2006 členky napekly pro děti mateřské školy
perníčky – rozdávaly se při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Kralicích na Hané.
V minulých letech jsme zažily tolik školení,
přednášek, schůzí a pracovních brigád, že jen
chceme v pohodě, přátelsky a pokud možno
vesele žít a radovat se, že už je zase první středa v měsíci, a tedy babinec, a při svačině, tj.
káva, čaj a něco k tomu (abychom nehladověly), debatovat, jak běží den za dnem, jak nám
život utíká. Sledujeme, co se v Kralicích děje,
co se povedlo a na co zatím nedošlo, ale myslí
se na to - jak nás na naší prosincové schůzi
na rozloučenou s rokem 2007 přesvědčoval
starosta p. Pavel Kolář.
Děkujeme panu starostovi, že přijal naše
pozvání do babince a přejeme jemu a zastupitelům Kralic na Hané za to, že nám nadále
poskytují azyl v kulturním domě, úspěch
v osobním životě i v práci. Všem spoluobčanům přejeme zdraví, optimismus, aby byli
pokud možno tolerantní navzájem a těšili se
z našeho krásného a čistého městyse Kralice
na Hané.
Nic jiného nám všem totiž ani nezbývá.
Libomíra Vavrečková

Beseda s důchodci
V neděli 30. března 2008 se v kulturním domě
v Kralicích na Hané jako tradičně uskutečnila
beseda s důchodci, kterou pořádá městys pro
své občany již 36 let. V programu vystoupily děti
z Mateřské školy Kralice na Hané, žáci 2. třídy
Základní školy Kralice na Hané a dále rodiče
a děti z Tělocvičné jednoty Sokol Kralice na
Hané s programem, který nacvičili na vystoupení „Mateřinky“. Starosta poté seznámil přítomné
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s plánem investičních akcí na rok 2008. Dále
vystoupil pan Libor Pergner s pořadem „Každý má rád, když mu začnou hrát“. Občerstvení
a obsluhu zajišťovaly členky Sboru pro občanské
záležitosti při Úřadu městyse Kralice na Hané.
Doufáme, že všichni prožili pěkné odpoledne,
příjemně se pobavili u všech vystoupení a také si
hezky popovídali se sousedy.
Těšíme se na další setkání v roce 2009!

Tříkrálová
sbírka
„My tři králové jdeme k vám….“
Vaše peníze pomáhají
Tříkrálová sbírka
Děkujeme za Váš dar

„My tři králové jdeme k vám…“ znělo Kralicemi na Hané dne 5.1.2008, kdy vyšly skupinky tří králů do ulic naší vesnice. Tato tradice je
zde zavedená již několik let. Letos se zúčastnilo Tříkrálové sbírky dokonce sedm skupin
koledníků, z toho jedna skupinka koledovala
v Kraličkách. Jen pro srovnání: v minulých
letech se účastnilo Tříkrálové sbírky celkem
pět skupin.
Měla jsem velikou radost, že lidé, které jsem
oslovila, aby rozšířili naše řady, ochotně souhlasili a postarali se i o pěkné kostýmy pro své
koledníky.
Děti, které se na sobotní dopoledne proměnily
v krále Kašpara, Melichara a Baltazara,splnily
svůj úkol výtečně. Všem, kteří jim otevřeli
své domovy, popřály písní všeho dobrého
v novém roce a s radostí označily dům znamením K+M+B 2008, což znamená: Bůh žehnej
tomuto domu. Mnohdy byly děti obdarovány
nejrůznějšími sladkostmi. Díky vám dárcům
mohou poznat, jak krásné je dávat, a tak pomoci nemocným a chudým lidem. Myslím si,
že je to pro ně velká životní zkušenost, kterou
v dospělosti zúročí.
Všechny vybrané peníze pomáhají lidem
v nouzi. Možná i my se někdy ocitneme v situaci, kdy budeme potřebovat pomoc.V letošním
roce 2008 se budou občané z Kralic na Hané
a z Kraliček podílet na této pomoci vybranou
celkovou částkou 22 664,- Kč (Kralice na
Hané 21 414,- Kč a Kraličky 1 250,- Kč). Je to
zajisté úctyhodná částka.
Závěrem bych chtěla jménem svým i jménem
Charity Prostějov co nejupřímněji poděkovat
všem vedoucím skupinek, jmenovitě paní
Anně Dočkalové, paní Dostálové, Zdeňce
Milerové, Anně Snášelové, Kateřině Vychodilové, panu Josefu Kovaříkovi, všem koledníkům a především všem dárcům, na které se
každoročně těšíme, protože setkání s nimi je
pro nás radostné a příkladné.
Děkuji za to, že i v tak komerčním světě existuje tolik lidí, kteří vědí, že obdarovat druhého
je více než jen dostávat. Díky.
Helena Kapounková
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Co se děje v mateřské škole?
O Kralické mateřské škole se tento rok nejen
hodně mluvilo, ale i psalo, ať již v dobrém či
zlém. Tímto bych chtěla poprosit maminky, tatínky, prostě všechny, kdo mají nějaké dotazy,

připomínky, návrhy na změny, aby nám je poslali na e-mail: zpravodaj@post24.cz. S paní
ředitelkou jsem se domluvila, že do příštího
čísla připravíme článek o čtyřech letech školky

pod jejím vedením a odpovědi na vaše otázky
s návrhem na jejich řešení.
Šárka Soušková

Základní škola Kralice na Hané
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny, ale
myslím, že neuškodí krátké ohlédnutí zpátky.
Připomeňme si nejprve akce, které proběhly
na naší škole v závěru roku kalendářního.
Každoročně věnujeme velkou pozornost výchově dětí ke zdravému způsobu života.
V říjnu se uskutečnila první beseda určená žákům 1. ročníku na téma Základní hygienické
návyky.

5. února jsme se seznámili s různými hudebními nástroji a jejich vývojem. Zajímavé
povídání bylo proloženo hudebními ukázkami
a hádankami.
8. února byl zahájen plavecký výcvik, kterého
se každý rok účastní všichni žáci.
12. února jsme uspořádali besedu s příslušníky
Policie ČR. Žáci získávají informace o práci policie i vědomosti z oblasti dopravní výchovy.

21. listopadu 2007 se zúčastnili vybraní
žáci 1.-5. ročníku soutěže O hanácké vdolek
v Dubanech, kde se hodnotí nejen rychlost
a šikovnost dětí, ale smysl pro fair play.
Adventní období proběhlo ve znamení příprav
na nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Děti vyráběly dekorace do oken a zdobily ve
třídách stromečky.
3.prosince se konalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu před budovou městysu Kralice na Hané. Do programu přispěli také žáci
naší školy pásmem básní a koled. 5. prosince
byly všechny děti obdarovány sv. Mikulášem.
Balíčky sladkostí připravili členové Klubu
přátel školy.
17. prosince se žákyně 4. ročníku Eva Švédová zúčastnila regionálního kola soutěže
ve zpěvu hanáckých písní O hanáckyho kohóta. Obsadila 3. místo a postoupila do krajského
kola.
Nový rok jsme přivítali zpěvem společně se
skupinou MARBO, která měla ve škole koncert 4. ledna.
Pro rodiče budoucích prvňáčků jsme uspořádali 10. ledna Den otevřených dveří.
25. ledna se konal zápis do 1. ročníku, zapsáno bylo 17 dětí.

Na sv. Valentýna, tj. 14. února, jsme vyhlásili Srdíčkový den. Všichni žáci se oblékli
v tónech červené barvy a celý den si vyměňovali zamilované pohledy či psaníčka. Motiv

srdíčka se objevil i ve výtvarných pracích,
téma lásky ve výběru písní v HV.
11. března proběhly další besedy zaměřené na
ochranu zdraví. Témata Zdravá výživa, Proč je
pohyb důležitý a Dospívání byla jistě pro žáky
přínosem.
V neděli 30. dubna vystoupili žáci 2. ročníku
pod vedením paní učitelky L. Novákové na
Besedě s důchodci. Pro účastníky besedy vyrobili žáci drobné dárky.
1. dubna jsme navštívili v městském divadle
program J. Uhlíře s názvem Hodina zpěvu.
7. dubna jsme uspořádali školní kolo v recitaci.
Také činnost školní družiny je zaměřena na
rozvíjení výtvarných a pracovních dovedností.
Žáci se zapojili do výtvarné soutěže Pastelka,
kde měli malovat obrázky na téma Svět voní
květinami. Michalovi z Kouzelné školky zase
poslali svoje vykulené obrázky. Děti se podílely na vánoční a velikonoční výzdobě školy.
Koncem března uspořádala paní vychovatelka
dětský karneval.
Naším zájmem je také modernizovat vybavení
tříd novým nábytkem a učebními pomůckami.
Ve školní družině byly vyměněny stoly a židle.
Čtyři nové stoly byly pořízeny také do počítačové učebny.
V současné době sbíráme síly na jarní sběr
papíru, který se uskuteční koncem měsíce
dubna.
Mgr. Hana Půdová, učitelka ZŠ
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Klas v Rakousku
I když většina našich zahraničních cest probíhá
v letních měsících, rozhodli jsme se přijmout
pozvání rakouského folklorního souboru
k účasti na místních slavnostech v listopadu
2007. Naše cesta směřovala do městečka St.
Martin v oblasti Štýrska, asi 45 km jižně od
města Graz, v blízkosti hranic se Slovinskem.
I když venku byla velká zima, cesta autobusem
nám příjemně ubíhala - zpívali jsme za doprovodu naší muziky a hráli oblíbené společenské

hry. Do St. Martina jsme dorazili v pátek
v podvečer a po ubytování v rodinách jsme
se shromáždili v místním kulturním domě ke
společenskému večeru obou souborů. Cílem
bylo vzájemně se poznat a pobavit se. Během
posezení střídavě hrála naše muzika a hudebníci rakouského souboru. Všichni tancovali
a skvěle se bavili. Naučili jsme se některé tance od našich hostitelů a naopak my jim předvedli a snažili se je naučit tance jako cófavá,
krejčovská, šátečková.
V sobotu nás čekal náročný den. Dopoledne
jsme si prohlédli nedaleké městečko Deutschlandsberg s krásným hradem, krátký čas
jsme strávili i drobnými nákupy. Na oběd
jsme byli pozváni do domova důchodců a poté
jsme předvedli více něž hodinový program pro
babičky a dědečky. Naše kroje i vystoupení se
velice líbily a my sklidili zasloužený potlesk.
A už honem zpět do St. Martina, krátká večeře
v rodinách a opět do krojů. Jdeme do restaurace, kde se účastníme společně s našimi přáteli
tradiční slavnosti. Opět společné tance i samostatná vystoupení až do pozdní noci.
Ráno nás přivítala zasněžená krajina a husté
sněžení a to nás ještě čekala mše v kostele.
Oblékli jsme si sváteční kroje a vybaveni
deštníky a teplými plédy jsme vyrazili ke
kostelu. Během mše hráli nejen varhany, ale
i naši muzikanti a bylo to opravdu nádherné.
Po mši následoval oběd v typické štýrské
restauraci a poté následovala poslední objetí
a již hurá domů.
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Adventní
posezení 2008

Plesová sezóna
souboru Klas

Jako již každoročně i v závěru roku 2008 pořádal KLAS, KLÁSEK a KLÁSEČEK „Adventní zastavení“, které má svoji speciﬁckou
vánoční atmosféru. Vždy bývá zaměřeno na
vybrané podzimní i adventní zvyky a obyčeje.
Tentokrát jej zahájila Podzimní pastva KLÁSKU a byly do nich zahrnuty Dušičky, Martinská sypaná, Sv. Ondřej, Štědrý den a podobně.
Vystoupení našich nejmenších, kteří jsou
svým bezprostředním přístupem tak roztomilí,
že ani nejlépe nacvičená pásma dospělých
nemají to kouzlo, které oni vyzařují, nám
zase navodilo zimní
atmosféru a období
Mikuláše. Plný sál
kralického kulturního
zařízení si poslechl
a zhlédl spoustu dávno
zapomenutých koled
i zvyků. I po vlastním
vystoupení se měli
hosté možnost bavit
a posedět při dobré
hudbě do pozdních
hodin.

Na začátku února uspořádal soubor Klas tradičně dva Hanácké bály. Již tři dny po zahájení prodeje byly vstupenky vyprodané, a tak se
omlouvám všem, na které se nedostalo. Jako
vždy, i letos jsme měli plno práce s organizací
bálu a nacvičení nového programu dalo všem
členům hodně zabrat. Odměnou za všechnu
vynaloženou námahu a čas je nám potlesk
a spokojenost návštěvníků.
Pro nás členy Klasu plesová sezóna pokračovala dál. Zahajovali jsme bály v Klánovicích
a Určicích. Rádi jsme přijali pozvání na ples
Agrární komory, který se konal v KaSC
v Prostějově. Zúčastnili jsme se krojovaného
Moravského plesu v Praze a jeli do Brna na
ples souboru Ondráš.
Tím pro nás končí sezóna plesů a bálů a čeká
nás další práce, nácviky a vystoupení. Bude
jich během roku několik desítek v blízkém
okolí, v Čechách a na Slovensku.
Významným počinem jsou pro nás Kralecky
klebete, které se budou konat 14. června 2008
v sokolském parku. Již tradičně vystoupí Klas,
Klásek a Kláseček a hostem bude soubor z jiného regionu. Vezměte své přátele a přijďte se
pobavit mezi nás. Těšíme se na všechny!
Členové souboru Klas

Vzpomínka souboru KLAS na Jana Kadlece
V těchto dnech vzpomínáme na pana Jana
Kadlece a jeho působení v Hanáckém souboru
Klas v Kralicích na Hané.
Příznivé okolnosti na začátku 70. let, kterými
byl hlavně elán mladých tanečníků, podpora
místního JZD a nadšení mnoha občanů, přály
vzniku folklorního souboru.
Pan Kadlec přišel do Kralic jako zkušený choreograf a znalec hanáckého folkloru. Měl za
sebou dlouholeté působení v souboru Mánes
a tady jej čekalo několik nadšených začátečníků. Jeho činnost v kralickém Klasu trvala
27 roků.

Měl štěstí na dobré spolupracovníky. Hned na
počátku se setkává s paní Marií Nesvadbíkovou, která se starala o organizační záležitosti,
kroje a rekvizity. Brzy přichází výborný basista a instrumentalista Jiří Procházka. Pod

vedením této trojice úroveň souboru rychle
roste. Zanedlouho se stává známým i za hranicemi svého kraje a za několik roků patří mezi
vyspělé folklorní soubory.
Přicházeli noví tanečníci, zpěváci a muzikanti
a pan Kadlec všem věnoval svou pozornost.
Díky němu jsme se naučili hanácké tance
a písničky, které by jinak ležely zapomenuté
ve zpěvnících. Při nácviku byl nesmlouvavý, ale přesto jsme si užili hodně legrace na
zkouškách i zájezdech, kterých bylo opravdu
mnoho. Po naší vlasti nepočítaně a v zahraničí několik desítek. Tance a pásma, která nás
naučil, se dobře tančila a u diváků měla velký
ohlas. Byla to Svatba, Bláznivé deň, Jaro,
Robota, Regruti, Dožatá a jiné. Mnohé z nich
zůstaly v repertoáru souboru dodnes.
Jan Kadlec byl mezi folkloristy uznávanou
osobností a pro nás, členy Klasu, hnací silou.
Celý život bojoval s velkými překážkami
a také nás učil všechny potíže překonávat.
Je to už deset roků, co nás náhle a navždy
opustil. Jeho odchodem pro nás skončila
krásná a bezstarostná etapa. Pan Kadlec naštěstí má své nástupce a jistě by měl radost,
že soubor dál pokračuje v činnosti, kterou on
započal.
Všichni na něj s úctou a rádi vzpomínáme.
Bývalí a současní členové souboru Klas
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Sbor dobrovolných
hasičů

Tělocvičná jednota
Sokol Kralice na Hané

FC KRALICE
NA HANÉ

Sbor dobrovolných hasičů KraIice na Hané byl
založen 12. září 1912. Pamětníci ovšem tvrdí,
že byl sbor založen o 3 roky dříve. V roce
1965 se ke sboru připojili hasiči Vítonice, kteří
měli hasičskou otevřenou Vikovku. Bohužel,
někdo ji poslal do šrotu.
Sbor má DA-A31, která je stará 30 let. Pro
požární sport máme PS-17, PS-12 která je ve
velmi dobrém stavu, dále 2 kusy historie, a to
je PS-8. SDH je zařazen do kategorie V, což je
místní působnost. Sbor má 68 členů, z toho 18
mládežníků a 9 žen. Starší žákyně patří k těm
lepším i na okrese. Připravuje se další mládež ve věku 7-10 let. Přes všechny překážky
a problémy je sbor akceschopný. Má 2 velitele
a 5 strojníků s profesním průkazem. Starostou
sboru je pan Václav Konečný a velitelem jednotky i zásahové jednotky František Sklenář,
který byl profesionálním hasičem 35 let.
František Sklenář

TJ Sokol Kralice na Hané má 98 členů, z toho
19 mužů, 53 žen, 6 žáků a 20 žákyň. Naše činnost je sportovní a společenská. Celoročně se
cvičí v sokolovně – rodiče s dětmi, mládež ve
školním věku, ženy v nejlepších letech a aerobik. Letos jsme založili oddíl stolního tenisu
a zahájili jsme tradici zimního turnaje ve stolním tenisu. Zúčastňujeme se s dětmi školního
věku soutěže všestrannosti. Pořádáme dětské
šibřinky, velký dospělácký karneval, pálení
čarodějnic, dětský den a veřejnou cvičební
hodinu spojenou s mikulášskou nadílkou. Děti
v předškolním věku se zúčastňují přehlídky
cvičení mateřských škol v Městském divadle
v Prostějově. V červnu letošního roku se ženy
a muži sejdou na cvičení sletových skladeb na
„Sletu pod Ještědem“ v Liberci, který je pořádán k 90. výročí založení republiky.
Josef Špaček

Fotbalový klub má 6 mužstev, která hrají
svá mistrovská utkání.
Muži „A“ - hrají krajský přebor
Muži „B“ - hrají III. třídu
Dorost (starší) - hraje krajský přebor
Dorost (mladší) - hraje krajský přebor
Žáci (starší) - hrají krajský přebor
Žáci (mladší) - hrají krajský přebor
Dále máme starší a mladší přípravku, kterou bychom rádi přihlásili do soutěžního
ročníku 2008-2009.

SK LOS NUTRIOS
Skončila nám základní část soutěže malé
kopané okr. Prostějov a chystá se část nástavbová o postup do 1.ligy. Odehráli jsme konec
základní části již na hřišti s umělým povrchem
za školkou. Hřiště i zázemí máme jednoznačně jedno z nejlepších v této soutěži. Všechna
mužstva si toto hřiště velice pochvalovala.
Byli se na naše zápasy podívat i místní občané,
za jejichž podporu moc děkujeme.

Tabulka po základní části:
Poř. Mužstvo
1. AC Čelčice
2. Chelsea Čelechovice
3. SK Los Nutrios Kralice
4. Víceměřice
5. Pěnčín
6. Juniors Hluchov
7. Zero Prostějov
8. Čehovice

Zápasy
14
14
14
14
14
14
14
14

Výhry
10
9
8
6
5
5
3
3

Remízy
0
2
1
2
3
0
3
3

Prohry
4
3
5
6
6
9
8
8

Skóre
43:26
34:20
35:22
46:36
25:30
32:45
38:44
20:50

Body
30
29
25
20
18
15
12
12

V nástavbové části budeme hrát 2x na svém
domácím hřišti v Kralicích a sice:
Sobota 26.4.2008
8:00 Katastrofa - Čelčice
9:10 Katastrofa - Los Nutrios Kralice
10:10 Otinoves - Telčice
11:20 Otinoves - Los Nutrios Kralice
Sobota 24.5.2008
8:00 Čelechovice - Los Nutrios Kralice
9:00 Katastrofa - Víceměřice
10:00 Otinoves - Dubany „B“
11:00 Čelčice
- Brodek
Zveme tímto všechny na kvalitní zápasy o postup do 1. ligy malé kopané okr. Prostějov
Martin Remeš
předseda SK Los Nutrios Kralice na Hané

Vaše připomínky, názory, náměty a komentáře k dění v našem městysu či ke Zpravodaji samotnému posílejte
nejlépe e-mailem na adresu zpravodaj@post24.cz.
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Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic patří v Evropě doposud
k velmi živým zvykům. Mluví se o zvyku
majícím prastaré kořeny, ale z etnograﬁckého
a historického hlediska je pálení čarodějnic
naprosto „moderní“ obyčej, zaznamenaný
a doložený až v 19. století. Jaký je tedy původ
tohoto zvyku? A zejména, jaký je původ tohoto zvyku u nás, v Zemích Koruny české?
Nejdříve se podívejme na to, kdy se tento
zvyk každoročně odehrává. Jedná se noc z 30.
dubna na 1. květen. Tato noc má mnoho přívlastků, které o původu tohoto obyčeje mnohé
napovídají.
Magická noc, noc ve znamení čar, kouzel
a magických rituálů. Už od pravěku lidé vnímali význam tohoto období jako čas, kdy se
probouzí příroda. A to byl fenomén, který lidé
nejenom uctívali, ale byli s ním životně vázaní.
Pravěcí obyvatelé Evropy rozdělovali rok na
dvě období – na temné období (období smrti)
od listopadu do dubna a na období světla od
května do října (období života). Tyto předěly
mezi temnou a světlou stranou roku se staly
základy hlavních pohanských svátků. Lidé té
doby byli s přírodou a jejími cykly tak svázaní,
že se cítili spoluodpovědní za hladký průběh
nástupu vlády světla (a jejich božstev) a snažili
se přírodě pomoci prostřednictvím magických
rituálů, jejichž základem byla podpora a uctění
astrálního slunečního božstva. Oheň měl dodávat sílu Slunci. A tak vznikl v nastalé době
Keltů svátek zvaný „Noc ohňů“.
Noc ohňů neboli Beltine (též Beltain) býval
jedním z nejdůležitějších svátků v celém keltském světě. Býval to svátek natolik oblíbený,
že jeho tradice nebyla zlomena ani přicházející římskou nadvládou, ani germánským
a pozdějším slovanským osídlením a ani po
staletí trvající snahou křesťanské církve. Slovo
Beltine pochází ze slovního základu „tine“,což
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značilo ve staré keltštině „oheň“. Na počest
boha Slunce (Bel, Belenos) se onu noc zapaloval posvátný oheň, jenž byl nejdůležitějším
atributem tohoto svátku. Svátek se původně
slavil o úplňku, který byl nejblíže dnu nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností
a letním slunovratem.
Oheň zažehnutý o Beltinu (i jeho dým) byl
považován za očistný a ochraňující zdraví
a plodnost lidí i zvířat. Proto se prováděly tance kolem tohoto ohně spojené s přeskakováním ohně a jeho dýmem se prováděl dobytek.
Ráno pak lid pod vedením kněží slavnostně
vítal vycházející Slunce.
Různých rituálů a zvyklostí spojených s Beltinem je však mnohem víc. Pro vystopování
původu pálení čarodějnic je však důležitý
tradiční zvyk vztyčování jarní máje symbolizující spojení mocností země a nebe. Také kolem májky bylo zvykem tančit kruhové tance,
které, jak se věřilo, posilovaly půdu. Z větví
osekaných z kmenů určených pro máje se
vytvářela „košťata“. Vědmy (nebo také babice
či čarodějnice) na těchto košťatech obkročmo
(rukojeť coby falický symbol plodnosti musela trčet dopředu mezi nohama) obíhaly pole
a snažily se přitom vyskakovat co nejvýše.
Zajišťovala se tak úrodnost. Věřilo se, že jak
vysoko tato vědma skáče, tak vysoké bude
obilí. Když se nad tím zamyslíme a představíme si nezasvěceného pozorovatele, který tento
rituál spatřil na vzdáleném horizontu, je jasné,
kde se vzala představa čarodějnic létajících na
koštěti. Dlužno říct, že dnešní vžitá představa
čarodějnice jako zlé ohyzdné stařeny nemohla pocházet z tehdejších dob, neboť keltské

vědmy byly mladé, zdravé a povětšině i velmi
charismatické ženy, které svými magickými
rituály zajišťovaly obci úrodu a prosperitu (rozuměj přízeň nadpřirozených sil) a fungovaly
i jako léčitelky a rádkyně.
S příchodem Germánů na naše území tento
svátek nezanikl, jen se „prostřídala“ příslušná
božstva. Také u Germánů se vyskytovala tradice konce temnoty a počátku nového života
a v noci na 1. května slavili svátek jara a probuzení přírody zvaný „Valpuržina noc“.
Valpuržina noc byl svátek zasvěcený Valpurze
– germánské bohyni, která měla moc ukončit
vládu temnoty a nastolit čas rozvíjejícího se
života. Také Germáni používali rituály spojené s pálením ohňů, a to na nejvyšším kopci
v kraji. Tyto ohně měly osvítit cestu pro nástup
Valpurgy a přilákat tak její pozornost ke kraji,
kde lidé potřebovali ochránit úrodu a potažmo
celé hospodářství před neúspěchem. Germáni
navíc zapalovali košťata použitá k rituálu plodnosti a vyhazovali je do výšky. Popel z těchto
ohňů měl rozšířit magickou moc pro zvýšení
úrody. Tam, kde se tento zvyk ještě praktikuje
(Německo), se to v dnešní době pojímá jako
sestřelování létajících čarodějnic z oblohy, to
je však mylná, byť humorná interpretace.
Slované po příchodu na naše území si zvyky a svátky původních obyvatel osvojili
dílem z úcty k tradici a dílem z pověrčivosti
(jednoduše nechtěli riskovat nepřízeň bohů
a tajemných sil, spjatých s těmito kraji). Protože to byly také „pohanské“ národy, neměli
s touto transpozicí žádný problém. Ani zde
se však nevyskytly žádné zvyky s pálením
čarodějnic. (Pozor! Neplést si pálení Morany
s pálením čarodějnic.) U pohanských Slovanů
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byly čarodějnice stejně vážené a ctěné jako
u předchozích národů.
Christianizace Evropy těmto zvykům nepřála.
Po církevním odsouzení těchto pohanských
slavností byl svátek jara slaven tajně. Křesťanská církev zavedla osvědčenou metodu
zavedení alternativních svátků křesťanských
svatých. A tak byla Valpuržina noc v německých zemích zasvěcena stejnojmenné světici
- svaté Valpurgii, coby bojovnici proti temným
silám a na našich územích byla zasvěcena svatému Filipovi a Jakubovi. Od těch dob se také
nazývá „Filipojakubská noc“.
Filipojakubská noc byla v pojetí křesťanů
noc, kdy měly zlé síly větší moc než jindy
a staré pohanské rituály byly prezentovány
jako nespoutané orgie čarodějnic a ďáblů za
přítomnosti Satana. Víra v nečisté síly, stará
jako lidstvo samo, se časem za přispění křesťanských církví proměnila v pověru, že ďábel
může moc na zemi uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů.
Kladná úloha čarodějnic (tedy dávných pohanských kněžek a léčitelek) byla církví ve vědo-

mí věřících potlačena a jejich rituály a léčebné
praktiky odsouzeny jako dílo ďáblovo.
Ani v těchto raných středověkých dobách, ani
v dobách pozdějších, a to až do 19. století,
však nebyly tyto ohně spojovány s pálením
čarodějnic! Musíme si uvědomit, že následovalo období zhruba 400 let dlouhé (léta 1350

až 1750), kdy jezuité na hranicích ještě skutečně upalovali ženy obviněné z čarodějnictví.
A představa, že současně běží zábava, frivolní
venkovská oslava, která si dělá legraci z pálení
čarodějnic, je naprosto nesmyslná. Můžeme
tedy říci, že pálení čarodějnic je zcela novotvar
19. století. Kromě našich zemí je tento zvyk
stále praktikován i na Slovensku, v některých
krajích Rakouska a Švýcarska, v Německu,
Portugalsku a ve Španělsku.
Přes snahy církve o účelovém nahrazení
pohanských slavností křesťanským svátkem
památky apoštolů Filipa a Jakuba a stejně účelovou snahu komunistické moci o modiﬁkaci
zapalování obřadních ohňů na „vatry míru“,
kdy následující prvomájovou veselici zaměřenou původně na oslavu přemožení temných sil
a vítězství Slunce nahradila veselice oslavující
práci, zůstává tato noc stejně magická jako
v dávných dobách. Uvědomí si to každý, kdo
v kruhu přátel křepčí onu noc kolem ohně
a spolu s loutkou čarodějnice nechá v plamenech
shořet nečisté a temné myšlenky své duše.
Zdeněk Čejka

JéKáŽeteM
Není to, milí čtenáři, žádná ﬁnta, žádný tajný
kód Mistra Leonarda, ani hádanka. Co je to?
Jé = jaro. Ká = kniha. Žet = žena. M = místa
a muži. Proč o tom píši ? Protože to píši na
rozhraní března a dubna, takže sem patří
všechny tyto VELIČINY.
Jaro! To je prostě paráda. Prodlužují se dny,
nemusí se tolik svítit, čistí se obloha, začínají
kvést, co jiného, než květinky, zamilovaní
jsou intenzivnější, milovaní jsou tolerantnější
(protože k jaru patří láska), prostě je to – podle
dnešního výraziva – super…
Kniha! Největší přítel člověka. Vybíráme
si ji sami, nikdo nám ji nenutí, nemusíme
se jí zpovídat a najdeme ji všude. To znamená:
doma i v cizině, na výletě, v kriminále, ve
špitále, ve městě i na vesnici. Můžeme si ji
koupit, vypůjčit nebo přečíst (i když to není
ono) na internetu. Často nás překvapí, málokdy zradí. Znáte to, nic nového pro vás.
Žena! Pro muže ideál, někdy i nedosažitelný cíl. Druhá, dnes i větší, takže první část
populace. Krása, láska, barevnost, zpěvnost,
přitažlivost, fantazie a snění, stabilita i labilita,
pohádka i realita.
Místa! Prostory a prostředí, ale i krajiny, na
které jsme si zvykli, oblíbili, která nás lákají, na než často myslíme a vzpomínáme jen
v dobrém.
Muži! Druhá a menší polovina lidstva. Patřím
sem i já….

Jsem muž a proto takto sděluji všem své pocity. Vážím si také mnoha mužů. Nebudu se vracet do dávné historie, ale zmíním jen druhou
polovinu dvacátého století, v němž jsem prožil
nejvíce svého života. Kdo to je ? Jde jen a jen
o můj osobní příspěvek. Můj „Slavín.“ Jsou
tam všichni tak trochu z Hané a Moravy.
Edvard Valenta - spisovatel, autor románu
Jdi za zeleným světlem, rodák z Prostějova
a v mládí dobrý kamarád dalšího slavného
rodáka Jiřího Wolkera.
Vladimír Hrabal - psycholog, vysokoškolský
pedagog a můj vzorný a velice vážený dlouholetý šéf, samozřejmě, že z Moravy…
František Halas - básník, rodák z Kunštátu,
jistě znáte jeho „já se tam vrátím…“ Myslel
tím rodnou obec, po smrti mu to vyšlo.
Pavel Novák - jistě nemusím připomínat, že
zpěvák, který i přes vážné onemocnění žije
stále v Přerově, žije pro lidi a zpívá jim.
Ota Hulva – známý prostějovský psychiatr,
můj dlouholetý hanácký přítel, známe se
„z vojny“ už téměř půl století. Když jsem
v Kralicích, vždycky se sejdeme v prostějovské hospůdce U Ječmínka na pivečku.
Vítězslav Nezval - básník století (od jeho smrti uplynulo v dubnu padesát let), renesanční
velikán rodem z Biskoupek u Oslavan.
František Kožík – žil a studoval v Kroměříži,

spisovatel, který nikdy nezapomněl, odkud
vyšel, kde žije a že píše pro lidi. Nedělal hokus-pokusy, ale psal, aby ho lidé četli. Platí to
i v současnosti. V Kroměříži si vždy připomeneme slavného místního rodáka, malíře a graﬁka Maxe Švabinského, který žil a pracoval
v Praze, dožil se požehnaného věku a je pohřben na vyšehradském Slavíně.
Jsou místa, která mám rád. Nebudu v to počítat svoje trvalé pražské bydliště. Zmíním
však naše Kralice na Hané. Je to moje dlouholeté letní bydlení a zároveň je to základna
pro vycházky, výlety a výjezdy do blízkého
i vzdálenějšího okolí. Skalka, Tovačov, Prostějov s radnicí, divadelní budovou a Symposiem
ve dřevě v parku, Kroměříž se zahradami
a zámkem, Chropyně, Olomouc, Čechy pod
Kosířem, Slatinice, Náměšť na Hané, Dub nad
Moravou. Vidím rovinu, na obzoru kopečky,
věže a vížky, majestátní Kosíř, dívám se na
žudra v Příkazech, těším se na Kralické hody
a nějaké pobavení na podiu v parku, na dobré
papání a pivečko v hospůdkách, na příbuzné,
přátele a známé kolem dokola. Do Kralic patří i klid, občas tu zaštěká „pséček“, zavrkají
„holóbci“, zdáli zahouká vláček. Vysoké letní
nebe a noční obloha s tisíci hvězdami. Je to
pro mne prostě balzám na duši. Je tu život se
vším všudy.
Život, i když je krátký, je krásný. Udělejme
vše, aby to byla pravda. Držme si palce všichni, fandíme přece životu, kráse, lásce – to jsou
hodnoty.
Jsme spolu – Váš Dr. Jiří Pfeifer
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Mateřinkový den
3. dubna se v Městském divadle v Prostějově
konal již 8. ročník festivalu Mateřinka, jehož
organizátorem byla MŠ, ZŠ a SŠ Komenského 10 v zastoupení pana Mgr. Jachníka. Náš
sokolský oddíl Rodiče a děti zde jako hosté
vystupoval již počtvrté. Tentokrát se skladbou
Karneval. Cvičili jsme se svítícími tyčinkami
a pravými roztleskávačkami. Všechny vystupující děti dostaly balíček plný sladkostí
a ve foyeru divadla jsme se mohli seznámit
s prezentací jednotlivých škol a prohlédnout si
prodejní výstavku keramiky, na jejíž přípravě
se podíleli učitelé a děti pořádající základní
a mateřské školy. I tentokrát se zde předvedly

mateřské školy z okresu Prostějov se svými
skladbami. Všichni dospělí i děti seděli jako
přikovaní a na jevišti sledovali hrající si
krokodýly nebo roztomilé čertíky. Ukončení programu bylo v 16.30 a pak nás čekalo
jen a jen samé překvapení. Autobusem jsme
přijeli ke kulturnímu domu v Kralicích na
Hané, kde nás přivítal starosta pan Pavel Kolář
a místostarosta pan Josef Špaček. Bylo to milé
překvapení spojené s dobrotami, které přichystal pan Sklenář. Povídalo se, hodovalo až do
večerních hodin. Mateřinkový den se povedl.
Trému, neustálé organizační změny a napětí
vystřídaly pěkné zážitky a příjemně stráve-

né odpoledne. A to také díky přístupu pana
starosty, který nám umožnil společný příjezd
a odjezd mikrobusem a následnou prezentaci
v kulturním domě.
Za rodiče a děti Mgr. Lada Souralová
Poděkování patří těmto cvičencům:
Mgr. Souralová Lada – Souralová Hana
Sklenářová Alexandra – Dokoupil Radim
Mgr. Nováková Hana – Novák David
Milerová Zdena – Milerová Eva
Krejčí Dagmar – Krejčí Lucie
Strouhalová Marie – Strouhal Roman
Prokopová Markéta – Prokop Václav
Navrátilová Marie – Prokopová Eliška
Lošťáková Lenka – Lošťáková Lucie
Lošťáková Pavla – Pospíšilová Simona
Dokoupilová Gabriela – Dokoupilová Elena
Dočkalová Hana – Dočkalová Hana
Roztleskávačky
Souralová Lenka, Soušková Petra, Zahradníčková Nikola, Navrátilová Marika, Dočkalová
Veronika. Přijďte si mezi nás zacvičit!

MÁME ZÁJEM
O VAŠE PŘÍSPĚVKY
A PŘIPOMÍNKY

Zadáno pro děti
Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vhoďte do schránky na úřadu městyse nebo zašlete elektronicky
e-mailem na adresu zpravodaj@post24.cz. Vylosovaný luštitel za správnou odpověď obdrží ... (dokončení v tajence).
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Máte v rukách již třetí číslo Kralického zpravodaje. Důvodem jeho vydávání a existence
je zejména zvýšení informovanosti občanů
o dění v místě, v němž žijí, což jak doufám, přispívá k větší kvalitě života v našem městysi.
Pokud chcete zveřejnit pozvánku na společenskou, kulturní nebo sportovní akci týkající se
našeho městečka, nebo informovat o nějaké
události, podělit se se svým názorem - budeme
za váš příspěvek velice rádi a zveřejníme jej.
Taktéž budeme vděčni i za věcné připomínky
k podobě nebo k obsahu Kralického zpravodaje. Je to váš zpravodaj a na vás značnou měrou
záleží, jak vypadá a jak bude vypadat v budoucnosti. Pokud máte čím přispět, zejména se
obracím na různé spolky a zájmová sdružení
a nepřispějete – je to škoda. Samozřejmě platí,
že kdo nic nedělá – nic nepokazí, ale zároveň
ani ničemu nepomůže…
Pokud se tedy rozhodnete přispět do společného, předávejte nám své příspěvky pokud
možno v elektronické podobě, ale i v papírové
formě je to možné.
Chci také touto cestou informovat všechny
potenciální zájemce o možnosti zveřejnění
komerčních inzerátů v našem občasníku.
Podrobnější informace je možné obdržet na
úřadu městyse nebo u členů redakce.
Všem dosavadním přispěvatelům za jejich
práci děkuji a s vámi ostatními se těším na
případnou další spolupráci.
Pavel Dočkal

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Představujeme ﬁrmu: Alice Company s.r.o.
Alice Company s.r.o. je česká středně velká
ﬁrma působíci na českém a slovenském trhu
od roku 1998. Hlavní činností naší ﬁrmy je
prodej a distribuce doplňků jako např. sluneční
brýle zn.VANDENBERG, STORRVIK, DIVISION atd., baseballové čepice,letní klobouky,
sportovní brýle zn.FINMARK,v zimním období se zabýváme prodejem čepic, šál, rukavic
a lyžařských brýlí.
Výběr produktů naší společnosti dokáže uspokojit
i ty nejnáročnější zákazníky,neboť naše zkušenosti
pramení z každoroční účasti na mezinárodních
veletrzích v Paříži, Miláně a Hong- Kongu. Při
našem podnikání bylo pro nás nejtěžší obstát mezi
konkurenčními ﬁrmami, což se nám velice daří.
Zboží dodáváme do sítí prodejen SPORTISIMO,
CHAOS, GLOBUS a jiné.

Naši obchodní zástupci
po telefonické domluvě
velice ochotně navštíví
prodejny s nabídkou
vzorků zboží, které si
můžete prohlédnout
a následně objednat
v našem internetovém
obchodě www.bryle-cepice.cz.
Zájemci
o naše zboží nás mohou rovněž navštívit
v našem velkoobchodě
na ulici Hlavní 155,
Kralice na Hané.
Prodejní doba je od 9-11.30 hodin a od 13 15.00hod.Telefonní číslo 582 336 330.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Alice Company s.r.o.

Představujeme ﬁrmu: Miroslav Soušek - ELVASO - elektropráce
Deset let již sídlím a podnikám se svou ﬁrmou
v Kralicích na Hané, část Vítonice.

Mým oborem jsou kompletní práce elektro.
Pod tím se rozumí elektromontážní činnost
oprávněná na základě veriﬁkace odborné
způsobilosti k montážím elektrických zařízení

dodavatelským způsobem ve znění vyhlášky
ČUBP a ČBÚ č. 533/1990 Sb.,
V rozsahu: vyhrazená elektrická zařízení
a spotřebiče s napětím do 1000 V, v objektech
třídy A.
Obyvatelům městyse, nejen jim, ale všem
zájemcům nabízím silnoproudé rozvody
- bytové a domovní instalace, rekonstrukce.
Nasvětlovací techniku, interiérové a venkovní
osvětlení. Elektrické vytápění podlahové, přímotopné, montáž elektrických kotlů. Saunové
kotle, klimatizace, odvětrání. Elektrická garážová vrata, dveřní systémy, závory. Slaboproudé rozvody – zabezpečovací a protipožární
systémy, hlásiče, domácí telefony, videofony, rozvody na ozvučení, rozvody satelitní
a televizní. Dále pak nabízíme montáž hromosvodů a uzemnění, projekční činnost v oblasti
elektro, revize. Dodávku materiálu k realizaci
prací. Veškeré práce provádím po dohodě se
zákazníkem a mým cílem je spokojený zákazník s dobře fungující elektrikou.

Nesvítí vám žárovka, zavolejte si Souška.
Mobil: 777 607 368, tel.: 582 368 212
Miroslav Soušek

Představujeme ﬁrmu: Jaroslav Králíček - stavební práce
Stejně jako Miroslav Soušek podnikám a sídlím se svou ﬁrmou v Kralicích na Hané, část
Vítonice.

Moje ﬁrma se zabývá zednickými a obkladačskými pracemi. Děláme malé rekonstrukce ale
i větší stavební práce. Venkovní fasády, zateplené fasády, vnitřní omítky. Komplexní rekonstrukce bytového jádra dle přání zákazníka.
Mým cílem je spokojený zákazník.
Upadla vám kachlička, zavolejte Králíčka.
Mobil 724 128 343, tel.: 582 368 203
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To se nám nelíbí




Kralický zpravodaj

Už zase!!! V prvním čísle jsme psali o nepořádku okolo kontejnerů. Jsme nenapravitelní! Když už plasty vynášíme, snažme se je opravdu nacpat dovnitř!
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Výmoly na cestě od kulturního domu k ulici U Pivovaru. Zvláště „minové pole“ v místě
před kulturním domem je pro auta i cyklisty velice nepříjemným oříškem. Pro pěší je
tento úsek zatím schůdný dobře – pokud ovšem zrovna není po dešti a nečíhají tam na
ně louže...

K tradicím našeho městyse se už může řadit
vydávání Kralického zpravodaje. Zatím od
Vás občanů moc příspěvků nedostáváme, ale
pevně věříme že se to napraví a těšíme se na
spolupráci.
Co se mi (nám) nelíbí!
Rozhodně se mi (nám) nelíbí nedostatek
chodníků, rozbité cesty, divoké skládky
a špatně zakryté kanály.
O nedostatku chodníků snad už nemá cenu
psát, připadá mi, že hrách na stěnu házím.
Možná by pomohlo, kdyby se přihlásilo
více občanů s žádostí, stížností či návrhem,
kde chodník schází nebo je potřeba opravit
cestu. V některých lokalitách Kralic chodníky jsou, ale chodit se po nich nedá kvůli
zaparkovaným autům. Stávající chodníky se
na pár místech propadají. Nabízí se otázka
- co s tím pane starosto???
Byla jsem upozorněna na krásné zátiší
v našem městysi. Neodolala jsem a šla se
podívat. No řeknu, vlastně napíši vám, nádhera!!! Přitom se několikrát do roka pořádá
vyvážení nebezpečných odpadů, pravidelně
se vyváží popelnice. Když už si někdo dá
práci s odvozem „bordelu“ na divokou
skládku proč to neodveze na místo k tomu
určené? Městys pak vynakládá peníze na
odstranění. Přitom by se daly využít jinak.
Jenže my lidi jsme nenapravitelní.
V Zahradní ulici se propadá silnice mezi
kanály. Jak moc se bude muset místo zbortit,
aby se o to někdo zajímal? Před bývalou
pekárnou jsou dvě „žumpy“. Vypadají, že
hluboké nejsou, ale zdání klame! Jedna je
přikrytá kusem sololitu a druhá plechem.
Místo není označené a je přístupné. Tím
myslím, že okolo může jít kdokoliv, kdykoliv. V Komárově byl kryt z kanálu odstraněn,
nevím, zda záměrně či pro výdělek. Myslím
že tato místa by se měla co nejdříve opravit.
Slovem opravit nemyslím umístění výstražných značek a zábran, ale opravdové vyřešení problému.
Nebo budeme čekat, až tam někdo spadne,
zlomí si nohu či se stane něco malého, většího, katastrofálního??? Doufám, že má slova
najdou odezvu.
Co závěrem? Moc jsem náš městys nepochválila, věřím, že se to v příštím čísle zlepší. Hlavně děkuji lidem, kteří mě zastaví
a na nějaký problém upozorní. Vždyť Kralický zpravodaj je tu pro vás, naše občany!
Šárka Soušková

Vyrobila Computer Media s.r.o.

Všimli jste si také?

Sloupek tety Šárky

