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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, čtenáři zpravodaje,
v aktuálním zpravodaji naleznete obvyklé informace o dění v našem městysu a také
o místních příspěvkových a neziskových organizacích, spolcích, ale také od vás, kralických
občanů.
Příznivé zimní období nám dovolilo provést
stavební úpravy na radnici. Bylo vybudováno
nové sociální zařízení pro naše zaměstnance,
ale i pro knihovnu a soubor Klas, který získal
i nově zrekonstruovanou místnost pro uložení
svých krojů a jiných potřeb. Z Operačního programu životního prostředí jsme pro naše občany
získali štěpkovač a kompostéry na biologický
odpad. Je velká škoda, že někteří na tuto výzvu nereagovali, neboť druhá žádost již nebude
podpořena. Započali jsme s novým územním
plánem, který má být v digitálním provedení
. Vyšli jsme vstříc našim spoluobčanům, kteří projevili zájem o úpravu návrhu územního
plánu před jeho schválením. V únoru se mladší fotbalisté zúčastnili turnaje v Nezamyslicích
a sokolské šibřinky zakončily plesovou sezónu. V březnu jsme uvedli novou ředitelku
mateřské školy paní PaedDr. Libuši Vrbovou.
Naši radnici, mateřskou školu a základní školu navštívilo vedení firmy Windmöller + Hölscher Czech s.r.o., Háj 357 v Kralicích na Hané
a předalo dětem dárky. Dokončili jsme poslední úpravy pomníku I. a II. světové války ve Vítonicích včetně výsadby zeleně. Díky počasí
jsme začali s opravou chodníků v ulici Zátiší
. Vandalové nám zničili oplocení u dětského
hřiště a sokolského parku a obložení na sokolovně. I toto jsme napravili. S jarním úklidem
byl organizovanán první sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu, pořádaný 3 x ročně. Hanácký soubor písní a tanců Klas Kralice
na Hané pozval kralické občany do Městského divadla v Prostějově na pořad „Plke, plke,
plkačke“. Zastupitelstvo městyse společně
se sborem pro občanské záležitosti pozvalo seniory na pravidelnou besedu. V kulturním pásmu vystoupili žáci mateřské a základní školy
a taneční skupina Druhý dech. V dubnu jsme
na radnici slavnostně přivítali nově narozené
děti a svátky jara - Velikonoce - nám tradičně

Občasník městyse
připomněli chlapci ze souboru Klas. Místní
sokolové nás pozvali na pálení čarodějnic, žáci
ZŠ a MŠ opět sbírali starý papír. Svazek obcí
Prostějov - venkov pozval všechny občany
na akci „Na kole za poznáním Olomouckého kraje“ a koncem května zastupitelstvo
zorganizovalo společný zájezd do Jeseníků.
Začátkem června jsme mohli navštívit již
13. Kralecke klebete a Vítoňské hody. Svazek
obcí Prostějov - venkov pořádal ve Výšovicích dětské olympijské hry. Velmi úspěšně nás
děti reprezentovaly. Před prázdninami jsem
se v prostorách radnice slavnostně rozloučil
se žákyněmi 5. třídy a slavnostně jsme přivítali i budoucí prvňáčky z mateřské školy, kteří
v září zasednou do školních lavic.

Základní škola pro nás připravila indiánské
odpoledne, v mateřské škole děti a rodiče zorganizovali zábavné ukončení školního roku.
Začátkem července se občané sešli v parku
s poslankyní Evropského parlamentu MUDr.
Olgou Sehnalovou, místopředsedou Senátu
ČR Ing. Zdeňkem Škromachem a senátorkou
Boženou Sekaninovou na pozvání Klubu sociálně demokratických žen , Klubu Prostějovských vozíčkářů, Vlasteneckého sdružení
Antifašistů a Klubu Onko - Diana . V Kraličkách jsme za velké podpory místních obyvatel
dokončili práce na úpravě terénu pro posezení
včetně výstavby dětského hřiště. Zaměstanci úřadu vymalovali místnosti v mateřské
a základní škole, pravidelně uklízeli po návsi,
sekali trávu apod. Na srpnovou Marii pořádáme již desátým rokem hodové slavnosti.
V letošním roce jsme poprvé uspořádali jarmark na sokolském hřišti, kde byl také luna-
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park, doprovodný program a občerstvení.
Rozhodnutí bylo správné, jak jsme se od návštěvníků hodových slavností dozvěděli.
V době, kdy bude vycházet zpravodaj, určitě
budeme pracovat na dotačních titulech, ve kterých jsme uspěli s dotací na zateplení základní
školy, výměnu oken na radnici a hasičárně, zakoupení zametacího a uklízecího stroje. V mateřské škole upravíme hřiště přírodního typu
a bude provedena revitalizace vodního toku
Valová – získali jsme příspěvek na zhotovení
projektové dokumentace. Započnou také přípravné práce na vybudování chodníků na ulici
Čechůvská. Tato akce bude probíhat ve spolupráci s Olomouckým krajem, který je vlastníkem a bude provádět opravu komunikace. Během příštího roku bude v lokalitě Na Výsluní
postaveno hřiště pro děti i park pro seniory.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem, kdo se podílejí na zvelebování životního prostředí kolem nás, na organizaci kulturních a společenských akcí. Děkuji všem, kteří
úspěšně reprezentují náš městys, děkuji Vám
všem, že nás na pořádaných akcích přijdete
svou účastí podpořit.
Pavel Kolář, starosta
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Opustili nás ...
Jméno

Datum úmrtí

Vladimír Jirák

31.01.2014

Anděla Vláčilová

23.02.2014

Marcela Veselá

04.04.2014

Libor Suchánek

23.04.2014

František Grepl

19.05.2014

Přivítali jsme ...
Jméno
Anna Kadlčíková
Maxim Vychodil
Karin Brlicová
Ondřej Bednář
Štěpán Horelica
Jaroslav Kouřil
Narin Bašič
Miroslav Urbánek
Eliáš Žitný
Lukáš Marci
Julian Rozehnal
Lukáš Kašpárek
Martin Kumžák
Mikuláš Richtr
Julie Krchňáková

Datum narození
14.01.2014
14.01.2014
01.03.2014
20.03.2014
07.04.2014
10.04.2014
18.04.2014
21.04.2014
01.05.2014
10.05.2014
04.06.2014
27.06.2014
26.07.2014
28.07.2014
31.08.2014

Akce, které připravujeme
(2014-2015)
23. - 24. 11.2014 Zastávka vojáků na cestě do
Slavkova - bitva tří císařů
13.12.2014

Soubor Klas
- adventní posezení

1.12.2014

Rozsvícení vánočního
stromu

16.1.2015

Ples Místní akční skupiny
Prostějov - venkov

7.2 a 14.2.2015 Hanácký bál
19.4.2015

Beseda s důchodci

6.6.2015

Kralecky klebety

15.-16.8.2015

Hodové slavnosti

12.12.2015

Adventní zastavení

Dotace získané ve volebním období 2010 - 2014 (v tis. Kč)
Rok 2010:
507.769,5.560,15.185.722,300.000,100.000,16.099.051,- Kč

Úřad práce - pracovníci na veřejně prospěšné práce
Olomoucký kraj - výdaje jednotek SDH
ROP Ol. kraje - rekonstrukce místních komunikací
MMR - Dětské hřiště U Pivovaru
Olomoucký kraj - 3. místo v soutěži Vesnice roku
celkem rok 2010

Rok 2011:
525.447,3.465,2.700.000,3.228.912,- Kč

Pozitivní hodnocení městyse
Posuzovaný městys Kralice na Hané převyšuje rámec srovnatelných subjektů.Ekonomické
ukazatele prokazují velmi dobrou finanční stabilitu.Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady
dalšího rozvoje.

Úřad práce - pracovníci na veřejně prospěšné práce
Olomoucký kraj - výdaje jednotek SDH
MMR - infrastruktura k výstavbě 54 RD
celkem rok 2011

Rok 2012:
163.845,9.000,227.756,500.000,10.000,910.601,- Kč

Úřad práce - pracovníci na veřejně prospěšné práce
Olomoucký kraj - výdaje jednotek SDH
Ministerstvo školství - Základní škola - oblast podpory vzdělávání
Olomoucký kraj - rekonstrukce veřejného osvětlení
Olomoucký kraj - 100. let výroční založení ZŠ
celkem rok 2012

Rok 2013:
509.059,- Úřad práce - pracovníci na veřejně prospěšné práce
200.000,- Olomoucký kraj - zpracování nového územního plánu
709.059,- Kč celkem rok 2013
Rok 2014:
793.044,170.443,120.000,1.500.000,- (cca)
2.000.000,- (cca)
800.000,- (cca)
1.000.000,- (cca)
900.000,- (cca)
7.283.487,- (cca)

MŽP+SFŽP - příspěvek na kompostéry a štěpkovač
Úřad práce-příspěvek na veřejně prospěšné práce, 1-7 měs. /2014
Olomoucký kraj - rekonstrukce vozidla SDH
Energetické úspory - ZŠ (realizace 9-12/2014)
Energetické úspory - budova úřadu - realizace 9-12/2014
SFŽP - snížení prašnosti - zakoupení zametacího stroje -9-12/2014
Mateřská škola - zahrada přírodního typu - 9-12/2014
Revitalizace toku Valová - projektová dokumentace
celkem rok 2014

28.231.110,- Kč
Celkem volební období 2010 - 2014
(cca)
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Z činnosti TJ Sokol Kralice na Hané
Nový rok nastartoval opět celou řadu akcí,
které naše Tělocvičná jednota pořádala.
Ze sportovních rádi připomínáme pravidelné cvičení žactva pod vedením Dáši Krejčí. Sportovní rok začíná již v únoru, kdy
se pořádá okresní župní přebor v plavání.
Naše jednota se ho pravidelně zúčastňuje.
Letos to byli 3 žáci a 6 žákyň, opět s dobrými
výsledky. Bratři Pospíchalové obsadili první
místa ve svých kategoriích. Mezi další akce
patří župní přebor v gymnastice a šplhu. Zde
dosáhli 2 žáci a 4 žákyně také dobrých výsledků. Soutěž v lehké atletice proběhla již
po čtvrté. Čtyři naši žáci a tři žákyně opět
dobře zabodovali. Mezi nejlepší patřil Jarda
Pospíchal, který se umístil ve své kategorii
na druhém místě a stal se přeborníkem župy.
Družstvo našich žáků také posílilo Prostějovskou župu na závodech OVOV – Odznak
všestrannosti olympijských vítězů. Naše
župa již po druhé zvítězila.

Začátkem června pravidelně pořádáme
pro všechny děti Dětský den. Na programu jsou různé sportovní závody konané
na ploše cvičiště sokolského parku. Byli
jsme překvapeni, kolik máme menších
i větších závodníků doprovázených rodiči,
kteří se zapojili do dětských her a sportovních disciplín. Proto doufáme, že po dokončení oprav v naší sokolovně nám dětských
i dospělých cvičenců přibude. Rádi je
všechny přivítáme!

Mezi společenské akce patří tradiční
šibřinky, jak pro děti, tak i pro dospělé. Dětské masky se nám ani nepodařilo
spočítat, tolik jich bylo! Každým rokem
jsou nápaditější, hezčí, a to se týká i masek „dospěláků“! Letos jich bylo totiž víc
než návštěvníků. Mnozí možná pochybovali o rychlosti oprav stropu v sokolovně
a to je od návštěvy odradilo. Na obou akcích proběhl pěkný doprovodný program
a v tombole byly nabízeny krásné ceny. Děkujeme všem organizátorům i sponzorům.

Doufáme jen, že v příštím roce se sejdeme
ve větším počtu. Již nyní všechny zveme!
Při letošním jedenáctém ročníků pálení čarodějnic bylo velmi chladné počasí,
ale vytrvalí účastníci byli spokojeni jak
s bohatým programem, tak i s nabízenými
specialitami. Máme však i špatnou zkušenost. Neznámí vandalové zlikvidovali
nový plot kolem parku! Díky pracovníkům
městyse se podařilo plot opravit ještě před
samotným „pálením“, za to patří velké poděkování!

Dětské hry Svazku obcí Prostějov-venkov
Jako každým rokem,tak i letos se konaly Dětské hry Svazku obcí Prostějov-venkov v sobotu 21.6.2014 v zámeckém parku Výšovice.
Velmi krásné druhé místo patřilo starším žákům z Kralic na Hané a ti mladší se umístnili

na pěkném čtvrtém místě.Všichni kraličtí žáci
bojovali Fair Play a velmi úspěšně reprezentovali náš městys Kralice na Hané, proto jim
patří velký dík.
Pak

Sbírka vršků pro Esterku
Před sedmi lety byla, v tom čase školačka
1. třídy Ester Láznová z Bystřice pod Hostýnem,
s rodiči na dovolené v Egyptě, kde jí srazil taxík a ujel. Ester při nehodě utrpěla těžká zranění
a zůstala nehybná. Upadla do kómatu, kde zůstávala asi jeden měsíc. Díky péči lékařů a pobytu
v mnoha léčebných zařízeních se Ester posadí,
ale sama se neudrží na nohou. Její léčba je finančně velice náročná a rodiče ji sami nezvládají. Proto přišel od dobrých lidí nápad získávat
potřebné finance mimo jiné i prostřednictvím
sběru plastových víček od nápojů. Občanské

sdružení Kralice se o tomto záslužném počinu
dozvědělo od paní A. Mádrové, která tímto způsobem Esterce pomáhá již několik roků. Rozhodli jsme se také zapojit a přidat pomocnou
ruku. S laskavým svolením paní Lenky Bušínové ze smíšeného zboží LENKA bude před jejím
obchodem zřízeno sběrné místo, kde prosíme
všechny, kdo budou ochotni tímto způsobem
Esterce pomoci, ať tak učiní. Členové Občanského sdružení Kralice děkují všem dobrým lidem za každý přinesený jednotlivý vršek!
Občanské sdružení Kralice
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Hanácký soubor Klas
Milí čtenáři,
tento příspěvek jistě potěší všechny příznivce
Hanáckého souboru Klas a jeho bývalé členy.
V roce 2013 jsme absolvovali 20 vystoupení
a zájezdů a uspořádali 3 vlastní náročné akce:
Hanácké bály, Kralecky klebete a Adventní
zastavení. Těší nás zájem kralických občanů,
kteří nás svou účastí podporují.

Společně se souborem Haná z Velké Bystřice,
ženským sborem a mužským sborem Rovina
jsme provedli rekonstrukci hanácké svatby,
jak vypadala před 150-ti lety. Projekt „Hanácká svajba“ byl poprvé uskutečněn v roce 2005
ve Strážnici. Zúčastněné soubory byly vyznamenány cenou Laureát strážnických slavností.
Tuto událost jsme tedy oživili v květnu 2013
ve Velké Bystřici v pořadu Slavnosti kroje.
Předcházelo jí několik společných zkoušek,
ale bohužel kvůli špatnému počasí se svatba
nakonec konala v prostorách zámku ve Velké Bystřici. Přesto měla velký ohlas u diváků
a moc se líbil ženich s nevěstou z našeho
souboru. Další ukázka této Hanácké svatby
se uskutečnila dva týdny poté na Horním náměstí v Olomouci. Krásné kroje, svatební písně a zvyky obdivovalo mnoho Olomoučanů,
kteří vydrželi stát celé dvě hodiny po dobu
vystoupení.
O týden později jsme Hanáckou svatbu předváděli opět v nádherném prostředí. Tentokrát
v Uherském Brodě na nádvoří muzea, kde je
vytvořen pěkný amfiteátr. Tam si každý rok
pořadatelé zvou folkloristy z jiného kraje,
aby předvedli svatbu, jak u nich kdysi vypadala. Diváci byli nadšeni a místní noviny psaly o naší svatbě, že něco tak krásného nebylo
v Brodě dosud k vidění. Hanáckou svatbu
ve zmenšeném rozsahu jsme ukázali také divákům na Kraleckéch klebetách. Ještě nás čeká
jedno setkání s touto svatbou. Bude se konat
letos v říjnu v Hanáckém skanzenu v Příkazích
u Olomouce. Štáb filmařů natočí dokument,
aby byly naše krásné zvyky, písně a kroje zachovány pro budoucí pokolení.
Každým rokem se pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje koná Setkání Hanáků na růz4

ných místech naší Hané. V září loňského roku
se uskutečnilo v Prostějově. Bohužel nám
nepřálo počasí a celá akce proběhla v Kulturním a společenském centru. Zahájil ji krásnou
jadrnou hanáčtinou olomoucký hejtman Jiří
Rozbořil. Následovalo sčítání krojovaných
Hanáků a pokračovalo se různými soutěžemi,
ze kterých si náš soubor přivezl mnoho cenných
výher. Program pokračoval bujarou zábavou
a tancování a zpívání nebralo konce. Vždyť
se spolu sešlo na 600 Hanáků ze všech koutů Moravy i Čech! Všechny mrzelo, že nám
nepřálo počasí. Věříme, že letos v září, kdy
se uskuteční 5. Setkání Hanáků v Zábřehu
na Moravě, bude už svítit sluníčko.

Naše děti z Klásku a Klásečku také nezahálejí.
Kromě pravidelných vystoupení na Klebetách,
Adventu a Hanáckých slavnostech jsou zvány
na různé akce v okolí. Tančily v Lutíně, Tovačově, Prostějově a kluci z Klásku i Klásečku
se každoročně těší na „Honění Jidáša“ o Velikonocích.
Rok 2014 jsme zahájili Hanáckými bály
a v únoru přijali pozvání na Moravský ples
do Prahy. Je to krásná neformální přehlídka

moravského folklóru. V nádherných sálech
Národního domu na Smíchově zněly písničky ze všech koutů Moravy a účinkující
se předváděli, aby Pražanům ukázali to nejlepší,
co každý ve svém regionu má. Když zaznělo
„Hroške zrajó“ v podání našich muzikantů
a zpěváků, ztichl celý sál a s obdivem pak všichni sledovali naše vystoupení. Celý ples má vynikající atmosféru a my jsme v krojích zůstali
až do rána.
Na jaře jsme vystupovali na několika místech v okolí a v červnu jsme byli pozváni
na Mezinárodní folklorní festival do Frýdku-Místku. Zúčastnilo se ho 7 zahraničních a 6 našich folklorních souborů. Festival má výbornou úroveň. Hlavní program
se odehrával na krásném náměstí. Počasí
trošku zlobilo. Když začalo pršet, účinkující i diváci se schovali pod podloubí,
ale brzy opět vysvitlo sluníčko, pódium se
vysušilo a festivalová podívaná pokračovala dál. Průvod městem sledovaly stovky přihlížejících. Někdy v budoucnu
se na tento festival opět rádi podíváme.
V srpnu jsme se zúčastnili festivalu, tentokrát
ve Francii v Port-Sur-Saone. Po návratu
jsme tančili na hodech v Kralicích, v Pivíně
na „Domlácené“ a čekají nás Hanácké slavnosti v Prostějově, ve Velké Bystřici a v Zábřehu. Stále máme plno práce s nácvikem
nových tanců, praním a žehlením krojů,
abychom dobře reprezentovali náš soubor,
městys Kralice na Hané i celou Hanou.
Zveme všechny naše „fanóške“ 13. prosince
do Kulturního domu v Kralicích, kde se uskuteční další ročník Adventního zastavení.
Za soubor Klas Eliška Slezáčková

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Hasiči v Kralicích ještě nevymřeli!
V posledních pár letech zažili hasiči v Kralicích citelný úpadek v činnosti vlivem naprostého nedostatku mladých lidí až do takového stavu, že nebyli schopni složit závodní
družstvo pro soutěže v požárním sportu ani
na základní okrskové kolo. Dařilo se nám
pouze udržet zásahovou jednotku pro výjezdy, avšak ani to nebylo jednoduché.
V posledních měsících se pomalu začíná
dařit oslovovat děti a mládež a budit v nich
zájem o hasiče. Podařilo se i opravit techniku pro závody tak, aby se na jaře dalo začít
s pořádnou přípravou na závodní sezónu. Obrovskou zásluhu na tom má naše zastupitelstvo v čele s panem starostou Kolářem, který nám s pomocí pana starosty z Bedihoště
panem Zipsem dokázal zajistit dotaci z kraje
na kompletní přestavbu naší stařičké avie,
která již nevyhovovala dnešním požadavkům na zásahovou techniku. V našich očích
sklidil úspěch hasičský stánek s hrami a soutěžemi, ve kterém si děti vyzkoušely spojovat hadice, stříkat na terč nebo si namalovat

obrázek. Stánek byl součástí naší prezentace
při letošních hodových slavnostech v Kralicích konaných v sokolském parku. Hasičská
prezentace byla zahájena ukázkou zásahu při
drobném požáru, který se sice nepovedl úplně
dle našich představ, ale účel splnil. Po zásahu bylo naše nové auto vystaveno k prohlíd-

ce zájemcům, kterých díky propracovanému
vnitřnímu i vnějšímu osvětlení přibývalo
i po setmění. Na závěr bych uvedl, že bychom
byli rádi, kdyby se do našich řad přidali nejen další děti a mládež, ale i ochotní dospělí,
co by nám pomohli tuto omladinu vést.
Jan Gottvald

16. březen 2014 – Beseda se seniory
16. březen 2014 to je datum, na které jsme pozvali kralické seniory na tradiční besedu. Zahájení připravily děti z mateřské školy a základní
školy. Všichni přítomní senioři s nadšením sledovali program, protože na jevišti účinkovali
jejich vnuci a vnučky. Závěr kulturního programu patři taneční skupině "Druhý dech", která
nám skutečně „vyrazila“ dech svým perfektním
vystoupením nazvaným "Tenkrát na Západě".

V příjemném prostředí se sousedy a při sklence
vína nám zábavu zpestřila hudba pana Černovského. Důkazem toho, že jsme si měli všichni
o čem povídat, byl odchod až ve večerních hodinách. A jak příští rok? Opět stejný . V programu nazvaném „Kralice Kralicím“ vystoupí
místní příspěvkové organizace a soubory. Besedovat se bude opět při sklence vína a příjemném
poslechu pěkných písníček a melodií.

V letošním roce proběhlo ale také něco nového. Za všestranný rozvoj městyse byli oceněni diplomem paní Květoslava Švédová a pan
Vladimír Sedláček. Již nyní na úřadě můžete
podávat návrhy, kdo ze seniorů bude oceněn
v roce 2015.
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Hodové slavnosti 2014
Již desátým rokem Zastupitelstvo městyse
Kralice na Hané pořádá dvoudenní hodové
slavnosti. V letošním roce jsme nastínili, jak
by to mělo být v letech následujících. Sobota
bude patřit kralickým spolkům a jejich hostům, v předvečer proběhne program pro děti,
večer program pro dospělé s následující hodovou zábavou. V neděli dopoledne bude sloužena mše svatá, uskuteční se jarmark a zábavné
odpoledne pro děti.

Letošní hody se opravdu vydařily. Sobotní
odpoledne zahájili velmi úspěšně naši hasiči, dále soubor Klas s programem "Či só
hode? Naše." Příjemně nás překvapili přátelé
ze Slovenska s folklorním pořadem Prašičan
a Tesár. Cirkus Láska pobavil nejen malé diváky. Všichni jsme se těšili na živé vystoupení
skupiny Monogram a jejího sólisty Víti Vávry.
Hodová zábava ukončila sobotní den. Příznivci kopané zhlédli na místním fotbalovém hřišti
derby mistrovského utkání, v němž mužstvo
"A" FC Kralice na Hané bodovalo.

V neděli od šesté hodiny ranní pracovníci úřadu městyse uklízeli park a chystali vše
na hodovou neděli. Ráno se sjížděli do parku
prodejci, v kostele proběhla slavnostní mše
svatá, do parku se sjelo přes 20 motorkářů
a před obědem děti zhlédly moc pěkné loutkové představení. Po obědě ještě pro děti Salon
Charisma připravil vlasovou a nehtovou show.
Sportovci sledovali na hřišti fotbalový zápas
mužstev "B" FC Kralice na Hané s Určicemi
"B", který skončil remízou.
Co závěrem dodat? Letošní hodové slavnosti
byly prostě super. Proto mi dovolte poděkovat
všem, kteří přispěli a podali pomocnou ruku
při organizaci a průběhu hodových slavností.
Děkuji hasičům, HSPT Klas Kralice na Hané,
fotbalistům FC Kralice na Hané, děkuji sokolům za perfektní organizaci a obsluhu. Děkuji
našim zaměstnancům a hlavně Vám, kteří jste
přišli a příjemně s námi strávili dva dny hodových slavností. 			
P.K.
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Z kralické farnosti
První svaté přijímání
V uplynulém školním roce se 5 dětí naší farnosti
svědomitě připravovalo na jednu z nejkrásnějších a nejdůležitějších událostí ve svém životěpřijetí Pána Ježíše do svého srdce. Pro křesťany je
to důležitý milník jejich života, jedna ze zastávek
vedoucí k dospělosti. Celá sláva se uskutečnila v neděli 15.6.2014 v našem farním kostele.
O den dříve děti připravily svá srdce ve svátosti
smíření a v neděli tuto skutečnost podtrhly bělostným šatem. Na důkaz Kristovy přítomnosti
nesly děti zapálené svíce, které poprvé rozžali
rodiče při jejich křtu. Kostelem se celou mši nesla slavnostní hudba Scholy z Prostějova. Při mši
se aktivně zapojili také rodiče dětí. Tato slavnost
byla vyvrcholením celoroční přípravy pod vedením paní Mgr. Heleny Kapounkové, která dětem
byla nablízku jak milým slovem, tak laskavým
pohlazením. I skrze její působení si děti mohly

lépe uvědomit Kristovu přítomnost v každém
člověku. Budiž jí za to velký dík!
Pěkné je také to, že téměř všechny děti spolu
navštěvují stejnou třídu na základní škole a mohou se tak navzájem podporovat při svém dalším úsilí být Bohu co nejblíže.
Kateřina Vychodilová

I. ročník pěší poutě z Kralic do Dubu nad Moravou
Slunečného rána dne 8. května na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, se vydalo celkem 35 lidí od farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích na Hané na
devítikilometrovou pouť do Dubu nad Moravou. Pouť se nesla ve znamení Panny Marie –
vždyť oba kostely jsou zasvěceny právě Panně Marii a navíc přesně na tento den připadal
její svátek. Putovali jsme předem připravenou
trasou, která vedla hlavně po polních cestách,
a tak jsme si mohli užít krásný den bez hluku aut. První zastávka byla v Hrdibořicích,
kde jsme se v kostele krátce pomodlili a poté
hned pokračovali dál. Druhou zastávkou byl
Svárov, malá osada za Hrdibořicemi. U malé
kapličky ve Svárově jsme posvačili a vydali
se dál. To už jsme se každým krokem přibližovali k dominantě Dubu nad Moravou – chrámu Narození Panny Marie, který byl vidět
už od Kralic. Když jsme dorazili do Dubu, P.
Josef Glogar, otec z prostějovské farnosti sv.
Kříže, který s námi celou pouť šel jako duchovní doprovod, celebroval přímo v chrámu

mši svatou jako zakončení celé zdařilé poutě.
Při mši svaté jsme přinesli Bohu všechny své
prosby a úmysly, které jsme nesli celou cestu
ve svém srdci. Po bohoslužbě jsme se rozešli
zpátky do svých domovů – někteří autobusem, jiní autem a našlo se i pár odvážlivců,
kteří se vydali domů pěšky, přestože počasí
odpoledne už tolik nepřálo.
A jak vznikla vůbec tato myšlenka uspořádat pěší pouť? Napadlo nás, že by byla škoda nevyužít to, že máme kousek od Kralic
takové významné poutní místo a vlastně
si to ani neuvědomujeme a bereme to jako
součást našeho života, že „tam ten Dub je“.
Proto jsme se rozhodli udělat takovou krátkou, nenáročnou pouť, které se může zúčastnit skoro každý…
Zveme vás i v příštím roce na tuto pěší pouť,
která by se měla opět uskutečnit na státní
svátek 8. května. Na stránkách zkral.ic.cz najdete fotografie z letošní poutě a informace
o dalším ročníku.
Jan Kapounek

Slyšeli jste někdy
o MISIÍCH?
Nedostatek vody, hlad, bída, infekční nemoci
a vysoký počet lidí nakažených virem HIV/
AIDS, nemožnost se vzdělávat, děti v nebezpečí. To jsou pojmy, které se nás netýkají.
Všem nám teče voda z vodovodu, supermarkety překypují po celý rok zbožím veškerého
druhu, máme kde nocovat, máme si co obléci,
my i naše děti jsme řádně proočkováni proti
všem možných nakažlivým nemocem, už od
dob Marie Terezie je zavedena povinná školní docházka, naše děti mohou usínat v klidu
a bezpečí za zamčenými dveřmi našich domovů… a přece tomu tak není všude ve světě:
• Uganda - problém „dětských vojáků“, unesených dětí, které jsou pod pohrůžkami ztráty
vlastního života nuceny střílet vlastní lidi
• Zambie - svou vysokou úmrtností na AIDS
se celosvětově řadí na osmé místo
• Bangladéš - děti vykonávají každodenní těžkou
práci na rýžových polích, jsou velmi často sirotci
• Srí Lanka - tíživá situace válkou poznamenané země, spousta sirotčinců
• Papua-Nová Guinea - chudoba, šíření
zhoubných nemocí
Zmírnit tato utrpení se snaží celosvětový projekt Papežských misijních děl, ke kterému byla
naše farnost před několika lety přizvána. Děti
v Misijním klubku poznávají kamarády z těchto
zemí, jejich radosti i potřeby. Naše děti si každý
týden mohou odepřít nějakou sladkost a hodnotu té sladkosti uspořit do misijní pokladničky
(překvapivé je, že na tento „Misijní bonbónek“
šetří i děti v misijních zemích!). Tyto částky pak
posíláme dále, aby mohly dorazit potřebným.
Velikou radost dětem dělá výroba všelijakých
drobných předmětů, které pak využíváme při
misijních jarmarcích, které se konají v době
postní před Velikonocemi a o adventu v našem
kostele, a taky nezapomínáme využít příležitosti o kralických hodech, abychom tuto možnost
představili i těm, kteří nejsou věřící.
Dospělí se mohou také zapojit svými modlitbami
za lidi těchto zemí, mohou týdně šetřit určitou částku, které se říká „Misijní chléb“ a dle svých možností mohou věnovat výrobky do misijních jarmarků
nebo právě mohou na jarmarcích přispět pro zdar
tohoto díla. Vždy celé částky, které utržíme, posíláme do Papežských misijních děl, aby se tyto peníze
dostaly co nejdříve a účelně všem potřebným.
A ještě zbývá zodpovědět otázku, co jsou misie: materiální, finanční a duchovní pomoc.
Vztahuje se hlavně na chudé země světa,
ale duchovní misie jsou potřeba např. i v ČR.
Chcete se dovědět ještě něco více? Navštivte
stránky: www.missio.cz
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Výlet - v srdci Jeseníků a jejich podhůří
Jako každoročně i letos se uskutečnil poznávací zájezd pořádáný Úřadem městyse Kralice na Hané. Datum padlo na 30. - 31. květen
2014, což bývá obvykle nejkrásnější období
v roce. Ovšem tentokrát si s námi příroda
zalaškovala. Jeseníky, které byly cílem naší

cesty, postihl ukrutný déšť a chlad. Nicméně
naše touha po poznání a zážitcích nám pomohla tuto vadu překonat. Úvodní zastávkou byl pivovar v Hanušovicích , kde nám
byla poskytnuta odborná přednáška s prohlídkou, následovala ochutnávka čtyř druhů
piva, což znalci samozřejmě ocenili. Ale čas
tlačil, prohlídka přečerpávací stanice "Dlouhé Stráně" byla termínovaná. Tato exkurze
byla opravdu něco unikátního. Přečerpávací
vodní elektrárna pochází z let 1978 - 1996.
Dolní nádrž ve výšce 780 m n.m. , horní
ve výšce 1348 m n.m. , je tedy nejvýše položeným , byť umělým jezerem u nás. I přes
drsnější počasí jsme neodolali a podnikli pěší
procházku k horní nádrži, odkud se otevírá
nádherný kruhový pohled na celé Jeseníky. Přímo proti nám se tyčil masiv Pradědu,

další cíl našeho putování. Obrovskou výhodou byla možnost vyjetí autobusu až nahoru
k objektu. V letech 1970 - 1980 tady vyrostla
145 m vysoká telekomunikační věž s meteorologickou stanicí, restaurací a vyhlídkou.
Rozhled z této nejvyšší moravské hory - 1492
m n.m. - mohl být impozantní, ovšem musí
přát počasí. Takže jsme spěchali do útulně vyhřáté poustevny na Ovčárně. Tou byl luxusní
horský hotel, který nás hýčkal a uspokojoval
naše potřeby po celý večer a noc. Bonusem
zde byla možnost využití fit centra a wellnes,
čehož mnozí s povděkem využili. Po kuli-

nářsky vyvedené večeři následoval společný
večírek s živou hudbou a dalším občerstve-

ním. Ráno po bohaté snídani jsme odjeli
do lázní Jeseník, prostírajících se na svazích
Jeleního hřbetu. O slávu tohoto místa se přičinil místní rodák Vincenc Priessnitz, přírodní léčitel a zakladatel vodoléčby. Zdejší lázně

získaly světovou proslulost i díky značnému
množství léčivých pramenů - evidováno je
jich na šedesát. Vzhledem k tomu, že počasí
se k nám tento den zachovalo velkoryse, mohli jsme si některé venkovní koupele alespoň
z části vyzkoušet. Po obědě následoval odjezd do Velkých Losin, zde byla naplánovaná
prohlídka další významné technické památky - papírny na ruční papír založené Žerotíny
koncem 16. století. Jedná se o nejstarší nepřetržitě pracující papírnu ve střední Evropě.
Uvnitř je stálá muzejní expozice. Kdo se již
setkal s tímto unikátem, mohl navštívit místní
klenot moravské renesance a národní kulturní
památku - zámek, nebo projít jeho nádherně
upravenou barokní zahradu.
Předposlení plánovaná zastávka - věznice Mírov. Po úvodních bezpečnostních procedurách
jsme mohli vstoupit do vnějšího areálu hradu
Mírov, navštívit místní kapli, instalované minimuzeum s kuriozitami, projít ochozem hradeb, sklepením, zhlédnou nábytek vyrobený
místními vězni, a to vše za odborného výkladu
erudovaných zaměstnanců, kteří také odpovídali na naše případné dotazy.
V plánu byla sice ještě poslední akce - "Loštic-

ký tvarůžek", ale vzhledem k pozdní odpolední
době, byl tento jarmark již ukončen. Nezbylo
nám než se vrátit domů. Zůstaly v nás krásné
a neobyčejné zážitky a již se těšíme na další
společný výlet.			
jar
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"Druhý dech" po 4 letech
Dá se říci, že naše taneční a pohybové aktivity zůstávají stále ve stejných kolejích. Zkrátka
nemládneme! Trošku větší potíží je fakt, že se
snížil počet účastníků našeho kroužku a hlavně chybí mužský potenciál. Toto nám zkrátka
znemožnilo provozovat některé dříve nacvičené tance. Ale při provedení roční inventury
jsem zjistila, že frekvence našich vystoupení
zůstává dá se říci stejná. Pozvání dostáváme
hlavně do již známých míst a obcí na zavedené
akce. Je až s podivem, že co se týče vystupování - vede přerovský okres. V těchto místech
se cítíme vždy výborně a podle toho se pozná

i výkon a radost, s jakou tyto obce navštěvujeme. V letošním roce bylo naším "hitem"
tanečně-dramatické pásmo nazvané "Tenkrát
na Západě". Původně jsme tímto chtěli překvapit naše kralické důchodce na tradiční besedě,
ale později jsme s pásmem vystupovali i v Bedihošti, Kojetíně, na kralických čarodějnicích,
v Hrdibořicích, Držovicích, Vitoňských hodech a v Obědkovicích.
Vždy nás velmi mrzí, že během prázdnin a dovolených, kdy je letních akcí nejvíce, musíme
nabídky odmítat, protože choreografie nedovoluje s menším počtem účinkujících vystoupit.

V letošním roce bylo naším „hitem“ tanečně-dramatické pásmo nazvané „Tenkrát
na Západě“.

Samozřejně se setkáváme každý týden za maximální účasti. Je totiž nutné si stále osvěžovat
a procvičovat již naučené. I když někdy reptáme, není to nadarmo a naší tělesné schránce to
jen prospěje. Vždyť pohyb je jednou z nejdůležitějších aktivit člověka. Teď po prázninách
máme co dohánět. V nejbližších termínech nás
čekají akce v Přerově, Tovačově a Kojetíně,
tak nesmíme zklamat a je třeba něčím novým
překvapit.

Z kralických letopisů

Tentokrát jsem se pro příspěvek do této rubriky vypravil do místní školy, kde mi paní ředitelka Mgr. Lenka Nováková ochotně umožnila
listovat ve školních kronikách, za což jí touto cestou ještě jednou velice děkuji! Bylo to
zajímavé čtení jak po stránce faktické, tak co
se týče úpravy a úhlednosti písma. Propracovaný vystínovaný krasopis z období rakousko-uherské monarchie se postupně, jak na stránkách stoupal letopočet, měnil v sice úhledné,
ale již ne tolik důstojné písmo, až nakonec
měl podobu naprosto civilní, místy dokonce
neúhlednou.
Vybral jsem fotografie a popis událostí
o Svátku matek.
Svátek matek oslavila naše škola dne
9.5.1936 veřejnou slavností v sokolském parku. Zahájena byla proslovem řídícího učitele,

po němž následoval pestrý pořad o 13 číslech.
Po slavnosti přednesly děti přítomným maminkám svá přání a darovaly jim květiny, srdéčka
a jetelíčky pro štěstí. Pak byly všechny děti
pohoštěny chutným mlékem a chlebem s máslem, což připravily a darovaly ženy z místního
odboru pro zájmy venkovských žen s předsed-

kyní Marií Smýkalovou, ženou rolníka z č. 26.
Fotografie z oslavy "Svátku matek" pořídil
učitel Jaroslav Ilgner: Průvod obcí "v čele žákyně nesou velké srdce".
Za povšimnutí si myslím stojí obchod naproti dnešnímu úřadu městyse - firma Baťa dorazila i do Kralic... 		
Pavel Dočkal
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Kam se posunuly Kralice za
Jednotně fungující zastupitelstvo a dobře
připravený rozpočet je výhrou pro každou obec
v České republice. Kralické zastupitelstvo, které pracovalo ve výše uvedených letech, mělo
nelehké podmínky v rozhodování a při sestavování a plnění rozpočtu pro daný rok. Prioritou
pro nás byly a jsou děti a mládež, proto jsme
se hlavně zaměřili na mateřskoua základní ško-

vodní přípojky, topení, elektroinstalace, vyměnili okna a dveře. Pro výuku v letních měsících
a k odpočinku žáků jsme v zahradě školy vybudovali nový dřevěný altán. Budovu školy v
letošním roce z boční a zadní části zateplíme.
Žáci školy využívají víceúčelové hřiště vybudované v zahradě mateřské školy.Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší děti, pro které bylo
vybudováno dětské hřiště u pivovaru.Kapacita
mateřské a základní školy plně pokrývá potřeby kralických rodin s dostatečnou rezervou.
V roce 2004 žilo v Kralicích na Hané 1417
obyvatel, k 1.1.2014 1501 obyvatel. To je nárůst

Výstavba lokality Bedihošťská Komárov

MŠ Kralice na Hané
lu. Mateřská škola, která byla postavena v 70.
letech prošla důkladnou rekonstrukcí.Zrekonstruovali jsme třídy, sociální zařízení včetně zázemí pro pracovníky, inženýrské sítě, osvětlení,
provedli výměnu oken a dveří, zateplila se fasáda a oživili jsme její vzhled novými barvami.

Výstavba lokality Na Výsluní

Hlavní třída v Kralicích na Hané před rekonstrukcí
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Vybudovali jsme nové třetí oddělení. Stávající
dětské hřiště v mateřské škole letos nahradíme
novým dětským hřištěm přírodního typu. Na
jeho vybudování se bude podílet SFŽP (Státní
fond životního prostředí).Základní škola prošla
také kompletní rekonstrukcí . Opravili jsme
a vybavili třídy nejen nábytkem, ale i nutnými
školními pomůckami (interaktivní tabule, výpočetní technika). Budova základní školy byla
odkanalizována, zrekonstruovali jsme vodo10

Hlavní třída v Kralicích na Hané po rekonstrukci

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

posledních 10 let (2004 - 2014)
nejen pro navýšení rozpočtu, které každý občan
s trvalým pobytem přinese, ale další velmi důležité aspekty, jako např. naplněnost mateřské
a základní školy.Kralické zastupitelstvo se za posledních 10 let zaměřilo na to, aby do Kralic přibylo více mladých rodin a v Kralicích nebydleli
převážně obyvatelé ve středním a starším věku.
Proto vybudovalo kompletní infrastrukturu v ulici Bedihošťská a Komárov - 22 rodinných domů
a v lokalitě Na Výsluní pro 51 rodinných domů.
Zásadní proměnou za posledních 10 let prošla většina ulic a uliček v Kralicích na Hané.

Výstavba cyklostezky
s Kralicemi na Hané

spojující

Prostějov

Zrekonstruovalo se náměstí, Hlavní třída, Prostějovská, Sportovní, Zátiší, Tichá, U Pivovaru, prostor u sokolovny. Na těchto investičních
akcích se podílel spolu s námi Olomoucký kraj
a na část jsme získali podporu z Evropských
fondů a Státního fondu dopravní infrastruktury.
Dnes můžeme Kralicemi projít suchou nohou
téměř v každé ulici. Pro všechny naše občany
zajišťujeme úklid veřejných prostor před jejich

základní školou, biookoridor Na Výsluní apod.
Opravili jsme na zámku střechu, vyměnili okna,
opravili fasádu, včetně vybudování prostoru pro
podnikatelské účely. Na radnici jsme provedli
rekonstrukci sociálního zařízení pro pracovníky
údržby a knihovny, opravili dvorní trakt. Rekonstruovali jsme část veřejného osvětlení, občané získali zdarma kompostéry na bioodpad.
Pro zajištění přirozeného rozvoje a růstu
celého území, které spravujeme, jsme pořídili nový územní plán. Při jeho pořizování jsme

Pro Sbor dobrovolných hasičů jsme zajistili
opravu požárního vozidla a v letošním roce
provedeme zateplení hasičské zbrojnice.
Při zajištění běžného servisu pro naše občany se snažíme zaměstnat přes Úřad práce místní občany v předdůchodovém věku. Zastupitelstvo se snažilo a snaží o přátelské a korektní
vztahy se všemi místními podnikateli zaměstnávajícími občany Kralic. Spolupracujeme
se Svazkem obcí Prostějov - venkov a Místní
akční skupinou Prostějov venkov o.p.s. Pravi-

Odpočinková zóna v Kraličkách

Rekonstrukce zámku
domy jak v létě, tak v zimě. Pro bezpečnou dopravu mezi Kralicemi a Prostějovem jsme vybudovali stezku pro cyklisty a pěší.
Samozřejmě jsme se také věnovali realizaci menších, ale přesto významných akcí, mezi
které patří vybudování kolumbária na hřbitově,
oprava zídky, márnice a uložiště hřbitovního
bioodpadu. Kompetní opravou prošly i pomníky I. a II. světové války ve Vítonicích a v Kralicích n/H. Vyrostl tzv. „plácek“ - klidová zóna
nejen pro seniory, suchá zídka a nový chodník
u kostela, výsadba zeleně na Prostějovské, před

Ulice v Kraličkách
vyšli vstříc všem podnětům, požadavkům,
ale i námitkám našich občanů.
Každoročně podporujeme, nejenom finančně, místní neziskové a zájmové organizace.

delně pořádáme besedy se seniory, vítáme nové
kralické občánky,slavnostně se loučíme s žáky
páté třídy, pořádáme hodové slavnosti, zájezd
po ČR, setkáváme se s vojáky při cestě do Slavkova a společně rozsvítíme vánoční strom.
To, že Kralice změnily svou tvář, je vidět
z přiložených fotografií vývoje za posledních
10 let. Závěrem chci poděkovat všem členům
zastupitelstva za jejich aktivní přístup, který
po celou dobu volebního období projevovali,
všem pracovníkům úřadu městyse, kteří odváděli a odvádějí obrovský kus poctivé práce.
Vážení občané, přeji Vám hodně štěstí při
výběru nových členů zastupitelstva a našemu
městysu kvalitní, pracovité a odpovědné zastupitelstvo.
11
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Ze života Základní školy Kralice na Hané

Indiánské odpoledne
V pátek 20. června se na školní zahradě sešli
malí i velcí příznivci indiánského způsobu života, aby zde strávili příjemné odpoledne.
Pro děti byla připravena stanoviště, kde
si vyzkoušely různé dovednosti – hod tomahavkem, střelbu lukem, podlézání překážek
aj. Za splnění úkolu dostaly sladkou odměnu
a barevné pírko do čelenky, kterou si vlastnoručně vyrobily.
Pro všechny návštěvníky bylo připraveno
bohaté občerstvení, k poslechu i tanci hrála
a zpívala skupina Záskok. V doprovodném

programu vystoupily děti z kroužku zumby
pod vedením Veroniky Bašné. Indiánský náčelník slavnostně zapálil oheň, který sloužil
k opékání špekáčků nebo jen k ohřátí, protože se navečer ochladilo. V týpí se hrálo
na bubínky a různá chřestidla a tato rytmická
hra podtrhla přátelskou atmosféru. Nechyběla
ani tombola, v níž jste mohli vyhrát hodnotné
ceny nebo nocleh v indiánském stanu.
Poděkování za pomoc při přípravě této akce patří nejen členům KPŠ, ale i všem sponzorům.
Hana Půdová

Projektový den
V pátek 9.5.2014 se konalo projektové dopoledne s názvem „Příroda kolem nás.“ Žáci si vyslechli krátký výklad na téma „Jak se chovat v
přírodě a k přírodě .“ Ve třídách poznávali různé
živočichy, stromy, keře, byliny, vyzkoušeli si na
speciálních pomůckách třídění odpadu. Před školou děti malovaly barevnými křídami a na školní
zahradě si vyzkoušely zasadit brambory, přísady
kedluben a okurek, zasít ředkvičky a mrkev.
Druhá část projektu probíhala v pondělí 23.6.
zhlédnutím ukázek výcviku policejních psů.
Nejen žáci, ale i paní učitelky, obdivovali jejich poslušnost, pozorovali zadržení a zneškodnění pachatele, dozvěděli jsme se informace o samotném průběhu výcviku psů.
Třetí část projektu „Příroda kolem nás“ se uskutečnila v úterý 24.6.2014 na školním dvoře.
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Skupina Vancoš si připravila velmi zajímavou
a poučnou ukázku dravých ptáků, kde si žáci
nejprve vyslechli povídání o sokolnictví, pozorovali ukázky výcviku. Na vlastní oči viděli
sokola, raroha, káně, orla skalního, puštíka,
výra a další dravce. Největší ohlas u dětí měla
kuna na skateboardu.

Jaro v kralické
školní družině
Jarní čas jsme přivítali radostně a činorodě.
Holky i kluci si velmi užívali velikonoční
dílny, které jsme opět pojali ve velkém stylu
– malovali sádráčky, zdobili kraslice a vyráběli pro ně krabičky, z keramické hlíny tvořili
velikonoční vejce, které glazovali pestrými
glazurami. Pro maminky jsme i letos vyzdobili školu, připravili krásná přání a také pásmo
básniček a říkadel určené právě jim. Pro maminkovskou besídku se děti dokonce změnily
v koťata – vlastnoručně vyrobené kočičí masky
a kočičí program (básničky, říkadla a písnička)
měly velký úspěch.

Deštivé dny jsem s dětmi trávila ve třídě školní
družiny – děti soutěžily o malé sladké ceny při
mnoha hrách na koberci, hrály dámu, skládaly
puzzle na čas, kreslily a malovaly ruce, ručky
a ručičky…Ovšem když bylo krásně, tak nám
venku (na školní zahradě) bylo hej – děti hrály hry, kreslily křídami na chodník, neúnavně
hopsaly na trampolíně, chlapci rádi a často hráli
florbal a kopanou, děvčata skákala přes švihadla
a pokoušela basketové míče…Počasí nám přálo i při tradičním kouzelnickém šestiboji. Družinkové děti se také společnými silami staraly
o naši malou školní zahrádku - plely, okopávaly
a zalévaly ředkvičky, okurky, rajčata…

A abych nezapomněla, tři jarní týdny s námi
v družince pracovala studentka pedagogické
školy Karolínka Šípková. Byla moc šikovná
a děti si ji oblíbily.
Jaroslava Formanová, vychovatelka ŠD

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Školka ve škole aneb František a Fanynka vítají předškoláky
Snad všechny děti znají z televizního pořadu
Kouzelná školka dvě kouzelné postavičky –
Františka a Fanynku. Nejsou jen v Kouzelné
školce, ale také v naší škole. Budoucí předškoláčci se s nimi mohli setkat v 1. třídě v tzv.
„školičce“, kde si vyzkoušeli, jaké to je sedět
ve školních lavicích a něco nového se naučit.
A protože správná škola má být škola hrou,
tak i vyučovací hodiny byly pojaty zábavným
způsobem. Na každé hodině budoucí prvňáčky
přivítali František a Fanynka a spolu s nimi byli
vtaženi do děje pohádek, kde byli motivováni
pohádkovým postavám pomáhat. Musím říci,
že děti byly skvělé a velmi pěkně spolupracovaly. Děti měly vždy nachystaný pracovní list
a pohádka byla promítána na tabuli dataprojektorem, který je součástí vybavení třídy. Činnost
dětí se střídala. Zpívaly, kreslily, počítaly, plnily různé úkoly a některé vyjadřovaly pohybem
těla. Celou pohádkou je provázeli naši maňásci
František a Fanynka. Ať už pomáhali Kačence
v pohádce O třech medvědech, kde si procvičili
matematiku, anebo v českém jazyce plněním
úkolů pomohli Jiříkovi osvobodit Zlatovlásku.
V adventu si přišli poslechnout vánoční příběh
o putování do Betléma prostřednictvím osoby
anděla, který jim vypověděl, jak to vše doopravdy bylo. Dojemný byl závěr této předvánoční hodiny, kdy jsme se všichni drželi za ruce
a zpívali koledy.

V květnu před svátkem maminek se děti naučily
pěknou píseň o mamince a vyrobily jí krásný dárek. Předškoláci se u nás ve škole účastnili celkem
4 vyučovacích hodin. Byli nadšeni, těšili se na kamarády v 1. třídě a loučení po vyučování vždy nebralo konce. Ještě když odcházeli z budovy školy,
mávali nám a nemohli se rozloučit. Velmi ráda
na tyto okamžiky vzpomínám, bylo to pro mě
vždy velkou odměnou a na všechny předškoláčky
se už těším 1.září nejen s Františkem a Fanynkou.
Helena Kapounková

Škola v přírodě ve znamení přísloví a deště aneb Snad nám štěstí přálo
Pondělní ráno 25. května 2014 bylo plné shonu
a loučení s rodiči a zároveň plné těšení a očekávání věcí příštích. Autobus odjížděl naplněný
dětmi, taškami, kufry, sladkostmi a všelijakými
svačinkami, krabicemi a bednami se spoustou
materiálu (k poučení i zábavě) na celý pracovní týden. Naším cílem byla Ostružná, přesněji hotel Skiland. Již potřetí. Vždy se nám tam
totiž líbilo. Blízkost vlakového nádraží, krásné
okolí, dostatek prostoru pro dětské hry, vstřícný personál i pohodlné bydlení rozhodly o tom
se tam opět vrátit. Pro děti jsem připravila
opravdu pestrý program, který byl pro tentokrát
motivován nejedním českým příslovím. V pondělí jsme se zabydleli a po obědě podnikli krás-

nou dlouhou procházku po nádherně rozkvetlých loukách, začali jsme se zdobením triček
a hráli hry. V úterý jsme jeli vlakem do Jeseníku. V domě dětí a mládeže byly pro naše děti
připraveny výukové programy – výroba ručního papíru, práce s hmotou FIMO, informace
o historii a životě v Jeseníku a jesenických horách a hra na africké bubny. Děti velmi zaujalo
bubnování, ale i zahrada, historické skleníky
a mývalí slečna, kterou jsme zastihli akorát
při krmení. Cestou zpět nás opět zastihl déšť,
ale to už tady tak je….Ve středu dopoledne
se děti věnovaly školním povinnostem a odpoledne hrály „MNOHONOŽCE“. Hra s podivným názvem děti zaujala a všechny se zapojily
velmi aktivně. Večer jsme si s dětmi trochu „zavýtvarkovali“ – vzniklo mnoho krásných lapačů zlých snů – venku totiž pršelo, jen se lilo.
Čtvrtek byl, bohužel, ve znamení deště - na své
si přišly dobré boty, bundy a pláštěnky. I přes
nepřízeň počasí jsme absolvovali objednanou
prohlídku jeskyň Na Pomezí a vydali se zkrácenou cestou do jesenických lázní. Z výhledů
a slibovaných her nebylo nic, ale záchranu
a chuť voňavých a křehkých oplatků jsme našli
v kavárně Sofie. Do Ostružné jsme jeli o vlak
dřív - zmoklí, zmrzlí a nespokojení – snad ně-

kdy jindy, až bude lepší počasí. Pro déšť jsme
museli zrušit i tradiční táborák s opékáním buřtů a zpíváním u ohně. Sice nám to bylo líto,
ale zabavili jsme se – v klubovně bylo teplo
a sucho, kytaru měla paní ředitelka krásně naladěnou a her, které jsme mohli hrát, jsem měla
připraveno mnoho. A venku lilo a lilo….V pátek se balilo a uklízelo, hledalo a nacházelo.
Po obědě se děti pochlubily vlastnoručně vyzdobenými tričky - vybrat to nejkrásnější byla
opravdu velká fuška!!! No a pak už přijel autobus, vysvitlo sluníčko, my začali nakládat naše
zavazadla a myslet na návrat domů. Konec
dobrý, všechno dobré. Vzpomínky nám vzít nikdo nemůže …a že jsme toho zažili!!!
Jaroslava Formanová - vychovatelka ŠD
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Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace

Co nového v mateřské škole?
Vážení a milí,
dovoluji si Vás oslovit jako nová ředitelka
MŠ a ŠJ Kralice na Hané. Svoji činnost vykonávám od měsíce března 2014. Dříve jsem
dvanáct let pracovala jako školní inspektorka
a posbírané zkušenosti chci postupně přenášet
do péče o nejmladší generaci v Kralicích.
Možná by Vás zajímalo, co se nám v krátké
době čtyř měsíců podařilo.
V první řadě je jistě velkým přínosem pro
městys znovuotevření třetí třídy (je moc pěkná), která se postupně dětmi naplnila tak,
že v současné době jsme požádali příslušné úřady o zvýšení kapacity MŠ na 79 míst.
To znamená, že od ledna do dubna 2014 bylo
přijato k předškolnímu vzdělávání dalších
20 dětí z městysu Kralice či blízkého okolí.
Pro příští školní rok máme kapacitu zcela naplněnou, ale protože bývá pravidlem, že některé děti ještě maminky“ přemluví“ a zůstanou
doma, tak určitě bude několik volných míst
pro ty, kteří si vzpomenou až v září.

Co se nám dále podařilo?
Stabilizovat pedagogický sbor i celý pracovní tým školy. Od března do června bylo v MŠ
celkem pět pedagogických pracovnic, z nich
dvě kvalifikované, tři mladé kolegyně si potřebné vzdělání dokončují formou středoškolského a vysokoškolského studia. Jejich mládí
a částečná pedagogická nezkušenost byla zcela vykompenzována snahou, pozitivním přístupem a zájmem o vzdělávání nejmladších děti.
Od září naše řady posílí další kvalifikovaná
učitelka, která je dobrou hudebnicí a zpěvačkou, což výborně doplní potřeby školy a nahrává založení kvalitního hudebního kroužku.
Podařilo se nám také získat důvěru rodičovské
veřejnosti a zapojit je do spolupráce. V září
si rodiče zvolí své zástupce do vedení neformálního Klubu rodičů a já se budu těšit, že navážeme na krátkodobou úspěšnou spolupráci
z konce uplynulého školního roku. Díky za ni.
Co se týče prostředí mateřské školy, zde se
nám podařilo mnohé. Z uzamčených kabinetů
14

„na vše možné“, jsme vybudovali „dílničky“
pro tvořivou práci dětí, uvedli jsme do provozu
keramickou pec a provedli, spolu s rodiči, první pokusy o výtvarná dílka. Určitě budou pěknou vzpomínkou na mateřskou školu. K zahájení nového školního roku připravujeme také
dílničku v horní třídě, neboť jejich využívání
dětmi se moc osvědčilo. Děti ví, že se zde pouze tvoří a pracuje, že je nutné chránit svůj oděv
(mají pracovní trika), šetrně zacházet s nástroji
a materiály, učí se zde práci dokončit a po sobě
dílničku pečlivě uklidit. V malém prostoru
se jim to už daří velmi dobře. V prázdniny
také byla provedena výměna osvětlení v hernách v přízemí budovy školy, neboť stávající již světelně i bezpečnostně nevyhovovalo
daným kritériím. Následně byl vymalován
celý pavilon 1. třídy a spojovací chodba, která
bude využívána pro prezentaci prací dětí. Bohužel nevyšel projekt přírodní zahrady. Těšíme
se ale v příštím školním roce, že se projekt podaří (ve spolupráci s vedením městysu) a děti
tak získají přímo skvělé podmínky pro environmentální e ekologickou výchovu.
A co jsme v průběhu čtyř měsíců v mateřské škole zažili?
Bylo toho celkem dost. Děti měly možnost
několikrát zhlédnout profesionální divadelní představení v Prostějově i přímo v mateřské škole, měly možnost se zajímavým programem seznámit s prací Policie ČR přímo
v prostorách školy (ukázka vybavení), absolvovaly např. polodenní výlet s hledáním pokladu
u hrubčického zámku, zúčastnily se sportovního dopoledne, které jsme připravili ve spolupráci se ZŠ v Kralicích. Dvojice soutěžících
tvořila vždy dvojice předškoláček a žák, a to
jste měli vidět, jak školáci o naše děti pečovali,
jak jim v závodění fandili a dodávali odvahy.
A jak sportovní zápolení dopadlo? Samozřejmě zvítězili všichni, následovala sladká

i pohybová odměna formou malé diskotéky.
Protože “s jídlem roste chuť“, přemýšlíme
o uspořádání regionální Olympiády, na kterou
bychom rádi pozvali nejbližší školky a poměřili síly v tradičních i netradičních sportovních
disciplínách.

Ke svátku dětí se ty naše vyřádily na skákacím hradu, absolvovaly výlet do ZOO na
Svatý Kopeček. Protože cesta k branám ZOO
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od autobusu byla uzavřena, museli jsme všichni po svých lesním porostem a bylo kupodivu, jak děti šlapaly do kopce i z kopce a ani ty
nejmenší vůbec nenaříkaly. Bylo vidět, že jim
prospívají vycházky do přírody, herní aktivity
na zahradě a na hřišti, které budeme v příštím
školním roce využívat i pro sportovní kroužek.
Jen si můžeme postesknout, že nám na dlouhé
zimní období chybí prostory pro pořádný pohyb ve třídách. Ale nemůžeme mít všechno .

hledali poklad, samostatně provedli řádnou večerní hygienu a ráno se velice divili, jak ta noc
ve školce utekla.
Novou zkušenost s úřadem městysu děti získaly při slavnostním setkání předškoláků s představiteli obce na úřadu, kde obdržely užitečný
dárek - základní potřeby prvňáčka. Na zdar jejich budoucí školní práce si dokonce s panem
starostou a místostarostou přiťukli dětským
„šampáněm“.

Tak to jsou v kostce naše další plány.
Pro ty, kteří by měli zájem sledovat naši činnost
a vůbec život dětí ve školce, jsme zprovoznili webové stránky (www.mskralicenahane.
xf.cz). Pokud budete mít zájem, máte příležitost se obrazně vrátit možná i do svých
dětských let a sledovat, jak se aktuálně daří
malým občánkům Kralic. A aby nezůstalo jen
u fotografií, jeden úsměvný příběh z dětských
her za všechny:
"Výlet do Chorvatska"
Ve druhé třídě jsme zaznamenali laskavou
a úsměvnou konverzaci mezi pasažéry (ředitelkou s pěti dětmi) a pilotem letadla – „kapitánem“, kterého dělal Samuel. Druhým pilotem
byl Matěj, ale ten nic neslyšel, protože měl
na uších traktoristická sluchátka a byl zabrán
do kontroly přístrojů letadla. Na dotaz, kam
a kudy letadlo poletí, „kapitán“ odpověděl,
že do Chorvatska a že poletíme přes Německo
a Bulharsko.

Pěkným zakončením školního roku byla vydařená zahradní slavnost, která byla spojena
s pasováním nejstarších dětí na školáky. Akce
se zúčastnilo mnoho rodičů i hostů z řad rodin
dětí, akci přišli podpořit také zástupci městysu.

Děti se pobavily s pozvaným klaunem, předvedly s lektorkami taneční kreace i znalosti
z angličtiny, opekly si špekáček a ochutnaly dobroty od maminek. Vrcholem zdařilého odpoledne bylo vydražení „dortů“,
které děti vlastnoručně a s chutí nazdobily.

Kdybychom je však nekrotily, tak by možná
ani nebylo čím zdobit, tak jim připravené „suroviny“ chutnaly. Peníze z dražby dortů využijeme na podzimní akci (která bude překvapením) a doufáme, že tím založíme i podzimní
tradici vzájemného setkávání. Budoucí školáci
byli tak odvážní, že zůstali na noc ve školce,

Velký dík patří právě kralickému zastupitelstvu (v čele s panem starostou Kolářem), které
je příznivcem péče o nejmenší generaci a poskytuje nejen dobré finanční zázemí k činnosti
kralické mateřské školy, ale je také příznivě
nakloněno k inovativním potřebám moderního
předškolního vzdělávání. Na „oplátku“ se naše
děti s chutí prezentovaly při vítání občánků do
života a krátkým vystoupením na setkání seniorů.
Nesmíme zapomenout také na sponzorská
překvapení. Kromě drobných peněžních či
věcných darů (za něž taky moc děkujeme),
musím uvést finanční dar ve výši 50 tis. Kč
od firmy Hanácké stavby, spol. s r.o., za který právě zařizujeme herní vybavení do tříd;
také firmě Windmöller & Hölscher Prostějov
k.s., která bude v září dětem slavnostně předávat tělovýchovné nářadí za 25 tis. Kč, včetně
velké skákací trampolíny na školní zahradu.
Jsme samozřejmě rádi, zájem o mateřskou
školu bereme také jako jisté ocenění naší práce
a podporu činnosti školy, jejíž jedním ze záměrů je vytvářet pro děti podnětné prostředí,
kde mohou prožít část svého dětství s vrstevníky v zajímavých hrách a činnostech.
Do příštího školního roku máme další plány,
které posílí kvalitu předškolního vzdělávání
a přípravu nejstarších na základní školu (logopedie pro děti s lehčími vadami řeči přímo
v MŠ, kurz grafomotoriky pro děti s obtížemi
při psaní, pohybový a hudební kroužek vedený našimi učitelkami). Jako nadstandardní
aktivitu zachováme pouze kroužek seznamování s anglickým jazykem (vedený lektorkou).
Ale také budeme mít v MŠ hodně „mrňat“,
protože jsme přijímali děti už ve věku od dvou
a půl roku. Ty si budou zvykat na nové prostředí (bez maminky, bez tatínka), poznávat, jak
to chodí ve školce, budou se učit hygieně, pořádku, budou poznávat pravidla chování, neboť
ve třídě musí být hlavně bezpečno a pohodově.

Na připomínku nejstaršího pasažéra, že to nás
tedy čeká daleká cesta a že budeme mít určitě
hlad, pilot ochotně vyskočil z "řídící kabiny"
se slovy: „Tak já běžím na cestu namazat rohlíky!“ No, nejsou ty děti kouzelné?

PaedDr. Libuše Vrbová, ředitelka
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FC Kralice na Hané
V ročníku podzim 2013 a jaro 2014 jsme měli
vcelku uspokojivé výsledky všech mužstev.
Mužstvo mužů A po podzimním 7. místě
skončilo celkově na 12. místě, čímž si opět
zajistilo účast v krajském přeboru ročníku
2014/2015. Toto mužstvo nás také velice
úspěšně reprezentuje i v okresním kole Českého poháru, kde se podruhé probojovalo
do finále této soutěže.
Mužstvo mužů B bylo ze všech našich mužstev nejúspěšnější. Ve své soutěži III. třídy
okresní soutěže skončilo na 2. místě a tím se
po roce opět vrátilo zpět do okresního přeboru.
V naší kopané již několik let nebylo přihlášeno do soutěže mužstvo dorostu z důvodu
nedostatku hráčů. V tomto ročníku se nám
přihlásilo do této kategorie dostatek hráčů,
ale nutno podotknout, že převážně z okolních
obcí, proto jsme toto mužstvo do soutěže přihlásili.
Mužstvo dorostu bylo velice nutné založit pro nedostatek hráčů v mužských kategoriích, kde budou
do budoucna příslibem kvality naší kopané.

„KRALICE
NA HANÉ
CUP“
V sobotu 23. srpna 2014 se uskutečnil v kralickém fotbalovém areálu 1. ročník turnaje
mladších přípravek „KRALICE NA HANÉ
CUP“.
Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev této nejmladší věkové kategorie. Každé mužstvo
obdrželo pohár, diplom, míč a všichni hráči
získali medaili. Při velmi početné návštěvě a velmi pěkném počasí byly svedeny
o konečné pořadí nelítostné boje. Zvítězilo mužstvo Kostelce na Hané, druhé místo
obsadili chlapci z Pustkovce u Ostravy, třetí Mostkovice, čtvrté Určice, páté Kralice
na Hané a šesté Olšany. Nejlepším brankářem
turnaje byl vyhlášen Tomáš Kaštyl z Mostkovic, nejlepším hráčem Ivan Gábor z Kralic
na Hané a nejlepším střelcem byl Samuel
Čech z Pustkovce s 23 brankami. I tito jmenovaní obdrželi věcné ceny.
Přivítání mužstev byl přítomen poslanec
parlamentu ČR pan Ladislav Okleštěk, který
byl také přítomen při předávání cen.
Vedení mládežnické kopané FC Kralice
na Hané děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na pořádání tohoto turnaje. Jsou to :
Ladislav Okleštěk, kuchyně J a S Kralice
na Hané, Radovan Fabiánek, firma Přidal,
Jan Kubalák, E-ON a Bikros cz,s. r. o
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Starší žáci hrající okresní přebor obsadili
v této soutěži 8. místo a rovněž jsou i nadále
do soutěže přihlášeni.
Mužstvo mladších žáků hrající na polovině hřiště a s menšími brankami skončilo v okresním
přeboru na 9. místě a budou i nadále tuto soutěž
hrát. Mužstvo se v červnu zúčastnilo velice kvalitního turnaje o Pohár starosty obce Zlechov
u Uherského Hradiště, kde skončilo na 7. místě.
Našim posledním mužstvem přihlášeným do

soutěže okresního přeboru je mladší přípravka.
Tato hraje svá utkání turnajovým způsobem
a skončila v uplynulém ročníku na 9. místě.
I toto mužstvo se zúčastnilo v měsíci březnu
1. ročníku turnaje „DEMONTSTAV CUP“ v
Pustkovci u Ostravy, kde skončilo na 5. místě.
V tomto již rozehraném ročníku 2014/2015
bychom přáli co nejlepší umístění všem mužstvům v jejich soutěžích a hlavně radost z kopané.
Jiří Svozil

80 let založení kopané
v Kralicích na Hané
Dne 12. srpna 2014 jsme si připomněli 80. výročí založení kopané v Kralicích na Hané. S
tímto výročím si také připomínáme 80 let od
památného finálového utkání v Itálii, kdy Československo až v prodloužení podlehlo Itálii
1 : 2.
Ale vraťme se zpět ke kralické kopané, jejíž
zrození dokládá uvedené foto. Toto mužstvo
začínalo v hliníku, kde se těžil písek a na místě, kde bylo odtěženo, se vytvořilo hřiště. Jako
klubové barvy byly určeny červená a bílá.
Dle vyprávění pamětníků se v pozdějších letech

přezdívalo mužstvu Dynamo, se kterým bylo
nerozlučně spjato jméno Adolf Vlk (Došin).
Působil nejen v kopané, ale také v házené
a hlavně v tělocvičné jednotě Sokol.
V naší historii nemůžeme také zapomenout
na našeho rodáka Vlastimila Petrželu, který
zde hrával za dorost v ročníku 1968/69. Byl
prvoligovým hráčem, reprezentantem, později
i prvoligovým trenérem, byl dokonce vyhlášen
nejlepším trenérem roku, byl také trenérem
Zenitu Petrohrad a nyní je trenérem Vlašimi.
Pokračování na následující straně.

První zápas registrovaného klubu S.K. Kralice 12. srpna 1934

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Mužstva mužů hrávala nanejvýš okresní přebor. Výjimku tvoří někdejší dorostenci, dnes
již sedmdesátníci, kteří hráli Jihomoravskou
krajskou soutěž, a rovněž dorostenci ročník narození 1970-72, kteří hráli Středomoravskou
krajskou soutěž v ročníku 1987/88. Na přelomu 50. - 60. let minulého století se postavily
u hřiště šatny. Tyto vznikly za svépomoci
hráčů a všech příznivců kopané z cihel pivovarského komína. Ještě dnes při opravě šaten
a bourání nacházíme cihly lichoběžníkového
tvaru. Z tohoto období a i z pozdější doby
byly zachovány 2 kroniky, které vedl tehdejší
zapisovatel pan Rudolf Toman a které nejsou
k nalezení.
V roce 1991 došlo k rozdělení a vznikly dva
subjekty - TJ Sokol, které zůstala sokolovna
a TJ Klas, které zůstalo hřiště. V tomto roce,
tedy ve fotbalovém ročníku1991/92, mužstvo
mužů A vykopalo okresní přebor a postoupilo do 1. B třídy, kterou i v dalším ročníku
92/93 vyhrálo a postoupilo do 1. A třídy sk.
A. V roce 1993 byla zrekonstruovaná hrací
plocha fotbalového hřiště. Firma WARE (tak
zněl i nový název klubu FC WARE Kralice na Hané) zakoupila z olomoucké Sigmy
Androva stadionu pro ně špatnou trávu, ale
v Kralicích slouží dodnes a je naší chloubou.
Ročník 93/94 byl ve znamení velkých bojů
s Velkými Losinami o postup do krajského
přeboru. Toto se povedlo a od ročníku 94/95
hraje kralické A mužstvo krajský přebor
s výjimkou ročníků 97/98 a 98/99, kdy
jsme po utkání s Chropyní a inzultaci rozhodčího nuceně sestoupili zpět do A třídy.
Do krajského přeboru jsme tehdy postoupili zpět z druhého nepostupového místa.
Jako první postoupil Protivanov a my jsme
museli tučně zaplatit. Ve vzpomínkách také
nemůžeme zapomenout na pohárové utkání

Současná podoba stadionu v pozadí se zrekonstruovanými šatnami.
Kralic s druholigovými Vítkovicemi, kterým
jsme podlehli až v nastaveném čase 1 : 2
při návštěvě přes 700 platících diváků.
Do historie našeho fotbalu také patří velmi
smutné období, kdy se nejméně 2x rozhodovalo o tom, jestli se v Kralicích bude hrát fotbal,
nebo jestli zanikne. Jindy se zase řešilo, zda
hrát vyšší soutěž, nebo sestoupit do nižších
tříd z důvodů finančních, nebo nedostatku kvalitních hráčů. V neposlední řadě byly problémy sehnat vedení k mládeži, se sestavováním
výboru, nebyl zájem v něm pracovat. Kopanou
vedli jen 3 nebo dokonce 2 fotbaloví nadšenci.
Byly to velmi krušné chvíle, na které neradi
vzpomínáme.

Dorost 1968 - 69 Sokol Kralice na Hané
Horní řada zleva: Trenér Václav Rýpal, Zdeněk Vašíček, Jiří Répal, Jaroslav Zatloukal, Milan
Kaděra, František Chlud, Milan Špičák. Dolní řada zleva: Jaroslav Smýkal, Oldřich Kaštýl,
František Toman, Vlastimil Petržela, Ladislav Přecechtěl.

Neodmyslitelně k naší kopané patří i práce
s mládeží. Vždy jsme se snažili mít nejméně
2 mužstva mládeže, a to žáky a dorost. Nyní
jsme se rozšířili i o přípravku. Několik let
se u nás hrál i krajský přebor staršího a mladšího dorostu a krajský přebor starších a mladších
žáků. Nyní hrají všechna mužstva mládeže
okresní přebor. Od roku 1991 se měnil název
od výše jmenovaných ještě na FC RESTRA
až na dnešní FC Kralice na Hané.
Po dobu 23 let se nejen zrekonstruovala hrací plocha, ale dvakrát proběhla rekonstrukce
šaten (přístavba klubovny, dvou šaten a také
rozšíření domácích šaten), zhotovilo se zábradlí kolem hrací plochy, za brankami se vybudovaly vysoké stožáry se sítěmi, postavila
se tribuna, vybudovalo se škvárové hřiště,
na kterém se hrálo bezmála 10 zimních turnajů, postavila se zeď rozdělující obě hřiště, nad
hřištěm se provedla výsadba stromků, provedla se úprava svahů okolo hřiště, bylo provedeno odvodnění hřiště, do šaten se zavedl
plyn, dále se do šaten zavedla pitná voda,
byla položena nová el. přípojka, vybudovalo
se umělé zavlažování hrací plochy a postavila
se pergola, která slouží k prodeji uzenářských
specialit.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům (zejména zastupitelům městyse Kralice
na Hané), funkcionářům, trenérům, co kdy
v Kralicích trénovali, hráčům, kteří za Kralice hráli, rodičům naší mládeže za porozumění a bezplatnou dopravu našich hráčů k soupeřům, našim i přespolním fanouškům, které
můžu ubezpečit, že se snaží hrát všechna naše
mužstva takovou kopanou, aby se vždy rádi
k nám vraceli, vždyť fotbal se hraje hlavně
pro diváky.
Jiří Svozil
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Argentina - Andy - Aconcagua 6960 m.n.m.
"Zlá dáma", i takto je nazýván nejvyšší
vrchol Jižní a Severní Ameriky. S kamarádem Standou jsme si tuto horu zvolili za cíl
a prakticky ihned jsme začali plánovat výpravu. Aconcagua nepatří z technického pohledu
mezi těžké hory, alespoň co se týká západní
stěny. Její náročnost a nebezpečí je potřeba
vidět v náročném a dlouhém nástupu, vysoké nadmořské výšce, ale především v klimatických podmínkách, které na vrcholu často
panují. Viento Blanko, tak se nazývá klimatický úkaz, který tuto horu dělá mnohdy těžce zdolatelnou. Z nedalekého Tichého oceánu
na jedné straně And se vypařuje obrovská
vodní masa. Na druhé straně And sálá horký
vzduch z pamp a vše se sráží nad vrcholovým
hřebenem. Výsledkem je vítr o rychlosti přes
100 km/ hod, sněžení a teplota až mínus třicet.
Přípravu na expedici jsem nezahájil fyzickou
přípravou, jak by se očekávalo, ale výběrem
vhodné výbavy, a to především oblečení. Tady
bych chtěl poděkovat firmě Suumit Trade,
která nám vytvořila zvýhodněné podmínky
pro pořízení výbavy od výrobce horolezeckého oblečení Mountain Equipment. Zvolili
jsme alternativu péřové spodní bundy a GoraTex vrchní bundu a GoraTex kalhoty. Tato
kombinace se nám zdála více univerzální i pro
následné využití při klasické turistice. Prádlo
a trička z materiálu Merino. Bez kvalitní karimatky, péřového spacáku a stanu se do takových výšek jít ani nedá.
V den "D" 10.1. jsem vše zabalil do batohu, jehož hmotnost se blížila 28 kilogramům.
Vzhledem k tomu, že v Římě jsme měli sedm
hodin času pro následný let do Buenos Aires,
prohlédli jsme si historické centrum, Coloseum a Forum Romanum. Po příletu do Buenos Aires následoval letecký přesun do města
Mendoza, kde už jsme byli z dlouhého cestování notně unavení. Vyřídili jsme povolení
na vstup do parku za poplatek 550,- USD
a také jsme si domluvili podmínky pro transport přibližně poloviny hmotnosti naši výbavy.
Nakoupili jsme potraviny na zhruba deset dní
a to tak, abychom vše zvládli zabalit a taky
unést. V pondělí ráno sedáme do autobusu,
abychom zhruba po čtyřech hodinách jízdy
vystoupili v horském centru Los Penitentes.
Nastalo přebalování našich věcí a rozhodování, co dát do batohu a co do beden, které ponesou muly. Nakonec jsme každý měl v batohu
dvacet dva kilo a na muly zbylo zhruba čtyřicet kilo výstroje a hlavně potravin a vody.
Na vrchol se dá jít buď za pomoci některé
z agentur, které vám zajistí poměrně velice
slušný komfort. Nemusíte tahat stan, jídlo
a plno dalších věcí, které jsou ve dvou postupných táborech Confluencia (3 400) a Plaza
de Mulas (4 300) plně k dispozici. My jsme
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Pohled na Aconcaguu z jihovýchodní strany. V údolí pod ní pomalu postupuje obrovský ledovec,
který se táhne několik kilometrů do údolí a který je úplně pokryt kamennou sutí.
si veškeré vybaveni nesli sami a část výstroje
nám nesly muly, kterých se v údolí Horcones
pohybuje nahoru a dolů desítky denně.

ně vidíme základní tábor Plaza de Mulas 4 300
m.n.m. Celé údolí je dlouhé 33 km s převýšením více jak 2000 metrů. Trochu jsem litoval,
že jsem těm mulám přeci jen nenechal více
věcí z našich batohů. Na druhé straně jsme výstup brali nejen jako aklimatizaci, ale i velice
kvalitní trénink. Další den jsme spíše relaxovali. Také jsme opakovaně prošli povinnou lékařskou prohlídkou, kde se testuje připravenost
organismu pro další výstup. Reakce každého
je různá a i vysoce trénovaný jedinec může v
campu nedobrovolně strávit nějaký čas navíc,
aby aklimatizace proběhla naprosto bezpečně.

Turisticky atraktivní Puente del Inca. Dnes
již opuštěná památka lázní, které vybudovali
Inkové. Termální prameny vytvořily nádherné
zbarvení okolních skal.
První den výstupu údolím byl poměrně pohodový. Již při vstupu do parku se v plné kráse
předvedla jižní stěna Aconcagui, která patří
mezi velmi náročné trasy. Pár hodin výstupu
a jsme konečně v táboře Confluencia. Po registraci rychle stavíme stan a nasáváme atmosféru tábora, kde se mísí alpinisti, ale také
běžní turisté, kteří ovšem tento tábor mají jako
poslední výškový. Ráno rychle sbalit a pokračovat do základního tábora. Tam už jistě
máme naši část výbavy, protože muly na rozdíl
od člověka trasu do základního tábora zvládnou za jeden den včetně návratu dolů. Údolí
nás nejprve fascinuje neskutečnými rozměry.
V podstatě jdeme vyschlým korytem řeky
v některých částech stovky metrů širokým. S postupujícím časem se začíná projevovat souběh
vlivů - vysoká denní teplota, převýšení a délka
trasy. Po více jak devíti hodinách chůze koneč-

Údolím Horcones denně putují skupiny mul,
které do základního tábora dopraví tuny materiálu a potravin, aby se těm, kdo mají štěstí na
počasí, ulehčil výstup na vrchol.
Ráno 17.1. vyrážíme do prvního výškového tábora Canada 5050 m.n.m. Našim cílem
bylo postavit stan, dopravit tam potraviny
a hlavně vodu, ale na noc jsme sestoupili opět
do základního tábora. Takto jsme měli naplánován postup vzhledem ke kvalitní aklimatizaci a tím bezpečnému následnému výstupu.
Další den opouštíme základní tábor Plaza de
Mulas s vírou, že se sem vrátíme až po zdo-

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
lání vrcholu. Výstup do prvního výškového je
poměrně strmý a už i v této výšce i vzhledem
k dvaadvaceti kilové zátěži na zádech se nedá
uvažovat o plynulém výstupu. Je nutné často
a krátce zastavovat nejen kvůli náročnosti,
ale také proto, aby si člověk užil nádherné
pohledy na okolní hřebeny a ledovec, končicí
nad základním táborem. Po pěti hodinách jsme
v prvním táboře, kde už ale byly znát změny
počasí. Včera zde bylo slunečno, dnes zataženo se sněžením. Říkáme si, že zítra to bude
lepší. Opak byl pravdou. V noci sněžilo a stěny
stanu se začaly pod tíhou sněhu prohýbat dovnitř. Museli jsme několikrát sníh odhazovat,
aby stan udržel tvar. Druhý den jsme si řekli,
že budeme ve stanu čekat dál na počasí. Ten
den nahoru nikdo nestoupal a co bylo horší,
stále více horolezců sestupovalo. To nás znepokojovalo. Odpoledne jsem se začal kolem
sestupujících skupin ptát, jaká je situace v dalších výškových táborech. Začínal se naplňovat
černý scénář. Jedna britská výprava mi začala
líčit, jak drsné klimatické podmínky neslučitelné s jakýmkoliv postupem vzhůru panují
mezi druhým a třetím výškovým táborem.

mul, které na trase dožily svou poslední cestu
s nákladem výstroje a potravin pro horolezce.
Po cestě potkáváme dva Čechy, kteří na rozdíl
od nás stoupali do základního tábora. Sdělujeme si zážitky a důvody, proč sestupujeme. Jeden
z nich nám vyprávěl, že se před pěti lety pokusil o výstup, ale pro nepřízeň počasí neúspěšně.
Navíc nad druhým výškovým táborem 5 600
metrů ve špatném počasí mu zabloudil parťák
a dolů se už nevrátil. Umrzl. Sám jsem si něco
podobné také zažil, když jsme se z cestování
po Bali vrátili bez kamaráda. Jen s tím rozdílem, že to bylo při potápění. Jsou to tragédie….
Sestoupili jsme do tábora Confluencia. Jako
malou satisfakcí jsme si ještě udělali výstup
pod jihovýchodní stěnu Aconcagui do výšky
4 400 m.n.m. Pohled na horu z této strany patří
jednoznačně k těm nejkrásnějším, ale z horolezeckého pohledu k těm nejtěžším. Byli jsme
necelé tři kilometry pod vrcholem, ale i tak bylo
jasně patrné, jak silný vítr vytvářel "závoje"
sněhové masy až do vzdálenosti stovek metrů
od hřebenu. Tady jsme pochopili, že v takových podmínkách se výstup uskutečnit nedal.
Po dvou dnech sestupu jsme zpět na ubytovně.
Když již sedíme u piva, přišla další skupinka tří
unavených horolezců. Dáváme se s nimi do řeči
a zjišťujeme, že byli zhruba o 1000 metrů výš
a počasí je zahnalo dolů. S překvapením zjišťujeme, že to jsou kluci z Polska, což bylo pro
další část naši výpravy klíčové. Angličtinu jsme
vyměnili za své mateřské jazyky a do noci jsme
vše důkladně probrali. Díky nim jsme dostali
podstatně pozitivnější pohled na věc a co hlavně, dostali jsme od nich návrh na „náhradní“
program. Měli totiž namířeno do Chile.

Výstup do prvního výškového tábora 5 050 m.
n.m., dole jsou vidět stany základního tábora.
Místní průvodci, kteří vedou jednotlivé skupiny, všechny do jedné "stahovali" dolů. Došlo
na to nejhorší. V nadmořské výšce okolo 6 000
metrů foukal vítr o rychlosti přes 100 km/hod,
sněží a teploty klesají hluboko pod bod mrazu.
Vzhledem k tomu, že průvodci mají rádiové
spojeni se základním táborem, kde je k dispozici velice přesná a aktuální předpověď, jsme
se definitivně na základě informaci rozhodli,
že jdeme také dolů. Po sestupu jsme ihned kontaktovali stanoviště místních průvodců. Předpověď byla ještě horší, než jsme čekali. Blanco
doprovázel velice silný vítr a co bylo horší,
mělo to trvat zhruba týden. Celý večer jsme
ve stanu rozebírali alternativy, jak pokračovat
dál. Nakonec jsme byli nuceni přijmout tu nejhorší variantu. Z nedostatku času, který by byl
nezbytný i pro teoretický výstup po ukončení Blanca, jsme zvolili další sestup. Nemohli
jsme si skutečně dovolit čekat zhruba týden
v základním táboře a poté se pokusit o výstup
a pak nestihnout odlet domů. Frustrovaní
a psychicky zlomeni klesáme dolinou Horcones,
po cestě je vidět množství kosterních zbytků

Na hranicích mezi Argentinou a Chile je poutní místo ve výšce 3 854 m.n.m., kterému od
roku 1904 vévodí sedmi metrová sochá Krista,
jako symbol míru mezi oběma národy.

Ráno už máme zabaleno a autobusem
opouštíme Argentinu směr Santiago de Chile. Po cestě jsme se ještě na hranicích mezi
oběma státy byli podívat na monumentální
sochu Krista, která byla v roce 1904 postavena jako symbol míru mezi oběma národy.
Dále prvním spojem jedeme do historicky
známého města Valparaíso na pobřeží Tichého oceánu. Město patří k nejdůležitějším přístavům země a také je chráněno jako
světové dědictví Unesco. Až na místě jsme
zjistili, že tam před třemi dny skončila Rally Paříž-Dakar. V odstavném depu jsme
si prohlédli velkou část závodních a doprovodných vozů. Co však bylo pro mě působivější, byla samotná historická část města,
známá hlavně svými lanovými dráhami které
sloužily od roku 1862 jako nutný dopravní
prostředek pro překonání značného výškového rozdílu mezi přístavní částí a rozrůstající se městskou částí.
Při návratu do Argentiny jsem si v Santiagu
"vypil osobní kalich hořkosti". Na autobusovém nádraží mi v nestřežené chvíli nějaký
domorodec odcizil příruční batoh. Během
okamžiku jsem přišel o veškeré osobni věci,
dva foťáky, iPad, značnou hotovost, platební
karty, ale především o pas. Na přelidněném
centrálním nádraží bylo moje zoufalé pobíhání s nadějí, že zloděje chytím, malicherné.
Postupně jsem si začal uvědomovat realitu.
Že mi zbyl jen expediční batoh s výstrojí
a mobil. A tady pro mě nastal zdlouhavý proces, jak se s tím v sedmimilionovém městě
poperu. Okamžitě zablokovat platební karty,
najít policejní stanici, kde případ nahlásím,
hodiny čekání na anglicky mluvícího vyšetřovatele a mezitím kontaktovat naši ambasádu, která má ve městě naštěstí konzulát.
Strávil jsem tím vším prakticky celý den
a výsledkem byl můj nový "nouzový" pas,
bez kterého bych se zpět do ČR nedostal.
Sama tato příhoda by vydala za samostatné
vyprávění. V té chvíli pro mě bylo už víc důležité si dát za celý den první jídlo v podobě
půl kilového steaku a zklidnit se kvalitním
chilským červeným vínem.
Cesta zpět do Buenos Aires byla již spíš
o poznávání měst, místních zvyků, kuchyně,
degustaci krásných červených vín. S odstupem
času jsem nejvíc litoval ztrátuy všech fotek,
které jsem na cestách udělal. Ty měly pro mě
tu nejvyšší hodnotu.
Možná si někteří položí otázku, proč
o takové výpravě, kde jsme za tři dny nebyli
schopni vystoupit do druhého výškového tábora, vůbec píšu? Mám pocit, že by se tento
článek i přesto mohl stát pro někoho zajímavou motivací s cílem najít chuť k podobné
expedici. V tom případe si myslím, že by
se naše zkušenosti mohly někomu hodit, a to
nejen při výstupu na nejvyšší horu Ameriky
"zlou dámu".
Antonín Šedek
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Muž, který sází stromy
V Týdeníku Prostějovska ze dne 16. dubna
2014 jsem si všimnul uveřejněného článku
o kralickém občanovi Radimu Malečkovi,
jednom z nás, který se již několik let věnuje
zlepšování přírodního prostředí v okolí Kralic
na Hané. O rozhovor do našeho zpravodaje
jsem jej žádal již v minulém roce, ale marně.
S poděkováním to odmítnul, že možná někdy
příště, že zatím toho ještě tolik nevykonal, aby
to stálo za řeč. Nyní jsem se za ním vypravil
znovu s přesvědčením, že tentokrát uspěji.
To by bylo, aby ne, když o něm psali v Prostějově, dal Kralicím vale. A nemýlil jsem se.
Po krátkém přemlouvání souhlasil.

Co Vás přimělo věnovat tolik Vašeho volného času vytrvalému ozeleňování okolí obce?
„Pocházím z Myslejovic, kde je vše obklopeno lesy. Tady je jedna z nejúrodnějších půd
v republice, ale po přistěhování jsem viděl
velké rezervy v přírodním stavu krajiny, která
je bez původních remízků, mezí a větrolamů
nefunkční.
Na vnitřní část městyse můžeme být hrdí,
ale na okolní část již hrdí být nemůžeme, kromě zmiňované úrodnosti, ale i ta je dlouhodobě narušována.“

Věnuje se nejvíce lokalitě „U Andílka“, která se nachází v polích směrem na Čechůvky
za kralickým hřbitovem. Krajina se zde doslova mění před očima.
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Jak dlouho se již této činnosti věnujete?
Na to, že jste na to sám, je Vaše práce v krajině již velmi znatelná. Dotuje Vás někdo,
přináší Vám to nějaký zisk?
„Sázím tady již asi šest až sedm let. Až do sou-

časné doby bez jakýchkoliv dotací, na vlastní
finanční i časové náklady. Ale stále více poznávám, že v Kralicích žijí dobří lidé, kterým
příroda není lhostejná a kteří si těchto výsadeb
v otevřené krajině váží. Začínám být oslovován
občany s otevřeným srdcem, kteří mou činnost
vnímají pozitivně a často i poskytnou pomocnou ruku při výsadbě, ochraně stromků, nabídce přebytečných dřevin a podobně. Někdo
mi pomohl posekat trávu, jiný mi daroval kosu,
když mě viděl stojícího nad mojí zlomenou.
Jeden občan do lokality „U Andílka“ poskytl
doplněk v podobě andílka, ke kříži dává květiny a pomáhá zalévat v době sucha. Těchto
pozorností od občanů je již nespočet.
Příteli od nás z ulice jsem po dohodě umožnil
vysadit za jeho narozenou dceru dva stromy,
kterých je nezištným sponzorem.
A jestli se ptáte na nějaké velké dotace, žádné
takové zatím nejsou a vynaložené náklady raději nepočítám, ale podpora městyse Kralice
na Hané je již znát, zejména při sekání trávy
na polních cestách.
Odměnu mi dává samotná práce v terénu
a hlavně její výsledky. Chci ukázat, že stačí
z pohledu života člověka jen málo a můžeme
mnohé změnit k lepšímu.
Je vzrušující pozorovat, že výsadba dřevin
je jen počátkem různých přírodních cyklů
a návazností. Lokalitu stále více navštěvují
zpěvní ptáci i dravci, kteří i postupně osídlují
rozmístěné ptačí budky. Je zde významná křižovatka včelstev. Na malých kosených loučkách se již prosazují luční kvetoucí rostliny
navštěvované motýly , na kamenech se vyhřívají ještěrky a ve stínu je možné i na tomto
odloučeném místě narazit na žáby, které zde
loví hojné žížaly a rozličný hmyz. Výsadba je
velice pestrá.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Dobrou motivací pro každého může být kniha
Jeana Giona Muž, který sázel stromy. Vřele
doporučuji.“
Jaké dřeviny zde nejvíce sázíte, odkud pocházejí, to je kupujete?
„Tak to bych se nedoplatil. Bez nadsázky mohu
říci, že specializovaná firma by za zdejší výsadbu naúčtovala zcela jistě více než milion
korun. Náš městys dostal opravdu jedinečnou
možnost.
Ačkoliv si v posledních třech letech dřeviny
pěstuji sám, nemusel jsem čekat, ale vzrostlé
stromky mi poskytovala firma Arboeko ze zásob, které zbyly na konci sezóny.
V alejových výsadbách jsem použil pestrou
směs okrasných dřevin, ale v remízcích a pásech se snažím vysazovat jen původní dřeviny
a keře, takové, které do zdejší krajiny patří.
Vytvoření příjemného prostředí pro člověka je
důležité, ale hlavní význam spočívá ve vytvoření přírodních podmínek pro různé organismy
a ozdravení krajiny.
Přínos ocení zemědělci, z nichž mnozí jsou
také myslivci. I přes častou navštěvovanost
tohoto místa, zemědělskou činnost i procház-

ky pejskařů, se zde stav zajíců i pernaté zvěře
zvyšuje. Na záměrně nesečených částech pozemků lze pozorovat přítomnost bažantů i křepelek, včetně vyvedeného potomstva.
Pravidelně soupeřím se srnci, které moc baví
překonávat pracně umístěné ochranné síťky
a zábrany kolem stromků. Posečené polní cesty využívají denní dravci, jako je například poštolka obecná a večer různé sovy. Pro poštolky jsem na sloupy umístil budky z plastových
kanystrů a letos byly již dvě z nich osídleny
a vyvedena mláďata.“
Setkáváte se při Vaší činnosti také se zklamáními?
„To víte, že jsem si zažil již spoustu těžkých
chvil. Pokud nehledím na finanční i časové ná-

roky, tak mě nejvíce mrzí bezohlednost některých lidí. U Kraličáků jsem se s tímto nesetkal.
Často řeším, kam mám odvézt odpadky, kterých se zde někdo zbavil. Na cestu někdo vylil
beton nebo uprostřed kosené cesty odložil hromadu nepotřebné jílovité zeminy, starý nábytek, pytle se skelnou vatou a jiným odpadem.“
Čím Vám ještě můžeme při Vaší činnosti
pomoci?
„Možnosti jsou různé. Po domluvě, kterou
pokládám za důležitou z důvodu jednotné

koncepce, poskytnout pomocnou ruku. Potěší
ale i psychická podpora. Občané také mohou
vyvíjet tlak na prosazení podpory výsadeb
v otevřené krajině v rámci městyse i u dalších
zainteresovaných osob. Je mnoho míst, které
volají po přírodní stránce po zlepšení. Důležité je udržet přírodní ráz výsadeb a místa pro
oddych ve volné krajině. Rozšiřování výstavby v této lokalitě považuji za nežádoucí. Uvítal
bych zvelebení sousedícího místního hřbitova,
který to jistě ve srovnání s jinými obcemi potřebuje.
Také dávám pozor na pronikání takzvaných invazivních rostlin, které vytlačují přirozené původní druhy rostlin a živočichů a kterých se při
větším rozšíření již těžko zbavuje. Mohu uvést
krásnou rostlinu pupalku, zlotobýl, javor jasanolistý, křídlatku, divoký topinambur apod. V
oblasti původních i nepůvodních druhů spolupracuji s vysokoškolským profesorem, který má
kontakty s orgány ochrany životního prostředí.
Mým největším přáním je vykoupení drobných částí pozemků, které nezabírají příliš
mnoho místa, ale jsou vhodně na sebe napojeny a vytvářejí kostru zdravé krajiny. Jednalo by se celkově o minimální plochy, které
by městys stály velmi zanedbatelnou částku
ve srovnání s významným přínosem pro přírodu, a kde by se lidé dobře cítili a zemědělci a myslivci by poznali výhody bariéry
proti větrné erozi a vysychání půdy a vytvoření prostředí pro zvěř v této bezlesé krajině velkých lánů. Nezapomínejme přitom

na naši důležitou součást obec Kraličky.“
Je toto místo „U Andílka“ něčím vyjímečné?
„Ano, je to místo, kde dříve bývaly meze
a sady, což mi potvrzují mnozí občané. Je zde
ideální plocha k obnovení zeleně. Zajímavostí
je, že dle některých autorů je zde pravděpodné
místo, kde za husitů v roce 1425 byli upáleni
tři mniši. Významné místo vojenského střetu
za prusko- rakouské války roku 1866. Zdejší kříž byl v roce 1943 poškozen zříceným
německým letadlem. A hlavně byly Kralice
po staletí vyjímečné vlastnictvím rozsáhlého

lesního porostu v místě zvaném Kralický Háj,
a tato lokalita je pro přírodu nenávratně ztracena, jak jistě víme.“
Chtěl byste něco říci na závěr?
Děkuji Vám, že mi nasloucháte a že Vám také
záleží na zlepšování přírodního prostředí
v okolí našeho bydliště. Děkuji všem zainteresovaným i fandícím občanům a také mým
blízkým za pochopení.
Ze všeho nejvíce mi leží na srdci poděkovat
zdejším zemědělcům, kteří mají správný vztah
ke zdravé krajině a očividně při svém hospodaření na okolních polích vycházejí vstříc.
Na nich mnohé záleží.
Pavel Dočkal
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Představujeme obchod se smíšeným zbožím U JANY
Jmenuji se Jana Neoralová,provozuji obchod se smíšeným zbožím U JANY, Kralice
na Hané, Zákostelí č.6. Jako předmět podnikání mám obchodní činnost, nákup a prodej zboží, provozování sázkových a loterijních služeb
v zastoupení firmy Sazka a.s.
Do roku 1991 jsem pracovala jako skladová účetní na Šlechtitelské stanici v Kralicích
na Hané, poté jsem byla na mateřské dovolené.
Ke konci mateřské dovolené jsem začala řešit
otázku svého dalšího pracovního zařazení, neboť činnost šlechtitelské stanice byla ukončena, probíhala tzv. privatizace ostatních tehdejších státních podniků, takže v podstatě nebyla
jiná možnost, než se začít starat sama o sebe.
K mému rozhodnutí začít provozovat obchodní živnost přispěl také fakt, že jsem byla dost
zatížena a omezena vlekoucí se nemocí jednoho ze synů, která vyžadovala moji neustálou
péči,což by mi případný zaměstnavatel zřejmě
moc dlouho netrpěl...
Dne 17.listopadu 1993 jsem tudíž zahájila
ve svém domě trafikový , tehdy přes okenní
prodej novin, časopisů, cigaret a jiného zboží a v roce 1994 jsem v nevyužité části domu
po drobných stavebních úpravách otevřela obchodní provozovnu, kde od té doby působím
cca 20 let.
Prodejní činnost vykonávám dlouhodobě převážně sama, vzhledem k nabízeným službám
jsem dosti místem vázaná. Provozní dobu
mám v době pondělí až pátku od 07.00 hod.
do 12.00 hod.a od 14.00 hod. do 16.00 hod. V
sobotu od 07.00 hod. do 11.00 hod., v neděli
zavřeno, ale i mimo vlastní otevírací dobu rea-

guji na zazvonění v případě potřeby zákazníka.
Nabízím ke koupi kolekci denního tisku, novin
a časopisů, dále poštovní známky, různá dopisní přání apod., dále potřeby pro kuřáky. Větší
část mého sortimentu tvoří drogerie a základní
balené potraviny, krmiva pro domácí zvířata
a ptactvo, také papírnické zboží a potřeby
pro školáky. Vzhledem k výrazné konkurenci
supermarketů a dalších prodejních subjektů
se specializuji na objednávkový prodej takového sortimentu zboží, které tyto nenabízejí. Reaguji tak na potřeby zákazníků v jednotlivých
obdobích kalendářního roku.
Nedílnou součástí mé obchodní činnosti je nabídka produktů firmy Sazka a.s., kterou tvoří

sázení a loterijní hry, nabíjení mobilních telefonů různých operátorů působících v ČR, kdy
volání z jednoho z nejnovějších mobilních
operátorů -Sazka mobil CZ, jehož mobilní
karty nabízím,je nejlevnější v ČR, dále pak
objednávka a prodej vstupenek na kulturní
a sportovní akce. Přijímám prostřednictvím
terminálu Sazka platby a úhrady platebních
faktur, které jsou tímto způsobem pro občany
finančně levnější a efektivnější než prostřednictvím České pošty a.s., nezanedbatelnou
součástí je i prodej losů.
Do budoucna, pokud zůstanu u tohoto typu
živnosti, bych se chtěla zaměřit na nové trendy
obchodní činnosti. Uvidíme, co přinese čas....

Představujeme: Josef Vašek, podlahářské a stolářské práce
Pokuste se stručně představit. Jaký je předmět Vaší činnosti?
Josef Vašek. Kraličky 35, Kralice na Hané.
Podlahářské práce, stolářské práce, stavební
dokončovací práce.

Druhým problémem je splatnost některých
stavebních firem, jež se pohybuje v řádu měsíců. To člověk přemýšlí, zda vůbec má smysl
realizovat zakázku s vědomím, že zaplaceno
za ni bude mít v lepším případě za čtvrt roku....

Jaká je historie vaší firmy?
Začátky podnikání se datují do roku 1990.
Byla to doba, kdy začínalo spoustu lidí i firem a myslím, že nikdo nevěděl, jak to bude
vypadat, ale všichni věřili, že se jim bude dařit. Jako podlahář jsem pracoval od vyučení
a když začínaly chodit poptávky po práci, rozhodl jsem se začít podnikat na vlastní pěst.

Z čeho máte naopak radost?
Radost mám z každé dobře provedené zakázky,
ale samozřejmě jsou to i realizace něčím vyjímečné - Pražský hrad, radnice v Prostějově,
Národní dům v Prostějově, zámek Čechy pod
Kosířem, a nebo třeba parkety, které putovaly
i s námi do Švýcarska či Amsterodamu. Tam
jsem měl možnost poznat jinou kulturu a krajinu.

Co je pro Vás ve vašem podnikání nejtěžší?
Nejtěžší v současné době je hlavně ustát tlak
zákazníků na nízkou cenu na jedné straně, při
současném požadavku na používání kvalitních
materiálů a technologií na straně druhé. Kvalitní materiály něco stojí a promítnou se samozřejmě do ceny.

Jaké je Vaše přání?
Přáním je asi jako u všech živnostníků, abychom
měli zákazníky a radost z dobře vykonané práce.
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Josef Vašek, tel: 582 332 050, 602 574 905,
e-mail: josefvasekvapo@seznam.cz
Ptal se Pavel Dočkal
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Windmöller & Hölscher Prostějov k.s. se představuje
Výrobce strojů Windmöller & Hölscher Prostějov k.s. (WHP) byl založen už v roce 2005
v průmyslové zóně města Prostějov v katastrálním území Kralice na Hané. Od té doby
podnik stále úspěšně roste a aktuálně zaměstnává více jak 200 spolupracovnic a spolupracovníků. WHP je spolu se svou sesterskou firmou BSW Machinery s.r.o. (BSW) dceřinou
společností německé Windmöller & Hölscher
GmbH. Skupina Windmöller & Hölscher dokazuje již 140 let svoji sílu inovace a dnes
patří ve své branži k vedoucím na trhu.

Společnost WHP nadále silně roste. Vedle logistického centra otevřeného v roce 2014 jsou již naplánovány další investice do kancelářských a produkčních ploch. Významným faktorem úspěchu
WHP jsou ale naše spolupracovnice a naši spolupracovníci. Proto chce WHP nabízet atraktivní
pracovní místa, která jsou trvalá, a chce spolupracovníkům umožnit dlouhodobou perspektivu.
Firma WHP se cítí být zavázána i regionu. Po
seznámení se se starostou Kralic na Hané panem
Pavlem Kolářem a jeho zástupcem Václavem
Répalem byla dohodnuta první podpora. V břez-

Na příští rok plánuje WHP značný nárůst pracovních míst. Případní zájemci se můžou obracet na naše personální oddělení:
Háj 357 | CZ – 798 12 Kralice na Hané
T: +420 582 310 053
F: +420 582 310 052
Eva.Kurfuerstova@wuh-group.com
www.wuh-prostejov.cz

Současný pohled na areál Windmöller & Hölscher v průmyslové zóně (zleva: BSW, logistické centrum, WHP)
nu 2014 se uskutečnila návštěva Mateřské školy
a Základní školy Kralice na Hané, kdy děti dostaly fotbalové míče jako malou pozornost. „Je
mi potěšením říct, že jsme se rozhodli podpořit
místní školku. S paní Libuší Vrbovou, ředitelkou
Mateřské školy Kralice na Hané, jsme společně
vybrali další tělovýchovné pomůcky, které dětem zpestří všední dny strávené ve školce. Doufám, že naše spolupráce nejen se školkou, která
začala tak pozitivně, bude v tomto duchu pokračovat,“ těší se pan Westermann, jednatel společnosti Windmöller & Hölscher Prostějov k.s.
První hala v roce 2005 v Kralickém Háji

Návštěva Mateřské školy Kralice na Hané

Windmöller & Hölscher Prostějov k.s. konstruuje a staví stroje a systémy k výrobě a
zpracování flexibilních obalů.

Obaly vyráběné na našich strojích

Setkání zástupců Kralic na Hané a WHP
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Vyrobila Computer Media s.r.o.

www.computermedia.cz

e-mail: info@computermedia.cz

Příhodný název pro vandalismus vznikl podle příslušníků germánského kmene Vandalů asi 100 let před n.l. Jejich cílem bylo
neúčelné, nekulturní a primitivní ničení určitých hodnot, v užším smyslu poškozování hodnotných předmětů v soukromém
či společném vlastnictví. Přestože se nacházíme v naprosto jiné
době, vandalismus je v okolí, ale také bohužel i u nás v Kralicích n/H. Stačí se podívat kolem sebe. Příkladem jsou některé
uveřejněné fotografie. V letošním roce nám vandalové poničili
plot u dětského hřiště U Pivovaru, obložení sokolovny, altán
v parku, oplocení včetně výsadby v parku, plakátovací plochu aj. Chytrý a rozvážný člověk to neudělá, pouze zbabělec,
slaboch. Víte, co dělají Vaše děti ve volném čase? Jdete se podívat do sokolského parku? Zkuste, jděte a uvidíte! Aby tomu
tak nebylo, je nutné se nad sebou zamyslet, vztyčit hlavu vzhůru. Pak můžeme být hrdi sami na sebe a poznají to také nejen
naši občané zakládající si na tom, že Kralice na Hané jsou čisté
a uklizené, ale i příchozí a projíždějící. Pak nás všechny potěší,
že náhodní návštěvníci se rádi vracejí do krásně upravených
Kralic na Hané.

