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Vážení spoluobčané,
přelom roku, je časovým obdobím, kdy si téměř
každý z nás alespoň trochu zhodnotí, zda ten
rok byl úspěšný, či nikoliv. Když se zamyslíme
nad tím, co nám magické osmičky přinesly,
co se nám podařilo, či nezdařilo, v čem jsme
pochybili, co jsme dotáhli do úspěšného konce.
Samozřejmě hodnotíme již končící letošní rok
nejen v soukromém životě, v rodině, v zaměstnání, ale i v chodu našeho městyse.
Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané se v
letošním roce sešlo 9 x a řídilo se schváleným
rozpočtem pro rok 2008. Mezi nejdůležitější
investiční akce patří výstavba cyklostezky
Kralice na Hané – Prostějov. Předpokládané
výdaje činí 12,85 mil. Kč. Tuto ﬁnančně náročnou akci bychom nezvládli bez ﬁnančního
příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 6 mil. Kč a bez příspěvku ve výši

Občasník městyse

6,39 mil. Kč z Regionálního operačního programu a samozřejmě města Prostějova, které
se ﬁnančně podílelo na osvětlení cyklostezky
přes ostrůvek. Náš městys ﬁnancoval ze svého
rozpočtu neuznatelné náklady včetně výsadby
zeleně a zhotovení nových vjezdů a parkovacích míst.
Z Programu obnovy venkova jsme získali
z Olomouckého kraje 0,5 mil. Kč na opravu
sociálního zařízení, nové kanalizační přípojky
a vydláždění dvorního traktu radnice. Také
Sbor dobrovolných hasičů získal od Olomouckého kraje příspěvek 14 tis. Kč na vybavení
s podmíněnou 50 % dotací Úřadu městyse
Kralice na Hané. Dále jsme Římskokatolické
farnosti Kralice na Hané opravili zídku na
hřbitově, vybudovali nový přístřešek na autobusové zastávce v Háji a na víceúčelovém
hřišti namontovali nové stožáry včetně záchytných sítí, zastřešili část dlažby a vyrobili nové lavičky.
V mateřské škole bylo vybudováno nové dětské hřiště.
V zájmové činnosti musím
pochválit velmi dobrou
spolupráci s neziskovými
organizacemi jako je TJ Sokol, Hanácký soubor písní a
tanců Klas a také mladou
vitoňskou iniciativu a Sbor
dobrovolných hasičů.
Po plesové sezoně pravidelně v jarních měsících
besedujeme se seniory, navštěvujeme je při významných životních výročích,
společně se setkáváme při
pálení čarodějnic, na kole
za poznáním Olomouckého
kraje , v regionálních soutěžích pro děti, na zájezdě,
při hodových slavnostech
ve Vitonicích a Kralicích,
Kraleckych
klebetách
a sportovních turnajích
(turnaj ve stolním tenise,
turnaj v nohejbale), fot-
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balových utkáních, drakiádě, slavnostním
rozsvícení vánočního stromku, adventním
posezení, dušičkovém pochodu, ale také při
vítání dětí nebo slavnostním rozloučení se
žáky Základní školy v Kralicích na Hané.
I když společných akcí je v našem městysi
dostatek, přesto nemohu opomenout svěcení
obecních symbolů. Tato mimořádná akce
v době hodových slavností byla ze strany
Římskokatolické farnosti přichystána s velkou
pečlivostí. Tento malý svátek byl velkým
zážitkem pro každého. Historická řemesla
u kostela přilákala velké množství návštěvníků
nejen z našeho městyse.
V příštím roce v rámci investiční výstavby
proběhnou 2 významné akce, a to oprava
a obnova místních komunikací a výstavba
infrastruktury pro rodinné domy v lokalitě
Močidla II. 16.7.2008 nám byla poskytnuta
dotace z Regionálního operačního programu
Střední Morava, kde byl námi předložený
projekt podpořen předpokládanou částkou
20.915.107,- Kč, což je asi 75 % plánované
částky. Stavební úpravy se budou provádět na
ulici Sportovní, Faremní I, Faremní II, Tichá
I, Tichá II , U Pivovaru, spojovací chodník
u sokolovny a vybudování nového parkoviště
pro 12 míst v ulici Zátiší. Tato výstavba je
rozdělena do dvou etap. První etapa v roce
2009 (ulice U Pivovaru, spojovací chodník
a parkoviště). Zbývající ulice se budou opravovat
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Přivítali jsme ...
Jméno
Zuščichová Jana
Papcunová Julie
Šurin Adam
Franc Petr
Grambal Jakub
Sieglová Dominica
Lavrinčíková Lucie
Černochová Soﬁe
Tesařová Victoria
Poláková Tereza
Benešová Natálie
Jantoš Mathias
Eliška Bubelová
Elen Lišková

Datum nar.
16.5.2008
19.5.2008
9.6.2008
25.6.2008
30.6.2008
28.7.2008
4.8.2008
8.8.2008
8.9.2008
14.9.2008
20.9.2008
9.10.2008
24.10.2008
12.11.2008

Bydliště
Trávníky 463
Komárov 178
Komárov 344
Zahradní 42
Prostějovská 252
Komárov 339
Čechůvská 355
Prostějovská 205
Komárov 345
Masarykovo nám. 10
Prostějovská 242
U Lázní 1
Komárov 225
Tyršova 286

Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané.
Kralice na Hané

Bydliště
Bedihošťská 211
Tichá 438
Nerudova 74
Biskupická 451

Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané
Kralice na Hané

Opustili nás ...
Jméno
Přidálek Vojtěch
Blahová Božena
Stieberová Květoslava
Doleželová Vlasta

Datum nar.
26.5.2008
3.6.2008
4.7.2008
12.7.2008

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

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

pokračování ze str. 1
v roce 2010. Kompletní projektová dokumentace bude během měsíce prosince k nahlédnutí
pro všechny občany.
Výstavba infrastruktury Močidla II se nám
posouvá až k závěru roku, kdy bude hotova
projektová dokumentace. Začátkem nastávajícího roku budou parcely rozděleny a smluvně
prodány novým majitelům.
V současné době se zastupitelstvo městyse
Kralice na Hané zabývá sestavením rozpočtu
na rok 2009. Je třeba si uvědomit, že příjmy
zdaleka nedosahují požadavků , které na nás
kladou spoluobčané, neziskové a příspěvkové
organizace. Zastupitelstvo musí určit priority,
které budou schváleny v rozpočtu na rok 2009.
Bohužel některé akce se z ﬁnančních důvodů
budou odsouvat na další rok. Dále se musí
v dohledné době vyřešit problém parkování
vozidel a ukládání materiálu na pozemcích
v majetku městyse Kralice na Hané. Je to
hlavně z důvodu přístupu některých nezodpovědných spoluobčanů, kteří ničí okolí a je
jim lhostejný vzhled městyse. O tom, že máme
neukázněné občany svědčí hlavně to, že u kontejnerů na tříděný odpad nechávají věci, které
tam nepatří, v okolí jsou nepovolené skládky,
včetně použitých náhradních dílů z aut. Důsledkem toho vznikají našemu úřadu náklady
na likvidaci odpadů a to ze zákona musíme
zaplatit všichni. Proto nebuďme lhostejní
k těmto nešvarům a společně ukážeme, že nám
to stojí za to. Závěrem chci vám všem popřát
hodně pohody, ještě více úspěchů v nastávajícím roce a hlavně stálé a pevné zdraví po celý
rok. Dovolte mi, abych upřímně poděkoval
všem občanům a zájmovým organizacím, kteří
se podílí na úspěšném rozvoji našeho městyse
a se ctí reprezentují městys Kralice na Hané.
Pavel Kolář

Výsledky voleb

Akce, které
plánujeme

Výsledek voleb do zastupitelstva Olomouckého kraje v městysi Kralice na Hané
konaných dne 17. - 18.10.2008. Seznam je řazen podle čísla strany.
Číslo
1
2
9
12
13
18
19
32
33
37
42
47
48
53
58

Název strany
Komunistická str.Čech a Moravy
Šance pro náš kraj
„Nezáv.starostové pro kraj“
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
NEZÁVISLÍ
Strana zelených
Moravané
Strana zdravého rozumu
Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.
SDŽ-Strana důstojného života
Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.
Koruna Česká (monarch.strana)

Hlasy
70
1
26
37
6
3
51
0
0
0
1
88
147
0
1

%
16.24
0.23
6.03
8.58
1.39
0.69
11.83
0.00
0.00
0.00
0.23
20.41
34.10
0.00
0.23

9.1.2009
31.1.2009
6.2. 2009
21.2.2009
22.2.2009
27.2.2009
28.2.2009
19.4.2009
30.4.2009
1.6.2009
13.6.2009
14.6.2009
15.8.2009

Volební účast v městysi byla 38,54 %.
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Myslivecké sdružení - ples (KD)
Hanácký soubor Klas - ples (KD)
Hanácký soubor Klas - ples (KD)
Sdružení dobrovolných hasičů
- ples (KD)
TJ Sokol - Dětské šibřinky
Oddíl malé kopané - ples (KD)
TJ Sokol - Šibřinky (Sokolovna)
OÚ - Beseda s důchodci (KD)
TJ Sokol - Pálení čarodejnic
(Sokolský park)
TJ Sokol - Dětský den
(Sokolský park)
Hanácký soubor Klas - Kralicky
klebete (Sokolský park)
Občané Vítonic - Vítonické hody
(u Kapličky)
OÚ - Hodové slavnosti
(Sokolský park)
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Představujeme Vám MAS Prostějov venkov, o. p. s.
Historie a budoucnost
MAS (= místní akční skupina) Prostějov
venkov, o. p. s. vznikla sekupením 17-ti spádových obcí, když k fungujícímu mikoregionu
Prostějov venkov (7 obcí) přistoupily další
obce. Společnost byla zapsána u Krajského
soudu v Brně 3.6.2006. V současné době má
18 obcí
(Alojzov, Bedihošť, Biskupce, Bystročice, Čehovice, Čelčice, Dětkovice, Hrubčice, Klenovice na Hané, Klopotovice, Kralice
na Hané, Mostkovice, Myslejovice, Seloutky,
Skalka, Určice, Vrbátky a Výšovice) a čítá 42
členů MAS – jsou to starostové obcí, místní
podnikatelé a živnostníci, občané, zástupci
neziskových organizací, spolků, zájmových
sdružení, kteří mají zájem o rozvoj regionu.
O přistoupení do MAS Prostějov venkov, o. p.
s. požádal v říjnu 2008 mikroregion Plumlovsko , ve kterém je ( kromě Mostkovic), dalších
6 obcí: Krumsín, Ohrozim, Plumlov, Prostějovičky, Stínava a Vícov.
Po schválení o přistoupení (valnou hromadou)
bude MAS čítat cca 18 000 obyvatel.

Proč MAS vznikla
Místní akční skupina má sloužit jako nástroj
podpory , který je nejblíže lidem a podnikatelům na venkově. Má poskytovat informační
a poradenskou podporu ke svým programům
v rámci programu LEADER, ale také k dotačním a úvěrovým programům, které jsou
pro podnikatele, obce, neziskové organizace
a fyzické osoby na venkově dostupné.
Hlavním úkolem i cílem místní akční skupiny
je aktivizace občanů mikroregionu. Budování
partnerství, sjednocování lidí a podporování
dobrovolné činnosti na všech úrovních.
Hlavní témata, kterými se chce MAS zabývat,
byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze s všemi rozhodujícími partnery
ovlivňující rozvoj regionu Prostějov venkov. S
ohledem na střednědobou strategii ( sedmileté
období) byly zvoleny dvě základní témata:
1. Trvale udržitelný život na venkově
– zahrnuje podporu rozvoje podnikání
a zvyšování zaměstnanosti, diverziﬁkaci
zemědělských podnikatelských aktivit,
zlepšování stavu životního prostředí, zlepšování technické, dopravní infrastruktury
a vzhledu obcí, rozvoj lidských zdrojů a
společenského, kulturního i sportovního
života v obcích. Cílem je i přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové
myšlenky a náměty pro rozvoj.
2. Podpora zemědělského podnikání při
zachování tradičního rázu krajiny –
v hanáckém regionu je pochopitelný a zřej-

mý zájem využívat ideální podmínky pro
zemědělské podnikání. S tím souvisí péče o
krajinný ráz a přírodní bohatství, které patří mezi devizy regionu Prostějov venkov.
Údržba a uchování krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků s cílem stabilizace
a vytváření podmínek pro investice a rozvoj.

Program LEADER
Strategický plán LEADER se týká udržitelného rozvoje území regionu Prostějov venkov.
Řeší problematiku hospodářského, společenského, environmentálního a kulturního rozvoje
s využitím lidských zdrojů.
Prostřednictvím MAS lze čerpat prostředky
Evropské unie z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova. Tyto prostředky
budou distribuovány velmi decentralizovaně
a na základě naší místní strategie – tedy podle
témat , která jsme si zvolili.
Dotační programy pro region Prostějov venkov
jsou do námětů Strategického plánu LEADER
( SPL) zapracovány v následujícím členění:
FICHE 1: Modernizace zemědělských podniků
FICHE 2: Podpora nezemědělského podnikání
FICHE 3: Podmínky růstu a kvality života na
venkově ( Obnova a rozvoj vesnic, Občanské vybavení a služby, Přírodní dědictví
venkova, Kulturní dědictví venkova).
Pokud uspějeme a budeme zařazeni do programu LEADER, dostaneme prostředky
z EU přes Ministerstvo zemědělství a výběrová komise ( = orgán MAS Prostějov
venkov, o.p.s.) bude tyto prostředky přidělovat dle stanovených kritérií ( SPL) místním
subjektům – obcím, neziskovým organizacím
a podnikatelům.
Žádost do programu LEADER byla podána
24.10.2008 na MZe v Praze. V září a říjnu
jsme tedy aktualizovali veškeré informace
tohoto strategického plánu LEADER tak,
abychom uspěli a byli zařazeni do tohoto
programu.
Podrobnější informace o MAS Prostějov venkov, o.p.s. a o Strategickém plánu LEADER
můžete získat na www.maspvvenkov.cz nebo
v sídle společnosti: Úřad městyse Kralice na
Hané, Masarykovo nám. 41, Kralice na Hané.
Statutárním zástupcem a předsedou správní
rady společnosti je pan Antonín Frgal, starosta
obce Skalka, manažerkou společnosti je ing.
Hana Spurná.

Akce MAS Prostějov venkov v tomto roce
a plánované
1. Jaký dopad má náš odpad – putovní ekologická výstava po základních školách se
uskutečnila ve spolupráci s ekologickým
centrem IRIS Prostějov v dubnu 2008.
2. Kolmo za poznáním regionu Prostějov
venkov – na tuto akci byla získána dotace
z Olomouckého kraje ve výši 20 000,-Kč,
proběhla 10.5.2008
3. Dětské olympijské hry - proběhly 14.6.2008,
byla získána dotace 90 tis. Kč z POV.
4. Výstava Země živitelka v Českých Budějovicích – prezentace MAS a regionu, srpen
2008.
5. Turnaj v malé kopané – Svazek obcí Prostějov venkov, termín konání : 6.9.2008
Výhled pro příští období: (akce navržené
Programovacím výborem MAS) :
1. Střelby
2. Advent pro seniory
3. Kolaudace cyklostezky počátkem listopadu
– Na kole za poznáním regionu
4. Kurz základů výpočetní techniky v ZŠ Výšovice - jaro 2009
5. Spolupráce Policie ČR a dětí – akce BESIP,
březen 2009
6. Okresní výstava zahrádkářů – září 2009
7. Drakiáda 2009 – podzim, akce nejen pro
děti
S pověřením předsedy SR pana Antonína
Frgala: manažerka společnosti ing.Hana
Spurná, listopad 2008
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„Svatba v oblacích…“

„Táži se Vás, slečno nevěsto, zda si berete zde
přítomného dobrovolně?“ zní otázka z úst
muže se slavnostním zlatým řetězem na krku.
„Ano,“ odpovídá s úsměvem krásná blondýnka a nasazuje svému milému prstýnek. Sladké
políbení a obřad je u konce.
„Prohlašuji vaše manželství za právoplatně
uzavřené,“ blahopřeje starosta Pavel Kolář
novomanželům.
Tento obřad však nebyl ledajaký. Proběhl několik stovek metrů nad pevnou zemí. Magické
osmičky v datu 8. 8. 2008 nalákaly do obřadních síní nevídané množství snoubenců a dá se
tedy říct, že na mnoha místech bylo přeplněno.
Proto mohl starosta zažít svatbu skutečně
netradiční. Nastávající manželé chtěli totiž
svůj slavný den zakončit tandemovým seskokem. Všechny náležitosti byly splněny přímo

v letadle nad vzdušným prostorem kralickéhokatastrálního území. Letoun L 410 Turbolet
se změnil na mobilní obřadní síň a vynesl svatebčany, jejich doprovod, a především starostu
městyse pana Pavla Koláře a matrikářku paní
Soňu Švédovou, do několikasetmetrové výšky.
Novomanžele čekaly po návratu na zem gratulace od jejich nejbližších i členů týmu, který
seskoky provozuje. Neobvyklý svatební obřad
jistě přinese oběma štěstí a snad se stane i vzorem pro některé ostatní. Vždyť v našem městysu máme už zkušený sezdávající tandem, který
se jistě nebude bránit dalším letům a po své
vydařené premiéře může manžele doprovodit i
při seskoku. Co tomu říkáte? Připraví některá
mladá dvojice Pavlovi a Soně další nečekaný
zážitek?

Středověk na vlastní kůži

Takové bylo téma dvoudenního zájezdu pořádaného zastupitelstvem městyse Kralice na
Hané ve dnech 6. – 7. června 2008.
V pátek 6. června 2008 jsme odjeli autobusem
z Kralic na Hané směr Hradec Králové, Jičín
– zde jsme si prohlédli město, hrad Trosky a
ubytovali se v Libeni.
Z ubytovny jsme v odpoledních hodinách
vyrazili směr Dětenice. Hlavně pánové uvítali
prohlídku pivovaru, kde se vyrábí pivo podle
4

prastarého receptu z 18.
století. Dámy si zase přišly
na své prohlídkou barokního zámku. Hlavním cílem
naší cesty byla ovšem návštěva středověké krčmy,
kde jsme byli nejen stylově
přivítáni, ale i obsluhováni
– např. „Ještě jedno pivo,
Jelimane?“ V přítmí obrovského hostince, osvíceného pouze loučemi, jsme
ochutnali starou středočeskou kuchyni. Pobavili
nás kejklíři, fakíři a břišní
tanečnice. Představení končilo ukázkou středověkého mučení.
Slunečný sobotní den patřil návštěvě zámku
v Mnichově Hradišti. Dále naše cesta směřovala do Kutné Hory, odkud jsme si odnesli
nazapomenutelný zážitek v podobě prohlídky
středověkého stříbrného dolu a kostnice.
Dva dny příjemně utekly a už nás čekala jen
cesta domů.
Eva Peková, členka zastupitelstva městyse
Kralice na Hané

Vzpomínka na
starostu
(u příležitosti jeho 70. narozenin)
Dnes zde bude velká sláva,
starosta již z dálky na nás mává.
Pojďte všichni pospolu prozářit mou oslavu,
abych zde nebyl sám, vypadá to na velký ﬂám.
Že má rovnou sedmdesátku
– to by bylo v pořádku.
Vždyť je to chlap jak se patří,
pracuje vždy rovnou za tři.
Tam, kde chybí sekáč trávy,
zaskočí starosta náš drahý.
Když je třeba něco opravit a natřít,
vezme kyblík malý,
nízké kolo s metalízou modrou,
hbitě frčí a provede opravu odbornou.
Přitom všem stačí ještě vzít si
správný šroubovák a kleště,
útokem bere park se sokolovnou.
Na rameni má raketu tenisovou.
Jde si snad chvíli zahrát?
Ó to ne, jde všechno zkontrolovat!
A pak ještě za šera chvátá na hasičku
zavěsit tam záclony.
Pak se doma trápí trošku,
zda jsou správně nařaseny.
Než usedne za svůj radní stůl,
má již práce za sebou skoro půl.
Počítač či programátor, e-mail nebo aligátor,
internet či kybernet, telefon,
bombardon, vše zapojí!
V mžiku to vše drnčí, hrčí, skáče,
jen jeho sekretářka tiše za svým stolem pláče.
Je to jeho pravá i levá ruka,
hned volá opravárenského kluka.
Kdo nám zrušil bylinkami vonící trávu?
Bere sekačku do ruky
a honí brigárenské kluky.
Kdo nám přidal práci,
jež mu ležela jako kámen na srdci?
Že to byl starosta, to vám není třeba říci.
Hbitě staví, lehce shání,
vše mu jde jak po drátku,
chce udělat z našich Kralic – snad i Vítonic –
kouzelnou to pohádku!
Náš starosta vládne zostra,
každého postaví do latě.
Jen aby mu po oslavách
zbylo aspoň na gatě!
Přesto my fandíme nejvíc starostovi z Kralic!
Jak on že se jmenuje?
Miroslav Ondůj, přece, ne?
Tento starosta, člověk uznávaný,
však již pět let není mezi námi.
Zůstává jen smutný hořký vzdech
a bílá růže položená na schodech.
Alena Sklenářovvá

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Dětské hřiště
Dětské hřiště, téma, které bylo a nadále určitě
i bude předhazováno zastupitelům městyse
hlavně rodiči našich malých dětí. Téma, které se už několikrát na zastupitelstvu městyse
probíralo, ale zatím se bohužel nikdy nenašlo
to nejdůležitější, co je k vybudování něčeho nového zapotřebí. To jsou a vždy budou
na prvním místě peníze. Je samozřejmé, že
v tomhle ohledu, ač se naše obec rozvíjí jakkoliv dobře, jsme poměrně pozadu. Proto jsem
rád, že i k nám přileťela první vlaštovka v podobě hřiště vybudovaného v zahradě mateřské
školky. Když se uvažovalo, kde se první dětské
hřiště za uvolněné peníze městyse vybuduje,
bylo tohle místo z pochopitelných důvodů
číslem jedna.
Při výběru dodavatele atrakcí jsme se rozhodli
pro ﬁrmu NEPO - Jiří Nedvěd se sídlem v Kyjově, kde se nám líbily nejen jejich výrobky,
ale hlavně ceny, které pro nás byly rozhodující. Herní prvky jsme se snažili vybrat podle
atraktivnosti a samozřejmě přiměřenosti věku
dětí, které by hřiště měly využívat. Objednali
jsme a byla nám dodána tato sestava - pyrami-

da Brumda, dětský vlak, šestihran
Natála, šplhací věž Agnes, šplhací
věž Agneska, padací most a dva
dřevěné koníky. Všechny prvky
jsou samozřejmě zhotoveny podle
norem a certiﬁkovány v závislosti
na jejich správném použití.
Z důvodu bezpečnosti byla proto
většina atrakcí umístěna na nově
zbudovanou štěrkovou dopadovou
plochu. I když došlo k malým problémům s dodáním výrobků (ﬁrma
omylem založila naši objednávku), bylo hřiště k prvnímu září připraveno tak, aby ho děti mateřské
školky mohly plně využívat. Zde se však opět
představitelé městyse stali terčem kritiky ze
strany některých rodičů, kteří by chtěli hřiště
v uzavřeném areálu školky soukromě využívat
i v odpoledních hodinách. Bohužel tato varianta není zatím z různých důvodů možná. Závěrem bych chtěl ale uklidnit všechny rodiče
s tím, že na jaro příštího roku se připravují dvě
varianty, jak tento zásadní problém vyřešit.

Tou první by bylo, že po různých technických
úpravách bude hřiště v mateřské školce zpřístupněno i široké veřejnosti, tou druhou variantou a určitě zajímavější je, že se v rozpočtu
městyse na rok 2009 najdou potřebné ﬁnanční
prostředky na vybudování nového dětského
areálu. A to by bylo asi tak všechno, co vám
dnes můžu k tématu dětské hřiště sdělit.
Němčík J.

Sokolský slet pod Ještědem
O víkendu 20. - 22. 6. 2008 se sjelo do Liberce kolem sedmi tisíc sokolů, aby si zacvičili
na sokolském sletu, který se uskutečnil jako
dárek k 90. výročí vzniku Československé
republiky. Sokolský slet se v Liberci uskutečnil v poválečné historii již potřetí. Z hlediska
účasti šlo jednoznačně o nejúspěšnější ročník.
Prvního, který se uskutečnil před devíti lety, se
zúčastnilo zhruba tři tisíce cvičenců. Letos se
v ulicích města pohybovalo nejméně dvakrát
tolik příznivců sokolského hnutí.
Na slet pod Ještědem odjelo také 300 cvičenců

Župy Prostějovské. Mezi nimi nechyběli zástupci sokola Kralice na Hané. Se skladbou
Léto zde cvičilo 13 žen a 8 mužů vystoupilo
ve skladbě Chlapáci II. Kromě cvičenců z celé
republiky se na sletu představila i početná delegace cvičenců ze Slovenska.
V sobotu se cvičenci sešli během slavnostního
zahájení před libereckou radnicí, svůj program
pak předvedli v neděli odpoledne v areálu
městského stadionu, kde se představili v deseti
skladbách. Atmosféra na sletišti i mimo něj
byla výborná. Je třeba zdůraznit, že organizá-

toři ze Župy Ještědské odvedli obrovský kus
práce. Ať jde o ubytování a stravování tisíců
lidí, jejich přeprava po městě a nakonec i secvičit cvičence, aby byl výsledný dojem dobrý. To vše se organizátorům povedlo. Sokolům
přálo i počasí, takže si cvičenci z Liberce
odváželi krásné vzpomínky.
Již nyní je vypsán konkurz na tvorbu skladeb
pro XV. všesokolský slet, který se uskuteční
v roce 2012. Sokolští cvičenci se těší na slet
již dnes.
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Oznámení
z Katastrálního úřadu
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu
přepracováním v katastrálním území Vitonice
na Hané městyse Kralice na Hané. V souladu
s ustanovením § 17, odst. 1 zákona č. 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, katastrální úřad
vyhlašuje platnost obnoveného katastrálního
operátu v katastrálním území Vitonice na Hané
městyse Kralice na Hané dnem 3.11.2008. Pro
občany z toho vyplývá, že majitelé orné půdy
v katastrálním území Vitonice na Hané jsou
povinni do 31.1.2009 přihlásit pozemky (orná
půda) na Finančním úřadě Prostějov - oddělení daně z nemovitostí a platit za tyto pozemky
daň z němovitostí (nyní platí daň z nemovitostí
nájemce půdy).
Úřad městyse Kralice na Hané.

Poděkování sponzorům

Léto budiž pochváleno.
Tři slova. Krátká věta a přesto krásná. A nejen
proto, že ji ve dvacátém století napsal básník.
Ano, léto je krásné i proto, že je dobou zrání,
sklizně, radosti, prázdnin a dovolených.
Mezi moje nejkrásnější léta patří ta, která jsem
prožil a snad ještě nějaká prožiji, na Hané.
Vždy si při svých letních pobytech vzpomínám na básníky. Když jdu večer kolem Valové
a vidím měsíc nad řekou, vybaví se mi Fráňa
Šrámek a vše, co jsem od něho četl nebo viděl
na divadle, či stříbrném plátně. Někdy prší
víc než bychom si přáli a lidé říkají, že je to
rozmarné léto. V červenci se neobyčejně rozmnoží hmyz, který plní lesní paseky a louky
nepřetržitým bzučivým tónem. Jaroslav Foglar
nazýval červenec Měsíc bouří. Začínají také
žně. Co lidských dramat a osudů se kolem
nich událo. Ještě za Protektorátu jsem viděl
hezký český ﬁlm Ohnivé léto, romantický,
plný lásky…K létu patří i srpen. Podle Foglara
je to Měsíc zrní.
LÉTO – jedno krátké slovo a co vše s ním ještě
souvisí. Znovu Fráňa Šrámek a jeho hra Léto.

čické, Zahradní a Úzké a po Vítové domů.
V podvečer pak delší trasa na kole buď do
Kraliček a přes Biskupce domů, nebo přes
Bedihošť a Otonovice do Hrubčic a pak domů,
jindy zase do Bedihošti a po cyklostezce k průmyslové zóně a přes ní zpět po Prostějovské
a pod zámkem domů. Bezva, prima, fajn.
V Prostějově mě nalákali umělci ve Smetanových sadech a jejich práce s dřevem.
V museu pak výstava obrazů Jóži Üprky,
sbírka panenek, síň Jiřího Wolkera a zajímavé
velkoplošné fotograﬁe a suvenýry příslušníků
naší armády v Afganistánu. A ve Špalíčku pak
díla umělců ve skle, dřevě a malbě.
V okolí je toho hodně. Tovačov se zámkem,
v němž je přenádherná kaple, replika schodiště Vídeňské opery a expozice židovské komunity. Velký Kosíř, malebný a přitažlivý, který
jsme vyšli po Mánesově cestě dvakrát. Jednou
z Čech pod Kosířem s nádhernou zámeckou
zahradou a podruhé ze Slatinic. Na pořadu byl
i Olomouc, kde je k vidění vše možné. Od románských staveb až po současnost, od kostelů

Nikoliv jen moji vrstevníci, ale daleko mladší
si jistě pamatují Jaromíra Hanzlíka ve ﬁlmu
Léto s kovbojem.
Letošní léto, v maximální šíři a kráse, jsem
prožil u nás na Hané. Od 28.června až do
13.září. Prožitků bylo víc než dost. Např. tři
úplňky a jen třikrát déšť. Prožil jsem také,
již po několikáté, Kralické hody. Jak hudební
v sobotu odpoledne, tak i kupce a řemeslníky
v nedělním dopoledni v Zákostelí. Mrzí mě,
že jsem neviděl a neprožil v červnu oslavy
u kapličky sv. Víta ve Vítonicích. Byly prý
velmi hezké.
Šest dnů v týdnu jsem po ránu jezdil na kole
pro denní tisk k Janě, pak na hřbitov zalít
květiny na rodinném hrobě a poté si tamtéž
popovídat s Františkem Luxem a jeho Líbou
…Pak zpět Tyršovou ulicí a Nerudovou přes
Zákostelí na náměstí do Jednoty pro drobný
nákup a na kole po Hlavní, kousek po Hrub-

a muzeí až k parkům a uličkám a náměstíčkům. Doporučuji i Plumlov, ne však koupání
v nádrži se sinicemi, ale prohlídku opravdu
vynikajících a unikátních zámeckých sbírek.
Pár večerů jsem rád a s chutí prožil u dobrého
pivečka v kralické hospůdce, překvapila mě
i knihovna s gratis internetem, knižním fondem a zájmem čtenářů.
Je říjen, když tyto řádky píši. Když je budete číst, bude zřejmě prosinec a možná i se
sněhem. Budete si číst nejen tisk, ale hlavně
KNIHY. Nebo se dívat na televizi. Pozdě
světlo, brzy tma. A už to není ono. Je tu však
ještě něco ohromného a krásného… Co je to?
Jsou to příjemné a milé vzpomínky na letošní
léto. A proto nadpis tohoto článku v závěru
vylepšuji…
Kralické léto budiž pochváleno !
Zdravím Vás všechny a děkuji.
Váš Dr. Jiří Pfeifer

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem
sponzorům, kteří přispívají na pořádání kulturních a sportovních akcí naší obce. Jejich podpora umožňuje vytvářet příjemnou atmosféru
pro lepší život našich občanů.

1918
Na podzim roku 1918 se první světová válka
chýlila ke konci. Ústřední mocnosti – Rakousko – Uhersko a Německo – byly poraženy
vojsky Dohody a podepsaly 11. 11. 1918
bezpodmínečnou kapitulaci. Prostor, který se
rozkládal od Baltského moře ke Středozemnímu a ve kterém žilo přes 100 milionů lidí, se
dal do pohybu. Koncem roku 1918 se začaly
postupně vynořovat podoby nových nástupnických států, mezi nimi i Československa.
Již na 14. 10. 1918 byly prostřednictvím
zahraničního odboje, reprezentovaného T. G.
Masarykem, E. Benešem a M. R. Štefánikem,
i nově vytvořeného domácího Národního
výboru připravovány protestní akce, které
vyvrcholily generální stávkou. 28. 10. 1918
ohlásila rakouská vláda, že zahájí rozhovory o
příměří a o podobě nových států. V Praze toho
dne zavlály trikolóry a prapory, původně červenobílé. Nové státní symboly, včetně podoby
naší současné vlajky, uzákonila Ústava v roce
1920. Funkci provizorní vlády převzal Národní výbor. V prosinci se z USA vrátil i symbol
československé státnosti – první prezident
samostatného Československa T. G. Masaryk.
Letos od vzniku našeho státu uplynulo právě
devadesát let.
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Setkání po letech
Dne 25. října jsme přivítali v naší sokolovně
70 účastnic setkání bývalých hráček české
házené a strahovských cvičenek. První podobné setkání, tehdy ještě pouze házenkářek, se
uskutečnilo v roce 1977, po dvaceti letech od
ukončení činnosti oddílu v roce 1957. Tenkrát
se také vzpomínalo na založení Klubu české
házené v naší obci. Bylo to v roce 1942, kdy
byla zakázána činnost Sokola a členky v tomto
roce začaly s tréninkem a s úspěšným zvládáním pravidel české házené. Po osvobození se
s nadšením hrálo dál. Při sjednocení tělovýchovy v roce 1952 byl velkým propagátorem
této hry Dr. Pázler, ředitel Výzkumné stanice
Oseva v obci, a kdo pracoval „na osevě“, ten
hrál házenou. Zapojil do hry i celou svou rodinu. Na tuto dobu vzpomněl i bratr Vlk, který
zde měl také své pracovní působiště. Družstvo
tenkrát hrálo pod honosným názvem Dynamo.
Kralické házenkářky vyhrály svou soutěž a dostaly se i do moravské II. ligy. Zde hrála družstva Olomouce, Brna, Gottwaldova, Přerova,
Znojma, Uherského Hradiště, Frýdku – Místku
a neznámé družstvo Dynamo Kralice na Hané,
které své soupeřky mnohokrát silně potrápilo.

Škoda, že se nezachovaly žádné dokumenty
z té doby. V této soutěži musela účastnická
družstva mít sestaveno i družstvo mužů, ihned
se tedy do hry zapojili i muži. Opět nastoupili
především pracovníci Osevy. Celá obec v této
době fandila české házené, o diváky nebyla
nouze. Hrávalo se na hřišti za parkem. Přibyla
řada dalších hráček z řad mládeže. Byl vytvořen tým dorostenek, který úspěšně doplňoval
družstvo žen. Vystřídala se i řada kvalitních
trenérů. V následujících letech však česká
házená pomalu přecházela na mezinárodní
pravidla, která se u nás již nesetkala s takovým
nadšením. Některé výborné hráčky přešly do
Olomouce, kde pokračovaly v úspěších s tamějším družstvem mezinárodní házené. Protože všechny tehdejší hráčky byly zapojeny i do
cvičení v Sokole, spojili jsme letošní setkání
i s dalšími cvičenkami – účastnicemi sletových
a spartakiádních vystoupení na Strahově. Samozřejmě jsme přivítali i zástupce mužů, kteří
se poprvé zúčastnili nácviku své skladby pro
slet v roce 2006. Poprvé od roku 1948 předvádělo výsledky své pečlivé přípravy 8 mužů.
Setkání přišel pozdravit i důvěrník naší jedno-

ty bratr Jan Přidal a čestný člen bratr Došin
Vlk. Starosta jednoty bratr Vladimír Sedláček
ve svém projevu připomněl 90. výročí vzniku
samostatného Československa – 28. 10. 1918.
Zmínil se i o dalších „osudových osmičkách“
v novodobých dějinách naší vlasti a seznámil
přítomné s činností naší jednoty v minulosti i v
době současné. Minutou ticha jsme vzpomněli
i na ty, kteří již nemohou být s námi. Pěkný
program předvedli naši nejmenší pod vedením
sester Sklenářové a Souralové. Ve svém pásmu
ukázali průběh celé cvičební hodiny s tanečky,
hrami i se cvičením na nářadí. Spolu s maminkami a babičkami vytvořili pěknou atmosféru
k pokračování našeho setkání. Všichni si mohli prohlédnout vyzdobenou sborovnu, která
slouží především ke konání výborových schůzí a výročních valných hromad. Za povšimnutí
stálo také prohlédnout si sokolské kroniky
vedené od roku 1955. Doufáme, že se všem
přítomným naše setkání líbilo a chtěla bych
poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh tohoto příjemně prožitého odpoledne.
Ivana Rozehnalová,
členka výboru TJ Sokol

Dušičkový průvod
i nadále bude je spoluvytvoření a zároveň i zažití jedinečné atmosféry vykouzlené mihotavými plamínky svící, lampiček a lampiónů a to
zejména pro děti. Pro děti se zde nabízí vhodná příležitost k uvědomění si hodnot tradice
a sounáležitosti se svým rodem zábavnou
a zajímavou formou. Děti, a samozřejmě nejen
ony, mají příležitost pocítit neviditelnou hranici spojující dva světy, které jsou od sebe právě
ve dny dušiček velice nepatrně odděleny – svět
živých a svět mrtvých.
Pavel Dočkal

V neděli 2.listopadu 2008 se uskutečnil
průvod světýlek, kterým zúčastnění uctili památku svých zemřelých předků a vůbec všech
zemřelých našich bývalých spoluobčanů. Sraz
účastníků byl u kapličky sv. Víta ve Vitonicích
v 16.30 hod., odkud se šlo k úřadu městyse
a odtud pak na hřbitov, kde se jednak v tamní
kapli pro ty, co chtěli, uskutečnila společná
modlitba za zemřelé a jednak si lidé roznesli
svíce na hroby svých blízkých.
Smyslem této akce nebylo pouze výše zmí-

něné. Navštívit hrob
svých blízkých a uctít
jejich památku může
samozřejmě
každý
sám nebo v okruhu
své rodiny, a to kdykoli během celého
roku.
Čím však snad byla
tato akce jedinečná
a do budoucna snad
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Sběr papíru
Od jarního období uběhlo několik měsíců
a máme tu opět podzim a s ním spojený i tradiční podzimní sběr starého papíru. Do této
akce se jako vždy zapojily s nadšením všechny
děti, ale také hlavně jejich rodiče.
Sběr se konal v úterý 7. října, počasí nám
přálo a děti, spolu s rodiči, začaly svážet své
nastřádané zásoby starého papíru. Někteří museli dojet se svým sběrem i vícekrát, jelikož
se jim náklad nevešel do auta napoprvé. Snaha
rodičů i dětí o vítěztví v této soutěži byla tak
velká, že jsme opět naplnili starým papírem tři
objemné kontejnery a ještě půlku menšího. Ti

nejpilnější sběrači střádali papír tak usilovně,
až nasbírali přes tunu starého papíru! Posuďte
sami, jak se jim dařilo:
Nejlepším „sběračem“ byl Petr Svozil - 1095
kg, Veronika Dočkalová - 1018 kg a Lenka
Souralová - 671 kg. Ve výčtu nejpilnějších
sběračů bych mohla dále pokračovat a vyjmenovat všechny děti, neboť všechny dohromady
nasbíraly 13 693 kg, což činí v průměru na
jednoho žáka 220,85 kg.
Je to krásný výsledek naší sběračské soutěže
a jsme rádi, že rodiče děti v této ekologické
aktivitě tak nadšeně podporují. Další kolo sou-

těže proběhne opět na jaře a děti se už těší, kdo
zvítězí tentokrát.
Lenka Nováková.

Z činnosti Klasu
půlhodinová vystoupení a divákům tak zpestřili čekání na začátek závodu.
Hned následující týden vyrážíme na východní
Slovensko. Přijali jsme pozvání souboru z Velkého Folkmáru a strávili u nich nezapomenutelný víkend. Naši hostitelé byli milí a pozorní.
Provedli nás Košicemi, které od naší minulé
návštěvy vykvetly do krásy. Prohlédli jsme si
Velký Folkmár, který leží v překrásném údolí
s nádhernými výhledy do kraje. Jejich vesnice
je jen o málo větší než Kralice a k našemu překvapení tam mají 2 dospělé folklorní soubory
a jeden dětský. V neděli jsme se zúčastnili
jejich festivalu a vyprovázeni východňárskými
písničkami jsme se s dobrými pocity vraceli
domů.

V Kralickém zpravodaji vždy informujeme
o tom, co nového se událo v souboru Klas.
Minulý článek končil pozváním na „Kralecke klebete“. Letos nám počasí přálo. Kromě
domácích souborů diváci zhlédli „Slovácký
krůžek“ z Vracova, skupiny „To je problém“
a „Létající rabín“. U lidové muziky jsme vydrželi až do půlnoci. Po Klebetách přišel maraton zájezdů a vystoupení, který vyvrcholil
v září „Hanáckými slavnostmi“ v Prostějově.
Nezapomenutelným zážitkem pro návštěvníky
i účinkující bylo předvádění staré hanácké
svatby. Na starobylém náměstí v Přerově se
odehrávala svatba se všemi zvyky, písněmi
a tanci. Nechyběla bohatá hostina a jeden metr
vysoký svatební koláč. Ženich, nevěsta, rodiče
a družičky s mládenci se vezli v kočárech tažených vyšňořenými koňmi. Na tomto velkolepém představení účinkovalo 6 souborů z Hané
a jsme rádi, že jsme se na něm také podíleli.
13. července se v Olomouci konalo mistrovství světa v orientačním běhu. Při této příležitosti jsme uskutečnili na Horním náměstí 2
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Měsíc poté jsme byli účastníky 25. mezinárodního folklorního festivalu v Šumperku. Tam se
nám vždycky líbí. Organizace perfektní, zájem
diváků obrovský. 12 zúčastněných souborů ze
všech koutů světa podalo skvělé výkony. Nás
nejvíce nadchlo vystoupení Maorů z Nového
Zélandu. Předváděli bojové tance s obrovským
nasazením. Na společném večerním setkání si je
vyzkoušeli chlapi ze všech souborů a naši muži

přímo excelovali. Kde se to v nich jen bere?
Konec srpna nás zastihl na dalším festivalu,
a to v Dubnici nad Váhom. Na Slovensku se
folklor těší velké oblibě. Dva velké amﬁteátry
byly vždy plné diváků. Mnozí museli sledovat
vystoupení vestoje. Jejich festival má takovou
váhu, že na závěrečný galakoncert se přišel
podívat i slovenský prezident Gasparovič.
Také náš Klásek byl letos hostem na dvou
festivalech. První z nich ve Frenštátě pod
Radhoštěm a druhý v Čeladné. Všude náš
dorost sbírá zážitky a zkušenosti, aby jednou
až doroste do Klasu se mohl účastnit všech
folklorních akcí. Letos od dubna do září měl
Klásek s Klásečkem 6 vystoupení a Klas
14 výjezdů mimo Kralice.
Nyní ještě pozvánka na nejbližší společnou
akci. 13. prosince pořádáme tradiční Adventní posezení v kulturním domě v Kralicích na
Hané. Přijďte se podívat a pobavit. Srdečně
zvou
členové souboru Klas
Kralice na Hané

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Kralické hody
Kdysi bývaly hody v naší obci velkolepé! Já
tu dobu již nepamatuji, přesto věřím, že tomu
tak bylo. Pamatuji si, že jako děti jsme s kamarády záviděli „hrubečákům“ jejich hodové
oslavy. Tu spoustu kolotočů, lidí v ulicích
a večerní hodovou zábavu… O hodech v Dubě
nad Moravou nebo slavení hodů v dědinách na
Slovácku se raději ani nebudu rozepisovat.
Kladl jsem si často otázku, čím tomu tak
je. Proč si někde své tradice dokázali udržet

zovat, bavit se, slavit,
podpořit kulturní dění
v obci, setkávat se se
svými sousedy a spoluobčany.
V posledních letech
úřad městyse společně se zájmovými
spolky a s některými
občany snaží or-

a dále je rozvíjejí a u nás upadly v zapomnění.
Svézt to na tehdejší politickou situaci zřejmě
nelze, neboť ta byla stejná v celé zemi. Je to
tedy o lidech. O jejich vůli a chuti něco organi-

ganizovat důstojné
oslavy místních hodů
naplněné i kulturními
zábavnými akcemi,
spojenými s hudební
a taneční zábavou,
které atmosféru naší
vesnice těchto dnů
dokreslují a zdobí. Myslím si, že je to jen
dobře. Je to umožněno velikým úsilím organizátorů, časovým, fyzickým a psychickým
vypětím desítek lidí, kteří se na přípravách

podílejí. Velkorysostí sponzorů, bez nichž by
se to pravděpodobně neobešlo, a samozřejmě
Vás občanů, kteří přijdete a svou účastí to celé
podpoříte.
Kralické hody byly letos velkolepé! Alespoň
co se týče nabídky kulturního vyžití. Navíc
byly dozdobeny obřadem vysvěcení kralického praporu. Každý, kdo se dostavil, si jistě
přišel na své a odnesl si zajímavé zážitky. Ale
nic naplat, přes veškerou snahu organizátorů
a kvalitní program se náměstí nehemžilo davy
lidí… Je to o lidech, o nás.

Vitonické hody
Vitonické hody, aneb soutěž o nejlepší hanácký vdolek, nejlepší hanáckou pálenku.
Na začátku byl nápad, pak následoval strach.
Strach zda se občané budou chtít podílet na
soutěži. Byli jsme mile překvapeni, že soutěživost a hravost nám není cizí. Do soutěže bylo
doneseno dvacet pět vzorků koláčů a dvacet
čtyři vzorky slivovice. Klání o nejlepší mohlo
začít. Trošičku nám nepřálo počasí, ale i to se
umoudřilo a zábava mohla začít.
V čase, kdy naše zodpovědná komise vybírala
nejlepší z nejlepších, se lidé bavili za doprovodu harmoniky. Nezapomnělo se ani na děti,

byly pro ně připraveny různé
hry a odměny v podobě malých
sladkostí.
Po těžkém výběru bylo vyhlášení, musím podotknout, že
všechny vzorky byly vynikající.
Ochutnala jsem a byla ráda že
nepatřím do komise a nemusím
rozhodnout, který vzorek je ten
nej. Při pohledu na koláče se
nasytilo i oko.
S výběrem slivovice to bylo
složitější. Všechny vzorky
byly přelity do stejných sklenic
označených čísly. Aby nedošlo k ovlivnění
poroty. Pak následovalo ochutnávání. Sice se
říká, že alkohol v malých dávkách neuškodí
jakémkoliv množství…, ale porotě jsem nezáviděla. Vím jen, že domů odešli po vlastních.
Ochutnávání bylo náročné.
Nejlepší však mohl být jen jeden. Vítězem
nejlepšího vdolku se stal muž - pan Jaroslav
Doležel. A vítězem nejlepší slivovice pan
Jiří Švéda. Vítězové obdrželi putovní pohár,
na který bude připsáno jejich jméno a klání
o nejlepší vdolek a slivovici může o vitoňských
hodech začít znovu. Děkujeme všem, kteří se

zúčastnili a doufáme, že ti, co nevyhráli na nás
nezanevřou a příští rok se do soutěže přihlásí.
Organizátoři doufají, že příští rok to bude
opět o něco lepší. I přes to slovo, které dnes
odevšad vyskakuje – krize. A možná právě
proto si lidé uvědomí, že jsme tady na světě
jen chvíli a přeskládají svůj žebříček hodnot.
Možná se u více lidí dostane přátelské setkání
a veselení se s lidmi ze sousedství před odpoledne strávené v supermarketu. Supermarket
má totiž otevřeno celý rok, ale naše hody jsou
pouze jedenkrát do roka a jsou tak dobré, jaké
si je uděláme!
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Rozhovor s ředitelkou Mateřské školy v Kralicích na Hané
Lenkou Zdráhalovou.
V minulém vydání Kralického zpravodaje
jsme avizovali přípravu článku o Mateřské
škole v Kralicích na Hané. Vyzvali jsme
všechny, aby nám poslali své dotazy nebo připomínky. Zájem o vyjádření se touto formou
však byl nulový, což budí zdání, že občany
toto téma moc nezajímá.
Je pochopitelné, že
zájem lidí o mateřskou školu začíná v
okamžiku, kdy jejich
dítko přichází k zápisu a končí nástupem
do základní školy.
Tato doba obvykle
trvá dva až tři roky a
pokud se tento proces
neopakuje u dalšího
dítěte, téma mateřské
školy v našem životě
na dlouhou dobu
zapadne, popřípadě
opět se vynoří na poměrně krátké období,
po které ji navštěvuje
zase další generace v rodině.
Činnost MŠ se dá rozdělit ve stručnosti do
dvou oblastí, které spolu úzce souvisí. Je to
jednak samotná péče o děti, čili vnitřní zaměření předškolního zařízení, a jednak vnější
činnost, čili organizační a provozní záležitosti,
spolupráce s rodiči apod. Co se péče MŠ o děti
týče (viděno z vlastních zkušeností), nevidím
zde problém a logicky ani nemůžu hodnotit
úroveň jednotlivých pedagogických pracovníků, neboť mi toto nepřísluší.
Co však hodnotit můžu, je právě ona zmiňovaná spolupráce s rodiči a organizační a provozní
záležitosti. V souvislosti s tím si troufám tvrdit, že většina lidí dojíždí za prací mimo náš
městys. Z hlediska stávající pracovní doby je
pak pro mnoho lidí přímo nemožné stihnout
v provozní době MŠ své dítě do ní odvést
a pak jej zas vyzvednout. Někomu pomohou
prarodiče, kdo však takovou možnost nemá,
je nucen umístit své dítě jinde – v Prostějově,
v Olomouci. Přitom mě udivuje, že ačkoliv
lidé z města pracují většinou v místě a nemusí
řešit takové dlouhé časové přesuny do práce,
jako lidé u nás, tamní školky mají pracovní
dobu delší…
Můžete se prosím k tomuto vyjádřit?
Vnímám Váš názor z Vašeho pohledu, nicméně
z hlediska ekonomiky provozu tohoto zařízení
nemohu Váš požadavek akceptovat, neboť ve
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Vámi uvedené době se jedná o pobyt jednoho
maximálně dvou dětí. Ráda bych Vám vyšla
vstříc, muselo by se jednat ale o případ, kdy
v uvedené době tzn. 15.30 hod - 16.30 hod. by
zůstávalo v mateřské škole alespoň pět dětí.
Když si vzpomínám na dobu, kdy má dcera
navštěvovala školku, byl jsem velice nepří-

jemně zaskočen tou skutečností, že jsme
nebyli společně se svou ženou schopni při
nejlepší vůli pokrýt naší dovolenou všechny
dny prázdnin ve školce. Samozřejmě vím,
že v okrese se fungování některých školek
přes prázdniny střídá, avšak informace pro
nás nebyly v této školce přímo dostupné.
Vůbec si nedokážu představit, jak tuto situaci řeší případné svobodné matky. Změnilo
se v této oblasti něco?
Co se týče zajištění provozu v době prázdnin
jako jedna z mála MŠ jsme měli tento rok čtrnáct dnů otevřeno. Přijímali jsme děti dokonce
i z prostějovských škol. V období pololetních
i jarních prázdnin je v provozu vždy alespoň
jedna třída, i když zájem rodičů je minimální
/asi tak do desíti dětí/.
Ještě taková maličkost, jako je placení obědů. Velice bychom tehdy uvítali možnost
placení z účtu na účet, což nebylo možné.
Obědy se měly tehdy tuším platit každou
první středu v měsíci mezi sedmou a osmou
hodinou ranní, což jsme samozřejmě nemohli, neboť jsme v tu dobu již museli být
v práci. Dceřina učitelka nám však vycházela vstříc a peníze od nás přebírala, nicméně
ráno byla každá promarněná minuta drahá
a pak tu byly problémy s drobnými penězi,
pokud jsme zrovna neměli přesnou částku.
Je tedy možné nyní platit obědy přes účet,
eventuálně uvažujete o této možnosti?
Placení obědů v naší MŠ se řeší několik let.

Předávám Vám zjištění skutečnosti od p. Répalové, vedoucí školní jídelny. Pro některé rodiče
je tato platba nedostupná, jelikož nemají zřízený účet. Paní Répalová nemůže přijímat od
rodičů platby obědů z důvodů: a/ ﬁnanční kontroly jednotlivých plateb b/placení poplatků za
převody c/placení poštovních poplatků
d/pro ﬁnanční nerentabilnost zakoupení nového PC programu z důvodů nízkého počtu
strávníků.
Můžete prosím krátce seznámit naše čtenáře s novinkami, které se ve školce letos
udály, případně s Vašimi plány ohledně
MŠ do budoucna? Zaslechl jsem např. něco
o logopedické třídě, která by se měla zřizovat…
Myslím si, že našim dětem bylo splněno jedno z největších přání, a to zahájení provozu
školní zahrady. Tímto bych chtěla poděkovat
zastupitelstvu městyse Kralice na Hané. Jejich
zásluhou mohou děti plně vychutnat období
vycházky. Snížilo se tím i riziko možných úrazů, děti jsou spokojené, přímo nadšené. Od
příštího školního roku, pokud získáme schválení krajského školského úřadu, otevřeme v naší
MŠ logopedickou třídu. Zájem rodičů je velký,
je tu možnost zřízení konzultačních hodin i pro
případné zájemce z řad rodičů z okolních vesnic. Pokud uspějeme, bude toto zapracováno
do plánu činnosti naší školy a bližší informace
se můžete dozvědět na třídních schůzkách, konaných dne 21.11.2008.
Děkuji Vám za Váš čas, který jste si pro mne
udělala. Závěrem chci touto cestou poděkovat
celému kolektivu MŠ za jejich práci a péči
o naše děti a popřát jim všem mnoho zdaru,
úspěchů a radosti v jejich práci a z jejich
práce!
Pavel Dočkal

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Kralická kopaná
Kopaná v Kralicích na Hané sdružuje 107
aktivních fotbalistů, kteří hrají svá mistrovská
utkání v pěti kategoriích.
Mužstvo – A mužů hraje v popředí krajského
přeboru,mužstvo – B mužů hraje III.třídu, kde
již druhý rok bojuje o postup do okresního přeboru. Starší a mladší dorost hraje se střídavými
úspěchy rovněž krajský přebor.
Pro nedostatek hráčů jsme museli z mistrovských soutěží odhlásit starší a mladší žáky,
což celé vedení kopané velmi těžce nese. Poprvé v naší historii jsme založili a do mistrovské
soutěže přihlásili přípravku (to jsou žáci do

10 let). V této kategorii je registrováno 27 našich nejmladších fotbalistů, což je pro nás do
budoucna potěšující. O činnost všech těchto
mužstev se stará 15 fotbalových činovníků.
Při nepřízni počasí a v zimních měsících
všechna mužstva plně využívají nově vzniklé
hřiště za mateřskou školkou s umělým povrchem a osvětlením, abychom tolik nezatěžovali naše hlavní hřiště.
Toto hlavní hřiště je již několik let naší chloubou, protože svým povrchem patří k nejlepším
v regionu.
Výbor kopané tíží nevyhovující prostředí

kolem hřiště, chátrající škvárové hřiště a také
šatny jsou pro tolik mužstev nedostačující.Na
tyto opravy a údržbu nemáme ﬁnanční prostředky.
V posledních letech nám ﬁnanční prostředky
od sponzorů (největší sponzor městys Kralice
na Hané) nestačí ani na činnost mužstev. Kralice na Hané patří určitě mezi nejlepší v kraji,
proto bychom i my rádi měli fotbalový areál
na takové úrovni,abychom naši obec vzorně
reprezentovali, vždyť k nám jezdí hrát kopanou mužstva z celé Moravy.
Výbor FC Kralice na Hané

Drakiáda v obrazech

Slavnostní rozsvícení vánoční stromu
Již 3. rokem jsme se sešli v pondělí 1.12.2008 k malé slavnosti
se spoluobčany, k slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu.
Toto předvánoční období se nazývá advent, to je doba přípravy
na vánoce. Označení pochází z latinského slova adventus, což
znamená příchod. Myslí se zde příchod vykupitele Ježíše Krista. Adventní doba trvá 4 neděle před slavnostním narozením
Páně 25.12. má především svůj duchovní obsah v každodenním životě.
V programu vystoupily děti z mateřské a základní školy Kralice na Hané, které svým programem potěšily rodiče, prarodiče
i všechny přítomné. Dále vystoupil a pobavil nejen děti Šašek
Viki. Jeho netradiční předvánoční vystoupení zaujalo a hlavně
zahřálo v sychravém počasí děti i dospělé. Společně si všichni
bez rozdílu věku zazpívali a zatancovali. Nechybělo ani malé
občerstvení, které příjemně potěšilo. Těšíme se na příští Vánoce.
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Tenšin Šóden Katori Šintó-rjú Kobudžutsu
Tato škola patří mezi nejstarší japonské školy
tradičních bojových umění „kobudžutsu“,
která studovali především legendární válečníci
- samurajové.
Vyučuje se zde boj dlouhým mečem (ódači),
krátkým mečem (kodači), dlouhou holí (bo),
kůsou (naginata), kopím (jari), vrhání krátkých čepelek (šuriken) a také boj holýma
rukama (jawara).
Škola Tenšin Šóden Katori Šintó-rjú Kobudžutsu je tradiční školou, která navíc jako
jediná obdržela titul japonský národní poklad.
Z toho důvodu se zde velmi dbá na tradiční
přístup k výuce, což znamená, že studium
probíhá pouze na základě přímých instrukcí
učitele. Není možné studium pomocí videa či
textu. Žákovi jsou vysvětlovány pouze techniky týkající se jeho stupně vyspělosti. Přednost
před učitelovým výkladem má studium „díváním se“, takzvané me-geiko.
Zakladatelem školy byl Iizasa Čoisai Ienao

(1387 - 1488). Dle legendy, obdržel kompletní
seznam technik školy od božstva svatyně Katori po té, co absolvoval tisícidenní asketický
trénink v této svatyni. Ve své době byla škola
Katori Šintó-rjú velmi oblíbená a studovalo ji
spousta významných osobností
japonské historie.
Nejznámějším
novodobým
představitelem školy byl Sugino
Jošio (1904 - 1998). Proslavil se
mimo jiné jako poradce pro bojové scény ve ﬁlmech slavného
režiséra Akiry Kurosawy. Uveďme například legendární ﬁlm
Sedm Samurajů nebo Jódžimbó
a mnoho dalších.
V současné době je velmistrem
linie Sugino, která se vyučuje v
Olomouci a nově také v Kralicích na Hané, Sugino Jukihiro,
syn slavného Jošia. Tréninky

vede Zdeněk Koutný, žák Sugina Jukihira
senseje.
Více informací se najdete na
http://katori.wz.cz

Výuka japonského bojového umění - Tenshin Shóden Katori Shintó-ryu Kobujutsu v Kralicích na Hané
Tradiční systém výuky. Škola Tenshin Shóden
Katori Shintó-ryu je tradiční školou, která navíc jako jediná obdržela titul japonský národní
poklad. Z toho důvodu se zde velmi dbá na tradiční přístup k výuce, což zahrnuje například i
tyto náležitosti:
• Studium probíhá pouze na základě přímých
instrukcí učitele. Není možné studium pomocí videa či textu. Proto na tomto webu
nic podobného nenajdete. A ani osobně od
instruktorů nedostanete.
• Žákovi jsou vysvětlovány pouze techniky
týkající se jeho stupně vyspělosti.
• Přednost před učitelovým výkladem má
studium „díváním se“, takzvané mitori-geiko či me-geiko. V praxi to vypadá tak,
že část studentů sedí a dívá se na cvičení
ostatních.

• Učitel opravuje chyby a žák nemůže pokračovat v dalším cvičení, pokud techniku
neudělá bezchybně.
Informace zájemcům o studium naší školy
• Výuka probíhá každé pondělí v kulturním
domě v Kralicích na Hané od 18. 00 do
19.30 hodin.
• Odhodlejte se a přijďte, my Vás nekousneme.
• Cvičit může každý: muži, ženy, odrostlejší
děti podle uvážení rodičů.
• Přijďte chvíli před začátkem našeho tréninku.
• Raději si přijďte hned zacvičit, než se jen
podívat. Zapojíte tak do poznávání více
smyslů.

Kolečkiáda 2008

Příliš „živá“ posádka
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Vítězná posádka

• Vezměte si s sebou nějaké oblečení na cvičení. Pokud nevlastníte kimono, stačí Vám
tepláky a tričko.
• Tréninkovou obuv nepoužíváme, cvičí se
naboso.
• Cvičné zbraně Vám ze začátku zapůjčíme.
Časem je dobré mít svůj dřevěný meč předepsaných parametrů - bokken.
• Do konce roku 2008 se platí kurzovné
přímo na místě ve výši 50,- Kč. Někdy
po novém roce, až se ustálí počet žáků se
pravděpodobně přejde na pololetní systém
placení. Předpokládaná výše pololetní platby bude okolo 1500,-Kč.
• Bližší informace na telefonním čísle
775 636 757.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Zadáno pro děti

Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vhoďte
do schránky na úřadu městyse nebo zašlete
elektronicky e-mailem na adresu
zpravodaj@post24.cz.
Vylosovaný luštitel za správnou odpověď
obdrží hezký dárek.

Výherkyní z minulého čísla byla Daniela Dočkalová, která už se těší ze svého nového hrníčku s vlastní fotkou.

Občanské sdružení chrámového sboru Kralice na Hané 2008
Činnost souboru byla i v tomto roce velmi
bohatá.

mínkách na faře. Scházíme se tedy během tři
čtvrtě roku pravidelně.

Jako každým rokem nacvičila sborové zpěvy
k velikonočním svátkům, kralickým hodům
a k vánočním svátkům, se kterými vystoupila
při slavnostních bohoslužbách v kralickém
kostele, ale i na pozvání v Dubu na Moravě,
Dubanech a Výšovicích. V Kralicích jsme si
zazpívali a pobavili se s polským pěveckým
sborem z města Halemba, který přijel pogratulovat našemu panu faráři P. Antoni Mysliwcovi k narozeninám.

Složení sboru: hlavním organizátorem a sbormistrem, který nacvičování řídí a doprovází
na varhany, je dlouhé roky Pavel Strouhal.
Dirigentem je pan Josef Chromý. Sbor má
nyní ženské hlasy – 6 sopránů, 4 alty, mužské
4 tenory a 4basy. Sóla zpívají Věra Rábková,
Mgr. Antonín Ošťádal a Josef Valkovič. Věkový průměr je značně vysoký a je smutné, že si
naše společnost nevychovala nástupce. Nedaří
se nám nikoho sehnat z blízkého okolí, a proto
dojíždějí zpěváci až z Němčic na Hané, Pivína,
Prostějova.

Třikrát jsme zpívali ve Výšovicích.: 10.srpna na velkolepých oslavách obce Výšovice,
24.srpna naše vystoupení pochválil biskup
Josef Hrdlička a 19.října jsme tam zpívali při
křtinách.
Po mši svaté na kralické hody koncertovala
dechovka pana Strouhala při pohoštění farníků
i poutníků před kostelem, kde také vystupovali
na pozvání městyse Kralice loutkové divadlo,
trubači na lesní rohy a různí lidoví řemeslníci.
Naši muzikanti také vždy zahrají i několik pochodů po velikonoční a hodové mši svaté.
Zkoušky mívá náš sbor dva měsíce před generálkou v úterý a ve čtvrtek v dobrých pod-

Cestovné tvoří téměř všechny výdaje na
činnost sboru. Proto je nutné poděkovat za
příspěvky od městyse Kralice na Hané, menší
částkou nám letos přispěla i obec Hrubčice.

v Kralicích a Dubanech budeme vystupovat.
Každý rok si ve vánoční době spolu s panem
farářem uspořádáme večírek – koledování na
faře.
Kronikář sboru pan Jiří Dokoupil se podílel
jako spoluautor na vydání knihy Tovačovské
zámecké nokturno. V této knize, ve stati Josef
Borocký – hanácký muzikant, píše o jeho lásce
k hanáčtině a o jeho hudební činnosti také hodně spjaté s naším chrámovým sborem, jehož
byl dlouholeým dirigentem a sbormistrem.
Kromě této knihy vzpomínek z prostředí našeho sboru vydal také Jiří Dokoupil soubor
tří videokazet (12 hodin), na kterých jsou
naﬁlmována naše vystoupení od roku 1997
do roku 2007.
Jiří Dokoupil

Všechna naše vystoupení doprovází kvarteto
(2 trubky, pozoun a kontrabas) velmi kvalitních hudebníků.
Část zpěváků sboru zpívá na pohřbech.
Značná část činnosti nás ještě letos čeká při
adventních a vánočních koncertech. Zatím ještě nevíme, kde kromě pravidelných půlnočních

Vaše připomínky, názory, náměty
a komentáře k dění v našem městysu
či ke Zpravodaji samotnému
posílejte nejlépe e-mailem na adresu
zpravodaj@post24.cz.
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Orientální tanec
Historie a vznik
Orientální tanec patří mezi nejstarší tance
světa a jeho hlavní kolébkou jsou Egypt, Turecko, Sýrie, Indie, Řecko a Severní Afrika.
V každé zemi se vyvíjel samostatně, v souladu
s charakterem a daným náboženským proudem té které země, a proto má i svá speciﬁka,
která spočívají v rozdílném rytmu, dynamice,
typických prvcích a kostýmech.
Původně nebyl myšlen jako tanec pro obdiv
diváků, ale spíše jako chrámový tanec žen pro
ženy, povzbuzující ženskou energii a sílu, která se znásobuje v kolektivu a souvisí s energií
Matky – Země a s oslavou kultu plodnosti.
Z toho důvodu jej ženy tancovaly i při porodu,
neboť charakteristické pohyby spojené s tímto
tancem (shimmy, třasy) usnadňovaly dítěti

cestu z mateřského lůna a ženy shromážděné
a tančící kolem dodávaly sílu rodící ženě.
Zdravotní účinky
Zdravotní účinky orientálního tance jsou
velmi široké, a to jak pro fyzickou stránku,
tak pro stránku psychickou, protože zmírňuje
deprese a úzkosti a probouzením ženskosti
zvyšují podstatným způsobem sebevědomí
každé ženy. Dále nenásilně podporuje kreativitu, probouzí intuici, uvolňuje emoce a bloky
v proudění energie.
Z hlediska tělesného pak slouží jako příjemná
rehabilitace, zmírňuje bolesti především zad,
obnovuje celkově svalovou rovnováhu a koordinaci pohybu, odbourává tuky (zejména na
bříšku, bocích, stehnech a zadečku), pomáhá
při rekonvalescenci po zlomeninách, zlepšuje

dýchání a přirozeným zpevňováním svalstva
v břišní a pánevní oblasti značně zlepšuje sexuální život ženy.
V neposlední řadě také usnadňuje početí, celý
průběh těhotenství včetně porodu samotného
a zmírňuje menstruační a klimakterické potíže.
Orientální tanec lze tedy tančit, v jakémkoliv
věku a kondici, jen tak pro potěšení, na odiv,
jako rehabilitaci nebo – což je asi jeho nejvýznamnější přínos – jako cestu k poznání sebe
sama a své ženskosti.
V novém roce by měl být otevřen v naší obci
kurz zaměřený na orientální tanec pro začátečnice, který by probíhal jednou či dvakrát
týdně v prostorách, které budou v nejbližší
době upřesněny.
Bližší informace na tel. čísle 608 072215
(Mgr. Jana Pavlíčková)
nebo přes mail Mahin1@seznam.cz

Představujeme ﬁrmu: LinaPlast, s.r.o.
Co vlastně znamená Linaplast? Název vznikl
jako spojení slov lisovna, nástojárna a plastové
výrobky, které jsou ﬁremním hlavním vývozním artiklem. A plastové výrobky? Mnozí
z nás si neuvědomují, že plasty jsou naším
denodenním společníkem a provázejí nás od
ranního hrnku kávy po večerní kartáček na
zuby. A spoustu z těchto každodenních drobností vyrábí naše ﬁrmička. Když vzpomeneme
nedávný svátek Všech svatých, tak kalíšek,
ve kterém hořela svíčka pro vaše blízké nebo
tuba lepidla, kterým jsme se pokoušeli nalepit
upadenou stuhu ze vzpomínkové kytice, mohl
být vyroben v Kalicích. Ale naším hlavním
sortimentem jsou řadicí páky do aut. Taková
chuťovka, se kterou se málokdo z nás setká,
je řazení do BMW (viz.foto), můj osobní názor je, že je to nádherný designový kousek.
A kdo by uvěřil, že základ vznikl v jedné malé
nenápadné vesničce, která je také rájem pro

o drobné podnikatele, občas si uděláme i radost a vyrobíme si pro sebe třeba stavebnici
vláčku, velké majitelovo hobby. Městys Kralice nám podává pomocnou ruku v zajišťování
různých ﬁremních kulturních akcí a my mu za
to oplácíme různými sponzorskými dary, kterými podporujeme dění v tomto koutku kraje.

podnikatele. Její blízkost u okresního města
a dálnice jí dává neskonalou výhodu.
Vyvážíme díly do všech zemí EU i Ameriky,
a proto vás určitě napadne, jestli se nás dotýká
celosvětová krize v automobilovém průmyslu.
Pravdou je, že velmi málo. Je to dané především naším výrobním sortimentem. Nepreferujeme jen velké automobilky jako je Škoda
Auto, Audi a koncern VW, ale zajímáme se

Představujeme ﬁrmu: Kadeřnictví Pavla Koudelková
Poskytujeme služby dámského, pánského
a dětského kadeřnictví a v rámci našich služeb
nabízíme: střihy, přelivy, barvení, melírování,
trvalá, regenerační zábaly, masáže, slavnostní
účesy, headlines.
Taktéž nabízíme prodej značkové italské vlasové kosmetiky a poradenství v oboru. Jako
novinku pro rok 2009 připravujeme prodlužování a zhušťování vlasů.
Nově nabízíme možnost zakoupení dárkových
poukázek na naše služby v různých hodnotách
jako dárek pro Vaše blízké.
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Najdete nás: Komárov 165, Kralice na Hané.
Otevírací doba:
Po, Pá: 9-12 14-18
Út, Čt: 9-12
St:
14-18
So:
dle tel. dohody.
Tel.: 775 285 633
www.kadernictvi-kralice.eu
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Představujeme ﬁrmu: Karel Skácel - Statek Kralice
1. Mohl byste krátce představit Vaši ﬁrmu?
Co je hlavní náplní její činnosti?
Firma Statek Kralice jako taková vznikla
v roce 1994 privatizací bývalé šlechtitelské
stanice od pozemkového fondu. Ke způsobu
nabytí statku velkou privatizací z roku 1993 se
vrátíme v některém z příštích čísel kralického
zpravodaje. Hlavní náplní činnosti je rostlinná
a živočišná zemědělská prvovýroba, za vedlejší činnost považujeme služby občanům spojené se zemědělskou prvovýrobou, např. orba,
sklizeň obilovin a pícnin, nakládka materiálu,
doprava, pronájem bytových a nebytových
prostor aj.

Automatická dojírna
Podnik hospodaří na celkové výměře 250
hektarů orné půdy a chová 240 kusů skotu.
Rostlinná výroba je zaměřena z hlavní části
na pěstování obilovin, okopanin a krmných
plodin (kukuřice, vojtěška). Dále udržujeme
travní porosty biokoridoru kolem Bedihoště
a část prostějovského letiště. Živočišná výroba
produkuje jako hlavní produkty mléko, jatečná
a chovná zvířata. K datu 1.12.2008 máme ve
stájích 79 dojnic, 135 kusů mladého dobytka
a 26 telat. Celkový roční objem výroby zemědělských komodit činí: Mléko - 400 000 litrů,
maso – 36 tun, řepka - 90 tun, pšenice- 550
tun, ječmen - 400 tun, kukuřice zrno 100 tun,
cukrová řepa- 1100 tun.

bylo v našem případě. Způsob pěstování rostlin se nijak zásadně nezměnil, když pominu
modernizaci mechanizace. Živočišná výroba
doznala změny ve prospěch „welfair“ (životní
podmínky) zvířat přebudováním zastaralého
vazného ustájení na ustájení volné, zavedením
vzdušných odchovů telat a vybudování výběhů
pro mladý skot.
4. Je nyní zemědělská výroba více šetrnější
k životnímu prostředí než-li dříve a projevuje se tato skutečnost nějak například na
stavu zvěře na Vašich polnostech?
Zodpovědně mohu říci, že se ekologická
stránka zemědělství rapidně zlepšila, doby
hnojivové a chemické anarchie na poli výživy
a ochrany rostlin jsou již dávno pryč. Směrnice EU nás tlačí zásadně omezovat dávky
hnojiv i chemických prostředků, přikazují
nám, kde smíme a kde ne skladovat hnůj, kdy
jej smíme rozhazovat a další pro zemědělce
nepochopitelná omezení a zákazy značně
komplikující práci v oboru. Výrazných změn
k lepšímu doznalo i odpadové hospodářství
vlivem přísnějších kontrol nákládání s odpadními vodami a ropnými produkty. Stavy zvěře
bych mohl s jistou dávkou humoru přirovnat
k úrodě meruněk- jeden rok jsou, druhý nemusí a to bez ohledu na zásah zemědělců svým
hospodařením na poli.
Změny nenastaly pouze na poli ekologie, ale
i citelným zvýšením nároků na kvalitu komodit vyráběných v zemědělství. Hygienické
a kvalitativní normy již nedovolí sebemenší
zaváhání při výrobě a za každý nestandard
čeká zemědělce nemalá sankce. Největší bolestí dnešního zemědělce jsou výkupní ceny
všech produkovaných komodit. Uvedu malý
příklad: litr baleného mléka s obsahem 3,5%
tuku stojí v obchodě cca 15 korun, naše mléko
obsahuje 4,2 % tuku a průměrná roční výkup-

ní cena činí 7,10 Kč. Kilogram mouky stojí
8 korun, zemědělec dostane za kilogram pšenice 2,70 Kč.
5. Dnes je velice populární agroturistika
a z Prostějova k nám konečně dorazila
cyklostezka... Máte nějaké plány v tomto
ohledu (například vyjížďky na koni)?
V současné době chov koní neplánuji, ale
z nastupující generace je o tuto aktivitu cítit
zájem, tudíž v horizontu několika málo let je
tato možnost agroturistického vyžití na naší
farmě velmi reálná.
6. Všiml jsem si, že v areálu pivovaru probíhají nějaké demoliční práce. Mohl byste
říci, jaké tam máte záměry?
Důvodem demolicí v areálu pivovaru je náhrada některých objektů v havarijním stavu
za nové garáže s možností jejich pronájmu
případným zájemcům.
7. Existuje možnost si u Vás zakoupit nějaké
zemědělské výrobky, popřípadě poskytujete
občanům nějaké vybrané služby, např. formanku, pronájem prostor apod.?
Možností spolupráce je mnoho, prodáváme
v pondělí, středu a pátek od 16 do 16.30 hodin
v ceně 12 korun za litr plnotučné mléko tzv.
“prodej mléka ze dvora“. Prodávané mléko
podléhá přísným hygienickým normám,
které jsou pravidelně (nejméně 2x měsíčně)
kontrolovány. Po domluvě je možné odkoupit
jakékoliv komodity z oblasti rostlinné výroby
(obilí, seno, sláma aj.). Snažíme se vyhovět
všem zájemcům o různé služby, které jsme
schopni poskytnout naší technikou a prostorem v areálu statku. V našem areálu již našlo
útočiště několik ﬁrem podílejících se také na
zaměstnanosti v obci a okolí.

2. Kolik máte zaměstnanců, eventuálně,
máte momentálně nějaká volná místa?
V současné době zaměstnáváme 12 pracovníků, z toho 5 v živočišné výrobě. Na sezónní
práce zaměstnáváme dalších 4-5 brigádníků.
Volná místa v současné době nenabízíme,
nicméně s kvalitními pracovníky budeme rádi
jednat o možném uplatnění v naší ﬁrmě.
3. Jak moc se u Vás změnil způsob hospodaření v zemědělství po roce 1989?
Po přechodu většiny ﬁrem do soukromého
vlastnictví došlo k podstatným změnám v ekonomice podniku, tzn. vyšší důraz na snižování
nákladů, zefektivňování využití pracovních sil
a mechanizačních prostředků. Nejinak tomu
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Všimli jste si také?

Sloupek tety Šárky

Pozornosti jistě neuniklo vybudování cyklostezky mezi Kralicemi a Prostějovem.
Prostějovská ulice tím získala novou tvář.
Doufejme, že příjemných vylepšení se
doč-káme i na ostatních ulicích. Rozpočet
na opravu cest a vybudování chodníků byl
vyhotoven, nyní musíme jen doufat, že se
v rozpočtu vyčlení peníze a získá povolení
na jejich realizaci. Myslím, že tato zpráva
udělá radost těm, kteří s nepřítomností
chodníků denně zápolí.
Tak už je to tady... bezpečnější a rychlejší spojení pro ...cyklisty s Prostějovem.

Náměstí je opět o něco veselejší, barevnější... Jak se líbí nová fasáda Sokolovny vám?



Co napsat závěrem. Že všem přeji veselé
svátky vánoční, šťastnou cestu na půlnoční.
Pod stromečkem velký ranec, na Silvestra
pěkný tanec. Do muziky lehký krok a pak
šťastný nový rok!
Šárka Soušková

To se nám nelíbí

Kralický zpravodaj
Vydává: Městys Kralice na Hané
Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané
Náklad: 600 kusů. E-mail: zpravodaj@post24.cz.
Redakční rada:

Tato křižovatka je místem, kde bohužel vyhaslo již několik lidských životů... Buďte opatrní, až tudy budete projíždět!
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Prostřednictvím těchto řádků bych chtěla
poděkovat učitelům ze zdejší základní školy
za přípravu nádherné besídky ke Dni matek.
Přítomné maminky i babičky byly vystoupením dětí velice potěšeny a překvapeny
nádherným výkonem svých dětí. Slovy diváků, všem, co se podíleli na vystoupení,
děkujeme za nádherný kulturní zážitek.

Šéfredaktor: Pavel Dočkal. Redakce: Pavel
Kolář, Mgr. Ivana Černá, Soňa Švédová, Šárka
Soušková. Zlom a sazba: Pavel Navrátil.

www.computermedia.cz

To se nám líbí

☺

Dostalo se mi upozornění na množení se
psích exkrementů v našich ulicích. Možná se vám to stalo také. Vykračujete si
a najednou šláp! Noha vám ujela po psím
lejnu. V duchu si zanadáváte, očistíte botu a
pokračujete dál. Příjemné to rozhodně není,
proto bych byla ráda, „nejen já“, kdyby
pejskaři venčící své čtyřnohé miláčky měli
u sebe sáček a ony psí hromádky uklidili. Ve
městech na pejskaře dohlíží městská policie.
U nás všímaví spoluobčané. Proto prosím,
pejskaři, buďte ohleduplní a ukliďte po svém
psím kamarádovi!

Vyrobila Computer Media s.r.o.

To se nám líbí

☺

Vážení spoluobčané,
po několika měsících se vám dostává do rukou další číslo našeho zpravodaje. Doufám
že vás našich pár stránek zaujalo a rádi jste
si zpravodaj přečetli. Opět chci upozornit
na možnost publikování článků v našem
zpravodaji. Všichni, co mají nějaký nápad,
připomínku či názor, nám mohou poslat příspěvek do naší e-mailové schránky.

