Květen 2007 / 1. ročník

Občasník městyse

Uvnitř najdete

Vážení spoluobčané,

Plánujeme

dovolte, abych vás seznámil s prvním číslem
Kralického zpravodaje. Díky vstřícnosti zastupitelstva městyse Kralice na Hané budete
dostávat do každé domácnosti jeden výtisk
tohoto občasníku. Vydávání zpravodaje se
stalo nezbytnou nutností a potřebou zvyšovat
úroveň komunikace mezi zastupiteli a vámi
všemi.

Jaké zásadní akce čekají obec v tomto roce
se můžete dozvědět z přehledné tabulky
str. 2

Informace o legalizaci studní
str. 2

Mateřská škola se mění
Mateřská škola doznala v posledních měsících zásadních změn - jak jinak k lepšímu!
str. 3

Tříkrálová sbírka letos úspěšná!
I tak malá obec dokázala na Tříkrálové
sbírce v přepočtu na počet obyvatel porazit
Prostějov!
str. 4

Tajemné kralické podzemí
I Kralice mají svá tajemství. Jedno takové se
skrývá v podzemí. Nevěříte? Více v našem
článku ....
str. 6

borů, příspěvkových a zájmových organizací,
dát příležitost a možnost uveřejnění vašich
námětů a připomínek.
Zpravodaj chce poukázat na všechny okruhy
událostí majících vliv na zdravý a udržitelný
rozvoj venkova a života v něm. Součástí jsou
i informace o záležitostech společenských,
kulturních, školských, sociálních, sportovních, zkrátka všeho, co zasluhuje pozornost
veřejnosti.
Nebudeme se bránit upozornění na všechny
přežívající nešvary, kritiku všeho škodlivého.
Očekáváme tedy, že připomínky, podněty
i kritika nedostatků a chyb zde budou mít
své místo. Tato zpětná vazba nám napomůže
k hledání lepších a objektivnějších východisek
a hledání cest do budoucna.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych jménem zastupitelstva městyse i jménem svým
poděkoval redakčnímu týmu za odvedenou
práci při zabezpečení tohoto premiérového
čísla a vám všem za očekávané ohlasy a připomínky.
Pavel Kolář,
starosta městyse Kralice na Hané

Představujeme ﬁrmy ...
V Kralicích je spousta podnikatelů. Tentokrát jsme se zaměřili na kralické hospůdky.
str. 10

Všimli jste si také?
Co nás trápí a co naopak chválíme
str. 12

Smyslem tohoto úsilí je snaha zapojit všechny
naše občany do dění, zajistit základní informovanost o událostech a také daleko výrazněji
přiblížit rozhodovací procesy městyse jako
samosprávného celku. Chtěli bychom podávat
informace o práci zastupitelstva, o činnosti vý-

Kralice se staly městysem
Zastupitelstvo obce Kralice na Hané rozhodlo
na svém zasedání dne 28. 8. 2006 připojit se
k iniciativě za návrat statutu „městys“ . Tento
statut byl obci odebrán v roce 1954.
Starosta obce pan Pavel Kolář a členka zastupitelstva paní Eva Peková převzali 22. února
2007 v Parlamentu České republiky od před-

sedy Poslanecké sněmovny pana Miloslava
Vlčka ustanovující listinu.
Tento doklad dle příslušných paragrafů Zákona o obcích stanoví s účinností od 22. 2. 2007
obec Kralice na Hané v Olomouckém kraji
městysem.
redakce
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Akce které
plánujeme

Přivítali jsme ...
28. 4.
12. 5.

Jméno a příjmení

Trvalý pobyt

Datum narození

Veronika Zelená

Vítova 428

Kralice na Hané

6.2.2007

Jonáš Petrovský

Komárov 342

Kralice na Hané

31.3.2007

Opustili nás ...
Jméno a příjmení

Bydliště

Datum úmrtí

Václav Blaha

U Mlýna 147

Kralice na Hané

28.1.2007

František Bibík

Trávníky 464

Kralice na Hané

10.2.2007

Anna Vymětalová

Zahradní 481

Kralice na Hané

9.3.2007

1. 6.
15.-16.

9. 6.
17. 6.
23. 6.
11. 8.

Pálení čarodějnic – sokolský park
Na kole za poznáním Olomouckého
kraje – 9.00 start v Hrubčicích
Besídky ZŠ a MŠ ke Dni matek
Dětský den – TJ Sokol
6. Poznávací zájezd – Český Krumlov, divadelní představení Sluha dvou
pánů
Kralecky klebete – Klas
Hodová mše v kapličce ve Vítonicích
Dopravní olympijské hry – II. ročník,
Klenovice na Hané
Hodové oslavy – hasičská soutěž
O pohár starosty
- hodový jarmark
-17.00 vystoupení Václava Upíra
Krejčího - sokolský park
- dětská diskotéka
- hodová zábava pro dospělé

Legalizace studní
V poslední době jste jistě zaznamenali nebývalý rozruch kolem legalizace „načerno“
vybudovaných studní.
Zástupci městyse Kralice na Hané proto
pozvali na 21. 5. 2007 v 16 hodin na úřad
městyse pověřeného pracovníka vodoprávního
odboru. Uvedený pracovník vám zodpoví případné dotazy a pomůže vyplnit formuláře, které budou na místě rovněž k dispozici. Jestliže
jste se dosud problematikou studní nezabývali
a máte pochybnosti, je tato schůzka vhodnou
příležitostí k objasnění situace.
Akce bude před jejím konáním vyhlášena
místním rozhlasem.
redakce

Kralická
kolečkiáda
Pravidelně každým, dnes již šestým rokem, pořádá Hospůdka na Hlavní kolečkiádu. Naleštěné stroje s bantamovými koly, nažhavení a na
vše připravení závodníci a sportovci, naplněné
půllitry, to vše dotváří slavnostní atmosféru
a neobvyklý zážitek nejen pro startující, ale
i pro diváky. Úkolem je vystartovat z Hospůdky na HLAVNÍ, pokračovat k Zámeckému šenku,kde každý z dvojice vypije další
pivo,vymění se na kolečkách a jedou ke třetí
restauraci v lázních, kde si vše zopakují. Po
cestě zpět se opět u šenku vymění, tentokrát
bez konzumace, a jedou co nejrychleji zpět.
Na účastníky vždy čekají v cíli kromě obdivných pohledů diváků také věcné, částečně
tekuté, ceny a na naše stroje pak zasloužený
odpočinek do příštího ročníku kolečkiády.
2

Zápis do ZŠ + MŠ
26.1.2007 proběhl zápis do prvních tříd ZŠ
v Kralicích na Hané. K zápisu přišlo šestnáct
budoucích prvňáků se svými rodiči. Prohlédli si prostory základní školy a seznámili se
s učiteli.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme spoustu
jedniček a aby se jim ve škole líbilo.
2.2.2007 proběhl zápis do mateřské školy.
K zápisu přišlo 14 dětí v doprovodu maminek.
Bylo vidět, že v prvních minutách opadl z dětí
ostych a mnozí se jistě do školky už teď těší.
redakce
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Složení zastupitelstva
Z komunálních voleb do Obecního zastupitelstva městyse Kralice na Hané vzešlo zastupitelstvo obce v čele se starostou městyse
v tomto složení:
Starosta: Pavel Kolář
Místostarosta: Josef Špaček

Členové zastupitelstva:
Mgr. Jitka Kalabisová
Jiří Němčík
Eva Peková
Václav Répal
Alexandra Sklenářová
Jiří Svozil
Jaroslava Šenková

Předsedové výborů:
Finanční výbor: Jaroslava Šenková
Kontrolní výbor: Eva Peková
Školský výbor: Mgr. Jitka Kalabisová
Kulturní výbor: Alexandra Sklenářová
Sociálně zdravotní výbor: Jiří Svozil
Výbor místního hospodářství a ŽP: Jiří Němčík
Stavební výbor: Václav Répal

Představujeme jednotlivé výbory ....

seriál na pokračování

Výbor místního hospodářství
a životního prostředí
Výbor místního hospodářství a životního
prostředí se jako poradní orgán zastupitelstva
vyjadřuje k prodeji a pronájmu pozemků ve
vlastnictví obce, k návrhům na změny a úpravy územního plánu, k urbanistickým studiím
a projektové dokumentaci staveb na území
obce. Vyjadřuje se i k provádění parkových
úprav, k výsadbě většího rozsahu, budování dětských hřišť a sportovišť. Sleduje také
čistotu obce a stav veřejné zeleně. Zajišťuje
provádění údržby místních komunikací, čistotu veřejných prostranství a zelených ploch
v majetku obce. Projednává požadavky zastupitelstva na posouzení různých aktivit na území obce, zasahujících a ovlivňujících životní
prostředí. Provádí vlastní šetření a monitoring
stavu životního prostředí. Přijímá a prošetřuje
stížnosti občanů a občanských sdružení, hledá
nápravná opatření. Provádí přípravu a realizaci
územního plánu. Z hlediska místního hospodářství dohlíží na hospodaření s obecními

byty, přijímání a evidenci žádostí o přidělení
bytu, výměny bytu a přechod nájmů. Dohlíží
nad správou a údržbou bytového fondu, jakož
i na hospodaření s nebytovými prostorami. Zajišťuje údržbu dopravního značení a veřejného
osvětlení, dohlíží na odpadové hospodaření.
V letošním roce se podařilo prosadit vykácení starých přerostlých stromů za místním
kulturním domem. Tato akce byla projednána
s ing. Ilgnerem, který kácení po dohodě také
zajišťoval. Bylo provedeno omlazení lipové
aleje na ulici Biskupická. Omlazování porostů
bude pokračovat i nadále, výhledově by se
mělo jednat o lípy v okolí kostela. Provádí se
také odstraňování náletových dřevin na fotbalovém hřišti, kde následovně po konzultaci
s odborníkem dojde k výsadbě přijatelných
porostů, vhodných ke zpevnění svahů, které
hřiště obklopují.
Jiří Němčík,
předseda výboru MH a ŽP

Mateřská škola se mění ...
Kralická mateřská škola se v průběhu dvou
let zcela změnila. Při pohledu zvenčí barevně
rozkvetla, pohled zevnitř poskytne představu
o skvěle vybavené moderní mateřské škole.
Největší změny se udály během loňského
roku. Máme nové stoly, židličky, veškerý nábytek obou tříd i nová lehátka. O prázdninách
se vyměnila všechna okna za plastová, bezpečnostní dveře i část oken byly již vyměněny
o několik měsíců dříve. Na podzim se celá
budova zateplila a získala zajímavý barevný
kabátek. V letošním roce by se ještě měla
udělat nová střecha, okapy a boční schodiště.
Konec loňského a první dva měsíce letošního
roku byly ve znamení rozsáhlé rekonstrukce
obou dolních pavilonů. Nové podlahy, dlažba,
nové záchody, umyvadla, obklady, nové skříňky a botníky v šatnách, prostě vše je teď nové
a poskytuje zázemí a prostor pro 45 dětí, které
v současné době MŠ navštěvují.
Mateřské škola se snaží všestranně a harmonicky rozvíjet děti, které ji navštěvují. Hrou, která
je v tomto období nejdůležitějším prvkem, se
děti nenásilně,ale cíleně učí a připravují na
další vzdělávání. Pro děti, jejichž rodiče projevili zájem, jsme zajistili kroužek angličtiny.
Na podzim absolvovali zájemci předplavecký
výcvik, dojíždíme do solné jeskyně, která
přináší posilování obranyschopnosti dětí a posiluje imunitu. Děti navštěvují také pohádková
představení, zhruba 1x za měsíc. V loňském

roce se podílely na nácviku sletové skladby
Kdo si hraje, nezlobí, se kterou vystoupily na
župním sletu v Olomouci a letos i na dětských
šibřinkách.S malým programem se děti předvedly i u vánočního stromu. Co se děti naučí,
předvedou na besídkách. Na mikulášské, při
posezení u vánočního stromu, na besídce ke

Dni matek. Každý rok připravujeme Den dětí
tak, aby přinesl dětem radost i nové prožitky.
Konec roku bývá ve znamení loučení. Slavnostně a dárky se rozloučíme s dětmi, které
odcházejí do první třídy a vesele a s maskami se loučíme se všemi dětmi, které se těší
na prázdniny.
MŠ Kralice na Hané
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Základní škola Kralice na Hané
Do 1. ročníku v letošním školním roce nastoupilo 17 žáků, z toho 5 z okolních vesnic.
Školní rok byl zahájen 4. 9. 2006, pro rodiče
prvňáčků proběhla beseda s třídní učitelkou,
které se zúčastnila i ředitelka školy Mgr. Božena Svozilová a starosta pan Pavel Kolář.
• 21. 6. 2006 proběhly atletické závody soutěže O pohár starostů. Žák 5. ročníku Patrik
Helebrand získal 1. místo v hodu kriketovým míčkem.

Tříkrálová
sbírka letos
velmi úspěšná
Letos v lednu se u nás uskutečnila tradiční
Tříkrálová sbírka, kterou organizovala Charita Prostějov. Ředitelka Charity Prostějov
paní Marie Schwarcerová prostřednictvím
otevřeného dopisu zaslaného na obecní úřad
děkuje všem, kteří spolupracovali při realizaci sbírky, vedoucím tříkrálových skupinek,
koledníčkům a samozřejmě všem dárcům.
Naši občané se tímto aktivně zapojili do díla
pomoci potřebným, zejména početným a neúplným rodinám, lidem bez domova, seniorům
a osamoceným, lidem s postižením i obětem
násilí, a to jak u nás, tak v zahraničí.
V Kralicích na Hané se aktivně zúčastnily
vybírání příspěvků čtyři skupinky koledníků, v Kraličkách jedna skupinka a celková
vybraná částka činila 20 622 Kč (Kralice na
Hané: 19 283,- Kč, Kraličky: 1 339,- Kč). Ve
srovnání s ostatními obcemi v našem regionu
jsme si vedli, troufám si tvrdit, docela dobře.
Zejména ve srovnání s mnohem větším Prostějovem, jehož občané darovali 63 110,50 Kč.
Pavel Dočkal
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• 26. 9. 2006 se uskutečnil sběr papíru. Celkem se nasbíralo 9 776 kg.
• V měsíci říjnu zahájily činnost zájmové
kroužky – angličtina, informatika, keramika, sportovní kroužek.
• 4. 10. 2006 se díky ﬁnančnímu příspěvku
OÚ uskutečnil zájezd do Jeseníků.
• V listopadu proběhlo školní kolo pěvecké
soutěže. Do regionálního kola byla vybrána
žákyně 3. třídy Eva Švédová, která získala

1. místo a postupuje do krajského kola.
• 16. 11. 2006 se vybraní žáci zúčastnili
sportovní soutěže O hanácké vdolek, která
proběhla v Olšanech.
• 4. 12. 2006 se konalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu, naši žáci zde vystoupili
s pásmem písní a básní.
• 12. 12. 2006 jsme navštívili výchovný koncert Pavla Nováka s názvem Lidové zvyky
a tradice.
• 21. 12. 2006 uspořádaly paní učitelky pro
žáky vánoční besídku s krátkým programem a soutěžemi.
• 4. 1. 2007 se uskutečnil na naší škole výchovný koncert skupiny MARBO.
• 18. 1. 2007 se konal ve škole Den otevřených dveří.
• 24. 1. 2007 proběhla beseda s příslušníky
Policie ČR. Žáci 3. a 4. ročníku pravidelně
po celý rok plní úkoly v rámci protidrogové
prevence – program Ajaxův zápisník.
• 26. 1. 2007 se uskutečnil zápis do l. ročníku, bylo zapsáno celkem 15 dětí.
• V únoru byl zahájen plavecký výcvik pro
žáky všech ročníků.
Během školního roku se žáci zúčastňují divadelních představení v Městském divadle
v Prostějově.
Mgr. Jitka Kalabisová

Chrámový sbor se představuje
Chrámový sbor Kralice na Hané byl oﬁciálně
zaregistrován jako občanské sdružení v roce
1999. Svoji činnost však započal již v roce
1994. Tento smíšený pěvecký sbor vystupuje
pravidelně na Vánoce (adventní a vánoční koncerty), o Velikonocích a na kralické hody. Do

roku 2003 se tak dělo za doprovodu dechové
hudby z Pivína, od zmiňovaného roku za doprovodu dechového kvarteta. Nynější vedoucí
(předseda OS), varhaník Pavel Strouhal, vede
tento sbor od počátku. Do roku 2003 spolu
s Josefem Borockým, dirigentem a skladatelem. V současnosti diriguje sbor Štěpán

Chromý. Ve sboru účinkuje průměrně 5 sopránů, 5 altů, 5 tenorů a 4 basy. Nejvíce ubývá
ženských hlasů. Přes tento úbytek – staří odcházejí, mladých je málo – se daří tento sbor
jako jeden z mála na okrese udržet v činnosti
na dobré úrovni.
Zkoušky bývají na faře každé úterý a čtvrtek
přibližně dva měsíce před Vánocemi, Velikonocemi a hodovou nedělí. Sbor je tedy
činný v průběhu poloviny roku. Někteří zpěváci dojíždějí až z Pivína, Němčic nad Hanou
a Prostějova. Náklady na cestovné je možné
uhradit jen díky příspěvku na činnost – daru
zastupitelstva městyse.
Část sboru zpívá při všech pohřebních obřadech, na kterých hraje dechová hudba Pavla
Strouhala. Chrámový sbor disponuje rozsáhlou dokumentací, již od roku 2000 ji pořizuje
Jiří Dokoupil.
Pavel Strouhal, předseda
Plán činnosti na rok 2007
20. 5. – první svaté přijímání v Kralicích na Hané
24. 6. – biřmování – arcibiskup Jan Graubner
1. 7. – oslavy v Dubanech
19. 8. – hodová mše svatá v Kralicích na Hané
prosinec – adventní a vánoční koncerty
24. 12. – půlnoční mše svatá v Kralicích na Hané
a v Dubanech
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Z činnosti TJ SOKOL
Již od roku 1862, kdy Sokol zásluhou Miroslava Tyrše vznikl, pronikala sokolská myšlenka
nejen do měst, ale i do malých vesnic. Snad
proto se kraličtí občané rozhodli založit Sokol i v Kralicích na Hané. Ustavující schůze
proběhla 30. 11. 1911. Po krátké době sehráli
nadšenci první ochotnické divadlo a byla
uspořádána hudební akademie. Základem se
stalo samozřejmě pravidelné cvičení, nejdříve
v sále obecní radnice, posléze v dřevěné boudě
v lázních. Cvičení nebylo přerušeno ani v době
1. světové války zásluhou obětavého a neúnavného bratra Tomana. Po vyhlášení samostatného Československa začala pravidelná činnost
nejen tělocvičná, ale i vzdělávací. V roce
1925 sokolové odkoupili část budovy kralického zámku a vybudovali zde vlastní prostor
sokolovny. Slavnostní otevření proběhlo 24.
5. 1925. Od té doby do dnešních dnů zažil
Sokol krásné i krušné
chvilky.
V roce 1999 se započalo s budováním venkovního sportovního
areálu. Akce byla zahájena výstavbou hřiště na tenis. Hlavním
sponzorem stavby byl
pan Jan Přidal. Stavba
pokračovala výstavbou
asfaltové plochy, která
je využívána k tréninkům nohejbalu, pro
malou kopanou, jako
kluziště a pro další

sportovní akce. Sokolové každoročně pořádají
dětské šibřinky i šibřinky pro dospělé. Členové
se pravidelně zúčastňují závodů pořádaných
Prostějovskou župou – měření sil v plavání,
gymnastika, šplh, zálesácký závod a atletické
disciplíny. Mezinárodní den dětí je důkladně
připravován také každoročně. V roce 2006 se
činnost Sokola zaměřila na účast na XIV. všesokolském sletu v Praze. Podařilo se zajistit
nácvik těchto skladeb – Korálky – pro rodiče
a děti, Kdo si hraje, nezlobí – pro předškolní
děti, Počitadla – pro 1. a 2. třídu. Nejpočetnější
zastoupení v nácviku měla skladba Léto – pro
ženy, podařilo se zajistit i nácvik skladby pro
muže – Chlapáci II. Průběhu sletu a jednotlivým župním vystoupením se budeme věnovat
v dalším příspěvku.
Josef Špaček, člen výboru TJ Sokol

Zadáno pro děti

Sbor dobrovolných
hasičů
Činnost kralických hasičů má dlouhou tradici,
jejich organizace byla založena 12. 8. 1912,
podle neoﬁciálních zdrojů již v roce 1907.
V letech 1950-1960 byla zahájena výstavba
požární zbrojnice, která hasičům po malých
úpravách slouží dodnes. V roce 1965 byly
jednoty Kralic a Vitonic sloučeny a v současné
době nesou název Sbor dobrovolných hasičů
Kralice na Hané.
Do roku 1974 byla výjezdovým vozidlem
populární T 805, dnešní A 31 i přes svůj věk
zvládá provoz velmi dobře. Dále je v majetku
sboru PS 12, 2x PS 8, motorová pila a výbava
na zásahy.
Do roku 1989 probíhala spolupráce s obcí jen
v nejnutnějších mezích. Světlou vyjímkou byl
pan Alois Baroš, který se zasloužil o výstavbu
požární zbrojnice, hasičský dvůr věnoval pan
Josef Dostálík. Po roce 1989 se spolupráce
s obcí změnila k lepšímu. Zásluhu na tom měl
bývalý starosta pan Miroslav Ondrůj, v současné době pan Pavel Kolář. Díky nim se obnovil vozový park, zmodernizovala se budova
a bylo možno dokoupit další vybavení.
Sbor má k 1. 1. 2007 68 členů, z toho 17 mladých hasičů, které vedou Radek a Víťa Švecovi. Na tom, že kralická omladina je opravdu
dobrá, mají velkou zásluhu. Starostou sboru je
bratr Václav Konečný.
V roce 2006 jsme se 9x zúčastnili hasičských
soutěží, 5x jsme se domů vrátili s pohárem,
z toho 2x jako vítězové. To vše přivezla naše
děvčata! Právě pro ně připravujeme letos letní
výcvikový tábor. Pro všechny členy pořádáme
mikulášskou nadílku, rozloučení se školou, vítání nového školního roku. K našim tradičním
akcím patří i sběr železného šrotu, pořádání
soutěží, hasičský ples.
V letošním roce pořádáme 2 soutěže:
• 16. 6. – soutěž pro mládež
• 11. 8. – O pohár starosty
Chtěl bych ještě jednou poděkovat zastupitelstvu, starostovi, sponzorům, všem, kteří nám
pomáhají a bez jejichž pomoci by nemohla být
naše činnost tak pestrá a bohatá.
František Sklenář

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou vhoďte do schránky na obecním úřadě, nebo ji můžete poslat elektronicky e-mailem na adresu
zpravodaj@kralicenahane.cz.
Pět vylosovaných výherců obdrží malý dárek.
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Mají Kralice svoji pravěkou minulost?
Dosavadní archeologické nálezy dosvědčují
pravěké osídlení Kralic, zvláště pak v místě
zvaném Trněnka. Osídlení pochází ze dvou
důležitých období – kultury s moravskou
malovanou keramikou a kultury lužických
popelnicových polí. To vše se lze dozvědět
z knihy „Kralice na Hané“. Nedozvídáme se
tam však nic o tajemném životě tohoto lidu.
Nositelé kultury s moravskou malovanou keramikou obydleli důležitá území od Maďarska
po Německo. Jejich keramika je zdobena geometrickými vzory, bíločervenými nebo žlu-

točervenými. Na jedné z nádob v brněnském
muzeu jsem si povšiml patrně nejstaršího

architektonického plánu na našem území. Na
spodku nádoby byl namalován půdorys objektu se 2 kruhy a 4 branami. Lid této kultury totiž
stavěl dosud neobjasněné svatyně o průměru
50 – 300 m, které byly ohraničeny jedním až
třemi hlubokými příkopy. Zde se odehrávaly
jeho dávnověké rituály k uctění bohyně úrody.
Možná, že se nějaký takový objekt skrývá
i v okolí Kralic na Hané. Velký rozruch totiž
vyvolal poznatek, že již přes 7 tisíci lety bylo
kněžstvo tohoto pranároda schopno orientovat
svá stavební díla podle východu a západu souhvězdí, slunce a měsíce. Můžeme tedy předpokládat, že tito praastronomové obývali dle
prokazatelných nálezů také toto území.
Druhou důležitou kulturou je v tomto katastru
lid popelnicových polí. S největší pravděpodobností to byli „předkeltové“, z části původní
obyvatelstvo doby bronzové na Moravě až
po Baltské moře (Venezia). Byli jazykově
rozprostřeni mezi italskými, slovanskými
a íránskými národy. Venet znamená ten, který
je bílý a zářivý, a dodnes není jasné, nakolik se
zkřížili se Slovany, když Venetové jsou jedním
z názvů pro nejstarší Slovany (Die, Venden).
Veneti na našem území nejspíše zanechali
i několik názvů řek, jejichž výklad lze dnes
učinit za pomoci italských, iránsko-indických
a albánských slovníků. Jsou to řeky Opava
(Apa – voda), Opavice, Odra (Ardra – vlhký),
Orava (Arava – nehynoucí), Metuje (Madhja –
prostřední) a Úpa (Apa – voda) a Visla (Vistula
– obydlená množstvím lidu). Názvy řek Morava (Marava) a Labe (Albis) jsou jistě ještě starší. Veneti obývali naše území mezi lety 1300

– 200 př. nl., stavěli mohutná hradiště a byli
první, kdo vybudoval pravěké město na Hostýně – dávno před Kelty. Hostýn je tedy svatou
horou Moravy možná již 3000 let. Prvními
nepřáteli Venetů byly nájezdy thráckých, iránských a indických vojsk a kočovníků zvaných
Kimmeriové v 8.stol. př. nl. Kimmeriové jako
bojovníci na koních tehdy dokonce zaútočili
na starověký Egypt a území dnešního Turecka.
Jejich druhé vojsko se vydalo přes Ukrajinu až
do střední Evropy a poničilo některá hradiště
Venetů. Ti se však díky Kimmeriům seznámili
se silou železných zbraní. Protože Veneti byli
kulturou doby bronzové, jejich vyspělá kultura
postupně upadala ve střetu s keltskou konkurencí ve zpracování železa. Proto také byli po
českých Keltech Veneti první podrobenou obětí postupujících francouzských keltských armád do Čech, na Moravu a do Polska (4. stol.
př. nl.). Poslední venetskou kulturou na našem
území a na Slovensku byla kultura púchovská přežívající do začátku stěhování národů.
Zcela jistě se někteří Veneti dočkali postupu
slovanského obyvatelstva do střední Evropy,
a proto leckteří z nás mohou mít ve svých
žilách venetskou krev. Veneti pravděpodobně
uctívali nám dnes neznámá sluneční božstva,
jak dokládají nálezy šperků a talismanů z té
doby. Pro zájemce o tuto kulturu lze doporučit
návštěvu polského hradiště Biskupin, které je
unikátně dochováno.
Území Kralic na Hané bylo tedy součástí mohutného pravěkého kvasu, z něhož vyrůstaly
dějiny evropské civilizace.
Robert Nový, architekt

Tajemné kralické podzemí
Ve svém životě jsem o něm slyšel již mnoho. Ale téměř vše z toho je ponořeno v mlze
dávnověků a legend a samozřejmě také pod
zemí…
Prý… Tímto slovem začíná většina hovorů na
toto téma.
• Prý vede ze Svatého Kopečku u Olomouce
přes Kralice až do Tovačova.
• Prý je součástí rozsáhlé sítě podzemních
chodeb zbudovaných nejpravděpodobněji
jako součást obranného systému před hrozícím vpádem Turků na Moravu.
• Prý jsou v některých místech chodby tak
velké, že by v nich projel povoz s koňmi.
• Prý tyto chodby vyhloubili zajatci, kteří
byli po dokončení prací usmrceni, aby nemohli vyzradit tajemství.
• Prý k jejich odvětrání měla sloužit boží
muka rozesetá po kraji.
A prý osy křížů těchto božích muk ukazovaly
linii jejich trasy. Jeden ze vchodů je prý někde
v zámku, další na faře a ještě další v kostele.
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Opravdu mnoho prý a otazníků. Mnozí se
možná v tuto chvíli nad těmito řádky skepticky usmívají. Mluvil jsem však s lidmi, kteří
mi vyprávěli, jak navštívili začátek podzemní
chodby a tvrdili na svou čest, že chodba pokračovala dále. Další vyprávění byla o tom,
jak při rekonstrukcích a opravách domu se pod
základy objevilo zdivo, které pokračovalo stále hlouběji, až je omrzelo pokračovat v sondě
a věnovali se pouze praktické stránce výstavby
svého domu.
Je možné, že chodby opravdu propojovaly
v minulosti některá sídliště a i kdyby byla
chodba tak úzká, že by jí mohl projít pouze jeden člověk, bylo by to úctyhodné dílo. Možná
legendy o velikosti chodeb, kterými by projel
koňský povoz, se ve skutečnosti týkají pouze
prostor sklepení pod městečkem, které soužily
jako hromadný úkryt v případě nebezpečí.
Vždyť například sklepy pod farou měly kdysi
dvě patra! Možná chodby ústily pouze za městečko do polí…

Ať tak či onak, otevírá se tu prostor pro řadu
spekulací a domněnek. Toto tajemné téma
přímo vybízí ke svému prozkoumání, případně
objasnění. Máte-li jakoukoliv informaci, která
by mohla napomoci ke složení mozaiky, jež by
vytvořila pravdivý obraz osvětlující případný
fascinující svět pod našima nohama - zašlete
ji na adresu redakce. I kdyby to byla „jen“
informace ze vzpomínky na dávné vyprávění.
Každá byť sebemenší kostička má ve výsledku
– sestavené mozaice - své nezastupitelné místo, svou hodnotu.
Pokud se podaří objasnit nějaké zajímavé skutečnosti, budete s nimi seznámeni v některém
příštím vydání Kralického zpravodaje.
Pochopení naší společné historie, místa, kde
žijeme, vede k většímu pochopení našich předků, kteří tato místa obývali a potažmo vede
k většímu pochopení i nás samotných. A to
je snad i jeden z důvodů, proč jsme na světě
zrovna tady a teď.
Pavel Dočkal

Zpravodaj městyse Kralice na Hané

Myslivecké sdružení Haná Kralice
Myslivecké sdružení Kralice na Hané má
24 členů a hospodaří v pronajaté honitbě od
Honebního společenství Kralice na Hané. Honitba je rozložena po katastrech obcí Kralice
na Hané, Hrdibořice, Biskupice, Klopotovice
a Kraličky.
Činnost MS lze rozdělit do čtyř oblastí. První
oblastí je ochrana zvěře, zabezpečení krmivové základny pro přikrmování zvěře, starost
a ochrana v období hnízdění zvěře pernaté
(bažant, koroptev), kladení mláďat zvěře srnčí a taktéž zvěře zaječí. To znamená udržet
normované stavy zvěře. V letním období se
pravidelně rozváží po honitbě pitná voda. Pro
tento účel je v honitbě rozmístěno 25 napájecích míst.
Druhou oblastí je povinnost udržovat potřebný
počet lovecky upotřebitelných psů. Kynologie
je v našem MS na dobré úrovni a s udržením
povinného počtu psů není problém. Někteří
naši kynologové jsou nejen dobří cvičitelé
loveckých psů, ale jsou také rozhodčími výkonů psů a účastní se posuzování jejich kvalit
po celé naší republice. Zde je třeba připomenout a poprosit veřejnost, která vlastní své psí
kamarády a v mnoha případech doslova členy
jejich rodiny, aby je pokud možno pří svých
procházkách nepouštěli volně po honitbě.

Důvod? V podzimním a zimním období je
zvěř vidět na velkou vzdálenost a ne každý
má svého miláčka vycvičeného tak, aby mu za
zvěří neutekl. V tomto období může poštvaná
zvěř například dostat zápal plic a uhynout.
V letním období je tím důvodem zase reprodukce zvěře.
Do třetí oblasti lze zahrnout střelectví. V Klopotovicích má MS areál střelnice s chatou, kde
se každoročně pořádají střelecké závody. Pro
členy MS je vypsaná povinná střelba, aby si
každý ověřil zacházení se střelnou zbraní. Taktéž jsou vypsány cvičné střelby pro veřejnost,
pro ty, kteří vlastní zbrojní průkaz odpovídajícího oprávnění a samozřejmě také zbraň.
Poslední oblast naší činnosti zahrnuje kulturu. Myslivecké sdružení každoročně pořádá
v kulturním zařízení obce Kralice na Hané
tradiční myslivecký ples. Zájem o účast na
tomto plesu je tak velký, že z důvodu kapacity
kulturního domu nemohou být všichni zájemci
uspokojeni.
Samozřejmou aktivitou myslivců je brigádnická činnost. Čištění a opravy krmných zařízení,
údržba střelnice a celého areálu, zajišťování
krmiva pro přikrmování zvěře v zimním období (každý člen musí dodat 1q sena) a další
různé aktivity.

Pro letošní rok připravujeme kynologické
zkoušky ohařů a malých plemen, které se
budou konat 12.5.07 - zkoušky vloh a 25.9.07
- podzimní zkoušky, vždy od 8.00. Cvičnou
střelbu 1.6.07 od 17.00, střelecké závody
2.6.07 od 8.00 a procvičení střelby myslivců
23.6.07 od 14.00.
Všechny příznivce zveme na chatu v Klopotovicích, kde akce proběhnou. Občerstvení pro
navštěvníky je zajištěno.
Zdeněk Kvapil, předseda MS Kralice na Hané

Trvalé úspěchy souboru Klas
V roce 2006 se Hanácký soubor písní a tanců
KLAS, který působí v Kralicích na Hané již
35 let, prezentoval cca na 20 akcích, dětské
soubory Klásek a Kláseček na 12.
V lednu vystoupil dospělý soubor na farním
plese v Pivíně.
V únoru zajistil dva vlastní hanácké bály
v Kralicích na Hané.
Na březen připadlo vystoupení na školském
plese v Určicích a vystoupení na soutěži míchaných nápojů Hanácký kohout.
Dubnové aktivity byly zahájeny vystoupením
v Seloutkách, tradičním předvelikonočním
honěním Jidáše v PV a velikonoční krojovanou chlapeckou obchůzkou. Děti z Klásku
i Klásečku se zúčastnily regionální přehlídky
dětských souborů v Prostějově, dospělý Klas
dokončil natáčení prezentačního DVD.
Květen prožil Klas v rámci Her bez hranic ve
Vřesovicích, dětské soubory se prezentovaly
na Bambiriádě v Prostějově. Absolvovaly také
víkendové soustředěni v Mostkovicích.
V červnu se všechny naše složky předvedly na
tradičních Kraleckych klebetách.
Červenec zastihl část dospělého souboru na
úspěšném zahraničním zájezdě v Maďarsku,
v srpnu pak soubor absolvoval tradiční vystoupení na Domlácené v Pivíně.

Září začalo účastí celého souboru na Hanáckých slavnostech v Prostějově, dospělý soubor
realizoval zájezd do slovenského Soblahova
a soustředění v Protivanově.
Poté jsme již všechny síly soustředili na přípravu výročního koncertu k 35. výročí Klasu
a 30. výročí Klásku, byl realizován v listopadu.
V prosinci jsme se podíleli na adventním vystoupení v Troubkách a na adventním posezení
v Kralicích na Hané.

V roce 2006 se nám podařilo dokončit a vydat předváděcí nabídkovou nahrávku DVD,
vytvořit publikace k 35. výročí založení souboru a úspěšně rekapitulovat svou dosavadní
činnost na výročním koncertě. Činnost je
pestrá a bohatá, a tak se k jednotlivým akcím
budeme vracet ještě v dalších samostatných
příspěvcích.
Ing. Vladimíra Šolcová, vedoucí souboru
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Naši vzácní spoluobyvatelé

ve své knize Stínadla se bouří. Ve Stínadlech
byl tento strom tak vzácný a ojedinělý, že
jeho listy sloužily jako legitimace – rostl totiž
v celém městě pouze na jednom jediném místě.
V našem zámeckém parku rostou dokonce
dva tito krasavci. Svým vzezřením jsou docela
nenápadní. Tvarem své koruny jsou podobni
hrušni. Zato jejich listy – to je podívaná! Dopřejte si ji, až půjdete okolo… ☺
Ginkgo biloba je asi nejstarší rostlinou na naší
planetě. Tento strom se totiž vyznačuje mimořádnou odolností vůči klimatickým změnám
a přírodním živlům, včetně ohně. Je to jediný
žijící zástupce rostlinného druhu, který byl
ještě donedávna považován za dávno vyhynulý. Zůstal prakticky nezměněn více než 150
milionů let (někdo dokonce tvrdí 300 000 000
let) a mohl tu růst, když po této zemi běhali
dinosauři. Dosáhne výšky až 30 metrů a šířky
9 metrů, ale roste pomalu a existují různé variety - zakrslé, převislé nebo s různě tvarovanými a zbarvenými listy.
Pěstování
Za miliony let své existence tento strom získal jistý nadhled, proto se nenechá obtěžovat
žádnými škůdci ani chorobami -má naprostou
imunitu. Pěstování je snadné, prospívá ve většině druhů půd, ačkoli nejraději má propustnou, sušší jílovitou hlínu a pozici chráněnou
před větrem. Dobře zakořeněné rostliny jsou
odolné proti suchu a zvládají i městský znečištěný vzduch. Snášejí také půdu upěchovanou
a chudou na živiny - další důvod k výsadbě
v ulicích. Tyto stromy jsou buď samčí nebo samičí. Ale pozor, jen samčí rostliny jsou vhodné do ulic a blízkosti domů, protože plody
samičích stromů mohou nepříjemně zapáchat.
Ginkgo roste většinou pomalu, průměrně
méně než 30 cm za rok, a to v období od
konce května do konce srpna. Růst je celkem
nepředvídatelný, jeden rok neroste třeba vůbec
a druhý rok může vyrůst i o 1 metr. Navíc to
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zřejmě vůbec nesouvisí s vodou nebo dostatkem živin. Strom začíná plodit ve věku 35 let,
jeden samčí strom stačí pro opylování pěti
samičích. K tomu může dokonce dojít až poté,
co plody spadnou na zem. Plody zatím nejsou
pro nás tak důležité jako listy. Pohlaví stromu
lze někdy ještě před dospělostí určit, protože
samičí mají téměř horizontální větve a hluboce
vykrajované listy, zatímco samčí větve svírají
s kmenem ostřejší úhel a listy jsou vykrajované méně (ale ne vždy je to úplně zřejmé). Větve samčích mohou být naroubovány na samičí
strom (a obráceně) a zajistit tak oplodnění.
Tyto stromy se mohou dožít až dva tisíce let,
takže vám na zahrádce dlouho vydrží ...
Použití
Ginkgo biloba je poslední dobou velmi populární a vyhledávaný. Vynikající účinky má
extrakt z listů, který je tak vysoce složitý, že
ani desetiletý výzkum nepoodhalil roušku

tajemství proč vlastně funguje. Tyto látky
(anglicky „ginkgolides“) se nevyskytují
v žádné jiné rostlině. Potlačují alergické
reakce a proto mohou pomoci léčit např.
astma. Mají prý kladné účinky na poruchy
sluchu, zraku a na senilitu. Ginkgo obsahuje
mimo jiné antioxidační enzym s atomy železa
a látky uvolňující a rozšiřující periferní cévy.
Vasodilátory dovedou udržovat krevní řečiště,
a to zejména v mozku, ve vynikajícím stavu
a tímto se vlastně nepřímo podílejí na zvýšeném okysličení krve a stabilizaci hladiny
glukózy. Odstraňují pocity netečnosti a únavy,
zlepšují paměť a dodávají člověku pocit větší
pohody. V důsledku perfektního prokrvení a tonizace mozku zvyšuje schopnost soustředit se
a snižuje únavu, což se projeví při práci vyžadující soustředění a pozornost. Je vhodný také
pro osoby staršího věku, které mají problémy
s nedostatečným prokrvováním končetin.
Pavel Dočkal
(v příspěvku byly použity informace z článku p.Jaroslava Svobody – www.ivana.friva.net)

Možná jste si okolo nich celé dětství bez
povšimnutí hráli, možná kolem nich bez velkého zájmu chodíte obden, aniž byste věděli,
s kým nebo s čím máte tu čest. Já sám jsem
se o nich dozvěděl také před pár lety, když
jsem si uvědomil, že mám tu čest... Řeč je
o jinanu dvoulaločném (lat. Ginkgo biloba).
Prvně mě s nimi seznámil Jaroslav Foglar
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Výuka náboženství
Zajisté si někteří z vás vzpomenou, jak
probíhalo vyučování náboženství dříve. Někteří mají na tyto hodiny špatné vzpomínky
a někteří naopak na výuku náboženství vzpomínají velmi rádi. Mnoho záleží na osobnosti
a přístupu kněze nebo katechety. To platilo
dříve a stále to platí i dnes.
V dnešní době výuka náboženství probíhá trochu odlišněji než v minulých letech. Je snaha,
aby výuka byla dětem srozumitelná a pestrá,
s různorodými činnostmi.
Zde v Kralicích na Hané probíhá vyučování
pro mladší děti a pro starší děti, kteří se připravují na 1. svaté přijímání, které se uskuteční
20. května v místním kostele Nanebevzetí
Panny Marie.
Mladší děti mají náboženství 1krát za 14 dnů
v sobotu v 9 hodin na faře v Kralicích na Hané.
Chodí zde většina dětí předškolních, nejmladší děti čtyřleté a děti, které navštěvují 1. třídu
a další, kteří mají zájem. K výuce mám k dispozici velmi dobře vypracované pracovní listy,
se kterými děti tvořivě pracují-vymalovávají,
vystřihují, lepí. Dále se snažím oživit výuku
soutěžemi a také hodně zpíváme.
Starší děti vede Pavla Sedláčková, která má
k výuce velmi dobré předpoklady, protože právě dokončuje studium na teologické fakultě.
Tyto děti mají náboženství každou neděli po

mši svaté v 10:30 hodin. Dostávají pracovní
listy, ve kterých jsou rozličné úkoly vytvořené
zábavnou formou. Konají se různé soutěže,
byla uspořádána i velmi pěkná vánoční besídka, kde si děti zazpívaly koledy a vzájemně se
obdarovaly dárky.
Zdejší kněz P. Antoni Mysliwiec s nadšením
podporuje výuku náboženství a má z dětí opravdu velkou radost. Koupil dětem na faru stolní

fotbal, na který se děti těší. Také nám poskytl
k výuce pěknou prostornou místnost, kde
koupil krbová kamna, díky kterým tam máme
vždy teplo a cítíme se tam příjemně.
Náboženská výchova se snaží nejen o poznání milujícího Boha, ale také se orientuje na
obecné lidské jevy, jako jsou láska, důvěra,
vděčnost, odpouštění, radost, štěstí a ochota
pomoci druhým.
Helena Kapounková

Kralický fotbal úto čí ...
Valná hromada FC Kralice na Hané se konala
25. 11. 2006. Byl na ní zvolen nový výbor,
který zastupuje 207 členů.
Složení výboru:
Statutární zástupce a předseda klubu:
Jan Kubalák
Jednatel: Pavel Musil
Pokladník: Miroslav Slezáček
Hospodář: Vladimír Jirák

Členové výboru: Petr Vybíhal
Petr Navrátil, Ladislav Dudík,
Zdeněk Zachar, Ivo Navrátil,
Petr Neoral, Jiří Svozil
Revizní komise:
Předseda: Milan Dvořák
Členové: Zdeňka Bartošová,
Radka Dvořáková
Umístění mužstev – PODZIM 2006
Muži A: trenér Zdeněk Chytka
krajský přebor 9. místo

KP Muži „A“ - jaro 2007
6.5.2007 neděle

Odjezd
16:30 Leština

venku

13:30

Muži B: trenér Jiří Svozil
IV.tř. sk. B 1. místo
St. dorost: trenér Petr Navrátil
krajský přebor 10. místo
Ml. dorost.: trenér Pavel Musil
krajský přebor 4. místo
St. žáci: trenér Jaroslav Klimeš
krajský přebor 7. místo
Ml. žáci: trenér Vladimír Krč
krajský přebor 9. místo

Odjezd

KP Dorost - jaro 2007
5.5.2007 st. 10:00

ml. 12:15

sobota

Velké Losiny

doma

13.5.2007 st. 10:00

ml. 12:15

19.5.2007 st. 10:00

ml. 12:15

neděle

1. SK Prostějov

venku

sobota

Kojetín

doma

26.5.2007 st. 10:00
2.6.2007 st. 10:00

ml. 12:15

sobota

Černovír

venku

ml. 12:15

sobota

Troubelice

doma

9.6.2007 st. 10:00

ml. 12:15

sobota

Lipník

doma

16.6.2007 st. 10:00

ml. 12:15

neděle

Konice

venku

6.5.2007 st. 10:00

ml. 11:45

neděle

FKM Přerov

venku

13.5.2007 st. 10:00

ml. 11:45

neděle

Mohelnice

doma

12.5.2007 sobota

16:30 Ústí u Hranic

doma

19.5.2007 sobota

16:30 Mikulovice

venku

26.5.2007 sobota

16:30 HFK Olomouc B

doma

16:30 Kozlovice

venku

15:00

10.6.2007 neděle

16:30 Želátovice

venku

15:00

16.6.2007 sobota

16:30 1.SK Prostějov

doma

16:30 Přemyslovice

doma

13.5.2007 neděle

16:30 Hrubčice

venku

20.5.2007 neděle

16:30 Polkovice

doma

20.5.2007 st. 13:30

ml. 15:30

neděle

Opatovice

venku

27.5.2007 neděle

16:30 Doloplazy

venku

27.5.2007 st. 10:00

ml. 11:45

neděle

Nové Sady

doma

3.6.2007 neděle

3.6.2007 neděle

OP Muži „B“ - jaro 2007
6.5.2007 neděle

13:30

Odjezd

16:30 Biskupice

doma

10.6.2007 neděle

16:30 Nezamyslice

venku

17.6.2007 neděle

16:30 Ivaň

doma

14:30

14:30

8:30
8:30

8:15

Odjezd

KP Žáci - jaro 2007

3.6.2007 st. 12:45

ml. 14:45

neděle

Černovír

venku

10.6.2007 st.10:00

ml. 11:45

neděle

HFK Olomouc B

doma

17.6.2007 st. 9:00

ml. 10:45

neděle

Šumperk

venku

8:15
11:30
11:30
7:00
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Představujeme firmy ...
Počínaje tímto číslem Kralického zpravodaje
vám budeme postupně představovat ﬁrmy
působící v našem městečku. Časy JZD VŘSR
Kralice na Hané, státního statku či Jednoty odvál dávno čas a jejich místa zastoupili jiní. Asi
nebude mnoho lidí, kteří by dokázali vyjmenovat kompletní seznam těch dnešních ﬁrem
a věděli by, čím se zaobírají.
Pokusíme se vám je tedy představit. Seznámíme vás s předmětem jejich podnikání, jejich
úspěchy či problémy, které musí řešit. Některé
jsou známé - aktivně se účastní veřejného
života v městečku a obohacují jej. Ať již se angažovaly v podpoře sportovního dění, zejména
fotbalu, nebo v podpoře kulturních aktivit.
Zato jim budiž vysloven velký dík!

Vzhledem k již započaté „zahrádkové“ sezóně
jsme pro začátek zvolili místní pohostinství.
Dnešní díl by se klidně mohl nazvat: Tour
de bier (cesta za pivem). Ale již dlouho to
není pouze o tom pivě, přestože si zde pivo
stále udržuje svoji důležitou pozici. Od 90. let
jsme měli možnost postupně sledovat přerod
„chlapských hospod“ v osobitá pohostinství
„restauračního typu“. Dříve osazenstvo tvořila
téměř výlučně pánská společnost. Dnes si tam
na posezení u něčeho dobrého vyrážejí celé rodiny, a to nejen místní – např. taková kralická
pizza se již před lety stala dokonce na okrese
pojmem!
Zámecký šenk kdysi jako první zahýbal stojatými kralickými vodami v této oblasti. Od té

doby se věci daly do pohybu a netrvá to nikdy
moc dlouho, než se laťka úrovně služeb dá do
pohybu směrem vzhůru.
Je libo si dát dobré „pivko“, zahrát kulečník,
petangue, šipky, najíst se, pochutnat si na zmrzlině, nechat děti si pohrát, příjemně posedět
s přáteli …? Ta možnost tu zaplaťpánbůh je.
Jsem rád, že se trochu, byť vzdáleně, snad
začínáme přibližovat Řekům a jejich umění
se společně bavit se svými sousedy, přáteli,
svými celými rodinami včetně svých, i těch
nejmenších dětí.
Pokud si tedy vyrazíte posedět (toho tance ještě mnoho není), přejeme DOBROU
ZÁBAVU!
Pavel Dočkal

v poměrně krátkém čase a velice jsem uvítal
skutečnost, že lidé, kteří do Lázní chodili již
dříve, si svoji cestu - „do své oblíbené hospůdky“ - opět našli a jsou spokojeni. Mám samozřejmě radost i z toho, že se začíná objevovat
i nová klientela. Věřím, že vzhledem k zajímavé pozici, se Lázeňská restaurace časem stane
oblíbeným místem pro zastavení, a to nejen
cyklistů.
Dalším poměrně pozitivním zjištěním, jsou
dosavadní reakce jednoho z našich „zdánlivých konkurentů“. Je všem jasné, že Kralice
nejsou Staroměstské náměstí, kde stojí pivo
95,- CZK. I přes tento fakt a početně omezenou klientelu jsem potěšen dosavadní komunikací s p. Répalem, se kterým nemám problém
konzultovat např. stavební úpravy, povolení aj.

Třeba se tato schopnost komunikace rozšíří
i dále a časem vznikne širší konkurenční prostředí, jehož součástí budou např. společná
sportovní klání, kulturní akce aj.

Lázeňská restaurace
1. Jméno ﬁrmy, předmět podnikání:
Lázeňská restaurace – Kralice na Hané.
Předmět podnikání: hostinská a restaurační
činnost
2. Mohl byste krátce popsat vaše začátky?
Proč jste vlastně začal podnikat ve vašem oboru?
Již v počátku, kdy se mi naskytla možnost
koupě celého areálu „Lázní“, jsem považoval
za povinnost zachovat zde hostinskou činnost
a hlavně se pokusit vrátit tomuto druhu podnikání v této budově „lesk a slávu“, tak, jak tomu
bylo již v „dávných časech“.
Stejně tak jsem již delší dobu sliboval svým
dětem rozsáhlejší dětské hřiště, spojené s takovým malým ZOO-koutkem a objekt Lázní je
k tomuto účelu ideální.
Hřiště i zvířata budou samozřejmě přístupná
veřejnosti. S objektem Lázní mám samozřejmě i další plány, které si v tuto chvíli dovolím
raději nezveřejňovat.
Rád bych zároveň vzpomenul i fakt, že již
v roce 1995 jsem realizoval projekt vlastní
restaurace v Olomouci.
3. Co považujete ve vašem podnikání za
nejtěžší?
Vše je o lidech, takže nejen v podnikání vycházejí největší překážky a těžkosti z lidských
vlastností.... Závist, pomluvy, netolerance, nepřejícnost, omezenost, zbytečná soutěživost...
Pokud se pustíte do podnikání, musíte samozřejmě počítat s různými reakcemi. Někdy to
ovšem opravdu unavuje.
4. Co se vám nejvíce z hlediska ﬁrmy povedlo, z čeho máte radost?
Jsem velice rád, že se podařilo realizovat
otevření, včetně modernizace interiéru,
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5. Pokud byste měl možnost něco ovlivnit
ve váš prospěch, co by to bylo?
„Ovlivňování v můj prospěch“ zavání nečistou
hrou. Tohle není můj styl.
Závěrem bych rád zmínil fakt, že moje hlavní
pracovní činnost je v úplně jiném oboru – logistika. Tomuto se musím plně věnovat. Spojení s „mimopracovní“ aktivitou v Lázních je
velice časově náročné. Pokud bych tedy chtěl
něco ovlivnit v můj prospěch – rád bych měl
pracovní den, který má minimálně 30 hodin.
Odpovídal: Petr Žitný, majitel.
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Restaurace a pizzerie Zámecký šenk
1. Jméno ﬁrmy, předmět podnikání:
Václav Répal, Kralice na Hané, Prostějovská
241 – stavební, obchodní a hostinská činnost
(provozovna restaurace a pizzerie Zámecký
šenk Kralice na Hané)

2. Mohl byste krátce popsat vaše začátky?
Proč jste vlastně začal podnikat ve vašem oboru?
Co se týče mé osoby, tak já jsem ve všech zmíněných činnostech začal podnikat již v roce
1990 a to z důvodu toho, že to byla v dané

době nová věc a vzhledem k předešlým časům
záleží úspěch či neúspěch podnikání jen na
schopnostech každého jednotlivce.
3. Co považujete ve vašem podnikání za
nejtěžší?
Za nejtěžší v podnikání považuji značnou časovou náročnost (samozřejmě za předpokladu,
že to s podnikáním člověk myslí opravdu vážně) a udržení zákazníka, což samozřejmě platí
v podnikání všeobecně.
4. Co se vám nejvíce z hlediska ﬁrmy povedlo, z čeho máte radost?
Za největší úspěch, alespoň co se hostinské
činnosti týče, považuji zprovoznění kuchyně v provozovně pizzerie Zámecký šenk
s výrobou (mimo jiné) originální pizzy, která
se stala, alespoň co se ohlasu týče, regionálním
artiklem.
5. Pokud byste měl možnost něco ovlivnit
ve váš prospěch, co by to bylo?
Co se této otázky týče, tak samozřejmě mám
několik přání či názorů, ale ty si raději nechám
pro sebe. Nicméně mohu říci, že se jedná především o mezilidské vztahy.
Odpovídal: Václav Répal, majitel.

Hospůdka na Hlavní
1. Jméno ﬁrmy, předmět podnikání:
Hospůdka na Hlavní, hostinská činnost

i pro dospělé. Každým rokem např. pořádáme
kolečkiádu, při které se snad baví každý.

2. Mohl byste krátce popsat vaše začátky?
Proč jste vlastně začal podnikat ve vašem oboru?
S rodiči jsme často jezdili do našich hor, např.
Jeseníky, Beskydy a vždy se mi líbily místní
stylové hospody a restaurace, zvláště pak,
když byly zbudovány přímo v nějaké dřevěnici
či staré stodole. Proto jsem po něčem takovém
toužil. Doufám, že tady v Kralicích se mi povede něco podobného vybudovat.

5. Pokud byste měl možnost něco ovlivnit
ve váš prospěch, co by to bylo?
V můj prospěch, a myslím si, že se to netýká

jen mě, bych ovlivnil zejména vstřícnost úředníků. Práce s lidmi je všeobecně náročná a tak
bych si přál, aby se mi v mezilidských vztazích
dařilo co nejlépe.
Odpovídal: Mirek Vágner, majitel.

3. Co považujete ve vašem podnikání za
nejtěžší?
Nejen v mém podnikání, ale v každé činnosti je to jednání s úřady a práce s lidmi, což
je někdy celkem vyčerpávající.
4. Co se vám nejvíce z hlediska ﬁrmy povedlo, z čeho máte radost?
Zatím jsme na začátku, ale myslím, že se nám
povedla uskutečnit myšlenka, že naše hospoda
není obyčejná nálevna, ale nabízíme široké
služby jak pro děti, (dětský koutek, chov
drobného zvířectva, kopečková zmrzlina), tak
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Okolí Kralic na Hané - zbořený zásyp a krmelec.



Určitě jste si všimli, že zámek dostal novou fasádu, do nového se oblékla i mateřská
školka. U základní školy jsme opravili zeď (zadní vjezd). Opravilo se i místo pro vyhazování hřbitovního odpadu. Vysadila se nová zeleň, kterou se snažíme udržovat.

☺
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Při pohledu na tyto fotograﬁe nevím, zda špatně třídím já, nebo ten, kdo je ochoten
zanechat u kontejneru takovou spoušť. Přitom sběrné dvory fungují a odpad tam ukládáte zdarma. Nahromadit nežádoucí odpad okolo kontejnerů je možná lehčí, ale jak to
vypadá!!! Dvakrát ročně se také provádí svoz nebezpečného odpadu přímo v naší obci.
Tak si sáhněme do svědomí a třiďme správně!

Chodím po Kralicích a okolních cestičkách
poměrně často. Možná si řeknete, že nemám
nic jiného na práci. Kdepak, opak je pravdou, ale mám malé dítě, které procházky
vyžaduje.
V Kralicích se toho v poslední době hodně
změnilo. Zámek dostal novou tvář, nejen
zámek, ale i mateřská školka. Na základní
škole a zámku jsou nová okna. Zadní vjezd
na pozemek základní školy je také opraven,
rovněž i kříž před kapličkou ve Vítonicích.
Jenže není pouze líc, ale i rub. Řekla bych,
že v Kralicích schází dětské hřiště, místo
s prolézačkou, houpačkou nebo klouzačkou.
Vyžití pro malé děti! Pak myslím, určitě
mluvím za větší počet občanů, že ve Vítonicích chybí chodník směrem na Hrubčice.
Alespoň po jedné straně. Určitě namítnete,
že cest určených k opravě je více.
Pak bych chtěla poukázat na nepořádek okolo kontejnerů na třídění odpadů. Mnohdy
tam vídáme takový odpad, který s tříděním
nemá nic společného.
Při procházce polní cestou není nic neobvyklého, že narazíte na zásyp a krmelec,
důležité stavby pro zvěř v zimních měsících.
Myslivci pravidelně přikrmují zvěř v zimě,
kdy strádá.
Proč se o tom zmiňuji na jaře, kdy zvěř
přikrmování nepotřebuje? Protože jsou mezi
námi i takoví nenechavci, kterým tyto stavby překážejí. Ptám se PROČ? Proč někomu
vadí, když se jiní snaží pomoci.
Pak pozastavení nad černými skládkami, to
snad ani nepotřebuje komentář, vysypaný
odpad v remízce nebo příkopu se nemůže
nikomu líbit. Ale možná se pletu, jsou
i tací, kterým se to líbí. Mám pro ně nabídku.
Než odpad, co patří do popelnice vysypete
do remízu, nebo necháte jinde, zkuste ho
naaranžovat ve své zahradě.
Jak mám pak své dítě učit, že odpadky patří
do koše, zvířata ve volné přírodě chráníme…, když všude okolo vidí něco jiného.
Pokud se mnou nesouhlasíte či souhlasíte,
váš názor přivítám ve schránce na úřadě
městyse nebo na e-mailové adrese našeho
zpravodaje.
Šárka Soušková

Computer Media s.r.o.
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