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Slovo starosty
Vážení občané,
nynější vláda nám přináší samé reformy
snad na všech úrovních, přesto se život v našem městečku nezastavil, spíše naopak.
V mém úvodníku vás v krátkosti seznámím,
co se událo v letošním roce.

Krátce vzpomenu na konec roku 2011, kdy
nás neočekávaně a navždy opustila ředitelka
mateřské školy paní Lenka Zdráhalová. Vzpomeneme-li si na ni, věnujme tichou vzpomínku a dík za vše, co pro náš městys vykonala.
Úspěšně jsme vykročili do nového roku,
plní elánu a předsevzetí. Po plesové sezóně
jsme připravovali první ročník Hudebního festivalu Haná, jehož garantem byl Svazek obcí
Prostějov-venkov. Měli jsme možnost zhlédnout vynikajícího houslistu Pavla Šporcla s
Filharmonií Bohuslava Martinů ze Zlína se
svým šéfdirigentem Stanislavem Vavřínkem.
U nás v Kralicích na Hané jsme přivítali Lenku Dusilovou, Beatu Hlavenkovou a Eternal
Seekers. Hanácký soubor písní a tanců Klas
a Kláseček vystoupil v nádherné festivalové
atmosféře společně se soubory Základních
uměleckých škol z Němčic nad Hanou, Plumlova, Tovačova a Prostějova. Zahajovacího
koncertu se zúčastnila stálá komise Senátu pro
venkov, která také navštívila náš úřad a firmu
Linaplast. Po Velikonocích jsme si pobesedovali se seniory a sokolové zdárně nacvičovali
sletové skladby. Pozvolna započala výstavba
nových rodinných domů v lokalitě „Na Výsluní“ (MočidlaII). Dnes již tam několik rodin
bydlí v nových domech. Úspěšně jsme oslavili

Občasník městyse
100 let od založení Základní školy v Kralicích a navštívili mnoho kulturních akcí, které
pro nás připravily naše neziskové organizace.
Je to TJ Sokol, Občanské sdružení, Hanácký
soubor písní a tanců Klas, Klásek a Kláseček,
FC Kralice, Myslivecké sdružení Haná, Druhý
dech a příspěvkové organice MŠ a ZŠ Kralice
na Hané. Upřímný dík vám všem.
Za finanční podpory byl v letošním roce realizován projekt na rekonstrukci a doplnění sítě
veřejného osvětlení. S mírným optimismem
bude navržen rozpočet na příští rok, který bude
navržen jako vyrovnaný. Je nutné zajistit provoz
městyse, ale bude v něm pamatováno nejen na
investiční výstavbu, např. rekonstrukce chodníků a komunikací , ale také na drobné projekty,
např. úprava hřbitova, oprava pomníku apod.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří
pro naši obec něco vykonali a jakkoli pomohli úspěšně reprezentovat náš městys. Z těchto
důvodů patří poděkování všem neziskovkám,
sdružením a organizacím i dobrovolníkům.
Přeji vám klidné a spokojené vánoční svátky,
stálé a pevné zdraví v celém nadcházejícím
roce 2013.
Pavel Kolář, starosta
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Kralice na Hané zhruba před 100 lety. Jak je patrné z kolorované dobové fotografie, charakter
náměstí a budov přetrval do dnešních dnů prakticky bez výraznějších změn.
1

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Přivítali jsme ... Opustili nás ...
Jméno
Jakub Lavrinčík
Amálie Blahoušková
Vanessa Battová
Lucie Blahoušková
Jonáš Nevrlý
Petr Bubela
Nicolas Koudelka
Martin Švec
Liliana Zacharová
Tereza Benešová
Richard Šimik
Lucie Antlová
Tereza Javorková
Eliška Kučerová
Michal Tižo
Natálie Tinková

Datum nar.
10.1.2012
9.3.2012
14.3.2012
5.4.2012
18.4.2012
23.4.2012
27.4.2012
18.5.2012
21.5.2012
30.6.2012
13.7.2012
24.7.2012
7.8.2012
13.8.2012
17.9.2012
17.11.2012

Jméno
Zdeňka Čepová

Datum úmrtí
9.2.2012

Milada Tomanová

10.2.2012

Ján Vaňko

20.3.2012

Jiřina Blahová

23.4.2012

Josef Simon

12.6.2012

Oldřich Šenk

20.6.2012

Františka Lučanová

1.7.2012

Marie Pavelková

9.7.2012

Eva Pospíšilová

8.8.2012

Marie Látalová

1.9.2012

Antonín Cetkovský
Alois Jech

17.9.2012
17.11.2012

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
V pondělí po první adventní neděli se pravidelně setkáváme na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Je to jedna z posledních možností
setkat se se sousedy, pozdravit se s nimi, po-

klábosit a také se podívat na naše děti, co vše
se ve „školičkách“ naučily. Bývá to vždy nádherný zážitek a žasneme nad tím, co si pro nás
připravily. My dospěláci dětem moc děkujeme
a těšíme se opět na příští rok. Akci nepořádáme přímo během adventní neděle, protože by
se nesešlo tolik dětí jako v pondělí. Jsou vázány
na akce se svými rodiči a navíc – proč ne právě
první adventní pondělí? Tradičně nezklamal ani
Viktor Kohout, alias šašek Viki. Jeho zábavný
program děti nejen zahřeje pohybem, ale i my
dospělí se mnohokrát zasmějeme. Krásným
zpestřením bylo i vystoupení malých čertíků –
překvapení pro každého z nás. Závěr patřil členům Druhého dechu, kteří si připravili pásmo
vánočních písní a koled. S příjemnou předvá2

noční atmosférou jsme se rozcházeli v pozdních
odpoledních hodinách. Pondělní, skoro sváteční, odpoledne potěšilo každého účastníka.
Pavel Kolář

Plánované akce
17.12.2012. Vánoční výstavka žáků
ZŠ Kralice na Hané
11.1.2013 Ples - myslivci
18.1.2013. Obecní ples
(MAS Prostějov venkov o.p.s.)
26.1.2013 Ples - hasiči
2.2.2013
Klas -Hanácké bál
9.2.2013
Klas-Hanácké bál
17.2.2013 Dětské šibřinky
22.2.2013 Ples RELAX
23.22013 Šibřinky
14.4.2013 Beseda s důchodci
25.5-26.5.2013 SOKOL - Setkání pod Řípem
1.6.2013
Dětské olympijské hry Skalka
8.6.2013
Kralické klebete
16.6.2013 Vitoňské hody
17-18.8.
Hodové slavnosti

Bodovali jsme v soutěži
o nejlepší obecní zpravodaj
Ve středu 6. 6. 2012 se v rámci Moravského kulturního salonu konalo v Regionálním
centru Olomouc slavnostní vyhlášení soutěže
MAKOVICE 2012 o nejlepší obecní zpravodaj
Olomouckého kraje. V rámci salonu proběhly
ve dnech 6.-7.6. zajímavé akce, namátkou snad
netradiční módní přehlídka hanáckých krojů,
ochutnávka vína, koncert cimbálové muziky a
mnoho dalších. Nás všechny však nejvíce zajímala již zmiňovaná „makovice“. V silné konkurenci „naše dítě“ získalo skvělé třetí místo
mezi 45 přihlášenými! Zásluhu na tak výborném umístění v silné konkurenci mají všichni
občané Kralic, kteří do zpravodaje přispívají. Jeho prostřednictvím tak získáváme nejen
informace, ale každý má možnost vyjádřit se
jak svými názory, tak i vlastním tvůrčím příspěvkem. Věřme, že se zpravodaji bude dařit i
v příštích letech, že budeme překvapeni množstvím jednotlivých příspěvků. Vždyť u nás se
skutečně stále něco děje a máme být právem
na co pyšní!
Redakční rada
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Výlet - skvostné památky východních Čech
zasněženou Sněžku. Nádherný je zámecký park
s cizokrajnými dřevinami a bílými pávy. Následoval odjezd do Litomyšle, památného českého
města, střediska vzdělanosti a kultury. Hlavním
bodem byla prohlídka zámku rodu Pernštejnů,
jednoho z prvních významných projevů renesance v Čechách. Zaujalo nás zejména unikátní
zámecké divadlo z 18. století s původními dekoracemi. Poblíž zámku stojí raně barokní piaristická kolej , kostel, piaristické gymnázium
- dnes muzeum a galerie. Na tento objekt volně
navazují klášterní zahrady, vkusně opravené dá se říci v moderním pojetí. Poblíž se nachází
také rodný dům M.D.Retigové a muzeum Jo-

Zájezd pořádaný každoročně Úřadem
městyse Kralice na Hané se letos uskutečnil
25. a 26. května 2012. Trasa byla zaměřena na
východní Čechy, kde se nachází nepřeberné
množství historických památek a lokalit. Naší
první zastávkou bylo krajské město Pardubice - město perníku a ušlechtilých koní. Můžeme také dodat, že výborného hokeje. Úvodem
jsme absolvovali exkurzi v závodě „Pardubický perník“, kde jsme obdivovali úžasné cukrářské výrobky, absolvovali malou kulinářskou
ochutnávku perníku a návštěvu zakončili nákupem vybraných lahůdek. Po vydatném obědě nás čekala jedna z největších atrakcí zájezdu – pardubické závodiště, kde se koná slavný
dostihový závod „Velká Pardubická“. Jde o
největší dostih na kontinentě a druhý největší na světě. S odborným výkladem o historii
tohoto závodu jsme dále prošli značnou část
dráhy měřící 6900 m. Rozmístěno je zde 31

překážek, z nichž nejznámější je pověstný Taxisův příkop . Příjemně unaveni jsme pokračovali do centra, prošli překrásně zrekonstruovaným historickým jádrem města, jehož srdcem
je Perštýnské náměstí s velkým Mariánským
sloupem. Jednotný renesanční ráz částečně
„ruší“ radnice z 19. století, v jejíž zadní části
se nachází Alšova sgrafita. Opodál jsme mohli obdivovat „Zelenou bránu“, symbol města,
a budovu divadla vystavěnou ve stylu secese.
Jedinečnou památkou je i areál Perštýnského
zámku, kde dnes sídlí Východočeské muzeum
se stálou expozicí zbraní.
V podvečer nás čekalo ubytování, večeře a odjezd na Kunětickou horu -294 m vysokou dominantu Polabí. Nachází se zde zřícenina bývalého
husitského hradu, goticky přestaveného Pernštejny. „Kuňka“ se stala oblíbeným cílem turistů.
K tomu účelu je zde vybudován venkovní amfiteátr. A právě v tomto romantickém prostředí
jsme zhlédli neromantické divadelní představení
„Čachtická paní“. Odbivuhodný výkon herců
Východočeského divadla Pardubice byl umocněn právě tímto sugestivním prostředím.

Druhý den nás očekával Chlumec nad Cidlinou, přesněji zámek Karlova Koruna, vrcholné
barokní dílo F. M. Kaňky a J. Santiniho. Seznámili jsme se s rodovými sbírkami rodu Kinských i chovem chlumeckých koní. V nejvyšším
patře jsme se mohli pokochat výhledem na ještě

sefa Váchala, spisovatele a mystika. Další výstavní expozice jsou umístěny v zámeckém pivovaru, rodišti Bedřicha Smetany. Na hlavním
náměstí, pojmenovaném po slavném rodákovi,
jsme obdivovali středověké jádro města, domy
s podloubími, nejkrásnější z nich dům U rytířů
z roku 1546 - nyní výstavní síň.
Podrobnou prohlídkou všeho a cestami od
památky k památce byl navržený program
vyčerpán dokonale. Uspokojil naši touhu po
poznání a kulturním vyžití. V dobré pohodě
jsme se vraceli domů a cestou přemýšleli, kam
příštím rokem.....

PF 2012
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Svazek obcí Prostějov-venkov
Svazek obcí Prostějov-venkov má sídlo v Bedihošti a sdružuje 11 obcí našeho blízkého
okolí – Kralice na Hané, Bedihošť, Biskupice, Klopotovice, Klenovice na Hané, Čelčice, Skalka, Vrbátky Výšovice, Čehovice,
Hrubčice. Korespondenční adresa je na Úřadě

republiky i Senát. Uvítala je senátorka paní
Božena Sekaninová a poslanec Ing. Radim Fiala. Na pozvání europoslance pana Ing. Jana
Březiny došlo i k návštěvě sídla Evropského
parlamentu v Bruselu. Zástupci jednotlivých
obcí se pravidelně setkávají i na Společenském
plese v Kralicích na Hané. Proběhne i v roce
2013, třetí pátek v lednu, již nyní jste všichni
srdečně zváni! Společně jsou utvářeny obecně

závazné vyhlášky a řešena následná legislativa. V této činnosti pomáhají svazku i vedoucí nadřízených úřadů. V neposlední řadě je v
řešení zástupců jednotlivých obcí i možnost
založení Obecní policie. Veškeré informace
ohledně Svazku obcí Prostějov-venkov podá
každý starosta příslušné obce.
Pavel Kolář,
starosta Městyse Kralice na Hané

Pavel Šporcl předává cenu Namaluj co slyšíš
Katce Labounkové z Kralic na Hané
městyse Kralice na Hané. V dohledné době se
členy stanou i obce Hrdibořice a Bystročice.
Předsedou Svazku obcí Prostějov-venkov je
Pavel Kolář, místopředsedové – Ing. Ivo Zatloukal, Stanislav Cetkovský. Představitelé
svazku se scházejí asi 10x do roka. Pro místní občany jsou pod záštitou svazku pořádány
různé zájmové akce. Nejvýznamnější kulturní
akcí letošního roku bylo uspořádání Hudebního festivalu Haná, dále se uskutečnily Dětské
olympijské hry, konají se pravidelné cyklistické výjezdy. Představitelé svazku letos navštívili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České
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Čí só hode?Naše!
Zastupitelstvo městyse Kralice na Hané společně s neziskovými organizacemi pořádá každoročně dvoudenní Hodové slavnosti. Letos se
konaly ve dnech 11. a 12. srpna. Hodová sobota je určena k zábavě všech věkových katego-

diskotéka. Během večerního programu jsem
měli možnost pobavit se, zatleskat i zatančit
při zdařilém vystoupení revivalové skupiny
ABBA. Závěr večera patřil Romanově diskotéce. Roman Fojtík jako tradičně nezklamal.
V neděli se těšíme na hodový jarmark. Letos
jsme mohli i ochutnávat výrobky regionu Haná
– sýry, pečivo aj. Pan Slepánek s manželkou

předvedli výrobu kartáčů, smetáků. Nechybělo
ani malé pohoštění a chrámový sbor společně s
kapelou pana Strouhala předvedl několik písní
ke zpříjemnění nedělního svátečního hodového dopoledne. S potěšením jsme zhlédli netradiční loutkové pohádky v provedení Téměř
divadelní společnosti z Českých Budějovic.
Smáli a bavili se nejen nejmenší diváci. Počasí
všemu přálo, proto jsme si celé hodové slavnosti opravdu užili!
Pavel Kolář

rií. Již tradičně se hostem stává SALON CHARISMA se svými ukázkami crazy líčení, jež je
oblíbené hlavně u dětí. Jim jsou také předvedeny moderní netradiční účesy, úprava a zdobení
nehtů, tetování apod. V zábavném programu
mohly děti zhlédnout jak Túdle a Núdle utekli z cirkusu. Následovala samozřejmě i dětská

Vitonické hody plné pohody
14.6.2012 se konaly tradiční Vitonické hody.
Protože počet návštěvníků rok od roku rostl,
tak je pořadatelé z Občanského sdružení Kralice tentokrát přesunuly do sokolského parku.
Tímto zároveň moc děkujeme paní Coufalové
za poskytnuté zázemí u předchozích ročníků.
Stejně jako dříve se i letos soutěžilo o „Nejlepší vítonickou pálenku“ a „Nejlepší vítonický
vdolek“. Do soutěže bylo přineseno 8 vzorků
koláčů a 25 vzorků slivovice. Z uvedeného poměru by se mohlo zdát, že se u nás více pije

než peče, ale naštěstí víme, že v tomto případě
zdání určitě klame.
Vybraná zodpovědná porota rozhodla, že na
prvním místě O nejlepší vdolek se umístila
paní Ludmila Fojtíková a O nejlepší pálenku
pan Jan Koleňák. Ještě jednou oběma gratulujeme.
Na hodech vystoupily mažoretky Hvězdičky z
Prostějova a nechyběl ani soubor Klas z Kralic
na Hané s pásmem písní a tanců.
Po celé odpoledne i večer nás provázeli Šárka

Soušková a Pavel Navrátil a se svou skvělou
hudební produkcí tradičně zabodoval Roman
Fojtík. Na večer pořadatelé připravili zábavnou tombolu o velmi hodnotné ceny, které jen
tak někde nenajdete. První cenu tvořil praktický notebook, následoval přelet nad Alpami, Liposukce a plno dalších cen pro radost i
zasmání.
Nechybělo ani tradiční bohaté a hlavně velmi
chutné občerstvení z udírny.
Pokud jste se návštěvou Vítonických hodových
slavností pobavili, jsme za to rádi. Těšíme se
proto na příští rok a všechny co nejsrdečněji
zveme nejen na Vítonické hody, ale i na další
akce Občanského sdružení Kralice.
O.S. Kralice - pořadatelé
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Na Výsluní se rozrůstá!
Pokud nevíte, kde je v našem městečku
Na Výsluní, sdělujeme tímto občanům, že
projekt Močidla II byl pouze pracovním názvem a na základě mnoha návrhů od občanů
zastupitelstvo rozhodlo o jeho přejmenování, respektive o novém pojmenování této
lokality.
Sešlo se několik návrhů (např. Za Sýpkou),
z nichž nakonec zvítězil a byl vybrán název
Na Výsluní.
Co se týká prodeje parcel, postupně se prodávají a do současné doby je jich z celkového počtu 54 prodáno již 27. Dalších cca 6 pozemků
je ve stadiu jednání.
Nezůstává však pouze u prodeje parcel, ale
jak můžete vidět na fotografiích, je v současné
době rozestavěno, nebo dokonce obydleno 16
domů.
Lokalita se tak již začíná formovat do tvaru obytné čtvrti a po dokončení bude patřit
k jedněm z nejzajímavějších v Kralicích. A
to nejen z důvodu ideálního komunikačního
přístupu.
V průběhu výstavby RD bude městys řešit v
předem určeném prostoru dětské hřiště, víceúčelové hřiště a rezervní parkovací stání pro
auta.
Je evidentní, že o bydlení v Kralicích je zájem.
Václav Répal,
místostarosta Městyse Kralice n/H
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Na Bitvu tří císařů přes Kralice
Již několik let býváme v Kralicích svědky neobvyklé návštěvy. Náš městys se stal přestupní stanicí na cestě do Slavkova.

Že by to mohla být trochu „zajížďka“, v tomto případě možná „zacházka“? Ne, je tomu
skutečně tak. Členové Klubu vojenské his-

torie Javorník se zde pravidelně zastavují na
své cestě do dějiště slavné bitvy tří císařů ve
Slavkově u Brna, která se zde uskutečnila
2.12.1805. Díky zastupitelům městyse mohou přespat jinak, než v polních podmínkách.
Příjemné teplo v kulturním domě jim umožní
„po cestě“ a před náročným závěrem cesty a
bitvou samotnou načerpat potřebné síly.
Na oplátku předvádějí nejen žákům školy,
ale všem místním občanům i cizím návštěvníkům ukázky svých historických uniforem a
zbraní, podají výklad o průběhu bitvy a vystřelí z děla. Tím je splněna polovina přání
všech přítomných dětí. Ta druhá část, aby výstřel směřoval na školu, splněna nebyla, ani
být nemohla. Copak nám všichni krásnou budovu školy nezávidí? Těšíme se na příští rok
a další pořádnou salvu!
Pavel Kolář

Rok plný událostí souboru KLAS
Milí čtenáři!
Také soubor Klas přichází se svým příspěvkem do Zpravodaje. Po celý rok jsme měli
spoustu práce. Praní a žehlení krojů, zkoušky
a vystoupení. Tak se zmíním jen o některých.
V únoru se konají naše dva Hanácké bály a
tomu předchází dvouměsíční příprava, abychom naše hosty nezklamali. Však máme vždy
vyprodáno a za ten maraton to stojí.
Zajímavá byla květnová návštěva Velkého Týnce. Tam se konaly Napoleonské slavnosti, kde
jsme si zatančili a mohli sledovat rekonstrukci
bitvy rakouských a napoleonských vojsk.
Začátkem června pořádáme každoročně naše
Kralecky klebete. Zveme si pokaždé nějaký
soubor z jiného regionu. Letos s námi vystupoval folklorní soubor až ze Slezska. Bohužel
nám nepřálo počasí a museli jsme se tísnit v
kulturním domě. To se promítlo na návštěvnosti, ale bohužel s rozmary počasí musíme počítat.
O prázdninách jsme jeli na festival Ostravské
folklorní léto, kde se nám moc líbilo. Další pozvání přišlo ze Zlína. Tam se každoročně koná
Festival folkloru a dechových hudeb.
V letošním roce byly u nás v souboru dvě svatby. To je vždy velká sláva. Stavíme slavobránu
a na obřad do kostela nebo na radnici se oblékáme do svátečních krojů.
V září se v Prostějově konaly již 30. Hanácké
slavnosti. U jejich zrodu stál Jan Kadlec, který spolu s Marií Nesvadbíkovou založil před
čtyřiceti lety náš soubor Klas. My jsme měli
příležitost zatančit si s BROLNEM (Brněnský
rozhlasový orchestr lidových nástrojů). Kdo v
televizi sleduje pořad Folklorika, měl možnost
vidět naše tanečníky a muzikanty v pěkných
záběrech z této slavnosti.

Na svatého Václava se v Tovačově konalo III.
Setkání Hanáků, kde se potkalo 665 krojovaných Hanáků ze 33 souborů. Tam se nejen tančí
hraje a zpívá, ale probíhají soutěže mezi soubory, je tam plno dobrého jídla, pití a zábavy.
Naši muzikanti byli v letošním roce velice
úspěšní. V létě nahráli v Tonstudiu Rajchman nové CD s názvem Na jaře. Vydatně jim
pomáhali také naše děti z Klásku. Nahrávání
předcházelo mnoho zkoušek a vyplatilo se.
Nové CD bylo pokřtěno v prostorách Národního domu. Kmotrem byl Alois Mačák, náměstek hejtmana pro Olomoucký kraj.
V listopadu prožívala naše muzika další slavnostní chvíle. Byla účastníkem 19. Festivalu
lidových muzik, který se každoročně koná v
Praze, v krásné budově státní knihovny. Naši

muzikanti byli za svůj výkon pochváleni jak
odborníky, tak i laickými posluchači a sklidili
veliký potlesk. Také večer, kdy už probíhala
volná zábava, byli chváleni ze všech stran a
mnozí z přítomných před tím netušili, že se na
Hané tak pěkně muzicíruje.
Naše malé soubory Klásek a Kláseček měly
také letos několik pěkných vystoupení a spolu s námi se účastní Klebet a Adventního vystoupení. V příštím roce je čeká mnoho práce s
nacvičením nových pásem na soutěže, které se
konají již brzy na jaře.
My všichni se těšíme na setkání s kralickými
občany na Adventu, který chystáme právě teď.
Za všechny členy souboru přeji všem pevné
zdraví.
Eliška Slezáčková
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Průvod světýlek 2012
9.11.2012 se jako každý rok konal tradiční
Průvod světýlek. Do zámeckého parku zavítala strašidla, která čekala na děti.
Malí odvážlivci se se svými rodiči shromáždili u úřadu městyse, kde po přivítání panem
starostou všichni vyrazili na průvod. Nejdříve
jsme zamířili k místnímu hřbitovu. Kdo chtěl,
mohl zapálit svíčku a odnést ji na hrob. Kdo
nechtěl, počkal u brány. Potom se celý průvod
vydal k sokolskému parku.

Tam si děti vyzvedly kartičku a vydaly se na
cestu strašidelným parkem, kde na ně čekala
strašidla. U každého stanoviště děti plnily různé úkoly. Házely míčky do kyblíčků, odpovídaly na záludné otázky. Lovily odměnu z kra-

bice plné pavouků. Procházely tunelem, který
hlídal Shrek a na konci čekal kostlivec, okolo
kterého musely děti projít.
Po zdolání lesa se už jen stačilo podepsat na
Listinu odvážných, kterou hlídal duch a dobrá
víla. Za svou odvahu děti dostaly malou odměnu.
Na rodiče i děti čekalo občerstvení. Vynikající
guláš, kuřecí steak a další dobroty.
Pevně věříme, že se dětem i rodičům akce líbila. Organizátoři z Občanského sdružení Kralice děkují všem za hojnou účast a podporu.
Této akce se zúčastnilo několik stovek našich
spoluobčanů a pohádkový les si prošlo 81 dětí,
za což jim děkujeme.
Těšíme se na příští rok.
O:S: Kralice na Hané
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Hasiči varují před nevyhovujícími komíny
Po dlouhé době se hlásí hasiči městyse Kralice na Hané. Blíží se zima a sněhové období.
Už jen pohled na některé komíny budí obavy.
Jsou nejen v dezolátním stavu, ale nemohou
zřejmě ani plnit svoji bezpečnou funkci.
Nařízení vlády č. 91/2010 stanoví, že každý
občan je zodpovědný za svůj majetek, to znamená i za svůj rodinný dům. Nařízení vlády o
podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví
jejich revize a vymetání. Bohužel ceny jsou až
do výše 1.000,- Kč. Myslím si však, že případné následné škody budou opět v tisících, i
mnohem vyšší. Přitom pojišťovny přihlížejí k

revizním zprávám komisařů. Taktéž vyšetřovatelé hasičského sboru požadují revizní zprávy
a podle toho ukládají pokuty v přestupkovém
řízení, někdy i dost vysoké!
Mým cílem nebylo nějaké strašení, ale pár
slov pro váš klid. Byl jsem svědkem mnoha
požárů - důvod - špatný komín! Na Úřadě
městyse Kralice na Hané je seznam kominických provozoven, tudíž není problém si služby
objednat. Jedná se o revize komínů na pevná
paliva i na plynové kotle.
Naše jednotka Sboru dobrovolných hasičů
Kralice na Hané se zúčastnila námětového cvičení - záchrana osob z dětského tábora. Mohli

jsme již využít novou elektrocentrálu a osvětlovací panel. Tyto prostředky jsme zakoupili
za podpory Olomouckého kraje ve výši 9 000,Kč, zbytek, a to větší část ve výši 19 000,- Kč,
doplatil městys Kralice na Hané, za což mu
jménem našeho sboru srdečně děkuji. V sobotu 26. ledna 2013 budeme pořádat tradiční
hasičský ples, na který vás jménem sboru zvu.
Na závěr zbývá popřát všem mnoho zdraví a
spokojenosti do nového roku 2013, ale hlavně
- ať nás doma nepotřebujete! Raději se potkáme na Hasičském plese.
František Sklenář,
velitel SDH Kralice n/H

Beseda s důchodci ve znamení vzpomínek
Jako každým rokem, i letos, první neděli po
Velikonocích, se pravidelně scházíme na tradiční besedě se seniory. Již 41 let! Na tematicky
zaměřeném kulturním programu KRALICE
KRALICÍM se hlavně podílejí naše děti. Dáváme prostor dětem z mateřské školy i žákům
školy základní, dětem Tělocvičné jednoty Sokol
Kralice na Hané i místní taneční skupině Druhý
dech. V příštím roce rádi přivítáme i Hanácký
soubor písní a tanců Klas, Klásek, Kláseček.
Na písemnou žádost Farské rady posunout termín pořádání besedy o týden, Zastupitelstvo
městyse Kralice na Hané rozhodlo ve prospěch
mluvčí rady Mgr. Heleny Kapounkové. Proto
si vážení senioři rezervujte v roce 2013 druhou
neděli po Velikonocích. Sejdeme se při společné besedě 14.4.2013. Budeme velmi rádi, když
si s námi přijdete pobesedovat, pobavit se. Kulturní komise při Zastupitelstvu městyse Kralice
na Hané se těší na vaši návštěvu a samozřejmě
také očekává vaše případné návrhy a připomínky, co do budoucna zajistit, vylepšit…..
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Taneční skupina „Druhý dech“ bilancuje
Po roce bychom se vám chtěli opět trošku
připomenout. Uplynulo již dva a půl roku, co
jsme utvořili tento tým převážně postarších
nadšenců, a dá se říct, že nikdo z nás nelituje
času společně stráveného pohybem.
Od počátku založení souboru jsme absolvovali neuvěřitelných 40 veřejných vystoupení.
Jen v letošním roce to bylo 18 akcí, a to ještě
není konečná. Přijali jsme pozvání jak místních, ale také okolních vesnic, dokonce jsme
vyrazili i za hranice okresu. Vystoupení probíhala hlavně na plesech, různých večírcích,
sportovních akcích, hodových slavnostech,

na besedách se seniory. Za zmínku stojí velice vydařené posezení s důchodci v Citově,
protože se neslo v předvánočním duchu. Výzdoba, vystoupení, pohoštění, to vše vytvořilo neopakovatelnou atmosféru. Také plesové
akce se vydařily. Zvláště často se vzpomíná
na regionální ples v Určicích, který se konal
na druhý den po kralickém, na hasičský ples
v Klenovicích n/H či sportovní v Bedihošti .
Po plesové sezoně jsme vystupovali hlavně
na společenských večírcích. Snad nejvíce nás
potěšil úspěch na tanečním večeru pořádaném
SRPŠ v Prostějově, kdy naše taneční ukázka
byla kladně hodnocena i v novinách. Na jarní
besedy s důchodci jsme přijali pozvání tradičně do Němčic n/H a samozřejmě do Kralic.
Na domácí půdě proběhlo další vystoupení
v sokolském parku během pálení čarodějnic.
Oživili jsme původní kreaci o vstupní tanec v
bílých kápích, abychom umocnili atmosféru
večera. Dva dny poté jsme totéž zopakovali v
Určicích, kde byl Filipo-jakubský večer dokonale připravený s úžasným vystoupením místních. Velice nás překvapilo pozvání do Skalky na „Otevírání lázeňských pramenů“, takže
10

bylo nutné rychle rozšířit repertoár o vhodný
tanec a nové úbory. Vystoupení ještě téměř nebyla u konce a spěchali jsme do Hrdibořic,
kde nás pořadatelé požádali o vystoupení na
hodové oslavě.
Jakpak by to vypadalo, kdybychom také
nezatančili sami sobě. U příležitosti druhého
výročí založení skupiny jsme si uspořádali
„Karibský večer“. Úbory, přípitek a jídla měly
stejný ráz, tance se nesly v tomtéž duchu.
Přestože čas prázdnin si ponecháváme volný,
hody v Anníně a Hrdibořické srpnové slavnosti jsme absolvovali, i když v oslabeném počtu.

Velmi zajímavým zážitkem byla pro nás účast
na „Senior sympoziu“ v Tovačově, pořádaném
Olomouckým krajem. Pozvání bylo podmíněno jimi vybraným vystoupením. Se zájmem

jsme také vyslechli některé lékařské a odborné přednášky a mohli absolvovat vybraná
medicínská vyšetření. Všichni jsme se shodli
na tom, že nejvíce na nás zapůsobil „Rock
večírek“ ve Smržicích, kam jsme take dostali pozvání k účinkování. Předvedli jsme zde
náš „Kralický rock“. Pravá rocková atmosféra a prostředí nás naprosto okouzlily. Shodou
okolností to bylo naše jubilejní 40. vystoupení.
Ale dochází další nabídky k účinkování, tak
je třeba trénovat a hlavně rozšiřovat repertoár.
Ovšem k tomu je třeba hodně zdraví, zdraví,
zdraví a zase zdraví a také čas, trpělivost a toleranci. Tak nám držte palce!!
jar
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Kralické vzpomínky a XV. všesokolský slet
Psát o XV. všesokolském sletu, který byl zároveň vyvrcholením oslav 150. výročí založení
Sokola, za několik měsíců ,je informace poněkud zbytečná, nicméně je možné připomenout
některá fakta a čísla co se týče kralických cvičenců. Naše skupina jich čítala 24 a předvedla
4 sletové skladby. Ženy "Českou svitu" v počtu
5 cvičenek, mladší žákyně a 1 žák předvedly
skladbu nazvanou "Jonatán", loňskou koedukovanou skladbu "Konstrasty" z gymnaestrády v
Laussane předvedlo 6 cvičenců a muži skladbu
"Chlapáci III", kterou cvičilo 6 sokolů. Někteří
muži cvičili i skladbu Kontrasty a prožili mnoho náročných dnů při zkouškách obou skladeb.

žil sám kardinál Dominik Duka, velký příznivec
sokolské myšlenky. Následující dny byly přesně vymezeny pro nácviky na několika stadionech. Toto hektické tempo trvalo 3 dny, potom
nastaly rozjezdové a generální zkoušky. Slet se
konal poprvé v historii na novém stadionu - Synot Tip Aréně v Praze 10, který poskytoval jak
dostatečnou plochu pro hromadné sklady, tak
moderní a kulturní zázemí pro cvičence i diváky. Ve čtvrtek se uskutečnilo velkolepé zahájení, ovšem za poněkud dramatických okolností.
Silná bouře a průtrž mračen přímo nad stadionem však neodradily cvičence od perfektního
provedení skladeb. Z naší skupiny zde účinko-

valy mladší žákyně s Jonatanem, ženy v České
svitě, muži se skladbou Chlapáci III a skladba
Konstrasty, která spolu se skladbou Dávej ber
vytvořila velkolepý závěr prvního dne programu. Následující den odpoledne za neuvěřitelného vedra probíhal program druhého sletového
dne. Po slavnostním úvodu bylo předvedeno
11 skladeb. Atraktivní závěr vytvořila skladba
Nebe nad hlavou a vybraní zástupci ze všech
skladeb, kterých bylo na sletu předvedeno celkem 16.
Náš tým odjel z Kralic 30. června ráno speciálním sletovým rychlíkem směr Praha- Vršovice. V místní základní škole byli ubytování
všichni cvičenci z Prostějovské župy, ve třídách
podle jednotlivých skladeb. Takže zde se naše
místní skupina rozešla a setkávali jsme se jen
při stravování ve společné jídelně.
Již druhý den, v neděli, se uskutečnil tradiční
sletový průvod Prahou. Seřazeni jsme byli podle jednotlivých okresních žup a v čele průvodu
tradičně pochodovali sokolové v historických
krojích se zástavami . Následovali cvičenci v
úborech. Nezapomenutelným zážitkem byla
odpolední sokolská mše sloužená ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě. V historii Sokola se taková událost konala poprvé. Mši slouTímto vystoupením bylo završeno naše celotýdenní počínání. Po opuštění ubytovacího objektu následovalo pózování na společných fotografiích a před samotným odjezdem nás ještě
překvapila skupinka mladých pražských sokolů
v historických krojích, kteří se s námi přišli rozloučit. Na zpáteční cestě starosta Prostějovské
župy osobně navštívil všechny cvičence a poděkoval jim za účast. Opět nás celou cestu, stejně
jako uplynulý týden, provázela silná bouře, ale
ani komplikace na trati nám neubraly radost ze
šťastného návratu, ale hlavně z účasti na vystoupeních XV. všesokolského sletu. Na tyto krásné
zážitky se vzpomíná celý život!
JAR
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Z XV. všesokolského sletu zpátky doma
Přijeli jsme v noci za dramatických okolností.
Silná bouře a padající stromy zkomplikovaly
provoz na hlavní trati. Stejně dramatická překvapení provázela celý slet ,který se konal v
Synot Tip Aréně v Praze Vršovicích. Z Pros-

Ženy mají červenobílé šaty a cvičí s jemnou
bílou šálou. Muži mají na bílé polokošili stylizovanou kravatu. Filmová hudba v úpravě byla
zvolena tak, aby diváky rychle chytla. A to se
v Praze dokonale podařilo! „Kontrasty“ byly

Jsme rádi, že se mezi námi ještě vyskytuje
dost pořádných mužských, z nichž řada zvládne přebíhat ještě do dalších skladeb. Prostě si
navlečou dvě až tři trička na sebe a jsou všude.
„Česká suita“ na hudbu Antonína Dvořáka
přivedla na plochu tolik žen, že zaplnily téměř
všechny značky. Zde také cvičila děvčata z
T J Prostějov I, Kralic na Hané, Němčic nad
Hanou, Vrchoslavic, Smržic, Rostání a Vrahovic. Nacvičovat na symfonickou hudbu je
vždy obtížné, ale ukázalo se, že naše ženy jsou
muzikální, vydrží vysoké tempo na promáčené trávě i v odpoledním horku a dokážou
nám připravit sokolský zážitek s velkým S. Ty
nejlepší dokázaly přeběhnout i z předcházející
skladby rodičů s dětmi a bleskově se převléci.
Tyto situace vyvolaly úsměv skrz slzy. Zkrátka
naše ženy jsou báječné!
V těchto čtyřech skladbách cvičili z naší Prostějovské župy dospělí včetně těch v seniorském věku. Přejděme tedy k tomu nejlepšímu,
k našemu mládí, k naší naději.

tějovské župy se ho zúčastnilo 265 cvičenců.
Bydleli jsme v ZŠ U Vršovického nádraží, 5
stanic tramvají k seřadišti.
Večerní program 5. července zahajovali senioři a seniorky z T J Prostějov I, Prostějov II,
Kralice na Hané a Kostelec na Hané se skladbou „Jen pro ten dnešní den“. Doufáme, že jste
se nás na ČT 4 dívali! Pro cvičení je použita
hudba ze starých českých filmů, a tudíž měla
být navozena idyla třicátých let. Počasí nám
však připravilo neobyčejnou komplikaci. Průtrž mračen a hromobití přímo nad stadionem.
Kdepak idyla! Adrenalin! Ale - zkusili jste
valčík na mokré trávě? Klouže to jako na parketu! Odpoledne druhého dne zase pálilo slunce, ale na to jsme my sokolové už zvyklí, včetně jedenadevadesátiletého bratra Přidala, který
bez problémů absolvoval i zkoušky. Díky jemu
jsme naráželi na kameramany z ČT málem i
ve sprchách.
Derniéru na XV. všesokolském sletu měla
skladba „Kontrasty“. Byla napsána pro 14.
světovou gymnaestrádu ve švýcarském Lausanne, která se konala v létě 2011. V Lausanne ji cvičily T J Kralice na Hané, Dobromilice, Němčice nad Hanou a Vrchoslavice a na
XV. všesokolský slet se přidala TJ Prostějov
I. „Kontrasty“ mají nápaditou choreografii
a změny obrazců na ploše. Inu, sokolská tradice! Skladba je společná pro ženy a muže.
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vyvrcholením prvního programu. Televize zabrala v detailu i naši župní náčelnici Zuzanu !
Tradičně cvičili i muži z T J Přemyslovice,
Vřesovice , Kralice na Hané a Němčice nad
Hanou, tentokrát jako „Chlapáci III“. Pamatujeme si „Chlapáky“ z předchozích sletů, proto
jsme se i na tyto nové těšili. Cvičení bylo parádní, s vloženou emotivní pasáží, která byla
vzpomínkou na historický slet v roce 1938.

Dorostenky a ženy z T J Prostějov I, Přemyslovic a Vřesovic vystoupily se skladbou „Nebe
nad hlavou“ na hudbu Petra Jandy a Olympiku. Cvičí se dvěma typy švihadel. Děvčata
mají bílé úbory s modrým lemováním. Skladba je v rychlém tempu, a proto se na ni daly jen
ty trénované s nejlepší kondicí. Župní vedoucí je Katka, která je ta nejtrénovanější a také
nejhezčí. Děvčatům je třeba složit hlubokou
poklonu. Víte, co to je ostrý aerobik s akrobatickými prvky při 35 ve stínu? „Nebe nad
hlavou bylo“ závěrem a vyvrcholením XV.
všesokolského sletu.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Ve skladbě „Jonatán“ cvičily naše mladší žákyně z T J Prostějov I, Vřesovic, Přemyslovic
a Kralic na Hané. Ano, Jonatán je onen proslulý pes, který provázel Macha a Šebestovou. V
látkové podobě cvičil i s našimi cvičenkami.
Měly i zajímavé náčiní – bílé látkové kužílky.
Velké rozkládací klíny v modré a žluté barvě
posloužily k akrobacii. To tu ještě nebylo!
Originální nářadí jsme pozorovali při nácviku,
ale ve velkém teprve pořádně vyniklo. A našim děvčátkům to neobyčejně slušelo. Cvičily v obou programech, tedy i 5.července na
mokré trávě, protože během řazení dokonale
promokly i s Věrnou gardou. Ostatní skladby
už měly štěstí. Dlouho se bude vypravovat o
tom, jak si děvčata v noci prala cvičky.
Prostějovská župa dala na XV. všesokolský
slet dohromady 7 skladeb. Tou poslední je
„Dávej , ber“ pro starší žactvo, které vystoupilo v obou programech. Kluci cvičili s létajícími talíři, které se ve večerním osvětlení nádherně třpytily a za bouřlivého počasí přispěly
k dramatickému zážitku. Děvčata měla veliké
žluté stuhy a cvičení tak bylo velmi efektní.
Naprosto unikátní byl nástup. Cvičenci z T J
Dobromilice a Přemyslovice byli totiž připraveni v prvních řadách tribun a na plochu vtrhli
jako vítr!
XV. všesokolský slet je už minulostí. Zbývá
zmínit ještě několik věcí. Před školou, kde jsme
se řadili na ubytování, nás přivítali mladí pražští
sokolové chlebem a solí! A byli v historických
krojích! Absolvovali jsme tradiční průvod Prahou. Konal se v neděli 1. července, nepostrádal
dojemná setkání a byl prostě krásný.
Unikátním zážitkem byla sokolská mše v katedrále sv.Víta na Pražském hradě. Něco takového se konalo v historii Sokola úplně poprvé.
Součástí bohoslužby byla pieta za sokoly, kteří
položili své životy v 1., 2. i 3.odboji. Zazpívali
jsme si „Lví silou …“, státní hymnu i „Svatý
Václave“. A to ve svatovítské katedrále! Mše
se uskutečnila z podnětu některých představitelů ČOS , což se ukázalo jako úžasná myšlenka. Katedrála praskala ve švech a plnila se
1.července odpoledne dlouho před 15.hodinou. Mši sloužil sám kardinál Dominik Duka,
který je nám, sokolům velice nakloněn. Je těžké opakovat jeho moudrá slova, která nabádala
k jednotě, lásce a k odpírání nešvarům, které
provázejí naši současnost.
Starosta Prostějovské župy při návratu z Prahy
obešel v noci všechny vagony a osobně stiskl
ruku každému cvičenci s díky za dobrou reprezentaci. Zbývá poděkovat cvičitelům a vedoucím nácviku ve všech skladbách, kteří pracují
dobrovolně a bez nároku na odměnu.
Zdar všesokolskému sletu 2018!
text: Boženka Jiřičková
foto: Josef Špaček
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DOPIS I. „Krtečkova dobrodružství aneb Jen
si děti všimněte, co je krásy na světě“
Dobrý den.
Již máme měsíc říjen a já s velikým potěšením mohu říci, že mateřská škola v naší obci

pravidelně vám budeme rovněž psát do místních novin o tom, jak se v MŠ máme a co pěkného prožíváme a velice rádi vás uvítáme i na

našich akcích, o kterých se vždy včas dozvíte
prostřednictvím místního rozhlasu.
Těšíme se na vás!
Děti a pedagogové z MŠ
(Kralice na Hané) „běží na plné obrátky“. Je
nás celkem 56 dětí rozdělených do dvou tříd.
Jelikož je Školní vzdělávací program vypracován na základě dobrodružství nám všem známého Krtečka, i třídy se nazývají podle jeho
dvou kamarádů - myšky a ježečka. Právě proto
můžete na našich vycházkách obcí občas zaslechnout: „Ježečci, pojďte za mnou!“ nebo
„Myšičky, hezky pozdravíme!“
A copak jsme doposud ve školičce zažili?
Ze všeho nejdříve jsme se vzájemně poznali a
pochopili, jak to vlastně ve školce každý den
chodí. A nyní se už díváme okolo sebe a všímáme si všeho nového, čemu se můžeme naučit. Už víme, že se nacházíme v zemědělské
oblasti, proto jsme si hráli na „malé zemědělce“ a dělali pokusy s obilíčkem. Na fotografiích můžete vidět, jak jsme zpracovávali hlínu a
seli obilí do různého prostředí (mezi kamínky,
do mokré vaty a úrodné hlíny) a pak pozorovali, co se s ním děje. Rovněž jsme se seznámili
se zemědělskými stroji a sledovali je při našich vycházkách. Poznáváme krásy podzimní
přírody a tvoříme z přírodnin, které nám toto
roční období nabízí.
Pro člověka je přirozené poznávat nové,
proto bychom i my byli rádi, kdybyste vy (lidé
z naší obce) více mohli poznat nás (děti z MŠ).
A jak? Nebojte se, je to jednoduché. Jednak
můžete na úřadě městyse, na nástěnce vyčleněné pro MŠ, zhlédnout naše umělecká díla,
14
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Krtečkovy první krůčky
aneb Z vesmíru do Kralic
A máme ho tady!
V průběhu léta přemýšlel, a jak tak dozrávala
jablka, uzrálo rozhodnutí i v něm. „Ameriku
jsem viděl,“ říkal si, „klokany taky, japonsky
umím, jako bičem mrská… vesmír…jó, vesmír… tam mi byly zkušenosti i nadhled k ničemu…“ A uvědomil si, že si potřebuje, jak
se říká, „srovnat měřítka“. Sbalil proto své tři
černé chloupky pod čepici, píchl prstem
do mapy…a začátkem září docestoval až do
naší obce (do Kralic). A v touze srovnat si měřítka se usídlil v budově, kde je oproti vesmíru
všechno jaksi, s prominutím, … menší. A to
tam přitom kolotá hned šestapadesát hvězdiček najednou!
O kom je to řeč? Kdo je ten tajemný cestovatel?
A kam že se to nastěhoval?
Určitě jste o tom slyšeli i vy. To pana Krtečka můžete od začátku školního roku potkat
v kralické mateřské škole! Usadil se na dobu
neurčitou a během krátkého pobytu tu stačil
způsobit rozruch jaksepatří.
Potkat ho můžete téměř na každém kroku. Na
nástěnkách u vchodu, v šatnách i ve třídách
(jen záchodky obývat jaksi odmítnul). Zejména ale s sebou přivedl úplně nové pracovní
posily – paní učitelky, které se s Krtečkem
okamžitě spřátelily, a tak trochu i díky němu si
velmi rychle podmanily ten velký houf neposedných hvězdiček – dětiček.

A tak snad dílem právě díky kouzlu osobnosti,
dílem kvůli své popularitě je to právě Krteček,
který určuje, co se děti ve školce naučí, proč a
jakým způsobem. Je to Krteček, který dětem
trpělivě vysvětluje, jak se chovat mají a jak
nikoliv a který je chvílemi nabádá ke ztišení,
chvílemi k tomu, aby se podělily o svůj zážitek či zkušenost. Je to Krteček, kdo se s dětmi
ráno vítá, cvičí s nimi, hlídá je na zahrádce,
přeje jim dobrou chuť či dobré spaní po obědě
a kdo se s nimi při odchodu ze školy loučí.
Zmátl tím svým neuvěřitelně přesvědčivým
chováním i pár maminek, které se nevěřícně
sice, ale přesto zvládly optat, kdeže je ve školce schovaný ten živý krtek?
Kde se kolem Krtečka bere ta neochvějná aureola oblíbenosti? Co mu dává takovou sílu, že
i dospělý uvěří?
Je to nezničitelná kombinace roztomilosti, bezelstnosti, možná i nevědomosti, upřímnosti
a lásky. Táž chemická reakce, kterou nás odzbrojí i naše děti. Je totiž (a teď pomiňme Krtečkova léta životních zkušeností) s dětmi ze
stejného těsta; malí bezbranní tvorové, kteří
dennodenně prožívají nejrůznější vtipná, poučná, ale i nebezpečná dobrodružství. Dobrodružství přinášející poznání všedních a přitom
tak okouzlujících věcí. Vždyť jen si připomeňme – co bylo metou Krtečkova úplně prvního
dobrodružství? Docela obyčejné malé modré
kalhotky. Dospělý se nepozastaví. Ale dítě?

Ruku na srdce; lhal by ten, kdo by tvrdil, že
si nikdy nepřál vrátit ten čas, kdy pro něj právě takové kalhotky, či třeba střípek, list nebo
kámen znamenaly obrovský poklad. Kdy zíral,
stejně jako teď jeho dítě, s otevřenou pusou na
traktor táhnoucí vlečku, na obrovský do nebe
se tyčící vodojem či na odpočívající rypadlo.
Kdy se dokázal poprat kvůli ukradené berušce
a na důkaz lásky poštípat prstíky milou slečnu
až k slzám. Kdy pro něj všechny „dospělácké
atributy“ byly tak nedostižné! A tak ohromující!
Ale dnes už to stejně cítit nedovede.
A tak je tu Krteček, který se
tomu dávnému dítěti v nás a
nyní i našim dětem tolik podobá.
A kterého stejně jako naše
děti vede bezmezná touha
poznávat, vidět, zkoumat,
vyzkoušet. Pro něho je každý den novým a neopakovatelným dobrodružstvím. Přejme Krtečkovi, aby vedl naše
děti i nadále podle svých
nových a zdravých pravidel:
aby se jemu i dětem vyhýbaly nehody, aby jim Krteček
dovedl předkládat další a
další prosté, leč zásadní podněty, aby i nadále byl s dětmi dobrý kamarád. Protože
právě děti, stejně jako kdysi
při šití kalhotek kamarádi
na louce, pomáhají Krtečkovi uskutečňovat své touhy a
cíle. Právě tím, jaké jsou.
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Slavnostní rozloučení s absolventy
Základní školy Kralice na Hané
V úterý 26.6.2012 se na Úřadě městyse Kralice na Hané konalo slavnostní rozloučení s
žáky pátého ročníku. Přítomní si vyslechli
zajímavý proslov pana starosty Pavla Koláře,
všichni se podepsali do obecní kroniky. Absolventi obdrželi finanční dar, pamětní list a
drobné upomínkové předměty. Na závěr pan
starosta všem popřál mnoho úspěchů v dalším
studiu a poděkoval žákům, kteří během své
pětileté školní docházky reprezentovali naši
školu a obec ve sportovních, tanečních či vědomostních soutěžích.
Mgr. Jitka Kalabisová

Jarní výtvarná dílna
ve ŠD aneb „knoflíková
sluníčka“ po kralicku
V dubnu jsme ( v rámci výtvarné dílny ) s
dětmi ve školní družině zase trochu tvořili –
tentokrát to byla knoflíková sluníčka. Práce se
nám velmi dařila – děti malovaly a kreslily s
fantazií sobě vlastní. Jedno sluníčko bylo krásnější než druhé – některé se jemně usmívalo,
jiné zubilo, také pár „mračánků“ se našlo. Děti
však nejvíc bavila práce s lepidlem a knoflíky.
Skládaly barevné mozaiky, které působily vel-

mi neotřele a efektně. Když lepidlo zaschlo,
sluníčko jsem opatřila špejlí a mašličkou z
lýka a ejhle...originální zápich byl na světě.
Šup s ním do květináče!
Moc děkujeme paní Martině Svozilové za krabice plné knoflíkové parády a čekáme na další
výtvarnou inspiraci.
J.Formanová
vychovatelka ŠD

Kouzelnický šestiboj v kralické ŠD
Ve čtvrtek 3. května si na školní zahradě v Kralicích dalo sraz značné množství čarodějnic a kouzelníků. Proč? Důvod byl jasný – opět po roce
byl vyhlášen další ročník „Kouzelnického

šestiboje“. Rejdilo se na košťatech i bez nich. Čarodějnice i kouzelníci se snažili zaujmout porotu svými hábity a klobouky určenými speciálně
pro tuto příležitost. Všechny discipliny šestiboje
zvládali disciplinovaně a bitva o sladkosti různého druhu byla nemilosrdná. Ovšem poražený
nebyl nikdo – jen paní Nudu a slečnu Lenost,
které nakukovaly přes plot zahrady, se nám opět
podařilo úspěšně odehnat.
J. Formanová
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Škola v přírodě
Lidé se rádi vrací na místa, kde se jim
líbilo. Po loňských dobrých zkušenostech s
ubytováním a stravou v hotelu Skiland jsme
se rozhodli, že znovu pojedeme do Ostružné.
Škola v přírodě, konaná v termínu 11. – 15.
června 2012, se nesla pod heslem „ Indiáni v
Ostružné aneb Kdo si hraje, nezlobí!“. Tento
slogan se objevil i na tričku, které jsme si
pomocí foukacích fixů vyzdobili. Každý
den se losovaly různobarevné čelenky, aby
se tak odlišily indiánské kmeny, které spolu
navzájem soupeřily. Za první místo v soutěži
obdrželi malí indiáni červený korálek.

vyplnila příprava programu na večer. Družstva
nacvičila indiánský tanec s doprovodem
rytmických nástrojů a vymyslela indiánskou
pohádku nebo příběh. Večer jsme také opékali
špekáčky, zpívali písničky, a když se setmělo,
začala hra s názvem „Světlonoši“.
V pátek jsme vyhodnotili nejúspěšnějšího
indiána a všechny děti dostaly diplomy a
sladké odměny.
Hana Půdová

Plavu, plaveš, plaveme
Hned první den proběhla soutěž o nejudatnějšího indiánského bojovníka. Při hře „Bílé
lístky“ hledaly děti lístečky různé hodnoty a
při sčítání bodů si procvičily matematiku.
V úterý jsme vyrazili na výlet na Šerák.
Chtěli jsme si cestu zkrátit lanovkou, ale byla
mimo provoz kvůli opravám el.zařízení v obci.
Museli jsme tedy celou trasu absolvovat pěšky.
Děti při ní plnily úkoly připravené v obálkách.
Při zpáteční cestě jsme odolávali vydatnému
dešti. Večer jsme si zahráli hru „Indiánská řeč“
a „Bingo“.
Ve středu dopoledne jsme opakovali učivo
a odpoledne vyráběli z různých materiálů
amulety. Na ně si děti navlékly získané
korálky. Protože deštivé počasí neumožňovalo
pobyt venku, přemístili jsme se do tělocvičny
a tam se uskutečnil „Závod stonožek“.
Ve čtvrtek dopoledne probíhala výuka a
pak se hrály různé hry zaměřené na cvičení
sluchu, čichu a paměti. Část odpoledne

Po celé 2.pololetí školního roku 2011/ 2012
se všechny děti z první a čtyři děti ze druhé
třídy naší školy učily zvládat nástrahy vodního živlu v bazénu plavecké školy na ZŠ
Dr. Horáka v Prostějově.
Každou středu se děti naučily něco nového
– dýchat do vody, splývat, dělat „faječky“,
, plavat „prsové“ ruce i nohy za trpělivého
vedení učitelů plavecké školy a za pomoci
krásně barevných pomůcek. A když bylo doplaváno, všechny děti se převelice těšily na
„volňáska“.
Pak nastalo velké vodní i podvodní hemžení!
A jestli už umí plavat všechny děti? No, všechny ne – ale SKORO všechny.
A konec konců – v únoru opět začínáme!!!
J.Formanová
vychovatelka ŠD
17

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Setkání po letech
Nedávno
jsem
měl
zajímavou
příležitost setkat
se a povyprávět si
s mým někdejším
třídním učitelem a
zároveň ředitelem
základní školy panem Františkem
Polesem.
Bylo
to při příležitosti
stého výročí založení kralické školy, kde pan Poles mnoho let
působil.
Kralická škola k tomuto významnému výročí
připravila Den otevřených dveří a paní ředitelka, paní učitelky, ostatní zaměstnanci školy
a její žáci připravili zajímavý program zaměřený jednak tematicky k dnešním metodám a
možnostem výuky, jednak jakési nahlédnutí do
časů minulých. To sestávalo zejména z výstavy dobových kronik a fotografií. Vše bylo dle
mého soudu velice dobře připravené a touto
cestou vyslovuji všem, co se na tom podíleli,
veliké uznání a poděkování!
Po škole se rozlévala slavnostní nálada, která
se mísila se silnými dávkami nostalgie, kdy
bylo na zúčastněných vidět, a z jejich hovorů
i slyšet, jak se léta strávená ve zdejších zdech
zapsala do jejich duší.
Já jsem využil této příležitosti a požádal jsem
Františka Polesa, pana ředitele ve výslužbě,

kých rodin (ostatní tvořily děti z německých,
slovenských, rumunských a rómských rodin).
Největší problém byl se žáky z rómských rodin (docházka, učení), většinou každý ročník
museli opakovat, byli už vyspělejší a museli
rodičům pomáhat před vyučováním i po v kravíně, takže úkoly psali po vyučování ve škole.

aby povyprávěl o svých začátcích v Kralicích,
o tom, jak se zde ocitnul a jak vnímá dnešní
stav okolo výchovy dětí.

pouze potřebovala opravy – malování, výměna
suchých WC, oprava fasády, výměna zastaralého nábytku, nátěry oken, udržování školní
zahrady a další. Vše se muselo dělat postupně
vzhledem k nedostatku finančních prostředků.
Na této škole jsem působil jako ředitel školy 21
roků. Opustil jsem tuto školu k 31.12.1996 v
důsledku odchodu do důchodu.

Jak vlastně začala vaše tehdejší učitelská
praxe?
Po skončení studií jsem nastoupil jako většina mladých učitelů v pohraničních okresech.
Začátky nebyly zrovna růžové. Školy jednodvojtřídní, naplněné do 30 žáků různých národností. Vzpomínám, že v jednom školním
roce jsem měl z 30 žáků pouze 5 žáků z čes18

Jak dlouho jste v pohraničí působil?
V pohraničí jsem strávil osm roků na třech malotřídkách, vzdálených od železniční stanice
2-7 kilometrů bez autobusových spojů. I když
začátky byly těžké, neodradily mě od práce s
dětmi. Pěkné vzpomínky zůstávají a rád se tam
vracím každým rokem.
Co vás vlastně přivedlo do Kralic?
Po osmi letech přišel dopis od starosty mé rodné obce (Vojtěchov), že se mám vrátit, jelikož
tam zemřel ředitel školy. Podmínkou byla výměna učitelů mezi školskými úřady Prostějov a
Šumperk. Škola byla jednotřídní s třiceti žáky.
Podmínky snazší, jelikož žáci byli všichni z
českých rodin. Práce na jednotřídce byla náročná, kromě toho řada funkcí – MNV, společenské organizace a kulturní a společenský život.
Roky ubíhaly a s nimi i žáci. Po dvanácti letech
klesl počet žáků na 15, takže škola se musela
zavřít. Inspektorka ŠÚ Prostějov mi nabídla
školu v Kralicích na Hané, protože tam v tom
roce odcházel ředitel školy Jan Buriánek do důchodu. Bylo to k 1.9.1975. Škola byla pěkná,

Líbila se vám práce tady v Kralicích?
Práce s dětmi byla mnohem snazší. Byly zde
samostatné ročníky organizované jako pěti-

třídní s počtem žáků kolem 100. Kromě školní
práce jsem zajišťoval kulturu v obci. Na starosti jsem měl kulturní dům a zajišťoval kulturní akce (estrády, oslavy, besedy s důchodci
a další). Během mého působení na všech školách prošlo mýma rukama mnoho stovek žáků.
Dnes jsou už dospělí a zastávají různé profese.
Založili si své rodiny a žijí vlastním životem.
Při procházkách Kralicemi potkáváme s manželkou mladé lidi, kteří nás pozdraví a někdy
bývá problém si je hned v paměti zařadit a vybavit si jejich jméno. Nic to však nemění na
tom, že se mi tady v Kralicích líbilo a líbí.
V čem spatřujete hlavní přínos školy ve
vztahu ke společnosti?
Úkolem školy není jen naučit děti číst, psát a počítat. Škola musí položit žákům elementární základy výchovy – slušné chování, ochrana svého
zdraví před negativními vlivy (kouření, pití alkoholu, drogy a další). Myslím, že se nám tyto základy podařilo splnit a nezaznamenal jsem žádné
stížnosti ze strany veřejnosti. V dnešní době plné
stresů, nejistoty v rodinách, na pracovištích se
vše odráží na výchově dětí. Více si dovolují, odmlouvají, neslušně se vyjadřují, kouří a pijí, což
se odráží i na jejich zdraví, a v krajních případech
dochází i k sebevraždám dětí.
A na závěr – co byste popřál čtenářům našeho občasníku?
Žákům bych přál, aby si vážili takové pěkné

školy, aby do ní rádi chodili, měli pěkné známky – dělali radost rodičům, učitelům a celé
veřejnosti. Vyučujícím na škole bych chtěl
popřát hodně úspěchů v práci a dobrou spolupráci školy, rodiny a úřadu městyse!
Poděkování patří také Úřadu městyse Kralice
na Hané, který vynaložil nemalé finanční částky na školu, aby vytvořil krásné podmínky žákům ke vzdělání.
Vyprávění Františka Polesa, ředitele školy
v.v., zaznamenal Pavel Dočkal
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Přijďte se podívat ... ZŠ Bedihošť
Vážení čtenáři, dovolte, abychom vám předali
několik informací o Základní škole a mateřské
škole Bedihošť, která je spádovou školou i pro
naši místní „základku“. Budeme rádi, pokud
se k nám skutečně přijdete podívat …….
V letošním školním roce navštěvuje Základní
školu Bedihošť 166 žáků, z toho na prvním
stupni je 74 žáků, na druhém 92 žáků. Žáci
se zúčastňují pravidelných plánovaných akcí
přímo ve škole, mají možnost navštěvovat
představení Městského divadla v Prostějově.
Již na podzim měli možnost cestovat – prostřednictvím programu Planeta Země se seznámili s cizokrajnou Jižní Amerikou. V říjnu
se rozeběhla činnost zájmových kroužků – pěvecký, aerobik, kroužek anglického jazyka,
informatiky, kroužek výtvarný, dramatický,
kroužek stolního tenisu. Do činnosti keramického kroužku mají možnost zapojit se i s
rodiči. Dobrá spolupráce byla navázána s Ekocentrem Iris, které připravuje zajímavé bese-

lou řadou specialit. Zjistili jsme, jaký vliv má
rybí maso na správnou činnost lidského organismu, sestavovali jídelníčky z luštěnin, prostě
se učili jíst zdravě. Další projektové dny byly
zaměřeny pohádkově. Okouzlily nás nejen Leontýnky z filmu Ať žijí duchové, ale i další pohádkové postavy. Sestavovali jsme nejrůznější
předměty vyrobené z pet lahví, to když téma
projektového dne bylo zaměřeno na ochranu
životního prostředí, nebo tvořili létající stroje na téma „Všechno lítá, co peří má“. V posledních dvou letech je Den otevřených dveří
doplněn o meziškolní soutěž zaměřenou na
určitý předmět. Žáci prvního stupně naší školy jsou doplněni o žáky ze škol ve Vrbátkách,
Klenovicích na Hané, Hrubčicích, Kralicích
na Hané, Olšanech, z prostějovské školy Vladimíra Majakovského. Mají za sebou plavbu
po Karibském moři, kdy spolu s piráty řešili
nejrůznější matematické záhady a hledali tajuplný poklad. V loňském školním roce se družstva zúčastnila jazykového pohádkového klání
„FUNNY BUNNY“ a všichni by určitě obstáli
mezi svými vrstevníky kdekoli na světě. I letos
nás tato soutěž čeká. Projektový den bude zaměřen na přírodu a vše, co s ní souvisí, proto i
malí angličtináři budou mít připraveny úkoly z
tohoto oboru. První i druhý stupeň během projektové výuky vystřídá několik programových
bloků z jednotlivých předmětů. V rámci odpoledního programu Dne otevřených dveří budou
prezentovány svou činností jednotlivé zájmové
kroužky a setkání všech přátel školy vyvrcholí
na tradiční podvečerní vánoční besídce, kde se
představí žáci s bohatým programem. Nezbývá, než vás všechny pozvat, ať se přesvědčíte
na vlastní oči o úspěšnosti našich žáků, o kreativitě našich vyučujících! Těšíme se na vaši
návštěvu během Dne otevřených dveří, těšíme se na vás kdykoli během magického data
12. 12. 2012!

dy pro žáky obou stupňů. Dobrou noc, ježku,
Jak roste chléb, Tajemství lesa, Člověk mezi
odpady nebo Babiččina zahrádka – to je jen
pár namátkou vybraných témat. Zapojujeme
se velmi úspěšně i do sběru starého papíru.
V loňském školním roce naše škola nasbírala
úctyhodných 15 tun! Žáci školy se mohou přihlásit i do pobočky Základní umělecké školy
Němčice nad Hanou a naučit se ovládat nějaký hudební nástroj. Blíží se Vánoce a s nimi
v tomto období tradičně pořádaný Den otevřených dveří. Tato akce je vždy doprovázena
tematicky zaměřeným projektovým dnem. V
uplynulých letech byly tyto dny zaměřeny na
zdravý životní styl a správné stravovací návyky. Naše škola je totiž zapojena do dlouhodobého projektu „Škola plná zdraví“, proto jsme
již zkoumali „zdravé sladkosti“, naučili jsme
se tedy mlsat zdravě! Cestovali jsme také po
světě se zdravou kuchyní a seznámili se s ce19
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Kralické děti v Praze
Neopakovatelný zážitek měly děti z Kralic na
Hané, když dostaly možnost jet na XV. všesokolský slet do Prahy, který se konal na stadionu ,, SYNOT TIP ARENA“. Výborná atmosféra na tomto novém stadionu nás nadchla, a
když přijeli i někteří rodiče podívat se přímo
za námi, bylo dojmů ještě víc.
Mimo nácviků a vystoupení byly na pořadu
týdne i další zajímavé aktivity. Navštívili jsme
na příklad Petřínskou rozhlednu, kam jsme
vyjeli lanovkou, našli jsme si čas i na zoologickou zahradu, kino a v parných dnech jsme
se byli osvěžit na koupališti. Pražský hrad nešlo vynechat. Prošli jsme se po zahradách a v
chrámu sv. Víta nám celebroval sám kardinál
Dominik Duka. Na jedno odpoledne pro nás
bylo připraveno v Tipsport Aréně v Holešovičkách vystoupení ,,Sokol Gala“, kde byly předvedeny ukázky takových cvičení, jaká nejen
děti, ale i my dospělí možná již nikdy neuvidíme. Jako moderátorka zde vystupovala známá

osobnost z pořadu ,,Sama doma“ Jana Havrdová. Další osobou, kterou jsme potkávali a známe ji z obrazovky, byla Adéla Gondíková. Její
dcera také cvičila skladbu ,,Jonatán“.
Ve škole, kde jsme byli ubytovaní, byl i divadelní sál, kam děti chodily a vymýšlely vlastní scénky a mohly se do sytosti „vyblbnout“.
Obecenstvo měly vždy hojné.
Byl to prostě týden plný kultury, emocí, dojmů, zážitků, ale i vzácných chvil.
Dáša Krejčí,Sokolský slet Praha
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SAJLEROV ŽIJE! (... a jak)
Na náměstí v Sajlerově (hned vedle parku u
jezera) se opět uskutečnila zajímavá vzpomínková akce. Občanské sdružení Sajlerov 2006,
založené na základě projektu „HŘIŠTĚ“ (který
tak nějak nedopadl), po mnoha jiných předešlých akcích uskutečnilo lampionový průvod k
95.výročí VŘSR , kterého se zúčastnilo na 70
občanů a to jak víme nemohlo být jenom z Kraliček. Přišli lidé i ze „vzdálených“ obcí.
Bohužel se to neobešlo bez dopravních komplikací na hlavní tepně a několika křižovatkách v dané lokalitě.
Při hlavním projevu soudruha z velké strany
tuto akci narušili placení aktivisté, kladení
věnců (na nově vydlážděném chodníku) nebylo také bez chyby, některé alegorické vozy
měly technické nedostatky, výstřel z Aurory
podráždil psy a místní hasiče, ale i přesto lze
hodnotit tento studený zimní večer jako velmi
zdařilý.
zumějme tedy rozsvícení vánočního stromku.
Následné akce jako jsou: veterán party, silvestrovský běh o život a lednové draní peří na
sebe nedají dlouho čekat.
Bohužel všechny tyto akce probíhají bez přispění EU a JINÝCH, ale lidé si zvykají a formou darů místních se jim daří dláždit chodníky, budovat park, prolézačky, hřiště pro děti,
posezení atd...
INU DOBA JE ZLÁ - ZVLÁŠT PRO SAJLEROV (vesnici roků!)
A pozor - v kuloárech se už dnes hovoří o tzv.
mega akci roku 2013, kterou bude 222.výročí
založení Sajlerova.
Pro Kralický zpravodaj Z.G.,
foto:archiv
Pozn. autora: „divil bych se, kdyby se to takhle
otisklo“...
Pozn. redakce: vidíte, a je to tady...

Televizní štáby zachytily vše potřebné k tomu,
aby mohl vzniknout další celovečerní film z
řady originálního sajlerovského videožurnálu,
který se dostane do distribuce a bude se promítat v místním multikulturním zařízení už
při následné akci s názvem „OSVÍCENÍ“ ro-
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Kavkaz - Elbrus 5 621 m.n.m.
S kamarádem Standou jsme, kde jinde než u
piva, přišli na myšlenku společně vystoupit
na některý ze zajímavých evropských vrcholů. Protože Mont Blanc jsme již zdolali, padla
logická volba na Elbrus, nevyšší vrchol Kavkazu. Také představa, že se budeme pohybovat
na území Ruska, dodala našemu plánu potřebnou emoci a adrenalin, aniž bychom věděli,
jak na vrchol vůbec vystoupíme. Je pravdou,
že adrenalin pří reálném výstupu převýšil naše
očekávání, která nebývají u piva zrovna malá.
Po několika schůzkách, kde jsme doladili výbavu a logistiku přesunu na místo, jsme se
spolu s dalšími kamarády, Jirkou a Martinem,
konečně 3.8.2012 letecky přesunuli do města
Minerální Vody. Přesun do vesnice Elbrus se
nám o den posunul, protože Martinovi nedorazil batoh. Tím jsme se neplánovaně hned první večer po příletu poprvé v praxi seznámili s
ruskou pohostinností a kvalitou jejich vodky.
V poledne 4.8. máme konečně postrádaný
batoh a vyrážíme taxíkem do vesnice Elbrus.
Večer stavíme stany a jsme příjemně překvapeni solidní úrovní kempu a také přátelskou
atmosférou. Ta pramení z toho, že drtivá část
návštěvníků v oblasti, a především v kempu, je
z Česka, Slovenska nebo Polska.
Následující den vyrážíme s batohy o váze zhruba dvaceti kilo na zádech, s kompletní zimní
výbavou a jídlem na několik dní. Tady je nutné podotknout, že Elbrus má dva vrcholy. Na
západní (5642) se dá až do výše 4000 m.n.m.
přepravit lanovkou do stanice Prijut 11. Po aklimatizaci se standardně vyráží na jednodenní

výstup a dále lanovkou zpět dolů do vesnice
Azau. Východní vrchol (5642) se dá zdolat podobnou cestou, ale také východní stranou, která
je náročnější a podle počasí může trvat 4-5 dní.
Pozvolným, ale dlouhým výstupem se člověk
aklimatizuje a připraví na pobyt ve výškách nad

4 000m. Tuto cestu jsme si zvolili. Začíná ve
vesnici Elbrus a pokračuje dolinou Irik, jejíž
strmý nástup hned prověřil naši fyzickou kondici. Naštěstí se prudké stoupání po pár hodinách
změnilo v rozsáhlou a krásnou zelenou dolinu
Irik, kde se pasou krávy a divocí koně. Dolina

Pohled na východní vrchol masivu Elbrus z druhého tábora. To před námi byly ještě dva dny
výstupu, ale takto jasně jsme již vrchol z důvodu počasí neviděli.
se rozděluje na dvě ramena. My jsme pokračovali částí Irik Čat, kde jsme také ve výšce 2 800
m postavili náš bivak. Objevily se první odřené
paty, ale vše bylo vyváženo krásnými pohledy
na okolní masivy. Přímo před námi se rýsovalo
sedlo Irik čat pass, kde začínal ledovec a kudy
zítra budeme pokračovat.
Ráno 6.8. za slunečného počasí vyrážíme a
postupně se blížíme k sedlu Irik čat. Nad ním
už je patrná souvislá vrstva mraků a to nás
znervózňuje. Potkáváme dva ruské lezce a ti
nám popisují, jak špatné počasí je již od výšky
4500m a že poslední čtyři dny na vrchol nikdo nevystoupil. Zdolali jsme strmý výstup do
sedla a po krátké hřebenovce jsme se dostali
k úpatí ledovce. Místa našeho dalšího výstupu
byla většinou v mlze, takže jsme se připravovali spíš na horší scénář. Do večera jsme museli přejít ledovec, který byl hodně zvrásněný
velkým množstvím trhlin a děr. Přestup byl o
to nebezpečnější, že množství trhlin bylo zaváto sněhem a některé trhliny jsme přeskakovali
jištěni lanem. K večeru jsme konečně dorazili
na lávové pole, které vystupovalo z ledovce.
Zde se dal bezpečně ve výšce 3800m postavit
Údolí Irik Čat je rozsáhlé a krásné. Končí sedlem, kde na nás již čekal ledovec.
stan a byla zde i voda. Rychlá večeře sestávaPo výstupu do sedla začíná území samého ledu.
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jící z ešusu těstovin, do kterých jsme usmažili
jednu klobásu. To musí pro čtyři lidi stačit.
Počasí další den ráno je povzbudivé. Děláme
pár fotek východního vrcholu Elbrusu a netušíme, že jej za pár hodin až do výstupu díky
počasí neuvidíme. Také jsme si dokázali „naskenovat“ do paměti, jak se budeme dále pohybovat na hraně mezi ledovcem a lávovým
polem. Okolo 13.00 jsme dorazili na planinku,
kde stál zhruba ve výšce 4 300m stan, a protože počasí nebylo příznivé a také proto, že jsme
viděli lezce, kteří se vrací dolů, rozhodli jsme

v takové nadmořské výšce logicky vytvořila.
Při výstupu se střídají skalnaté výšvihy a strmé
ledovcové svahy. Všudypřítomné mraky nám
neumožňují mít zpětnou vazbu, zda jdeme
správným směrem. Víme jenom to, že stoupáme nahoru. Každý převis a hrana se nám zdála
jako poslední před vrcholem, ale vždy následovala další strmá část výstupu. Až konečně
okolo osmé ráno jsme vystoupali do skalnatého sedla, kde jsme si odpočinuli a tušili, že vrchol je blízko. Orientace je ovšem v mlze složitá a nebyli jsme si jisti, kudy k cíli. Člověk

Elbrus východní vrchol 5 621 m.n.m.
se, že dále pokračovat nebudeme. Postavili
jsme stan, udělali teplé jídlo a stále probírali
alternativy dalšího postupu. Mezitím se do bivaku vrátili čtyři ukrajinští lezci. Sdělili nám,
že tady tráví již třetí den a čekají na počasí.
Byli maximálně ve výšce 5000m a dál to prý
nejde. Silný vítr, zima, sníh. Údajně se to má
během dvou dnů změnit. Zespodu za námi do
bivaku v podvečer přibyly další dva stany. To
už jsme ale byli ve spacácích a odpočívali s
vírou, že ráno vyrážíme a zkusíme vystoupat,
kam až to půjde.
Budíka jsem si dal na 23.45 a jako první jsem
vylezl ze stanu. Měsíc překrásně ozařoval vrchol Elbrus, nebe bylo samá hvězdička. To
nám vlilo do žil velký elán a po rychlé snídani
(čínská polévka z pytlíku) a sbalení věcí jsme
přesně v 1.00 hod. vyrazili. V okolních stanech
zaznamenali ruch v našem bivaku, ale nikdo
z ostatních s námi nevyrazil, byť byli všichni
na nohou. Mnoho šancí nám nedávali. Nevěřili totiž, že počasí vydrží na celý výstup. My
ovšem stoupáme a v úrovni čtvrtého bivaku ve
výšce 4900 m nasazujeme mačky. Noční pěkné počasí se s rozedněním mění na zamračené,
začíná foukat silný boční vítr a popadávat sníh.
Stále se držíme hrany lávového pole a ledovce.
Těžko se dýchá a člověk musí každých 15-20
kroků zastavit a vydýchat se. Při takovém výstupu je nutné hodně pít, i když člověk skoro
nechce pozřít směs vody s ledem, jež se v lahvi

musí mít také trochu štěstí a to se začalo klonit
na naši stranu. Nevím, jak je to možné, ale během chvilky celý vrcholový hřeben osvítilo
slunce. Konečně jsme pochopili, z které strany
jsme na vrcholový hřeben vylezli a kde je náš
vytoužený cíl. V 9.00 hod po osmihodinovém

výstupu nadešla chvíle štěstí. Zdolali jsme
východní vrchol Elbrusu východní cestou alpským způsobem. Směrem na západ jsme pozorovali „davy turistů“ stoupající na komerčně
známější západní vrchol.
Štěstí s počasím jsme si dlouho neužili, a tak
slunce vystřídala oblačnost. Při sestupu na západní stranu jsme skutečně cestu víc tušili, než
znali. Po hodině jsme narazili na cestu vedoucí
na západní vrchol. To nám spadl kámen ze srdce. Velice rádi jsme vyměnili celodenní osamění v „bílé tmě“ za společnost desítek turistů
z mnoha zemí, kteří volí kratší západní cestu a
právě se vraceli dolů. Sestup na planinu Prijut
byl však ještě dlouhý a na nás se již projevovala značná únava. Jen jsme doufali, že stihneme poslední kabiny lanovky do vesnice Azan.
Představa dalšího nocování ve výšce 4000 m
byla přímo decimující, takže jsme se raději
vydali z posledních sil a makali dolů. Podařilo
se, dostali jsme se lanovkou a dále mašrutkou
do kempu. V 19.00 nás vítá majitelka kempu s
lahví vodky a domlouváme si bohatou večeři.
Po mnoha dnech instantní stravy se skutečně
těšíme na poctivou ruskou kuchyni. Užívali
jsme pocity nesmírného štěstí, protože se nám
zdařil ceněný výstup výhodní stranou na východní vrchol Elbrusu, a to za čtyři dny v ne
úplně ideálním počasí. Dnes mi není jasné, jak
jsme po takové únavě vydrželi probírat zážitky
do pozdních nočních hodin.
Další den ráno jsme sbalili věci tak, že ty na
výstup, které již nebudeme potřebovat, pěkně
na dno a nahoru letní oblečení. Na programu
byl totiž přejezd do černomořského střediska
Soči, kde jsme měli jediný cíl. Odpočívat. To
už by ale byla jiná kapitola našeho cestování
po Kavkaze a Rusku.
Antonín Šedek

Náš tým dorazil na místo třetího bivaku ve výšce 4 300 m.n.m. Nezbývá nežpostavit stan, něco
uvařit a ráno v 1.00 vyrazit.
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FC Kralice na Hané

Naše mužstva přihlášená do soutěžního ročníku 2011/2012 měla uspokojivé výsledky.
Krajský přebor hrají muži-A a dorost, okres-

ní přebor hrají muži-B, mladší žáci a starší přípravka.
Celkem tedy 5 mužstev hrajících v jarních a
letních měsících o víkendech svá mistrovská
utkání. O tato mužstva se stará 15 fotbalových
činovníků, kteří na trénincích připravují svá
mužstva na uvedená mistrovská utkání.
Mužstvo mužů-A v uvedeném ročníku mělo
v soutěži výkonnostní potíže, ale nakonec pro
Kralice na Hané zachovalo příslušnost krajského přeboru.
Tato situace, jak se nyní zdá, se lepší,
ovšem vedení musí vynaložit velké úsilí a
hráči velmi tvrdě bojovat o každý získaný
bod pro zachování se v této pro nás velice
náročné soutěži.
Mužstvo mužů-B v okresním přeboru obsadilo v konečném účtování velmi pěkné 3.
místo, ale v současnosti se tomuto mužstvu nedaří a je na předposledním místě. Je na vedení
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a na samotných hráčích, jestli tuto třídu udrží,
nebo ji opustí.
Náš dorost nám způsobil velké zklamání,

když musel opustit krajský přebor a dále i
krajskou soutěž. Tyto soutěže jsme získali s
velkým úsilím a byly příslibem a přísunem
nových hráčů do našich mužských kategorií.
Nebylo však v našich silách tuto soutěž udržet z důvodu nedostatku hráčů v tomto mužstvu, proto jsme tuto kategorii do další soutěže
nepřihlásili.
Mladší žáci celý minulý ročník bojovali o
pocty nejvyšší. Skončili na celkově velmi
pěkném 2. místě za Hanou Prostějov a jsou
nám příslibem na lepší časy. Obsadili rovněž
1.místo na kvalitně obsazeném domácím turnaji pořádaném pod patronací Olomouckého
krajského úřadu. Nynější umístění je střed
tabulky okresního přeboru.
Pro nadbytek mladších hráčů jsme do soutěžního ročníku 2012/2013 přihlásili i starší žáky,
kteří si nevedou špatně a se střídavými výsledky
jsou uprostřed tabulky okresního přeboru.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Posledním mužstvem přihlášeným do mistrovských soutěží byli naši nejmenší, a to je
starší přípravka. Toto mužstvo skončilo mezi
posledními, neboť za něj hráli velmi mladí hráči a nestačili výkonnostně na své starší soupeře. To byl také důvod, proč nyní hraje soutěž
mladší přípravka, která má zatím uspokojivé
výsledky.
Vedení všech mužstev je si vědomo svých
fotbalových podmínek a snaží se o co nejlepší
výsledky. Tato práce v kopané je čím dál tím
těžší, zodpovědnější a časově náročná. Chtěli
bychom všem našim činovníkům
a také rodičům za práci v kopané poděkovat
a popřát všem mnoho fotbalových i osobních
úspěchů.
Kralice na Hané
výbor FC
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Kralické perníčky

Ivaňský sedmiboj

Zajímavým koníčkem, kterým se zabývá Tereza Zatloukalová, je zdobení perníčků. Jsme
rádi, že mladá generace nachází oblibu ve zdobení perníků, neboť je to dlouholetá tradice.
Tereza čerpá své zkušenosti od zkušených per-

Na základě pozvánky našeho starosty jsme se
zúčastnili Ivaňského sedmiboje.
Za krásného slunného počasí jsme přijeli do
Ivaně a byli překvapeni organizací celé soutěže, všechno bylo perfektní. Závodili jsme ve
třech dětských kategoriích, které jsme všechny
vyhráli.
Kategorii žen vyhrála Olga Čechmánková z
Tovačova a kategorii mužů Petr Cetkovský z
Ivaně. Putovní pohár zůstal v Ivani, neboť se
uděloval za celkový počet všech medailí.
Z Kralic jsme byli jen tři, tudíž jsme na něj
nedosáhli.

níkářek z různých katalogů a časopisů, v dnešní
době také z internetu. Zdobení perníčků vyžaduje hodně trpělivosti, kreativity a hlavně dostatek
času. Upéct perník není zas až taková věda, ale
nazdobit ho, to už přeci jenom vyžaduje více
zručnosti a tvůrčího talentu. Následně je na perníkářce, jakou má fantazii, nápady a představivost. Některé zdobí pestrými barevnými vzory,
Tereza dává přednost zdobení bílému. Její nej-

První místo Vojtěch Pospíchal
v kategorii do 9 let

Doufáme, že v příštím roce nás pojede z Kralic
více, abychom se jej pokusili získat.

První místo Zdeněk Blahoušek
v kategorii do 6 let

První místo Jaroslav Pospíchal
v kategorii do 12 let

Zadáno pro děti
3.12.2012 jsme u školy rozsvítili .... (více v tajence)
častější metodou je tzv. krajkování, když se mezi
mřížky z jemných linek aplikují různé vzory.
Tereza spolupracuje z prostějovským nakladatelstvím a v tuto vánoční dobu již vyšel její
třetí časopis. Z její široké tvorby vám nabízíme
malou ukázku. Popřejme, ať ji tato radost a zábava vydrží co nejdéle.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Výrobce podkov
Létající tvorové
Konec modlitby
Vydávat hlas slepice
Náčiní umožňující sportovci přeskočit laťku ve
výšce
Vlákno k šití
Hlavní město Francie
Budova pro věřící
Oddělit motáním
Naše hlavní město
Rozdělat oheň (v kamnech)
Rok má dvanáct -....
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Výroba oděvů a textílií - Soňa Zatloukalová
Naše šicí dílna sídlí v Kralicích na Hané na
Sportovní ulici č.p.115. Kromě šití menší
sériové výroby pro různé firmy provádíme i
opravy a úpravy oděvů. Taktéž i zakázkové
šití s možností střihové dokumentace. Provozní doba je neomezená.
Rádi touto službou nabízíme spoluobčanům
možnost využít služby v místě bydliště za
přijatelné ceny.
Naším cílem je spokojený zákazník.
Soňa Zatloukalová

Vinotéka u fotbalového hřiště – Sportovní 115, Kralice na Hané
Nabízí prodej kvalitních sudových vín z Valtic
a Nového Podvorova. V naší nabídce máme 5
druhů bílých a 3 druhy červených vín. Ceny se
pohybují od 35,- do 50,- Kč za jeden litr. Naší
snahou je, aby vína chutnala a rádi se k nám
zákazníci vraceli. Možnost ochutnávky vín.

Veškerá vína z naší nabídky pochází z vinařství
Pavel Bukovec. Odrůdy bílých vín se pěstují na
vinicích s vápencovitou zeminou ve Valticích,
hlavním městě vín. Odrůdy červených vín se
pěstují v Novém Poddvorově, a to hlavně kvůli
složení zdejší půdy. Zemina k pěstování červených odrůd musí být hlinitá. Veškeré produkty
našeho dodavatele jsou určeny pro naši vinotéku. Vína z vinařství Bukovec získávají ocenění na výstavách vín ve Valticích a Mikulově.

Zpracovávají se jen ty nejkvalitnější hrozny,
pro docílení nejvyšší kvality. Řízené kvašení
u bílých vín je samozřejmostí. Červená vína
zrají v dřevěných sudech.

Víno dodáváme i na společenské akce a rodinné oslavy. Všem přejeme krásné blížící se
vánoční svátky a těšíme se na Vaši návštěvu.
Rodina Zatloukalova

V naší nabídce najdete tyto odrůdy vín.
Vína bílá:
Chardonnay 50,Pálava 50,Ryzlink vlašský 47,Rulandské šedé 45,Müller Thurgau 45,Vína červená:
Frankovka 45,Modrý portugal 37,Neronet 45,Ceny za jeden litr.
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Všimli jste si také?

Kralický zpravodaj. Vydává: Městys Kralice
na Hané, Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice
na Hané, náklad: 500 kusů.
E-mail: zpravodaj@kralicenahane.cz.

Kolem parku se dá jít a vidět na cestu už i po setmění.
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www.computermedia.cz

„To musel být frajer!“ a nebo jich bylo více..?

To se nám líbí

To se nám nelíbí

Že by nějaké nerozumné děti, nebo „rozumnější“ mládež a nebo roztržitý kuřák..?

Vyrobila Computer Media s.r.o.

To se nám nelíbí

L

Jsme všichni rádi a velice spokojeni, že
se nám v našem městečku žije velmi dobře. Přesto se někdy nestačíme divit, co vše
je nám lhostejné a děláme mrtvého brouka,
protože si myslíme, že se nás to netýká. Ale
opak je pravdou, týká se to nás všech a konečně si to uvědomme.
Do parku jsme zvyklí chodit si posedět,
odpočinout a v klidu relaxovat. V současné
době se sedí na opěradlech a úmyslně je znečišťována sedací část lavičky. O odpadcích
nemluvě, protože IQ některých návštěvníků
parku to nechápe. Ale bohužel to často není
jen v parku, ale v celém našem městečku. Co
myslíte rodiče?!! Víte, co tam vaše děti dělají?! A co my dospělí, nevadí nám skládky na
obecních pozemcích, parkujeme na chodníku nebo na travnatém porostu, kde necháme
vyjeté koleje. O tříděném odpadu je nutné
se také zmínit. Kontejnery na tříděný odpad,
včetně modrého kontejneru u mlýna, jsou
pouze pro občany a ne pro podnikatelskou
činnost. Kdo a co ukládá do těchto kontejnerů, je jen na nás. To, že se tam objevují
pneumatiky, stavební suť a odpad z podnikatelské činnosti se posuzuje ve správním
řízení stejně jako černá skládka. Takže příště
- kam s ním? Tuto nerudovskou otázku si odpovězte sami, dle vlastního vědomí a svědomí. Nepovolené skládky materiálu na obecních pozemcích hyzdí občanům pohled na
upravené městečko. Potřebujete-li se připojit
na inženýrské sítě přes obecní pozemek, tak
přislibte občane, žo to dáte do pořádku a budete vše udržovat. Bohužel se občan připojí,
neopraví propadlý chodník, komunikaci, či
trávník. Co nám zbývá? Platit obecního "drába", nebo zavést účinný a ne levný kamerový
systém? Když je nám lhostejné třídit odpad,
nedivme se pak zvýšeným poplatkům!
Pavel Kolář

e-mail: info@computermedia.cz

Kdo si hraje na mrtvého brouka?

