Prosinec 2009 / 3. ročník / 2. číslo
Vážení spoluobčané,
blíží se nám pomalými kroky konec roku
2009. Pro mnohé z nás rok úspěšný, rok radostný, ale také běžný rok bez mimořádných
změn. V našem městysi se během letošního
roku změnilo mnoho . Největší investiční akce
„Kralice na Hané – oprava a obnova místních
komunikací“ s ﬁnančních přispěním z Regionálního operačního programu. Výstavba bude
ukončena v březnu roku 2010. Vzniklo několik
velmi potřebných parkovacích míst, přibylo
nám několik set metrů chodníků navíc. Místní
komunikace dostaly nový koberec. Na Prostějovské ulici jsou vybudovány nové vjezdy
a odstavné plochy.
14. července přeletěla přes Kralice na Hané
vichřice a způsobila mnohé škody v parku
a na hřbitově. Převážně ničila vzrostlé stromy.
Díky Sboru dobrovolných hasičů Kralice na
Hané a místní stavební ﬁrmě se Kralice v krátké době vrátily do normálního běžného života.
Během výstavby komunikací byl u parku připraven terén pro vybudování nového dětského
hřiště. Na základě návrhů žáků základní školy,
jak má vypadat budoucí dětské hřiště, městys
požádá Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci. V Nerudově ulici jsme nechali arboretistou odborně upravit památnou lípu. Agentura
ochrany přírody a krajiny v Olomouci nám

Občasník městyse

na základě naší žádosti vyhověla s dotací.
V prvním týdnu po Velikonocích jsme se sešli
při besedě se seniory, slavnostně jsme otevřeli cyklostezku Kralice na Hané – Prostějov,
uspořádali jsme dvoudenní zájezd do Prahy,
vitoňská omladina nás mile překvapila programem na Vitonické hody, Den dětí tradičně
slavili sokolové, Soubor písní a tanců Klas
nás pozval na Kralecke klebete, soutěžili jsme
velmi dobře na Dětských hrách ve Vrbátkách.
Do dvoudenních hodových slavností se zapojili hasiči, sokolové i kralická farnost. Místní
fotbalisté nás úspěšně reprezentují v krajském
přeboru a III. třídě. Fotbalová mládež musí
rychle chytit druhý dech. Uskutečnil se tradiční nohejbalový turnaj a turnaj ve fotbale Svazku obcí Prostějov – venkov, kde jsme získali
pohár za první místo.
Zapojili jsme se do soutěže „Vesnice roku
Olomouckého kraje“ a získali ocenění za péči
o kulturní a historické dědictví. Hanácká muzika Klas pokřtila své první CD s názvem „ Až
já bodo šavlo noset“. Občanské sdružení Kralice uspořádalo „Průvod světýlek“. V prosinci
jsme rozsvítili vánoční strom a zazpíváme si
na adventním posezení pořádaném Souborem
písní a tanců Klas Kralice na Hané.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám, milým

občanům, za velmi dobrou spolupráci s Úřadem městyse Kralice na Hané při pořádání
všech akcí v tomto roce. Patří Vám upřímný
dík. Nu a do nového roku 2010 přeji všem občanům stálé a pevné zdraví, nezbytné štěstí,
upřímnou lásku a životní pohodu.
Pavel Kolář, starosta
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Poslanec
Ing. Radim Fiala
v Kralicích na Hané
V září letošního roku zavítal do Kralic na Hané
poslanec Parlamentu ČR Ing.Radim Fiala.
Při neformální diskusi padlo mnoho dotazů
nejen na nynější politiku v zemědělství,ale
také na veřejnou zprávu. Protože dotazů bylo
hodně a času málo, pan poslanec přislíbil opětovnou návštěvu v Kralicích na Hané pro širokou veřejnost.
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Přivítali jsme ...
Jméno
Olmrová Simona Zoe
Marek Blahoušek
Monika Fikarová
David Neubauer
Karolína Javorková
Viktorie Bräuerová
Marie Dohnalová
Anežka Matoušková
Nicolas Bross
Petr Antl
Martin Zatloukal

Datum nar.
15.5.2009
16.5.2009
5.6.2009
11.7.2009
31.7.2009
15.8.2009
25.8.2009
27.8.2009
7.9.2009
9.10.2009
18.11.2009

Plánované akce
Bydliště
Zahradní 499, Kralice na Hané
Tyršova 283, Kralice na Hané
Čechůvská 249, Kralice na Hané
Krátká 105, Kralice na Hané
Zákostelí 3, Kralice na Hané
Hrubčická 244, Kralice na Hané
Nerudova 71, Kralice na Hané
Čechůvská 249, Kralice na Hané
Tyršova 306, Kralice na Hané
Prostějovská 238, Kralice na Hané
Hlavní tř. 22, Kralice na Hané

Opustili nás ...
Jméno
Marie Březinová
Zdeněk Důjka
Marie Zacpalová
Ludmila Černošková
Ladislav Zachar
Arnošt Schindler
Josef Fischer

Datum úmrtí
24.10.2009
29.06.2009
21.08.2009
07.09.2009
30.09.2009
6.11.2009
29.11.2009

Bydliště
Kralice na Hané, Biskupická 217
Vítova 416, Kralice na Hané
Čechůvská 354, Kralice na Hané
Hlavní třída 29, Kralice na Hané
Komárov 104, Kralice na Hané
Bedihošťská 160, Kralice na Hané
Nerudova 72, Kralice na Hané

Fotoreportáž - vichřice

24.12.2009 od 22 hod. Půlnoční mše
9.1.2010
Tříkralova sbírka
15.1.2010 Myslivecký ples
22.1.2010 MAS Prostějov venkov-ples
13.2.2010 Hanácký bál
19.2.2010 Hanácký bál
21.2.2010 Dětské šibřinky
26.2.2010 Los Nutrios-ples
27.2.2010 Šibřinky
Hasiči ples-termín není upřesněn
11.4.2010 Beseda se seniory
30.4.2010 Pálení čarodějnic

Místní komunikace
– chodníkový
zákon
Místní komunikace – chodníkový zákon. Jak
tak chodím po Kralicích a slyším názory na
chodníkový zákon, jsou dva různé protichůdné
názory. Většina občanů se přiklání k tomu, že
si vždy uklízeli před domem, není důvod ke
změně a vždy si chodník uklidí, nevidí v tom
nic nového. Druhá, menší část obyvatelstva, je
jiného názoru. Zastupitelstvo Městyse Kralice
na Hané žádá všechny občany, kteří mohou
uklidit svou část chodníku, ať tak učiní jako

doposud. Těm, kterým brání zdravotní stav
a jiné okolnosti, úklid zajistí jako doposud náš
úřad. Protože právní výklad chodníkového zákona v době vydání „Zpravodaje“ ještě není
v tištěné podobě, nemohu vám otisknout přesné znění výše uvedeného zákona. Má se za
to, že každá obec si zařídí výklad zákona dle
svých možností. V našem případě zastupitelstvo Městyse Kralice na Hané žádá o spolupráci občany. Nechce navyšovat x-té zvýšení
daně z nemovitosti, navýšit místní poplatky
apod. Je na nás, jak se k tomu postavíme. Jak
obstojí protichůdné názory na již zmíněný zákon, uvidíme až po ukončení zimní sezony.
Pavel Kolář, starosta
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Třídíme odpady?!
Nedílnou součástí práce našeho úřadu je také
starost o odpady a dle zákona také jejich třídění. Pro naše občany a to podotýkáme, že jejich
opravdu velmi málo, je to stále opakující se
nešvar. Prostě odpady neberou vážně. Každých 14 dnů zajišťuje Úřad městyse Kralice na
Hané svoz komunálního odpadu. Každý občan
má nárok na odvoz odpadu, ale také každý
občan musí ze zákona zaplatit roční poplatek
za odpad. Majitel nemovitosti s jiným trvalým
bydlištěm ze zákona musí také zaplatit za odpad. Třikrát do roka je svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. Na tříděný odpad je
v našem městysi 5 „hnízd“ a jedno v Kraličkách. Navíc u lázní je umístěn kontejner pro
komunální odpad po celý rok. U hřbitova je
místo pouze na hřbitovní odpad. Ruku na srdce milý občane, jsi řádný občan a třídíš odpad?
Anebo jsi jeden z mála občanů, kterým nevadí
nepořádek u kontejnerů? Po sobotním velkoobjemovém a nebezpečném svozu je přeci nelogické ukládat odpad u kontejnerů, a to nejen
z estetického hlediska, ale i logického. Přesto
se to stává velmi často. Kontejnery na tříděný odpad jsou pro občany našeho městyse, ale
ne pro podnikatelskou sféru. Za tříděný odpad
získáme dotaci, za netříděný ne.
Někteří místní lidé si oblíbili ukládat odpad
po okolí, hlavně na polní cesty a svodnice.

Tyto bezohledné občany čeká velká ostuda
- řízení u Komise pro projednávání přestupků Městského úřadu Prostějov – a ﬁnanční
pokuta.
Závěrem podotýkáme, že novela zákona stanovuje pro obce povinnost, že musí nejpozději

do začátku roku 2010 umožnit svým občanům
třídit základní druhotné suroviny – tato povinnost je u nás splněna. Bohužel, obáváme se
správně, že v třídění veškerého odpadu máme
stále rezervy.
Pavel Kolář

Rozsvěcení vánočního stromu

V pondělí 30. listopadu proběhla v Kralicicíh
na Hané malá slavnost - rozsvícení vánočního stromku. Již potřetí za sebou se sešli občané, hlavně děti, před kralickou radnicí, aby
zhlédli malý kulturní program, ale hlavně, jak
říká starosta, se sešli na návsi a pozdravili se
s přáteli. V úvodu seznámil starosta přítomné s významem slova „advent“, odkud pochází, co je pro nás typické na Vánoce a také
s tím, že první vánoční stromek u nás postavil

pro své štědrovečerní hosty
v roce 1812 v Libeňském
zámečku ředitel Stavovského divadla J. K. Leibich.
Velmi kouzelné představení si pro nás připravily děti
z Mateřské školy v Kralicích, které společně nazpívaly několik vánočních
písniček. Žáci Základní
školy v Kraliciíh na Hané
si připravili program zaměřený na předvánoční náladu.
Závěrem vystoupilo veselé
Františkovo divadlo, které
si připravilo pro děti velmi
pěknou vánoční pohádku. Loutkové divadlo
pobavilo hlavně děti a všichni jsme si mohli
pochutnat na hanáckých vdolečcích a horkém
voňavém čaji. Nebýt velmi silného větru, který
nám bortil nejen kulisy u loutkového divadla,
ale také odnášel noty účinkujícím, vyšlo vše
na 100 %. Velký dík samozřejmě patří žákům
mateřské a základní školy za velmi pěkný program, který si pro tuto malou slavnost přichystali, ale také jejich učitelkám a ředitelkám.
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Kralické hodové slavnosti

Oslava Kralických hodů se konala v sokolském parku. Stejně jako
každý rok byl připraven bohatý program.
Dobrovolní hasiči pořádali závody o Pohár starosty. Vystoupení skupiny imitující legendární Queen, bylo velice vydařené a sklidilo veliký
potlesk.
Pro děti bylo připraveno kosmetické studio. Děvčata, ale nejen ona,
si mohla nechat upravit účes a nechat si na vlasy nanést různé barvy.
Dále byla připravena ukázka úpravy nehtů. Večer začala volná zábava, kterou nám zpříjemňovala reprodukovaná hudba známého dýdžeje
Romana Fojtíka.
V neděli byl po mši svaté připraven malý jarmark a loutkové divadlo
pro děti. Vše velice zpříjemnilo výborné občerstvení.
Za hojnou účast všem přítomným děkujeme a příští rok se těšíme na
setkání.
Šárka Soušková

Vítonické hody
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří přispěli svými penězi na Vitonícke hody s radostí,
usměvem a s příjemným slovem! Také těm,
kteří se přípomínali s příspěvkem v ruce, že
jsme u ních nebyli a že chtějí příspět a zúčastnít se. Velice nás to těšílo a povzbuzovalo
k přípravě Vitonickych hodů. Chtěli bychom
také velice poděkovat místním podnikatelům
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za jejich sponzorské dary, ať již hmotné, či peněžní, a v neposlední řadě také pořadatelské
službě. Velice děkujeme a vážíme si těch, kteří
příspěli a věděli přitom, že se hodové veselice
nezúčastní. Bez Vás všech by nebylo možné
tuto akci uspořádat! Všem zmiňovaným patří
veliký dík od nás všech a do budoucna Vám
přejeme hodně štěstí, lásky a úspěchů! Vás,
kteří jste nepřišli, vyzýváme, abyste si našli
čas a odvahu přípojit
se k hodové veselici ve
Vitonicích. Protože si
hody děláme sami pro
sebe, pro sousedy, přátele a příbuzné... Děkujeme panu faráři za mši
svatou v Kalickém kostele Nanebevzetí panny
Marie v 9.30 hod. za
živé i zesnulé občany
z Vitonic, která byla
vedena v duchu sv. Víta

a za požehnání ve Vitonické kapličce sv. Víta
v patnáct hodin. Také děkujeme dětem pod
vedením Helenky Kapounkové za příjemný
doprovod zpěvem a hudbou. Děkujeme, že si
P. Kryštof a P. Ondruš našli chvíli posedět se
svými občany a farníky.
Za organizátory A.D.
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PF 2010
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce 2010 Vám přeje
Městys Kralice na Hané

Poznávací zájezd Praha
Již počtvrté zastupitelstvo Městyse Kralice na
Hané pořádalo poznávací dvoudenní zájezd.
Tento rok se cílem naší cesty stalo přímo hlavní město. Den odjezdu byl stanoven na pátek
19. června 2009. Naše dvoudenní putování
Prahou jsme započali příjemnou prohlídkou
Vyšehradu. Po prohlídce jsme již byli zvědaví,
kde nám organizátoři zajistili ubytování a kde
si odpočineme a přespíme.
Internát Křesťanského gymnázia přímo v centru Prahy nás velmi mile překvapil. A naše
poznávání velkoměsta mohlo pokračovat. Metrem jsme se přesunuli do pražské části Dejvice, kde jsme povečeřeli ve vyhlášené restauraci Budvarka. Restaurace byla jen kousek od
známého divadla Semafor. Večer nám zpříjemnilo komediální vystoupení s úžasným výkonem herců Jitky Molavcové, Jiřího Suchého,
Václava Kopty, Jiřího Štědroně a jiných. Den
byl ukončen procházkou rozsvícenou Prahou.
V sobotu ráno po vydatné snídani nás čekala prohlídka Státní opery. Také jsme nemohli
vynechat Staroměstské náměstí a orloj. Zážitkem pro všechny byla prohlídka Staroměstské

radnice. Většina z nás se už ale těšila na jízdu
lanovkou na Petřín. Naše kroky potom směřovaly na Pražský hrad s prohlídkou nádvoří

a hradních zahrad. To už se ale čas odjezdu
nezadržitelně blížil. Dva příjemné dny rychle
utekly a jistě na ně budeme rádi vzpomínat.
Eva Peková

Návštěva seniorek z Citova
Ve čtvrtek 24. září 2009 bylo krásné slunečné
počasí a Městys Kralice na Hané navštívilo 23
seniorek z Citova na kolech. Vedoucí „Klubu
seniorek“ paní Marii Nucovou přivítal starosta a zástupci Sboru pro občanské záležitosti
v obřadní síni. Po krátkém přivítání je seznámil s historií městyse a s chodem úřadu. Při
neformální besedě si členky povídaly a vzpomínaly na své začátky v klubu a společně prožité chvíle. Nechybělo ani kulturní vystoupení připravené členkami kralického Sboru pro
občanské záležitosti, které mělo velký úspěch.
Při malém občerstvení se seniorky zajímaly
o dění v městysi, kulturní památky, kulturní
akce . Poté jsme si společně prohlédli kulturní památky – navštívili jsme kostel, pohovořili
s panem farářem . Při návštěvě základní školy
seniorky obdivovaly opravenou historickou
budovu školy, výzdobu a vybavení. Naše neformální setkání se všem velmi líbilo, a proto
jsme si přislíbili, že se určitě ještě setkáme.
A. Sklenářová
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Výstup na Mont Blanc 4 810 m. n. m.
Snad každý z nás v sobě nosí nějaký ten nesplněný sen. Některé jsou ovšem dosažitelné a tím
i splnitelné. Pro mne to bylo zdolání nejvyššího vrcholu Evropy – Mont Blanc. Rozhodnutí
výstup uskutečnit bylo spojené především se
zajištěním kvalitní zimní vysokohorské výbavy - stan, spacák do -20°C, oblečení, mačky,
cepín, lano a další výstroj. Nutnou podmínkou
úspěchu byla perfektní fyzická příprava a tou
to všechno začalo. Stovky kilometrů na kole,
pěší výšlapy na Vysočině a v Jeseníkách s batohem dotíženým na minimálně 25 kg.
Nadešel den „D“. S pěti kamarády jsme se
přepravili do francouzského Chamonix , kde
v nadmořské výšce 1000 m v campu jsme zřídili náš základní tábor. V úterý 28.7. jsme vyrazili s výbavou, vodou a jídlem na tři dny, tedy
s 22 kg na zádech. Výstup na vrchol ovlivňuje
mnoho aspektů, ale jistě tím nejdůležitějším je
počasí. My jsme měli štěstí, modrou oblohu
a letní teploty. S přibývající výškou přibyly
i krásné výhledy, ale také klesala teplota vzduchu. Kolem poledne jsme dorazili na chatu Tete

lovkami na hlavě.
Jasná obloha byla
plná hvězd, bylo
bezvětří a „příjemných“ mínus 17
stupňů. Naše mačky se zasekávaly
krok za krokem do
strmého ledovce.
Pro větší bezpečnost jsme byli vzájemně navázáni na
laně.
Po třech a půl hodinách
náročné
chůze jsme dorazili na útulnu Vallot (4 362), kde jsme si
dopřáli asi dvacet minut oddechu namačkáni
spolu s dalšími pokořiteli této majestátné hory.
V těchto výškách se již může projevit syndrom
tak zvané výškové nemoci, která se projevuje
nevolností a bolestí hlavy z nedostatku kyslíku. Jediné řešení v těchto případech je rychlý

Rousse (3 167). Tady jsme oblékli zimní oblečení a čekala nás nejtechničtější pasáž - výstup
na chatu Gouter (3 800). Ferraty, přechody ledovců, strmé namrzlé úseky, to byly tři hodiny
náročného výstupu, kdy jsem si kladl otázku,
jak to asi půjde dolů. To ovšem byly prozatím
předčasné starosti. Nad chatou Gouter jsme na
ledovci vyhloubili lopatou a cepínem záhraby
pro stany. V nadmořské výšce 3 840 se hůře
dýchá, takže jsme víc odpočívali než hloubili v ledu. K večeru stan konečně stál, uvařili
jsme čaj, něco instantního k jídlu a připravili
věci k útoku na vrchol. Spaní na ledovci není
nikterak pohodlné, avšak únava vykoná své
a člověk je vděčný za pár hodin odpočinku.
Na vrchol jsme vyrazili již v 01.00 hodin s če-

sestup dolů, nezřídka
za pomocí vrtulníku.
Již bez jištění lanem
jsme se vydali na poslední část výstupu,
která měla trvat přibližně další tři hodiny.
Stále byla tma a začaly
obávané technické úseky, kde se člověk musí
pohybovat po římsách
místy půl metru širokých, kdy obě strany
ledovce padají strmě
dolů. Díky bezvětří se
tyto části šly poměrně
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v klidu, byť s adrenalinovým prožitkem. Dýchalo se už těžko, a proto jsem zvolil techniku
deset kroků, deset klidových nádechů a to stále
dokola. Začalo svítat a nad námi se začal rýsovat vrcholový hřeben. S přibývajícím slunečním svitem se oteplilo a také jsem začal fotit.
Vrchol jsme „pokořili“ v 7.30 hod. Několik
fotek, ale bez rukavic to dlouho nešlo. Blahopřejeme si a potom se rychle vracíme dolů.
Protože jsme vyšli velice brzy ráno, bez komplikací vylezli na vrchol a dále rychle zabalili
věci ve výškovém táboře (Gouter), rozhodli
jsme se , že zkusíme ještě ten den dojít až do
základního tábora. Po fyzicky i časově náročném sestupu jsme dorazili v 18.30 na zastávku
zubačky Le Nid d`Aigle ve výšce 2372 m. To
už jsem začal věřit, že noc strávíme v základním táboře se sprchou a pohodlím campu.
Už jen pár zastávek a vidina, že si po takřka
dvaceti hodinách na nohou sundám pohorky,
dám si pivo, panáka a něco normálního k jídlu
se stala realitou. Unaveni, ale nesmírně šťastni
jsme ještě společně probírali zážitky a teprve
potom mi docházelo, že se mi skutečně splnila moje velká sportovní výzva zdolat Mont
Blanc.
Antonín Šedek

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Ze současnosti Římskokatolické farnosti
Kralice na Hané, ale i trocha historie
Věž kralického kostela je zdaleka viditelná
a je z ní také pěkný rozhled. Kostel je z roku
1793, ale věž z roku 1573. Původní kostel byl
ovšem mnohem starší, vždyť seznam Římskokatolických farností začíná knězem Janem
z roku 1327. Když přeskočíme 20 jmen, tak
na 22 místě seznamu je P. Jan Tomis, který
zde působil od roku 1951 do roku 1972. Na
základě historických pramenů napsal dějinné pojednání o kralické farnosti. Z této práce
se například dovídáme, že v roce 1926 byly
pořízeny do farního kostela nové varhany za
84 tisíc korun. A v roce 1969 byly posvěceny
a zavěšeny ve věži kostela tři nové zvony, to už
pamatují mnozí z Kralic.
V posledním desetiletí byly správci farnosti –
P. Adam Cynarski SDS (2000-2004), P. Antoni
Mysliwiec SDS (2004-2008) a nynější P. Krzysztof Ryžko SDS.
V dlouhé historii Kralic měl kostel důležité nábožensko kulturní místo. Římskokatoličtí křesťané říkají kostelu také dům Boží. Je to dům
společných bohoslužeb a motliteb, věříme, že
je zde mezi námi Bůh. V kostele přijímáme
Boží dary – svátosti. Na začátku života je to
křest. Ve školním věku jsou to svátost smíření
(zpověď) a první svaté přijímání. V dospělosti
svátost biřmování, říká se též svátost křesťanské dospělosti. Snoubenci si mohou v kostele
před Bohem slíbit lásku, úctu a věrnost, a tak
přijmout svátost manželství. V nemoci a stáří
nám může kněz udělit svátost nemocných.
Za poslední desetiletí vykazují matriky, že
v kralickém kostele bylo 120 křtů , 26 svateb,
30 prvních svatých přijímání a 40 pohřbů.
Správce kralické farnosti má ještě na starosti
kostel v Dubanech a kaple v osmi přifařených
obcích. I tam slouží mše svaté , uděluje svátosti a prokazuje služby potřebným a nemocným.
Ještě se vraťme ke kralickému kostelu. V roce
2009 byla provedena malba fasády, nátěr věží
a oprava hromosvodů. Největší částku zaplatil
p. Ing. Josef Zatloukal, ale přispěli i občané
z Kralic a okolí. Pěkná tradice se ujala na hodech. Kralický kostel je zasvěcen Panně Marii Nanebevzaté a proto v neděli kolem tohoto svátku – 15. srpna – se slaví místní hody.
V letošním roce 2009 farnost k tomu přispěla po duchovní stránce slavnou mší svatou
v 9,30 hod. a pak setkáním všech návštěvníků
před kostelem. Zahrála nám k tomu dechovka
p. Pavla Strouhala a občerstvení přinesli mnozí dobrodinci. Pan starosta Pavel Kolář zajistil stoly, lavice, divadélko pro děti a prodejní
stánky. Svatý Petr zařídil slunečné počasí.
K hodnotným akcím patří ještě Tříkrálová
sbírka, pořádaná prostějovskou Charitou za
ochotné pomoci dětí i dospělých. Letos se jí
účastnilo 8 skupinek dětí pod vedením dospělých.

Jistě si umíme představit, že k dobrému chodu
farnosti i kostela je potřeba mnoho ochotných
rukou. Proto upřímné poděkování „Pán Bůh
zaplať“ všem pomocnicím a pomocníků za nezištné služby.
P. Ondruš, kaplan

Ze života farnosti
• začátkem tohoto roku vznikly webové
stránky, které vytvořil a pravidelně aktualizuje šikula Honzík Kapounek, kromě užitečných informací zde najdete i fotogalerii
a možná poznáte svoje děti, vnoučata...:
www.farnostkralice.webnode.cz
• přítomností otce Krzysztofa Ryzka opět
ožila farní rada, která čítá kolem 15 členů
a schází se první neděli v měsíci ve 14 hod.
na faře. Kdo byste chtěli přispět myšlenkou, nápadem či jinou pomocí, jste do farní
rady vítáni!
• v neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice se
konalo 1. sv. přijímání osmi dětí.
• 26.6. u příležitosti konce školního roku se
zúčastnily všechny děti navštěvující náboženství slavnostní mše svaté, po které jim
otec Krzysztof předal vysvědčení z náboženství. Poté následoval táborák na faře, po
vlastnoručně opečených špekáčcích se jen
zaprášilo, neméně chutnaly i třešně vlastnoručně utržené z farního stromu. Škoda
jen, že nás nenapadlo uspořádat soutěž

•

•

•

•

•

•

•

v lezení po žebříku na strom nebo soutěž
o nejlepšího sběrače třešní.
před prázdninami proběhla veřejná sbírka.
Díky ﬁnanční pomoci všech dárců se podařilo zvelebit místní farní kostel.
6.9. jsme přivítali nový školní rok mší sv.,
při které byly školákům posvěceny školní
pomůcky jako aktovky, penály a žákovské
knížky.
opět po prázdninách začala výuka náboženství pro děti. Koná se každou neděli
po mši svaté v 10:30 hod. na faře. Letos se
přihlásilo 20 dětí, což určitě svědčí o tom,
že víra v naší farnosti je stále živá. Vyučují
3 katechetky, takže o pestrost výuky je postaráno. I když pravidelné vyučování běží
už od října, stále můžete hlásit svoje děti
u pí Kapounkové (tel. 776 210 751) nebo
na faře u otce Krzysztofa.
nepravidelně se konají dětské mše svaté,
na kterých se děti aktivně zapojují do dění
(zpěv, čtení, přinášení obětních darů…)
a jejich přítomnost je určitě povzbuzením
i pro starší generaci věřících.
27.9. měl v plánu navštívit papež Benedikt
XVI. při své návštěvě ČR i Brno. A tak jako
doma uklidíme, když čekáme návštěvu, tak
se i věřící připravovali na přijetí vzácného
hosta společnou modlitbou a mladší ročníky využily možnosti zasílání SMS od
papeže (v průběhu září chodily po ránu
SMSesky s myšlenkami Svatého otce, zde
alespoň jedna z mnohých: „Boží láska nám
umožňuje, abychom den po dni vytrvali ve
světě, který je nedokonalý a nikdy neztráceli naději“). Je potěšující, že se z kralické farnosti našlo 15 nadšenců, toužících
spatřit Svatého otce na vlastní oči. Zážitek
z celé akce byl ohromný, těžko srovnatelný
s tím u televize, a byl obrovskou posilou do
dalších všedních dnů našeho života.
v současné době probíhá lektorský kurz,
pořádaný prostějovským děkanátem, na
kterém se zúčastňují i zástupci Kralic.
na závěr děkujeme všem, kdo se aktivně
podílejí na fungování kralické farnosti.
Poděkování patří i těm, kdo pomáhají svými modlitbami, zkrátka všem lidem dobré
vůle.
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Slavnostní rozloučení s žáky 5. třídy
Stalo se u nás milou tradicí, že se rozloučení
s žáky 5. třídy koná v obřadní síni na Úřadě
městyse Kralice na Hané. V letošním roce proběhlo rozloučení 23. června. Sešli se tu žáci
se svou třídní učitelkou a ředitelkou školy.
Projev pana starosty, v němž vyjadřuje poděkování za léta trpělivé práce, vhání do očí slzy
dojetí. Prostředí, květiny a přípitek na zdraví

i úspěchy slavnostní atmosféru ještě umocňují. Věřte, pro učitele je smutné, když mu odcházejí děti, které učí od první třídy. Za těch pět
let pozná dokonale jejich povahové vlastnosti, schopnosti i dovednosti. Má je „přečtené“
a někde v skrytu duše doufá, že děti jeho přísnost a důslednost jednou ocení.
Mgr. Hana Půdová

1. svaté přijímání
Celý rok se 8 dětí z naší farnosti pilně připravovalo na 1.sv.přijímání. Tento očekávaný
den nastal v neděli 7.6.2009 na slavnost Nejsvětější Trojice a bude snad patřit mezi nejvýznamnější dny v životech těchto dětí.V sobotu
děti přijaly svátost smíření,aby tak očistily svá
srdce a mohly co nejkrásněji prožít následující
den. Bylo pro mě dojemné s jakou svědomitostí děti k tomuto úkolu přistupovaly. Získaly
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zkušenost, jak je důležité se v životě zamýšlet nad svým chováním a svými činy. Došly
k poznání, že Bůh nás přes všechny naše hříchy stále miluje.V neděli pak jejich krásné bílé
šaty a elegantní oblečení byly znamením právě
jejich čistoty srdce. Slavnostní mši sloužil otec
Kryštof. Pozvaná schóla z Dubu nad Moravou
všem přítomným svými zpěvy prohloubila
prožitek při setkání s Kristem. Po bohoslužbě
jsme se sešli na faře,
kde rodiče dětí, které přistoupily k 1.sv.
přijímání, přichystali
pro všechny slavnostní pohoštění. Společně jsme tak radostně
mohli oslavit tuto velkou událost. Kéž tento
den byl pro děti a pro
každého z nás dotekem lásky Boží k nám
a dalším krokem ve
snaze být lepším člověkem.

Hurá na prázdniny
Na konci školního roku se sešli děti a jejich
rodiče v našem farním kostele,aby oslavili závěr školního roku. Děti se bohoslužby aktivně
účastnily a všichni jsme si mohli zazpívat křesťanské písně v doprovodu kytary. Bohoslužba
byla zakončena slavnostním předáním vysvědčení místním knězem-otcem Kryštofem.Také
nechybělo rozloučení plyšového maskota, oblíbené „želvy Loudalky“, která děti provázela celý školní rok v hodinách náboženství.Po
mši svaté jsme se všichni radostně rozběhli na
faru,kde byl nachystaný pro všechny táborák.
Jindy tichá farní zahrada se zaplnila dětmi, jejich rodiči a příbuznými. Stoly se plnily pohoštěním a pro každého byla připravena klobáska
k opékání. Právě dozrávající farní třešně přišly
dětem také k chuti.Prožili jsme tak společně
opravdu krásné chvíle. Závěrem bych touto
cestou ráda poděkovala panu Josefu Zatloukalovi za pohoštění,které pro nás obětavě obstaral a za vřelé přijetí otcem Kryštofem a otcem
Bernardem. Velké díky také patří všem,kteří se
podíleli na přípravě tohoto setkání a všem zúčastněným,že přijali pozvání.
I když je před námi ještě nějaký čas do konce
školního roku,tak se už těšíme na další setkání.
Těšte se také!
Helena Kapounková

Už nikdy mléko
z krabice, jdu na
statek Kralice!
Dovolujeme si Vám nabídnout nejčerstvější
plnotučné mléko na trhu s potravinami široko
daleko. Mléko není nijak chemicky ani tepelně
upraveno, tudíž má zachovanou naprosto přírodní chuť s maximálním možným obsahem
mléčných složek jako jsou mimo jiné bílkoviny, vitamíny a tuk. Prodej probíhá denně od
7.00 do 19.00 v areálu dvora statku (první brána od kulturního domu) ve výdejním automatu
do vlastních lahví nebo na místě zakoupených.
Automat přijímá pouze mince, cena mléka je
12 Kč za litr.
Statek Kralice, Bedihošťská 114
Kralice na Hané
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Slavnostní odpoledne Sokola Prostějov
V sobotu 14.listopadu
proběhlo Slavnostní odpoledne při příležitosti 140.
výročí založení Sokola
Prostějov
/1869-2009/.
V 16.00 hod.malou slavnost započal slavnostní
nástup s prapory včetně
hymny, kterou zazpívala
prostějovská Orlice. Po
sokolských fanfárách se
o zahájení postarali muži,
kteří nacvičili skladbu Reminescence, což je průřez
sletových skladeb od roku
1938 až po součastnost. Za
muže cvičili “sokolové“
z Kralic na Hané, Němčic
nad Hanou, Vrchoslavic
a Přemyslovic. Já bych
chtěl osobně poděkovat
našemu náčelníkovi Jožkovi Šrámkovi ze Sokola Vrchoslavice, že měl s námi
trpělivost a tuto skladbu
nacvičil. Jemu patří obrovský dík. Pak následovalo
zahájení, kde se ujali slova starostové Sokola I a II
Prostějov a starosta města
Prostějova. Po připojení
stuhy k praporu, kterou
získali k tomuto výročí,
proběhl křest knihy bratra
Taberyho „100 let sokolovny“ včetně vyznamenání zasloužilých členů.
Po vystoupení Orlice, Mánesu, žen z Vrchoslavic,
ZUŠ Prostějov, Loutkařů a
Vlastimily se promítl ﬁlm
o historii. Závěr patřil odnášení praporů.

Turnaj starostů Mikroregionu Prostějov –
venkov v malé
kopané – září 2009
Čehovice/Kralice na Hané (hrb) – V září
roku 2009 se uskutečnil již III. ročník turnaje
v malé kopané O pohár starostů svazku obcí
sdružených v Mikroregionu Prostějov – venkov. Turnaj se konal na hřišti v obci Čehovice pod záštitou a vzornou organizací starosty
Čehovic pana Milana Smékala, jež je zároveň
zakladatelem této tradice. Naše obec se jako
již tradičně, kdy se zúčastňuje všech sportovních, kulturních a společenských akcí v tomto
mikroregionu, zúčastnila také.
Družstvo naší obce sestavil a do lítých bojů
vedl starosta Pavel Kolář, jež se ujal role nehrajícího kapitána, ale také prokázal výborné schopnosti při sestavení týmu. Trenérské
a taktické schopnosti mu dopomohly k tomu,
že tým Kralic na Hané celý turnaj bez jediné
ztráty bodu vyhrál.
Převzal pak z rukou starosty Čehovic Milana
Smékala pohár, jímž se rok bude naše obec
pyšnit a věříme, že i příští rok obhajovat. Musíme také poděkovat za vzornou organizaci
a postárání se jak o účastníky, tak o diváky na
turnaji představitelům a organizátorům z obce
Čehovice, jež se svého pořadatelského úkolu
zhostili na výbornou.
Z výsledků Kralic na Hané na turnaji: Kralice
– Biskupice 2:1, Kralice – Čehovice 3:2,
Kralice – Klenovice na Hané 3:0, Kralice –
Čelčice 3:2.
Sestava týmu Kralic na Hané:
Kapitán – Pavel Kolář
Družstvo – Jiří Švéda, Stanislav Černý, Ivan
Hrbáček, Jiří Macháček, Radek Fabiánek,
Antonín Honejsek, Josef Špaček,
Pavel Snášel.

Tým FC Kralice získal ﬁnance
V první výzvě Místní akční skupiny (MAS)
Prostějov venkov o.p.s. vyhlášené od 3.8. do
15.9.2009 uspěl jako jediná nezisková organizace Fotbalový klub Kralic na Hané.
O jakou dotaci se vlastně jedná? Finance
přijdou z Programu rozvoje venkova IV. osy
Leader vyhlášeného Ministerstvem zemědělství jako jedna z evropských dotací. Co je
na Leaderu zajímavého? Jde o novou metodu
rozdělování dotačních peněz zespodu. V rámci území ČR bylo třeba, aby se místní aktéři
(zástupci podnikatelů, neziskových organizací
a obcí) na venkově domluvili a založili místní
akční skupiny. Na Prostějovsku funguje Místní akční skupina Prostějov venkov o.p.s., která

v letošním roce mohla rozdělit 6 844 109 Kč
na projekty žadatelů. O tyto peníze mohli dle
pravidel požádat formou podaného projektu
zemědělci, zemědělské podniky, obce, mikroregiony, nestátní neziskové organizace a církve působící na území MAS.
Projekty žadatelů posoudila výběrová komise složená ze členů MAS a doporučila sedm
k podpoření. Mezi Projekty na opravu se projekt FC Kralice umístil druhý. Záměrem projektu je pozvednout úroveň fotbalového hřiště
v obci Kralice na Hané. Citelný nedostatek
ﬁnancí a opotřebení dané dlouhodobým používáním se podepsaly na technickém stavu
budov a celého areálu sportovního klubu FC

Kralice na Hané. Projekt řeší několik problémových okruhů, které zahrnují:
• stavební obnovu budovy sloužící jako šatny
a sociální zařízení pro fotbalisty
• ozelenění areálu fotbalového hřiště
• pořízení zahradního traktoru k údržbě zeleně.
Co bude následovat? Dnes jsou již projekty
zaregistrovány na regionálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu (RO
SZIF), kde znovu prochází kontrolou souladu
s pravidly dotace. K podpisu dohod dojde
pravděpodobně na jaře příštího roku. Pak
již nebude nic bránit realizaci vybraných
projektů.
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Zpráva Sboru dobrovolných hasičů Kralice na Hané za rok 2009.
Další rok se kvapem blíží k závěru. Sbory
dobrovolných hasičů se připravují na výroční
valné hromady, kde budou hodnotit, co se za
daný rok povedlo a nepovedlo či mělo udělat
jinak. Proto bych Vám nyní rád nastínil činnost
našeho Sboru dobrovolných hasičů v Kralicích
na Hané.
V roce 2009 se SDH Kralice na Hané účastnil několika výjezdů, ať už ke kácení nebezpečných stromů, spravování střech po bouřích
nebo výjezdy k požárům. Rád bych připomněl
začátek měsíce srpna, kdy dobrovolní hasiči ve
spolupráci s profesionály napravovali škody,
které napáchala bouře nejen na domech, ale
i v sokolském parku, ve kterém odvedli obrovský kus práce a tímto bych jim chtěl poděkovat
za nás všechny.

jakoukoli nečekanou situaci.
Výjezdová jednotka se také účastnila dvou
námětových cvičení, které organizoval SDH
v Bedihošťi. Jarní cvičení se konalo přímo
v obci Bedihošť. Jednalo se o dopravu vody
z říčky Valové k místní základní škole, následné hašení budovy a vyproštění osob ze sklepních prostor.
Druhé podzimní cvičení probíhalo v Čehovicích u místního rybníka, kde byla provedena
ukázka zásahu při požáru strniště.
Obě tato cvičení bych vyhodnotil jako velmi
dobře zpracovaná a přínosná pro členy dobrovolných jednotek. Doufám, že v těchto akcích
budou sbory nadále pokračovat.
Dále bych se zaměřil na požární sport. Letošní
rok byl po členské stránce úspěšný. Téměř po
vaný tým umístil na sedmém místě z patnácti
družstev. Tím potvrdil, že i s nejslabší technikou se dá docílit pěkného výsledku.

K povinnostem zásahové jednotky také patří
odborná způsobilost, kterou získávají školeními od profesionálních hasičů. Proto členové navštěvují školení o prevenci proti požáru, evakuaci obyvatelstva, zásahové technice
a zdravotnické kurzy, aby byli připraveni na
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roční odmlce se kralickým hasičům podařilo
obnovit družstvo mládeže a žen. Také družstvo
mužů dostálo významných změn v osazenstvu. Závodním týmům se ale na soutěžích příliš nedařilo. Na okrskové soutěži v Bedihošti
se tým mužů umístil až na posledním místě
žebříčku a smůla se jich držela i nadále. Až na
domácí půdě se na hasiče usmálo štěstí. Získali první místo s bezkonkurenčně nejlepším
časem. Tímto výkonem poprvé v historii získali putovní pohár Městyse Kralice na Hané
a o to byla radost z vítězství větší. Nadšení
ale o několik dní později vystřídalo zklamání.
Při tréninku se porouchalo závodní čerpadlo
a navázání na úspěch z předchozí soutěže bylo
nenávratně pryč. I přes velkou indispozici se
závodní týmy vydaly na poslední soutěž do
Kelčic, kde měli pouze řadový, neupravovaný stroj sloužící spíše k pracovním účelům.
Ovšem díky odhodlání a nadšení se odepiso-

Kraličtí hasiči také organizačně zaštítili několik kulturních akcí, jako například: příprava
ledu na zimní bruslení, pálení čarodějnic, kde
zabezpečovali prostor před vznikem požáru,
nebo slavnostní otevření cyklostezky. Zde
zajišťovali plynulý průjezd cyklistů po celém
okruhu, aby nedošlo k dopravním nehodám
na rizikových místech. Letos poprvé pořádali
bezpečnostně preventivní akci IZS, která byla
zaměřena na naše nejmladší. Celý program
doprovázela řada soutěží. Děti si mohly vyzkoušet cvičné hašení požáru z ruční stříkačky,
dozvěděly se základy zdravovědy a nakonec
zde byla střelba ze vzduchovky. Pro ty starší
byla k vidění ukázka zásahu profesionálních
hasičů, výstava zbraní Policie ČR a historické
hasičské techniky.
Dle mého názoru naprostá většina sborů odvedla velmi dobrou práci ať už v ohledu na
svou vlastní činnost, požární sport nebo v kulturně společenských akcích.
Všem bych popřál mnoho štěstí do následujícího roku a úspěšnou hasičskou činnost.
Jan Mrňka

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KRALICE
Rádi bychom vám, především občanům Kralic na Hané, oznámili, že na podzim tohoto
roku vzniklo v Kralicích na Hané občanské
sdružení (i když stále ještě čekáme na oﬁciální posvěcení Ministerstva vnitra). Cílem občanského sdružení je především pozvednout
kulturní a společenskou úroveň obce zejména
prostřednictvím pořádání různých akcí v Kralicích na Hané (Pochod světýlek, Masopust,
Velikonoce, Mikuláš, Silvestr, burza dětského
oblečení atd.).
I když je v této hektické době docela těžké najít si chvíli volného času na setkání, rozhodli

jsme se, že to zkusíme. A byli bychom rádi,
kdybyste se podle svého uvážení zapojili i vy,
neboť bez vás to prostě nejde.:-) Můžete se stát
členy tohoto sdružení, můžete se zapojit do
spolupráce jen tak nebo se prostě jen můžete
přijít pobavit s ostatními.
O všech akcích vás budeme v dostatečném
předstihu informovat a věřte nebo ne, ale zejména vaše účast a vaše nadšení nás budou ponoukat k pořádání dalších akcí. Ke Kralicím
máme prostě vřelý vztah, chceme se navzájem
poznat a chceme se společně bavit.
Máte-li zájem se k výše uvedenému vyjádřit

nebo se chcete na něco zeptat nebo se třeba
stát dalším členem sdružení, určitě nás neváhejte kontaktovat. Budeme vděční za vaše názory či připomínky.
www.oskralice.cz
info@oskralice.cz
Na závěr připojujeme poděkování všem účastníkům 1. kralického pochodu světýlek. Nečekali jsme, že vás přijde tolik (bylo to asi 200
lidiček).:-) Těšíme se tedy na další setkání!
Za přípravný výbor Občanského sdružení
Kralice
Pavel Dočkal, předseda

Nové internetové stránky
www.oskralice.cz pro občany Kralic
Členové Občanského sdružení Kralice,
o.s. zprovoznili nové internetové stránky
www.oskralice.cz. Stránky chceme koncipovat
jako otevřený portál občanům Kralic, jenž
vytváří samotní občané. Zda se nám to podaří,
uvidíme.
A co vlastně na stránkách najdete?
Informace o akcích sdružení
Rubrika s informacemi o akcích, které pořádá
Občanské sdružení Kralice, o.s., ale i s dalšími
informacemi a akcemi dalších spolků, které
o zveřejnění budou mít zájem.
Pokud se dozvíme i o jiných aktivitách pořádaných v Kralicích a okolí, pak zde budou
anonce i na ně.

Kralický bazar
Funkce, jež nabízí zveřejnit inzerát každému
návštěvníkovi stránek, který chce cokoliv prodat, koupit či nabídnout nějakou užitečnou
službu.
Chodíme kolem sebe a každý z nás máme
doma nějaký ten přístroj, zařízení nebo jiný
užitečný předmět, který už možná nepotřebujeme. Proč jej vyhazovat, když by mohl sloužit
jinému. Díky Kralickému internetovému bazaru může najít nového majitele.
Fotogalerie z akcí
Akce, které nejen občanské sdružení pořádá
samozřejmě pečlivě dokumentujeme a vy můžete fotograﬁe následně vidět ve fotogalerii.

Diskuse
Stránky obsahují veřejně přístupné forum, do
kterého má možnost svůj názor k vybranému
tématu napsat každý.
Soutěže
Jednou za čas se můžete těšit na soutěže o zajímavé ceny.
Ankety
Vyjádřete svůj názor a hlasujte v anketách. Na
zadanou otázku můžete vybrat jednu z připravených odpovědí.
Takže neváhejte a zadejte do svých internetových prohlížečů adresu www.oskralice.cz.
red

Návštěva Dr. Jana Merty v Kralicích
Kralice měly tu čest pohostit ve čtvrtek
26.11.2009 pana Dr. Jana Mertu. Přednášku na
téma "Co mi život dal" uspořádalo Občanské
sdružení Kralice, o.s. v kulturním domě. Bylo

příjemné zaposlouchat se do slov člověka,
který se doslova z ničeho vypracoval na celosvětově uznávanou kapacitu. Jeho neobyčejně
zajímavý život, v němž velkou úlohu sehrála náhoda, jej zavedl do nejrůznějších koutů
světa.
Dr. Merta dokázal, že pokud člověk opravdu

chce, tak i vzdálené a vysněné cíle se mohou
plnit. Je to jeden z mála Čechů, kteří uspěli v
zahraničí v tak širokém měřítku.
A že jste jméno Dr. Merty zatím neslyšeli? Nevadí, jeho stručný životopis přikládáme.
Dr. Jan Merta se narodil ve Starém Městě
u Uherského Hradiště a dětská léta strávil v
obci Modrá. V roce 1968 emigroval do Kanady, kde žil až do roku 2006.V Kanadě pracoval
8 let na těžebních plošinách jako hloubkový
potápěč. Zaměstnání potápěče ho zaujalo natolik, že se potápění začal věnovat i z hlediska
fyziologického a lékařského. Mnoho jeho vynálezů přispělo k větší bezpečnosti potápěčů
(sestrojil např. několik robotů a ponorek pro
lidskou posádku do hloubky 1000 metrů, vymyslel a ověřil dekompresní tabulky, které se
používají dodnes). Postupem času se stal kanadskou kapacitou v oblasti potápění, podílel
se na tvorbě mnoha předpisů a zákonů, které
později převzaly i jiné země. Profesně se věnuje celoživotnímu vzdělávání v různých oborech

– studoval a na mnoha univerzitách přednášel
např. psychologii, teologii, parapsychologii.
Pracoval také jako hyperbarický metodik. Byl
členem týmu, který z torpédoborce Edinburgh
potopeného za 2. světové války vyzvedl téměř
5 tun zlata. Pomáhal s vyzvednutím potopené
největší vrtné plošiny v Atlantiku, jakož i při
různých leteckých a lodních katastrofách, při
kterých tyto dopravní prostředky skončily na
dně moře. Je členem skotského a amerického Institutu naftových inženýrů, anglického
Institutu mechanických inženýrů, americké
Podmořské lékařské společnosti, anglické
Společnosti profesionálních psychologů, kanadské Společnosti profesionálních potápěčů, americké Společnosti mořských inženýrů
a lodních architektů a řady dalších světových
společností. Je držitelem mnoha vyznamenání
a poct od vlád mnoha zemí, univerzit a vědeckých společností. V poslední době např. obdržel speciální medaili 100 let provincie Alberty
v Kanadě za svůj celoživotní přínos.
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FC Kralice
na Hané
Naše fotbalová mužstva začínala s přípravou
na jarní sezónu 2009 střídavě. První mužstvo
začalo kolem 15.ledna dvakrát až třikrát týdně.Příprava byla zpestřena turnajem na umělé
trávě v Chropyni, kde se naše mužstvo umístilo na 3.místě.O tom, že jarní příprava byla
kvalitní, svědčí i umístění v mistrovské soutěži krajského přeboru, kde mužstvo skončilo na
výborném 3.místě s 50 body. Toto bylo jedno
z nejlepších umístění našeho mužstva v historii nejvyšší krajské soutěže. Navíc ještě náš
hráč Zdeněk Petržela obsadil s 19střelenými
góly 2.místo v této soutěži.
Po letní přestávce začala začátkem měsíce srpna opět příprava na podzimní soutěž. Po několika mistrovských zápasech přišla pro mužstvo i výbor krutá rána.Trenérské místo opustil
tolik úspěšný a oblíbený Zdeněk Chytka.
Na jeho místo přišel František Jura.Pod jeho
vedením mužstvo skončilo po podzímní části
soutěže na 8.místě a jsou s ním hráči i vedení
klubu velmi spokojeni.
V soutěži o nejlepšího střelce soutěže je po
podzimu na 1.místě opět náš hráč Zdeněk Petržela s 13 brankami.
V únoru začala také příprava “B“mužstva, které hraje III. třídu, pod vedenímVladimíra Horáka a Jiřího Němčíka.Tato příprava probíhala
v areálu hřiště s umělým povrchem dvakrát
týdně a pro zpestření si hráči zahráli i na velkém hřišti s umělým povrchem v Holici. Pod
tímto vedením se zlepšila docházka, fyzická
příprava a celý kolektiv získal patřičné sebevědomí, což se projevilo v herním systému a na
konečném 4. místě v sezóně 2008-2009.
Začátek podzimní sezóny se mužstvu moc nevydařil. V domácím prostředí totiž mužstvo
prohrálo s „B“ mužstvem Kostelce a s „B“
mužstvem Nezamyslic. Ovšem potom nastal
obrat a mužstvo je po podzimu na 1.místě
s 28 body a střelec Ríša Soušek je zatím na
2. místě s 11 brankami.
V únoru také začala trénovat naše dorostenecká mužstva, která hrají krajský přebor. Starší
pod vedením Petra Navrátila a mladší pod
vedením Zbyňka Pešáka. Toto je velice problémová kategorie,vždyť mnoho hráčů u obou
mužstev odjíždí do škol a na internáty, proto
velice málo trénují. Jejich umístění v soutěžích nejsou příliž lichotivá. Starší bojovali
o záchranu v krajském přeboru, což se jim
povedlo a skončili na 12.místě, mladší skončili také na 12.místě po jarní části soutěže.
Podzimní soutěž začali starší nepříliš úspěšně.
Mužstvo převzal Zbyněk Pešák, který po neshodě s hráči a rodiči od mužstva odstoupil
a mužstvo opět převzal Petr Navrátil. Mužstvo
stále prohrávalo a body získalo až koncem
sezóny, kdy skončilo na 11. místě s 9 body.
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Z činnosti souborů, Klas,
Klásek a Kláseček
Již v květnu si děti Klásku a Klásečku užily pěkný víkend na společném soustředění
v Mostkovicích, kde si měli možnost navzájem předat své taneční dovednosti, vydovádět
se na čerstvém vzduchu a v neposlední řadě
i pohlédnout na svět z hřbetu koně, na kterých
se v rámci soustředění projely.
Soubor Klas potom spolu s dětskými soubory
Klásek a Kláseček uspořádal v červnu již po
osmé tradiční „Kralecky klebete“, kde jsme,
jako každoročně, přivítali hostující soubor.
Tentokrát to byl valašský soubor Sedmikvítek
z Frenštátu pod Radhoštěm se svou cimbálovou muzikou. Přestože celý den bylo chladněji, než je v tomto ročním období zvykem,
mohli se zájemci bavit tancem i zpěvem do
pozdních večerních hodin.
Ani prázdninové měsíce pro nás tentokrát nebyly okurkovou sezónou. V červenci jsme spolu s Dunajcem z Olomouce, Hanákem Přerov,
Prosénkem z Prosenic, Lůčkou ze Svatobořic
a místními soubory vystupovali na hodových
slavnostech v Troubkách a s několika jinými
folklorními soubory v rekreačním středisku
v Dolní Moravici. Srpnové víkendy jsme zahá-

jili účastí na komponovaném odpoledni „Dožaté“ v Pivíně, které proběhlo přímo na poli
i na pódiu s názornou ukázkou polních prací,
včetně občerstvení a svážení obilí, za hojné
účasti krojovaných. Poté následoval deštivý víkend na Folklorním festivalu ve Frenštátě pod
Radhoštěm a vystoupení v rámci zahajovacího
ceremoniálu Mistrovství světa v parašutismu
v Prostějově.
I počátek nového školního roku zastihl všechny složky souboru v plné aktivitě, ať již to bylo
na oslavách 650 let obce Pivín, tradičních
Hanáckých slavnostech v Prostějově nebo Vinobraní v Plumlově.
V říjnu pak uspořádala muzika souboru Klas
úspěšný křest svého nového CD vojenských
písní, na kterém pracovala od začátku roku.
A diář plánovaných vystoupení se nadále plní.
Krom jiných připravují jako již každoročně
všechny tři složky souboru své „Adventní zastavení“. Termín „ Adventního zastavení“, na
které tímto všechny srdečně zveme, letos připadá na 12. prosince, 17:00 hodin a koná se
v kulturním zařízení v Kralicích na Hané.

Mladší dorostence převzal nový trenér Zdeněk
Lhota. Mužstvo hrálo se střídavými úspěchy
a nakonec skončilo na 9.místě s 13 body.
Výbor se neustále na svých schůzích zabývá
založením mužstva žáků, ovšem je to až neskutečné, náš městys má přes 1500 obyvatel
a my nedáme dohromady 15 až 20 žáků – není
zájem.
Poslední naše mužstvo v mistrovských soutěžích je přípravka vedená Petrem Vybíhalem
a Radkem Kuchařem. Toto mužstvo trénuje na
travnatém hřišti v letních měsících a v zimních
na umělém hřišti.
V letních měsících hraje mužstvo svou mis-

trovskou soutěž turnajovým způsobem, jaro
3 až 4 turnaje a podzim také 3 až 4 turnaje.
Toto mužstvo hraje se střídavými výsledky.
Velkou zásluhu na činností přípravky mají rodiče, kteří jezdí svými auty a vozí hráče na turnaje bez nároku na náhrady cestovného.
Nemalou starost nám dělají někteří jednotlivci,
kteří nám odcházejí za „lepším“ do Prostějova,
v tomto roce jich odešlo 5. Výbor se schází
jedenkrát týdně a řeší problémy, které při naší
činnosti nastanou.
Při tolika mužstvech jich není málo.
V Kralicích na Hané
16.listopadu 2009 výbor
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Konečně ...
Vždy v posledním měsíci v roce překvapí
hodně lidí vzpomínky nejen na uplynulé dny,
týdny a měsíce, na hezké chvíle, na pěknou
dovolenou, na příjemné lidi, které potkali.
Mnohdy i na dětství a mládí, na vše krásné,
nezapomenutelné.
Přiznám se, že si rád zavzpomínám i já a samozřejmě, že převážně na události a zážitky
příjemné. Co a kde to letos bylo ? V červenci a v srpnu v Kralicích na Hané. Ranní projížďky na kole s návštěvou našich drahých na
hřbitově a pak samozřejmě Tyršovou a Nerudovou ulicí přes Zákostelí na náměstí TGM
do Jednoty. V podvečer také jízda na kole, ale
mnohem a mnohem delší. Kraličky, Biskupice, Bedihošt, Hrdibořice, Prostějov… Využil
jsem nesčetněkrát novou cyklostezku, která
je vskutku jedinečná a klidná. Bylo by jistě
dobré, kdyby podobná vedla do Hrubčic. Potěšila mě nesmírně oprava a úprava ulic a uliček
s chodníčky v celém městysi. Myslím, že se
Vám mnohé vydařilo a že se jistě bude dařit
v roce 2010. Snažme se a držme si palce. Rád

potkávám, zdravím a povídám si nejen se sousedy, ale i ostatními . Nejen na ulici, ale třebas
i u dobrého pivečka…
Chtěl bych krásnému a horkému létu poděkovat a připomenout si naše výlety a třebas i něco
doporučit. Nesmírně mě překvapilo Muzeum
kočárů v Čechách pod Kosířem. Jde o unikát,
řekl bych, že nejen středoevropský. Majitele muzea a restaurátora kočárů pana Obra si
nesmírně vážím. Po návštěvě jsem telefonoval
známým do ČT. Nelenili, natočili a již odvysílali svoji reportáž v pořadu Toulavá kamera.
Viděli jsme i nádhernou výstavu květin a nebylo to jen na Floře v Olomouci, ale v Náměšti
na Hané, v zámeckých interiérech, pod jménem Květiny pro zámeckou paní. Za zmínku stoji i každoroční práce umělců s dřevem
v Prostějově a jejich díla vystavená ve Smetanových sadech a na Přikrylově náměstí.
Dovolte mi ještě, abych připomněl velkého
moravského básníka Jana Skácela, který před
dvaceti lety zemřel. Bylo to 7.listopadu 1989
(dnes, kdy tyto řádky píši je také 7. listopad).

Letos také uplynulo 20 let od 17. listopadu
1989, kdy došlo v Praze na Národní třídě ke
střetu mladých lidí s Veřejnou bezpečností.
Měli holé ruce a chtěli vzpomenout smrti Jana
Opletala (původem z Hané) v listopadu 1939.
Vše bylo jinak a po pár dnech se tomu začalo říkat Sametová revoluce a dnes jde o Státní
svátek – Den boje za svobodu a demokracii.
Myslím si, že i toto patří k našemu současnému životu.
A docela nakonec ?
Milé a příjemné vánoční svátky,
jsou jednou za rok
a je to čas krátký,
tak neberte nějaké reklamní zmatky.
Jmelí, stromeček, svíčičky,
Mějte se rádi a pohlaďte se, lidičky.
A do dalšího roku ?
Zdraví, štěstí a dobré cesty.
Netřeba spěchat a přidávat do kroku
Vše dobré a krásné ať kolem Vás víří.
To vše Vám všem přeje Váš
Dr. Pfeifer Jiří

Dětská olympiáda Svazku obcí Prostějov – venkov ve Vrbátkách
Měli jste někdy možnost usednout do limuzíny
a alespoň na chvíli se cítit jako ﬁlmová hvězda? Tento a ještě spoustu dalších zajímavých
zážitků si odvezla skupina osmi kralických
dětí z Dětských olympijských her konaných
v sobotu 13. června v nově vybudovaném
sportovním areálu ve Vrbátkách.
Pro děti byly na celé odpoledne připraveny
soutěže v různých disciplínách. Nebylo vůbec
jednoduché vybrat z žáků ty nejšikovnější.
Soutěžilo se například ve střelbě, hodu, jízdě
na koloběžkách a na kole, v běhu na překáž-

kové dráze. Děti musely prokázat vědomosti
z oblasti dopravní výchovy, třídění odpadů
a co nejpřesněji odhadovat vzdálenost. V doprovodném programu mohly sledovat seskoky
parašutistů, záchranu raněného pomocí vrtulníku, ukázku výcviku služebních psů a nebo
ukázku zbraní a bojového umění. Pro všechny
účastníky bylo zajištěno bohaté občerstvení.
A jak jsme dopadli? Mladší žáci obsadili šesté
místo a starší žáci krásné druhé místo. Kromě
hodnotných cen si z olympiády přivezli také
odhodlání – příště budeme ještě lepší.
Mgr. Hana Půdová
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Průvod světýlek
Nedělní večer 1.11.2009 v Kralicích na Hané
byl ve znamení Světýlkového průvodu, které
uspořádalo Občanské sdružení Kralice, o.s.
pod záštitou starosty městyse Pavla Koláře.
Ani chladné počasí neodradilo několik stovek
kralických občanů přijít jen tak a nebo s rozsvícenými lampiony před úřad městyse.
V avizovaných 17:30 hodin přivítal příchozí
občany pan starosta, který zároveň přítomným
představil Občanské sdružení Kralice o.s. a následně předal slovo předsedovi sdružení Pavlu
Dočkalovi. Poté se průvod vydal směrem ke
kralickému hřbitovu, kde každý na svém hrobě
mohl svíčkou uctít památku svých příbuzných.

Všechny potěšila hojná účast občanů. Vždyť
průvod svou velikostí zabral celou délku Olomoucké ulice (od úřadu městyse až po hřbitov).
Po krátké přestávce na hřbitově lidé volně pokračovali směrem k sokolskému parku, kde
členové Občanského sdružení Kralice, o.s. připravili malé občerstvení - pro děti čaj, pro dospělé grog. Nechyběla ani výstavka lampionů
a vyřezávaných dýní. Z průvodu měli radost
zejména děti, které si na trase užívaly svých
„světýlek“.
Pavel Navrátil

?

Zadáno pro děti
Ani tentokrát jsme nezapomněli na
křížovku s tajenkou.
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.

Výherce z minulého čísla
Výhercem z minulého čísla se stal
David Němčík. Gratulujeme!
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Představujeme firmu: Prodejna Jednota Kralice na Hané
Jednota s.d. v Uherském Ostrohu koupila prodejnu v roce 2002. Na počátku provozu byla
částečně rekonstruována, hlavně obměnou nevyhovujícího zařízení a chladírenské techniky.
V roce 2005 byla provedena hlavní rekonstrukce, kdy pomocí stavebních úprav došlo k rozšíření prodejní plochy o uzavřenou masnu. Dále
byla opětovně doplněna chladírenská technika,
pokladní pás včetně snímání čárového kódu
z výrobků a další doplňky, které zajišťují zákazníkům důležitý nákupní komfort.
Ke spokojenosti obyvatel a konkurenceschopnosti přispívají i pravidelné 14ti denní akce
s roznosem letáků až do jednotlivých domácností, kdy ve spolupráci s dodavateli komodit
zboží nabízí prodejna Jednota výrobky za podstatně nižší ceny než konkurence. Pro věrné
zákazníky máme zaveden věrnostní program

(tzv. „Zákaznický klub“), kde mohou členové
klubu nakoupit vybrané výrobky ještě za nižší
cenu než běžný zákazník. Navíc je v každém
letáku zařazena soutěž o hodnotné ceny.
K výraznému zlepšení služeb v prodejně přispělo i zavedení platebního terminálu na pokladnu, na které může zákazník zaplatit svojí
platební kartou. Při platbě kartou nad 300 Kč
je možné využít tzv. službu CASH BACK (výběr peněz ze svého účtu přes pokladnu prodejny až do výše 1.500 Kč na jeden výběr). Další
službou je dobití kreditu na mobilní telefon.
V brzké době připravujeme i možnost placení
složenek přes tento terminál.
Nadcházející vánoční atmosféru Vám jistě
zpříjemní zaměstnanci prodejny již tradiční
Mikulášskou nadílkou pro děti. Samozřejmostí také zůstává prodej živých kaprů.

Mimo prodejnu potravin a drogerie je v prvním patře budovy prodej textilu a průmyslového zboží. Tato prodejna je v ekonomickém
pronájmu a je určitě přínosem pro obyvatele
Kralic.
Eva Peková

Představujeme firmu: ZEUS - Robert Hrabčák
1. Krátké představení:
Zabývám se distribucí a prodejem vodních
ﬁltrů a doplňků stravy. Působím jak na území
České republiky tak i na Slovensku.
V oblasti doplňků stravy spolupracuji s předními odborníky, kteří zajišťují výzkum a vývoj produktů, výsledkem čehož jsou doplňky
stravy pod vlastní značkou, které se snažíme
neustále inovovat a vylepšovat, aby v každém
okamžiku představovaly absolutní špičku ve
své oblasti. Kromě kvality kladu důraz i na cenovou dostupnost.
2. Mohl byste krátce popsat vaše začátky?
Proč jste vlastně začal podnikat ve vašem
oboru?
Na začátku mě starost o vlastní zdraví a zdraví
mých blízkých vedla k tomu, abych si rozšiřoval znalosti v oblasti preventivní potravní
medicíny. Postupně se z tohoto mého koníčka
stalo zaměstnání na plný úvazek, kterým se živím již 10 let.
3. Dnes stále více lidí sahá po vitamínech
a doplňcích stravy, vodní ﬁltry jsou dosud
méně známé, můžete nám o nich něco říct?
Není to zbytečný luxus, vždyť o vodu se přece starají vodárny a jsou pro to zákonné
normy?
Je třeba připomenout tři fakta, proč je třeba
dbát o kvalitu své pitné vody:
a) náš organismus se skládá ze 70 % z vody
b) zatímco potraviny si můžeme vybírat z poměrně široké nabídky, vodu přijímáme denně z téhož zdroje
c) výsledky posledního celostátního monitoringu pitné vody z veřejných vodovodů

realizovaného Státním zdravotním ústavem
poukázaly na fakt, že až 2/3 obyvatel jsou
zásobovány vodou, která nevyhovuje normám - občas nebo trvale. Z testovaných
studní nevyhověla ani jedna.
Více, myslím si, netřeba dodat. Vhodně zvolený ﬁltr představuje řešení, jak nespoléhat na
to, že jste v té šťastné 1/3, ale vzít odpovědnost
do vlastních rukou.
4. O jaký ﬁltr je největší zájem ze strany
zákazníků?
Záleží na lokalitě a tedy na problému, který
chce konkrétní zákazník řešit. Nejčastěji lidé
řeší problém s chlórem, volí tedy ﬁltr na odchlórování. Zde na Moravě, vzhledem k velmi
tvrdé vodě, je velký zájem také o systém IPS
na změkčení vody - montuje se na vstup a bez
dodatečných nákladů na provoz chrání celý
systém před vodním kamenem.

5. Jakou formou distribujete své výrobky
a kde se lidé o nich mohou dozvědět více?
Provozuji specializovanou stránku www.zdrava-voda.cz, kde se zákazníci dozvědí více
o problematice vody, výběru vhodného ﬁltru
i o konkrétních produktech, zároveň si v in-

ternetovém obchodě mohou zvolený produkt
zakoupit. Samozřejmostí je bezplatné individuální poradenství při řešení jakéhokoliv
problému s vodou, v případě potřeby zajistím
řešení i nad rámec běžné nabídky.
Zde v Kralicích mě zákazníci mohou po dohodě navštívit na adrese:
Zahradní 487,
tel.: 582 330 005
nebo mobil: 775 088 217.
6. V této oblasti lidé potřebují ještě mnoho
informací. Věnujete se i osvětě?
Co se týče vodních ﬁltrů, tam upřednostňuji
individuální poradenství.
Co se týká doplňků stravy a zdravého životního stylu, tam jsme kromě zhruba stovky veřejných přednášek realizovali dva vzdělávací projekty: cyklus přednášek na základních školách,
zapojených do projektu Zdravá škola a cyklus
přednášek v mateřských centrech. Zaměřili
jsme se na výživu dětí a mládeže, neboť v tomto věku se budují základy imunity a zdraví na
celý život.
7. Jaké máte plány na nejbližší období?
V nejbližším období plánuji spustit internetový
obchod www.skladackazdravi.cz se širokou
nabídkou doplňků stravy, kde kromě výrobků
vlastní značky budou i výrobky jiných výrobců. Cílem je zajistit zákazníkovi vše pro zdraví pod jednou střechou. Samozřejmostí bude
i poradna, kde bude moci zákazník konzultovat svůj konkrétní problém.
Odpovídal: Róbert Hrabčák,
majitel
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Všimli jste si také?

Sloupek tety Šárky



Dobrý den,
tak se opět setkáváme na stránkách Kralického zpravodaje.
Venku nám nastalo zimní počasí a všichni
se těšíme na nejkrásnější svátky. Doufám,
že Vám jejich průběh zpříjemní přečtení
několika stránek o tom, co se v událo. Několika větami si tyto akce připomeneme.

Také nám vzniklo nové občanské sdružení
pod vedením Pavla Dočkala. Sdružení má
v plánu, krom mnohého, starost o kulturní
akce v Kralicích. První akcí byl „Průvod
světýlek“. Myslím, že akce byla úspěšná,
svědčí o tom nejen hojná účast, ale i fakt,
že v parku, kde bylo zakončení průvodu,
se všichni dále bavili, popíjeli čaj s troškou něčeho dobrého na zahřátí.

To se nám líbí

Další akcí zvažujeme vyzkoušení malé
kralické burzy, kde by mohly maminky
nabídnout k prodeji oblečení po svých dětech a hračky, se kterými si děti nehrají.
Nebo věci, které se prostě nehodí. První
akci plánujeme na únor a pomocí letáků
dáme soupis pravidel a přesný termín konání. Způsob vybírání věcí atd…

Opravu místních komunikací si pochvalují místní obyvatelé.

Co dodat závěrem? Všem kteří do našeho
zpravodeje přispěli, děkujeme a těšíme se
na další příspěvky. A pokud chce někdo
něčím přispět, budeme jen rádi.
Šárka Soušková

To se nám nelíbí

Kralický zpravodaj


Díky vandalům není zastřešené odpočívadlo v Kralickém Háji plně funkční.
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Už nám v městysi schází vyřešit konec
ulice Hrubčická a ulici Vrahovickou. Dokonce se začíná tvořit prostor pro dětské
hřiště. Jen doufám, že náctiletí (týnejdři),
nechají prolézačky stranou svých ničitelských zájmů a z nově vzniklých prolézaček se budeme dlouho těšit.

www.computermedia.cz

Práce na novém dětském hřišti již započaly! Je připravena plocha a na jaře zde přibudou
skluzavky, prolézačky, houpačky... Děti se již mohou těšit :-)

Vyrobila Computer Media s.r.o.

To se nám líbí

Kralicemi se prohnala vichřice. Nejen ta
letní, ničící, ale i vichřice v dobrém slova
smyslu v podobě vylepšení. Máme nově
opravené ulice, chválíme. Pane starosto,
vypadá to moc hezky!

