Červen 2009 / 3. ročník / 1. číslo

Vážení spoluobčané,
vychází nám první číslo Kralického zpravodaje
v roce 2009. Příroda se nám probudila ze zimního spánku, jaro přeskočila a máme téměř letní počasí. Příroda na jaře dotváří pěkný vzhled
našeho městyse, ale přesto jsou mezi námi nezodpovědní spoluobčané, kteří ničí náš majetek
a je jim lhostejno, jak to na
návsi vypadá. Nevhodné
parkování vozidel, ukládání
odpadu u kontejnerů , to vše
je vizitkou našeho městyse.
Bohužel!
Svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu je
3 x ročně a nejbližší termín
svozu bude v září, apeluji na
vás, občany, zamyslete se
nad tím, je to ku prospěchu
nás všech!
V současné době probíhá
rekonstrukce místních komunikací. Opravují se ulice

Občasník městyse

U Pivovaru, okolo sokolovny, Zátiší, Sportovní
a Faremní. Přibudou nová parkoviště u pekárny a u kulturního domu. Rekonstrukce bude
probíhat ve spolupráci s vámi občany tak, aby
nedocházelo ke zbytečnému omezení.
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi vás
chci pozvat na Kralecke klebete 13. června
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2009, na Vitoňské hody 14. června 2009 a zájezd do středních Čech ve dnech 19. – 20. června 2009 a hlavně na Hodové slavnosti , které se
uskuteční 15. – 16. srpna 2009. Závěrem chci
poděkovat všem, kterým není lhostejný vzhled
venkova a podílí se na dalším rozvoji našeho
městyse.
Pavel Kolář

Slavnostní otevření cyklostezky přilákalo stovky zájemců
23. 5. 2009 v 10 hod. se slavnostně otevřela
cyklostezka mezi Kralicemi a Prostějovem.
Po přestřižení pásky zahájili jízdu Beruška a
Brouk Pytlík. Za nimi vyrazilo asi sedm set
cyklistů nejrůznějšího věku.Na stezku vyjelo i

dvoukolo s dobově ustrojenou posádkou Mezi
účastníky byla i skupinka zástupců kralického
Sokola, na zádech měli nápis „Sokol v akci“.
A myslím, že byl velmi výstižný! U Kralického Háje čekalo na účastníky malé občerstvení,
které podávala hlídka Obecní policie. Pro ty,
co nemohli dál, bylo i stanoviště poslední
pomoci.
Cesta pokračovala. Další zastávka byla
v Biskupcích. Pro vyprahlé a hladové cyklisty
bylo připraveno občerstvení, pro malé skákací
hrad a projížďka na koni. Po načerpání sil se
pokračovalo v jízdě. Konečná byla v Kralicích
v Sokolském parku. Tam bylo vystoupení
lasaře, trenažér lasování. Dobroty z udírny,
servis na kola a případná zdravotní pomoc.
K příjemnému posezení hrála reprodukovaná
hudba. Při příjemné muzice se nejen sedělo,
dokonce se i tančilo. Myslím, že zprovoznění

cyklostezky bylo velice příjemné, přálo nám
i počasí. Dobře připravený bohatý program zabavil malé i velké. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě náročného programu pro sobotní den
podíleli. Co více si přát, aby cyklostezka dobře
sloužila a v našem regionu jich jen přibývalo.
Šárka Soušková
1

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Přivítali jsme ...
Jméno
Zuzana Nováková
Leona Kašpárková
Tereza Pačínová

Datum nar.
9.12.2008
15.12.2008
21.3.2009

Bydliště
Kralice na Hané, Komárov 349
Kralice na Hané, Prostějovská 229
Kralice na Hané, U Pivovaru 92

Ať se let do života
vydaří

Opustili nás ...
Jméno
Oldřich Janošík
Anna Coufalová
Ing. Vojtěch Zatloukal
Karel Závodský
Vlasta Hanzalíková
Berta Bubelová
Drahomír Petrásek
Milan Blash
Jiřina Svítková

Datum úmrtí
16.12.2008
29.1.2009
16.2.2009
27.2.2009
1.4.2009
16.4.2009
6.4.2009
25.5.2009
28.5.2009

Bydliště
Kralice na Hané, Komárov 179
Kralice na Hané, Krátká 458
Kralice na Hané, Kraličky 20
Kralice na Hané, Masarykovo nám. 41
Kralice na Hané, U Mlýna 79
Kralice na Hané, Komárov 223
Kraličky 30
Kralice na Hané, Čechůvská 249
Kraličky 3

Fotoreportáž - Otevření cyklostezky

Akce, které
plánujeme
• Kralecke klebete 13. června 2009,
• Vitoňské hody 14. června 2009
• Zájezd do středních Čech ve dnech
19. – 20. června 2009
• Hodové slavnosti , které se uskuteční
15. – 16. srpna 2009.

Zájezd Praha
19. 6. - 20. 6. 2009
Odjezd 19.6.2009 v 6:30 hod z Kralic.
Program pátek
Vyšehrad, ubytování, oběd, večer divadlo Semafor (hudební komedie), prohlídka Starého
města
Program sobota
Snídaně, prohlídka Národního nebo Stavovského divadla, Malá Strana, Kampa, Hradčany, Petřín, před odjezdem nákupní centrum
Chodov, návrat asi ve 22 hodin.
Záloha 500,- Kč (ubytování, divadlo)
Přihlášky a úhrada zálohy na úřadě městyse
Kralice na Hané.
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Beseda
s důchodci

V neděli 19.dubna 2009 zastupitelstvo městyse Kralice na Hané pořádalo pravidelnou besedu s důchodci,která se koná každým rokem
vždy první neděli po Velikonocích a to již 37
let.Po slavnostním přípitku starosty pravidelně
vystupují žaci MŠ a ZŠ se svým kulturním pořadem.Dále vystoupily sokolské ženy s dětmi
v kulturním pořadu z cirkusového prostředí.Po
nich následovala malá ukázka taneční školy
a závěrem následovalo kulturní představení
agentury Mořkov v pořadu Dostaveníčko.Kdo
přišel v neděli do kulturního domu, aby strávil
velmi příjemné odpoledne, nebyl rozhodně
zklamán.Velký dík patří všem vystupujícím.Negativní vliv na vystoupení měla samozřejmě násilná loupež v kulturním domě. Díky
včasnému zásahu Policie ČR mohla plánovaná
„beseda“ pokračovat v daném termínu.

Představujeme ...

Školní kuchyně
Všeobecně je známo, a psalo se i různých
novinách, že školní vývařovny jsou většinou
velmi kvalitní – co se týče rozmanitosti jídel
i hygieny. Jsou totiž zaměřeny přímo pro cílovou skupinu – děti.
I kuchyně v Kralicích na Hané splňuje přísné
podmínky. Např. tzv. SPOTŘEBNÍ KOŠE – ty
určují, kolik má dítě za měsíc zkonzumovat
kilojoulů (kJ), bílkovin, minerálních látek,
vitamínů atd. v potravinách jako jsou ryby,
mléko, mléčné výrobky, zelenina, ovoce. To
vše se sčítá. Hygiena se na jídelníček dívá
a kontroluje skladbu jídel, z nichž dělá pravidelné rozbory příslušných látek obsažených
v jednotlivých potravinách.
Vedeme děti ke zdravé výživě a správným
stravovacím návykům. Vše ale samozřejmě
začíná doma v rodině a v postojích rodičů
k jídlu. Dítě, které je zvyklé na španělského ptáčka s rýží a my ho podáme třeba
s bramborem, se tváří odmítavě, ale právě ve
společném stravovacím zařízení se naučí, že
jiná kombinace jídla nemusí být špatná. Jídlo
nesmí být pro dítě stresem ani trestem. Jíme,
abychom byli zdraví. Kladnou stránkou je pro
děti oběd v kolektivu a mnohdy nás překvapí
jejich reakce.

Vedoucí jídelny spolu s kuchařkou a dostupností potravin musí vyřešit jídelníček tak, aby
splňoval normy hygieniků. Což se všeobecně
uznává jako pro děti to nejlepší.
Další důležitou součástí stravování je tzv.
pitný režim. Děti dostanou ke každému jídlu
i pití, které je k dispozici také přes celý den.
Nápoje střídáme. Mléko, které je pro vývin
nejdůležitější, podáváme různě ochucené, aby
děti stejná chuť neomrzela. Dále jsou to džusy
s vitamíny a hlavně čaje různých příchutí.
Nesmíme zapomenout na zeleninu a ovoce.
Do spotřebního koše se počítá jak zelenina
vařená či dušená, tak ovoce čerstvé i kompotované. Se zeleninou a kompoty se děti moc
nekamarádí. Musíme apelovat na rodiče, aby
dětem dávali hlavně zeleninu v syrovém stavu
i doma. Nejsou všechny děti stejné. Některé
si přidají, jiné odsunou jakoukoli zeleninu na
kraj talíře a žádnou nesní.
Co říci na závěr? Třeba to, že se rozhodně
nebojíme novinek, které nám dealeři nabízejí.
Všichni se snažíme, aby byl jídelníček pestrý,
a když dětem přečteme, co mají k jídlu, tak se
nejčastěji ozývá MŇAM.
Kolektiv kuchyně v MŠ

Rekonstrukce tenisového kurtu
Se sluníčkem se zazelenaly nejen louky, ale i
místní tenisový kurt. A proto nezbylo, než se
vrhnout na jeho rekonstrukci.
Dvě soboty se členové TJ Sokol Kralice na
Hané a dobrovolníci z řad občanů věnovali
této činnosti.
Odstranili ořezané větve a spadané listí.
Bylo nutné sejmout vrstvu antuky s mechem,
která se odvezla i s listím do kompostárny
SPRESO.

Následovalo roznášení nové antuky a srovnávání povrchu. Pak se už jen kropilo a válelo.
V dobré atmosféře brigádníci zvládli i nutnou
úpravu altánku.
(zaplenka)
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„PRODAL BYCH SVÉ DÍTĚ?“
Jsou to velmi silná slova. Všichni známe odpověď a přesto jsme někdy schopni obětovat své
děti vlastním přáním, představám,neustálému
shonu a touze po majetku.
Při pohledu do historie můžeme vidět,že byli

uvědomit,jak je důležité všímat si potřeb druhých lidí a vzájemně si pomáhat.
Většina z nás neprožívá takovou materiální
chudobu jako ve zmíněné legendě, ale možná
musí prožívat v dnes tak uspěchaném světě
chudobu duchovní – nedostatek projevené
lásky. Děláme si starosti o budoucnost našich
dětí, chceme, aby se mohly mít lépe než my.
Budou se mít lépe, pokud si každý den na ně
uděláme čas, vyslechneme je a budeme jim
dobrým příkladem v pomoci druhým. Dáme
jim přednost před televizí a našimi zájmy. Jen
tak můžeme mít naději, že si budou v dospělosti pomáhat a nebudou lhostejní k potřebám
druhých.
Máme oči, abychom viděli, uši, abychom slyšeli, co potřebují také druzí lidé. Mějme dobré
srdce, abychom druhým rozuměli, mějme odvahu zastavit se tam, kde to bude potřeba.

Naše současnost
i budoucnost
v Kralicích
Je velmi příjemné psát pro lidi, z nichž většinu znám a potkávám na náměstí, ulicích a
uličkách, v hospůdkách, zahrádkách atd. Ano,
Kralice mají v sobě něco, co mi v Praze chybí.
Kontakt s lidmi a minimální anonymita.
V Praze čtu internetové stránky a dovídám se
na nich o všem, co se v městysi děje. A proto
se těším na to, že 23.května bude otevřena
nová, lákavá a dosti dlouhá cyklostezka, 2.
května se budou upalovat čarodějnice, což také
není nezajímavá podívaná, Velmi často jsem to
vídával při svých návštěvách Vimperka. A
vždy poslední dubnový večer, tedy v začátku
Filipojakubské noci, se děly na scéně přírodního divadla parádní všelijakosti! Ve Vítonicích
by v červnu měly proběhnou hody a v srpnu
pak vrcholí hodová sezona v sobotu a v neděli
v Kralicích, v kostele a v Zákostelí.
Líbí se mi pojmenování ulic v Kralicích.
Převážně podle toho, kam se po nich ujíždí. Biskupická, Prostějovská, Bedihoštská,
Hrubčická, Olomoucká, ale i pojmenování
Krátká, U Pivovaru, Úzká, Zahradní, Hlavní,
i to je realita. A protože v Kralicích funguje
Sokol a byla sokolovna, je tu Tyršova ulice, po
níž se obyčejně vracím na kole, když jedu ze
hřbitova. Prostě kolo – sport – Tyrš! Tato ulice
končí u památného stromu. Také jistě rarita.
Ne každá obec ji má.

rodiče nuceni posílat své děti pracovat,aby
měli šanci na přežití.Podobnou situaci popisuje stará legenda O třech zlatých jablkách,kterou jsem ztvárnili spolu s dětmi 6.12. na svátek
sv. Mikuláše na místní faře.Přenesli jsme se do
města Myry,kde v jednom malém domě bydlel
Antonio se svou ženou a třemi dcerami. Antonio se dostal do velmi tíživé životní situace,
aby celá rodina neměla co jíst. Přesto odolal
nabídce hostinského,který si chtěl koupit jednu z jeho dcer. Z této neřešitelné a beznadějné
situace je vysvobodil svým darem - třemi zlatými jablky - tehdejší biskup sv. Mikuláš.
Vraťme se ale zpět do našich dnů. Tento sv.
Mikuláš přišel také obdarovat svou bohatou
nadílkou všechny zúčastněné děti. Společně
jsme tak prožili pěkné chvíle.Děti si mohly
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Nerudova ulice! Hledal jsem v nejrůznějších
zdrojích a tisku, jaký vztah má můj milovaný
Jan Neruda ke Kralicím. Nic jsem nenašel.
Takže vztah k Nerudovi mají Kralice a já to
plně respektuji. Přiznám se i k tomu, že není
žádného mého pobytu v Kralicích, abych si
znovu nepřečetl jeho Povídky malostranské.
Čtu i jeho verše – Balady a romance, Prosté
motivy, Písně kosmické a zdá se mi, že Neruda na Hanou patří. Ostatně, je to jeden z mé
trojky nejoblíbenějších básníků, kterou ještě
tvoří Vítězslav Nezval a František Halas.
Takže, přátelé, utíká to, utíká a pomalu bych
měl připomenout ještě 28.září se jménem
sv. Václava. Jedna z verzí uvádí rok jeho smrti
s devítkou. V říjnu budeme slavit zrození republiky v r.1918 a 17.listopadu dvacet let od
pádu totality.
A potom? O tom v dalším psaní do prosincového Zpravodaje.
Zdravím vás a přeji hezké jarní, letní a podzimní dny.
Váš Dr. Jiří P f e i f e r

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Pozvánka na Vítonické hody
Vážení a milí spoluobčané,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat
(nejen „Vítoničáky“ a „Kraličáky“, ale též
všechny přespolní přátele Vítonic) na tradiční
„Vítonické hody“ s každoročním kláním o putovní poháry v soutěžích „O nélepši vitoňské
vdolek“ a „O nélepši vitoňskó pálenko“, která
se uskuteční v neděli 14. června, den před
svátkem patrona naší obce - svatého Víta od
15.00 hodin na prostranství u kapličky Svatého Víta ve Vítonicích.
Program je připraven následující:

• 13.00–14.00 - příjem soutěžních příspěvků
(vdolků, pálenky) u kapličky
• 15.00-15.20 - obřad požehnání obci, uctění
památky a položení kytice k památníku
umučeným a padlým hrdinům z naší vesnice v obou světových válkách
• 15.25 – uvítání hostů starostou obce
• 15.35 – volná zábava: soutěže a hry pro
děti, řetízkový kolotoč, trampolína a cukrová vata, hodnocení vdolků a pálenek,
občerstvení – točené pivo, uzeniny, taneční
zábava, posezení se sousedy, vyhodnocení

soutěží o putovní pohár „O nélepši vitoňské
vdolek“, „O nélepši vitoňskó pálenko“
Vezměte s sebou své rodiny, přátele, dobrou
náladu, popřípadě nějaké pochutiny, které vám
průběh oslav zpříjemní. Pro děti je díky přispění sponzorů připraveno mnoho cen a dobrot
pro mlsné jazýčky.
Všem sponzorům děkujeme a jejich příspěvků
si velice vážíme!
Srdečně zvou a na viděnou
se těší pořadatelé!

Bruslení v sokolském parku
Na začátku letošního roku se sokolům podařilo využít mrazivé počasí a ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči připravili ledovou plochu, kterou mohli více než dva týdny využívat
dospělí i děti k bruslení.
Ještě před oblevou se podařilo uspořádat rej
masek. Nejkrásnější maskou byla vyhlášena
Kristina Pospišilová a nejlepší bruslařkou
Zuzana Koleňáková. Pro děti byly také připraveny bruslařské soutěže. O muziku a ozvučení
se postaral DJ Roman Fojtík. Pro účastníky
bylo připraveno na zahřátí svařené víno, čaj
a párky v rohlíku. Za slunečného počasí, na
pomalu rozpouštějícím se ledu, se všichni
dobře bavili.
Josef Špaček

Pálení čarodějnic 2009
Tak jak už se v Kralicích na Hané stalo příjemným zvykem, i letos členové TJ Sokol zorganizovali akci „ Pálení čarodějnic“.
Byl to již šestý ročník s datem konání
2. 5. 2009.
Organizátoři se připravovali týdny dopředu a
neponechali nic náhodě.
Sraz zúčastněných byl stanoven na 15:30 před
místní sokolovnou. V hojném počtu se v převlecích čarodějnic, dostavilo nejen nespočet
dětí, ale i dospělých a originalita a nápaditost
masek vyrážela dech.
Průvod prošel částí Kralic a zamířil do sokolského parku.

Pro děti byly připraveny různé soutěže pochopitelně za sladké odměny. K poslechu hrála
hudba a většina návštěvníků neodolala dobrotám z udírny a grilu.
Po setmění vystoupila ostravská skupina Folleto se svoji ohnivou šou. Předvedli bravurní
kreace v podobě plivání ohně a žonglování s
ohnivými koulemi.
Závěr dne patřil tradičně diskotéce.
Šestý ročník se vydařil i díky pěknému počasí
a už se těšíme na další akce pořádané neúnavnými členy místního Sokola.
Eva Peková
TJ Sokol Kralice
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Zdravotní kurz na základní škole Plavání se školou
„Hurá, už je tady autobus,“ volají nadšeně
všechny děti, když před školou zastaví v pátek
ráno autobus, který je zaveze na plavání.

Na naší základní škole je již tradicí, že žáci
3.ročníku každoročně absolvují zdravotní
kurz. Zde se učí základům poskytnutí první
pomoci, ošetření drobných poranění, různé
obvazové techniky . Předvádějí nejrůznější
modelové situace , u kterých je samozřejmě
pořádná legrace.
Již druhým rokem se děti vše učí pod vedením
paní Marie Navrátilové. Své letité zkušenosti
z praxe dětem předává s velkou trpělivostí
a ochotou , za což jí velmi děkujeme.

Od druhého školního pololetí absolvují totiž
žáci v rámci tělesné výchovy plavecký výcvik.
Účastní se ho všichni žáci naší školy. Ti menší
se učí plavat v malém bazénku na ZŠ Dr. Horáka
a starší žáci už plavou ve velkém bazéně
v prostějovských lázních.

Svatý Hostýn 2008
Jednoho dne jsem obdržela od manžela mé
sestřenice pana Zdeňka Horáka kopii listu z
časopisu Čtrnáctideník města Kroměříže o
historii vzájemných styků krajanských misií.
Je v něm zmiňován také páter Filip Malý
– jezuita, který v září 1879 odjel do Ameriky, kde mezi vystěhovalci ve státě Nebraska
pracoval 11 let jako misionář. Všude ve světě

páter Malý vzpomínal na Moravu. Z Ameriky
se vrací nejprve do Trenčína, pak na Velehrad
a konečně v roce 1911 na milovaný Hostýn,
kde 12.5. 1912 zemřel a dle svého přání zde
byl i pohřben. Jeho hrob byl vlastně prvním,
základním teprve později vzniknuvšího hřbitůvku. Dalším sdělením v dopise byla informace, že právě tento páter Filip Malý byl můj
pra..pra..pra..prastrýc. Ze zvědavosti
jsem se chtěla na
Hostýn
podívat.
Manželé Špačkovi
pořádali zájezd v
sobotu 20.6. 2008
– tedy vzhůru,
přidala jsem se k
účastníkům. Nastala sobota – krásné
počasí,
vznešená
nálada.
Autobus
byl plně obsazen,
můžeme
vyrazit.
Mou společnicí se

Takže místo běhání, skákání, kotoulů vpřed
a vzad tady děti plní pokyny plavčíků : „Zabublej do vody! Dej nohy jako žabička! Lehni
si na vodu! Splývej!“ A všichni se pilně snaží,
aby se naučili nebát se vody a hlavně umět
plavat. To se tady naučí postupně všechny děti
a mají z toho radost jak ony, tak i my učitelé.
Vždyť naučit děti plavat je do života potřebné.
Mgr. Lenka Nováková

stala Hana Blahoušková s pohodovým vnukem
Vojtíškem. Znala Hostýn, nebyla tam poprvé,
a tak jsem se nechala unášet její společností,
výkladem, čekal nás i společný oběd. Prošly
jsme novu křížovou cestou – je nádherná!
Nevynechaly jsme ani stylové krámky a mši
v kostele. Celý den proběhl v pohodě a ke
spokojenosti nás všech. Na Hostýně jsem byla
poprvé, byl to pro mě nevšední zážitek. Chtěla
bych tímto poděkovat i manželům Špačkovým, že mi umožnili se zájezdu zúčastnit.
A ještě jeden odkaz – po Jiřím Frébortovi, což
je známý Frybort z Jiráskovy Filosofské historie – máme dalšího „známého“ v literatuře. Je
to právě páter Filip Malý, o němž píše ve své
knize „K Bohu“ Jindřich Šimon Baar.
Alexandra Sklenářová

Už jste do toho taky šlápli???
Určitě ten pocit bezmocnosti znáte, když na
procházce dojde ke známému projevu vašeho
pejska a vy se bezradně rozhlížíte, jak s tímto
jeho produktem naložíte. Je několik možností.
První a celkem běžná je, že „hodíte nevšímáka“. Což je celkem bezohledné ke svým spoluobčanům a jiným pejskům. Psí exkrementy
jsou nepříjemné nejen chodcům, ale i lidem co
se starají o údržbu zeleně. Druhá možnost je
blízká všem slušným lidem, sehnete se a seberete do sáčku produkt svého miláčka. Jenže
v zápětí řešíte další problém, a to přímo nerudovskou otázku: „Kam s ním?“ Bohužel není
kam. Nezbývá, než zbytek procházky strávit
s nepříjemným obsahem sáčku v kapse, ruce
nebo nějakém příručním zavazadle. Ovšem
ještě můžete riskovat a pokusit se ho někomu
propašovat do popelnice. Jenže určitě se nese6

tkáte s pochopením majitele. Výsledkem jsou
chodníky, trávníky i předzahrádky znečištěné
psími výkaly. Hledala jsem, jaké řešení našli v
jiných městech nebo obcích. Někde mají speciální stroj na čištění, někde speciální vysavač,
ale nejčastěji jsou instalovány koše na psí
exkrementy. Tyto koše i se sáčky jsou umístěny tam, kde se nejčastěji pohybují majitelé
se svými psími miláčky. Na koších je návod
k použití, ale i přesto trochu osvěty a reklamy
neuškodí. Chvíli trvá, než si majitelé pejsků na
nový systém zvyknou, ale výsledek se určitě
dostaví. Určitě by stálo za to, aby se i u nás
několik takových košů rozmístilo. Oddechli
by si nejen pejskaři.
(zaplenka)
Poznámka red.: Roční poplatek ze psa je
v Kralicích symbolických 30,-Kč. A jinde?

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

AKTIVITY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V KRALICÍCH NA HANÉ
VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009
Práce pedagogického kolektivu mateřské
školy i dětí je organizována na základě plánu výchovné práce pro příslušný školní rok.
Program zachycuje činnosti výchovného,
vzdělávacího a sportovního charakteru. Z akcí,
na které se děti nejvíce těší, jsou návštěvy divadla, výlety do přírody, vystoupení pro rodiče
u vánočního stromečku, oslava Mezinárodního
dne dětí, loučení se s předškolními dětmi atd.

Velmi zajímavá byla setkání s umělci, kteří v
letošním roce navštívili mateřskou školu. S
Pohádkovou muzikou přijel herec z Přerova,
který zábavnou formou
seznamoval děti s některými pohádkami. Pět
poutavých
vystoupení
předvedli také herci
Maňáskového divadla z
Olomouce.
Před Vánocemi loňského
roku pedagogický sbor
připravil s dětmi posezení
u stromečku s kulturním
programem a s předáváním
vytvořených dárků.
Pro pohybově nadanější
děti je pravidelně pořádán
taneční kroužek, v letošním
roce jej navštěvuje 15 dětí.

Fotoreportáž

Stavění Máje v Kraličkách

Do výchovného programu je zahrnuta také
práce s keramickou hlínou. V případě zájmu
mohou svoji kreativitu od září vyzkoušet i
rodiče.
Pro velký úspěch v loňském roce se i letos
opakovaly návštěvy dětí v solné jeskyni v
Prostějově. Jednalo se převážně o děti postižené alergiemi, neboť jeskyně působí velmi
dobře na zlepšení imunitního systému. Děti
v solné jeskyni pobývaly jedenkrát týdně 45
minut, zde si hrály se solí, povídaly si o solné
jeskyni a relaxovaly. Lze konstatovat, že se dětem zvýšila odolnost vůči nemocem a celkově
lépe prospívaly.
Chod mateřské školy by nebyl možný bez
vydatné ﬁnanční pomoci ze strany Úřadu
Městyse v Kralicích na Hané, které byly
účelně vynaloženy, a to např. na ﬁnancování
inventáře do zahrady mateřské školy a návštěv
dětí v solné jeskyni.
Je snahou celého kolektivu, aby se děti do
školy těšily, získaly zde co nejvíce vědomostí
formou her a strávily v příjemném prostředí
bezstarostný předškolní věk.

foto: lou gross
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Ohlédnutí za rokem 2008 v souboru KLAS
Rok 2008 byl pro soubor KLAS náročný ve
výčtu akcí a zároveň úspěšný v ohlasech na
uskutečněná vystoupení. Kromě tradiční velikonoční obchůzky, vánoční besídky a dvoudenního tanečního soustředění se prezentovali
tanečníci, muzikanti a zpěváci dospělého
souboru Kralice na Hané na 24 festivalech,
slavnostech a podobných akcích u nás i v
zahraničí.

Mezi ty významnější patřily například vystoupení na Mezinárodním folklorním festivalu v Šumperku, na Mezinárodním festivalu
ve slovenské Dubnici nad Váhom či návštěva
a vystoupení ve Velkém Folkmaru na Slovensku, jehož soubor Folkmarčanka nás a naši

obec navštívil v roce 2007.
Jako již každoročně uspořádal v obci dva Hanácké
bály, červnové setkání
folklorních souborů „Kralicky klebety“ i prosincové
„ Adventní zastavení“.
V letošním roce se mimo
vlastních bálů, na kterých
kromě tradičního hanáckého folklóru s úspěchem
představil i nové půlnoční
číslo s názvem „Mrazík“,
stačil prezentovat na plese
Místní akční skupiny Prostějov venkov nebo na Dni
země v Prostějově.
Kalendář akcí a vystoupení
pro zbývající část roku 2009
se opět úspěšně zaplňuje. Jednou s z nich jsou i
„KRALICKY
KLEBETE“, které se letos budou
konat v sobotu 13. června
v areálu sokolského parku
v Kralicích a na které všechny srdečně zveme. Bohaté
občerstvení zde bude jako
každoročně zajištěno.

Soubory KLÁSEK a KLÁSEČEK
Dětský hanácký soubor písní a tanců KLÁSEK a jeho mladší sekce KLÁSEČEK se
během roku 2008 předvedl divákům na cca 13
vystoupeních.
Již v lednu se tanečníci s dětského souboru
KLÁSEK předvedli na celostátní soutěži pod
názvem „Zimní dětská olympiáda s Orbitem“,
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konané v Rožnově pod Radhoštěm, kde jako
jediní reprezentovali celý Olomoucký kraj.
V červnu se děti obou souborů, KLÁSKU i
KLÁSEČKU podílely na přípravě a vystupovaly na 7. ročníku „Kraleckých klebet“ a v
prosinci zase na „Adventních zastaveních“.
Ani o prázdninách nelenošily, ale část z nich

pilně připravovala svá vystoupení na „Moravskosleském krajském folklórním festivalu
- Frenštátských slavnostech“ pořádaných ve
Frenštátě pod Radhoštěm a na Čeladné 30.
srpna 2008. Zde představily hanácký region
v několika programech. Ať již to byl polední
program „Rodinné zpívání“, pořad „Děti na
Moravě“, nebo tradiční průvod souborů. Příprava slavila svůj úspěch, jak oceněním, které
děti dovezly, tak i dětskými zážitky z průběhu
festivalu.
Začátek roku 2009 zase zastihl oba soubory
v pilné přípravě, tentokrát na postupovou
přehlídku, které se dětské soubory účastní
jednou za dva roky. Čas věnovaný přípravě se
vyplatil, oba soubory sklidily pochvalu poroty
a starší KLÁSEK se přes okresní a krajskou
přehlídku umístil jako druhý nejlepší dětský
soubor z Hané. Jako takový byl také navržen
do celostátního výběru pro účast na folklorních festivalech.
Mimo zmíněné soutěžní přehlídky se děti v
tomto roce prezentovaly i na dalších akcích, ať
již to bylo „Honění Jidáše“ v Prostějově, kde
je při té příležitosti přijali a pohostili představitelé města, nebo jinde.
V nejbližší době je teď čeká tradiční dvoudenní soustředění v Mostkovicích.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Cvičení mužů
se Sokolem
Od září se začne nacvičovat skladba Sokol
Gim. Je to sklaba muži v skupince 36 cvičenců
bez žen. S ženami se bude nacvičovat později.
Volal mi Jožka Šrámek a přislíbil, že spolu
s námi začnou cvičit Přemyslovice, Němčice
a Vřesovice. Jak budeme něco umět, zase se
sejdeme asi v Němčicích nebo ve Vrchoslavicích na dolaďování drobností a určení míst
ve skladbě. Musíme se domluvit, kdo bude
cvičit.
Asi nás bude víc než na slet, ale to nevadí.
Spíš to bude lepší, protože Němčice se asi
nedomluví.
Cizinci jsou vítáni.

2. kralický turnaj v ping-pongu
V sokolovně dne 4.4.2009 proběhl 2. ročník
turnaje ve stolním tenisu. Na rozdíl od loňska
byl turnaj jednodenní. Čtrnáct přihlášených
hráčů bylo rozlosováno do čtyř skupin, z
nichž dva nejlepší hráči postoupili do ﬁnále.
Zvlášť proběhly ﬁnálové boje v kategorii žen
a mužů.
Mezi ženami obhájila loňské vítězství Dáša
Krejčí, tudíž putovní pohár zůstává v jejím
držení. Druhé místo obsadila Miloslava Špačková a třetí místo Lenka Zapletalová.
V kategorii mužů došlo k výměně na prvních
dvou místech oproti loňskému roku. První
místo a pohár vybojoval Zdeněk Vojkůvka, na

druhém místě se umístil Ladislav Peka ml. a
třetí místo obhájil Libor Doležel. Vítězové dostali kromě pohárů také věcné ceny věnované
TJ Sokol, Úřadem městyse Kralice na Hané a
ﬁrmou Alice Company.
I když byl turnaj letos jednodenní, měli zájem-

ci možnost trénovat v zimním období každou
neděli dopoledne v místní sokolovně. Zveme
tímto všechny zájemce k účasti ve třetím ročníku, který plánujeme na konec příští zimní
sezóny.
Hlavní organizátor Josef Špaček

Zpráva FC Kralice na Hané za rok 2008
Kopaná sdružovala na začátku minulého roku
212 členů.Z celkového počtu bylo 96 aktivních
fotbalistů a 14 členů tvořilo výbor.Aktivní fotbalisté hráli ve třech kategoriích,muži „A“
a muži „B“, starší a mladší dorost a starší
a mladší žáci.
Tato všechna mužstva hrála krajský přebor,
což je nejvyšší soutěž v rámci našeho kraje
a svědčí o velmi dobré práci celého fotbalové-

ho výboru a vedení všech mužstev.
Mužstva trénují 2x až 3x týdně a o víkendu
hrají na jaře a na podzim svá mistrovská
utkání,což je pro hráče a jejich vedoucí časově
velmi náročné.
Tato naše fotbalová činnost vyžauje značné
ﬁnanční prostředky. Naše mužstva na jaře a
na podzim jezdí každých 14 dní autobusem ke
svému soupeři po celém kraji.

Pro nedostatek žáků jsme byli nuceni tuto kategorii pro ročník 2008-2009 zrušit,
ale místo nich jsme přihlásili do mistrovské
soutěže naše nejmladší-fotbalovou přípravku.
Závěrem bychom chtěli poděkovat našemu
starostovi a celému zastupitelstvu za pochopení, že v nich máme podporu a že tuto naši
činnost z velké části sponzorují.
Kralice na Hané 17.dubna 2009, Výbor FC
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UFO nad Kralicemi
Událost, o které je zde zmíněno se stala před
několika lety. Přímý účastník ji popsal následujícím způsobem: „jedné vlahé letní noci,
zhruba okolo druhé hodiny jsem se náhle probudil a povšimnul jsem si zvláštního jevu. Někde nad hliníkem, v prostoru mezi Kralicemi a
Biskupicemi byl vidět na obloze svítící objekt
kulovitého vzezření, ze kterého vycházel směrem k zemi kužel světla, které jakoby pátralo
po něčem na zemi. Nejprve mě napadlo, že to
bude asi vojenský vrtulník a že se to děje v
rámci nějakého vojenského cvičení. Posléze
jsem si ale uvědomil, že to nemůže být vrtulník, neboť nebyl slyšet jeho charakteristický
zvuk. To už jsem zpozorněl a začal o celé věci
vážněji přemýšlet. Z mnohem větší dálky, než
se zdál být onen neznámý vznášející se objekt,
byl zřetelně slyšet zvuk projíždějícího vlaku
mezi Vrahovicemi a Vrbátkami.

Náhle kužel světla zhasnul a objekt vyletěl
směrem nahoru do větší výšky. Po chvíli jsem
uslyšel zvuk auta přijíždějícího od Biskupic.
Jakmile auto projelo a zajelo do vesnice,
neznámý objekt se opět snesl a pokračoval v
prohledávání prostoru pod sebou. Asi po hodině vše ustalo.
Ráno jsem se jel podívat na odhadované místo,
kde se vznášel a pátral onen neznámý objekt a
zpozoroval jsem tu zvláštní věc, a to sice, že se
nad hliníkem v jednom místě, kde je elektrický
transformátor v elektrickém vedení nad ním,
stále jiskřilo mezi dráty. Jinak tam nic zvláštního vidět nebylo. Další podivuhodná věc,
kterou dávám do souvislosti s mým tehdejším
zážitkem, je nevysvětlitelně dlouhá výdrž baterii elektrospotřebičů, které jsem měl v domě
v době následující po popsané události.
Redakce

Tříkrálová sbírka
V sobotu 3. ledna se opět po roce uskutečnila
Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou Prostějov.
Celá akce začala ranní mší svatou, na které
bylo koledníkům uděleno požehnání. Poté se
všichni aktéři přesunuli na faru, kde se malí
koledníčci převlékli do kostýmů Kašpara,
Melichara a Baltazara, vedoucím skupin byly
přiděleny průkazky, zapečetěné pokladničky
a křídy, jimiž se označují příbytky písmeny
K+M+B +letopočet. Tato písmena znamenají
v lidové tradici začáteční písmena tří mudrců Kašpara, Melichara a Baltazara. Vyložit
se také dají jako písmena tří latinských slov
„Kristus mansionem Benedikt“ – Kristus
ať požehná tento příbytek. Narození Ježíše
Krista je nejdůležitější událostí v dějinách
lidstva. Proto od jeho narození počítáme náš
letopočet.
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Letos se museli koledníci vybavit nejen odhodláním, dobrou náladou, ale také velmi teplým
oblečením, neboť teploměr ráno ukazoval na
rekordních 15 stupňů pod nulou! To, že Hanáci nejsou líní se určitě ukázalo, protože přišli
všichni koledníci, kteří účast přislíbili, i když
notnou
dávku
sebezáporu jejich
rozhodnutí určitě
potřebovalo. A
to, že Hanáci
nejsou lakomí,
se ukázalo hned
nato: letos se
podařilo vybrat
rekordní částku
25.421,-Kč! Koledovalo se jako
každý rok i v
Kraličkách.
Výtěžek Tříkrálové sbírky je
tradičně
určen
především na pomoc nemocným,

handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se
sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky
je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Velký dík patří paní Heleně Kapounkové, která Tříkrálovou sbírku již několik let v našem
městysu koordinuje a sbírky se účastní i jako
vedoucí skupiny. Poděkování patří i ostatním
vedoucím skupin: paní Anně Dočkalové,
Anně Snášelové, Gabriele Dokoupilové, Ivetě
Mikolášové, Kateřině Vychodilové, Jarmile
Dostálové, která koledovala v Kraličkách, a
panu Josefu Kovaříkovi. Nesmím zapomenout
ani na všech 19 koledníčků, které za odměnu
pozvala Charita do kina na ﬁlmové představení
Madagaskar 2. Všichni, kdo se na tento veselý
příběh zašli podívat, se skvěle pobavili.
Děkujeme všem, kteří v tomto mrazivém dni
neváhali otevřít dveře svých domovů a otevřeli
tak i svá srdce pomoci potřebným a těšíme se
na Vás zase příští rok!
Kateřina Vychodilová
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DĚTSKÉ ŠIBŘINKY
Již tradičně se i letos v Kralicích na Hané
konaly oblíbené Dětské šibřinky. Kralická
sokolovna se opět začala od 13. hodiny plnit
rodiči i prarodiči a hlavně netrpělivými dětmi

pit. Proto jsme mohli vidět „ akrobaty a akrobatky, krasojezdkyně,cvičené opičky, krotilele
lvů, ...“ Nechybělo také taneční vystoupení s
náročnými prvky hvězdic, mostů a provazů s
názvem LADY KARNEVAL, které předvedla skupinka moc
šikovných mladších
sokolek.
Mohli jsme také
zhlédnout
taneček,
který se svými svěřenkyněmi nacvičila
D. Krejčí.
Po krátkém programu
začal nefalšovaný rej

v krásných maskách.Tak jako si pečlivě do posledních detailů chystají děti ty nejrůznější
masky, tak pečlivě se letos chystal i program.

masek. Masky pochodovaly v rytmu
hudby a kroužily po
sále sokolovny. Bylo
vidět, že děti mají
radost, že se aspoň
na chviličku mohou
předvést ve vytouženém převlečku, který
si buď samy nebo s
pomocí někdy i celé
široké rodiny oblékly.

Pod vedením sestry A. Sklenářové a ochotných
maminek a babiček, připravili i ti nejmenší sokoli představení s názvem CIRKUS.
Když se přišlo s nápadem zahájit letošní šibřinky příjezdem cirkusu a program uvede principál a principálka (v podání pí.Sklenářové a
pí.Milerové) a také klaun (pí.Krejčí) , každý
už si přidělil roli a věděl, čím by chtěl překva-

K celkové příjemné atmosféře přispěl i pan
Roman Fojtík, který ozvučil sál
sokolovny a také pořádal i soutěže pro děti se
sladkou odměnou.
A jako tradičně jsme si mohli zakoupit losy a
vyhrát plno krásných cen. Tímto chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě dětských
šibřinek. Obětovali tomu zajisté kus svého volného času, který si v dnešní době každý střeží
jako oko v hlavě. I já mám děti a vím, jak se
na tuto AKCI musíme připravovat jen proto,
že se jdeme pobavit. Ještě jednou děkujeme za
krásně připravené nedělní odpoledne a těšíme
se - třeba MDD
G. Dokoupilová

Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod
vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce 2003.
Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá
červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je

navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.
Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem září, konzumně dozrává v
listopadu, dá se skladovat do února až března.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až
vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým
poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve
všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a
Jonathanu, byla registrována v roce 2004.
Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka
je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má
zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve
formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je
brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí
v polovině září, konzumně dozrává počátkem
listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost
proti napadení strupovitostí je střední, proti
napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní
a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně
náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.

Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a
Šampionu, je povolena k množení od ledna
2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně
vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká,
slabě mastná, středně tlustá, základní barvu
má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi
3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do
které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až
měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost
je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem srpna až v polovině září,
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do
listopadu.Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní
můžete získat ve večerních hodinách na kontaktech – telefon: 317 814 354, mobil: 728
044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz
Petr Kumšta
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Sbor doborovlných hasičů

SDH Kralice se opět hlásí a pomalu se chystá
na 100. výročí založení sboru. Přes intenzivní
pátrání se podařilo zjistit dva termíny založení
- rok 1910 a rok 1911. Pevně věřím, že se přesný rok založení podaří zjistit.
Naše SDH se pomalu omlazuje, díky mladým,
kteří mají zájem nejen o hasičinu, ale i o práci
pro spoluobčany.
Letos se podařilo zajistit dva hasiče, kteří mají

oprávnění na motorové pily. A po 5 letech mají
kraličtí hasiči i dva preventisty.
15. května 2009 byli jmenováni 2 velitelé jednotky na základě školení a praktického výcviku. Současně pobíhá školení mladých adeptů
hasičského řemesla.
SDH městyse Kralice na Hané má 68 členů, z
toho 30 mladších 30 let. Je mezi námi i 20 žen.
Z dotací kraje Olomouc jsme získali 15000
Kč, zbytek částky doplatil úřad městyse. Jsou
za to nové hadice a uniformy v celkové ceně
35000 Kč. Díky pochopení MV ČR jsme
získali i 5 nových zásahových oděvů s obuví.
Bohužel nám stále chybí zásahové přilby, naše
jsou již 25 let mimo provoz, a tudíž velmi nebezpečné. V současné době proběhl nácvik na
okrskovou soutěž, která se konala 16. května
2009 v Bedihošti. Měsíc únor je spojen s
velmi vydařeným hasičským plesem, kerý
se bude opakovat i v roce 2010. Na kralické
hody15.8.2009 9.30 hod. se v sokolském parku koná soutěž mladých hasičů a pokračuje ve
13.00 hod. soutěží veteránů „O pohár starosty

městyse Kralice na Hané“.
No a co nás trápí? Mnoho let jsme byli vlastníky hasičského dvora a přilehlých dřevěných
šop. Dnes jsou nové a je tam sklad městyse, do
kterých nemáme přístup.
Všechny věci, které byly v šopách, máme
v garáži, kde není pomalu místa k hnutí, bohužel nám bylo řečeno, že nám to už nepatří.
A další věc. Kulturní dům už stojí hezkých pár
let a stále chybí požární hydrant, který lze využít jako čerpací hasičské stanoviště na požární
sport i na případné napuštění kluziště. Protože
natáhnout 9B hadic není problém, problémem
je jejich smotání a odklizení. Zmrzlé hadice
praskají a jedna stojí cirka 4500 Kč.
I přes tyto komplikace bylo letos kluziště napuštěno za velké spolupráce kralických sokolů
a k radosti malých i velkých bruslařů.
Závěrem přání, aby se naše plánované akce
vydařily a spoluobčanům a dětem pěkné
prázdniny.
Autor článku - velitel SDH Kralice na Hané
František Sklenář

Z kralických letopisů
Boží muka ve Vítonicích
K nejstarším dodnes zachovaným vítonickým
stavebním památkám patří malá Boží muka z
roku 1758. Jsou zděná a stojí nad vítonickým
hliníkem u silnice z Vítonic do Biskupic, na
jejich pravém boku. Vysoká jsou 330 cm. Mají
stříšku pokrytou taškami, průhledná okénka s
drátěným síťovým pletivem. V přízemní části,
je na každé straně válcovitý a nahoře zaokrouhlený výklenek. V horní části Božích muk
jsou 4 okrouhlé výklenkové otvory, v jejichž
středu je umístěna dřevěná soška sv. Víta.
Soška je vyřezána z lipového dřeva a je napuštěna olejovým nátěrem. Svatý Vít je vypodobněn jako mladistvý jinoch s kadeřavými vlasy
a svatozáří. Je oděn bílou řízou a pláštěm spjatém přezkou. Na nohou má vysoké střevíce.
V pravici drží palmovou ratolest. Ohnutou
levicí podnáší knihu s kohoutem.
Místo sošky sv. Víta stávala dříve v Božích
mukách dřevěná soška vzkříšeného Spasitele.
Tu kdysi za první republiky ukradl neznámý
zpustlík, rozbil ji, na krk jí zavěsil provázek s
lístečkem a na lísteček napsal tato slova: Ctěte
Boha a ne dřevo. Sošku pohodil do příkopu
mezi Hrubčicemi a Tovačovem.
Pachatel zlého činu nepochopil, že naše úcta
svatých soch a obrazů se nevztahuje na dřevo nebo jiný materiál, ze kterého jsou sochy
zhotovovány a na papír, plátno a sklo, na nichž
jsou obrazy namalovány a natištěny, ale na
osobu, kterou ta socha, nebo obraz, představují.
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Vítonský rodák P. Josef Přikryl, katecheta
a později inspektor náboženství v Prostějově,
objednal potom, co byla soška vzkříšeného
Spasitele z vítoňských Božích muk rozbita
a zneuctěna, u Chrámového družstva v Pelhřimově sošku sv. Víta. Soška byla vyřezána
z lipového dřeva v Praze a je asi 60 cm vysoká.
Na svátek sv. Víta, 15. června 1935, ji vdp. P.
Josef Přikryl ve farním kostele v Kralicích na
Hané posvětil a ve velkolepém slavnostním

průvodu byla soška přenesena do Vítonic,
kde byla postavena do opravené Boží muky.
Při této povznášející náboženské slavnosti své
rodné obce i celého okolí zasvětil své rodné
Vítonice svatému Vítu.
Svatý Vít
Sv. Vít pocházel ze vznešené pohanské rodiny, jež žila v přístavním městě na západním
pobřeží ostrova Sicílie. Tajně byl pokřtěn
a vychován v křesťanském náboženství od své
křesťanské chůvy Krescencie a jejího bohabojného manžela Modesta.
Když mu bylo 12 let, vyznal svou křesťanskou
víru jak před svým otcem, tak i před císařským
náměstkem. Se svými vychovávateli uprchl
do jižní Itálie, kde byli všichni polapeni a pro
svou křesťanskou víru odsouzeni na smrt. Sv.
Vít byl ponořen do kotle naplněného vřelou
smolou a roztaveným olovem. Vyvázl však
bez úhony na životě. Všichni pak byli mučeni
na skřipci a to tak dlouho, až skonali. Stalo se
to roku 305.
Sv. Vít náleží do sboru svatých pomocníků. Ke
cti sv. Víta byla postavena a jemu i zasvěcena
katedrála na Pražském hradě. Památka sv. Víta
se slaví 15. června.
Dějiny Kralic na Hané a kralické farnosti.
Sestavil a uspořádal podle starých opsaných
dějinných dokladů, výpisků z knih a přepisů
poznámek P. Františka Starého – P. Jan Tomis.
Moravská Třebová 1980.
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Nová fasáda kostela
Vážení občané!
Jak jste si jistě všichni povšimli, dominanta
městyse Kralice na Hané kostel Nanebevzetí
Panny Marie bude již brzy zářit novou fasádou. Poslední oprava byla prováděna v období
let 1972 – 1973.
Jak se často lidově říká: „Je zde práce, jak na
kostele!“ Když bude postaveno lešení, proveden nátěr oken věží, oprava střechy, instalace
chybějícího hromosvodu a generální oprava
fasády s novým nátěrem zdiva. Budou použity

kvalitní italské barvy tak, aby životnost fasády
byla nejméně dalších třicet roků.
Přestože kostel není až tak významná kulturní
památka, hlavní slovo při opravě mají pracovníci Památkového úřadu. Ti nejprve provedli
odběr zvětralé omítky, poslali jej do Prahy na
posouzení a teprve za téměř dva měsíce se rozhodlo o způsobu, jak se bude oprava zvětralé
omítky provádět. Jaký bude odstín nové barvy
atd…
A nyní něco k ﬁnancování. Farní úřad v Kralicích na Hané v současné době splácí dluh za
opravu portálu před hlavním vchodem, který stál 340 000,- Kč. V roce
2007 dostal příspěvek od obecního
úřadu 250 000,- Kč, 90 000,- Kč
však farní úřad neproplatil, takže
dluh z roku 2007 se začal splácet až
za nového kralického faráře p. Kristofa od začátku letošního roku.
Proto je celková oprava farního kostela věcí občanské iniciativy. Žádná
církevní ani světská instituce nám
na opravu zatím neslíbila ani korunu. Celkové náklady na opravu dosáhnou 1,4 mil. Kč. Část peněžních
prostředků již byla ﬁrmě SOPOZ z
Dubu nad Moravou uhrazena.
Vážení občané, jistě vás všechny
těší, že i naše obec či městys je rok
od roku hezčí, upravenější! Máme
nové komunikace, vysazujeme zeleň, občané si zvelebují své domy.
Jistě bude každého těšit, ať již je
věřící či nevěřící, že i dominanta
Kralic na Hané bude zářit novotou. Každý víme, v jak těžké době
v současnosti žijeme. Přibývá spoluobčanů, kteří ztratili práci a ani ti, co

ji zatím mají, nemají na růžích ustláno. Přesto
bychom vás chtěli velice poprosit o příspěvek
na tuto zmiňovanou opravu, protože ještě
zdaleka nemáme všechny potřebné peníze.
Rozhodli jsme se k získání zbytku ﬁnančních
prostředků uspořádat veřejnou sbírku. Bude to
tak, že ten, kdo vás osloví a poprosí o příspěvek, bude vybaven průvodním dopisem, opatřeným razítkem farního úřadu. Každý, kdo
bude potřebovat, dostane i náležité potvrzení
o poskytnutém daru.
Moc vám všem za každou korunu děkujeme!
Budu končit citátem z knihy Přísloví: „Někdo
rozdává a přibývá mu stále, kdežto ten, kdo je
skoupý, mívá nedostatek.“
Věřím, že v příštím čísle vás budeme informovat o úspěšném dokončení této započaté
náročné opravy.
Za farní radu: Eva Rašková

PODĚKOVÁNÍ

Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem
lidem, jak z okruhu podnikatelů, tak i z řad
běžných občanů nejen z Kralic na Hané, ale
i z Kraliček, Biskupic, Otonovic, Hrubčic,
Hrdibořic a Bedihoště, za jejich peněžní
sponzorsky dar na opravu kralického kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Děkujeme všem, kteří nás s naší prosbou a žádostí přivítali přívětivě či dokonce s úsměvem.
Děkujeme i těm, kteří ještě v budoucnosti
přispějí. Vždyť kostel Nanebevzetí Panny
Marie je chloubou celého našeho regionu a je
cenným dědictvím naších předků.
Peněžní dar vybíráme v nelehkém období hospodářské krize, proto si daru obzvláště velice
vážíme!
Všem dárcům přejeme hodně všestranných
úspěchů! Nechť se jím všem hodnota jejich
přátelství, úsměvů, lásky i peněz stonásobně
v budoucnosti vrátí!
Hana a Gita

Kostelní hodiny
Jednou z nepřehlédnutelných dominant Kralic
na Hané je jistě kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kdo na něj pohlédne, povětšinou vystoupá
svým zrakem po věži vzhůru, kde jeho pohled
spočine na ciferníku kostelních hodin. Jistě
jste si již také povšimli nové skutečnosti, a to
sice, že od podzimu 2008 bylo nainstalováno u
hodin směřujících na náměstí nové osvětlení.
Ciferník na věži po této změně v noční tmě
doslova září.
20.dubna 2009 se uskutečnila oprava věžních
hodin. Bylo při tom nutné zastavit chod hodin.
Provedla se kontrola poškození ozubených
koleček, přičemž bylo nutné povolit raﬁčky
na všech cifernících a vrátit je zpět do předem
nastavené polohy.

Neznámí lidé v následujících dnech po opravě
násilím pohnuli všemi raﬁčkami, čímž došlo
k rozladění chodu hodin. Naštěstí se to obešlo
bez vážného poškození. Tento vandalský čin,
či spíše klukovinu (posuďte sami, do jaké kategorie tento skutek náleží) umožnilo instalované lešení, připravené k plánované rekonstrukci
kostela. Naštěstí se při tomto kanadském
žertíku dotyčným „hrdinům“ nestala žádná
zdravotní újma. Pád z takové výšky by zřejmě
nezůstal bez zdravotních následků. Poděkování za zjednání nápravy - seřízení hodin náleží
panu M. Jelínkovi, který je s hodinami a jejich
chodem dobře obeznámen. Již roky se stará o
jejich údržbu a seřizování při přechodech letního a zimního času.
Pavel Dočkal
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Kralice mají nakročeno na Vesnici roku
Vážení občané,
letošní patnáctý ročník soutěže „Vesnice roku“
probíhá za vydatné podpory Ministerstva pro
místní rozvoj, Olomouckého kraje a Spolku
pro obnovu venkova. Zde se odráží, jak pro
zájmové organizace, tak pro vlastní život v
obci, složitost a problematika venkovského
života. Společnou snahou nás všech je venkov
rozvíjet a samozřejmě si vzájemně pomáhat.
Pro vlastní soutěž je předem nutné připravit v
písemné formě koncepční dokumenty mapující
společenský život, aktivity občanů, podnikání,
péči o stavební fond a obraz vesnice, občanskou vybavenost, péči o veřejná prostranství,
přírodní prvky a zeleň v obci, péči o krajinu,
připravované záměry a informační technologie
v obci. Soutěží se o ocenění nejvyšší – Zlatou
stuhu. Za společenský život - Modrá stuha, za
péči o zeleň a životní prostředí – Zelená stuha,
za činnost mládeže – Bílá stuha, dále se soutěží o Knihovnu roku, Fulíkova cena je ocenění
za nejlepší květinovou výzdobu.
V loňském roce se zúčastnil náš městys Kralice na Hané poprvé a získali jsme ocenění za
bohatý spolkový život a prezentaci hanáckého
folkloru v zahraničí.
Doufáme, že společně toho pro společenský
život v městysi děláme hodně a daří se nám
rozvíjet další aktivity pro klidný a spokojený
život. Proto věříme, že bychom mohli dosáhnout i na další ocenění.
Pavel Kolář

Zadáno pro děti ...
Výherkyně z minulého čísla
Výherkyní z minulého čísla se stala
Terezka Šulajová.
Za správné vyluštění
tajenky získala hrníček s potiskem dle
vlastního námětu.
Výherkyni gratulujeme!

Vyluštěnou tajenku spolu s adresou vhoďte do schránky na úřadu městyse nebo
zašlete elektronicky e-mailem na adresu
zpravodaj@kralicenahane.cz.
Vylosovaný luštitel za správnou odpověď
obdrží hezký dárek.
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Představujeme ﬁrmu: Jaromír Přidálek
Jaromír Přidálek se stal živnostníkem již před
20 lety. V době, kdy podnikal v pronajatých
prostorách kralického mlýna, přesahoval počet
zaměstnanců přes třicet. V současné době má
stolařskou dílnu a zázemí pro ostatní činnosti
ve svém rodinném domku na konci Hlavní
třídy směrem na Hrubčice a zaměstnává 13
pracovníků.
Firma poskytuje služby v několika profesích,
především na zakázku, dle přání zákazníků, jimiž jsou převážně soukromníci, ale i velké stavební ﬁrmy. Je pravdou, že většina naší práce
je „vyvážena“ za hranice okresu do Olomouce, Přerova a okolí Prahy, nebo zůstává skryta
v soukromí našich klientů. Proto si dovolujeme představit něco z našich úspěchů slovně,
nebo na fotograﬁích.
Předně jsou to práce stolářské, kde naší chloubou jsou samonosná schodiště, interiérové i
vstupní dvěře nebo lůžka patrová i klasická,
všechno z masivního dřeva. Dále vyrábíme a
montujeme okna, různé obklady vnitřní i pod-

hledů krovů, balkonová zábradlí, provádíme
repase historických vrat a oken. Z naší dílny
pocházejí boční portály s dveřmi v místním
kostele nebo okna budovy ﬁrmy Makovec na
náměstí T.G.Masaryka v Prostějově. Vyráběli
jsme a montovali lavice do kostela v Bílé Vodě
na Jesenicku.
Dalším odvětvím jsou práce tesařské od zhotovování celých krovů na rodinné domy, přes
dřevostavby, altány a pergoly až po terasové
podlahy. Jeden prodejní stánek, který jsme
vyrobili pro Sokol Kralice stojí v sokolském
parku. Práci našich tesařů znají i v nedaleké
Skalce, kde se dělala rekonstrukce střechy na
staré části lázeňského objektu. Montovali jsme
dřevěné prvky na multifunčním dětském hřišti
v Troubkách. Nějvětší akcí v Kralicích na
Hané, která se ovšem uskutečnila již před 16-i
lety, byla výměna střešní krytiny na zdejším
kostele.
Práce podlahářské a parketářské jsou také
pilířem naší činnosti. Pokládka PVC včetně
antistatických podlah, marmolea, koberců,
vyrovnávání podlah stěrkovací směsí.
Montáž nových a renovace starých klasických
vlysových parket broušením, tmelením s konečnou úpravou lakem, pastou nebo čím dál
víc oblíbeným voskem. V prostorách sportovních sálů v rámci renovace je samozřejmostí i
provedení barevného rozlišení hřišť. Nedávno
jsme takto dokončili tělocvičnu v Kostelci
na Hané. Provádíme také montáž plovoucích
podlah vyšší kvality, dýhované nebo třívrstvé

včetně lišt a ukončovacích prvků. Zhotovíme
palubové podlahy, jaké jsou včetně podloží
ve většině místností a společenských prostor
v kláštěře ve Slaném.
Nakonec zmíníme ještě další činnost ﬁrmy
a to je autodoprava, kamionová přeprava po
celé České republice a na Slovensko, nebo nákladní doprava autem s hydraulickou rukou.
Pokud jste ve výčtu našich činností objevili
něco, co byste potřebovali zrealizovat, navštivte nás na Hlavní třídě 25 v Kralicích
na Hané, nejlépe v odpoledních hodinách,
nebo nás kontaktujte na telefonních číslech
582 368 948, 602 736 487. Samozřejmostí je
vlastní zaměření, obhlídka místa prací, výběr
dle vzorníku, cenová kalkulace. Za dlouhou
dobu působení máme spoustu zákazníků, kteří
jsou s naší prací spokojeni a vrací se k nám s
dalšími zakázkami i po letech, nebo nás doporučují svým příbuzným a známým, což je pro
nás ta nejlepší reklama. Snad najdeme touto
cestou i mezi kralickými spoluobčany vděčné
zákazníky.

Představujeme ﬁrmu: SPRESO
Naše společnost byla založena v roce 1998.
Do té doby existovala od roku 1991 jako sdružení podnikatelů. V současné době zaměstnáváme 25 osob.

Od počátku jsme se zabývali dopravou, zemními pracemi a prodejem sypkých hmot a paliv.
Postupem času jsme se začali blíže zajímat o

problematiku využití biologicky rozložitelných odpadů a čistírenských kalů.
V současné době je hlavní činností naší společnosti výroba kompostů a rekultivačních
substrátů a s tím je i spojeno využívání biologicky rozložitelných odpadů. Provozujeme
také veřejnou čerpací stanici pohonných hmot,
kde je vítán každý obyvatel městyse Kralice
na Hané. Ale škála našich služeb a produktů
je široká.
Služby a produkty
• Využití stabilizovaného kalu z čistíren odpadních vod
• Využití biologicky rozložitelných odpadů
• Rekultivace a sanace veškerých skládek
• Čištění rybníků, retenčních nádrží, koryt
řek a potoků
• Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

•
•
•
•
•

Doprava a zemní práce
Opravárenská činnost
Výroba hnojiv a kompostu
Výroba umělých zemin
Provoz čerpací stanice pohonných hmot

Naší snahou při zpracování odpadů je odpovědnost současné generace vůči generacím
budoucím a to v souladu s trvale udržitelným
rozvojem.
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Všimli jste si také?

Sloupek tety Šárky

☺

Znovu se setkáváme u dalšího čísla Kralického zpravodaje. Jsme rádi že nám posíláte
své příspěvky a děti vyluštěnou křížovku.
Myslím, že by nebylo špatné, kdyby jste
nám také napsali, jak se vám v našem
městysu žije. Které služby či vymoženosti
postrádáte.
Vaše návrhy uveřejníme a následně předáme
panu starostovi.
Kralice se zvelebují. Jistě jste si všimli opravujících se cest U pivovaru a v ulici Tichá.

To se nám líbí

☺

Každý řidič se už jistě nemůže dočkat nové silnice kolem parku.



V minulém čísle jsme psali o psích exkrementech. Jsme moc rádi že naše slova dopadla na úrodnou půdu. Můžeme jen doufat,
že pejskaři budou koš využívat a po svém
pejskovi uklidí.
Sokolský park, místo kam chodí mnoho lidí,
konají se tam různé akce. Setkávají se tam
maminky s dětmi. A naše omladina, která
vysedává na lavičkách. Nic proti tomu nemám, ať se baví! Ale musí při tom převracet
odpadkové koše, ničit lavičky… Vždyť bavit
se mohou i bez toho. Při pohledu na lavičky
se nedivím že zatím nemáme dětské hřiště.
Netroufám si odhadnout jak dlouho by vydrželo v původním stavu.
Co závěrem, doufám že jste si Zpravodaj
rádi přečetli a budete se těšit na další vydání.
Blíží se prázdniny, dva měsíce sladkého
nicnedělání (škoda, že pouze pro ty školou
povinné). Přeji všem krásné počasí, dobrou
náladu a žádné nehody.
Šárka Soušková

Kralický zpravodaj
To se nám nelíbí
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Odpadkové koše na psí exkrementy. Věříme, že je budou lidé využívat.

Mnozí určitě zaznamenali rostoucí počet
společenských akcí. Zimní bruslení, pálení
Čarodějnic, cyklostezka a další. Jsme moc
rádi, že se mezi námi najdou spoluobčané,
kteří se aktivně zapojují do příprav. Zařizování a shánění, není to vůbec jednoduché
a zabere to mnoho času. Děkujeme.

Vyrobila Computer Media s.r.o.

To se nám líbí

Jen tak dál! Jistě přijdou na řadu i další.

