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Slovo starosty
Vážení občané,
rád vás co nejsrdečněji zdravím na sklonku
roku 2013 a přeji vám vše dobré. Opět držíte
v rukou vydání našeho zpravodaje. Usilovali
jsme společně, aby se do každého vydání dostalo co nejvíce příspěvků od vás, protože dění
v našem městysi je bohaté a pestré.
Již šestým rokem se pravidelně setkáváme
na našich stránkách, abychom si některé události roku 2013 připomněli. Úspěšně jsme vykročili do nového roku, každý s určitým před-

Starosta městyse Pavel Kolář s hejtmanem
Olomouckého kraje Ing. Jiřím Rozbořilem
sevzetím. V lednu jsme poprvé volili přímou
volbou prezidenta ČR, sedmkrát jsme uspořádali ples pro občany a ten osmý, dětský „miniplesový“ karneval, patří každým rokem úspěšným sokolským organizátorům. Koncem
března navštívil hejtman Olomouckého kraje Ing. Rozbořil v Kralicích na Hané jednání
Svazku obcí Prostějov - venkov. V polovině
března nás velmi úspěšně reprezetovala mateřská škola na „Mateřince 2013“ v Prostějově.
Organizačnímu týmu MŠ a účinkujícím dětem
patří velký dík a obdiv za velmi pěkné vystoupení. Začátkem jara jsme uvítali občánky do
života a se seniory jsme se sešli na pravidelné besedě. Hrstka našich občanů oslavila Svátek práce a cvičenci Sokola se sešli v Roudnici nad Labem na Setkání Sokolů pod Řípem.

Občasník městyse
Opět jsme uspořádali dvoudenní zájezd, tentokrát do Lednicko-valtického areálu. Koncem května zavítalo do Kralic výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje v čele s hejtmanem Ing. Rozbořilem. Účastníci se setkali se
zástupci neziskových a příspěvkových organizací. Koncem června žáci prvního a druhého stupně soutěžili ve Skalce na pravidelných
Dětských hrách, které pořádá Svazek obcí Prostějov venkov.
Počátkem léta nás Hanácký soubor písní a
tanců Klas Kralice na Hané pozval na Kralické
klebety a Občanské družení Kralice na Hané
na Vítonické hody.
Z investičních záměrů jsme započali s rekonstrukcí pomníku I. a II. světové války ve Vítonicích, v mateřské škole jsme kompletně zrekonstruovali pro děti třetí oddělení. Původní mateřská škola byla postavena pro 90 dětí,
v současné době dle platných předpisů a nařízení je maximální kapacita 75 dětí a bylo třeba ji
navýšit. Naši hasiči společně s okrskem uspořádali noční cvičení a koncem prázdnin jsme
pořádali dvoudenní hodové slavnosti. Koncem září jsme přivítali krátkou návštěvu z Litvy a odehrál se již 8. ročník turnaje v nohejbale. Podzim roku tradičně patří drakiádě, pochodu světýlek a vojákům putujícím do Slavkova.
Závěr roku patří slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu, výrobě adventních věnců, vánočním výstavám a také advetnímu posezení s
Hanáckým souborem písní a tanců Klas Kralice na Hané. Ještě připomenu, že jsme ve Vítonicích vybudovali „plácek“ pro seniory, dokončujeme výstavbu kolumbária, vybudovali jsme altán v základní škole, prodali pozemky
pro 10 rodinných domů, zakoupili novou sekačku, vyprojektovali dokumentaci na nový kulturní dům, pořídlili nový územní plán, zaměstnali
pracovníky z úřadu práce a získali kompostéry
na biologicky rozložitelný odpad.
Závěrem mi dovolte s blížícím se koncem
roku popřát všem stálé a pevné zdraví, hodně
úspěchů nejen v rodinném, ale i pracovním životě. Děkuji občanům, kteří úspěšně reprezentují náš městys v nejrůznějších soutěžích, činnostech, aktivitách, nebo jsou jen prostě rádi,
že žijí právě v „našich“ Kralicích!
Pavel Kolář, starosta
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Aktuality z obce
i po e-mailu
Městys Kralice na Hané upozorňuje své
občany i další zájemce, že spustil na svých
webových stránkách možnost příjmu aktualit
z dění v obci, tak jak jsou publikovány
na webu obce nebo obecním rozhlasem,
prostřednictvím e-mailu. Tuto službu ocení
zejména pracující, kteří jsou denně do
večerních hodin mimo obec anebo nemají
čas sledovat nově přibyvší aktuality na webu.
Registrováno je víc jak 70 odběratelů, kterým
chodí upozornění do jejich e-mailu. Služba
je k dispozici na webových stránkách obce
www.kralicenahane.cz, v sekci „aktuality“ „Přihlásit se k odběru novinek“. Zde zadáte
vaši e-mailovou adresu a o zbytek se již
postarají moderní technologie.
Pro jistotu zde uvádíme i přesný link, na kterém službu najdete:
http://www.kralicenahane.cz/index.
php?action=addSubscriber&nid=2809&lid=cs&oid=3308544
(red.)
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Přivítali jsme ... Opustili nás ...
1.1.2013 - 3.12.2013
Jméno
Kristýna Zapletalová
Karolína Malá
Leona Vymětalová
Aleš Vymětal
Matyáš Zemánek
Monika Baťková
Anna Šurinová
Ondřej Bedeš
Elen Bräuerová
Karolína Michenková
Marie Hladilová
Julie Novosadová
Michal Stříž
Stela Josefa Nevrlá

Datum narození
09.03.2013
11.04.2013
13.04.2013
29.04.2013
10.05.2013
31.05.2013
05.06.2013
21.06.2013
07.07.2013
16.08.2013
26.08.2013
14.09.2013
23.09.2013
3.12.2013

1.1.2013 - 25.11.2013
Jméno

Datum úmrtí

Euard Dobrovský

17.01.2013

Jiřina Ondrůjová

31.01.2013

Veronika Hancková

06.03.2013

Josef Jelínek

14.04.2013

Stanislav Gargulák

26.04.2013

Růžena Václavíková

27.06.2013

Václav Kovařík

01.09.2013

Karel Bubela

17.10.2013

Marie Navrátilová

25.11.2013

Vítání občánků

Připravované akce 2014
10.01.2014 Ples - Myslivecké sdružení
Kulturní dům Kralice n/H
17.01.2014 Ples - Místní akční skupina
Prostějov - venkov
Kulturní dům Kralice n/H
25.01.2014 Ples - Hasiči Kralice n/H
Kulturní dům Kralice n/H
01.02.2014 Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H
08.02.2014 Hanácký bál
Kulturní dům Kralice n/H
21.02.2014 Relax Prostějov
Kulturní dům Kralice n/H
23.02.2014 Dětské Šibřinky
Sokolovna Kralice n/H
01.03.2014 Šibřinky
Sokolovna Kralice n/H

V roce 2013 se uskutečnilo v Kralicích na Hané dvakrát vítání nových občánků. 7. dubna jsme
přivítali 4 miminka a 10. listopadu 9 děťátek.

Náhradní termín
svozu odpadu
Upozorňujeme občany na náhradní termín svozu odpadu, který se místo ve středu 1.1.2014
výjimečně uskuteční následující den, t.j. čtvrtek 2.1.2014.

Kontejnery na
kompost budou!
Rekonstrukce
Čechůvské ulice
Dne 12.12.2013 bude Zastupitelstvo Olomouckého kraje schvalovat investiční záměry pro
rok 2014. Mezi nimi budou také stavební úpravy silnice III/3679 Kralice na Hané - Čechůvky. Do stavebních úprav patří i rekonstrukce
chodníku v této ulici. Tato akce byla zařazena
do ROP (Regionální operační projekt) - Výzva
Olomouckého kraje č.48 a měl by se na ní podílet i SFDI (Státní fond dopravní inkrastruktury).
(red.)
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Problémy s parkováním
a ucpané silnice
už i v Kralicích?
S tím, jak se rozvíjí naše obec a mění se i životní
nároky a styl našich obyvatel, nastupuje
ruku v ruce problém umístění stále většího
počtu aut v ulicích. Stále více rodin si
pořizuje do své domácnosti druhé a někdy i
další auto. V současnosti zaznamenala naše
obec největší problémy v ulici Tyršova, kde
se často stává, že lidé nemohou pro auty
zaplněnou ulici vyjet ze svých garáží, nebo
dokonce ulicí projet. Zastupitelé hledají
nejvhodnější řešení problému. A věřte, že
to není jednoduché. Momentálně nejlepšími
řešeními se jeví zavedení jednosměrné ulice
nebo vytyčení parkovacích zón. Občané
sami mohou přispět vlastními návrhy
k řešení tohoto problému. Pokud máte zájem
přednést svůj návrh vedení obce, můžete tak
učinit prostřednictvím písemného návrhu
na podatelnu obce, mailem či osobně.
Představitelé obce budou za každý návrh
zcela určitě vděční.
(red.)

Vedení městyse Kralice na Hané oznamuje, že
občanům, kteří si podali v roce 2013 žádost
o přidělení domácích kompostérů, bude co nejdříve vyhověno. Od začátku roku 2014 je začne obec rozdělovat mezi žadatele. Tyto kontejnery budou domácnostem poskytnuty do pětiletého bezplatného pronájmu. Po skončení tohoto pětiletého období přejdou do vlastnictví
nájemce. O distribuci kontejnerů budou žadatelé postupně vyrozuměni.
Pavel Dočkal, zastupitel

Bude kluziště?
Jako každoročně přemýšlíme, že jakmile
se ochladí na dostatečně dlouhou dobu, uděláme led v sokolském parku. Jak jistě víte, má
tato věta spoustu ale. Bude dostatečně dlouho
mrznout? Nevystoupá teplota kolem poledne
k nule? Nebude svítit sluníčko? Bude nás na
polévání plochy dost? Budeme mít dostatek
slivovice na zahřátí? Bude o kluziště dostatečný zájem? Počasí je nakonec vždy rozhodující.
Budeme doufat, že nám to umožní a sejdeme
se na ledové ploše užít si zimních radovánek.
Starosta TJ SOKOL Kralice na Hané
Josef Špaček
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Výjezdní zasedání Rady Olomouckého kraje 21.5.2013
V rámci výjezdního zasedání Krajské rady
Olomouckého kraje navštívil dne 21. 5. 2013
městys Kralice na Hané hetman Olomouckého
kraje Ing. Jiří Rozbořil společně se všemi členy Krajské rady Olomouckého kraje. V Kralicích měli na programu dvě zastavení. Nejprve zavítali do místní ﬁrmy Linaplast s.r.o., kde
proběhla malá exkurze. Zastupitelé se zajímali
o její výrobní program, historii jejího vzniku a
postupného rozrůstání se do její dnešní podoby. Velice pochvalně jí kvitovali jako ryze českou ﬁrmu.

ci místní školy a školky a také někteří zástupci
místních neziskových organizací, jakožto i zástupci Místní akční skupiny Prostějov venkov.
Pana hejtmana zajímalo, co se v městysi děje,
jaké se zde řeší aktuální problémy, případně co
by městys potřeboval z pohledu řešitelnosti celého Olomouckého kraje.
Hejtman na závěr našemu panu starostovi poděkoval za krásné prostředí, které se městysi
v posledních letech podařilo vybudovat.
Městys Kralice na Hané byl jedinou obcí
v okrese Prostějov, kterou si Rada Olomouckého kraje ke zhlédnutí vybrala.
(red)

Poté se odebrali na úřad městyse, kde se setkali s panem starostou Pavlem Kolářem a ostatními členy Zastupitelstva městyse Kralice na
Hané. Dále se tohoto setkání účastnili zástup-

První přímé volby prezidenta republiky a volby do PSP ČR
V roce 2013 se uskutečnily dvoje volby. První přímá volba prezidenta České republiky a předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Výsledky obou voleb rekapitulujeme na stránkách zpravodaje.
Strana

1
2
3
4
5
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Jméno
Roithová Zuzana MUDr. MBA
Fischer Jan Ing. CSc.
Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Strana
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X
X
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X
X
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%

1

Česká str.sociálně demokrat.

140

20,23

2

Strana svobodných občanů

12

1,73

3

Česká pirátská strana

13

1,87

4

TOP 09

50

7,22

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

2

0,28

6

Občanská demokratická strana

47

6,79

9

politické hnutí Změna

0

0,00

10

Strana soukromníků ČR

3

0,43

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

50

7,22

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

3

0,43

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

4

0,57

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

72

10,40

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

5

0,72

20

ANO 2011

143

20,66

21

Komunistická str.Čech a Moravy

135

19,50

22

LEV 21-Národní socialisté

3

0,43

23

Strana zelených

9

1,30

24

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,14
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Zdobení adventních
věnců se Sokolem

Památník z 1. a 2. světové války
Kralice na Hané (Vítonice)
Bližší určení místa:
v parkově upraveném prostoru u silnice
Sloh/datování: 1928 a 19??
Materiál/technika: teraco, opaxid

dové desky byly popraskané a rozbité.
Ve výběrovém řízení zvítězil Mgr. Jaroslav
Budík, který na podzim 2013 provedl restaurátorské práce na památnících.

V rámci projektu Prostějov venkov o.p.s.
„Svědkové minulosti“ byly restaurovány památníky z 1. a 2. světové války. Tato památka se nacházela v havarijním stavu, materiál byl dožilý s množstvím prasklin. Vrstva teraca se odlupovala a odpadávala ve velkých plochách. Povrch památky byl pokryt nečistotami, mechy a lišejníkem. Opaxi-

Zrestaurované obelisky byly opatřeny vrstvou
broušeného teraca shodné struktury a barevnosti s teracem původním. Zrestaurován byl
reliéf – domodelovány chybějící části, provedena retuše, zhotovena forma a kopie, osazení. Dožilé a poškozené opaxidové desky byly
nahrazeny shodnými z tmavé žuly se sekaným
textem s obdobným typem písma.

Je již tradicí, že v době předadventní se v místní sokolovně scházejí zájemci o vlastnoručně vyrobené adventní věnce. Letos na poslední chvíli, den před začátkem adventu - v sobotu 30. listopadu ve 14. hodin, si účastníci přinesli vlastní korpusy a svíčky a v sokolovně je
díky organizátorům již čekal připravený zelený zdobicí materiál a pomůcky potřebné k připevnění. Domů si všichni přítomní odnášeli nejenom svá vlastnoručně zhotovená umělecká díla, ale také, díky společnému posezení s přáteli, příjemnou adventní náladu. Příští
rok se organizátoři těší i na vaší účast. KRÁSNÉ VÁNOCE!

Každoroční adventní
prodej knih
na úřadu městyse

Tak jako každý rok i letos se v zasedací místnosti úřadu městyse dne 4.12.2013 uskutečnil
adventní prodej knih.

Co nového Na Výsluní

Městys Kralice na Hané oznamuje, že
se do dnešní doby podařilo v lokalitě
Na Výsluní prodat již téměř všechny
pozemky. Zbývá už jen sedm pozemků
pro „sólo rodinné domy“ a pět pro
„řadové rodinné domy“. V rozpočtu
městyse pro příští rok je počítáno
s realizací „centrální klidové zóny“
v této oblasti. Jedná se o dětské hřiště
a sadové úpravy s lavičkami.
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„Druhý dech“ ještě žije!!
Když jsem si pročítala poslední článek o
naší skupině, který vyšel před rokem, v závěru jsem přála všem hlavně hojnost zdraví a vytrvalost. Ne vždy bývají naše přání splnitelná.
Takže bohužel z našich řad někteří byli nuceni odejít v důsledku zhoršeného zdraví nebo
jiných zdůvodnitelných nebo pochopitelných
příčin. Nicméně nás zůstalo ještě dost, abychom se vzchopili a nadále pokračovali v započaté činnosti. Dalo by se říci, že byla neméně bohatá jako v přecházejích letech, alespoň

co se veřejných vystoupení týče. Tato se realizovala nejvíce v okolních vesnicích, Prostějově a přerovském okrese. Tam jsme také začínali, např. v Troubkách na setkání seniorů, následně v Přerově, zde nás obzvláště potěšilo
pozvání Svazu těšlesně postižených, vystoupili jsme na vánoční členské schůzi v městském
domě. K obvyklému programu jsme ještě přidali adventní pásmo, což diváci vřele přijali.
Nejvíce nás dojal děkovný dopis panu staros-

tovi Kolářovi a závazné pozvání na jejich příští setkání. Sami sobě jsme také uspořádali mikulášský večer, na němž všichni účastníci měli
buď nebeské, nebo pekelnické úbory. Večer završila vtipná tombola.
Plesovou sezonu jsme zahájili v Nezamyslicích, kde byl uspořádán VI. srdíčkový ples.
Jeho výtěžek je věnován podpoře zapojení lidí
s handicapem do společnosti, následoval zahrádkářský ples v Bedihošti a v Prostějově v
Národním domě. Jarní sezonu připomněla tradiční Josefovská zábava v Hrubčicích. Ovšem
nejúžasnější bylo pozvání na pyžamový večí-

jim moc zamlouvalo, po oprášení ruštiny jsme
svedli i jakous-takous konverzaci.
Třešničkou na dortu, a zatím posledním vystoupením do této doby, bylo opětovné pozvání do Smržic. Krojovaný večítek s rázem „Tenkrát na západě“ nikoho nezklamal. I my jsme
museli nutně přizpůsobit svoje kostýmy i tanec. Samozřejmostí byla opět vynikající a nápaditá scéna hostitelů. Pro nás to bylo vystoupení svým způsobem také významné, neboť
bylo padesátým pátým jubilejním veřejným
účinkováním.
Zatím je možno říci, že naše činnost byla

rek do Smržic, kde jsme se zřejmě na předcházejícím „Rock večeru“ osvědčili. Všichni pochopitelně v nočním úboru. Nenapodobitelná atmosféra nás všechny naprosto uchvátila. Obzvláště zábavné pásmo pořadatelů pod
názvem „Večerníček pro dospělé“ bylo provedeno až profesionálně, obrovská legrace, jen
škoda, že jednorázová. Počátkem léta jsme si
jako obyvkle před prázdninami uspořádali náš
vlastní večer na téma „Návrat do dětských let“.
Patřičný úbor a vtipná scénka byl podmínkou.
Letní aktivity vzhledem k dovoleným byly odřeknuty, i když koncem srpna přece ožily. Pozvání přišlo z Obědkovic na hodové slavnosti
a ještě tentýž večer do Hrdibořic na letní sraz
rodáků. Ovšem zdržení jen chvíli, nazítří nás
čekala vystoupení na hodové slavnosti v Dřevnovicích, příjemné prostředí známe již z minula. A aby hodů nebylo málo, následovaly Vrahovice, kde nás překvapila taneční konkurence. Místní muži nacvičili vystoupení mažoretek v originálním podání.
Další akci jsme absolvovali v Kralicích. Zajímavá byla již tím, že se konala dopoledne. Uskutečnila se pro zahraniční hosty z Litvy, kteří byli pozváni Svazkem obcí Prostějov - venkov. Hosté byli velice přátelští, vše se

přes všechny objektivní potíže docela dobře zvládnuta a do budoucna si chceme popřát,
aby zůstala alespoň v těchto mezích.
jar

Podaří se záměr nového
kulturního domu
v Kralicích na Hané?
Starosta městyse Kralice na Hané na základě rozhodnutí místního zastupitelstva podal
dne 25.11.2013 žádost o podporu z Regionálního operačního programu na výstavbu kulturního domu. Partnerem projektu je Hanácký
soubor tanců a písní Klas Kralice a FC Kralice na Hané. V současné době probíhá projektová příprava. Doufáme v kladné rozhodnutí,
jež by významným způsobem přispělo ke kulturnímu rozvoji v obci.
Nový kulturní dům by měl stát na místě toho
současného, který již nevyhovuje všem požadavkům jeho uživatelů, zejména v souvislosti
s vysokou energetickou náročnosti na vytápění, drahou údržbou nebo bezpečnostním hlediskem apod.
Pavel Dočkal, zastupitel
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Výlet - přes památky UNESCO za vínem
Tradiční zájezd pořádaný každoročně městysem Kralice na Hané byl plně obsazen již daleko dopředu. Termín v plném jarním rozpuku 17. - 18. května byl příslibem příjemně prožitých okamžiků, natož potom cíl cesty. Protentokráte nebyla zvolena vzdálená lokalita našich končin, ale poměrně blízká oblast
a to Lednicko-valtický areál. Díky po staletí trvajícímu systematickému úsilí jeho majitelů - Lichtenštejnů - bylo toto území postupně
přeměněno v ekologicky vyvážený harmonický celek, který nemá ve střední Evropě obdoby. V roce 1966 byl tento komplex prohlášen
za památku světového kulturního a přírodního dědictví a zapsán na seznam UNESCO jako
kulturní krajina.

úchvalná místa v okolí zámku.
Nato přejezd do Valtic, které mají starou vinařskou tradici a jsou střediskem vinařské oblasti. Ovšem nejdříve výjezd na Rajstnu. Dalo
mi práci, než jsem objevila, co ten strašidelně
znějící výraz znamená. Je to vyhlídkový objekt v podobě mohutné klasicisní kolonády,
stojící na návrší téměř na rakouské hranici nad
Valticemi. Byla vybudována na oslavu lichtenštejnského rodu, zdobená reliéfy a sochami.
Tentokráte všichni vystoupili až nahoru a pokochali se úžasným výhledem.
Následovalo ubytování v areálu vinařské
školy. V individuálním volnu před večeří jsme
na procházce objevili vchod do křížovského
sklepa, část skupiny to spojila s prohlídkou a

Prvním bodem naší pouti byl lednický zámek s pohádkovou atmosférou, ukázka tudorovské novogotiky. Tuto podobu dostaly zámecké interiéry, hojně zdobené dřevem a vynikajícími ukázkami řezbářské práce. Zámek
je národní kulturní památkou. Vedle něj stojí
skleník upravený jako zimní zahrada s řadou
druhů tropických a subtropických rostlin. Po
zhlédnutí této části jsme se odebrali do zámeckého parku v anglickém stylu. Zde spoutaná
řeka Dyje napájí soustavu umělých kanálů a
dalších vodních ploch. Na nově upravené ploše byla vysázena vegetace dovezená z Ameriky, Asie, ale i dřeviny domácí. Parkovou plochu pak doplnila řada romantických staveb. A
jedna z nich byla náš cíl - minaret. Patří k největším dílům tohoto druhu v mimoislámských
zemích. Je to 60 metrů vysoká vyhlídková věž
s ochozem v maurském slohu. Výstup nahoru
byl dobrovolný a zvýšené pohybové úsilí bylo
odměněno překrásnou vyhlídkou do dalekého okolí. Patřičně utrmáceni jsme se vydali na
vytoužený oběd, následně ještě prošli některá

ochutnávkou, což bylo velice zajímavé a příjemné. Po večeři jsme se přesunuli do sklípku místní vinařské školy. Zde se nám dostalo
především poučení od odborných přednášejí-
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cích učitelů, co to vlastně vinařství je, o vlivu
půdních, klimatických, světelných podmínek,
odrůdách, pěstování, výrobě, ochutnávání. Samozřejmostí byla během výkladu ochutnávka
vzorků kvalitních vín, taktéž s patřičným slovním doprovodem. Poté jsme měli možnost pokračovat v již započaté konzumaci dle vlastního výběru.
Další den po vydatném spánku a snídani jsme absolvovali prohlídku zámku Valtice.
Je to národní kulturní památka, jedna z nejmohutnějších a nejvýznamnějších staveb moravského baroka. Čarokrásné zámecké interiéry
mají bohatou štukovou a malířskou výzdobu.
Samostatně si každý mohl absolvovat výstavu
„Salon vín“ nebo „Africké umění“.
Po přesunu do Mikulova nejdříve oběd,
nato pěší prohlídka s průvodcem centrem města s řadou cenných historických památek m.j.
Ditrichštejnská hrobka, loreta, židovské ghet-

to, kostel Sv. Václava. Ovšem dominatnní stavbou je zámek, několikrát vypleněný, vypálený,
zrekonstruovaný. Dnes je zde expozice regionálního muzea Mikulov. A čekalo nás poslední
místo naší vytyčené trasy - Mohyla míru. Je to
památník významné bitvy u Slavkova. V tomto vojenském střetnutí padlo zhruba 40 tisíc
mužů, vojáků rakousko-uherských, 33 tisíc vojáků ruských a 7 tisíc Francouzů. Zde na prackém kopci byl na jejich počest vystavěn secesní památník ve tvaru pyramidy. V přízemí je
ossarium s uloženými ostatky padlých a kaple. Součástí areálu je také muzeum s expozicí.
Po zhlédnutí této památky následoval odjezd domů. Dalo by se říci - málo jsme se najezdili, zato hodně cenného a krásného viděli
a pěkného užili!
jar
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Beseda s důchodci

Jako každým rokem se na jaře uskutečnila beseda s důhodci nazvaná „Kralice Kralicím“.
V kulturním programu vystoupily děti z MŠ a
ZŠ Kralice n/H, taneční skupina Druhý dech a
Klásek Kralice n/H. Pro poslech a zábavu poté
zahrál lidové i populární písničky Václav Černovský.

Rozpočet městyse Kralice na Hané na rok 2014
Příjmy roku 2014 (v tis.Kč)
Třída 1 - daňové příjmy, z toho:

Vydání roku 2014 (v tis.Kč)
17.175

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.činnosti

2.600

Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výdělečné
činnosti

600

Daň z příjmů fyz. osob z kap. příjmů

300

Třída 5 - bežné výdaje

14.110

Třída 6 - kapitálové výdaje

11.590

z toho:
2212 Silnice
2219 Ostatní záležitostí poz. komunikací

210
3.530

Daň z příjmu právnických osob

3.200

2221 Dopravní obsluha

Daň z příjmu právnických osob za obce

2.000

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě

DPH

5.000

2321 Odvádění vod - kanalizace

Daň z nemovitostí

2.580

3113 Základní škola

1.055

14

3111 Mateřská škola

900

Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostranství

1

19

685

Odvod výtěžku z loterií

150

3341 Rozhlas

Správní poplatky
Třída 2 - nedaňové příjmy, z toho:
Pronájem pozemků

45

3326 Historické památky

955

3349 Kralický zpravodaj

100

3392 Klubové zařízení

FVE - neinvestiční dary

80

3399 Sbor pro občanské záležitosti

Pronájem kulturního domu

30

3412 Víceúčelové hřiště

Pronájem sportovního zařízení

5

50
120

75

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

10
600
68
6.880
214
1.690

3419 Tělovýchovná činnost

670
10

Pronájem bytových prostor

200

3429 Neziskové organizace

Pronájem nebytových prostor

150

3599 Zdravotnictví

9

Pohřebnictví

3

3612 Bytové hospodářství

Skládka

5

3613 Nebytové hospodářství

540

3631 Veřejné osvětlení

560

EKO-KOM
Příjmy-OÚ

350
2

12
80

Příjmy - věcná břemena

20

Příjmy z úroků

10

3722 Odpady

Třída 3 - kapitálové příjmy

2.000

3729 Ostatní nakládání s odpady

Prodej pozemků (Na Výsluní)

2.000

3745 Veřejná zeleň

Třída 4 - přijaté transfery
Dotace - Krajský úřad Olomouc

Přebytek z roku 2013
celkem příjmy

585

3632 Pohřebnictví
3721 Nebezpečný odpad

35
1.469

570
570

6112 Obecní zastupitelstvo

1.145

6171 Obecní úřad

2.007

6399 5362 Daň z příjmu právnických osob

2.000

25.700

6310 5163 - vedení účtu
celkem vydání

Vpodvečer se v Kulturním domě v Kralicích
setkali se zástupci Hanáckého souboru písní a
tanců Klas. Příjemné setkání bylo plné klábosení, zpěvu a tance.

1.000

5512 Sbor dobrovolných hasičů

5.000

Ve dnech 28. 11. - 1. 12. 2013 náš region navštívili zástupci venkova ze Slovenské republiky (Nitriansky kraj).

70

3314 Knihovna
3319 Ostatní záležitosti kultury

Návštěva
ze Slovenska

72

15
25.700
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MŠ a ŠJ Kralice na Hané,
aneb MŠ „U Krtečka a jeho kamarádů“
Rok se s rokem sešel a my k vám opět přicházíme, abychom se spolu s vámi podělili o
to, co všechno jsme v průběhu něj v MŠ zažili a rovněž vám sdělili nějaké ty novinky, které
se v nejbližší době chystají.
V průběhu zimy jsme se mimo jiné věnovali
„radovánkám na sněhu“ (vyšlapávání cestiček,
stavění sněhuláků, koulování a jinému dovádě-

ní). Na konci února jsme si rejem masek připomněli starobylý obyčej „Masopust“ a spolu s dětmi jsme prošli „Masopustním průvodem“ obcí a navštívili místní prodejnu, poštu a
úřad městyse. S paní Zimou jsme se rozloučili
jednou z dalších tradic, a to „Vynášení Morény“. Nejdříve jsme si Morénu z látky a papíru
ve školce vyrobili a pak jsme ji společně přes
obec za doprovodu popěvků a říkadel vynesli.
Tím jsme přivítali jaro.

Toto roční období jsme zahájili účastí v
oblastním kole „Festivalu Mateřinka“, což je
celostátní nesoutěžní přehlídka hudebních, tanečně-sportovních a dramaticko-výtvarných
pódiových vystoupení jako veřejná prezentace práce mateřských škol a předškolních zaří-
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zení v České republice. Vystupovali jsme s hudebně tanečním pásmem pod názvem „Zářící
hvězdy“. A již dnes se pomalinku připravujeme na další kolo této přehlídky, které se uskuteční dne 20. 3. 2014, a to opět v Městském divadle v Prostějově. Tímto vás všechny srdečně zveme.
Ani jsme se nenadáli a už nám ťukaly na dveře „Svátky jara – Velikonoce“. Upekli jsme ve-

likonočního beránka, upletli pomlázky, nazdobili vajíčka a celou mateřskou školu jsme oblékli do ozdob s jarní tématikou.

S přicházejícím létem se nám zároveň blížil i závěr školního roku a loučení se s našimi
předškoláky. U této příležitosti jsme společně
se všemi zaměstnanci mateřské školy a školní jídelny uspořádali nejen pro rodiče a rodinné příslušníky, ale i pro širokou veřejnost, na
školní zahradě MŠ „Zahradní slavnost“. Děti
si připravily pro hosty překvapení v podobě
upečených bábovek dvojího druhu (kokosovou a kakaovou).

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
A slavnost mohla začít! Na úvod děti pod vedením svých učitelek předvedly hudebně-dramatické pásmo s názvem „Čtvero roční období“.

rii, jejímž prostřednictvím se budete moci blíže seznámit s kompletní činností mateřinky.
Další velkou novinou je nově zbudovaná tří-

Poté následovalo předávání šerp stávajícím
školákům a volná zábava, kterou doplnil svým
vystoupením „Šašek Viki“.

da v našem objektu, jejíž otevření je plánováno na leden 2014. Touto cestou bychom zároveň chtěli poděkovat všem sponzorům a zastu-

pitelům Městyse Kralice na Hané, kteří se zasloužili o to, aby tato třída mohla vzniknout.
Dosud máme tedy I. třídu „Myšičky“ a II. třídu „Ježečky“ a nově připravovaná III. třída se
bude nazývat „Zajíčci“.

Na závěr bychom chtěli poděkovat vám
všem za přízeň, kterou jste nám během posledních dvanácti měsíců věnovali a těšíme se na
setkání s vámi třeba na dalších akcích pořádaných MŠ a ŠJ Kralice na Hané.

Rozšíření
mateřské školy

Tímto jsme se slavnostně rozloučili se školním rokem 2012/2013 a nezbývalo již nic jiného, než nastoupit do autobusu a vydat se za dobrodružstvím na malebný hrad Bouzov, kde jsme
se seznámili s jeho komnatami prostřednictvím
tematické hry – „Po stopách Večerníčka“.
A pak se děti rozprchly na toužebně očekávané letní prázdniny.
A nyní zde máme nový školní rok 2013/2014
a spolu s ním spoustu nového. Novinkou jsou
zbrusu nové internetové stránky kralické mateřské školy – www.mskralicenahane.xf.cz, na
nichž budete pravidelně informováni o aktuálním dění v našem předškolním zařízení. Rovněž budete moci zhlédnout pestrou fotogale-

Od 1.1.2014 se v Mateřské škole v Kralicích
na Hané otevírá pro děti další, již třetí oddělení. Počet dětí se na základě letošního zápisu do
MŠ rapidně zvýšil, a tak se vedení obce rozhodlo navýšit kapacitu mateřské školy. Trend
v této oblasti ukazuje, že dětí bude i nadále přibývat, a to i díky nové výstavbě v lokalitě Na
Výsluní. S rozšířením kapacity MŠ byla spojená i rekonstrukce - zvětšení stávajících prostor MŠ.
Celá rekonstrukce byla ﬁnancována z rozpočtu městyse a stála cca jeden milion korun (šessetdevadesát tisíc korun připadlo na samotnou
rekonstrukci a třistapadesát tisíc korun českých
stálo nové vybavení).
(red.)

Výběrové řízení na post
ředitele /ředitelky MŠ
V listopadu t.r. bylo vypsáno výběrové řízení
na post ředitele/ředitelky MŠ. Nový ředitel/ředitelka by se měl/a ujmout své funkce v prvních měsících roku 2014. Příjem žádostí uchazečů o tento post bude ukončen 20.12.2013.
Výsledky výběrového řízení budou oznámeny po jeho ukončení.
(red.)
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Ze života Základní školy Kralice na Hané
Vlastivědná exkurze aneb Dlouhá cesta z Kralic na
Hané do Prahy a zase zpátky
Naše cesta do matky měst byla opravdu dlouhá – ráno (v úterý 28. května 2013)
jsme vstávali ve čtyři a celí natěšení jsme nasedali u kralické školy do autobusu, který nás
dovezl na olomoucké hlavní nádraží. Leo Express měl odjet z druhého nástupiště o půl šesté. Opravdu se tak stalo a cesta tímto černým
zázrakem v nás zanechala pocit klidu a pohody. Cestou jsme (alespoň) myšlenkami rozháněli mraky a doufali, že uvidíme nevídané…
V plánu jsme toho měli opravdu mnoho –
školní exkurze není jen obyčejný výlet!!! Jejím úkolem je rozšířit a doplnit probírané učivo 4. a 5. ročníku v hodinách vlastivědy, a to
co nejnázornějším způsobem.
Na Hlavním nádraží v Praze nás přivítalo sluníčko. Prodrali jsme se bez nehody
odbavovací halou i Vrchlického sady a cesta
Prahou mohla začít. Chtěla jsem dětem ukázat co nejvíce, aby si samy udělaly představu o kráse a kouzlu našeho hlavního města.

městské radnice a Parlamentu ČR, který byl
hlavním bodem našeho programu. Děti se dokonce setkaly i s panem poslancem Ing. Radimem Fialou, který se jim osobně věnoval a
díky němuž mohly okusit pohostinnost poslanecké restaurace s příznačným názvem Demokracie.

Podzimkování
v kralické školní družině
Září i říjen jsou ve znamení podzimu a tímto směrem jsme své výtvarné aktivity zaměřili i my.
Ve výtvarné dílně vzniklo mnoho deštníků,
které nám svými zářivými barvami projasňují pošmourné deštivé dny. Holky i kluci je kreslili a malovali
s fantazií sobě vlastní.
Máme jich plnou školu!
Celkem dlouho jsme
však čekali na barevné
podzimní listí. Konečně jeho čas nastal a my
můžeme dokončit podzimní světýlka z vlastnoručně vyrobených tónovaných papírů, které
jsme si s dětmi připravili. Na tu práci se moc těšíme.
A listopad? Ten také bude plný výtvarných aktivit…nechte se překvapit!!
Jaroslava Formanová, vychovatelka ŠD

Indiánské odpoledne
ve škole
Školní rok 2012/2013 se přiblížil ke svému
konci a děti v kralické škole se už těšily na již
tradiční loučení se školou po indiánsku. Na
školní zahradě vyrostlo doslova přes noc indiánské týpí a v odpoledních hodinách se začali scházet malí i větší indiáni, aby zde zápolili v různých disciplínách prokazujících jejich
mrštnost a obratnost.

Proto jsem je zavedla k Národnímu muzeu,
na Václavák, do Františkánské zahrady, k Národnímu divadlu, na Smetanovo nábřeží, ke
kapli Betlémské, na Karlův most… a snažila jsem se jim vyprávět o historii a vývoji tohoto krásného města. Profesionální průvodci
se o nás náležitě postarali při prohlídce Staro-
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Odpoledne jsme ještě stačili nahlédnout do Valdštejnské zahrady, pokochat se
její krásou, vyfotit si pávy a už byl čas prosvištět metrem na nádraží, kde na nás čekalo
tentokrát Pendolino. Cesta domů byla (opět)
v pohodlí a ve znamení otázek soutěžního
testu, který byl pro děti připraven. Paní ředitelka Mgr. Lenka Nováková i já jsme byly
moc zvědavé, které z dětí zužitkuje všechny
získané informace a vyhraje. Snažili se všichni, ale nejúspěšnější byla Jana Koleňáková.
Pro ni byl náš „dlouhý pražský den“ nejkrásnější v životě. Měli jsme se opravdu krásně a
velmi děkujeme panu starostovi Pavlu Kolářovi za aktivní pomoc i ﬁnanční podporu při
organizaci exkurze.
Jaroslava Formanová
(vychovatelka ZŠ Kralice na Hané)

I letos k nám zavítali manželé Kratochvílovi, kteří s velkým nadšením učili naše malé „indiány“
hru na nejrůznější rytmické nástroje a bubínky.
Celé odpoledne proběhlo v pohodové atmosféře. Děti mohly soutěžit, opékat špekáčky, zabubnovat si či zatančit kolem ohně a dospělým mezitím zpříjemňovala náladu příjemná hudba skupiny Záskok a výborné „indiánské“ občerstvení.
Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila a
chceme touto cestou ještě jednou poděkovat
všem, kteří nám na tuto akci přispěli, pomohli s
organizací i všem, kteří naše indiánské odpoledne podpořili svou návštěvou. Lenka Nováková

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Evropský den jazyků na Základní škole
v Kralicích na Hané
Ve čtvrtek 26. září se žáci 2. – 5. ročníku
kralické školy připojili k oslavám Evropského dne jazyků. Tomuto projektu předcházela
příprava v podobě sbírání materiálů a informací o zemích našich evropských sousedů.
Den jsme zahájili u našich jazykově nejbližších sousedů – na Slovensku, pak jsme pokračovali v Polsku a nakonec „jsme zavítali“ do Německa. Každá třída se snažila podat nejen základní zeměpisné informace, ale
i poznatky o kulturních a přírodních památkách, o sportovních úspěších,o zvycích nebo
národní kuchyni té které země. Vyprávění
bylo doplněno promítáním fotograﬁí pomocí dataprojektoru.

Program byl poučný i nápaditý. Na Slovensku řešily děti kvíz, kde musely prokázat znalost slovenštiny. Delegáti Polska nás
přivítali v oděvu národních barev a přečetli zdravici v polštině. Vystoupení dětí, které představovaly Německo, bylo zakončeno
zpěvem německé písničky.
Děti si také vyrobily vlaječky těchto zemí.
A pak hurá na oběd. Dali byste si slovenské halušky, německý eintopf nebo radějipolský bigos?
Pozn. Děti tento den obědvaly německé
národní jídlo – špecle.
Hana Půdová
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Žáci v ZŠ Bedihošť rozvíjejí svůj talent
Na Základní školu v Bedihošti nastoupilo v září
letošního roku 164 žáků. Mohou navázat na
úspěšnou práci svých kamarádů v minulých letech dobrou prací v kroužcích a ještě ji zdokonalit. Pracuje zde totiž mnoho zájmových kroužků a nabídka byla letos ještě rozšířena. Sportovci mohou využít pingpongovýkroužek, aerobik
či kroužek taneční. Umělecky mohou tvořit v keramice pro začínající i pokročilé, zpívat v kroužku sborového zpěvu, zahrát si v „dramaťáku“.
Počítačovou gramotnost si zvyšují malí i velcí
v kroužcích informatiky, nejmenší získávají poznatky z anglického jazyka a jejich starší kamarádi v angličtině nejen konverzují, ale připravují například anglické recepty, postup při zhotovování např. palačinek anglicky komentují a věříme, že hotový výrobek i „anglicky“ chutnal! V
letošním školním roce na tyto aktivity navazují další, protože naše škola vstoupila do projektů několika prostějovských středních škol. První
kroky k úspěšné volbě povolání mohou nastartovat nejen žáci vycházející třídy, ale i osmáci zapojením do aktivit na Středním učilišti obchodním a Švehlově střední škole polytechnické. Začátkem října jsme se zapojili jako jedna z pouhých čtyř škol celého okresu do projektu Gymnázia Jiřího Wolkera zaměřeného na rozvoj výuky a podporu zájmu o přírodovědné předměty. 34
vědychtivých žáků II. stupně pracuje v kroužcích
zaměřených na biochemii, astrofyziku, aplikovanou matematiku a geofyziku. Během prvního
měsíce se seznámili s prostředím a hned v následujících hodinách se věnovali nejrůznějším činnostem. Logické příklady je čekaly v matematice, biochemie jim poskytla nezvyklý pohled na
400x zvětšenou kvasinku pivní. V běžných třídách je takové mikroskopování nemožné, školní mikroskopy zvětší totiž pozorovaný preparát

pouze 100x. V dalším kroužku se žáci zaměřili
na vesmírná tělesa. Pomocí moderních technologií zjišťovali vzdálenosti mezi planetami a převáděli je do menších měřítek, aby si pak sluneční
soustavu mohli sestavit přímo ve třídě. Čekají je i
souhvězdí a orientace na obloze, zkoumání hmyzu a další zajímavá témata. Projekt bude pokračovat i v příštím školním roce. Možná se některý
zájemce do té doby stane i studentem gymnázia,

jako tomu bylo v loňském školním roce, kdy se
pět našich žáků, zájemců o studium na gymnáziu, umístilo po složení přijímacích zkoušek na
čelných místech v první desítce. Na střední školy
obecně z dvaceti vycházejících odešlo 14 žáků,
šest je doplnilo výběrem zajímavého učebního
oboru. Podařily se jim i další úspěchy – 36. místo v krajském kole logické olympiády z celkem
795 soutěžících, 4. místo na okrese v Olympiádě
z anglického jazyka, čelná umístění v soutěžích
biologických, psaní na klávesnici. Nabídku volnočasových aktivit doplňuje i pobočka Základní umělecké školy Němčice nad Hanou, která je
umístěna přímo v naší budově. Chcete se o činnostech našich žáků dozvědět víc? Přesvědčit se
na „vlastní oči“? Zveme vás na ukázku práce přímo v hodinách i předvedení činností v kroužcích
20. března 2014. Těšíme se na setkání při Dnu
otevřených dveří!
vedení ZŠ Bedihošť

Výstavba parku v Sajlerově
Na základě požadavků občanů obce Sajlerov
(Kraličky), které byly na Úřadu městyse Kralice na Hané vzneseny počátkem tohoto roku,
byly v průběhu 2. a 3. čtvrtletí roku 2013 provedeny v obci práce související s výstavbou
prostoru, který bude sloužit v blízké budoucnosti k setkávání občanů nejen Sajlerova, k jejich odpočinku, relaxaci, přátelskému posezení, dětským hrám a případně dalším společensko-kulturně vzdělávacím aktivitám.
S nadcházejícím závěrem roku 2013 lze konsta-
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tovat, že během této 1. etapy výstavby „Parku
u Jezera a Sajlerovského náměstí“ byly veškeré
dosud realizované práce provedeny s vysokým
pracovním nasazením všech pracovníků a vyčleněné techniky ﬁrem, které tyto práce zajišťovaly, a rovněž v požadované kvalitě.
Poděkování bezmála všech občanů Sajlerova
patří starostovi Pavlu Kolářovi a místostarostovi Václavu Répalovi za vstřícnost a organizaci a také ﬁrmám, které příslušné stavební a
zemní práce prováděly.
V 2. etapě, která bude následovat v roce 2014,
se počítá s pořízením mobiliáře, především laviček k odpočinku a posezení našich starších
spoluobčanů a snad i nějaké malé dětské prolézačky nebo houpačky pro radostné dovádění
těch nejmenších.
Vynaložené ﬁnanční prostředky, které byly
proinvestovány, jsou na vykonaném díle vidět
a Kraličky se těší na nový rok 2014 a další práce ve prospěch obce.

Tradiční Vítoňské hody opět
se zajímavým programem
15. června 2013 pořádalo Občanské sdružení za podpory obce Vítoňské hody, které se již
druhým rokem konaly v sokolském parku v
Kralicích na Hané. Rozepisovat důvody, proč
se Vítoňské hody přesunuly z oblíbené ulice
nebudu, nechci tím nikoho nudit. Hlavním důvodem je zázemí!
Jako každý rok, tak i letos, jsme se snažili využít každou chvilku a zaplnit odpoledne bohatým programem. Tradičně na hodech vystoupil Hanácký soubor Klas s pásmem hanáckých
tanců. Program pro děti byl také velmi pestrý.
Veliký úspěch sklidil kouzelník, dětem se také
líbilo vystoupení klauna. Novinkou v programu byla ukázka bojového umění. Myslím, že
děti pod vedením svého cvičitele sklidily veliký úspěch. Soutěže o Nejlepší vítoňský koláč
rozdělený na kategorie dospělí - děti a Nejlepší
vítoňskou pálenku již také zdomácněly. Vzorků na koláč za dospělé bylo přijato do soutěže
devatenáct a za děti šesnáct,. Vzorků slivovice
se sešlo osmnáct. Vítězkou v dětské kategorii
se stala Eliška Koleňáková a mezi dospělými
vyhrála Zuzka Koleňáková. V klání o nejlepší vítoňskou pálenku zvítězil Jiří Králíček. Po
vyhlášení vítězů proběhla malá soutěž o ceny.
Pak už následovala diskotéka s laserovou šou.
Slovy pořadatelů - hody se povedly, počasí
nám přálo. Doufejme, že stejný úspěch sklidíme i příští rok.
O.S. Kralice

Kolumbárium
v Kralicích na Hané
Na základě několikaletých četných přání občanů
naší obce o vybudování kolumbária na místním
hřbitově se tato záležitost v rámci plánování rozpočtu městyse Kralice na Hané již několik let dostává na pořad jednání. V letošním roce bylo přání našich občanů vyslyšeno, a to hlavně z důvodu výhodné ﬁnanční nabídky ﬁrmy, jež se zabývá výstavbou těchto kolumbárií.
V současné době na místním hřbitově probíhají s tím spojené úpravy přístupových cest,
opěrných zdí a márnice, která byla ve velice
zanedbaném stavu. Poté bude provedena výstavba vlastního kolumbária.

Po dokončení prací vyhlásí zastupitelstvo prostřednictvím zveřejnění na úřední desce možnost podávání objednávek na místa v tomto
kulombáriu pro místní občany.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Obsazení Kralic vojáky z napoleonských válek
V pondělí 2.12.2013 v dopoledních hodinách
možná lidé náhodně projíždějící přes náměstí
v Kralicích na Hané nevěřícně kroutili očima.

další vojenské manévry konané v katastru naší
obce. V minulosti to vždy takto pohodové nebývalo. Například za prusko-rakouské války v

- ale o tom možná někdy později, třeba právě
v příším čísle Kralického zpravodaje.
Pavel Dočkal

Naskytl se jim pohled na zvláštní vojenskou
jednotku z časů dávno minulých obklopenou
hroznem místních dětí. Na vysvětlenou - jednalo se o účastníky připomínek bojů z bitvy u
Slavkova, kteří se přes naše městečko vraceli do svých domácích posádek. Přespali u nás
v místním kulturním domě, kde byl pro ně připraven guláš na posilněnou a oni zase na oplátku na druhý den vyprávěli dětem o té veliké
válce tří císařů, povozili je na vojenském voze
taženém koňským pohonem a k zahřátí a k

roce 1866, kdy se přímo za našimi humny odehrávaly krvavé boje a mnoho mužů zde položilo své životy za císaře pána, jeho rodinu a říši

chuti se rozdávala starodávná vojenská polévka ze současných moderních várnic. Je naprosto jasné, že po takovémto setkání žádnému z
přítomných dětí již nikdy v budoucnosti nemůže hrozit žádná špatná známka z dějepisu týkající se napoleonských válek. Vždyť kdo jednou
na vlastní kůži zažije něco takového, tomu se
to na pěkně dlouhou dobu zapíše do paměti..
Co dodat? Snad jen, že doufáme, že v budoucnu se v podobném duchu odehrají všechny
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Když odchází člověk, kterého si velmi
vážíme… aneb rozloučení s otcem Kryštofem
Nezapomenu na den, kdy jsme se loučili s otcem Kryštofem. Bylo to 30. června při mši
svaté. Tato mše svatá byla zároveň na poděkování Bohu za uplynulý školní rok pro děti
z naší farnosti. Přijeli se rozloučit i lidé z farnosti od sv. Petra a Pavla z Prostějova, kde
otec Kryštof působil, než přišel do naší kralické farnosti. Mši svatou doplnili krásným zpěvem . Otec Kryštof v promluvě velmi zajímavě ztvárnil celý svůj život. Mše svatá byla protknuta mnoha gratulacemi a poděkováním od
farníků z Kralic, z Biskupic a Prostějova. Po
mši svaté byli všichni pozváni na faru. Tatínci s dětmi uspořádali fotbalový turnaj, nechybělo dobré jídlo, možnost opékání a poslední
okamžiky setkání s otcem Kryštofem. S dětmi
v náboženství jsme připravili pro otce na památku malý dárek - velké papírové srdce plné
našich malých srdcí. Toto srdce bylo obrazem

Srdce Ježíšova, kdy každého člověka má Ježíš
nesmírně rád a také znamenalo to, že i když
otec Kryštof musí odejít, tak bude zůstávat v
našich srdcí a my v jeho.
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Každou sobotu od 9:30 do 10:30 – setkání ministrantů pod vedením Jana Kapounka – součástí setkání jsou sportovní a společenské hry
Každou druhou sobotu od 9:30 do 10:30 náboženství pro nejmenší i větší děti pod vedením Mgr. Pavly Sedláčkové – zajímavé povídání, hry.
Každou neděli po mši svaté od 10:30 do 11:45
příprava na 1. svaté přijímání pod vedením
Mgr. Heleny Kapounkové – možnost účasti i
dětí, které se nepřipravují k 1. svatému přijímání.
Kdo by měl zájem, kdykoliv za námi přijďte,
budeme rádi.

Myšlenka do nového roku:
Byl to pro mě velký zážitek, kdy jsme mohli Bohu děkovat za tak dobrého kněze a prožít krásné chvíle ve společenství milých lidí.
Mgr. Helena Kapounková

Loučení s otcem farářem
Věž našeho kralického kostela je zdaleka viditelná, však také stoupá do výše téměř padesáti metrů. A je i starodávná, byla postavena
v r.1578. Svou mohutností a výškou je dominantou našeho městyse Kralice na Hané. Dříve
tato věž stála odděleně od kostela, ale když byl
starý kostel zbořen a postaven nový v r. 1793,
byla s ním spojena.
Většina z obyvatel Kralic ví, že v tomto kostele se setkávají věřící církve římskokatolické, konají společně bohoslužbu, čtou si z Písma svatého, uvažují o Božím slově, zpívají duchovní písně, modlí se a chválí Pána Boha. Samozřejmě byste mohli doplnit, že v kostele se
křtí, konají svatby, rozloučení s našimi zesnulými a další činnosti. Vedoucí tohoto kostelního duchovního společenství se nazývá správce
farnosti, hovorově otec farář. Vzpomeňme alespoň tři, kteří zde působili od začátku jedenadvacátého století. Od r. 2000 do r.2004 byl
zde P. Adam Cynarski, pak čtyři roky P. Antoni
Mysliwiec a od r.2008 do r. 2013 P. Krzysztof
Ryžko. S tímto otcem farářem jsme se srdečně

FARNOST NABÍZÍ DĚTEM:

rozloučili po bohoslužbě v neděli 30.června.
Každý kněz se ve své službě snaží podle svých
schopností a možností něco prospěšného vykonat. Alespoň stručně si připomeňme, co zde
otec Krzysztof udělal, samozřejmě s pomocí
ochotných lidí z Kralic a okolí. Největší akcí za
jeho působení byla obnova fasády kostela. Další důležitou prací byla výměna starých oken a
dveří na faře. Pak byla zavedena voda do kostela, byl položen nový koberec kolem obětního stolu, vyrovnána propadlina podlahy v zadní
části kostela a provedl mnoho drobných úprav v
kostele, aby zdůraznil a zvýraznil prožívání bohoslužeb. Obětavě se věnoval mládeži, rodinám
i starším věřícím a nemocným. Staral se, aby se
každoročně uskutečnila Tříkrálová sbírka, mikulášská nadílka, zakončení školního roku poděkováním v kostele i táborákem a sportovním
zápolením na farní zahradě.
Kdo jste ho znali, jistě jste ocenili jeho srdečnost, obětavost, pracovitost a zbožnost. Alespoň touto vzpomínkou mu děkujeme a přejeme zdraví a Boží požehnání.
J. Ondruš

Milovat, proto bylo stvořeno naše srdce.
Sv. Terezie z Lisieux
Přejeme Vám nový rok prožitý v lásce, radosti a pokoji.
Jestliže jsem nemiloval, jako bych nežil.
h.k.

Loučení s duchovním
otcem v naší farnosti
P. Krzysztof Ryžko byl poslán do naší farnosti 1.12.2008, kde naši farnost spravoval s pomocí kaplana p. Josefa Bernarda Ondruše,
SDS. Musíme v souvislosti s kralickým kostelem Nanebevzetí Panny Marie připomenout
skromného kněze Krzysztofa Ryžko. S obavami v srdci se vždy rozhodoval pro každou
opravu kostela nebo fary, s citlivou duší sledoval růst oprav, starosti v sobě nosil, z každého
dílčího úspěchu se upřímně radoval a domníval se, že jeho kříž bude lehčí. Chtělo se mu na
chvíli si oddechnout, než zařídí opravu střechy
na faře. A tu znenadání se dověděl, že musí k
1.7. 2013 z farnosti odejít a vzít na sebe úkol
ještě větší než doposud- výpomoc v jedné farnosti v Polsku.
Říká:“Je to náš kněžský život, všude jsme
doma a přece nikde nemáme domov. Všichni
jsou nám blízcí, a přece denně musíme počítat s loučením. Při loučení s farností se chce
plakat a odprošovat za to, že nechtěně působíme bolest těm, kterým jsme nikdy ani slovem nechtěli ublížit. Ale zase jsou tu noví, ke
kterým jsme posláni a oni očekávají naši vlídnou tvář.“
Buďte otče s Pánem Bohem a vraťte se brzy do
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích
n/H, kde na Vás čekáme a kde jste provedl náročné opravy s pomocí štědrých občanů, farníků a dárců.
Za farní společenství M. Špačková
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Čas hrkačů a hrkání..
Jakmile ke mně z dáli dolehne typické „hr hr
hrrrr, hr hr hrrrr“ vím, že Velikonoce jsou tady.
Snad každému, kdo prošel osobně tradicí hrkání a procházel se ještě potemnělou obcí ve
skupině vrstevníků s hrkači, klapači a trakaři,
naskočí v mysli jeho osobní vzpomínky a rozehrají v duši ozvěnu časů dávno minulých s
příchutí vzrušení a dobrodružství.
Spolužáci a kamarádi se promění v nesmiřitelné konkurenty a potenciální narušitele odvěkých svatých hranic jednotlivých hrkačských
okrsků.
Na silnice se barvami nebo obyčejnou cihlou
vytyčí čáry, které by sousední hrkači neměli
se svými hlomoznými nástroji ani v představě překročit, natož ve skutečnosti, nedej Bože,
aby se pokusili na Bílou sobotu vybírat neoprávněně koledu!

Letos mi to nedalo a při zaslechnutí sobotního ranního hrkání jsem si přivstal a vyrazil do
časného rozbřesku. Nechal jsem se vézt ozvěnou a byl zvědavý, co se, a zda-li, od dob, kdy
jsem sám byl hrkačem, změnilo. Mnohé ano a
mnohé ne. Hranice, jak jsem zjistil, jsou stále
ve svých mezích a oddělují od sebe navzájem
Kraličáky, Vítoničáky, Komárovčáky a Prostějovkou ulici. Pouze Komárovčákům se ku je-

jich radostí rajon vesele rozrostl a rozrůstá o
Močidla a Na Výsluní. V Kraličkách to mají
po této stránce o mnoho jednodušší, ale zase
zřejmě také přicházejí o výrazný díl napětí a
adrenalinu se stálým hlídáním dodržování hraničních pravidel.
Nástroje k hrkání jsou také stále tytéž, některé
dokonce pamatují časy tatínků a dědečků, jak
se dědí z pokolení na pokolení. I rytmika hrkání je stále táž. Zaznamenal jsem pouze jediné dvě změny, ale za to pro mě zcela překvapivé. Kraličáky jsem zastihnul nedaleko úřadu
městyse a všichni na sobě měli reﬂexní vesty,
aby byli zdálky pro řidiče viditelní a nedošlo
k neštěstí. Není to sice „úplně tradiční“, ale za
to nutná daň dnešní situaci na silnicích. Další
„netradiční překvapení“ mě čekalo ve Vítonicích, kde tvořilo převahu koledníků ženské pohlaví, což bylo v dřívějších dobách nepřestavitelné. Inu, nová doba..
Ať netradiční kolednice, ať netradiční reﬂexní
vesty - potěšitelné je, že tradice hrkání žije! Že
je tu stále něco, co nám připomíná radosti dětství, hodnotu našich tradic a civilizace, hodnotu posvátného času Velikonoc.
Jedná se o zvyk každoročně ožívající v době

velikonočního „Svatého týdne“. Tato tradice má hluboké křesťanské kořeny. Velikonoce
jsou svátek pohyblivý a určují se podle cyklického úplňku měsíce. Slaví se vždy první neděli po cyklickém jarním úplňku, který pak může
nastat v období od 21. března až do 25. dubna. Nastane – li úplněk až 26. dubna tak se velikonoční neděle přesouvá na 19. duben. Pro
stanovení data úplňku je rozhodující poledník
procházející městem Jeruzalém. V době veli-

konočních svátků od Zeleného čtvrtka večer,
přes celý Velký pátek až do poledne o Bílé sobotě nesmí v kostele vyzvánět zvony. Říká se,
že zvony odletěly do Říma. Proto se v čase,
kdy mají zvony vyzvánět, zavedla tradice hrkání. Hrká se v 5 hodin ráno, odpoledne a večer. Ve výše uvedené hodiny se hrkači schází na tradičních srazových místech, odkud
pak celý celý průvod vychází. Projedou celým
svým rajonem po tradiční, několik generací
nezměněné trase. Na celou skupinu hrkajících
dohlíží nejstarší žáci, zvaní párovači. Dbají na
to, aby se udržovaly řady, nevjíždělo na paty
a šlo se tak rychle, aby stačily i nejmenší děti.V sobotu dopoledne se chodí koledovat. Vykoledované peníze a vajíčka pak rozdělí mezi
všechny, kdo ten rok hrkají.
Pavel Dočkal
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FC Kralice na Hané

Muži A - krajský přebor
Ročník 2012/2013 - 5.místo,nyní 8.místo.
Rok 2013 - vítěz Českého poháru okresu Prostějov.

Muži B - III.třída
Ročník 2012/2013 - 16.místo
okresního přeboru (sestup do III.třídy), nyní 2.místo.

Žáci - okresní přebor
Ročník 2012/2013 - 5.místo, nyní 8.místo.

Mladší žáci - okresní přebor
Ročník 2012/2013 - 7.místo, nyní 9.místo.

Mladší přípravka - okresní přebor
Ročník 2012/2013 - 13.místo, nyní 11.místo.

Jan Železný s Vojtou
Pospíchalem a Hanou
Blahouškovou
Za FC Kralice na Hané
Jiří Svozil
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SDH Kralice na Hané
Je tu poslední měsíc v roce a čas na rekapitulaci tohoto roku u SDH Kralice na Hané.
Bohužel příliš pozitivní nebudu. Naše sdružení dobrovolných hasičů v Kralicích spadá svou
působností do jednotek požární ochrany V. kategorie, což znamená jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která
zabezpečuje výjezd družstva a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel více než 200.
Doba výjezdu z místa dislokace do 10 minut.
Svou letitou techniku udržujeme co nám síly a
ﬁnance stačí. Do funkce velitele zásahové jednotky jsem byl jmenován zhruba před dvěma
lety za velmi nestabilní situace, co se týče hasičského sboru, která přetrvává do dnešního
dne. Členská základna velmi rychle stárne a
mladí se k hasičům zrovna nehrnou. Výjimkou
je 5 nových mladých členů, které jsem dokázal přivést do sboru v tomto roce a byli přijati
na výroční členské schůzi 15.11.2013. V příš-

tím roce bychom se za podpory městyse Kralice na Hané rádi reprezentovali v požárním
sportu v našem okrsku a rozvinuli hasičskou
činnost v městysi obecně. Jako veliteli zásahové jednotky Kralice na Hané je mi jasné, že

když sousedíme katastrálně s profesionály v
Prostějově, tak nebudeme asi nikdy zasahovat
u velkých požárních akcí, protože to časově,
ani výbavou nezvládneme, ale byl bych osobně velmi rád, kdyby se k nám do sboru přidali mladí lidé a mohli bychom reprezentovat plnohodnotně náš městys na okrskové, potažmo
okresní soutěži v požárním sportu. Krátce z
dění v jednotce bych zmínil velmi kladně hodnocené námětové cvičení organizované naší
jednotkou a okrskovým velitelem v městysi na
konci léta v sokolském parku, kterému s chutí a pýchou za náš sbor přihlížel pan starosta
Pavel Kolář. Jednalo se o podařenou simulaci
ztracených dětí na dětském táboře mezi Kralicemi a Hrubčicemi, které jednotky dobrovolných hasičů našeho okrsku měly za úkol najít
a posléze evidovat a ubytovat v improvizova-

ném stanovém městečku, které postavily pověřené jednotky. Toto cvičení bylo významným
pojítkem spolupráce jak na profesionální, tak
na přátelské úrovni s okolními sbory. Jelikož
nezájem o hasičskou činnost postihuje i naši
kulturní činnost, rozhodli jsme se tradiční ples
konat na hasičské zbrojnici v poněkud komornější atmosféře. Poslední myšlenkou v tomto velmi krátkém sumáři za rok 2013 v naší
jednotce bych chtěl poděkovat Zastupitelstvu
městyse Kralice na Hané v čele s panem starostou za alespoň takovou podporu, jakou nám
věnovali doposud s přáním podpory vyšší a: „
snad bude lépe a mladí příjdou „ .
Pro zájemce o hasičskou činnost uvádím svůj
mail gottvald@seznam.cz
Se slovy Bohu ke cti, člověku ku pomoci
velitel jednotky Jan Gottvald

Z tvorby čtenářů

Zahrada s city
Byla jednou jedna zahrada, které se říkalo Mlhavá. To proto, že tam byla všude mlha a nedopadl tam paprsek slunce. Předtím to však
byla krásná zahrada plná života, do které chodila jedna dívka Klára. Všichni jí ale říkali Kája.
Kája do zahrady chodila každý den a starala se
o rostliny. Zalévala, trhala plevel, sem tam si
utrhla třeba jablko nebo hrušku. Často sedávala
na větvi velikého stromu, který rostl až na konci
zahrady. Učila se tam na písemky do školy nebo
se jen tak kochala úžasnou přírodou. Vždycky
o víkendu k nim domů přijel její kamarád Tom
a jeho maminka. Kája a Tom spolu totiž chodili
do školy. Kájina a Tomova maminka se znaly už
od jejich první třídy. Pak jednou v sobotu, když
k ní zase přijel Tom, tak jí chtěl něco říct. A řekl
to takhle: „Hele Kájo, mně se líbí jedna holka“,
a Kája se zvědavě zeptala: „Jo? A jaká?“. Myslela si totiž trošku, že řekne její jméno. Tom radostně: „Soﬁe.“ Kája se zarazila a málem se
rozbrečela, protože se jí Tom moc líbil. Seskočila ze stromu a běžela se schovat někam, kde

ji Tom neuvidí. Pak se rozbrečela už doopravdy
a slzy jí padaly jak hrachy. A na zahradě se začalo něco dít: už tam nesvítily paprsky slunce
a byla tam mlha. Kája už tam moc nechodila,
protože jí pořád připomínala Toma. Pomalu se
z té zahrady stávalo něco jiného, strašidelného.
Když Kája ve škole viděla Toma se Soﬁí, bylo
jí stále do breku. Po čase si sice už na tu skutečnost pomalu zvykla, ale když je viděla spolu, tak se do sebe ta hodná a milá Kája zase
uzavřela a mluvila jen s rodinou. Ve škole si jí
brzy přestali všímat a doma jen brečela. Takhle to bylo dlouhé měsíce. Byla to vlastně velmi hezká holka, ale hrozně smutná. Kluci ve
škole se po ní občas koukli, ale ona nereagovala, chtěla jen Toma. Jednoho dne šla Kája
zase na zahradu. Sedla si na ten veliký strom
vzadu na zahradě a vzpomínala. Třeba jak si
chtěli jednou udělat bunkr a pak je to přešlo.
Nebo jak jí Tom koupil po cestě k nim zmrzlinu, ale než ji donesl ke stromu, byla už téměř
celá rozteklá a Tomovi tekla i po ruce. Napa-

dala ji najednou spousta věcí, hlavně těch veselých. A tak se začala znovu smát a i do zahrady se začaly vracet paprsky slunce. A v zahradě už najednou nebyla mlha a Kája byla
opět usměvavá a šťastná.A jednou v sobotu
k ní Tom zase přijel. Sedl si za ní na strom a
chvíli si povídali, co je nového. Pak Tom řekl:
„Promiň, asi jsem ti to neměl říkat, ale chtěl
jsem, abys to věděla ode mě.“ A Kája se usmála a řekla: „No, už je to dobrý.“ Zase si povídali a smáli se spolu. Pak Tom už musel jít
domů. Na rozloučenou mu Kája řekla něco,
co by od ní vůbec nečekal: „Přeju ti to s ní.“
A Toma to zarazilo tak, že ji objal a řekl: „Mám
tě rád jako největší kamarádku, i když jsem se
Soﬁí, a to si pamatuj.“ Nastoupil do auta k mamince a odjel. Kája šla zpět do zahrady a od té
doby tam bylo vždycky slunečno. Uvědomila
se, že sice nechodí s Tomem nebo nemá kluka, ale má svoji zahradu. Chodila na zahradu
denně a každý strom, keř i květinu zalila a pohladila.
Daniela Anna Dočkalová, 12 let
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Co se událo v roce 2013 v TJ Sokol Kralice na Hané
Každý rok Tělocvičná jednota Sokol Kralice
na Hané pořádá své pravidelné akce. Již začátkem roku proběhly úspěšné Dětské šibřinky a
neméně úspěšné Šibřinky pro dospělé. Pořadatele překvapila velká účast masek a hlavně jejich včasný příchod.
V TJ pravidelně cvičí všechny složky, nejaktivnější je žactvo, které se zúčastňuje všech
župních závodů v plavání, šplhu, gymnastice
a atletice. Ve všech čtyřech kategoriích nám
přineslo krásné výsledky. V celkové klasiﬁkaci přeborníků všestrannosti - třetí místa V. Pospíchala, J. Pospíchala a J. Koleňákové. Pravi-

delné cvičení bylo v únoru přesunuto do kulturního domu, protože proběhla oprava havarijního stavu stropu v sokolovně. Tuto opravu

provedla po výběrovém řízení ﬁrma pana Přidálka, která opravu dokončila v krátkém čase,
za což mu patří dík. Po celkovém úklidu sokolovny se mohlo už od října pravidelně cvičit .
Z dalších akcí jmenujme uspořádání 10. ročníku pálení čarodějnic s velmi zdařilým programem, který končil ohňostrojem. Také jsme
uspořádali pro všechny děti Dětský den. Děti
z Kralic i okolí se za pěkného počasí vyřádily
při různých úkolech a soutěžích ve zručnosti,
rychlosti a také ve znalostech.

Opravy a investice v SOKOLE
Jak jistě víte, letos na šibřinkách spadla část
omítky stropu na sále. Byl to problém. Sokolovna byla uzavřena z oprávněných důvodů na
dost dlouhou dobu. Žáci, ženy a zumba museli hledat náhradní prostory. Vstříc nám vyšel Úřad městyse Kralice na Hané s dočasnou
možností použít kulturní dům. Touto cestou
děkuji hlavně panu starostovi Pavlu Kolářovi.
Věděli jsme, že oprava nebude jednoduchá.
Museli jsme připravit projekt a sehnat nějaké ﬁnance. Stavební projektant nám podklady připravil a ﬁnance jsme měli naději sehnat
přez dotační titul LEADER Místní akční skupiny Prostějov venkov. Byla vypsaná výzva k
předkládání žádostí o dotaci na investice do
budov a na zeleň. Přes kancelář MAS se nám
podařilo připravit projekt na opravu stropu a
výsadbu zeleně v sokolském parku. Tuto žádost o dotaci jsme obhájili na zasedání výběrové komise před velkou konkurencí z ostatních
obcí MAS Prostějov venkov. Naše nezisková
organizace získala 250 000 Kč. Součástí této
dotace je oprava stropu na sále sokolovny, vý-
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sadba živého zeleného plotu, vysázení 9 hlohů,
zbudování 80 metrů dlouhého a 1 metr vysokého plotu, zakoupení dvou stojanů na kola, pořízení cvičné kladiny pro cvičící dorost, oprava stávající šatny: dvě lavice s věšáky a úlož-

ným prostorem, dvě devítidílné plechové skříně pro cvičence a instalace pěti otočných ramen na kabáty. S ﬁnancováním tohoto projektu nám napomohla i Prostějovská župa zprostředkováním nemalé ﬁnanční částky na opravu stropu. Toto byla největší položka z celého
objemu prací. Dnes je již vše hotovo.
Na Prostějovské župě se nám podařila získat
ještě malá ﬁnanční částka na pořízení nového nářadí, dotovaného Olomouckým krajem.
Pořídili jsme a instalovali do sálu sokolovny
sloupky s možností uchycení sítě na volejbal
a na badbinton, přičemž jsme pořídili i rakety a míče.
Tímto všem naším sponzorům a zprostředkovatelům těchto ﬁnancí děkuji.
Starosta sokola Kralice na Hané
Josef Špaček

Hlavní sportovní akcí jednoty byla účast na sokolském sletu v Roudnici nad Labem „Sokolové pod Řípem“ v květnu tohoto roku. Ve třech
sletových skladbách cvičilo 9 žen, 5 mužů a 1
žák. Na programu byl také výstup na naši nejznámější horu Říp. Jen počasí nevyšlo, ale to
nikoho neodradilo.
Na podzim jsme uspořádali tradiční drakiádu
pro všechny děti. I když nám draci moc nelétali, děti byly spokojené a na hřišti se ještě
předvedly při práci s křídami. Výsledné obrázky nás všechny překvapily. Neskrývá se mezi
dětmi nějaký budoucí Picasso?

Zástupci Litevské MAS v Kralicích
Ve čtvrtek 26. září 2013 navštívili Kralice na
Hané zástupci venkova z litevské MAS Naujoi
Kirsna Community. Přijeli, aby načerpali zku-

šenosti s realizací projektů dotovaných z evropských fondů prostřednictvím MAS Prostějov venkov o.p.s. V Kralicích měli možnost
prohlédnout si projekt realizovaný v roce 2011
Tělocvičnou jednotou Sokol Kralice na Hané
(vybudování mlatové cestičky a pořízení mobiliáře v sokolském parku). V kulturním domě
je přivítal pan starosta Kolář. Zde proběhly oﬁciality, ale také výměna zkušeností ohledně

fungování Sokola či sboru dobrovolných hasičů v ČR a Litvě. Došlo i na předání receptu na
vdolečky z Kralic.
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Nejmladší kraličtí kickboxeři se představili
Za zvukového doprovodu znělky z ﬁlmu Rocky se na Vitoňských hodech poprali nejmladší kraličtí kickboxeři ze Sportovního klubu policie Moravan Prostějov. Byli to žáci základní
školy, které můžete takřka denně potkávat na
ulicích našeho městyse.
Jednalo se o naše první vystoupení na veřejnosti, a tak jsme všichni měli trochu trému. Jejich i můj prvotní ostych se však ztratil ihned
po prvních náznacích úderů za zvuku reprodukovaného songu, který příjemným způsobem
dotvořil celkovou atmosféru a umožnil nám se
soustředit už jen na „boj“.
Návštěvníci, kteří vytvořili nezapomenutelnou
povzbuzující kulisu, mohli zhlédnout nástin základních úderů a kopů používaných při jednotlivých cvičeních, které rychlým a spíše obranným stylem učí bojovníka, v našem případě to
byly především bojovnice, bránit se v různých
životních situacích, které mohou nastat. Účastníci prezentace se pokusili předvést ukázky zápasu, kdy proti sobě nastoupily různé věkové a
váhové kategorie, a dokonce byl předveden boj
„ muže proti ženě“. Reakce publika byly vstřícné a nás to velmi potěšilo.
Cílem těchto ukázek bylo mj. motivovat případné zájemce o aktivní využití volného času,
a to jak u malých dětí, tak klidně i starších. Zaměřujeme se na rozvoj tělesné zdatnosti a regeneraci organismu, nikoli na boj jako takový. Není naším cílem učit děti či dospělé bojovému umění směřujícímu k násilí, ale prá-

vě naopak učíme smysluplnému jednání směřujícímu k zastavení či odvrácení možného násilí. Pokud máte zájem o to, aby se vaše dítě

umělo bránit a bylo tělesně zdatné, můžete se
k nám přidat.
Jsme poměrně mladý oddíl vzniklý postupně na základě iniciativy několika nadšenců z
řad Policie ČR, Územního odboru Prostějov
za účelem rozvoje či zlepšení fyzické kondice a jejího udržení. Při hledání prostor došlo k
dohodě se Sportovním klubem policie Moravan Prostějov a pod jeho záštitou pak započal
výcvik zájemců v prostorách tělocvičny Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích. Postupně
se začali ozývat zájemci z řad policistů a jejich rodinných příslušníků a následně i dalších
osob. Hned od počátku se tento oddíl rozví-

jel ve dvou úrovních, tedy pro zájemce, kteří budou reprezentovat oddíl na různých sportovních utkáních, a ty, kteří se budou věnovat
„ pouze“ rozvíjení své tělesné zdatnosti, tedy
tzv. ﬁtness-kickboxu, mezi které se ihned zapojili nejmladší účastníci z řad žáků základních škol z Prostějova a okolí. V současné
době se tato skupina ustálila a oddíl navštěvují děti od 6 let, přičemž většina těchto žáků pochází právě z našeho městyse Kralice na Hané.
I díky této skutečnosti jsme rádi využili možnosti prezentace jejich dosavadního úsilí, vědomi si toho, že poprvé budeme prezentovat
na veřejnosti před svými známými a vrstevníky své dovednosti osvojené na trénincích. Za
jejich odvahu bych jim chtěl tímto opakovaně poděkovat a vyjádřit spokojenost s provedeným výkonem. Poděkování patří také rodičům
našich členů, kteří své děti podporují nejen v
podobě zajištění jejich účasti na tréninku, ale
především materiálně, neboť děti vybavili potřebnými sportovními a ochrannými pomůckami a v nemalé míře přispěli také na sportovní
zařízení potřebné k samotnému výcviku, který
probíhá v mimopracovní a mimoškolní době.
Našeho vystoupení se tentokrát neúčastnili dospělí bojovníci, kteří reprezentovali Sportovní klub policie Moravan Prostějov na Národním poháru v kickboxu o pohár Českého Švýcarska, kde vybojovali pěkné druhé místo. Tak
možná příště.
Mgr. Petr Dočkal, trenér

Průvod světýlek s ministezkou odvahy
Stalo se již příjemnou tradicí, že každý rok začátkem listopadu se v parku objeví strašidla a
těší se na děti.
Stejně jako loni byl sraz odvážných dětí v doprovodu neméně odvážných rodičů u úřadu
městyse.

ce odvahy. Musely si vylovit dobrůtku přímo
z pusy koslivce, zahrály si strašidelné kužel-

V době, kdy se rodiče občerstvovali, ukazovaly děti svou odvahu a šikovnost na ministezTam všechny přivítal pan starosta a průvod se
mohl vydat na cestu. První zastavení bylo u
místního hřbitova, pak cesta vedla kolem kostela do parku. Tam si každé dítko vyzvedlo
kartičku a jeho cesta za strašidly mohla začít.
Nejen děti prokazovaly odvahu, ale i rodiče u
stánku, kde mohli ochutnat z bohaté nabídky
například Gulášek z kouzelného kotlíku, Kuřecí pařátky, Nápoj lásky, Žabí lektvar a mnoho dalšího, na co kdo dostal chuť.

ky. Svítícím míčem se trefovaly u bílé paní do
kruhu a v doprovodu malých čertů přecházely
přehupovací lávku.
U dobré čarodějnice s netopýrem na čele pak
každý svou kartičku vyměnil za hrníček s veselým duchem a dýněmi.
Co říci závěrem? Myslím, že se ministezka odvahy povedla. Nasvědčuje tomu i hojná účast
110 dětí, což bylo pro pořadatele největší odměnou.
Přejme si, aby se i příští rok konal Průvod světýlek, aby nám vyšlo počasí a odvážných dětí
přibývalo.
O.S. Kralice
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Představujeme Kosmetický salon Martiny Spíchalové

V lednu se můžete zapojit do soutěže s Kralickým zpravodajem a nově otevřenou prodejnou
zdravé výživy SKLÁDAČKA ZDRAVÍ. Stačí,
když soutěžní kupón odevzdáte v prodejně na
Hlavní 155 a jste ve hře o 3 x volný nákup výrobků dle vašeho výběru v hodnotě 500 Kč.
A z čeho si v případě výhry můžete vybrat?
Najdete tu širokou škálu zdravých potravin,
mnohé v BIO kvalitě či bezlepkové anebo bez
cukru – např. instantní cereální kaše a moučné

SOUTĚŽNÍ KUPON
SKLÁDAČKA ZDRAVÍ 012014
směsi, sušené plody – od tradičních až po exotické, 100 % BIO šťávy, zdravé čaje či kávy a
jiné rostlinné nápoje, speciální müsli tyčinky
a cereální směsi či čokolády vhodné i pro dia-

betiky a celiaky a mnohé jiné zdravé pamlsky.
Kromě zdravých potravin si můžete vybrat i
produkty přírodní lékárny – přípravky na klouby (tablety i krémy), probiotika pro děti i dospělé, vlákninové přípravky, prostředky na první pomoc při kašli a nachlazení i prostředky na
podporu imunity. Nabídku doplňují přírodní
kosmetika (i v krásných dárkových baleních),
vodní ﬁltry či unikátní české produkty ZDRAVÁ LAHEV a ZDRAVÝ BOX. Ze široké nabídky si vybere opravdu každý. Komu by výběr
nestačil, může využít i rozšířenou nabídku na eshopu www.skladackazdravi.cz a v prodejně si
už jen vyzvednout objednané zboží.
Kupóny můžete odevzdat do 31.1. 2014, slosování proběhne 7. 2. 2014 a výherci budou seznámeni s výhrou telefonicky a e-mailem. Svoje výhry si pak mohou vyzvednout do 31. 3. 2014.

Všimli jste si? Ve Vítonicích vzniklo na podzim t.r. nové posezení, kde si můžete
poklábosit se sousedy či známými. Pamětníci snad ocení, že obec navázala na již
zaniklou tradici tohoto místa. V těchto místech totiž takové posezení bývalo - u velké
košaté moruše. Proto jsme toto místo nazvali stejně „U Moruše“. Přijďte se podívat
a posedět, jakmile to počasí dovolí..;-)



Glosa - Procházka Kralicemi
Jedno odpoledne jsme si společně vyšli na
procházku po Kralicích. Nikam jsme nespěchali a jen tak se dívali po okolí. Kritickým
okem jsme sledovali vše a nestačili jsme se divit, co běžně přehlížíme.Těch konkrétních věcí
se nám zdálo hodně, proto je anonymně shrneme.
Rozpadlá zídka od zahrady zarůstá již delší dobu plevelem a brání pravidelnému kosení
trávy, kousek dál je před domem skladiště všeho možného a naproti zaparkovaný veterán již
delší dobu zapouští kořeny. Chodníky propadlé od zapakrovaných aut, vyjeté a rozjeté koleje v zeleném pásu, skladiště dřeva, stavebního
matriálu a stavební suti. Procházku nové klidné ulice hyzdí množství neuklizených psích
exkrementů. Propadlé chodníky nebo cesty
od přípojek nechávají majitele v klidu. Nepořádek na komunikacích vás zavede i k místu
činu - ﬁrmě. Proč píšeme tuto glosu? Protože
se chceme nad vším povznést a hlavně si zamést před svým vlastním prahem. Samozřejmě
se to netýká jenom Tebe - občane, ale i Tebe
– podnikateli! Bohudík ne všech.
NN

To se nám líbí

Kralický zpravodaj. Vydává: Městys Kralice
na Hané, Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice
na Hané, náklad: 500 kusů.
E-mail: zpravodaj@kralicenahane.cz.
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jemné pokožce. Tyto produkty poskytují komplexní, inovativní a profesionální řešení všech
kosmetických problémů a umožňují vytvářet individuální programy pro každého klienta. Všechny kosmetické řady nabízí produkty i
pro domácí péči, které podporují efekt profesionálních ošetření.
Kosmetické ošetření je nedílnou součástí mo-

derního života, prodlužuje mládí a řeší problémy s pletí.
Permanentním make-upem dosáhneme výraznějšího a dokonalejšího vzhledu, vytvoří
se základ pro líčení a jednoduchou každodenní úpravu pleti. Permanentní make-up nejvíce
oceníte v létě
nebo při sportu. Budete výraznější, lehce
nalíčená bez
rizika rozmazání líčidel.
Velmi spokojené jsou klientky, které
mají různé deformace obočí (řídké chloupky, nepravidelný
tvar) a rtů (nepravidelný tvar, jizvy apod.).
Do konce letošního roku 2013 provádím kosmetické ošetření za zaváděcí snížené ceny, za
které je také možné zakoupit dárkový poukaz
platný dva měsíce.

Vyrobila Computer Media s.r.o.

Od 1.11.2013 je nově otevřen kosmetický salon Martiny Spíchalové při kadeřnictví Pavla v
ulici Komárov 165, Kralice na Hané.
Poskytuji kompletní kosmetické služby pro
ženy, dospívající i muže.
Zaměřuji se na komplexní péči o pleť - čištění pleti, chemický peeling, hloubkové čištění
pleti, masáž obličeje, krku a dekoltu, formování obočí, barvení řas a obočí, odstraňování
nežádoucího ochlupení - depilace voskem, parafínové zábaly na ruce, kosmetické kůry, líčení - denní, plesové, svatební a nadstandartní úkony - mikromasáž očního okolí, permanentní make-up.
V mém salonu na vás čeká příjemné prostředí
a ošetření pouze kvalitní kosmetikou.
Pracuji s mořskou kosmetikou německé značky MACON - vlivem jejich produktů je pokožka naprogramovaná k vlastní regeneraci, což
vede k oddálení procesu stárnutí. Díky symbióze vysoké kvality produktů MACON s pravidelnou denní péčí o pleť významným způsobem přispívá k mladistvému vzhledu a velmi

