Říjen 2010 / 4. ročník / 1. číslo
Vážení spoluobčané,
tak jak v osobním životě člověk hodnotí na Silvestra uplynulý rok, tak bych i já chtěl dnes na
tomto místě zhodnotit úspěchy zastupitelstva
za minulé volební období.
Naše práce je hodně rozmanitá a obnáší široký
záběr činností od řešení běžných sousedských
sporů, přiznejme si někdy malicherných, přes
volně pobíhající psy na návsi, až po přípravu
velkých investičních akcí a jejich realizaci tak,
abychom se v naší obci cítili lépe a lépe se nám
tady žilo.
Chtěl bych se na chvíli zastavit u jednotlivých
akcí, které jsme zrealizovali za poslední čtyři roky.
Mezi základní kameny obce od pradávna patří
škola, kostel a hospoda. Naše zastupitelstvo se
snaží o zachování a neustálé zvelebování školy
v Kralicích na Hané. V posledních letech připravilo a zrealizovalo kompletní rekonstrukci vnitřních rozvodů, rekonstrukci sociálních
zařízení školy, rekonstrukci kotelny, nechalo
provést úpravu nádvoří a výměnu oken.
Nemůžeme ovšem zapomenout ani na naše
nejmenší děti a jejich školku. Po provedené rekonstrukci fasády se objekt mateřské školy stal
dominantním objektem v ulici Zátiší. Uvnitř
budovy byla provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení a šaten pro děti. V areálu školky vyrostlo nové dětské hřiště a nové víceúčelové hřiště včetně šaten.
O tom, že toto víceúčelové hřiště neslouží jen
pro žáky školy a děti mateřské školy, svědčí
skutečnost, že je hojně využíváno obyvateli
Kralic pro aktivní trávení jejich volného času.
Pro zvýšení bezpečnosti našich dětí, ale i pro
trávení času jejich rodičů bylo v letošním roce
vybudováno nové dětské hřiště pod parkem.
Nově vybudovaná cyklostezka umožňuje sportovní vyžití nejen cyklistům, ale dává prostor
pro rozvoj a realizaci „módních“ volnočasových aktivit jako jsou in-line sporty. Tato cyklostezka je součástí národní sítě cyklostezek,
do které je zapojen i náš svazek obcí Prostějov
venkov. Vybudovaná cyklostezka slouží nejen pro sportovní aktivity, ale umožňuje každodenní bezpečné propojení naší obce s Prostějovem.

Občasník městyse

Celkově jsme se v tomto volebním období
snažili rozvíjet a zlepšovat kvalitu místních
komunikací a chodníků v naší obci. Ať už to
byly nově zrekonstruované chodníky a vjezdy
na ulici Prostějovská, včetně terénních a sadových úprav, nebo naše největší investiční akce
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realizovaná v tomto volebním období - rekonstrukce některých místních komunikací napříč
naším městysem. Při této stavbě jsme nově vybudovali a zrekonstruovali chodníky a komunikace v ulicích U Pivovaru, Zámecká, Tichá,
Sportovní, Faremní a Zátiší. Protože v dnešní
době má každý auto, byly v rámci této akce
vybudovány nové parkovací plochy u kulturního domu, u úřadu městyse a u víceúčelového hřiště v ulici Zátiší. Tato akce byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava.
Nezapomněli jsme ani na naše spoluobčany
v místní části Kraličky. Pro zvýšení komfortu jejich bydlení jsme realizovali plošnou plynofikaci obce.
Naše snaha o pohodové bydlení a o krásné
prostředí v naší obci byla oceněna III. místem
v krajském kole soutěže Vesnice roku 2010
Olomouckého kraje.
Některé záměry, které jsme chtěli realizovat
v tomto volebním období, zůstanou projektově
připraveny či budou „pouze“ zahájeny. Jejich
další vývoj bude určovat nově zvolené zastupi-
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telstvo. Patří mezi ně realizace technické infrastruktury a komunikací pro následnou výstavbu rodinných domů v lokalitě Močidla II. Výstavba bude zahájena koncem letošního roku
a ukončena na konci roku příštího. Dlouhodobou snahou zastupitelstva je dotvořit vzhled
našeho náměstí výstavbou nového bytového
domu v prostoru vedle úřadu. Na tuto akci již
máme vydáno stavební povolení a hledáme finanční zdroje pro její realizaci. Pro zvýšení
možností kulturního vyžití a udržení lidových
tradic obyvatel Kralic na Hané jsme připravili
studii rekonstrukce kulturního domu. Úkolem
nového zastupitelstva bude připravit projektovou dokumentaci a pokusit se najít finanční
zdroje pro její realizaci.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat stávajícímu zastupitelstvu za vykonanou práci v tomto
volebním období, o které si myslím, že vedla
k harmonickému rozvoji naší obce.
Nelze se dívat jen za sebe, ale je potřeba vidět vpřed. I v budoucnu bych se chtěl zasadit o
další rozvoj naší obce a to realizací již připravených akcí či přípravou akcí nových.
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Přivítali jsme
08.02.2010
09.02.2010
11.02.2010
20.05.2010
30.05.2010
31.05.2010
30.07.2010

Aneta Baláková
Denisa Šoupalová
Kristýna Buchtová
Radek Zelený
Dominik Vitula
Eliška Menšíková
Sedrik Siegel

Opustili nás ...
07.01.2010
26.01.2010
25.02.2010
18.03.2010
26.03.2010
31.03.2010
26.05.2010

Marie Saitzová
František Raška
Jan Kovařík
Angela Zacharová
Josef Špaček
František Ančinec
Radek Zelený

Informace z úřadu městyse
Vývoz popelnic v městysi Kralice na Hané
je jednou za 14 dnů - ve středu - vždy v lichý týden.
V roce 2010 a 2011 se platí poplatky
z hrobového místa na hřbitově v Kra-

licích na Hané. Možnost platby v hotovosti na Úřadě městyse Kralice na
Hané nebo na účet u KB Prostějov č.
4525701/0100, variabilní symbol - číslo
hrobu, 200,- Kč za jednohrob, 400,- kč
za dvojhrob atd.

Dětská burza v Kralicích
Burza dětského zboží se uskutečnila 15. a 16.
května 2010. Jednalo se o první burzu dětského zboží v Kralicích a dle reakcí zúčastněných
- prodávajících a nakupujících, jak jsem ji měl
možnost zaznamenat a posoudit, byla úspěšná.
A to i přes nepřízeň počasí, která pravděpodobně značnou část potenciálních návštěvníků
odradila. Zboží určeného k prodeji se nashromáždilo veliké množství, takže rozhodně bylo
z čeho vybírat. Jistým nedostatkem, ale možná
snad i předností byla skutečnost, že tato burza
nebyla sezónně zaměřena, takže se „na jedné
hromadě“ sešlo oblečení jak na léto, tak i na
zimu. Bylo připraveno také občerstvení a pro
děti dětský koutek s pastelkami a různými hrami. Z udírny se rozlévala vůně uzených žeber,
a kdo si je objednal, ten rozhodně neprohloupil
- byla vynikající. Pořadatelsky byla tato akce
velmi náročná, zejména časově, a touto cestou
všem, kteří se na ni podíleli, velice děkuji!
Pavel C. Dočkal

 pokračování ze str. 1
Pokračovat v rekonstrukcích místních komunikací a chodníku v obci, mimo jiné v rekonstrukci chodníku v místní části Kraličky, ve
spolupráci s Olomouckým krajem v ulici Čechůvská a Hrubčická, cyklostezkou Kralice na
Hané – Bedihošť. Dokončit rekonstrukci veřejného osvětlení. Pro zvýšení kvality sportovního vyžití v obci připravit rekonstrukci tělocvičny základní školy, včetně venkovního dětského hřiště, rekonstrukci fotbalového hřiště a
sportovního hřiště v Kraličkách. Pro zlepšení dostupnosti zdravotní péče našich obyvatel
připravit projekt nového zdravotního střediska. Pro zlepšení sociálních služeb zvážit možnost výstavby denního stacionáře pro seniory, včetně doprovodných služeb. Připravit projekt kolumbária na našem hřbitově a revitalizaci zeleně v obci.
Záměrů, kudy rozvíjet náš městys, je hodně,
ale mou prioritou bude realizovat akce tak,
abych neohrozil dobrou finanční situaci našeho městyse. Prioritně realizovat akce, které
budou spolufinancovány z evropských, národních nebo krajských dotací.
Chci vám, všem občanům, poděkovat za doposud projevenou důvěru a zároveň vás chci pozvat k nadcházejícím podzimním komunálním
volbám do našeho zastupitelstva.
Pavel Kolář
starosta městyse

Plánované akce
Turnaj ve stolním tenise - TJ Sokol Kralice
na Hané (bude upřesněno)
Cvičení v sokolovně v Kralicích
- středa - žákyně
- čtvrtek - rodiče s dětmi, ženy
- pátek - 20.00 - muži
Průvod světýlek
Rozsvícení vánočního stromu
- pondělí 6.12.2010 14.30
Plesová sezona 2011:
14.1.2011 Myslivecké sdružení Haná - kulturní dům
21.1.2011 Místní akční skupina Prostějov
venkov o.p.s. - kulturní dům
28.1.2011 SDH Kralice n/H - kulturní dům
5.2.2011
Latino - kulturní dům
12.2.2011 Hanácký bál Klas Kralice na
Hané - KD
18.2.2011 Hanácký bál - KD
20.2.2011 Dětské šibřinky - sokolovna
(bude upřesněno)
25.2.2011 Relax Prostějov
26.2.2011 Šibřinky - sokolovna (bude
upřesněno)
Beseda s důchodci 1.5.2011 - kulturní dům
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Kralice na Hané v soutěži Vesnice roku 2010
Letošního roku v měsíci březnu se Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané rozhodlo opět
přihlásit do soutěže o titul Vesnice roku 2010.
Bylo to již potřetí v nepřetržité řadě, co se
naše obec pod vedením starosty pana Pavla
Koláře rozhodla bojovat o úspěch v této prestižní soutěži, která probíhá jak v rámci Olomouckého kraje, tak na všech úrovních krajů v rámci celé ČR. Vyhlašovatelem této soutěže je Ministerstvo pro místní rozvoj, Spolek
pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR
a v neposlední řadě také Ministerstvo zemědělství. V soutěži se hodnotí život v obcích,
aktivity občanů, podnikání, koncepce rozvoje
obcí, zeleň, péče o památky a další a další aktivity v obcích do 5250 obyvatel. A naše obec
měla letos, tak jako v předešlých ročnících, co
nabídnout a právem se řadila k horkým kandidátům na jedno z předních umístění. Samotné představení našeho městyse proběh-

lo 9. června letošního roku před zraky hodnotící komise, v jejímž čele předsedali starostové předešlých vítězných obcí a to obce
Těšetice, jejíž představitelkou byla starostka a
předsedkyně komise paní Hana Rozsypalová
a předloňským vítězem obcí Tučín, v čele se
starostou a místopředsedou komise panem Jiřím Řezníčkem. Po prohlídce naší obce, kde
komise kladně hodnotila upravenost obce, zelené plochy, čistotu a udržované komunikace, byli její členové přivítáni starostou panem
Pavlem Kolářem před úřadem městyse chlebem a solí. Potom se celý hodnotící sbor odebral do kostela v Kralicích na Hané, kde si
poslechl ukázku místního chrámového sboru složeného z našich spoluobčanů ve skladbě Nabucco. Ovšem to hlavní představení naší
obce se odehrálo v místním kulturním domě,
kde se Kralice předvedly vším, co se tu děje,
v tématickém programu „Rok na vsi“. Násle-

dovaly ukázky počínaje měsícem lednem až
po měsíc prosinec, kde se předvedly všechny
spolky, zájmová sdružení, sportovci, tanečníci, škola a všichni ti, kteří se starají, aby život
v naší obci byl aktivní, smysluplný a aby se
nám tu všem pěkně a lépe žilo. Ze všech spol-

ků a organizací je třeba vyzdvihnout národopisný soubor Klas, jeho tanečníky a hudebníky, kteří celou akci zahájili plesovou polonézou a i ukončili, když k tanci vyzvali všechny
členy komise. V průběhu představení se předvedli také naši mladí fotbalisté, sokolové všeho věku, děti z naší školy pod vedením Mgr.
Lenky Novákové. Komisi rovněž nadchly
ukázky taneční skupiny „Druhý dech“, složené z našich spoluobčanů, v tematických tanečních kreacích v choreografii manželů Krejčiříkových. Celý program a tím život v našem
městysi byl představen moderátorským duem,
Ivanem Hrbáčkem a Janou Přidalovou, kdy
po závěrečném Janině zvolání „My se tady
opravdu nenudíme“, byla naší ukázkou hodnotící komise doslova nadšena. Nakonec byli
představitelé naší obce dne 30.7.2010 pozváni
do Vikýřovic na vyhlášení výsledků celé soutěže, kde převzali pamětní a finanční odměnu
za 3. místo, na kterém se naše obec umístila
v rámci Olomouckého kraje. To byla úspěšná
tečka za naším letošním účinkováním v této
prestižní soutěži.

Tradiční „Beseda s důchodci“
V neděli 11.4.2010 se v kulturním domě
v Kralicích uskutečnila tradiční „Beseda s
důchodci“.
V bohatém programu vystoupily děti z mateřské a základní školy v Kralicích, rodiče s dětmi a žákyně z TJ Sokol Kralice na
Hané a všechny přítomné překvapilo první
vystoupení skupiny „Druhý dech“.
Poté si všichni od srdce zazpívali i zatancovali při písničkách na přání v podání pana
Václava Černovského.
Zábava se protáhla do pozdních večerních
hodin. Zúčastnění senioři byli s programem
spokojeni a řada z nich se již těší na další
podobnou akci.
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Kralice mají nové dětské hřiště
V průběhu měsíce července - srpna 2010 bylo
vybudováno dětské hřiště U Pivovaru. Investiční akci prováděla firma A.S.A. Technické služby Prostějov. Celkové náklady byly
cca 876 tis. Kč. Z dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj jsme získali dotaci 300 tis. Kč. Děkujeme tímto Ing. Švitelové
z MAS Prostějov venkov o.p.s za technickou
pomoc při zpracování žádosti o dotaci Velký
podíl na získání dotace měly naše děti ze Zá-

kladní školy v Kralicích na Hané, které vytvořily výkresy se svými představami o budoucím
hřišti. Následně byla výstava výkresů na Úřadě městyse Kralice na Hané pod názvem „Jak
si představuji své hřiště“. Herní prvky, které jsou na hřišti zabudovány, si vybraly samy
děti a myslíme si, že jejich volba byla správná.
Herní prvky jsou rozděleny pro menší a větší děti. Doufáme, že hřiště bude sloužit k relaxaci, zdokonalování pohybových vlastností

všech dětí z našeho městyse. Těší nás denodenní návštěvnost a spokojenost maminek a
dětí. Mrzí nás, že některé větší děti nerespektují vyvěšený herní řád, neudržují pořádek na
hřišti a ostatním tak znepříjemňují pobyt na
hřišti. Čím více budeme hřiště a herní prvky udržovat v pořádku , tím déle našim dětem
bude hřiště sloužit. Nebuďme lhostejní k vandalům, vždyť jejich počínání nikoho nenadchne, spíše naopak.

Fotoreportáž: Jak se stavělo dětské hřiště

Nové místní komunikace

V pátek 14. května 2010 proběhlo slavnostní
uvedení do provozu rekonstruovaných místních komunikací za přítomnosti Ing. Radima
Fialy, poslance Parlamentu ČR, Mgr. Aloise Mačáka, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje, zástupců Městského úřadu Prostějov Ing. Tesař, RNDr. Rašková, p. Pišťák, Ing. Drmola - a místních občanů. I když nám počasí
nepřálo, neodradilo přítomné. Občané tak měli
možnost setkat se se zástupci veřejné správy
a diskutovat o dalším rozvoji našeho městyse
Kralice na Hané.
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Výprava za Čechy do rumunského Banátu
Začátkem května jsem se za Občanské sdružení Kralice zúčastnil velice zajímavé akce s
názvem: VEKOV DNES A ZÍTRA II – spolupráce s českými krajany v rozšířené EU v českých vesnicích v rumunském Banátu. Jedna-

tě českých vesnic a další krajané jsou usídleni
v okolních rumunských či srbských lokalitách.
Lidé, se kterými jsem měl možnost se potkat, byli velice dobrosrdeční a přátelští. Po
českých vesnicích jsme se pohybovali asi týden a za tu dobu jsme jich navštívili několik.
Ve dvou z nich, ve Svaté Heleně a v Tisovém
Údolí, jsme byli dokonce ubytováni (přímo u
rodin, které ubytování poskytují), takže nasátí jejich „genia loci“ bylo velmi intenzivní.
Program byl dost nabitý, takže pocity z jedné
akce neměly možnost se pořádně ani usadit
v duši a již tu byla další akce, další bod pro-

gramu. Navštívili jsme několik českých škol,
které jsme si měli možnost prohlédnout, a během diskuse s učiteli se seznámit s jejich chodem či s problémy, které je trápí. Dále jsme
navštívili sídlo Demokratického svazu Slováků a Čechů v Rumunsku (DSSCR) v Nové
Mokravě a besedovali s jeho předsedou panem F. Draxelem. Důležitým bodem programu bylo setkání s velvyslancem ČR v Rumunsku Petrem Dokládalem. Je třeba také
zmínit návštěvy a exkurze u místního kováře,
řezbářů, stoláře, místního podniku Winding
srl. na montáž cívek pro ČR a další.. Nesmír-

lo se o studijně-pracovní cestu organizovanou
naším mikroregionem Prostějov - venkov, které se zúčastnili představitelé obcí a některých
veřejných institucí. Tuto akci považuji za velice vydařenou a hodnotnou z vícera hledisek.
Dovolte, abych se o některé své postřehy a informace s vámi podělil.
Především již jen ta skutečnost, že po ujetí
zhruba tisíce kilometrů a projetí tří států dorazíte, po noci strávené v autobuse, do vesnice, kde žijí z 95% Češi, je uchvacující. Někteří účastníci naší výpravy tomuto faktu uvěřili
až na místě samém, když se o ní přesvědčili na
vlastní oči a uši. Když vám paní na návsi řekne malinko archaickou češtinou: „Tak Vás tu
vítám, jsme rádi, že jste nýčko dojeli! Pojďte,
mušíte se najíst“, není již důvod pochybovat.
V kopcích, na dohled od Dunaje, za nímž leží
další stát – Srbsko, je rozloženo několik čisně zajímavým bylo pro mě vyprávění faráře
z Tisového Údolí Václava Maška, který nám
vyprávěl o příchodu Čechů do dnešního Rumunska, o jejich strastiplném putování a osudech i o dnešní složité situaci.
Chci na tomto místě také poděkovat členům
Občanského sdružení Kralice za jejich sponzorské dary, které jsem krajanům předal. Zejména Miroslavu Souškovi (firma Elvaso),
jenž věnoval drobné praktické předměty do
domácnosti – metry, zalamovací nože, žárovky a jiné a Pavlu Navrátilovi (Nakladatelství
Computer Media s.r.o.), jenž věnoval učebnice, které v tamějších školách velice ocenili.
Kdo by se chtěl dozvědět více informací o Češích v Banátu, problémech, se kterými se dnes
potýkají, o tamější nádherné přírodě a možnostech, jak našim krajanům pomoci či jaké
jsou možnosti nevšední rekreace v Banátu,
toho srdečně zvu na prezentaci fotek a dalších
materiálů, které jsem si z výpravy přivezl. Termín prezentace bude s předstihem oznámen na
webových stránkách www.oskralice.cz.
5
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Vítonické hody letos ukončila prudká bouře!
Již počtvrté v novodobé historii proběhly v
kralické místní části Vítonice hodové slavnosti. Letos oslavy patrona Vítonic vyšly na

storu vysílal DJ Rosťa, vystoupil Sokol Kralice na Hané s představením „Ta naše mládež“.
Opět nastal zasloužený velký potlesk!

12.6.2010. Počtvrté počítáno od toho roku,
kdy byla přítomna hudba a na prostranství
před vítonickou kapličkou se tančilo. A byl to,
dle mého názoru, opět vydařený ročník! Byl
připraven bohatý kulturní program, takže každý návštěvník si přišel na své. Hodová slavnost
začala obřadem - požehnáním Vítonicím v
kapličce svatého Víta.
Tentokráte se obřadu účastnili oba kraličtí
kněží: otec Kryštof a otec Josef. Následovalo
přivítání občanů starostou městyse Kralice na
Hané Pavlem Kolářem a seznámení s připraveným programem. Jako každý rok byly sestaveny komise pro soutěže „O nélepši vitoňské koláč“ a „O nélepši vítoňskó pálenko“. Přípravy
obou soutěží byly v plném proudu, když se v
křižovatce u zrcadla objevil Jeep americké armády s dobově oblečenou posádkou, což signalizovalo, že se k dočasnému výčepu na trávníku kousek od kapličky začali sjíždět účastníci soutěže „Kolečkiáda 2010“. Závodníci se
přijížděli občerstvit pivem, což jim za povinnost ukládala pravidla soutěže. Do pravidel
také patří povinnost mít patřičný převlek, takže se diváci bavili, když se v zatáčce začali objevovat další účastníci ve svých nevídaných
prostředcích a kostýmech. Právem jim patřilo
mocné povzbuzování diváků. Asi největší pozdvižení způsobil závodník, který dorazil na
lyžích a u stánku s pivem se v třicetistupňovém horku dožadoval svařáku. Některé posádky ještě nestačily ani odjet a již bylo na scéně
vystoupení „Kuchaři a servírky“, které secvičila kralická taneční skupina „Druhý dech“
pod uměleckým vedením S. Krejčiříkové. Jejich vystoupení vzbudilo, jako ostatně všude, kde se doposud objevili, obrovský potlesk.
Uvážíme-li, že tato taneční skupina vznikla ani
ne před rokem, je to nevídaný úspěch! Po menší přestávce vyplněné hudbou, kterou do pro-

Slavnostním odpolednem nás provázel Pavel Navrátil, jemuž zdatně sekundovala Šárka Soušková. Svých úloh se oba zhostili skvě-
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lým způsobem a přispěli tak nemalým dílem
k celkové dobré náladě. Mezitím permanentně
probíhaly soutěže pro děti o hodnotné ceny, jimiž byly sladkosti a žetony na kolotoč, skákací trampolínu a cukrovou vatu.
Vzhledem k opravdu velkému vedru, jenž o
hodovém dni panovalo, teklo pivo i limonáda
proudem a organizátoři nestačili přinášet nové
bečky ze sklepa a narážet. Prostor naplňovala
vůně makrel a pečené vepřové kýty a nedá se
posoudit, která z těchto dobrot byla lepší, neboť obě dvě byly vynikající! Připravovali je totiž doslova „opravdoví mistři“ - Milan a Pepa.
S postupujícím soumrakem zábava nabývala
na síle, ale bohužel byla v nejlepším přerušena bouřkou. Byly sice pro případ deště připraveny velké stany, kde se dalo i tančit, ale nápor
větru byl natolik silný a překvapivý, že se musely ve značném chvatu za doprovodu hromů
a blesků stany rozebrat, aby doslova neuletěly.
Zábava se tak přesunula do průjezdů nejbližších
domů, kde se ještě notnou dobu, jako za starých
časů - potmě vyprávělo, dojídalo a dopíjelo, co
se podařilo před bouřkou zachránit.

Soutěž „O nélepši vitoňské koláč“
Z této, řekla bych „cukrářské“ soutěže, se
nám stává pomalu, ale jistě tradice. Vzorků
bylo letos 24 a jako každý rok, jeden byl lepší než druhý. Porota proto měla opět nelehký
úkol vybrat z nich ten nejlepší.
Avšak vítězná trubička nám ukázala, že se
nejen nemáme bát tradic, ale taky, že chuťové
buňky nezávislých porotců jsou nevyzpytatelné. To nás také všechny povzbuzuje, abychom se nebáli a do budoucna se této soutěže
„O nélepši vitoňské koláč“ zúčastnili. Možná zrovna ten náš „koláč“ bude porotě nejvíc chutnat a vyhraje první cenu, na kterou se
můžeme těšit už nyní.
Děkujeme všem účastníkům soutěže a záro-

veň i porotcům za jejich nelehkou a zodpovědnou práci.
Za organizační tým A.D.
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Hodové slavnosti v Kralicích na Hané
Stává se již tradicí pravidelně v půlce srpna,
že se těšíme na hodové slavnosti. Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané pro kralické občany připraví program, ze kterého si každý
určitě vybere něco pro sebe V letošním roce
jsem byl velmi překvapen, že pravidelná soutěž „O pohár starosty“ byla hasiči zrušena. Čekal jsem, že alespoň místní jednota se předvede, například v humorné formě. Je to velká
škoda a doufám, že se to již nebude opakovat.
Naopak velmi mile překvapili kreslíři - karikaturisté humorného časopisu Trnky, brnky. Kdo
si chce tuto akci připomenout, může si klik-

piny „PANGEA - The Beatles Revival Band“.
Nádherná hudba šedesátých a sedmdesátých
let oslovila všechny věkové kategorie posluchačů. Vynikající a nezapomenutelný zážitek!
Závěr sobotního večera patřil D.J. Romanu
Fojtíkovi, který roztancoval všechny přítomné.
V neděli jsme se ráno sešli před kostelem,
abychom se společně zúčastnili svěcení soch
Petra a Pavla před vchodem do kostela. Po mši
svaté farníci uctili návštěvníky malým, ale srdečným občerstvením. Jarmark okolo kostela
nabízel výrobky ze dřeva, pletené košíky, tkané koberce, přírodní kosmetiku, hračky, ručně

Odpolední vystoupení fotbalového zápasu internacionálů Kralic a Vítonic korunovaného
dalším kolem krajského přeboru mužů ukonči-

malované obrazy orientální bižuterii apod. Pro
naše nejmenší bylo opět připraveno loutkové
divadlo. Všechny přítomné zahnal déšť do vestibulu základní školy, ale to neodradilo malé
diváky i jejich rodiče od zhlédnutí poutavého
představení.

lo sváteční atmosféru hodových slavností. To,
že se vydařily, potvrdí každý, kdo se zúčastnil,
a proto se již dnes těšíme, co pro nás Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané připraví na
hodové slavnosti v roce 2011.
PaK.

nout na www.kremecek.com, kreslířská show,
akce 2010, a tak si ještě jednou připomenout
příjemnou atmosféru hodových slavností. Salon Charizma opět děti a mládež nalákal na
zkrášlování vlasů, nehtů, tetování apod. Nekonečné fronty a boj o židli, která znamenala
konečný úspěch, probíhal až do konce. Na některé se nedostalo, nevadí, příště budou opět
mezi námi. Závěr sobotního večera vyvrcholil vynikajícím vystoupením revivalové sku7
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Nový školní rok v mateřské škole
Tento školní rok mateřská škola zahájila v „novém kabátku“. Ředitelka mateřské školy připravila pro nové děti i jejich rodiče slavnostní zahájení provozu. Začátek byl v 8.30 hod.
Děti, které MŠ už navštěvovaly, přednesly na
uvítanou krátké básničky a nové děti dostaly
plyšové hračky. Slavnostního zahájení se zúčastnil i pan starosta Pavel Kolář.
Celý kolektiv mateřské školy si přeje, aby se novým dětem u nás líbilo, abychom měli spokojené rodiče a těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Kolektiv MŠ.

Nový školní rok na základní škole
1. září byl velký den zejména pro ty, kteří do
školy mířili vůbec poprvé. S nejistotou, očekáváním a tak trochu i obavami v doprovodu rodičů mířili do žákovských lavic Základní školy
v Kralicích na Hané naši letošní prvňáčci. Po
přivítání paní učitelkou Hanou Půdovou čekaly na 11 děvčat a 8 chlapců drobné předměty,
pastelky, sešity a učebnice.
Slavnostního zahájení se zúčastnil i pan starosta Pavel Kolář a ředitelka školy Lenka Nováková.
Všichni popřáli novopečeným žáčkům, aby se
jim ve škole nejen dařilo, ale také líbilo. Vždyť
celý první školní rok je pro ně významným životním obdobím.
red

Recitační soutěž

Dne 23.dubna 2010 jsme na naší škole uspořádali školní kolo recitační soutěže. Žáci byli
rozděleni do dvou kategorií: 1.-2.ročník a
3.-5.ročník. Malí recitátoři přednášeli básně
různé náročnosti a dokazovali nám, jak jsou
schopni se svou pamětí naučit se báseň, která
má i více než deset slok! Recitátoři se snažili upoutat porotu, kterou tvořily paní učitelky,
ale také obecenstvo svým poutavým a výrazným přednesem. Největší ohlas nakonec sklidil Tomáš Koleňák ze 2.ročníku, který se svou
básní Kolo od Jaroslava Nohavici získal 1.
místo ve své kategorii. Na 2. místě se umístila

Lucie Krejčí a na 3. místě Zdeněk Vychodil.
Ze starších žáků měla nejosobitější přednes
Kristýna Dohnalová ze 4.třídy - získala 1.
místo, 2. místo pak obsadily sestry Ivana a
Helena Kalabisovy (opravdu bylo těžké rozhodnout, která je lepší, jsou to přece dvojča8

ta!) a na 3. místě se umístil Jiří Svozil ze 3.třídy, který se svým přednesem básně sklidil
také velké ovace. Všechny ostatní děti skvěle povzbuzovaly a ten den si odnesly pěkné
vzpomínky na působivou hodinu poezie.
Nováková Lenka
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Školní karneval
Jako každý rok, tak i letos se ve školní družině
uskutečnil karneval. Děti se proměnily na indi-

ány, princezny, baletky, sportovce a jiné bytosti. Proběhl rej masek a různé soutěže. Na zá-

věr si děti mezi sebou zvolily 3 nejhezčí masky. Vítězné masky si s sebou domů odnesly
sladkou odměnu. V měsíci dubnu jsme se rozhodli, že místo upálení čarodějnice si zvolíme
tu nejšerednější a nejchytřejší
Zkrátka - je tu MISS ČARODĚJNICE !!!
Všechny holky se nám rázem promění na čarodějky. Káždá z nich projde různými úkoly
a čarodějnickými disciplínami, na závěr naše
přísná, ale vlídná porota zvolí nejšerednější a
nejšikovnější čarodějku.
Vítězná čarodějka bude kralovat po celý
rok. Všechny děti se na tyto akce velmi těší a
pečlivě připravují.
Leona Zemánková

Sportovní úspěchy
žáků základní školy
22. června se v Dubanech uskutečnilo sportovní klání Pohár starostů 2010. Z naší školy
bylo vybráno 12 nejšikovnějších dětí od první
až do páté třídy. Při vyhlašování výsledků zažili soutěžící překvapení. Kromě čtyř medailí

Beseda s hasiči
Jak ohlásit požár? Jak přivolat pomoc? Co dělají hasiči? Jak nám pomáhají?
Tyto a spoustu dalších otázek přišli dětem ze
2.třídy zodpovědět profesionální hasiči, kteří
každoročně pořádají na naší škole besedu pro
žáky o práci hasičů a jejich významné pomoci při různých katastrofách a nehodách. Děti se
dověděly spoustu zajímavých a užitečných informací a také si mohly vyzkoušet, jak se takový hasič ve své uniformě cítí. A že jim to slušelo, posuďte sami.
Nováková Lenka

pro nejlepší jednotlivce víceboje získalo družstvo z Kralic na Hané ocenění nejvyšší - zlatý pohár starostů. Zbývá doplnit jména úspěšných závodníků : Klára Zahradníčková 2. místo a Jakub Fabiánek 3. místo v 1. kategorii, Jaroslav Pospíchal 1. místo ve 2. kategorii a Nela
Kaštilová 2. místo ve 3. kategorii.
Blahopřejeme!
9
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Projekt MOČIDLA II startuje!
Předmětem této investiční akce je vybudování komunikace (vozové a pěší) a technické infrastruktury (kanalizace dešťová, kanalizace
splašková, vodovod pitný a požární, STL plynovod, veřejné osvětlení) pro následující výstavbu 54 rodinných domů.
Stavbu komunikace a infrastruktury v předmětné lokalitě řeší Městys Kralice na Hané.
Předpokládaný termín zahájení je 11/2010
a ukončení 12/2011. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby.
Městys Kralice na Hané zahájil prodej stavebních pozemků v lokalitě Močidla II., kde je
počítáno s výstavbou samostatných rodinných
domů, dvojdomků a s řadovou zástavbou – viz.
situace lokality.

Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané na
svém zasedání dne 4.8.2010 schválilo cenu za
m2 stavebního pozemku v lokalitě Močidla II.
a podmínky výstavby jednotlivých rodinných
domů v této lokalitě.Stavební pozemky v lokalitě Močidla II. budou jednotlivým uchazečům
nabízeny za cenu 900,- Kč/m2.
V souladu se stavebním zákonem č.183/2006
Sb., v platném znění a platným Územním plánem Městyse Kralice na Hané byly stanoveny podmínky pro výstavbu jednotlivých volně
stojících rodinných domů:
• hranice stavební čáry je stanovena minimálně 5 m od hranice pozemku
• na stavební parcele je možno postavit pří-

zemní rodinný dům s obytným podkrovím
• parkování osobních automobilů musí být
zajištěno na pozemku stavebníka
• dešťové vody ze střech a zpevněných ploch
nemovitostí budou likvidovány na pozemku stavebníka
• stavba rodinného domu musí být zkolaudována do pěti let od kolaudace technické infrastruktury v lokalitě Močidla II.
• v případě, že stavebník z jakéhokoliv důvodu nezahájí stavbu do dvou let od prodeje stavebního pozemku, bude ze strany
Městyse Kralice na Hané uplatněno předkupní právo na tento pozemek
V Kralicích na Hané dne 16.9.2010
Václav Répal
11
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Sokol Kralice na Hané v Trenčíně
Krásné sobotní ráno jako by chtělo všem připomenout, že léto skutečně začalo. Přivítalo i
členky a členy kralického sokola, kteří se společně se cvičenci celé Prostějovské župy zú-

častnili Trenčínských sokolských slavností konaných 26. a 27. 6. 2010. Odjez všech byl stanoven na sedmou hodinu. Cesta příjemně ubíhala, což bylo vskutku potřebné, neboť mužům ihned po dojezdu začínala první zkouška. Ženy mezitím zkontrolovaly ubytování v
místní střední škole a na cvičebnou plochu se
připravovaly také. Po nedělní dopolední generální zkoušce a velkolepém průvodu byl program oficiálně zahájen v 15. hodin. Již slav-

nostní nástup sokolských praporů vehnal slzy
do očí. A což teprve jednotlivé skladby! Rodiče s dětmi se střídali s mladší i starší generací. Ale na bratry a sestry jakoby věkové záko-

nitosti nepůsobily. Ženy Věrné gardy nastoupily ve slušivých moderních červených tričkách
a doplnily tak své mužské protějšky. Celý sletový program byl mladistvý, jásavý. Skladbu slovenských mužů a žen doprovázela hudba skupiny Queen, dorostenky a starší žákyně
roztleskaly stadion společně s Lucií Vondráčkovou, zazněla dokonce i rocková Metallica!
Moderní skladba žen „Kaleidoskop“ s netradičním nářadím – florbalovými míči na gumě

– byla vytvořena na písně Beatles a Toma Jonese a vhodně tak doplnila skladbu mužů „Reminiscence“, která měla naopak připomenout
sokolskou historii a vyzdvihnout zejména slety v letech 1938 a 1948. Prostředí sportovního stadionu bylo skutečně monumentální – na
cvičence shlížel trenčínský hrad a spolu s Matúšem Čákem Trenčanským se jistě přidával
k rytmu vytleskávání. Tradice se tak mísila s
modernou a to je vlastně to nejlepší, co můžeme všem sokolským cvičencům přát – přivítat
mládí a připravit se na jubilejní XV. všesokolský slet v roce 2012. I v Kralicích se začne nacvičovat, tak jak si všichni slíbili již při spokojené zpáteční cestě. Vše se vydařilo – skvělé
počasí, povedené cvičení, výborná organizce.

Sokolové v Brně

Po dva krásné a slunečné dny 5. a 6. června
2010 jsem byl s muži a ženami T.J. Sokol Kralice na Hané účastníkem Sokolgymu Sokol-
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ského Brna 2010.Myslím, že krása pohybu,
barevnost cvičících celků doprovázená vhodnou hudbou, často sokolskými pochody, se líbila a možná až dojímala i ostatní. Jinak by
zřejmě neobětovali tolik svého volného času
na nácvik jednotlivých
skladeb, aby se sami
mohli stát aktivními
účastníky této jedinečné podívané. Pochválit je třeba také pořadatele, s jakou dovedností zvládli nástupy cvičících celků, jejich plynulost a složitost, kdy nástupy a odchody cvičen-

ců jednotlivých skladeb se prolínaly a některé celky přitom tvořily kulisu cvičencům, kteří by svým počtem diváky nezaujali. Podívejte se sami.
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5. dětské olympijské hry
ní i fyzicky náročné, mládež plnila zodpovědně a se zápalem pro soutěž. Pro pobavení soutěžících byl připraven skákací hrad, možnost
prohlédnout si soutěžní auta, povozit se v dobovém kočáru taženém koňmi, zhlédnou akrobatické výkony pilota ve větroni a obdivovat odvahu parašutistů. V kategorii mladších
žáků zvítězily Čehovice, na druhém místě se
umístila Bedihošť a třetí příčku obsadily Výšovice. Naše kralická mládež byla na osmém

místě. Starší žáci z Kralic bojovali trochu lépe
a umístili se na osmém místě. V těchto starších žácích vyhrálo domácí mužstvo Bedihoště, na druhém místě byly Čelčice a třetí příčku zaujaly Čehovice. I toto umístění bylo krásné v takové těžké konkurenci. Třeba to bude
příští rok o malinko lepší. Děkuji pořadatelům
z Bedihoště a jejich hostům za krásný sobotní
den s mládeží.
Josef Špaček, místostarosta

Dne 19.6.2010 se konaly v Bedihošti již páté
v pořadí Dětské olympijské hry. Zúčastnilo se
jedenáct obcí s mladšími i staršími žáky. Čtyřčlenná družstva žáků bojovala v osmi soutěžích na fotbalovém hřišti, na umělém hřišti za
školou a na začátku cyklostezky vedle hřiště. Jednotlivé úkoly, vědomostní, vytrvalost-

Správní hoši to se ví
xaci a odpočinku, proto splnilo naše očekávání. Po malém občerstvení se skupinka nadšených sokolů vydala zpět do Prostějova. Přesto,
že Věrná garda se skládá ze starších ročníků,
jsme stále aktivní a snažíme se udržovat v dobré tělesné a duševní kondici. Cesta zpět ubíhala velmi dobře. Na konci cyklostezky v Prostějově jsme pozdravili „kralického“ starostu a
dojeli jsme domů s pocitem velmi příjemného
stráveného dne. Příště nás můžete potkat i na
druhém konci okresu.
Jaroslav Mlčoch

Členové Věrné gardy Prostějov nezahálejí celý
rok. Během léta, kdy se necvičí, pořádají výlety na kolech do blízkého okolí. V úterý dne
10. 8. 2010 se skupina sokolů vydala po nově
vybudovaných cyklostezkách na Prostějovsku
přes náš městys do lázní Skalka. První zastávka byla v Kralicích na Hané,kde nás přivítal
starosta městyse Pavel Kolář. Po krátké prohlídce úřadu a náměstí nás pan starosta informoval o veškerém dění v Kralicích na Hané.
To, že se zde „Kraličákům“ dobře žije, je zřej-

mé již z první návštěvy, náves uklizena, posekaná tráva a hlavně účelně vysázená zeleň
dává náměstíčku dokonalost vesnického prostředí. Po příjemném zastavení v Kralicích na
Hané jsme šlápli do pedálů a pokračovali směrem lázně Skalka. Celou dobu nás provázelo
bezvětří a velmi krásné letní počasí. Ve Skalce
jsme si prohlédli nově upravený park, vzorně
upravené prameny a vychutnávali jsme krásnou pohodu a klid. Toto velmi krásné malé,
ale nádherné prostředí patří k nabízené rela13
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Klas z Kralic opět zazářil ve Francii
Hanácký soubor písní a tanců Klas z Kralic na
Hané se letos opět podíval do zahraničí a přiblížil tak naši kulturu cizím zemím. Tentokrát
jsme se zúčastnili 23. Mezinárodního festivalu světových tanců a písní FIFI 2010 ve francouzském Issoire. Toto krásné městečko leží
v regionu Auvergne ve střední Francii, nedaleko města Clermont-Ferrand.
Festival, který se konal 20.-25. července, jsme
zahájili již 18. 7. ve tři hodiny ráno odjezdem
z Kralic. Odpoledne jsme již, celí rozlámaní,
obdivovali katedrálu ve Štrasburku. Po přenocování v alsaském Colmaru jsme ještě stihli prohlídku královského solivaru v Arc-et-Se-

ci, Pavlína s Františkem, vše poctivě pilovali.
Porotu si získali kouzelným dialogem ve francouzštině a v konkurenci Guadeloupe, Bolívie,
Běloruska, Uruguay, Slovinska, Irska, Taiwanu a Madagaskaru vybojovali druhé místo.
Se všemi soubory jsme si báječně rozuměli.
Společné stolování, kterého se kromě tanečníků uvedených zemí účastnily ještě soubory
z New Orleans, Cannes a Burundi, bylo zpestřeno měnícím se zasedacím pořádkem a družbou. Všichni se bavili při pohledu na tanečníky, muzikanty a organizátory nejrůznějších národností, chodící po jídelně s kolečkem bagety napíchnutým na vidličce. Tito měli za úkol

nans, Franche-Comté, zapsaného na seznamu
světového dědictví UNESCO, potom už následovala cesta do Issoire.
Na místě panovala úžasná atmosféra. Naši
průvodci, Stéphane a Ghislaine, se o nás starali přímo ukázkově. Program nabízel pestrý
výběr vystoupení. Nejdříve to byl zahajovací
večírek se společným představením na hlavní
scéně, potom postupně akce v kulturním sále a
v různých částech města. Každé odpoledne se
v městských zahradách konaly menší koncerty
a výuka tanců jak profesionálním choreografem, tak jednotlivými soubory. My jsme přispěli mazurkou, „šátečkovou“ a několika dalšími žertovnými tanci.
Festival nabídl i řadu neobvyklých zpestření. Největší úspěch u našich muzikantů slavilo
malé pojízdné pódium, na kterém hodinu a půl
kroužili po městě a vesele hráli. Potěšil nás i večer, kdy jsme obcházeli asi sedm barů, hospod a
zahrádek a hráli místním lidem k posezení.
Během celého týdne se konala příprava na
slavnostní volbu krále a královny festivalu,
která se odehrávala poslední den. Každý soubor si zvolil jeden reprezentativní pár, který
měl za úkol naučit se choreografii na tango,
rock’n’roll a oblíbenou „atomic polku“, navíc
ještě nacvičit volnou disciplínu. Naši zástup-

oslovit kamarády z jiných zemí a předat jim
vidličku společně se dvěma polibky na tvář.
Během obědů i večeří nám rovněž k jídlu hrávaly střídající se muziky z celého světa.
Pana prezidenta festivalu potěšila neobyčejná aktivita všech souborů, v jejichž centru
byl samozřejmě Klas. Všichni si pochvalovali naši otevřenost, zápal pro vystoupení, nadšení pro komunikaci. Naše muzika ochotně hrála
i mimo vystoupení a vyzkoušela si i hru s madagaskarským souborem, jazzovým orchestrem z USA nebo irskou skupinou v tradiční irské hospodě. Diváci, kteří se zapojili do naší
výuky tanců, odcházeli plni dojmů a s úsměvem na tváři.
Při neoficiálních částech festivalu jsme navá-
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zali spoustu kontaktů se zahraničními soubory i místními obyvateli. Klas navštívil Večer
ostrovů, pořádaný Guadeloupe a Madagaskarem, a báječně se bavil tancem s domorodými
krasavicemi za doprovodu bubnů. Zde vzbudil pozornost náš nádherný hanácký kroj, jelikož tolik vrstev, kterými se pyšní, neměly ani
všechny kroje madagaskarských tanečnic dohromady. S velkým úspěchem jsme tančili, bavili se a vrtěli až do pozdních nočních hodin.
Absolutní pozornost vzbudil Klas dvěma bečkami pravého českého
piva. Jejich obsah
mizel velice rychle, čímž jsme potvrdili pozici Čechů jakožto výrobců nejlepšího piva na
světě. Při čepování v jídelně se zpívalo s muzikou, cizinci-odvážlivci i tančili. Česká republika neboli „République tchèque“ se v Issoire
stala pojmem.
Festival se tedy po všech stránkách vydařil. Po
posledním večeru, spojeném s přehlídkou volně vypuštěných koní z parku Camargue a obrovským společným průvodem, jsme se vydali
na dvacetihodinovou cestu domů.
Souborem, kterým nám byl kulturně nejblíže, se stal ten slovinský, se kterým jsme v Issoire strávili spoustu báječných chvil. Proto
jsme později byli velice nadšeni z pozvání do
Slovinska, kam se s největší pravděpodobností brzy podíváme.
Báječné vztahy jsme ale neměli pouze se Slovinskem. Nabídky a pozvání na nejrůznější
festivaly přicházely i od jiných souborů, třeba z Taiwanu a Guadeloupe. Tato pocta nám
samozřejmě udělala obrovskou radost. Slovinský zájezd se nám nejspíš zrealizovat podaří.
Ty ostatní, zámořské, ale budou tvrdším oříškem. Představa, že Klas z Kralic na Hané odjíždí na turné do Střední Ameriky, ze začátku
zní pošetile. Na druhou stranu, navštívili jsme
už spoustu evropských festivalů a vždy slavili úspěch. A potom, i do Evropy se běžně sjíždějí nejrůznější exotické soubory. Jeden takový zájezd by určitě byl životním zážitkem jak
pro naše členy, tak pro obyvatele hostitelské
země, kteří by měli možnost seznámit se s naší
jedinečnou kulturou. Kdo ví, snad se sen stane
skutečností a příští rok se na této stránce dočtete o klasáckém dobytí světa.
Hana Pospíšilíková ml.
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Skupina „Druhý dech“
Jak začít? Taneční skupina „Druhý dech“má
počátky v březnu roku 2010, kdy se domluvily tři nadšené tanečnice Svatava Krejčiříková, Zdena Milerová a Alexandra Sklenářová,
že uděláme něco pro svá těla a začneme se hýbat v rytmu salzy. Daly jsme si za cíl dovést
ještě několik nadšených tanečnic. Plán se zdařil a za týden nás bylo dvanáct. Teď jsme mohly začít něco vymýšlet a nacvičovat. Stanovily jsme si pravidelné schůzky na středu v kulturním domě Městyse Kralice na Hané. Začátky nebyly snadné, ale po několika schůzkách
jsme se všechny rozhýbaly a rozhodly jsme se
nacvičit nějaké překvapení na kralickou besedu s důchodci. Tak vznikla naše prvotina, taneční vystoupení „Kuchaři“. Na toto vystoupení však bylo zapotřebí i mužské pokolení,
takže jsme opět začaly hledat a pátrat po nějakých nadšencích z řad mužů. A podařilo se.
Na vystoupení jsme měli hned čtyři chlapy. V
tuto dobu také vznikl náš název „Druhý dech“.
salze jsme přidali i dnes velmi oblíbenou zumbu. Doufáme, že to zvládneme.
V současné době máme 6 chlapů a 14 žen.
Chtěla bych na závěr popřát všem současným
tanečníkům hodně zdraví, elánu a chuť do pohybu. Zároveň zvu všechny, kteří by se chtěli
hýbat, přijďte mezi nás.
Svatava Krejčiříková

Nejen, že se vystoupení podle ohlasu a potlesku skutečně vydařilo a líbilo, ale ještě jsme pomohli stylově oblečeni s obsluhou našich spoluobčanů, důchodců. Byla to pro nás veliká
odměna a zároveň vzpruha pro další činnost a
nácvik nového vystoupení na čarodějnice s názvem „Tanec světýlek“. Měli jsme na to pouze 14 dnů, proto jsme zkoušeli téměř každý
den. Tvrdá práce a spousty potu však přinesly své ovoce a my jsme byli odměněni velkým
potleskem, což některým tanečníkům vehnalo
slzy do očí. Moc děkujeme!
Vyzkoušeli jsme si dokonce i vystoupení
mimo městys Kralice na Hané. Dostali jsme
nabídku z Držovic, kde jsme předvedli oba
tance a sklidili velký potlesk. Hřálo nás to u
srdíčka. Po dvouměsíčním odpočinku na načerpání nových sil se znovu scházíme každou
středu v 18.00 hod. v kulturním domě a opět
začínáme nacvičovat nový tanec. K tradiční
15
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Kam mizí kubíky zeminy?
V noci ze soboty na neděli 12.června 2010
zasáhla naši vesnici prudká bouře a po ní se
mimo jiné objevil v chodníku za pomníkem
padlých v ulici Vítova kráter o rozměrech metr
x metr. V nejhlubším místě byl otvor hluboký
asi dva metry.
Chodník se na tomto místě nepropadl poprvé, ale opakovaně jednou za čas po vydatných
deštích dochází k této situaci. Snažil jsem se
zjistit více podrobností, a tak jsem oslovil několik starousedlíků, jaký je jejich názor na tuto
věc.
Někteří se domnívají, že se zemina propadá
do sklepení pod přilehlý dům, jiní, že mizí
někde v labyrintu podzemních chodeb, které se táhnou pod vesnicí. Jaký je však skutečný důvod se mi nepodařilo zjistit, neboť by to
vyžadovalo odborný průzkum.
Fakta jsou však taková, že jsem navštívil
sklep domu, jenž sousedí s kráterem a žádné stopy poškození, či dokonce průniku suti
jsem tam nezaznamenal.

Tomu, že by tato událost mohla být způsobena sesuvem podzemních chodeb nasvědčuje
blízkost kapličky, což je a i v minulosti také
vždy býval důležitý orientační bod a strategické místo, a také to, že nedaleko od tohoto
místa v řádech několika metrů se již v minulosti propadlo nákladní auto a ještě dříve také
koňský povoz.
Pokud by někdo mohl poskytnout informace, jež by vedly k objasnění této záhady, budeme za ně určitě rádi a případně se o ně
příště v Kralickém zpravodaji se čtenáři podělíme.
Pavel C. Dočkal
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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 pravém boku.
Vysoká jsou 330 cm. Mají stříšku pokrytou taškami, průhledná okénka s drátěným
síťovým pletivem. V přízemní části je na
každé straně válcovitý 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 ústa
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. 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.
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FC Kralice na Hané
Rok 2010 začalo „A“ mužstvo mužů 15.ledna přípravou na vlastním hřišti s umělým povrchem. Koncem měsíce proběhlo spolu s dorostem čtyřdenní soustředění v Jeseníku nad
Odrou.V období lednové a únorové přípravy
se mužstvo zúčastnilo zimního turnaje na hřišti s umělým povrchem v Chropyni.Tento turnaj mužstvo s velmi silnými soupeři v základní části vyhrálo a ve finálovém utkání o celkové vítězství podlehlo Kozlovicím 1 : 2 a skončilo tedy na 2.místě.
Mužstvo „B“mužů zahájilo zimní přípravu rovněž na vlastním hřišti s umělým povrchem a odehrálo pět přátelských utkání s kvalitními soupeři na hřišti SK Sigmy Olomouc s umělým povrchem. Dorost se po soustředění v Jeseníku nad
Odrou připravoval v domácím prostředí a přípravu ukončil přátelským utkáním na umělce v
Olomouci s naším „B“ mužstvem mužů. Naše
přípravka se v zimních měsících zúčastnila několika turnajů v Kostelci n.H. a v Tovačově, které se
hrály v místních halách.V Kostelci n.H. přípravka skončila ve své skupině na 2.místě a celkově
se na okrese umístila na velmi pěkném 5.místě.

Během měsíce března a dubna začala všechna
mužstva hrát svá mistrovská utkání, která se
hrála až do poloviny měsíce června. Muži „A“
ve své soutěži krajského přeboru skončili s 48
body na velmi pěkném 6.místě.
Za celý ročník 2009-2010 jen dvakrát v domácím prostředí prohráli a to s 1.HFK Olomouc“B“ - 1 : 2 a s Jeseníkem – 0 : 1.Náš hráč
Zdeněk Petržela nastřílel v této soutěži nejvíc branek-celkem 20.Obsadil tím 1.místo, což
bylo na losovacím aktivu O KFS patřičně oceněno. Mužstvo mužů „B“ skončilo ve III.třídě
na 1.místě s 60 body a tím postoupilo do okresního přeboru.Na druhou Otinoves jsme získali 9 bodů.Také tuto střeleckou soutěž vyhrál
náš hráč Richard Soušek s počtem 22 vstřelených branek. Starší a mladší dorostenci v soutěži krajského přeboru skončili starší na 9.místě
se 24 body a mladší na 7.místě s 30 body.
Přípravka obsadila v přeboru OFS Prostějove
skupině „B“ - 2.místo. Dále se zúčastnila velmi silně obsazeného turnaje v Praze – Bráníku,
kde skončila na 12. místě a na turnaji v Tupesích obsadila 5.místo.

Zdeněk Petržela - nejlepší střelec krajského
přeboru - 20 branek
Do ročníku 2010/2011 jsme přihlásili muže „A“
- do krajského přeboru, muže „B“ - do okresního přeboru, starší a mladší dorost do krajského přeboru a mladší žáky do okresního přeboru.
Ke dni 10.září jsou muži „A“ po 6 odehraných utkáních na 1.místě se 14 body, muži
„B“ po 4 odehraných utkáních na 10.místě s
5 body, starší dorost po 3odehraných utkáních
na 10.místě s 1 bodem, mladší dorost po 3odehraných utkáních na 8.místě bez bodu a mladší žáci po 2 odehraných utkáních na 3.místě se
3 body. Výbor FC ve spolupráci s Městysem
Kralice na Hané se snaží neustále zvelebovat
sportovní areál.V tomto roce proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, byla zakoupena
nová sekačka, bylo provedeno nové zastřešení šaten s přístřeškem pro diváky a nyní probíhá rozvod zavlažovacího zařízení na hrací ploše. Za práci všech činovníků v roce 2009 jsme
byli vyhodnoceni od OV ČSTV Prostějov jako
nejlepší fotbalový oddíl v okrese.
Kralice na Hané , 10. září 2010, Výbor FC

Přípravka, ročník 2009-2010

Jak slavili Den matek žáci základní školy
Pro většinu lidí je druhá květnová neděle
dnem, kdy si uvědomujeme nenahraditelnost
maminky v našem životě. Na tento svátek
každoročně připravujeme s dětmi program,
který by měl maminky nejen pobavit, ale také
vyjádřit poděkování za jejich lásku a péči.
Den matek jsme slavili ve středu 5. května.
Školní družina se zaplnila do posledního místečka. Letos jsme zahráli pohádky Jak včelička zachránila králíčka a Tři zlaté vlasy děda
Vševěda. Nejstarší žáci připravili dvě scénky z Večerníčků - Jak Mach a Šebestová přišli
ke kouzelnému sluchátku a Hlídači v parku, s
vynalézavými králíky Bobem a Bobkem.Tře-

ťáci vystoupili s pásmem Indiáni a zdramatizovali báseň Lenoch. Největší ohlas u diváků získala adaptace čítankového příběhu Proč
maminka Adámka nechce . Mezi hry byly zařazeny písničky a taneční čísla. Své jazykové
dovednosti zde předvedly děti z kroužku angličtiny. Zazněly také básničky pro maminky.
Na závěr děti zazpívaly píseň Máma a předaly maminkám kytičku a přání. Odměnou nám
byly spokojené tváře maminek, nechyběly
ani slzičky dojetí.

Ze zákulisí
S přípravou se obyčejně začíná už v úno-

ru. Je potřeba vybrat pohádky, písničky a
skladby pro taneční výstupy. Potom přichází etapa nejnáročnější - nácvik jednotlivých
čísel. Kdo na vlastní kůži zkusil hrát divadlo, ví, co tato práce obnáší. Často se stává,
že nám malý herec nebo zpěvák onemocní.
V tom případě musí zaskočit spolužák.
V další fázi malujeme kulisy a vybíráme
vhodné rekvizity. Maminky pomáhají se
sháněním kostýmů,ba dokonce se někdy
samy pustí do jejich výroby.
I za to jim patří náš dík.
Hana Půdová,
základní škola
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Kralice na Hané vydávají knihu
Kraličtí občané se mohou těšit na pozoruhodný dárek od zastupitelstva Městyse. V těchto dnech se totiž finalizují práce na nové knize s názvem Kralice na Hané v obrazech. Ta,
jak již název napovídá, představí život v našem
městysi formou fotografií. Čtenáři se mohou
těšit na snímky z typických kralických kulturních i společenských akcí, ale chybět nebude
ani časosběrný sled snímků významných bu-

dov a prostranství. Titul bude v pořadí již druhou publikací vydanou v posledních deseti letech. Volně tak navazuje na knihu „Kralice na
Hané - příroda, historie, osobnosti“, jež vyšla
v roce 2002.
Malou ochutnávku v podobě obálky a několika fotografií můžete díky Kralickému zpravodaji zhlédnout už nyní.
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@kralice.cz.
Vylosovaný luštitel za správnou
odpověď obdrží hezký dárek.

Výherce minulé křížovky:
Michal a Marek Trnavští,
Prostějovská ulice 254,
Kralice na Hané
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Představujeme firmu: Lázeňská restaurace - Martin Řehůlka
ní lidé umějí vytvořit atmosféru. Mnohokrát
jsem dostal od kapely pochvalu za to, že u nás
v Lázních jsou nejlepší zábavy. Velkou zásluhu na tom mají právě návštěvníci akcí. Nejvíc
povedená byla akce nazvaná HIPPIES PÁRTY, která předčila všechna moje očekávání.
Tímto bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří
si dali tu práci a přišli v dobovém retro kostýmu. Největší poděkování patří ale moji manželce, která mi ve všem dokáže pomoct.

Co vás přivedlo k tomuto podnikání a
proč jste si vybral obec Kralice na Hané?
K podnikání v oboru pohostinství mě přivedli moji rodiče, kteří vlastní již dvacet let restauraci. Zkušenosti v oboru jsem ale měl
minimální, protože mou hlavní pracovní náplní je ůplně jiné odvětví. Kralice na Hané
jsem si vybral z důvodu velmi krásné a stále se rozvíjející obce a také proto, že je to 12
km od mého bydliště.
Co se Vám za rok provozu restaurace povedlo?
Hned na začátku provozu jsem se snažil přejít k jiné značce piva a myslím si,že jsem si
vybral dobře. V tuto chvíli je naší značkou
pivovar Černá Hora, od ktereho čepujeme
11° světlý ležák Páter. Samozřejmě dám také
na „štamgasty“, a proto můžeme nabídnout i
jiná silnější piva, například 12° nefiltrova-

né pivo nebo dokonce 14 ti stupňové pivo. Pro
dámy čepujeme speciální borůvkové pivo a
sám jsem překvapen, že ho rádi okoštují i návštěvníci mužské populace. Také se nám povedlo v poměrně krátké době zprovoznit ve
dvoře objektu nové posezení, kde se snažíme každý měsíc pořádat taneční akci pro lidi
z obce a blízkého okolí. Jsem moc mile překvapen jak návštěvností, tak tím, jakou míst-

Co plánujete do budoucna?
Co se týče samotné budovy, nechávám si vypracovat projekt na postupnou rekonstrukci objektu, ve kterém počítám se zvětšením
vnitřních prostorů restaurace. Chtěli bychom
také pokračovat v nastaveném trendu a každý
měsíc pořádat pro obyvatele obce a okolí nejen taneční akce.
Martin Řehůlka

Představujeme firmu: BIOKONSULTING, s.r.o.
Hlavní náplní naší firmy je ochrana přírody
a krajiny i jejích obyvatel. Vím, že když veřejnost slyší název „ochránci přírody“, tak se
rychle polarizuje na ortodoxní zastánce a neméně ortodoxní odpůrce. Avšak poznáte-li
naši činnost a způsob, jak ji vykonáváme, jistě vám neujde zásadní rozdíl v našem přístupu právě od oněch ortodoxních ochránců přírody. Naše pojetí je naprosto jiné. My jsme
zastánci chápavého a citlivého přístupu jak
k přírodě, tak i k investorům a stavebníkům.
Toto jsou naše zásady uplatňované v praxi a
ty vyplývají z našeho poznání:
1. Přírodu nejlépe ochráníme tak, že nedovolíme udělat stavebníkovi zbytečnou
chybu!
To znamená, že nemá smysl činit stavebníkovi potíže, ale naopak, přírodě nejvíce pomůžeme tím, že stavebníkovi vysvětlíme, JAK
a také PROČ je výhodné respektovat a chránit přírodu, že se mu to vlastně vyplatí, že na
tom dokonce může i vydělat, nebo alespoň
ušetřit významné náklady. A daří se nám to.
Tvrzení některých politiků, že ochrana přírody je luxus a ten si prý nemůžeme dovolit,
neboť ochrana přírody je drahá, naše firma
svou činností denně vyvrací. Naopak zlevňujeme stavby a zkracujeme délku jejich výstavby. Celý postup, jak to „děláme“, zde samozřejmě vysvětlovat nebudu – ale funguje
skvěle.
2. Jsme zaměstnanci Přírody, ale platí nás
ti, kdo do ní zasahují!
Tím chceme říci, že naše služby jsou v prvé

řadě určeny zachování nejcennějšího bohatství naší země – a tím je bezesporu naše dědičné území: příroda a krajina. My dobře víme,
že nejen naší politici – ale politici obecně jsou
omezeni na ekonomická a podobná témata, že
význam zdravé a funkční krajiny ještě nepochopili. Ještě si nedali do souvislosti vyšší náklady do zdravotnictví a narušenou ekologickou rovnováhu – například stále
příliš mnoho
chemikálií v
potravě, ve vodě a ve vzduchu, atp. My víme,
že politici zatím nepochopili to, že zdravá krajina je základem zdraví občanů a že tedy právě ona příroda je největším bohatstvím, o které stojí za to se starat.
3. Chcete něco z přírody – tak jí něco dejte!
Je to poslední zásadní bod každého našeho
jednání, kterým si ihned na začátku jednání s
naším potencionálním klientem vyjasňujeme
vzájemné vztahy a požadavky. Tento bod obsahuje tři naše zásadní podmínky:
Podmínka č. 1. Dodržování zákonů a tedy i nulový tlak na jejich porušování ze strany investora či realizační firmy.
Podmínka č. 2. Dodržování etických zásad.
Podmínka č. 3. Kompenzace a revitalizace neboť považujeme za nepřípustný permanentní
úbytek stanovišť – tedy zánik životního prostředí volně žijících organizmů, živočichů a
rostlin bez odpovídající náhrady.

Za ta léta se z původně malého poradenství jedné fyzické osoby stala zkušená poradenská, realizační a vzdělávací firma, která zajišťuje ucelené spektrum služeb v oblasti jak teoreticko-metodické, tak hlavně praktické ochrany přírody a krajiny či ekologie na
stavbách. Jsme snad jedinou ekologickou organizací, kterou stavebníci na svých stavbách
vítají.
Dnes, po 16 letech existence, je značka BIOKONSULTING vnímána jako záruka kvalitní přípravy i realizace staveb, a to včetně bezproblémového a nekonfliktního převedení investorů i realizátorů staveb přes úskalí zákonných předpisů a norem, stejně jako i podmínek stanovených orgány ochrany přírody a životního prostředí.
A komu sloužíme? Přece přírodě! A pokud do
ní patříte i Vy, můžeme pomoci i Vám, budete-li naši pomoc potřebovat. Další informace naleznete na této internetové adrese: http://
www.biokonsulting.cz/home_cz.html
Naše služby můžete v určitém rozsahu využívat všichni, neboť naše společnost bude pro
Vás připravovat základní informace o krajině a životním prostředí v obci a v jejím širším okolí.
Ivan Zwach, ředitel společnosti
Kralice na Hané, U pivovaru 250
Telefon: 582 395 621 / 603 28 38 73
E-mail: i.zwach@biokonsulting.cz
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Všimli jste si také?

J

Sloupek tety Šárky
Vážení spoluobčané,
opět se vám dostává do rukou další vydání
Kralického zpravodaje. I když vychází nepravidelně, těší nás váš zájem.

To se nám líbí

Čím začít? Určitě si každý všiml nově otevřeného hřiště pro děti. Hřiště se skluzavkou, houpačkou, kolotočem u nás
opravdu chybělo. Takže jsme moc rádi za
jeho vznik. Doufám, že si ho budeme vážit a nebudeme ho ničit! Jak se již bohužel stalo! :-(

Ještě před několika lety to byl tmavý kout zarostlý chabaštím, kde se povalovaly odpadky...
Zvelebování našeho blízského okolí není samozřejmostí. Děkujeme!

J

Ovšem ani vznikem nového hřiště se nezavděčíme všem. Mám teď na mysli mládež
od 12 let. Po vzájemné domluvě mi napsali, co by si právě oni v naší obci přáli. Seznam to není příliš dlouhý a myslím, že ani
náročný. Předám ho panu starostovi a uvidíme, co se bude moci dát dělat. :-)
Také mi byla sdělena prosba, zda by na autobusových zastávkách nemohly být lavičky. Dobrý nápad. Přece jen, pokud lidé
čekají na autobus jinde než před úřadem
městyse, nemají moc možností se posadit.

I Vy se můžete stát redaktory tohoto Zpravodaje. Uvítáme Vaše příspěvky, podněty, názory, připomínky či dotazy.
Posílat je můžete poštou či osobně na fyzickou adresu úřadu městyse a nebo elektronicky
e-mailem na adresu zpravodaj@kralice.cz.

To se nám nelíbí

Kralický zpravodaj
Vydává: Městys Kralice na Hané
Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice na Hané
Náklad: 600 kusů.

Svodnice mezi Kralicemi a Hrubčicemi. Když si odmyslíme tu až „buranskou“ neúctu
k našemu životnímu prostředí, tak je udivující, že si dal někdo z našich spoluobčanů tu práci dopravit svoji starou sedací soupravu tak daleko do polí..
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„Dětské hřiště je prima!“ říkají děti a dodávají: „Ještě by se nám tady líbil velikánský kolotoč a taky tyč mezi dvěma sloupky, na kterou bychom se mohli zavěšovat.. „

Přeji vám při rozhodování hodně úspěchů,
aby v zastupitelstvu byli lidé, kteří to s naším městysem myslí opravdu dobře.

Vyrobila Computer Media s.r.o.

To se nám líbí

Co dodat závěrem? Snad už jen, že s nadcházejícím podzimem se blíží komunální
volby do zastupitelstva městyse.

