Květen 2011 / 5. ročník / 1. číslo
Vážení spoluobčané,
setkáváme se opět na těchto stránkách, poprvé ale po komunáních volbách, v nichž jste si
zvolili zastupitelstvo, které bude pracovat další čtyřleté funkční období.

Občasník městyse
- vítání občánků do života, slavnostní rozloučení se žáky 5. třídy základní školy, besedu se
seniory, soutěž O vesnici roku, zájezd s městy-

Lausanne. Děkujeme Občanskému sdružení Kralice na Hané za vitoňské hody, burzu, pochod světýlek apod. Náš obdiv patří i

sem, hodové slavnosti a mnoho dalších kulturních a sportovních akcí ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, Svazkem obcí
Prostějov venkov a Místní akční skupinou Prostějov venkov o.p.s.
Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané velmi
kladně hodnotí práci a činnost všech, kteří se
přičiní o dobré jméno Kralic na Hané. Jsou to
žáci ZŠ, kteří nás úspěšně reprezentují na školních soutěžích a olympiádách - sportovních, literárních apod. Také Hanácký soubor písní a
tanců Klas Kralice na Hané nás reprezentuje u
nás doma i v zahraničí. V letošním roce zaznamenal velký úspěch na 13. krojovaném plese v
Praze, který zahajoval a velmi dobře reprezentoval naši oblast - Hanou.
FC Kralice na Hané v podzimní části bojoval o krásné přední místo v krajské soutěži, členové TJ Sokol se pravidelně zúčastňují soutěží pro zvýšení své kondice v župních
přeborech. Mezi naše nejúspěšnější mladé
sportovce patří Marika Navrátilová a Jaroslav Pospíchal a samozřejmě všichni ti, kteří se těchto soutěží účastní. Oceňujeme snahu mužů a žen, kteří v současné době nacvičují sletovou skladbu „Kontrasty“, se kterou
se zúčastní 14. gymnaestrády ve švýcarském

taneční skupině „Druhý dech“. Těší nás, že
se i ve svém věku jeho členové pravidelně schází a s velkým úspěchem vystupují i v
sousedních obcích.
Na závěr chci jménem Zastupitelstva městyse
Kralice na Hané popřát všem občanům, kteří
úspěšně reprezentují Kralice na Hané, mnoho
úspěchů a těm, kteří se o to chtějí ještě pokusit, hodně síly a pevných nervů.
Pavel Kolář, starosta

Složení nového zatupitelstva:
Starosta:
Pavel Kolář,
Místostarosta: Václav Répal,
Finanční výbor: Ivan Hrbáček – předseda
Kontrolní výbor: Petr Navrátil – předseda
Školský výbor: Eva Peková – předseda
Výbor kultury a informatiky:
		
J. Špaček – předseda,
Sociální a zdravotní výbor:
		
J. Svozil – předseda,
Výbor místního a bytového hospodářství:
		
L. Dudík – předseda,
Výbor životního prostředí:
		
P. Dočkal – předseda.
V závěru roku Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané schválilo vyrovnaný rozpočet ve
výši 34 mil. Kč. Převážnou část příjmové složky rozpočtu tvoří prodej pozemků pro rodinné
domy v lokalitě Močidla II. V roce 2011 bude
největší investiční akcí výstavba inženýrských
sítí pro rodinné domy Močidla II, která bude
financována z rozpočtu městyse a přijde zhruba na 35 mil. Kč. K čerpání rozpočtu městyse
Kralice na Hané po celý rok pravidelně patří i
příspěvkové organizace, a to mateřská škola a
základní škola. Pro rok 2011 je částka na žáka
v Mateřské škole Kralice na Hané 11.363,Kč a na žáka Základní školy Kralice na Hané
17.647,- Kč. Dále přispíváme nemalou částkou na provoz FC Kralice na Hané a také dalším neziskovým organizacím - TJ Sokol Kralice na Hané, HSPT Klas Kralice na Hané, SDH
Kralice na Hané, Chrámový sbor Kralice na
Hané. Pro letošní rok musíme majetkoprávně
vypořádat vlastníky pozemků pro plánovanou
výstavbu cyklostezky do Bedihoště. Upravíme
autobusové zastávky, márnici na hřbitově a nebytové prostory v přízemí zámku pro podnikatelskou a obchodní činnost.
Kulturní výbor pro naše občany pravidelně
připravuje akce, na které se již dopředu těšíme
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Přivítali jsme ... Opustili nás ...
Jméno
Tereza Vaňková
Tadeáš Čapek
Šimon Bedeš
Julie Nováková
Zdeněk Tomšík
David Švec
Ondřej Švec
Matěj Papcun
Sofie Novosadová
Kristýna Zemánková
Monika Přikrylová

Datum nar.
8.9.2010
24.9.2010
11.10.2010
12.11.2010
20.11.2010
13.1.2011
13.1.2011
17.1.2011
9.2.2011
16.3.2011
20.3.2011

Jméno
Josef Vykydal
Miroslav Novotný
Jiřina Burianová
Miroslav Střižík
Iveta Mikolášová
František Hájek
Rostislav Vybíral
Václav Petrovský
Irena Grešáková
Ing. Bohumír Špaček

Datum úmrtí
17.10.2010
19.10.2010
21.10.2010
29.10.2010
2.12.2010
28.12.2010
25.1.2011
5.2.2011
14.2.2011
19.2.2011

Autobusová zastávka Kraličky - rozcestí
Od listopadu loňského roku probíhalo jednání ohledně autobusové zastávky Kralice na
Hané, Kraličky - rozcestí, silnice II/150. Tato
zastávka byla zrušena Policií ČR, Dopravním
inspektorátem v Prostějově. Byla posouzena
jako nevyhovující, protože zasahuje do rozhledového trojúhelníku křižovatky a protože se
jedná o nehodovou lokalitu s vážnými dopravními nehodami včetně smrtelných zranění. Navíc v tomto směru na silnici II/150 není vybudován ani záliv, ani nástupní a výstupní plocha pro cestující. Zastávka Kralice na Hané,

Kraličky - rozcestí je využívána velmi malým
počtem cestujících a ve věci její další existence proběhlo již několik jednání. Pokud Policie ČR dospěje k názoru, že existující zastávka linkové dopravy je překážkou provozu na
pozemní komunikaci, může vyvolat řízení o
změně místní úpravy provozu u místně a věcně příslušného silničního správního úřadu. V
případě znovuzavedení by musely být stavební
úpravy zastávky provedeny na náklady obce,
jejíž občané zastávku využívají a v jejímž zájmu tedy je její obnovení.

Úpravy v parku

Ovocný sad před školou

V následujících měsících proběhne část revitalizace Sokolského parku. Přijde i na kácení
stromů v havarijním stavu, které ohrožují bez-

Ve středu 13. dubna 2011 Úřad městyse Kralice na Hané ve spolupráci se Základní školou
v Kralicích na Hané vysázel 7 ovocných stromů - jabloň, třešeň, hrušeň, švestku, 2 ryngle
a černý jeřáb. Žáci ZŠ budou v rámci výuky
přírodovědy o tyto stromy pečovat. Doufáme,
že občané ocení jejich práci a snahu starat se
o tyto ovocné stormy a být za svou péči odměněni sladkými plody.

Plánované akce
30.4.2011
Sokolský park - Pálení čarodějnic
1.5.2011 ve 14.30 hod.
Kulturní dům Kralice na Hané
- Beseda s důchodci
11.6.2011 17.00 hod.
Sokolský park Kralice na Hané
- Kralecke klebete
11.6.2011 13.00 hod.
Biskupice - Dětské olympijské hry
Svazku obcí Prostějov venkov
18.6.2011
Vitoňské hody
24.-25.6.2011
Zájezd městyse Kralice na Hané
- Strakonice (divadelní představení
Strakonický dudák)
13.-14.8.2011
Kralice na Hané - hody

Nezapomněli jste?
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit do konce měsíce června poplatek za svoz
komunálního odpadu ve výši 350,-Kč za
osobu a poplatek za psa ve výši 50,-Kč za
jednoho psa. V letošním roce je také nutné
uhradit poplatky za hrobové místo na dalších 10 let.

Od 1.1.2011 jsou v platnosti nové
obecně závazné vyhlášky :
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a ostraňování komunálních odpadů.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním
poplatku ze psů.
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

pečnost všech návštěvníků. Místo nich budou
vysazeny stromy nové. Obnovou projdou i stávající chodníky. Přibudou nové stoly, lavice a
tolik potřebné odpadkové koše. Úpravou už
prošel prodejní stánek, kde se změní způsob
prodeje. U stánku se objeví i chybějící stojan
na kola. Pravidelná údržba po zimě čeká tenisový kurt, kde bylo letos opět poničeno oplocení. Některé z těchto úprav proběhnou už
do příští akce, kterou je tradiční „Pálení čarodějnic“. Všechny srdečně zve Sokol Kralice.
Lenka Zapletalová
2

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

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

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Místní akční skupina Prostějov venkov
o.p.s. rozšiřuje možnosti dotací
Na základě úpravy pravidel Programu rozvoje venkov ČR 2007 – 2013 (dále jen PRV)
platných od 1.1.2011 je možné upravit možnosti dotací poskytovaných místními akčními
skupinami (dále jen MAS). Této možnosti využila i naše MAS Prostějov venkov o.p.s.
Zemědělci si k nám mohou požádat do
Fiche 1 na investice do staveb a technologií
pro živočišnou i rostlinnou výrobu a využití i zpracování biomasy pro vlastní potřebu.
Nově od 13. kola i na mobilní zařízení. Příklady záměrů: spalování biomasy ve zplynovacím kotli pro vytápění chovu prasat, technologie pro analýzu krmiv a zrnin, kladívkový šrotovník, novostavba/rekonstrukce odchovny masného skotu, skladu slámy, haly
pro výkrm drůbeže, chladírna pro skladování ovoce, oplocení pastvin, manipulační
ohrada pro masný skot s odchytovou uličkou, pořízení napáječek, rekonstrukce silážního žlabu …

Zemědělci mohou také žádat do Fiche 2
na podporu nezemědělské činnosti. Zde se
jedná především o řemeslnou prvovýrobu
(stolárna, kovovýroba, výroba pryžových
dílů…), ale i stavebnictví, opravy motorových vozidel a některé služby …
Stejné zaměření má i Fiche 7 Podpora drobného podnikání, tentokrát jsou oprávněnými
žadateli fyzické a právnické osoby do 10 zaměstnanců a ročním obratem do 2 mil. EUR.
Příklady realizovaných záměrů v ČR: pořízení technologie pro potisk svíček, tisk a laminování, zpracování dřevního odpadu, novostavba/rekonstrukce truhlářské, stolařské,
zámečnické dílny, kovárny, lakovny, specializované prodejny, cukrárny, kosmetického
studia. Nákup PC, softwaru, strojů, technologie a vybavení.
Do rozvoje cestovního ruchu mohou žádat
ve Fichi 6 podnikatelé a firmy podnikající
v oboru, zemědělci, ale i obce, svazky obcí

a zájmová sdružení právnických osob. Dotace je zaměřena především na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky, výstavbu malokapacitního ubytování
do 60 lůžek, kempy, skupiny chat, dále doprovodných stravovacích zařízení, půjčoven
sportovního vybavení a objektů a ploch pro
sportovní vyžití. Fiche bude vyhlášena až v
roce 2012.
Pro obce a neziskové organizace jsou připraveny Fiche 3 Péče o infrastrukturu a zeleň, Fiche 4 Občanské vybavení a služby,
Fiche 5 Kulturní dědictví. Fiche zahrnují širokou škálu možností péče o venkov od rekonstrukce komunikací, osvětlení, rozhlasů
a veřejných prostranství přes obnovu budov
SDH, OÚ, ZŠ a MŠ a ploch pro sportovní a
dětská hřiště až po obnovu památek. Nově
je možné pořídit komunální úklidovou linku, sněhové frézy a pluhy, nákup minibusu
pouze pro obce.

Proč byl pokácen vánoční strom?
Bohužel je to tak. Vánoční strom již před
radnicí nestojí. Mnoho se diskutovalo před
kácením, mnoho se diskutovalo po kácení.
Proč k tomu došlo, snad každý ví...
V loňském roce se nám začal vychylovat
výše uvedený strom, kterému nikdo nevěnoval pozornost. Po důrazném upozornění
majitele firmy, která provádí údržbu zeleně
v Kralicích na Hané, zastupitelstvo pověřilo mne, starostu, požádat Agenturu ochrany přírody a krajiny České republiky o odborné posouzení stavu stromu.
V listopadu loňského roku byla pozvána
dendroložka Agentury k místnímu šetření,
ve kterém se zjistilo, že strom - Picea abies - smrk ztepilý - je vysoký 14 m, průměr
koruny 6 m a průměr kmene 1,64 m. Zdravotní stav smrku je zhoršený a strom se naklání směrem k jihovýchodu, tedy ve směru zátěže. Bylo potvrzeno, že pohyb smrku probíhá v podloží a půdní povrch je popraskaný, s četnými propadlinami způsobenými pohybem kořenů v podloží při rozkyvu stromu.
Z hlediska fyziologické vitality se jedná o
mladý strom ve fázi růstu, který nedosáhl dospělé výšky. Lze očekávat, že strom
svou výškou a růstem bude úměrně zvyšovat namáhání poškozených kořenů a zvyšovat riziko jejich selhání. S ohledem na skutečnost lze předpokládat, že tlaková zkouška by potvrdila sníženou stabilitu stromu

a perspektivu dalšího vývoje. Za těchto
okolností doporučujeme vyměnit za nový.
S ohledem na méně příznivé stanovištní
podmínky a účel, pro který je strom využíván, doporučujeme zvolit k nové výsadbě
některou z jedlí, např. jedli ojíněnou nebo
jedli korejskou.
Tato zpráva byla předložena na řádném zasedání Zastupitelstva městyse Kralice na
Hané. Po rozpravě se zastupitelstvo jednomyslě shodlo, že z důvodu bezpečnosti
našich občanů a obzvláště směru náklonu
– autobusová zastávka, kde se shromažďu-

je velká část obyvatelstva, vydá rozhodnutí
a požádá odbornou firmu o pokácení smrku
před radnicí. Dohodli jsme se s Hasičským
záchranným sborem Olomouckého kraje v
Prostějově v rámci výcviku požádat profesionální hasiče o spolupráci.
První jarní den 21. března 2011 byl smrk
pokácen. V nejbližší době bude kořen vyfrézován a nahrazen novým jehličnanem.
Příští vánoční strom bude osvětlen u základní školy, slavnostní rozsvícení bude
jako obvykle před radnicí.
Pavel Kolář
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Kontrola hospodaření s
finančními prostředky
Úřadu městyse

Adventní věnce
V předvánočním čase plném shonu, úklidu,
nákupů a pečení jsme strávili jedno sobotní
odpoledne vázáním adventních věnců. Sokol
Kralice připravil toto přátelské posezení v příjemné atmosféře sokolovny. Všichni si vytvořili na adventní čas krásné věnce a další vánoční ozdoby. Vše se neslo v přírodním tónu,
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vonělo jehličí, hřebíček a skořice ve svařeném
víně, které bylo přichystáno spolu s malým občerstvením pro všechny účastníky. V letošním
roce bychom chtěli v této tradici pokračovat
s tím, že bychom uspořádali i malou výstavu
všech výtvorů.
Lenka Zapletalová

Kralice na Hané. Pro lepší, plnohodnotnější a aktivní život v naší obci přispívá Úřad
městyse Kralice na Hané ze svého rozpočtu finančními prostředky na chod různých
spolků, zájmových a občanských sdružení
působících v naší obci. Zastupitelstvo našeho městyse má eminentní zájem na rozvoji kulturního, sportovního a společenského života v naší obci, a proto ze svého rozpočtu přerozděluje finanční zdroje
na výše zmíněné spolky a organizace. Velký důraz je v našem zastupitelstvu kladen
také na rozvoj a kvalitu budoucího života
našich nejmladších spoluobčanů, a proto
nemalé finanční prostředky jsou vynakládány také na rozvoj předškolní a školní výchovy v naší obci. Tyto finanční zdroje se
vyplatí investovat, neboť přispívají k dalšímu rozvoji a zájmu o život v Kralicích
na Hané. Organizace podporované úřadem
městyse nás také vzorně reprezentují a jejich úspěchy a výsledky přesáhly regionální význam. Za všechny musíme připomenout například Hanácký soubor písní a tanců KLAS, jež je znám už i v zahraničí. Velké jméno v našem regionu mají i fotbalisté
FC Kralice na Hané a také děti nás úspěšně
reprezentují na různých školních akcích a
dětských olympiádách. V neposlední řadě
je třeba vyzvednout i místní sokolskou organizaci, která nás vzorně reprezentuje
při nácvicích a následně sokolských sletech a také při zahraničních gymnaestrádách. Protože finanční prostředky našeho městyse musí být vynakládány s velkou rozvahou a cíleně, je třeba důsledné
kontroly, jak je s těmito finančními zdroji hospodařeno a nakládáno. V měsících
lednu a únoru letošního roku byla ze strany Úřadu městyse Kralice na Hané provedena kontrola hospodaření s těmito finančními prostředky. Byly kontrolovány organizace. Sokol Kralice na Hané, Chrámový
sbor, Hanácký soubor písní a tanců KLAS
a fotbalisté FC Kralice na Hané. Kontrolní orgán složený ze zastupitelů městyse
neshledal žádné pochybení při hospodaření s finančními prostředky vynaloženými úřadem městyse, ba naopak shledal jejich efektivní rozdělování a hospodaření v
kontrolovaných organizacích. V následujících týdnech bude kontrola čerpání finančních prostředků provedena ještě v naší mateřské a základní škole, kde se, jak jsme
pevně přesvědčeni, také shledáme s efektivním a ekonomickým hospodařením s těmito finančními zdroji.
Za zastupitelstvo městyse Ivan Hrbáček
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MOČIDLA ll – STAVEBNÍ PRÁCE JEDOU NA PLNO
Dne 23.12.2010 byla podepsaná „SMLOUVA O DÍLO„ mezi Městysem Kralice na
Hané a vítěznou firmou ve výběrovém řízení
– Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s.
Stavenistě bylo dodavatelské firmě předáno dne 31.1.2011 .Následně bylo vybudováno zařízení staveniště, provedeno vytýčení stavby. Byly provedeny 3 kontrolní sondy a na stejném místě byla vybudována vrtaná studna hluboká 7 m pro hydrogeologický
průzkum, jehož součástí je i čerpací zkouška.
Tato studna nadále slouží pro čerpání podzemní vody v dané lokalitě. Hladina podzemní vody se snižuje proto, aby bylo možno provést montáž dešťové a splaškové kanalizace
v hloubkách 3,5 m. V současné době se právě provádí zmíněná deštová a splašková kanalizace. Jakmile budou tyto dva stavební
objekty dokončeny, bude zastaveno čerpání
podzemní vody (hladina podzemní vody se

ustálí na své původní výšce). Průběh stavebních prací je sledován a řízen průběžně dle
schváleného harmonogramu prací s tím, že se

konají pravidelné kontrolní dny na stavbě.
Václav Répal
místostarosta a technický dozor
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Tak jak se říká: „Pořád se něco děje“, tak je tomu i u nás v ZŠ Kralicích na Hané
Na podzim 4.10.2010 proběhl sběr starého papíru. Děti se snažily nasbírat co nejvíce kilogramů, protože vidina celého týdne bez úkolů
byla jejich hnacím motorem. Samozřejmě bez
pomoci rodičů, babiček, dědečků by to malí
školáci asi těžko zvládli. Celkem se nasbíralo
9 950 kg a k nejlepším sběračům na škole patří: Radim Dokoupil-5.ročník, Hana a Veronika
Dočkalovy z 1.a 4.ročníku, Martin Skopal ze
4.ročníku.
22.10.2010 na nás čekaly před školou autobusy, kterými jsme se vydali na celodenní výlet
k Rešovským vodopádům. Všichni se konečně
podívali na místo, které známe pouze z učebnic. Počasí bylo nádherné, mírně mrazivé, ale
slunečné. Přímo k vodopádům jsme procházeli krásnou podzimní kopcovitou krajinou. Při
pohledu na zurčící vodu se některým až tajil
dech. Při zpáteční cestě na parkoviště museli všichni zdolat táhlé stoupání do kopce, kde
si každý z nás prověřil svou fyzickou kondici.
Potom jsme se autobusy přesunuli do nedalekého Jiříkova, kde jsme navštívili Pradědovu
galerii. Vyfotili jsme se u největší dřevěné stojící sochy v Evropě, která měří 10,5 m. Zhlédli jsme spoustu nádherných soch, ale také jsme
se dívali na zručné řezbáře, kterým šla práce
pěkně od ruky. Tento výlet se všem velmi líbil
a vraceli jsme se domů plni dojmů a zážitků.
9.11.2010 jsme uspořádali školní kolo v pěvecké soutěži. Do okresního kola byli vybráni
R.Dokoupil/5.ročník/ a A.Dohnalová /3.ročník/.
23.11.2010 se v Olšanech uskutečnila soutěž
„ O hanácké vdolek“, kde každá ze zúčastněných škol sestavila dvacetičlenné družstvo.

Všichni závodili, jako by jim šlo o život. Vyhrát může pouze jeden a to se podařilo našim
skvělým závodníkům.
3.12.2010 navštívili naši školu čerti, andělé a
samozřejmě Mikuláš. Ti menší se trošku báli,
i nějaká ta slzička ukápla, ale všichni se drželi
statečně. Čertům se slíbilo, že už budou hodní, doma budou poslouchat rodiče, odvážlivci
přednesli básničku nebo zazpívali písničku a
nakonec všichni obdrželi od andělů balíčky s
ovocem a sladkostmi.
9.12.2010 proběhl na naší škole tzv. projektový den. Učitelky si s dětmi povídaly o adventu,
poslouchaly se koledy, vyráběly různé výrobky, malovali tematické práce. Vše bylo jakýmsi
předvojem na Předvánoční výstavu, která byla
spojena s výtvarnou dílnou. Tato akce byla vel-

mi zdařilá. Přišlo se na ni 15.12.2010 podívat
většina rodičů a rodinných příslušníků.
Nový rok 2011 jsme zahájili koncertem hudební skupiny MARBO. Děti zpívaly, tančily
a zapojovaly se do odpovědí na otázky z hudební nauky.
4.3.2011 se uskutečnilo školní kolo v recitaci. Soutěžilo se ve 3 kategoriích. V 1.kategorii
zvítězila J.Králová z 1.ročníku, v 2.kategorii E.Bušinová ze 4.ročníku a ve 3.kategorii
H.Kalabisová z 5.ročníku. Ti nejlepší byli odměněni diplomy a věcnými cenami a ostatní
soutěžící sladkostmi.
Tyto akce již proběhly, ale všichni se těšíme
na další, které se do konce školního roku ještě
uskuteční. Věříme, že budou stejně úspěšné,
ne-li ještě lepší.
J.Kalabisová

Maškarní karneval v kralické školní družině
Čtvrtek 24.2.2011 byl trochu vyjímečný – ve
školní družině jste mohli potkat nejen tajemného kouzelníka, krásnou letušku, akčního
Batmana, ale i plně automatizovaného robota
či usměvavou princeznu. Všichni se náramně
dobře bavili – tančili,hráli hry a soutěžili o maličké ceny. “Přísná“ porota vybrala a ocenila
nejkrásnější masky. A co bylo nejlepší? Všichni odcházeli spokojení. Tenhle „maškarák“
jsme si opravdu užili. Jaroslava Formanová
vychovatelka ŠD ZŠ Kralice n.H.

Máte rádi výtvarku?
My ano! A navíc tahle práce se nám opravdu
povedla. Posuďte sami – každý klaun je jiný,
každý je originál.Moc jsme se snažili, aby
všichni naši klauni byli usměvaví a pestrobarevní.Proto jsou nejen na našich školních nástěnkách, ale zdobí i chodbu na obecním úřadě. A co chystáme nyní? Přece jarní výzdobu
– sluníčka a tepla se už nenůžeme dočkat.
Jaroslava Formanová
vychovatelka ŠD ZŠ Kralice n.H.
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Pátek byl pro děti v MŠ v Kralicích na Hané karnevalovým svátkem
Ani MŠ v Kralicích na Hané neminula chřipková epidemie, a tak dětmi oblíbený maškarní
karneval byl odložen na 4.3.2011. Děti se dočkaly a stálo to za to.
Dovádělo se v maskách, které si děti vyráběly s paní učitelkou, a také v maskách, o které
se postaraly jejich maminky. A bylo se na co
dívat. Tančili zde princové, princezny, čarodějové, piráti, víly a jiné pohádkové postavičky.
Děti zvládly při písničkách od Inky Rybářové
polkový krok, pomalé tanečky ve dvojicích i
moderní vrtění. Fotografie z tohoto karnevalového svátku budou mít své místo ve školní
kronice.

Talent z Kralic na Hané v Plaveckém oddílu Prostějov

Gratulace trenérů Ivany Matyáškové a Mgr. Michala Vysloužila

Žák 4. třídy Jaroslav Pospíchal se stal
členem Plaveckého oddílu Prostějov.
Plavání se věnuje dva roky. V první plavecké sezóně velké přípravky 2009/2010
získal dvakrát 3. místo v kontrolních závodech. Ve druhé plavecké sezóně velké
přípravky 2010/2011 již v obou kontrolních závodech získal 1. místo. Nyní má
možnost tréninku 6x týdně. Doufáme, že
mu láska k plavání vydrží a dočkáme se
dalších úspěchů. Škoda jen, že v Plaveckém oddílu Prostějov je jediný z Kralic
na Hané.

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Svazek obcí Prostějov-venkov ve spolupráci s městysem Kralice na Hané uspořádal „Slavnostní koncert“,který se konal
v kulturním domě v Kralicích na Hané v
neděli 27.března 2011.Komorní filharmonii Pardubice řídil dirigent Vojtěch Spurný a jako sólista na fagot vystoupil Tomáš
Františ,rodák ze sousedních Vrbátek.Program se skládal z těchto skladeb.Jakub Jan
Ryba-Serenáda in C, Jan Antonín Koželuh-Koncert pro fagot a orchestr C dur, Pavel
Vranický-Velká charakteristická symfonie
na oslavu míru s republikou francouzskou
c moll op.31.Sál kulturního domu byl zaplněn nadšným obecenstvem nejen z Kralic
na Hané, ale také z okolních vesnic.
Komorní filharmonie z Pardubic vybrala
pro nás velmi dobrý program,protože jsme
si odnášeli příjemný pocit z krásného kulturního zážitku. Strávili jsme tak velmi příjemné nedělní odpoledne.
Kdo se zúčastnil, rozhodně nelitoval.Přál
bych si, aby se koncert každoročně opakoval a my jsme se mohli těšit opět na příští
rok, kdy tóny vážné hudby nás opět naladí
na příjemnou atmosféru a pohladí po duši.

Velký dík všem umělcům Komorní filharmonie Pardubice a také organizátorům,kte-

ří se podíleli na přípravě.
PAK
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Zima a jaro v hanáckém souboru Klas
V minulém čisle Zpravodaje jsme psali o
úspěšném zájezdu do Francie, na který rádi
vzpomínáme. Ale v našem souboru se děje
stále něco nového. Do konce roku jsme stihli
několik vystoupení a pak, jako každý rok na
začátku prosince – uspořádali Adventní posezení. Jsme rádi, že na ně chodí stále více kralických občanů.
Poté jsme však už svoje síly plně věnovali nácviku tanců na XIII. Národní krojový ples
Folklorního sdružení České republiky. Každý
rok je ples věnován jedné z folkorních oblastí České republiky. Tomu letošnímu, konanému 5. února v Top hotelu v Praze, vévodili Hanáci z třinácti souborů celého regionu. Nemohl samozřejmě chybět ani Klas.Soubory nacvičovaly nejdříve samostatě. Pak proběhlo několik společných secvičných a na Hanáckém bále
v Olomouci v polovině ledna se konala generálka. Ukočírovat tolik tanečníků a muzikantů
není jen tak. Této nelehké práce se organizačně ujala Hana Pospíšilíková, samotný program
byl společným dílem naší vedoucí Vlaďky Šolcové a Evy Zehnalové z Přerova. Nesmíme zapomenout ani na muziku – dílo pro 35 muzikantů ze všech souborů upravil Bob Stoklasa a
pod taktovkou naší primášky Jitky Vránové se
bylo skutečně na co dívat.
Náročná, téměř rok trvající příprava, se vyplatila. Všichni účinkující přijeli do Prahy o
den dříve, aby si vše vyzkoušeli přímo na místě. Naše muzikanty navíc čekala příjemná povinnost. Byli pozváni k primátorovi města Prahy Bohuslavu Svobodovi, kde při příležitosti
slavnostního přijetí výzamných zahraničních
hostů plesu zpříjemňovali svojí hrou a zpěvem
recepci.
V podvečer už jsme byli připraveni v slavnostních krojích u vchodu do kongresového
sálu hotelu a svojí přítomností vítali hosty
plesu, samozřejmě za podpory naší muziky.
Příchozím jsme nabízeli domácí koláčky, které pro nás v obrovském počtu vyrobila firma
pana Vágnera – Prostějovská zmrzlina. Más-
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lové koláčky s tvarohem byly vynikající a návštěvníci plesu ještě dlouho po skončení plesu
vzpomínali na takovou dobrotu. Ale koláčky
nebyly to jediné, co od nás hosté plesu dostávali – pro každého jsme připravili i drobnou
pozornost – pečivo ve tvaru ptáčka, nechyběla
však ani režná či slivovice a ostatní dobroty.
Nutno poznamenat, že se plesu účastnilo na tři
tisíce hostů z celé České republiky i ze zahraničí.
Citace z časopisu Folklor:
„Při slavnostním zahájení v 19 hodin v Top
kongresovém sále předvádí 200 krojovaných
Hanáků a Hanaček s doprovodem spojených
muzik ukázku tradičních dožínkových zvyků,
charaktericktických pro tento úrodný moravský region. Dožínkový věnec nepřebírá nikdo
jiný než nejvyšší hodpodář Olomouckého kraje – hejtman Martin Tesařík. Celý úvodní program patří zcela hanáckým souborům. Jejich
tance, hry a zpěvy Hané zvedají plesové hosty
ze židlí a spontánně evokují k dlouhotrvajícímu potlesku.“
Klas v průběhu večera zatančil s Brněnským

rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů, samostatný vstup s tímto orchestrem měli i naši
zpěváci. Dlouho budeme vzpomínat na krásný
pocit, když Hanáci tančí společné cófavó, na
společné zážitky, vzájemná setkání.
Plni krásných, nezapomenutelných zážitků
a dojmů, jsme se vraceli z plesu domů a bez
ohledu na únavu naše myšlenky směřovaly k
našim nejbližším akcím – „klasáckým“ hanáckým bálům. Ty proběhly jako už tradičně
dva víkendy po sobě, abychom mohli početně
uspokojit všechny naše příznivce. Plesy se nesou v obvyklém duchu, letos jsme nebyli příliš
spokojeni se zvolenou hudbou k tanci, proto
se budeme snažit příští rok najít vhodnou náhradu.
V plánu máme spoustu zajímavých vystoupení, naše jarní i letní sezóna je bohatá na počet akcí, kde budeme vystupovat. Těžko bychom hledali volný víkend. 30. března jedeme
podpořit naši muziku do studia Českého rozhlasu v Ostravě, kde se účastní dvouhodinového živého vysílání v pořadu Jana Rokyty. Plánujeme víkendové pobyty na festivalech i jednodenní akce v Rožnově pod Radhoštěm, Přerově, Strážnici. Je třeba připravit i letošní desáté, tedy jubilejní, klebety v Kralicích – ty se
uskuteční v sobotu 11. června 2011.
Ve výčtu svých aktivit nesmíme zapomenout ani na činnost dětských souborů Klásek a
Kláseček. Za vedení Vlaďky Šolcové, Kamily
a Hany Nesvadbíkových a Jany Přidalové, se
děti usilovně soustředily na co nejlepší výkon při oblastní postupové přehlídce dětskch
folklorních souborů. Soutěž se uskutečnila v
neděli 27. 3. 2011 v Prostějově a oba soubory si v těžké konkurenci 8 folklorních souborů vybojovaly skvělá umístění s postupem do
krajského kola. To se uskuteční v sobotu 16.
dubna 2011 v Městském divadle v Prostějově.
Z tohoto úspěchu máme velkou radost.
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Skupina „Druhý dech“ slaví
V těchto březnových dnech si připomínáme první výročí založení taneční skupiny
„Druhý dech“. Jak již název vypovídá, převážná většina tanečníků a tanečnic je již ve
zralejším věku. Přesto se zdá téměř neuvěřitelné, že jsme se celou tuto dobu vydrželi pravidelně každý týden scházet i přes pochopitelné zdravotní a časové problémy.
Od počátku se tým rozrostl na 21 členů, 15
žen a 6 mužů. Naše setkání a následně i budoucí program se velmi obohatily získáním
nového mužského člena, výborného hudebníka a zpěváka. Proto také k tanečním produkcím přibudou i pásma se zpěvy za doprovodu kytary nebo banja.
V podzimním období jsme navíc schůzky věnovali opakování již naučeného, nově
byly zařazeny taneční prvky ze zumby, salsy, cumbii a country. Naše choreografka,
paní Svatava Krejčiříková, navrhla konečnou podobu zumby speciálně pro naše ročníky. S tímto vystoupením jsme se předvedli na regionálním plese Místní akční skupiny Prostějov venkov v kralickém kulturním
domě, kam jsme byli pozváni. Přidali jsme

také již oblíbenou kreaci „Kuchaři“. Následně jsme mohli vystoupit na sokolských šibřinkách v Kralicích v maškarním duchu.

Další pozvání bylo tentokrát přespolní. Obec Hrubčice pořádala taneční “Josefovskou zábavu“. Po vystoupení , které
se skládalo ze dvou tanců, jsme byli odměněni potleskem velmi vstřícného obecenstva. Současně jsme obdrželi další pozvání od pozorných pořadatelů, což nás
opět vemi pozitivně naladilo. Ještě v tomto jarním čase máme pozvání na setkání důchodců v Němčicích nad Hanou, kde
předvedeme tance z nacvičeného repertoáru, ale na dalších akcích v Kralicích již
chceme vystupovat s novým programem.
Na konec bychom si přáli, aby nám dosavadní elán ještě dlouho vydržel, což je
podmíněno hlavně zdravím a snahou rozhýbat tělo. A o tom to celé je...
Za druhý dech JAR...

K výročí stezky ...
Při zvýšené silniční frekvenci
bylo nutno řešit bezpečnostní prevenci.
Kraličtí zastupitelé proto uznali,
že cyklisté by do pedálů bezpečněji šlapali,
kdyby měli vlastní cestu
k Prostějovu - městu.
Květen je výročím slavnostního předání
a cyklostezka zaslouží si opravdové uznání.
Vždyť to, co lidi propojuje nejvíce,
nejsou víceproudé dálnice,
ale místní silnice a cestičky,
ty, co spojují městečka a vesničky.
Ať tedy dál platí ta pravda odvěká,
bezpečí a pohoda
ať doprovází na všech cestách člověka.
Tak šťastnou cestu!
J. Musil, Kralický rodák
9

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Každý člověk je náš bližní
V neděli 5.12.2010 přišel po mši sv. v kostele Nanebevzetí Panny Marie mezi děti Sv. Mikuláš. Avšak ještě předtím si nejen děti připomněly tohoto patrona obdarovaných v příběhu
o ševci Bonifáci:
Jednoho dne navštívil Bonifáce anděl se zprávou, že k němu přijde Ježíšek. Švec byl řádně pyšný, že ho poctí taková vzácná návštěva a
rychle nachystal pohoštění a netrpělivě čekal.
Čekal, ale host ne a ne přijít. Už si myslel, že
se nedočká, když v tom ťuk, ťuk! Bonifác šťastně běží ke dveřím, ale kdo to! Venku stojí babka a mumlá něco o tom, že je jí zima a jestli by ji Bonifác nepustil dovnitř! Bonifác ale
nemá čas se zdržovat, on přece čeká vzácného
hosta a tak babce zalže, že je hrozně nemocný a že si musí jít lehnout, jen aby ta ženská už
už byla pryč. Pak Bonifác čeká dál….po nějaké době zase někdo zaťuká na dveře. Švec otevře, ale zase to není Ježíšek! Jen dvě děti, které
zabloudily v lese a nemohou najít cestu k příbuznému. Bonifác rychle mávne rukou někam
do dáli, tam prý jejich strýc bydlí. Ani kousek
s nimi nepůjde, musí být doma, čeká přece návštěvu. Děti tedy odešly a Bonifác sedí u verpánku už hodně nervózní a nedočkavý. Áááá,
někdo klepe! Bonifác vyskočil a rychle začal
schovávat koláče, čaj i kabát. Co kdyby zase
po něm chtěli pomoc nějací otravové. A nemýlil se: venku stojí otec s dcerou, zmrzlí na
kost a moc prosí Bonifáce, jestli by je nenechal
přespat, prý jim vyhořela chalupa, nemají kam
hlavu složit a jestli by jim nemohl dát kousek

chleba, mají ukrutný hlad. Švec se jich chce
rychle zbavit a posílá je za (lakomým) pekařem Krošlákem, ten jim prý dá něco k snědku,
a když ne ten, tak už nikdo. Lidi tedy smutně
odešli hledat pomoc jinam.
Teď už je Bonifác ze všech těch neodbytných
lidí unavený a rozčilený. Jako by on měl všeho
na rozdávání! V tom však přijde podruhé anděl. Bonifác se na něj patřičně oboří, kde že je
Ježíšek, už tu měl dávno být. Na to mu anděl
odpoví, že Ježíšek u něj byl už třikrát a pročpak mu tedy Bonifác nepomohl? Ježíš za ním
přišel v babce, dětech i otci s dcerou. Tomu
Bonifác nechtěl uvěřit. Vždyť kdyby věděl, že
se Ježíš tak dobře zamaskuje, určitě by těm li-

dem pomohl! Nechal by chuděru babičku, aby
se u něj ohřála, dětem by šel ukázat cestu, aby
se v lese neztratily a otci s dcerou by dal ten
schovaný kabát, čaj i koláče!....
Nakonec se ukázalo, že to všechno byl jen
Bonifácův špatný sen, ze kterého se probudil.
Ale pro nás (nejen pro děti) zbývá otázka: nepotkáváme v našem každodenním životě bližní, kterým nemáme čas pomoci slovem nebo
činem, protože máme naspěch nebo čekáme
jinou „lepší“ návštěvu? Neměli bychom raději
zkusit vidět Ježíše ve všech našich bližních,
jako je viděl třeba Svatý Mikuláš?
Kateřina Vychodilová

Tříkrálová sbírka
Jak už je v našem městysi krásným zvykem,
uskutečnila se v sobotu 8.1.2011 Tříkrálová sbírka, kterou již léta pořádá Charita. U
nás tuto sbírku koordinuje paní Helena Kapounková a tři králové vyrazili do ulic Kralic a Kraliček již po sedmé. Koledovalo 7 skupinek a 1 skupinka v Kraličkách. Skupinky čítaly vedoucího (letos jsme do našich řad přivítali paní Lenku Lošťákovou) a tři malé koledníčky, představující krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Všichni se pro tuto příležitost řádně oděli a zvesela prozpěvovali „My tři
králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem
vám…“ předávali vánoční poselství, označovali příbytky písmeny K+M+B („ Bůh žehnej
tomuto domu“) a žádali o příspěvek do zapečetěné pokladničky. Letos se podařilo vybrat
částku 31.604,- Kč za Kralice a 2.839,- Kč za
Kraličky.
Co je velmi potěšující, lidé už koledníky vyhlíží a těší se z této návštěvy, někteří se dokonce
přidávají ke zpěvu. Lidé přispívají podle svých
možností a děti jsou mnohdy obdarovány sladkostmi. Vybrané peníze jsou předány Charitě,
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pak putují na pomoc lidem trpícím, lidem na
okraji společnosti, osamoceným lidem ve stáří, opuštěným dětem a lidem v nouzi.
Sbírka je krásnou příležitostí pro všechny lidi
dobré vůle, kteří mohou zakusit radost z toho,

že obdarovali druhého, a pro děti je příkladnou
ukázkou toho, jak i ony mohou svou aktivitou
pomoci druhým potřebným lidem.
Všem zúčastněným vřelé díky!
Kateřina Vychodilová
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Záchrana Trněnky
Téměř jediná zelená oáza v okolí naší obce
je v dlouhodobém ohrožení. Smutné je, že
pravděpodobně i zásluhou některých místních občanů.
Trněnka, nejenom zemědělská lokalita, ale
zejména pás zeleně táhnoucí se v linii bývalého mlýnského náhonu od Vrahovic – Čechůvek k naší obci, vlastně v minulosti jen zázrakem přežila jako porost dřevin a keřů díky nerovnosti terénu kolem zaniklého příkopu.
Je to významná archeologická lokalita. Bylo
to optimální místo k zakládání osad v pravěku. Od doby kamenné přes dobu bronzovou,
Kelty i další osídlení. Nakonec přišli Slované. Trvalo však ještě věky než vynález mlýna dorazil k nám.
Zavedení mlýnů způsobilo prudký růst životní úrovně obyvatelstva, které předtím věnovalo značnou část dne ručnímu drcení obilí
na zrnotěrkách. Kde nebyla řeka, byl pracně
hlouben a udržován mlýnský náhon pro přívod vody jako hybné síly.
Například o mlýnu a mlýnském náhonu v
Kralicích, máme první zprávu z roku 1304.
Roku 1544 dovolil Jan z Pernštejna nad mlýnem zřídit obecní rybník.
V pozdější době vodní pohon mlýna pozbyl
na významu, mlýnský náhon byl zčásti zasypán a vznikl zde lesní porost. Na druhé straně
chlouba Kralic, kterou každý záviděl, rozsáhlý obecní les Kralický háj, byl vykácen a nenávratně zničen. Scelováním pozemků vymi-

zely další zelené prvky krajiny. Nyní se můžeme těšit jen z několika zbytků drobných
ploch se skupinami stromů. Mezi nimi je Trněnka.
V poslední době pokračuje určitými osobami navážení domovního a firemního odpadu do této lokality. Hromadí se zde stavební materiál (cihly, polystyren, plastové pytle, molitan, skelná vata, dlaždice, …..), součásti nábytku, značné množství rozměrného
odpadu z rozebraných automobilů, které zaujímá snad největší část navezeného odpadu. Mnoho lidí si také asi řekne, že biologický odpad (jako větve, listí, tráva apod.)
se v přírodě ztratí a také se jej zde rádi zbavují. Ale tím jen vybízejí k hromadění dalšího odpadu, nehledě na to, že je pro ně velice
snadné zamíchat do materiálu některý nepotřebný plast, mezi ním dokonce, jak je možné spatřit v současné době, plastový vánoční stromek.
Občané by se měli nad tímto problémem zamyslet. A pokud jim samotným následky jejich rozhodnutí nedochází, mělo by je na to
rázně upozorňovat okolí. Upozornění na osoby při zbavování se odpadu v přírodě na těchto místech je naší povinností a je dokladem,
že ještě nevymizeli lidé, kteří to s obcí, okolím a prostředím, ve kterém žijí oni a jejich
děti, myslí vážně.
Navíc se odpad začíná hromadit i na samém
okraji obce při výjezdu na Čechůvky, kde u

silnice stojí kříž z roku 1801. Stačí jen nahlédnout ze svahu dolů. Biologický odpad
není taková hrozba, ale je zde opět následován plasty.
S Trněnkou se v územním plánu městyse Kralice na Hané počítá jako s biokoridorem a biocentrem při blížících se pozemkových úpravách a plocha porostu se má nepatrně rozšířit.
Kralice na Hané patří k nejkrásnějším obcím
v dalekém okolí. Je to obec (městys) typu návesního ve svém centru. Hlavní průjezdní komunikace se Kralicím vyhýbají a je zde příjemné žít. Ale okolí by se mělo po přírodní
stránce změnit k lepšímu. Samozřejmě je třeba mít hlubokou úctu k zemědělcům, úrodné
půdě, obilí a chlebu. Není ale jisté, že plánované pozemkové úpravy v krajině budou dostačující.
A co s Trněnkou? Zatím je důležité o problému hovořit. Sledovat občas lokalitu, zejména příjezdovou polní cestu od silnice na Čechůvky. Upozornit určité osoby, jestli jim dochází, co činí. Cizí „popeláře“ hlásit příslušným orgánům. Nebylo by špatné zajistit nárazový úklid tohoto místa, což by znamenalo snížení atraktivnosti pro pohození odpadu,
větší kontrolu stavu lokality, příjemnější prostředí pro milovníka přírody v tomto zbytku
zeleně i uvedení myslivecké honitby do přijatelného stavu.
Ing. Radim Maleček

Šibřinky - rej masek pro děti i dospělé
Dva víkendy po sobě se Kralice na Hané
změnily k nepoznání. Ovládl je totiž rej
masek. První víkend, v neděli 20. 2., proběhly Šibřinky pro děti. Na parketu místní sokolovny skotačily v rytmu diskotéky

roztomilé berušky, tajemné víly, ledová královna, spousta broučků, krásné princezny, líbezní motýlci, drsní kovbojové a piráti, břišní tanečnice a spousta dalších masek. O přestávkách předvedly své nadání tanečnice z
TS FREE DANCE. Děti se bavily v různých
soutěžích za sladké odměny a po ukončení
odcházely domů šťastné a spokojené.
Druhý víkend, v sobotu 26. 2., byly Šibřinky pro dospělé. Neobvykle velká účast krásných masek ochromila sokolovnu. Ve velkém stylu se rozjela zábava dospělých. Taneční veselí nebralo konce. Příjemným zpestřením bylo vystoupení taneční skupiny Druhý dech a cvičenek ZUMBY. Před půlnocí
už tradičně přišla Travesty show. Na parketě se objevily hvězdy světové popmusic
se svými známými hity. Výborné občerstvení pak dokreslovalo celou atmosféru. Poděkování patří sponzorům za hodnotné ceny,
všem maskám, účastníkům a hlavně členům
TJ SOKOL Kralice na Hané, kteří akci pořádali v rámci 100. výročí založení Sokola
Kralice na Hané.
Lenka Zapletalová

Otík a pan Pávek.
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Sokol Kralice na Hané a 14. WG v Lausanne
TJ. SOKOL Kralice na Hané se nyní připravuje na 14. světovou gymnaestrádu, která se
bude konat 10 – 16. 7. 2011 ve švýcarském
Lausanne. Se skladbou Kontrasty vystoupí 17
cvičenců z prostějovské župy. Z toho 5 mužů a
2 ženy zastupují TJ. SOKOL Kralice na Hané.
Samostatně v jednotách jsme začali nacvičovat již v listopadu minulého roku. V lednu se
konala první secvičná v Němčicích nad Hanou. Dvoudenní nácvik s autorkami skladby
Helenou Pérovou a Annou Jurčičkovou proběhl úspěšně a splnil jejich očekávání. Příští sraz se uskutečnil ve větších prostorách
nové sportovní haly v Nezamyslicích a proběhl koncem března. Anna Jurčičková a náčelník pražské obce sokolské Miroslav Vrána
shledali nácvik v dobrém stavu. Nějaké drobnosti samozřejmě doladíme do dalšího třetího dostaveníčka koncem května v Praze. Zde
se poprvé sejde celek 343 cvičenců složený z
českých a moravských jednot. Poslední hromadné úpravy se uskuteční ve formě generálky den před odjezdem do místa dění14.WG
Lausanne.
V nedávné minulosti jsme se již takové velkolepé sportovní akce účastnili. Bylo to v ra-

kouském Dornbirnu v červenci 2007. Tenkrát
zde vystupovalo 22000 cvičenců z 57 zemí
světa. Byl to velkolepý zážitek pro nás všechny. Dá se tedy říct, že víme, co nás čeká. Už teď

se na vše těšíme. Bude to velkolepá podívaná
nejen sportovní, ale i poučná. Vždyť od těchto
zemí se máme co učit v přístupu k pohybu, ale
i v otázce mezilidských vztahů.

Poznávací zájezd Vizovice - Zlín – Luhačovice

Pravidelní účastníci nechtěli ani věřit tomu,
že rok utekl jako voda a byl tu už tradiční zájezd pořádaný Zastupitelstvem městyse Kralice na Hané. Letos naše kroky směřovaly do Vizovic, Zlína a Luhačovic.
První den jsme začali prohlídkou Vizovické
likérky. V dobovém kinosále jsme zhlédli
dokument o počátcích výroby likéru ve Vizovicích až po současnost. Při samotné prohlídce jsme byli seznámeni s hlavními principy výroby a tradicí závodu. Samozřejmě
nemohla chybět ochutnávka.
Dále naše cesta vedla do vizovického zámku. V zámecké čokoládovně naše mlsné jazýčky ochutnaly pralinky, filigrány, horkou
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čokoládu a nakoupili jsme dětem a vnoučatům úchvatné figurky.
Přes zámeckou zahradu, která je pojata v
romantickém duchu, jsme došli k samotnému zámku. Prohlídka zahrnovala reprezentativní prostory prvního patra zámku,
zámeckou kapli i pokoje určené rodinným
příslušníkům, hostům a služebnictvu.
A již byl čas na ubytování, které bylo letos
v příjemném hotýlku ve Valašských Klobůkách. Večer ještě zavedly sportovní nadšence kroky do bowlingového sálu, kde předvedli sportovní výkony.
Druhý den ráno jsme vyjeli směr Zlín. Naši
první zastávkou bylo Baťovo muzeum. Se-

známili jsme se s historií i současností
obouvání, vývojem výroby obuvi a dějinami ševcovského řemesla. Muzeum vystavuje nejucelenější kolekci obuvi z produkce
firmy Baťa. Ujít jsme si také nemohli krásnou vyhlídku ze střechy zlínského mrakodrapu.
Naše dvoudenní putování končilo v Luhačovicích. Prošli jsme kolonádu až k místní
přehradě. Ochutnali nejznámější prameny
jako Vincentku, Ottovku a Aloisku. Po vydatném obědě už nás čekala jen cesta domů.
A doufáme, že příští rok nám opět zastupitelé připraví podobně příjemný a nezapomenutelný zájezd.
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Z činnosti FC Kralice na Hané
Podzimní mistrovskou fotbalovou soutěž ročníku 2010-2011 jsme ukončili velmi úspěšně. Muži A v krajském přeboru obsadili velice
pěkné 3. místo s 33 body a ztrátou jeden bod
za vedoucí Oskavou a se stejným počtem bodů
za druhými Hranicemi.
Muži B hrající okresní přebor skončili na 3.
místě s 27 body. Na vedoucí první místo, na
kterém jsou Vrchoslavice a které je postupové,
máme už 10 bodovou ztrátu, na druhé Otaslavice 2 bodovou ztrátu.
Starší a mladší dorost v soutěžích krajského
přeboru má nedostatek hráčů do obou mužstev, a proto se oba celky umístily svorně na
předposledních 10. místech, starší se 7 body a
mladší se 4 body.
Naši mladší žáci ve své mistrovské soutěži
skončili na pěkném 2. místě s 18 body a na
první Hanou Prostějov mají ztrátu 3 body.
V podzimních měsících byly prováděny práce
na zvelebování našeho areálu.
Bylo provedeno nové zastřešení šaten a přistaven přístřešek pro naše příznivce, byly upraveny strmé břehy, vedle šaten byla zrekonstruována travnatá plocha a kolem areálu bylo
vysázeno 210 jehličnatých stromků.
V rámci akce „Zelený trávník“ nám byla přiznána dotace na zavlažování hrací plochy, což
bylo také realizováno. Tyto akce byly provedeny ve spolupráci s naším největším sponzorem

Městysem Kralice na Hané.
Tímto také starostovi a celému zastupitelstvu
velice děkujeme.
Za úspěchy v minulém roce byla vyhodnocena naše mužstva jako nejlepší fotbalové kolektivy v okrese. Muži A na 1.místě a muži B na
3.místě. Jiřímu Svozilovi byl udělen „Pamětní list“ za dlouholetou obětavou práci ve prospěch tělovýchovy a sportu.
Začátkem roku 2011 probíhaly přípravy všech
mužstev na jarní mistrovské soutěže. Mužstvo

A v domácích podmínkách, na umělé trávě v
Prostějově, v posilovně v Olšanech a na čtyřdenním soustředění v Jeseníku nad Odrou.
Od ledna až do začátku soutěže sehrálo několik přátelských utkání s velmi silnými soupeři
se střídavými úspěchy.Mužstvo B se připravovalo v domácích podmínkách.Sehrálo tři přípravná utkání na umělé trávě v Olomouci a
jedno na trávě v Biskupicích.
Dorost se připravoval také na naší umělé trávě,
škvárovém hřišti, proběholo i jednodenní domácí soustředění a sehrál dva přípravné zápasy.
I mladší žáci měli přípravu na naší umělé
trávě prakticky celou zimu až do konce ledna. Následoval velice silně obsazený dvoudenní turnaj ve Svitavách a po tomto turnaji měli žáci 6 týdnů volno. Nyní se připravují na travnatém hřišti a hrají přípravná přátelská utkání.
Před nastávajícími jarními mistrovskými soutěžemi jsou všechna mužstva velice kvalitně
připravena a odhodlána bojovat o co nejlepší
umístění.
Za výbor Jiří Svozil

Myslejovský pohár v motokrosu
Dne 2.4.2011 se jel v Myslejovicích v okrese Prostějov za bohaté divácké účasti motokrosový závod O Myslejovský pohár. Soutěžilo se v kategoriích čtyřkolek, enduro a
ve třech kategoriích motokrosových speciálů.
V jedné ze tří motokrosových kategorií se
umístil na celkovém druhém místě kralický
závodník Aleš Strnad. Vítězství mu uniklo
jen díky selhání motorky na startu, přesto
se během finálové jízdy propracoval na celkové druhé místo ve své kategorii a do Kralic na Hané přivezl stříbrný pohár.
Blahopřejeme.
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Odemykání řeky Valové
Na jaře vodáci odemykají řeky a protože katastrem naší obce protéká řeka Valová, rozhodli
jsme se ji také odemknout ...
Řeka Valová (označována také jako dolní tok
Romže ) vzniká soutokem řek Hloučele a Romže. Valová je pravostrannýmpřítokem řeky
Moravy, vlévá se do ní u obce Uhřičice na
dvěstěpátém říčním kilometru řeky Moravy.
Délka toku je asi 18 km.
Je neděle 3. dubna 2011, něco kolem 11. hodiny, počasí je slunečné, okolní teplota kolem 18 stupňů a my pokládáme na hladinu
naše kanoe. Plavbu zahajujeme ve Vrahovicích za koupalištěm, na soutoku Hloučely a
Romže. Řeka je v této části úzká s místy se
vyskytujícími peřejkami, splutí ale probíhalo bez větších problému. Podpluli jsme dva
mosty na silnici Kralice – Prostějov. Doposud holá řeka je zde lemována stromy, její koryto se rozšiřuje. Podplouváme polní most do
Kralického Háje, za ním se řeka začíná mírně klikatit, stromů přibývá, až skoro máte pocit, že nejste na stepní Hané. Ve vodě jsou vidět malé rybky. Podplouváme most Kralice – Bedihošť, zde trochu kazí dojem odpadní roura z Bedihoště, ze které vytéká ne zrovna čistá voda. O kus dál, u Hastrmanky, ční
nad vodou stará ocelová hráz, která připomí-

ná cukrovarnickou výrobu v Bedihošti. Plujeme dál, podplouváme most u Hrubčic a blí-

Zadáno pro děti
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žíme se k Otonovicím. Pohled na Otonovice
z vodní hladiny je úplně jiný než ze „souše“,
vypadají jako úplně jiná vesnice. Pokračujeme po proudu k Ivani. Kolem řeky jsou husté
keře a občas i spadlý strom přes vodní koryto. Jsou zde také zbytky různých obalů a folii
uvízlých ve větvích stromů za vysokého stavu vody, které nepůsobí zrovna esteticky. Míjíme most u Ivaně a plujeme dál na Oplocany.
Už po několikáté jsme spatřili ondatru pižmovou a početné nory v březích svědčí o tom,
že se jím zde líbí. Plujeme dál, míjíme most
u Polkovic a pokračujeme k soutoku. Těsně
před soutokem s Moravou se nachází „křižovatka řek“ neboli sifon. Valovou zde podtéká
mlýnský náhon. Tato stavba pochází z období
Rakousko – Uherska, z roku 1908 a je technicky zajímavá. O 300 metrů dál vplouváme
do řeky Moravy, koryto je nepoměrně široké.
Jsme překvapeni lodním ruchem na řece, kolem nás plují dračí lodě a nejrůznější typy kánoí a kajaků. Dozvídáme se, že dva kilometry po proudu je loděnice, kde pohodlně naložíme kanoi na automobil. Je 16 hodin a pomalu doplouváme k loděnici, u mola uvazujeme loď a jdeme obhlédnout situaci. Velkým
překvapením bylo, že už v tuto jarní dobu
bylo v prodeji točené pivo a klobásy. Vyčkali jsme na našeho řidiče výborného piva a přitom jsme zhlédli trénink dračích lodí. Co dodat? Byl to moc příjemný výlet. Vyzkoušejte,
podplujete 21 mostů, seznámíte se s obyvateli řeky a poznáte rodnou krajinu z trochu jiného pohledu ...

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Rolnická společnost Klas, spol. s.r.o. se představuje
Rolnická společnost Klas, spol. s r.o. vznikla v
roce 1993 v rámci transformace zemědělství.

znat skutečnou krávu, než reklamní milku typicky fialové barvy.

K dnešnímu dni hospodaří na 850 ha zemědělské půdy zejména v katastrech obcí Kralice na
Hané, Biskupice, Klopotovice a Hrdibořice.

V rostlinné výrobě se společnost zaměřuje na
výrobu obilovin, řepky, máku, cukrovky a plodin pro zajištění objemné krmivové základny
pro skot - kukuřice, hrách, čirok, vojtěška.
Opravárenské dílny slouží nejen k udržování
provozuschopnosti zemědělské techniky firmy, ale i k drobným opravám pro zaměstnance a ostatní.

Na farmě Biskupice chová 400 ks černostrakatého skotu, z něhož 190 ks připadá na dojnice s tržní produkcí mléka. Díky malé pastvině u farmy tak mohou děti z našeho okolí po-

Naše společnost velmi citlivě vnímá oblast zemědělství také z pohledu udržování a tvorby
krajiny.				
V roce 2009 jsme 15 ha zamokřené orné půdy
dočasně nahradili travním porostem.		
Jedná se o lokalitu kolem myslivecké střelnice v Klopotovicích a tzv. biskupických lesíků.
Všem toto místo doporučuji nyní ke zhlédnutí,
svěží jarní zeleň je skutečně uklidňující a příjemná.
Za společnost jednatelé

Rozhovor s Helenou Pirohovou
kem řadu známých a rodinu, došlo i na tomboly , ale ještě stále zbývá velké množství
obrázků, pro které stále nenacházím vhodné využití.

tomu, že mám široký záběr námětů - od přírodních motivů, krajinek, zákoutí a zátiší k portrétům. Náměty hledám a maluji vše, co nacházím ve svém okolí.

Jakou techniku používáte, co Vás nejvíce
oslovilo?
Jsem dost impulzivní a nedočkavá, a proto zřejmě používám temperové barvy, které
schnou rychleji než olejové. Maluji nejvíce na
dřevomateriály - může se rychle pověsit i bez
rámování, obrázky se přelakují pouze bezbarvým lakem.

Je možné si u Vás koupit nějaký obrázek
nebo zadat namalování?
Samozřejmě mě dělá šťastnou jakýkoli zájem
o moje výtvory. Těší mě, když moje tvorba
dělá radost i mému okolí. Především to je také
hlavním důvodem, proč za svoje dílka nepožaduji žádné horentní sumy. Kdo by měl zájem moji práci, může mě kontaktovat se svým
přáním. Kontakt na moji osobu: HELENA PIROHOVÁ, HRUBČICKÁ 234, KRALICE NA
HANÉ, tel: 733 509 135.

Ke kterému obrázku máte nejkrásnější
vztah, který se Vám nejvíc líbí?
To je velice těžká otázka. Je to jako s dětmi
u maminky, jen mám dojem, že ty poslední
jsou přece jen lépe propracované. Vzhledem k

Těším se na Vaši návštěvu,
Helena Pirohová.

Jak jste se k malování dostala?
Na základní škole jsem navštěvovala v té
době zvanou „Lidušku“ - obor výtvarná
výchova a hlavní základy mi dal výtvarný
kroužek na ZDŠ, který vedla v té době paní
učitelka Marcela Dostálová, která se i dnes
věnuje výtvarné výchově a především literární tvorbě. Poté nastala mnohaletá odmlka a až loni, kdy jsem měla víc volného času
a hlavně pohodu, kterou přinesl dlouho očekávaný důchod, mě k malování nastartovala náhodná návštěva u mojí spřízněné duše,
která se malování věnuje, a jejíž obrázky se
mi moc líbily. I já jsem si řekla, že bych zase
mohla zkusit něco namalovat. Dnes už mám
za sebou víc než 100 obrázků. Doma jsem si
ověsila stěny svými originály, potěšila dár15
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Všimli jste si také?

GLOSA

Děkujeme občanům především z Vitonic, že se vzorně každoročně starají o Boží muka
ve Vitonicích.

To se nám nelíbí

L

Bohužel někteří občané stále nechápou, že nepořádek nelze jen tak vysypat do příkopu před obcí.
16

e-mail: info@computermedia.cz

To se nám líbí

J

www.computermedia.cz

Výsadba Ing. Radima Malečka v okolí Kralic na Hané dělá naše životní prostředí krásnějším.

Tak už jsme se konečně dočkali. Jaro je tady,
sluníčko opět hřeje a příroda, to je nádhera.
Hned je ten život krásnější a veselejší.
Jak bylo přes zimu zvykem, zdržoval se člověk doma a při nutné chůzi do práce nebo do
obchodu ani nevnímal okolí. Konečně jaro nás
vytáhlo na procházky ven a člověk se nestačí
divit, co nám zima zanechala a co vše dokáže.
Když zmizel sníh, tak trávník odkryl svá tajemství. Těch hromádek psích exkrementů, co
se nám najednou vynořilo před očima! Samozřejmě čím větší pes, tím větší hromádka. Lidí,
kteří chodí se psem a s pytlíkem, je velmi málo,
převážně jsou to majitelé pejsků, kterým není
vzhled našich chodníků lhostejný.
Mineme-li trávníky - naše oči upoutá nepořádek
u kontejnerů na tříděný odpad. Bleskne mi hlavou, jak je tohle možné. Snad je omluvou pro ty,
kteří nepořádek dělají to, že sami žijí v nepořádku a co je venku je nezajímá, protože jsou zvyklí takto žít. Nezajímá je třeba to, že si platíme
odvoz odpadu a do velkého modrého kontejneru
můžeme dát přebytečné věci, které se nevejdou
do tříděných kontejnerů. Jsou mezi námi tací, kteří zde zanechávají mrtvá zvířata, biologický a nebezpečný odpad, pneumatiky nákladních vozidel
a podobně. Někteří zde ukládají odpad z okolních
vesnic, ale tyto kontejnery jsou pouze pro kralické občany. Úřad mětsyse Kralice na Hané pro své
občany zajistil kontejnery na tříděný odpad, které
se 1 x týdně vyváží. Pro velkoobjemový a nebezpečný odpad je zajištěn odvoz 3 x ročně. Musím
pochválit ty, kteří si udělají čas a v sobotu ráno
dovezou tento odpad na místo určení.
Procházkou narážím na skládky stavebního
materiálu a dřeva na pozemcích městyse, které
nelze udržovat. Tak co, občane kralický? Líbí
se ti to? Líbí se ti také kontejnery, které lidé
nejen ničí, ale také je znečišťují?
V loňském roce nám vyrostlo pěkné hřiště pro
děti. Jsem rád, že je velmi využíváno dětmi do
určitého věku. Ale někteří dospěláci, kteří jsou
na to velcí, vědomě toto hřiště ničí. Vědí rodiče, co jejich potomci v parku a na dětském hřišti dělají? Doufám, že se na to za chvíli budou
moci podívat, protože úřad městyse má v plánu na kritická místa nainstalovat web kamery.
Dalším naším nešvarem je parkování. Mnoho
občanů parkuje tam, kde to vyhláška o silničním provozu zakazuje. Na tyto občany bude v
nejbližší době dohlížet Policie ČR ve spolupráci s obcemi, které jsou zapojeny do Svazku
obcí Prostějov - venkov.
Navzdory některým nepořádným občanům,
je procházka po Kralicích velmi krásná. Nechci porovnávat sousední obce, ale doufám, že
jsme pořád o krok lepší. Takže, kralický občane, je to na tobě, jak to naše městečko bude vypadat. Jsme přece hrdi, že jsme občany městyse
Kralice na Hané.
PAK

Vyrobila Computer Media s.r.o.
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První jarní den

