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Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku 2007 a my můžeme rekapitulovat. Ano, tento rok byl úspěšný
a plodný pro náš městys Kralice na Hané.
Významné akce vám v krátkosti ještě jednou
připomenu.
První polovina letošního roku začíná jako
obvykle plesovou sezónou. Letošní investiční
akce jsme zahájili opravou schodiště na zám-

Občasník městyse
V Kralicích na Hané jme uvítali mladé hasiče
při soutěži v požárním útoku. Koncem školního roku byly žákům 5. třídy předány pamětní
listy k ukončení školní docházky v Kralicích
na Hané.
V druhé polovině roku začala rozsáhlá rekonstrukce základní školy. Byly vyměněny stoupačky, odpady, elektroinstalace, topení a hlavně byla vybudována nová sociální zařízení.

Uvnitř najdete
Co se děje v Kraličkách
Víte, že i v dnešní době mají Kraličky stále
svoji šlechtu?
str. 4

Vítonické a Kralické hody
Přinášíme stručné informace z hodových
oslav Kralic a Vítonic.
str. 5

Nové víceúčelové hřiště
Příznivci sportu mohou jásat. Informace
o novém víceúčelovém hřišti a jeho provozní řád najdete v našem článku.
str. 6

Výlet s městysem

ku a v kulturním domě prošlo rekonstrukcí
celé sociální zařízení. S příchodem jara jsme
besedovali s důchodci a vyšlo první číslo Kralického zpravodaje. Na našem úřadě ve dvorním traktu byly zbourány dřevěné přístřešky
a nahrazeny novými. V ulici Bedihošťská se
vybudovala plocha pro kontejnery na tříděný
odpad a vysázel se nový park s okrasnými dřevinami. U pivovaru byl vybudován nový trávník s živým plotem pro budoucí dětské hřiště.
Ve Vítonicích se vyměnily svody na kapličce
a zčásti se opravila místní komunikace vedoucí do průmyslové zóny. Na vítonické hody
byla sloužena mše v kapličce a po ní si mohli
občané zazpívat a posedět se sousedy.
Na Masarykově náměstí byl opraven pomník
I. a II. světové války. V sokolském parku se
začátkem června klebetilo s Hanáckým souborem písní a tanců Klas Kralice na Hané
a jejich hosty. V polovině června se mohli občané zúčastnit 2-denního zájezdu do Českého
Krumlova, kde zhlédli divadelní představení
Sluha dvou pánů. O týden později se konaly
II. Dětské olympijské hry. Tentokrát naše děti
bojovaly o medaile v Klenovicích na Hané.

V prostorách mateřské školy započala výstavba víceúčelového hřiště. Muži z Tělocvičné
jednoty Sokol Kralice na Hané se zúčastnili
13. světové gymnaestrády v rakouském Dornbirnu. Na hodových slavnostech naši hasiči
soutěžili o starostův pohár. Hvězdou těchto
slavností byl herec Václav Upír Krejčí, který
pobavil hlavně děti.
Závěrem roku se již připravují akce na rok
2008. Probíhá změna územního plánu č. 2
a 3. Připravujeme projektovou dokumentaci
pro stavební řízení na stavbu cyklostezky
Kralice na Hané – Prostějov, výstavbu místních komunikací a výstavbu infrastruktury pro
výstavbu nových rodinných domů s pracovním
názvem Močidla II.
Co chválíme a co nás trápí? O tom všem jednají zastupitelé městyse Kralice na Hané na
svých řádných zasedáních, která jsou veřejná.
Chválíme všechny občany, kteří řádně třídí odpad a pečují o pořádek ve svém okolí. Naopak
nás trápí neukáznění občané, kteří ponechají
u kontejnerů věci, které tam nepatří, i když
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu je pravidelně 2x do roka. Mládež, která ničí

Zastupitelé městyse Kralice na Hané uspořádali
zájezd za kulturou. Reportáž o návštěvě Českého Krumlouva přiblížila Alena Sklenářová.
str. 8

1. Kralický turnaj v ping-pongu
Soutěžní klání v ping-pongu stále ještě
probíhá.
str. 9
nejen obecní majetek, je řešena na přestupkové komisi, ale bohužel někteří rodiče o tom
nechtějí slyšet! V nejbližší době se bude muset zastupitelstvo zabývat otázkou parkování
vozidel na místních komunikacích. A hlavně
skládkami materiálů na pozemcích městyse,
které nejsou hlášené a vyhláškou musí být tyto
skládky zpoplatněny.
Mám za to, že zájmem zastupitelstva městyse
je podpora kulturního a společenského rozvoje, ale také tělovýchovy, která vede ke zdravému životnímu stylu.
Protože se blíží konec roku 2007, přeji všem
občanům v nastávajícím roce 2008 stálé a pevné zdraví a mnoho spokojenosti u rodinného
krbu.
Pavel Kolář,
starosta Městyse Kralice na Hané
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Přivítali jsme ...
Příjmení a jméno

Trvalý pobyt

Marková Vendula
Kapounková Markéta
Večeřová Anna
Koleňák František
Kleveta Ondřej

Datum narození

Prostějovská 253

Kralice na Hané

2.5.2007

Komárov 124

Kralice na Hané

4.6.2007

Olomoucká 58

Kralice na Hané

11.6.2007

Zátiší 156

Kralice na Hané

2.7.2007

12.12. Vánoční prodejní výstava knih a slaměných ozdob, úřad městyse od 14
do 16 hodin.

Úzká 414

Kralice na Hané

24.8.2007

Krátká 105

Kralice na Hané

4.9.2007

Prostějovská 232

Kralice na Hané

5.9.2007

11.1.2008

Tyršova 306

Kralice na Hané

15.9.2007

2.2.2008

Klas (Hanácký ples)

Janěková Valentýna

Bedihošťská 338

Kralice na Hané

26.9.2007

9.2.2008

Klas (Hanácký ples)

Čundrlová Karolína

Neubauerová Aneta
Svozilová Nela
Bross Samuel

Tradiční kralické plesy 2008
Myslivecký ples

Vítova 434

Kralice na Hané

1.10.2007

16.2.2008

Hasičský ples

Pospíšil Lukáš

Zátiší 134

Kralice na Hané

13.10.2007

17.2.2008

Dětské šibřinky

Kleveta Tomáš

Prostějovská 206

Kralice na Hané

6.11.2007

23.2.2008

Šibřinky

Opustili nás ...
Příjmení a jméno

Datum úmrtí

Buchta Pavel

Zahradní 477

Kralice na Hané

29.4.2007

Pagáč Vincent

Komárov 133

Kralice na Hané

6.6.2007

Horák František

U pivovaru 92

Kralice na Hané

29.7.2007

Doležel Jaromír

Vítova 403

Kralice na Hané

30.7.2007

Fabiánková Jana

U lázní 86

Kralice na Hané

1.9.2007

Luks František

Prostějovská 253

Kralice na Hané

6.9.2007

Novák Oldřich

Kralický háj 277

Kralice na Hané

13.9.2007

Snášelová Marie

Zahradní 480

Kralice na Hané

31.10.2007

Antonín Špaček

Sportovní 216

Kralice na Hané

14.11.2007

MÁTE PLATNÝ OBČANSKÝ PRŮKAZ?
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů končí platnost podle doby vydání dokladu,
a to v následujících termínech:

Vydané do
31.12.1994
31.12.1996
31.12.1998
31.12.2003

Konec platnosti
byl 31.12.2005
byl 31.12.2006
nejpozději 31.12.2007
nejpozději 31.12.2008

V těchto dnech vzpomínáme desáté výročí
úmrtí paní Marie Nesvadbíkové z Kralic
na Hané. Byla to právě
ona, která před 36 lety
spolu s panem Janem
Kadlecem stála u zrodu Hanáckého souboru
Klas. Stala se organizační vedoucí a byla
přísnou i milou tetičkou všech souboráků.

Pozvánka
na advent
Hanácký soubor Klas, Klásek a Kláseček
zve všechny kralické občany a jejich přátele
z okolí na tradiční Adventní posezení. Koná se
v sobotu 8. prosince 2007 v kulturním domě.
Přijďte se vánočně naladit, pobavit s přáteli
a zazpívat koledy. Bude zajištěno občerstvení a prodej vánočních ozdob. Po vystoupení
našich souborů bude následovat posezení při
muzice.
Přijďte s námi přivítat Vánoce!

Pro občany narozené před 1.1.1936 platí
výjimka – občanské průkazy, ve kterých je
vyznačena doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají
nadále platné.

Rozloučení s kamarádem
Františkem Luxem
Pro Tebe, Františku!

O nový OP je možné si zažádat na Úřadě
městyse Kralice na Hané. Je třeba starý OP
a jedna fotograﬁe.

Bylo to dvacátého srpna,
kdy jsme se viděli naposledy.
Nedělali jsme z toho žádné tajnosti a vědy
a vypili jsme spolu lahvinku červeného vína.
Bylo teplo a nebyla zima…

Vzpomínka na Marii Nesvadbíkovou
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Akce které
plánujeme

Klas jí přirostl k srdci a paní Nesvadbíková
byla celých dvacet šest roků jeho živým inventářem. Kromě organizačních záležitostí
si vzala na starost pořizování a údržbu krojů,
rekvizit a účastnila se všech zájezdů a vystoupení. Starala se i o dorost v Klásku a Klásečku
a nechyběla nikdy na žádné zkoušce.
Byla nám vzorem, a proto na ni s láskou vzpomínáme.
Bývalí a současní členové souboru Klas

Těšil jsem se na Tebe, až přijedu zas v říjnu.
Ty tu už nebudeš stát v slunci,
ale budeš v jeho stínu.
Nikdy na Tebe nezapomenu
a budu si Tě pamatovat.
Byl jsi můj přítel a kamarád
a já Tě měl, a stále mám, upřímně rád.
Františku, ať Ti tam, kde dneska jsi,
svítí Tvoje Slunce!
Ať se Ti daří, ať cítíš lásku,
ať k tomu dobrému vše míří!
To přeji Ti já, Tvůj přítel
a kamarád Jiří Pfaifer

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Sokol vás zve na cvičení
Vážení občané,
chcete si trochu protáhnout tělo ve společnosti
našich cvičenců? Tělocvičná jednota Sokol Vás
zve na svá pravidelná cvičení do sokolovny.
Cvičí se v těchto dnech:
Žákyně ve středu od 16.30-17.30 pod vedením sestry D. Krejčí
Aerobik pro ženy ve středu od 18.30-19.30
pod vedením sestry Ing. V. Doleželové
Rodiče a děti ve čtvrtek od 17.00-18.00
pod vedením sester A. Sklenářové a M.
Navrátilové
Cvičení pro ženy v nejlepších letech
ve čtvrtek od 18.30-19.30 pod vedením sestry
I. Rozehnalové
Všechny cvičitelky absolvovaly cvičiteské
kurzy III. výkonnostní třídy pro oddíl všestrannosti a zaručují spolehlivé vedení přítomných cvičenek.

Představujeme MAS

Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s.
Místní akční skupina Prostějov venkov je svazek obcí z Hané v jižní části Olomouckého
kraje. Svým tvarem připomíná půlměsíc, který
z jihovýchodní strany obepíná město Prostějov.
Místní akční skupinu tvoří 17 obcí (Alojzov,
Bedihošť, Biskupce, Bystročice, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrubčice, Klenovice na Hané,
Klopotovice, Kralice na Hané, Myslejovice,
Seloutky, Skalka, Určice, Vrbátky a Výšovice)
a na jejím území žije 12 199 obyvatel.
Místní akční skupina (MAS) je zcela nový typ
trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru.
Náplní práce MAS je tvorba rozvojové strategie, prostřednictvím které může žádat peníze
z programů LEADER. Tento program je novým nástrojem rozvoje venkova založeným
na širokém zapojení obcí, spolků, podnikatelů
a zemědělců do procesu rozvoje jejich regionu.Finanční prostředky pochází z Evropského
zemědělského fondu pro rozvoj venkova na
období 2007–2013. Pokud ministerstvo zemědělství Místní akční skupině přiřkne tuto
dotaci, bude o přerozdělení celkové částky

peněz mezi žadatele rozhodovat právě MAS,
nikoliv kraj nebo stát.
V současné době probíhá zpracování územní
Strategie MAS Prostějov venkov a strategického plánu místní akční skupiny. Do tohoto
procesu jsou zapojeny nejrůznější subjekty
veřejného, soukromého podnikatelského
a neziskového sektoru, ale také účastníci z řad
nejširší veřejnosti.
Činnost pracovního týmu, který se podílí na přípravě strategie rozvoje, se postupně blíží k závěru. Strategie, zpracovávaná s výhledem na období deseti let, bude sloužit jako základní rozvojový
dokument, s jehož pomocí můžeme efektivněji
rozvíjet potenciál tohoto regionu. Ať již patříte
mezi pokrokové podnikatele, členy občanských
sdružení, zástupce škol, ústavů a dalších veřejných i soukromých institucí nebo jste činorodí
jednotlivci, kterým není lhostejný budoucí vývoj
našeho regionu, jste ochotni přinášet nápady
a aktivně se podílet na práci Místní akční skupiny
Prostějov venkov, neváhejte nás oslovit.
Ing. Ivana Křepelková, manažerka MAS
se sídlem v Kralicích na Hané

Klas, Klásek a Kláseček v roce 2007
V roce 2007 se soubor Klas prezentoval zatím
na 21 vystoupeních a dětské soubory na 13
akcích. Vyjmenujeme vám ty nejzajímavější
z nich.
• V lednu tančil dospělý soubor na církevním
plese v Podhradní Lhotě u Rajnochovic a
na Zahradnickém plese v Bystřici pod Hostýnem.
• V únoru jsme kromě obou vlastních bálů
úspěšně absolvovali Moravský ples v Praze.
• Březnové aktivity jsme zahájili vystoupením na plese SOU Husserla v Prostějově, poté na plese v Určicích a společně

s Klásečkem tradičně na Hanáckém poháru
v KaS Centru v Prostějově. Dětské soubory potom absolvovaly soutěžní přehlídku
v Prostějově, ze které ti starší z Klásku postoupili na krajskou přehlídku.
• V dubnu hoši z dětských souborů provedli
tradiční předvelikonoční Honění Jidáše
v Prostějově a dospělí velikonoční chlapeckou obchůzku spojenou s mrskáním děvčat
v okolí.
• Děti z Klásku nás reprezentovaly na
Krajské přehlídce dětských souborů a oba
dětské soubory předvedly svá pásma v Domově důchodců v Prostějově.

• V květnu se zúčastnil Klásek a Kláseček
dětského festivalu v Zubří, dále děti vystupovaly na Chropyňských hanáckých
slavnostech a na Bambiriádě v Prostějově.
• Červen byl již tradičně ve znamení našich
Klebet. Ty se nám díky pěknému počasí
vskutku vydařily. Jako host vystoupil
slovácký soubor Lúčka a úspěch sklidila
židovská kapela Létající rabín. Místní
soubory Klas, Klásek a Kláseček měly
plno práce s přípravami na vystoupení
a mnoho organizačních starosti, týkajících
se zázemí této akce. Děkujeme všem, kteří
nám ochotně a nezištně pomáhali, i těm,
kteří se přišli podívat. V tomto měsíci jsme
ještě byli hosty na Záhorských slavnostech
v Lipníku. Tam s námi byl i Klásek, který
ještě tančil na výročí obce Vrbátky.
• V červenci následovalo úspěšné vystoupení
na Pekařské sobotě v Rožnově pod Radhoštěm.
• V srpnu jsme prezentovali Hanou na Mezinárodním festivalu v Písku.
• V září se Klas i oba dětské soubory tak jako
každý rok zúčastnily Hanáckých slavnostní
v Prostějově. Klas navíc tančil i v Prostějovském muzeu a na akci Den stromů
v Rosenicích u Vyškova.
• V říjnu jsme dvakrát tančili v Olomouci pro
rakouské turisty.
Letos nás čeká ještě zájezd do Rakouska
a několik dalších vystoupení.
3

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Co se děje v Kraličkách
Z lidí, kteří znají Kraličky, si asi většina myslí,
že v takové zapomenuté místní části, patřící
pod Kralice se toho asi moc neděje a že se
tato vesnička probudí dvakrát týdně, aby si
vyposlechla hlášení místního rozhlasu. Ale

to je velký omyl! Když se totiž v Kraličkách
sejde náš spolek Sajlerovská šlechta II, tak pro
místní příslušnice tajné služby začíná nepřetržitá služba.
Pojem „Sajlerovská šlechta II“ vám nejspíše
nic neřekne. Jsme skupina lidí, kteří pochází
z malé, již jmenované vesnice, poblíž Kralic na Hané s názvem Kraličky. Máme svoji

hymnu, vlajku, „sídlo“ , vedeme si kroniku
a máme své zvyky. Asi si říkáte, proč zrovna
Sajlerovská šlechta II, že? Sice je to dlouhá
historie, ale krátce: naši rodiče se neznámým
způsobem potkali, poznali a vznikla Sajlerovská šlechta. No a my jako
jejich potomci jsme se
potkali, poznali a vznikla
Sajlerovská šlechta II.
Abychom se nepoznali,
když vesnice má přibližně 100 obyvatel, a pouze
jedno zanedbané místo,
kde by se nová a rozrůstající se generace mohla
scházet.
Čas od času se se náš
spolek domluví i na
nějaké té ,,akci‘‘ . Už
druhým rokem jsme
my-náctiletí- pro děti
v
Kraličkách
dělali
Mikulášskou
nadílku,
stejně tak se uspořádalo
Sajlerovské kácení máje, nebo Dětský den.
Přestože je nás mladých v Sajlerově dost
a dost, nezbývá nám, než jezdit do Kralic, abychom si mohli zahrát nohejbal, volejbal nebo
basketbal se svými kamarády.
Nicol Grossertová
Lukáš Grossert

Zpráva kontrolního
výboru v Kralicích
na Hané za rok 2007

Zřízení kontrolního výboru Městyse Kralice
na Hané je podle Zákona o obcích č. 128/2000
Sb., povinné. Kontrolní výbor vykonává svěřené činnosti vnitřní kontroly a zjišťuje, jak
všechny orgány obce dodržují právní předpisy
a jak jsou plněna usnesení zastupitelstva. Plní
i další kontrolní úkoly podle pověření zastupitelstva. Pravidelnou povinnou kontrolou je
plnění termínu závěrečného auditu obce a jeho
schválení v zastupitelstvu Městyse Kralice
na Hané do 30.6. následujícího roku. Dále
zajišťuje provedení pravidelné inventarizace
majetku Městyse Kralice na Hané k 31. 12.
stávajícího roku.
Eva Peková,
předsedkyně kontrolního výboru

Každé jiné, byť v mnohém stejné
Původně jsem chtěl toto povídání nazvat Konfrontace. Slovo pocházející z latinského confrontare, což znamená stavěti se tváří v tvář. To
je výraz, který se používá v právnické terminologii, při soudním řízení, výsleších apod. A to
jsem nechtěl, aby se objevilo v tomto článku,
který má zcela odlišné, spíše příjemné – byť
vzpomínkové – poslání…
Čtyři místa, která mám ve své vlasti rád a k
nimž mám silný citový vztah jsou : Praha, Benátky nad Jizerou, Kralice na Hané, Vimperk.
V Praze jsem se narodil a od svých dvaceti let
již padesát dva let žiji. V Benátkách jsem prožil dětství a mládí. Do Kralic na Hané jezdím
již téměř čtyřicet let. Je to městys, který pro
moji manželku je totéž, co pro mne Benátky.
A Vimperk ? Město pod Boubínem, uprostřed
Šumavy, kam jezdím - už dvacet dva let - zjara,
v červenci a v září. Oddychovat, aktivně odpočívat, toulat se, zajít za přáteli a číst.
V čem se tato místa liší ? Praha je v centru
Čech, Benátky od ní mírně na severovýchod,
Kralice hodně na východ a Vimperk hodně na
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jih. Hlavní město, dvě menší města a jeden
městys. Jedno v kopcích, vlastně v horách,
jedno v nížině, dvě pak ve středočeské pahorkatině. A jazyková zvláštnost ? V Praze žijí
např. Zatloukalovi, v Benátkách Zatloukali,
ve Vimperku Zatloukalů a v Kralicích Zatlókali… Prima, že i v řeči je tedy rozdíl. Co mají
tato místa společného ? Zámky a hrad, řeky
– v Praze je Vltava, v Kralicích jsou Hloučela
a Valová, ve Vimperku Volyňka, v Benátkách
Jizera. Na náměstích jsou radnice, školy, zeleň, lavičky, pošty. Samozřejmě, že obchody
a obchůdky.
Nebo zvláštnosti ! Praha má Karlův most,
Hradčany, Petřín se sochou Karla Hynka
Máchy, Vyšehrad se Slavínem, Staroměstské
náměstí atd.atd. Vimperk má čtyři kostely,
zámek s arkádami, srubové domy, Černou
a Vlčkovu věž, restaurace U Marousků, Apeto.
Benátky mají zámek s výborným muzeem,
na náměstí Kafemlejnek a několik domů
s podloubím, sokolovnu, restaurace Na Baště,
U Hrocha, letní scénu, sál v záložně a školu,

kam jsem chodil. Kralice na Hané mají hezký
park se zámkem, hospůdku Na Hlavní, V Šenku, vilu, kde vyrůstala moje manželka a školu,
do níž chodila a kde učila její maminka. Ve
všech čtyřech místech potkávám lidi, hlavně
pak rád ty, které znám, s nimiž si mám co říci
o životě, přírodě, knížkách, dějinách, cestování
a podobně. V Praze chodím pěšky nakupovat
nebo do Šárky či na Bílou horu nebo na Kampu. Samozřejmě jsou tu tramvaje, autobusy
a metro. Ve Vimperku a po jeho okolí chodím
nejraději pěšky, občas vláčkem – motoráčkem
do nějaké stanice, abych zase putoval s využitím vlastních nohou. Po Benátkách a jejich
okolí využívám opět své dolní končetiny.
A v Kralicích na Hané převážně jen nohy.
K chůzi nebo ke šlapání na kole…
Jsem rád, že mám kam jezdit, na co se těšit,
dívat a navštěvovat. Jsou to čtyři místa v naší
krásné rodné zemi, kde rád žiji. Vždy se tam
těším. Na jejich krásu, památky, atmosféru
a na lidi, které mám rád.
Dr. Jiří Pfeifer
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Vítonické hody
Již druhým rokem se u kapličky slavily Vítonické hody. Odpoledne se tam sešli obyvatelé
a v malé (zrekonstruované) kapličce proběhla
hodová mše. Byli jsme obeznámeni s osobou
(svátostí) Víta – mučedníka. Tento mučedník
byl uctíván od raných dob, ale jeho skutečný příběh se nedochoval. Pravděpodobně
byl umučen v Lukánii v jižní Itálii. Pozdní
legenda ho spojuje se Sicílii a tvrdí, že byl
umučen spolu se svou chůvou Krescencií
a jejím mužem Modestem za Diokleciánova
pronásledování křesťanů. Vít byl vzýván jako
ochránce proti mnoha nemocem, zejména
epilepsii a chorei (tanci sv. Víta). Jeho údajné
ostatky byly r. 836 přeneseny do kláštera Corvey v západním Vestfálsku. V 1O.stol. obdržel
darem jeho rameno sv. Václav. Dal pak posta-

vit na Pražském hradě
k jeho poctě chrám,
který se stal základem
dnešní katedrály.
Po mši bylo pro všechny
připraveno občerstvení
s hudbou. Jedlo, pilo
a tancovalo se až do
pozdních odpoledních
hodin. Přejme si, aby se
takové posezení uskutečnilo i příští rok.
Děkujeme sousedům,
kteří se o občerstvení
postarali a Městysu Kralice na Hané za ﬁnanční
podporu.

Kralické hody
Na oslavu Kralických hodů uspořádal Úřad
městyse Kralice na Hané posezení s hudbou
a občerstvením v místním zámeckém parku.
K vytvoření výborné nálady nám hrál diskžokej
Roman Fojtík. Zakoupit jsme si mohli potravu
nejen tekutou, ale i pro potěšení žaludku. Pro
děti byl přistaven skákací hrad se skluzavkou.
Překvapením pro všechny bylo vystoupení
známého českého herce a mima Václava Upíra
Krejčího. Jeho vystoupení sklidilo veliký potlesk. Líbilo se malým i velkým. Děti si spolu
s ním zazpívaly a zatancovaly. Když vystoupení skončilo, začala volná zábava. Myslím,
že všichni zúčastnění, a nebylo nás málo, se
bavili výborně. Volná zábava pokračovala až
do večera. Nad ránem jsme se pomalu odebrali
ke svým domovům. Děkujeme našemu zastupitelstvu městyse za uspořádání vystoupení.
Těšme se na příští rok a přejme si, aby nám
vyšlo krásné počasí a dostavila se výborná
nálada.

První svaté přijímání
V
chrámu
Nanebevzetí Panny Marie se
20.5.2007 konalo První
svaté přijímání.
První svaté přijímání je
duchovním povzbuzením
pro každou farní rodinu.
Děti, které snad většinou
byly v tomto společenství pokřtěny a vyrůstaly
v něm, dělají další krůček
k Bohu nebo snad lépe,
Bůh se ještě více přibližuje jim. I z jiného hlediska

je to pro děti velký den. Jsou nastrojené, jsou
středem zájmu ostatních, uvědomují si více
samy sebe a jsou šťastné. Lze jim přát, aby
na dnešní den nezapomněly, i když fotograﬁe
vyblednou a krásné šaty budou odloženy. Je
třeba jim přát, aby až vyrostou, neodložily
s dětskými šaty i svou víru. Je třeba jim pomáhat, aby jejich víra mohla růst a upevňovat se,
aby z této víry mohutněla a uskutečňovala se
láska k Bohu a k lidem.
K svatému přijímání se připravilo dvanáct dětí.
Tři chlapci a devět dívek. Za velké podpory
zdejšího kněze P. Antoni Mysliwiece, pomoci
učitelky Heleny Kapounkové a rodičů.
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Nové víceúčelové hřiště
Koncem měsíce září letošního roku bylo zprovozněno víceúčelové sportovní hřiště v areálu
MŠ Kralice na Hané v hodnotě 5,8 mil.Kč. Je
vhodné k využití následujících sportů – minikopaná, nohejbal, volejbal, tenis. Hřiště bylo
vybudováno pro sportovní vyžití dětí MŠ a ZŠ,
ale je také přístupné široké veřejnosti. Uživatelé jsou povinni řídit se Provozním řádem, který
je vyvěšen na hřišti, na úřední tabuli a je také

k nahlédnutí na Úřadě městyse v Kralicích na
Hané.
Technické údaje: rozměry 42x22m. Povrch
tvoří umělá tráva značky Cabrita. Je to systém
položeného umělého koberce s vlasem 18 mm,
se vsypem křemičitého písku do výše 15 mm.
Tento povrch má svůj certiﬁkát a vyhovuje
všem hygienickým a evropským předpisům.
Václav Répal

Znění Provozního řádu:
1) Provozní doba
Pondělí – Pátek 8.00 - 15.00 hod. - MŠ + ZŠ
15.00 - 22.00 hod. - veřejnost + organizace
Sobota – Neděle 8.00 - 22.00 hod. - veřejnost + organizace
Poznámka: Rezervace hřiště na tel. čísle
731 413 301 – p. Václav Répal
2) Provoz hřiště a osvětlení
a) Hřiště – pro místní veřejnost a organizace je
hřiště k dispozici bez poplatku.
- pro přespolní občany a organizace je poplatek za 1 hodinu používání hřiště 150,00 Kč.
b) Osvětlení – pro obě výše uvedené skupiny
(domácí, přespolní) je poplatek za 1 hodinu
osvětlení 50,00 Kč.
3) Provoz sociálního zařízení
- Sociální zařízení je automaticky k dispozici pro žáky MŠ a ZŠ v době používání
hřiště.
- Pro veřejnost a organizace (jak místní, tak
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přespolní ) je použití sociálního zařízení za
jednorázový poplatek 150,00 Kč.
4) Je zakázáno – pohybovat se po sportovní
ploše v obuvi s ostrými hroty (tretry), kopačkách (především s kovovými a plastovými
hroty). Doporučená obuv TURF, nebo obuv
pro sálové sporty (hladká podrážka).
- manipulovat s řeznými, bodnými, sečnými
nástroji, provozovat cyklistiku, hokej na
kolečkových bruslích.
- zakázán je vstup ve znečištěné obuvi.
5) Pro stále dobrou kvalitu sportoviště se
doporučuje:
a) odstraňovat z povrchu všechny ostré a hrubé
částice (kamínky), které by mohly být příčinou zranění sportovců a vedly též k rychlejšímu opotřebení sportovního povrchu.
b) občasné česání sportovní plochy kartáčovým smetákem ve směru proti postavení
vláken.
Václav Répal

O původu svátků
vánočních
V České republice Vánoce patří mezi největší a nejoblíbenější svátky v roce. Zahrnují
bohatou tradici lidových obyčejů, obřadů
a s nimi spojených folklórních projevů často
velmi nejasného a mlhavého původu. Přesto
Vánoce vnímá v současné době mnoho lidí zásadně jako svátky církevní, oslavující narození
Krista. Lidé znalí dějin tvrdí, že za dávných
dob našich pohanských předků bylo vánoční
období zasvěceno oslavě slunovratu. Jaký je
tedy původ Vánoc? A kde hledat kořeny do
dnešních dob přetrvávajících zvyků, které často, aniž si to uvědomujeme, doma o Vánocích
bezděky provádíme?
Mnoho lidí se domnívá, že 25. prosinec je
dnem narození Ježíše Krista. Dějiny ovšem
o této skutečnosti nepodávají žádnou zprávu
a ani pisatelé Bible nezaznamenali datum
Kristova zrození. Pouze evangelista Lukáš
uvádí jisté historické události, a to první sčítání lidu v římské říši, které nařídil císař Augustus. Neuvádí ale, v který den kterého měsíce
se tak stalo. I významní křesťanští teologové
připouští, že první křesťané neslavili žádný
den jako památku Ježíšova zrození. Ještě ve
3. století se křesťané v Egyptě domnívali, že
se Ježíš narodil v květnu! Na 25. prosince
ustanovila církev slavnost narození Krista až
ve 4. století. V Římě se Vánoce poprvé slavily
teprve roku 365. Pravověrní křesťané dokonce
tvrdí, že pro křesťana, který se opírá pouze
o Písmo svaté, neexistují žádné povinnosti
slavit takovouto památku.
Pokud tedy není původ Vánoc v křesťanských
dějinách, je nasnadě jej hledat v časech pohanských. Jak to tedy v těchto dobách bylo s oslavami zimního slunovratu na našem území?
Protokeltové a Keltové slavili svátky zasvěcené střídavě Slunci nebo Měsíci. Významnější
však pro ně byly svátky lunární, a proto svátek
zimního slunovratu (Yule) nepatřil mezi největší oslavy. Přesto to však byl svátek radosti,
neboť byl oslavou znovuzrození boha symbolizovaného Sluncem, které po této noci vrcholné
temnoty začne znovu přibývat. A jako všechny
keltské svátky, byl i tento svátek poznamenán
zákazem násilného jednání, únosů, krádeží,
vymáhání dluhů atd.
A právě od těch dob jsou Vánoce považovány
za svátky míru a pokoje! Svátky bývaly časem
svatosti a chování lidí mělo tento fakt odrážet.
V tyto dny se pak zásadně nepracovalo. Existovaly zákazy některých pracovních činností
- například zametání, předení, navíjení, tkaní,
pletení, vázání, šití, praní a věšení prádla, mletí obilí, tlučení plodin, vylévání vody na dvůr,
prudké vstávání od stolu, vynášení popela
apod. Nesmělo se nic kupovat, prodávat ani
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Pálení čarodějnic
28. dubna tohoto roku se uskutečnila v Kralicích na Hané již tradiční akce „Pálení čarodějnic“. Kralické čarodějnice a čarodějové
se začali okolo 16. hodiny slétat na určené
seřadiště před sokolovnou a po menším občerstvení zformovali zástup, který se v slavnostním průvodu přes obec vydal do parku
k připravené vatře.
V čele průvodu se nesla čarodějnice určena
k večernímu “upálení“. Dle slov organizátorů
byla bosorka na tuto událost speciálně lapená
v nedalekých kralických hvozdech, kde nemalou škodu páchala zdejšímu obecnímu lidu.
K obveselení průvodu a kolemjdoucích vyhrával na čele jdoucí harmonikář, kterému
v chvostu zdatně konkurovala bublavá píseň
silného motocyklu vezoucího jednu z účastnic.
V parku bylo připraveno bohaté občerstvení
– pivo, víno a kofola tekly proudem, stoly
se prohýbaly pod tíhou všelijakých dobrot,
ze kterých mohl každý za mizivý penízek
ochutnat. Doširoka se rozléhala omamná vůně
z přistavených udíren, která způsobovala vhánění slin do úst nebohým kolemjdoucím účastníkům. Mnozí, nemaje proti jejímu kouzlu
účinné obrany, opakovaně byli nuceni vystávat
před udírnami ve frontě a čekat, až se i na ně
dostane příděl masitého pokrmu.
Čekání na zažehnutí hranice bylo vyplněno

množstvím
her
pro děti i dospělé
a všelijakou jinou
zábavou. A pak
to přišlo! Oheň
byl
zažehnut
a osud škůdkyně
počestných lidí byl
zpečetěn. Hranice
vzplála mocnými
plameny a zlo v
čarodějnici
soustředěné se chvatně
začalo
vysokou
teplotou rozpouštět. Avšak ještě
stále nebylo vyhráno. Čarodějnice se
nechtěla jen tak snadno vzdát a bojovala až do
poslední chvíle! Několikráte se pokusila svou
nečistou mocí a kouzly vyvolat mocnou erupci
plamenů a zasáhnout své okolí. Ještě ve svém
konci chtěla způsobit všemožné neštěstí. Ale
nebylo jí to nic platné. Naštěstí přichystaní
hasiči vždy včasně a bravurně zasáhli a hrozící nebezpečí odvrátili. I když byli přespolní,
z nedalekých Vrahovic, bojovali srdnatě jako
praví „Kraličáci“…
Plameny z hranice ještě zcela nezmizely, když

půjčovat. Zákaz se nevztahoval na dary (odtud
patrně tradice vánočních dárků). Jednotlivé
kmeny si vyměňovaly zdravice (odtud patrně
s trochou nadsázky zvyk zasílání vánočních
pohlednic). Nad vchodem do stavení se zavěšovaly snítky posvátného jmelí.
I zde jsou viditelné kořeny některých vánočních obyčejů přetrvávajících do dneška.
Oslavovalo se tancem, písněmi, hostinami,
vyprávěním příběhů, pořádáním soutěží a her
a praktikovalo se věštění (odtud patrně zvyky
jako řezání barborky, třesení keřem, pouštění
skořápkových lodiček, lití olova, nahlížení do
studny, krájení jablek apod.).

Oslavu Vánoc spojenou se zdobením stromků
však vnesli do našich zemí až Germáni. Ti
totiž ve svých „svatých nocích“ stavěli před
svými domy jedle a k poctě boha Slunce na ně
umísťovali světla. Mnoho zvyků však přejali
od původních obyvatel a stejně tak se zachovali i příchozí Slované. Ti obohatili vánoční
obyčeje o tradici pečení svátečního medového
pečiva v podobě pletenců (dnešních vánoček),
slunečních kotoučů, měsíčních srpků a hvězd
(předchůdci dnešního cukroví). Traduje se též
užívání (i dnes zaběhnutého talismanu) rybí
šupiny pro udržení peněz. S jejich příchodem
však zaniká tradice zdobení vánočních strom-

vypustil diskžokej mocné decibely ze svých
čertovsky silných bedýnek, které ovládly
a pokryly daleké okolí. Lidé se začali vlnit
v rytmech diska, rocku, hip hopu a dalších moderních rytmů a neskončili s tím dříve, než-li
první ranní paprsky dopadly na popel zhořivší
čarodějnice.
Zlo bylo protentokrát zničeno! Pokud se objeví další, netřeba zoufat – za rok opět dobří lidé,
čarodějnice a čarodějové povstanou a spojí své
síly, aby v očistném ohni se zlem zúčtovali…
Pavel Dočkal

ků, která je udržována jen na germánských
a skandinávských územích. Tento zvyk byl
u nás obnoven až v 19. století. Má se za to,
že první vánoční stromek v Praze postavil na
Vánoce r. 1812 pro své štědrovečerní hosty ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich. Velmi
brzy si pak tento obyčej osvojila i česká šlechta a v měšťanských a posléze i venkovských
rodinách pak zcela zdomácněl v 50. letech 19.
století.
Věnujme tedy v čas rozjímání i tichou vzpomínku na naše předky, jejichž dávné zvyky
a tradice dodnes přispívají k vytváření příjemné a magické atmosféry dnešních Vánoc.
Zdeněk Čejka
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Výlet
s městysem
Ve dnech 15. a 16. června uspořádal Úřad
městyse Kralice na Hané zájezd do Českého
Krumlova na představení Jihočeského divadla Sluha dvou pánů, které se uskutečnilo na
světově proslulém otáčivém hledišti v areálu
krumlovského zámeckého parku.
Vyjížděli jsme v šest hodin ráno. Za slunného
počasí cesta pěkně ubíhala. První zastávka
proběhla v Jindřichově Hradci, kde jsme si
prohlédli krásný zámek. Já osobně jsem se
však velmi těšila na večerní představení,
neboť jsem již měla možnost jej zhlédnout
před 13 lety jako účastnice sokolského sletu
v roce 1994 v pražském Národním divadle.
Hlavní roli hrál i tehdy Miroslav Donutil,
v těch letech čerstvá posila hereckého souboru
ND. Po příjezdu do Českého Krumlova nás
však ještě čekala prohlídka tohoto krásného
města na Vltavě a poté pravá staročeská večeře
v malé stylově vyzdobené hospůdce. Čekaly
nás obrovské mísy s různě upravenými druhy
mas, luštěninami, zeleninou a především plno
jahel a krup – tedy pro náš jídelníček příjemná
změna. Pak již příjemná procházka do zámeckého parku a očekávání hereckého koncertu.
Do osmi hodin bylo již hlediště plně obsazeno.
Během představení začalo i pršet, naštěstí jen
krátce a na nikom – ani na divácích, ani účinkujících déšť nezanechal viditelné stopy. Fenomén otáčecího hlediště je vskutku jedinečný,
vždyť právě z tohoto důvodu byl již v roce
1947 zahájen pravidelný divadelní festival na
této scéně. Žádný divadelní sál nemůže vykouzlit tak čarovné prostředí, jakým je přímo
pohádková atmosféra krumlovského zámku
a nočního zámeckého parku. Toto jsme mohli
vyzkoušet tak říkajíc na vlastní kůži. Odcházeli jsme plni dojmů a krásných zážitků přímo
do nově zbudovaného sportovního areálu, kde
jsme měli zajištěný pohodlný nocleh.
Druhý den začal vydatnou snídaní a poté procházkou do staré části Českého Krumlova. Potkali jsme i Bílou paní, která stála nehnutě na
mostě přes Vltavu. U nohou jí seděl mohutný
černý vlčák a před ní na zemi plechovka. Po
vhození mince se každému, jako loutka, téměř
se strojovou přesností, uklonila a zjistila výšku
příspěvku. Když byla spokojená, usmála se,
když se domnívala, že vhozených peněz je
málo, vyplázla jazyk. Na nás se usmála a my
byli šťastní, že máme její požehnání k další
cestě. Ta proběhla skutečně bez nejmenších
obtíží a všichni jsme se spokojeni a plni dojmů
vrátili šťastně domů. Věříme, že podobná akce
by se mohla uskutečnit i v příštím roce. Pokud
ano, budeme se jistě všichni těšit.
Alena Sklenářová, členka zastupitelstva
8

Sokol Kralice na Hané
a Světová gymnaestráda
V rakouském Dornbirnu se od 8. do 14.7 2007
konala XIII. světová gymnaestráda, které se
účastnila i desítka sokolů z župy Prostějov.
Sedm z kralické jednoty, dva z Němčic a
náčelník z Vrchoslavic. Cvičilo zde 21 064
cvičenců z 57 států světa a mezi nimi 796
reprezentantů České republiky.
Naše desetičlenná skupina přijela do Rakouska se sletovou skladbou Chlapáci II, kterou
jsme nacvičovali pod taktovkou Josefa Šrámka. Spolu s námi se na ní podílelo dalších více
jak 200 bratrů z různých koutů republiky. Naše
šestatřicítka secvičovala v Olomouci - Nových
Sadech, první generálka se konala v Turnově
za účasti 6 celků v počtu 216 cvičenců. Poslední secvičná se odehrávala v Praze v den
odjezdu do Rakouského Dornbirnu. Na poslední secvičnou se naše skupina přesunovala
do Prahy Pendolinem, což byl pro nás první
zajímavý zážitek, neboť nám průvodčí umožnila navštívit kabinu strojvedoucího.
Celý týden jiskřil Dornbirn atmosférou, které
lze dosáhnout jedině tehdy, když se na jedno
místo sjede velké množství lidí, které něco
spojuje. Tím něčím byla všeobecná slušnost,
úcta k člověku a radost z pohybu. Nevadila
ani taková maličkost, že během úvodního
ceremoniálu začalo pršet a v přeháňkách déšť
vydržel 6 dní.
Na zahajovacím ceremoniálu měla zastoupení
i Česká republika s vystoupením pražských
vysokoškoláků s názvem Vivat Academia.
Většina programu probíhala v osmi halách

veletržního centra v Dornbirnu. Jednalo se
především o pódiová gymnastická, akrobatická a taneční vystoupení. Různorodost kostýmů
a nařadí prozrazovala pro nás často i exotický
původ vystupujících. Tato velkolepá část programu probíhala neskutečných pět dní od rána
do večera. Bylo se na co dívat, povzbuzovat
a srovnávat jednotlivé cvičence, ale jako účastníci vystoupení jsme měli možnost zhlédnout
pouze část těchto prezentací.
Kromě vystoupení v halách probíhal i program na velké ploše stadionu v Lustenau. Zde
cvičilo 10 vícečlenných skupin včetně té naší
se skladbou Chlapáci II. Raritou zde byla naše
účast více než dvěstěčlenné skupiny mužů
různého věku .
Náš program nevyplňovalo pouze cvičení, ale
i výlety např. k Bodamskému jezeru nebo návštěva Lichtenštejnska s jeho hlavním městem
Vaduz. V dvoutisícovém městečku Sulz, kde
jsme byli ubytováni, jsme navázali přátelské
vztahy a byli hosty starosty na tamním obecním úřadě.
XIII.světová gymnaestráda nám dala mnoho
nádherných zážitků, které lze jen těžko popsat
slovy, těžko atmosféru zachytit fotograﬁí.
Všude přítomný úsměv a radost z pohybu
všech vystupujících se neomezovaly pouze na
vystoupení, ale přenášely se i do celé oblasti
Vorarlberska a za to patří všem organizátorům
uznání a dík.
Josef Špaček

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

SK LOS NUTRIOS
Kralice na Hané
Chtěl bych vám představit klub malé kopané,
který by rád hájil nejen barvy své, klubové, ale
také barvy a zájmy Kralic na Hané.
Náš sportovní klub Los Nutrios vznikl na
základě potřeby si zahrát fotbal na amatérské,
leč závodní úrovni. Začali jsme se pravidelně
scházet v tělocvičnách, na pláckách, kde to jen
šlo. V roce 2001 jsme se přihlásili do okresní
ligy malé kopané v Prostějově. Začátky byly
hodně těžké a úspěchy přicházely postupně.
V ročníku 2005 /2006 jsme obsadili první
místo ve IV.lize a postoupili do III.ligy malé
kopané okr. Prostějov. V loňském ročníku
jsme skončili na krásném třetím místě III.ligy a letos opět okupujeme přední příčky této
soutěže.
Každý sportovní klub se snaží mít co nejlepší
zázemí. My jsme jako řada týmů neměli své
domácí hřiště, a tak se turnaje pořádaly na
hřištích soupeřů, mnohdy na velice špatném
terénu.
Jelikož řada našich fotbalistů bydlí v Kralicích, jsme nesmírně rádi, že se podařilo vybudovat víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a rádi bychom využívali toto hřiště jak ke

svým tréninkům, tak pro svá mistrovská utkání. Tímto bychom samozřejmě chtěli pozvat
i diváky. Jarní část se rozběhne nejspíš v dubnu
2008.
Od 1.ledna chceme vystupovat pod hlavičkou
SK Los Nutrios Kralice na Hané. Barvy a znak
městyse se určitě objeví i na nových dresech,
s nimiž chceme jarní část zahájit. Svou hrou
a chováním chceme dobře reprezentovat Kralice na Hané.
Jelikož jsme řádnými členy ČSTV a ČSRS
(Českého svazu rekreačního sportu), řídíme se
stanovami pro občanská sdružení a chceme se
podílet nejen na sportovním dění v obci, tím
jsou myšleny sportovní turnaje v malé kopané, nohejbale, ale chceme se také zaměřit na
mládež a podílet se na kulturním vyžití. Rádi
bychom obnovili tradici sportovních plesů, zábavných programů pro děti a mládež, koncertů
pro rozmanitou věkovou kategorii.
V Kralickém zpravodaji vás rádi budeme informovat o všech novinkách a zajímavostech
z dění malé kopané a z našeho klubu.
SK LOS NUTRIOS Martin Remeš,
předseda klubu

1. Kralický zimní turnaj
v ping-pongu

V sokolovně právě probíhá turnaj ve stolním
tenise. Byl zahájen 28.10.2007 a probíhá každou neděli dopoledne mezi 8. a 12. hodinou
pod vedením J. Špačka a V. Sedláčka a rozhodčích M. Špačkové a I. Hrbáčka. Hraje se na 4
stolech jednokolově na třetí vítězný set, každý
s každým. Podle časových možností se bude
konat i druhé kolo. Turnaje se účastní téměř tři

desítky hráčů, z toho 5 žen. Pro účastníky jsou
připraveny věcné ceny a pro vítěze putovní pohár. Tyto ceny budou předány na sokolských
šibřinkach 23.2.2008.
V tomto turnaji nejde ani tak o vysoké sportovní výkony, jako hlavně o možnost zasportovat si, zahrát si a rozvíjet společenské kontakty
mezi občany Kralic.

Cvičení aerobiku
Dnes již málokdy uvidíme děti, které si hrají na hřišti. Kralické hřiště slouží spíše pro
nohejbalové nebo fotbalové utkání místních,
rozhodně starších sportovců,než jsou děti prvního stupně základní školy.To jsou děti 6-10
let. Naše mládež tráví volný čas posedáváním
po lavičkách anebo poleháváním u televize či
u počítače. Tento styl života má za následek
vývojové vady. V nejčastějším případě bolesti
zad a obezitu.
V místní sokolovně se snažím v rámci možností svého volného času rozhýbat klouby
těch dětí, které o pohyb mají stále zájem. Již
čtvrtým rokem provádím pravidelné cvičení
v tělocvičně sokolovny a vytvářím prostor
pro různé hry,které jsou zaměřené jak na rychlost, tak i na šikovnost a logické uvažování.
Cvičení aerobiku a používání gymnastického
nářadí je také součástí našeho kroužku.Každou středu zde má asi desítka místních dětí
možnost protáhnout si tělo po sezení ve škole
a také toho naplno využívají.Věřte nebo ne,
mnoho dětí neumí ovládat míč nebo se ho
dokonce i bojí. Nejraději děti hrají vybíjenou
a každopádně jim prospívá i společnost kamarádů,hlavně v zimních měsících,kdy sluníčko
děti nevytáhne ven.V teplých dnech využíváme hřiště v parku, pingpongové stoly a jistě
půjdeme i na nové víceúčelové hřiště, kde si
zahrajeme basketbal ,přehazovanou, tenis, ale
i novou hru Indiaca.
Chtěla bych tímto pozvat i další děti do našich
řad, které ještě mají zájem o sportování všeho
druhu a chtějí si něco užít.
Dveře v tomto pohybovém kroužku jsou stále
otevřené, stačí jen přijít . Prostor pro dovádění
je veliký….
Vždy ve středu od 16:30 - 17:30.
Těší se na vás Dáša Krejčí
9
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Úspěchy žáků základní školy
V prvním čísle Kralického zpravodaje jsme
informovali naše spoluobčany o činnosti ZŠ
a na tyto akce bychom chtěli navázat.
V rámci protidrogové prevence byla pro žáky
4. a 5. ročníku uspořádána beseda a promítání
ﬁlmu s protidrogovou tematikou. Také proběhla beseda s příslušníky Policie ČR. Žáci
obdrželi Ajaxův zápisník a po jeho vyplnění
byli vyhodnoceni a odměněni věcnými cenami. V rámci svátku Den Země provedli žáci
pod vedením pedagogických pracovníků úklid
a vyhrabování travnatých ploch na školním
dvoře, zahradě a kolem školy.

V dubnu vystoupili žáci pod vedením paní
učitelky Půdové na besedě s důchodci. Žákyně
3.ročníku Eva Švédová se zúčastnila krajského
kola pěvecké soutěže O hanáckého kohóta,
kde úspěšně obsadila 1. místo.
V měsíci květnu se konal sběr starého papíru. Celkem bylo nasbíráno 14 360 kg. Chtěli
bychom poděkovat všem rodičům za velkou
pomoc dětem při shromažďování a odvozu
starého papíru.
V tomto měsíci jsme také připravili besídku
ke Dni matek. Děti si připravily se svými
učitelkami pěkný program a na závěr předali

všichni žáci svým maminkám kytičky. Účast
rodičů a ostatních hostů byla hojná a besídka
se velmi líbila. Keramický kroužek připravil
pro maminky dárky.
Dvě divadelní scénky z besídky předvedli žáci
dětem v mateřské škole.
Proběhlo školní kolo v recitaci, kterého se
zúčastnili z každé třídy 3 - 4 žáci.
Opět se uskutečnila sportovní soutěž O pohár
starostů, kterou pořádala ZŠ Vrbátky. Náš žák
Patrik Helebrand získal opět pohár za 1. místo
v hodu míčkem.
Ke Dni dětí uspořádala škola sportovní dopoledne se soutěžemi.
Žáci se zúčastnili školního kola výtvarné
soutěže s tématem Jak pečujeme o své zdraví.
Nejlepší práce byly odeslány do okresního
kola.
Školní družina zaslala výtvarné práce do televizního pořadu Kouzelná školka a tyto práce
byly ve vysílání zveřejněny.
V červnu se uskutečnil školní výlet do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsme navštívili skanzen a Pustevny.
Na závěr školního roku se naši žáci zúčastnili
Olympijských her v Klenovicích na Hané,
které uspořádal Svazek obcí Prostějov venkov.
Soutěžilo se v různých sportovních disciplínách a děti obdržely hodnotné ceny.
Během školního roku jsme navštívili 4 divadelní představení v Městském divadle v Prostějově, 2 představení v mateřské škole a dva
výchovné koncerty.
Také činnost ŠD je zaměřena na rozvíjení
zájmové činnosti. Po celý rok děti připravovaly různé výrobky na výzdobu školy a školní
družiny, připravily dárky pro zápis žáků do
1. třídy.
Během roku měly děti možnost hrát stolní te-

Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vhoďte do schránky na úřadu městyse
nebo zašlete elektronicky e-mailem na adresu zpravodaj@kralicenahane.cz.
Tři vylosovaní výherci obdrží malý dárek.
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nis. Byl uspořádán karneval, diskotéka, hrály
různé hry, chodily na tematické vycházky
spojené s pozorováním přírody.
3. září 2007 byl zahájen nový školní rok. Do
školy nastoupilo 60 žáků 1. -5. ročníku.
16. října 2007 se uskutečnil podzimní sběr starého papíru. Celkem se nasbíralo 11 800 kg.
23. října 2007 žáci všech ročníků navštívili
výchovný koncert bubenické skupiny Jumping
drums v Městském divadle v Prostějově, který
se všem velmi líbil.
24. října 2007 se čtvrťáci zúčastnili výcviku na
DDH v Prostějově.
Velmi dobrá je spolupráce školy s Úřadem
městyse Kralice na Hané. V průběhu roku byly
provedeny akce a opravy v hodnotě 5 mil. Kč.
V prosinci 2006 byla provedena celková
rekonstrukce kotelny a výměna plynových
kotlů.
Dále byla napojena část školy na obecní kanalizaci.
Na jaře 2007 byla zbourána stará zídka kolem školní zahrady a postavena nová včetně
nových vrat.
Během letních prázdnin prodělala škola celkovou rekonstrukci – nová elektroinstalace,
rozvod vody, odpady, nové topení. Celá škola
byla napojena na kanalizaci.
Do počítačové učebny byly zakoupeny dva
nové počítače a několik výukových programů.
Nyní je v učebně 8 počítačů, což umožňuje
práci většímu počtu žáků. Pro zkvalitnění
výuky byly pořízeny různé pomůcky, hlavně
pro výuku angličtiny. Z ﬁnančních prostředků
městyse byly zakoupeny nové lavice a učitelské stoly.
Mgr. Jitka Kalabisová,
učitelka ZŠ

Zadáno pro děti
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Představujeme ﬁrmu: Pohřební služba Václavková
Chtěla bych seznámit čtenáře s činností naší
ﬁrmy Václavková a spol. s r.o. Mlýnská 31,
Prostějov, Soukromá pohřební služba. Firma
byla založena v roce 1993 mojí maminkou
paní Jarmilou Václavkovou a začala svoji
činnost na Dolní ulici 21, kde je tato pobočka
dodnes.
V roce 1997 jsme založili hlavní provozovnu
ﬁrmy na Mlýnské ulici 31 (u rybníka), kde
máme obchod a vlastní vazárnu a lidé se na
nás mohou obracet 24 hodin denně.
Od založení jsme usilovali o zkvalitnění pohřebních služeb na Prostějovsku, což se nám
myslím podařilo, protože jsme začali provádět
převozy zesnulých v nočních hodinách a ve
dnech pracovního volna, dále vyřizujeme pro
pozůstalé veškeré náležitosti (úmrtní listy,
smuteční vazbu na místě, parte na počkání,
kopání hrobu a jiné). Pozůstalí vyřídí vše na
místě. Kromě zajištění pohřbů v České republice v obřadních síních a v kostelech, zajistíme
i zahraniční převozy.

Zřídili jsme pobočku v Kralicích na Hané za
pomoci pana starosty a zastupitelstva městyse,
takže lidé si mohou vyřídit pohřeb přímo tam a
nakoupit v našem obchodě květiny a náhrobní
doplňky, svíce apod.
Ve vlastní vazárně zajišťujeme veškerou smuteční vazbu: věnce, kytice
na rakev, vazbu i pro slavnostní příležitosti, svatební
kytice, výzdobu na rautové
stoly a další květinové vazby. Našim cílem je ulehčit
pozůstalým těžké chvíle
nad ztrátou svého nejbližšího alespoň tím, že zajistíme
dle jejich přání důstojný
obřad a všechny náležitosti
s tím spojené.
V září letošního roku ﬁrma
otevřela malou smuteční
síň na Mlýnské ulici, kde se
mohou pozůstalí rozloučit

se zesnulým v úzkém rodinném kruhu.
Na telefonní číslo 582 343 883 se občané dovolají 24 hodin denně.
Magda Obručníková,
Kralice na Hané

Představujeme ﬁrmu: Kuchyně J&S Kralice na Hané

1. Jméno ﬁrmy, předmět podnikání:
Kuchyně J&S Kralice na Hané spol. s r.o.
Předmět podnikání: hostinská činnost, závodní
stravování, catering
2. Co Vás k tomu podnikání přivedlo a jaké
byly Vaše začátky?
V prostorách administrativní budovy bývalého
zemědělského družstva jsem pracoval již dříve
a vedl jsem tehdejší Agroklub. Od roku 1993
jsem podnikal v jiné oblasti a jelikož se naskytla možnost koupě této budovy s možností využití kuchyně, šli jsme do toho. Začátky nebyly

vůbec jednoduché,
ale to předpokládám není důležité
zdůrazňovat,
to
každý zná a kdo to
nezná, tak stejně
neuvěří. Jelikož se
jedná o podnikání
v závodním stravování, je kladen
velký důraz na hygienu. Však jsme
měli za první rok
kontrolu z hygieny několikrát. Že
by náhoda? Vše
ovšem proběhlo
bez podstatných
problémů.

pracovníků, což není vždycky jednoduché,
vybudovali jsme nové prostory reprezentačního salonku, kde se pořádají svatby, smuteční
hostiny, oslavy a další slavnostní příležitosti
(mimochodem, podle ohlasu se u nás všem
líbilo a rádi se k nám vrací), ale hlavně se
nám podařilo prosadit v oblasti stravování
po celém regionu a udělat si dobré jméno. A
z čeho máme největší radost? Když jsou naši
zákazníci spokojeni, vždyť láska přece prochází žaludkem...
5. Jaké jsou Vaše další plány?
Plánů máme spoustu, ale o těch se nemluví.
Budova je velká a ne všechny prostory jsou
využity, nehledě na to, že člověk musí stále
něco plánovat a vylepšovat, jinak by to nešlo.
Odpovídal Jan Krejčiřík,
majitel

3. Co považujete ve Vašem podnikání za
nejtěžší?
Na Prostějovsku je velká konkurence v dané
oblasti, takže nejtěžší je opravdu získat a udržet odběratele. Z tohoto vyplývá i nutnost stále
něco inovovat a rozšiřovat služby.
4. Co se Vám nejvíce z hlediska ﬁrmy povedlo, z čeho máte radost?
Co se nám nejvíce povedlo? Je toho spousta,
povedlo se nám vytvořit kvalitní kolektiv
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Co se nám může líbit na tomto nápisu? Myslím, že nic!



V letošním roce bylo vybudováno víceúčelové hřiště pro potřeby nejen mateřské
a základní školy, ale pro sportovní vyžití nás všech.

☺

Děkujeme starostovi a zastupitelstvu městyse za péči o naši obec.
V prostorách mateřské školky bylo vybudováno nové víceúčelové hřiště. Využívat
ho budou nejen děti ze školy a školky, ale
i ostatní obyvatelé. Doufám, že naši náctiletí
využijí hřiště k míčovým hrám místo vysedávání před nákupním střediskem a plivání
na zem. Stále nám schází hřiště pro malé,
myslím tu věkovou skupinu, kterou kolektivní hry zatím nezajímají.
V minulém čísle jsem také psala o nedostatku chodníků (ulice Hrubčická a Čechůvská)
a špatném stavu některých cest. Jsem moc
ráda, že pan starosta se nebrání jejich vybudování a opravě. Slíbil, že jejich stavbu
a opravu zařadí do rozpočtu obce.
Kontejnery na tříděný odpad nadále využíváme jako odkladiště veškerého odpadu,
hlavně takového, který tam nemá co dělat.
Kvůli vyhrabování starého oblečení byl tento kontejner zrušen.
Nastalo zimní období. Pro mnohé radostný
čas. Pro naši volně žijící zvěř období strádání. Chci poprosit občany, kteří chodí se
psy do přírody, aby je vodili uvázané. Dobře
živený pes dokáže strádající zvěř prohnat
a ji to stojí mnoho sil. Také nesmíme zapomenout na naše ptactvo. Vždyť i vrabec
bude pomalu ohroženým druhem. Pokud
vám jejich osud není lhostejný, nasypte něco
do krmítka. Třeba nalámaný tvrdý rohlík.
Děkuji.
Pokud máte vlastní názor, nebo cokoliv,
co nám chcete sdělit, pošlete vše na naši
e-mailovou adresu nebo do schránky na
úřadě městyse.
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To se nám líbí, chválíme

To se nám nelíbí



Snad budete po přečtení jeho obsahu spokojeni. Vaše názory nás zajímají!

www.computermedia.cz

Tohoto si určitě všiml málokdo! Jenže taková malá jehla dokáže připravit hodně bezesných nocí, pokud by se o ni někdo zranil. Doufejme jen, že to nebylo úmyslné a takovýto nález se nebude opakovat!

Od vydání prvního čísla Kralického zpravodaje uběhlo šest měsíců. Máme tady druhé
číslo.

Vyrobila Computer Media s.r.o.

Všimli jste si také?

Názor

