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Občasník městyse

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pokud mám hodnotit uplynulý rok 2015, tak
bych chtěl uvést, že jsme společně prošli složitým povolebním obdobím, avšak i přes některé
obtíže se nám v průběhu roku podařilo situaci v městysu stabilizovat na únosnou míru.
Každý si o tomto samozřejmě může vytvořit
vlastní náhled.
Naším cílem bylo z investičního hlediska
dokončit stavební práce započaté před komunálními volbami v roce 2014, což se i přes
některé obtíže technického rázu podařilo realizovat, a i rekonstrukci vozovky a chodníků
na ulici Čechůvská včetně nového pouličního
osvětlení. Byly provedeny stavební úpravy
v mateřské školce, kde již naši nejmenší nemají plíseň na zdech a zvýšenou vlhkost z odpadů. Vyřešili jsme taktéž dějinný problém
našeho kulturního domu, který se podařilo
konečně od roku 1974 resp. 1976 zkolaudovat. Velkého rozsahu dosáhla také výsadba zeleně v okolí obce včetně nově vysazené aleje
ve směru na osadu Kraličky, což snad kladně
zhodnotí i další generace občanů. Taktéž jsme
výrazně podpořili nejenom funkčnost základní školy a mateřské školy, ale i činnost dalších
subjektů působících v obci, včetně fotbalového klubu, hasičského družstva, ale výrazné
podpoře se těšilo i sdružení našich důchodců
a další organizace.
V novém roce 2016 bychom chtěli provést
opravu zdevastované části budovy zámku na
vstupní byty. V současné době zpracováváme
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projektovou dokumentaci důležitou pro stavební řízení. Vlastní rozjetí stavebních prací
však bude záležet na zajištění dotačních peněz.
Taktéž bychom rádi vyřešili demolici budovy
v blízkosti chátrající bývalé pekárny, pro jejíž
prostory hledáme uplatnění v širších návaznostech na potřeby obce. Dlouhodobě je nevyřešena také dostavba části kanalizační jímky
v blízkosti areálu Vodovodů a kanalizací Prostějov na Trávníkách, bez které nebude možné,
aby se občané mohli napojovat na kanalizační
síť. V měsíci únoru 2016 by měla být hotova
potřebná dokumentace a zahájeno stavební řízení, aby v letních měsících mohla být zahájena vlastní stavba a byla dokončena do konce
kalendářního roku.
Nezapomeneme také na sportovní plochy
a areály, nadále budeme pomáhat při úpravách a údržbě našeho fotbalového hřiště
v místním Hliníku.
Chtěli bychom vykoupit od sokolské organizace prostor bývalého tenisového kurtu a tento
uvést do normálního stavu, aby mohl být využívám občany, tak jak by si přál jeho zhotovitel, již zesnulý Honza Přidal.
Doufám, že se podaří zrekonstruovat i plochu víceúčelového hřiště s umělým povrchem
za místní mateřskou školou.
Na závěr bych chtěl všem spoluobčanům
popřát do celého roku hlavně hodně zdraví,
osobní spokojenosti, rodinných a pracovních
úspěchů a těším se na další spolupráci ku prospěchu a rozvoji našich Kralic na Hané.
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Plavci z Kralic na Hané
na stupních vítězů
Dne 17.10.2015 se konaly plavecké závody
v Prostějově. Soutěžily mezi sebou dva plavecké oddíly a to plavci Pozemstavu Prostějov
a Univerzity Palackého v Olomouci. V disciplíně 50 m prsa se s časem 00:48,1s umístila
na 2. místě Hana Dočkalová a získala stříbrnou
medaili. Vojtěch Pospíchal vybojoval v disciplíně 50m volný způsob bronzovou medaili
s časem 00:39, 7s. Mnoho dalších úspěchů
přejí všichni přátelé.

Petr Neoral

Slovo místostarosty
V tomto čísle časopisu bych rád vyzdvihl činnost místního hasičského sboru při letošním
novoročním ohňostroji. Jejich dozor při akci

byl velice profesionální. Těším se na další spolupráci a vyslovuji díky.
Za Městys ...
Miroslav Vágner
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Přivítali jsme ... Plesy 2016:
Narození 2015
Coufalová Elena
Švec David
Pardík Kamila
Batta Kryštof
Koukal Matěj
Grulich Adam
Čechovská Markéta
Baťková Kateřina
Baťková Veronika
Fidler Pavel
Kučera Tobiáš
Palas Adam
Tinka Dominik
Votava Vojtěch
Stříž David
Langrová Taťána
Čechová Aneta
Vasyljev Adam
Přehnal Kuba
Soják Teodor Jan
Liška Lukáš
Slavíková Alexandra

Opustili nás ...
Zemřelí roku 2015
Neoralová Jiřina
Tomiga František
Vybíralová Dagmar
Kouřil Zdeněk
Kubalak Andrej
Hanzalík Ladislav
Kováříková Ludmila
Pešák Zbyněk
Přehnálková Zdenka
Myšáková Jitřenka
Šenková Božena
Přidal Jiří
Přidálková Jarmila
K 31.12.2015 je v Kralicích na Hané přihlášeno 1550 obyvatel (jsou zde všechny trvalé pobyty – i cizinci i zrušené trvalé pobyty). Z toho
780 mužů a 770 žen. Přihlášeno v roce 2015
88 občanů, odhlášeno 39 občanů.
Nejstarší žena Anna Bašná – 93 let
Nejstarší muž Ján Svítek – 91 let
Kraličky – 38 domů
Kralice na Hané – cca 490 domů

Poplatky v roce 2016:
Odpad 450,- Kč / osoba / rok
Pes – 50,- Kč / 1 pes/ rok
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Termín

Akce

Místo konání

Pořadatel

15. 1. 2016

Ples

Kulturní dům Kralice

Prostějov venkov
o.p.s.

22. 1. 2016

Myslivecký ples

Kulturní dům Kralice

Myslivecké sdružení
Kralice n/H

6. 2. 2016

Hanácký bál

Kulturní dům Kralice

HSPT Klas Kralice
n/H

13. 2. 2016

Hanácký bál

Kulturní dům Kralice

HSPT Klas Kralice
n/H

19. 2. 2016

Ples

Kulturní dům Kralice

RELAX Prostějov

21. 2. 2016
– 14.30 hod.

Dětské šibřinky

Sokolovna Kralice

TJ Sokol Kralice n/H

27. 2. 2016

Šibřinky

Sokolovna Kralice

TJ Sokol Kralice n/H

Brněnské advent s moravským
markrabětem a Kralické Háj
V Brně byla odhalena jezdecká socha moravského markraběte Jošta Moravského.
Nebylo by to Brno, aby se toto dílo ve veřejném
prostoru nestalo cílem adventních vycházek. Po
orloji, který má výrazně falický tvar, tvoří se
mezi nohama Joštova koně zástup fotografů pro
zachycení další brněnské perly. Fotí hojně ženy.
Jošt byl synovcem Karla IV. a 8. 12. 1375 udělil Kralicím privilegium na Háj.
Později v roce 1387 udělil Kralicím právo
odúmrti. Zajděte Jošta v Brně pozdravit.
Vždyť je i náš.
Pro Kralický zpravodaj sepsal Raška Jiří

90 to je pěkný věk
Možná si vzpomenete na mediální humbuk
kolem oslav 70tého výročí konce druhé světové války na Rudém náměstí v Moskvě. Proč
zde o tom chci psát.
S prezidentem Zemanem do Moskvy cestovalo i 8 veteránů poslední války na našem území.
Zagorová zazpívala „Málokdo ví“. Myslím
si to také, a proto Vám zazpívám já.
Jedním z těch osmi byl i náš spoluobčan Jan
Svitek z Kraliček. Svůj boj začal v Banské Bystrici za Slovenského národního povstání jako
18ti letý příslušník roty leteckého dorostu. Po
potlačení povstání pokračoval jako člen partyzánské skupiny složené z ruského výsadku. Osvobození si prožil 1. dubna 1945 na Slovensku.
Vystudoval leteckou akademii a jako proudový pilot prožil zbytek aktivní služby v Přerově.

Do Kraliček přišel v roce 1982. Postavil dům.
Osázel zahradu. Začal včelařit, roubovat stromy a stal se předsedou místní organizace KSČ
v „naší vesničce krásné, střediskové“. Nebylo to
z přesvědčení a jak sám říká, určitě nikomu neublížil. Jenda je ročník 1925 a 90 to je pěkný věk.

Pro Kralický zpravodaj sepsal a doplnil
o fotografii z Moskvy Raška Jiří
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Představení zastupitelstva
Městyse Kralice na Hané
Ing. Petr Neoral

Nejkrásnější
den v roce

člen zastupitelstva
Jsem známý především jako dlouholetý pracovník kralického, okresního a krajského fotbalu.
V Kralicích jsem se angažoval jako poslanec
a později i jako člen zastupitelstva.
Svůj volný čas věnuji hlavně práci s mládeží.

Ing. Radim Maleček
starosta
věk: 51 let
stav: ženatý, 2 synové
vzdělání: Vysoká škola zemědělská Brno, Agronomická fakulta.
Trvalý pobyt v Kralicích na Hané od roku 1967.
Starosta městyse Kralice na Hané od 19.11.2014
/nezávislý za Hnutí ANO/, předtím 20 let Policie České republiky, Služba kriminální policie
a vyšetřování Prostějov.

Miroslav Vágner

člen zastupitelstva
Narodil jsem se 22.09.1972. Profesí jsem lesník-zahradník. Pocházím z Myslejovic, jsem
ženatý a v Kralicích bydlím od roku 2006. Zaměřuji se na zlepšení životního prostředí, rozvoj obce ke spokojenosti všech občanů a podporu a udržení tradičních hodnot.

Jiří Macháček

místostarosta
nar.: 28.03.1972
vzdělání: střední
Živnostník, ženatý, dvě děti, baví mě a chutná
úplně vše. Od roku 2002 bydlím v Kralicích na
Hané. V zastupitelstvu jsem 1. rokem. Kandidoval jsem za sdružení Změna.

Jiří Svozil

člen zastupitelstva
Je mi 47 let. Zastupitelem jsem 1. volební období. Od roku 1990 bydlím v Kralicích
na Hané. Již 19 let pracuji jako personalista
(OSVČ) - zprostředkování práce na námořních
a říčních výletních lodích (www.pracenalodi.
cz). Zajímám se o dění v naší obci a není mi
lhostejná budoucnost naší obce. Zaměřuji se
na práci s mládeží a jsem předsedou finanční
komise na obci.

Další zastupitelé:

Eva Peková, 58 let, vedoucí prodejny
Ladislav Dudík, 53 let, OSVČ
Václav Répal, 53 let, OSVČ
Pavel Kolář, 64 let, důchodce

První máj už tradičně patří zamilovaným
bez rozdílu věku. Ale už méně se ví, že druhá
neděle v květnu patří lidem milujícím, našim
maminkám.
Všechny maminky si svůj svátek určitě zaslouží. V neděli 10. května 2015 se o tom mohli přesvětčit všichni, kteří dorazili na oslavu
Dne maminek do Kralic na Hané.
Přinesl nejen plný kostel věřících, ale i slavnostní pohoštění a popovídaní si se známými,
které následovalo v prosluněných prostorách
před kostelem. Ty se jako mávnutím kouzelného proutku staly restauračním zařízením, posezením u stolů plných dobrot a občerstvení. Nechyběly ani květiny, vdolečky,
štrůdl, grilovaná sekaná a klobásy. Vše, co si
tento svátek zaslouží.
Velké uznání patří organizátorům pod vedením pánů Rašky a Svozila, kteří vše připravili
za přispění mnoha dobrovolníků a pomocnic.
I v mém pokročilém věku to byla první takto
důstojná oslava Dne maminek. Bylo to upřimné vyjádření díku všem ženám, které tvoří
ty nejsilnější hodnoty. Zrození, život, výchova
a s tím spojené starosti i bolesti. Kdo je tedy
víc než naše milované maminky?
Napsal do okresních novin Arnošt Lejsal.
Pro Kralický zpravodaj volně přepsal
a doplnil foto Jiří Raška
předseda místní KDU ČSL.
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Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Prostějov probíhala v Kralicích na Hané dne
2. ledna 2016 v čase od 9:00 hod. Já a „mí
tři králové“ chodíme vybírat na tříkrálovou
sbírku již třináctým rokem, a to vždy ve
stejném území ohraničeném katastrem Vítonic včetně pivovaru.
V letošním roce došlo k obměně tří králů,
neboť dva králové již dosáhli určitého věku
a mají jiné povinnosti. Nahradili je sice noví,
ale stejně zapálení. Z reakcí lidí cítíme, že
jsme si za ta léta pořádání sbírky vybudovali
jejich důvěru. Již očekávají, vítají a obdarovávají. V letošním roce jsme uskutečnili sbírku brzy, ihned na začátku termínu vyhrazenému této akci, a tak jsme občany naší části
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překvapili již první sobotu v novém roce. Po
celou dobu realizace sbírky, která trvala v celku dobré tři hodiny, měli králové dobrou náladu doprovázenou, na tuto dobu, příjemným
počasím. Vyhnuli se tak obvyklému promrznutí či promoknutí, jak už to u nás v zimním
období chodí. Králům vydržela dobrá nálada
po celou dobu, kdy se jim příjemně zpívalo,
k čemuž přispěly i drobné sladkosti, které při
své pouti od dobrých lidí dostali návdavkem.
V době poobědní jsme se, jako každý rok, dostali až k domu paní Šárky, a ač jsme s tím
nepočítali, tak opětovně nás pozvala k prostřenému stolu. Bereme to jako již tradiční
setkání spojené s dobrým jídlem a rozjímáním v povánočním čase. Tímto ještě jednou

paní Šárce děkujeme - dobré jídlo a teplý čaj
je pro „poutníky“ opravdovým požehnáním.
Já a moji tři králové jsme byli naplněni radostí od všech, kteří nám tak vstřícně otvírali, s láskou přispěli svým finančním darem
ve prospěch sbírky a doprovodili nás vlídným
slovem. Znovu se těšíme na příští rok, že pomůžeme dobré věci.
Dovolte nám tímto poděkovat všem, kteří
každoročně, či právě letos poprvé otevřeli
a svým darem přispěli na tříkrálovou sbírku. Všem těmto dobrým lidem přejeme
hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších dnů
právě probíhajícího roku 2016.
Anna Dočkalová

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

„Druhý dech“ – jubilejní pátý rok
Po nějakém čase bychom se chtěli opět připomenout. Náš taneční kroužek má za sebou
již pátý rok. Když byl zakládán, málokdo věřil v jeho tolikaleté trvání. Zřejmě to bude tím,
že jeho stávající členové jsou vyzrálí jedinci.
I když počet účinkujících byl zredukován na
13 osob, hlavně v důsledku zdravotních obtíží.
Nicméně frekvence vystoupení zůstávají stále
stejně zachovány, i co se týče druhu prostředí,
tzn. plesy, důchodcovská sympozia a setkání,
hodové oslavy konající se jak v sálech, tak ve
venkovních areálech. Jedním z nich bylo pozvání do Skalky, kde regionální rozhlas Olomouc
v přímém přenosu svého vysílání představoval
jednotlivé účinkující z regionu, mezi nimi i nás.

Dá se říct, že zlatým hřebem naší letošní
činnosti byl nácvik zahajovacího vystoupení na Župní ples v Kralicích na Hané. Zde se
spojily dvě složky: někteří sokolové a skupina
„Druhý dech“. Pod vedením tanečního mistra
p. Hubeného byla nacvičena úvodní polonéza
s navazujícími cvičebními a tanečními kreacemi. S poetickým názvem „Zima je prima“
jsme vystupovali jako probuzení cvičenci
v peřinách, sněhové vločky nebo lyžaři a svým
neotřelým a nezvyklým způsobem vyvolali
patřičný ohlas. Toto vystoupení jsme předvedli také na setkání důchodců v Kralicích n/H,
později ve zredukované formě i při jiných příležitostech. Třeba v Prostějově, kde byl pořá-

dán „Český den proti rakovině“ organizovaný
Ligou proti rakovině Praha.
Za zmínku stojí i naše účast v celostátní charitativní akci organizace „Kiwanis“. Spočívala
ve výrobě – ušití – sto kusů látkových panenek
pro děti do nemocnic. Předání tohoto dárku se
uskutečnilo v Prostějově v Národním domě na
charitativním večírku spolku, kam jsme byli
pozváni také za účelem vystoupení. Pro nás
to bylo velmi významné setkání s osobnostmi
kulturního života.
Do budoucna je naším přáním zachovat si
aspoň stávající tělesnou i duševní aktivitu a nevzdávat to …
J.R.

JAK PŘÍZNIVĚ TRÁVÍ VOLNÝ ČAS
KRALIČTÍ SENIOŘI
To, že věk není překážkou spokojeného života, dokazuje Klub seniorů v Kralicích na
Hané. Žlutá vývěska ve vestibulu nákupního
střediska upozorňuje na pravidelné akce, které
pořádá již výše zmíněný klub. Dne 8. prosince
loňského roku se sešlo 11 seniorů a založilo

neformální sdružení pro společné akce dříve
narozených. V roce 2015 nás bylo již 40, jedna
z posledních akcí v tomto roce proběhla právě
na svátek sv. Martina.
Na posledním prosincovém společném setkání (které se koná pravidelně vždy první pondělí

v měsíci), jsme se rozhodli, že navštívíme místní
základní a mateřskou školu a „exkurzi“ u dětí zakončíme „Svatomartinským obědem“. Vývěska
hlásala, že 11.11.2015 je sraz seniorů v 10 hod.
u radnice. Sešla se téměř čtyřicítka(!) těch, kteří
se chtěli znovu podívat tam, kde buď chodili jako
žáci, nebo zde vodili své děti a i vnuky.
Nejmilejší jsou vždy nejmenší děti. Proto
jsme prvně navštívili mateřskou školu. Poutavý výklad paní ředitelky PaedDr. Libuše
Vrbové, nádherné prostředí, dílničky i vstřícnost pedagogického sboru nás velmi příznivě
překvapili a také přesvědčili, že kralická mateřinka je super. Rozloučili jsme se na nově
vybudované „environmentální“ zahradě, která
slouží nejen pro aktivní pohyb dětí, ale do budoucna bude i místem péče o životní prostředí
a pro děti poznáváním zahradnických činností.
S příjemným pocitem jsme se přesunuli do
základní školy, kde nás přivítala paní vychovatelka družiny a provázela nás příjemným výkladem po třídách. Mnozí nebyli řadu let ve škole
a nestačili se divit, co vše se k lepšímu změnilo.
Mezitím nás převzala paní ředitelka Mgr. Lenka
Nováková (které skončilo vyučování) a provázela nás dále školou. Děti se chystaly k obědu
a nám bylo předáno pozvání na společné akce
pořádané základní školou, a to na výrobu adventních věnečků a předvánoční výstavku prací
žáků. V poslední třídě právě probíhala hudební
výchova, tak jsme si společně zazpívali „Hlava,
ramena, kolena, palce...“ a se smíchem a nezapomenutelným zážitkem jsme opouštěli školu.
Závěr našeho společného setkání byl svatomar5
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tinský oběd, který pro nás připravila Kuchyně
Kralice na Hané. Vynikající menu, sladké překvapení, video bowling v pěkném prostředí, to
bylo důkazem toho, že i běžný den v týdnu se
dá strávit velmi příjemně.
Na závěr chci našim seniorům poděkovat za
důvěru, ředitelkám velký dík za obrovský kus
odvedené práce a Vám čtenářům radu, vyjděte
si do okolí, všude něco najdete, co Vám zpříjemní den - tak jak jsme si ho prožili v Kralicích na Hané na sv. Martina.
Za Klub seniorů Pavel Kolář

Kralický chrámový sbor v roce 2015

Kralický chrámový pod vedením kapelníka,
varhaníka a dirigenta Pavla Strouhala vystupuje vždy na významné svátky v roce, jako jsou
Velikonoce, hody a Vánoce.
Tato vystoupení se konají nejen v kralickém
kostele, ale sbor také zajíždí i do dubanského
kostela, který také patří do naší farnosti. Sbor
vždy doprovází někteří hudebníci z kapelníkova orchestru. Nejznámější a zvlášť velmi
oblíbená je skladba z opery Giuseppe Verdiho
6

Nabucco - Sbor Židů, která se vždy hraje jak
v Kralicích, tak i v Dubanech.
V minulosti sbor vystupoval nejen v kostelích, ale také v některých kulturních zařízeních
po celém okrese (Nezamyslice, Vrchoslavice,
Suchdol, Otaslavice, Biskupice, Dub nad Moravou, Myslejovice, Tvorovice a další).
Vystoupení sboru spolu s ZUŠ Němčice nad
Hanou, které se konalo na zámku v Tovačově, přenášela i brněnská rozhlasová stanice

Proglas. Někteří členové sboru zpívají také na
smutečních pohřebních obřadech.
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen členům
souboru z Kralic, ale také členům z Bedihoště,
Pivína, Němčic nad Hanou a Prostějova, kteří
dojíždějí do Kralic na zkoušky a vystoupení.
Jsou také vítáni zájemci, kteří by chtěli v tomto kralickém sboru zpívat.
Člen chrámového sboru: Jiří Svozil
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KRALIČTÍ ZEMĚDĚLCI MAJÍ PRO
ZDRAVOU KRAJINU POCHOPENÍ
vé aleje, na polní cestě vedoucí od přerovské
silnice do Kraliček. Výsadbou tak bylo dokončeno propojení obou částí městysu Kralic
a Kraliček (bývalého Sajlerova). Je nesporné,
že tento zelený pás je důležitým sjednocujícím
prvkem symbolizujícím spojení obou části
městyse, je jasným důkazem, že stojí vedle
sebe bok po boku. Toto pro občany příznivé
přírodní prostředí pro vycházky do krajiny má
další nezanedbatelný relaxační význam, neboť
takových míst je v okolí poskrovnu.
Na místě je také poděkování dalším občanům, kteří nezištně pomáhají s úpravou
a propagací vysazované zeleně. V neposlední
•
•
•
•

V roce 2015 si občané Kralic na Hané mohli
v okolí obce povšimnout vzniku nových alejí
podél polních cest. Nedozírné polní lány úrodné půdy vhodné pro zemědělství (za použití
velkoobjemové techniky) však také potřebují
určité rozdělení, aby krajina byla nejen zajímavá na pohled, ale i funkční a ekologicky
více stabilní.
Pro tento záměr se podařilo získat obětavé místní sponzory, kteří přispěli nemalými
částkami na nákup vzrostlých dřevin k výsadbě. Proto chci velmi poděkovat občanům
a firmám, kteří výsadby podpořili uvedenou
finanční částkou. Jsou to: Ing. Josef Zatloukal částkou 35.000,- Kč, pan Petr Špaček
částkou 10.000,- Kč, firmy Zetaspol, s.r.o.
částkou 20 000 Kč, Kralický dvůr, s.r.o. částkou 15.000,- Kč a firma SPRESO, s.r.o. částkou 10.000,- Kč. Za tyto peněžní prostředky se, za přispění obce, podařilo nakoupit
a vysadit 400 vzrostlých dřevin, zejména lip,
javorů a dubů. Jiné výsadby nepřímo podporuje také Rolnická společnost Klas, s.r.o.
Další nemalé finance se podařilo získat ze
Státního fondu životního prostředí formou
dotace ve výši 230.000,- Kč na výsadbu lipo-

minirozhledna nad hřištěm a ovocné stromy
menší rybníček
pozemkové úpravy v krajině
potřebné bydlení pro seniory s ovocnou
zahradou a zátiším pro odpočinek

řadě chci poděkovat všem zastupitelům Kralic na Hané a panu starostovi Ing. P. Neoralovi, že tyto příznivé přírodní změny aktivně
podporují.
Do čeho se chceme pustit v nejbližší době
v rámci ozelenění a zlepšení okolí městyse?
•
do výsadby aleje původních dřevin na
polní cestě z Kralic do Hrubčic
•
do úpravy okolí bývalé skládky odpadu
•
do navrácení ovocných dřevin do krajiny

•

Ideální představa do budoucnosti?
malý háj dřevin, který by byl symbolickou náhradou za zničený Kralický háj staletou chloubu Kralic na Hané

Ing. Radim Maleček
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Střípky z kralické „mateřinky“

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem
se naučil v mateřské škole…“ je citát známého
amerického pastora, malíře a spisovatele Roberta Fulghuma. U nás v mateřské škole si až

městnanci, tvůrčí spolupráce s rodiči (i když
někdy drobnosti řešíme, ale asi tak, jako v každé „spořádané rodině“). Spolupráce navázaná
s novým zastupitelstvem je ve smyslu podpory

jen za hranice Kralic. K tomu jsme využili mimořádné příspěvky od obce např. na zkoumání
a pokusy v Pevnosti poznání v Olomouci a výlety do přírody - zde jsme např. na Kosíři.

tak vysoké cíle neklademe, ale s hrdostí můžeme konstatovat, že se nám daří.
A to jak v oblasti vlastního předškolního
vzdělávání dětí, tak kvalitních vztahů mezi za-

nejmladší generace v obci, a to nejen formou
finančního příspěvku na provoz školy (což je
pro obec jistě významná výdajová položka),
ale také s cílem poslat děti do světa dál, než

Ale vezměme to popořádku. Letos je zapsáno do mateřské školy 75 dětí s tím, že 13 dětí
by mělo po letních prázdninách zahájit povinnou školní docházku. Do mateřské školy jsou
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zapisovány také děti mladší tří let, ale zde je
potřeba, aby děti uměly reagovat na „cizí“ osobu a uměly elementárně poslechnout. Děti jsou
ve třech třídách rozděleny podle věku. Samozřejmě, jak děti postupují do vyššího ročníku,
tak nároky na ně rostou. Vyústění docházky do
mateřské školy je nejen samostatná prezentace
dovedností, znalostí, kulturního chování ale
také třeba osvojení si některých primárních
postojů v ochraně životního prostředí (např.
sbíráme vršky pro Davídka, třídíme odpad,
sbíráme starý papír). To naše děti prokázaly v letošním roce mnohokrát. Například při
návštěvě delegace z chorvatské Podgory, kde
hosté oceňovali vybavenost a přívětivé prostředí naší MŠ a děti zase prokázaly kvalitně
osvojované zdvořilostní návyky.
První velkou událostí byla březnová Prostějovská Mateřinka (celostátní přehlídka tvořivosti mateřských škol), kde jsme v oblastním
kole zvítězili dramatizací hudební pohádky
O Plaváčkovi. K vítězství patřila odměna –
výlet a vystoupení na celostátní přehlídce
v Nymburku. Bohužel, neštovice nám tento
plán překazily, tak jsme za odměnu od obce
jeli na výlet za zvířátky.
Dalším úspěchem, a to nejen dětí, ale i maminek, které navštěvují pravidelné měsíční

tvořivé dílničky v mateřské škole, byl charitativní počin - zdobení sedmdesáti velikonočních beránků (pro pacienty v nemocnici,
obyvatele domova důchodců, děti z dětského
domova), kterého jsme se zúčastnili letos poprvé. A zase vítězství! To jsme ale předem tak
nějak tušili, neboť tak skvělé nápady na zdobení a pečlivost při práci, to mohly dokázat jen
naše maminky a babičky!
Tím naše aktivity samozřejmě neskončily.
V červnu jsme pro děti a jejich rodiče zorganizovali „Kloboukovou slavnost“ (včetně rozloučení se školáky), která měla takový úspěch,
že příští rok bude určitě znovu, ale s jiným námětem – co tak třeba „pyžamová“?
V září zase své sportovní síly změřily děti
z MŠ a 1. třídy ZŠ na „Druhé kralické olympiádě“, která se konala na naší zahradě a přilehlém
sportovním hřišti. Současně proběhlo slavnostní otevření nově vybudované přírodní zahrady,
která byla nákladem více jak 2,8 mil. Kč (za
spoluúčasti EF) uvedena do provozu a přináší dětem nejen herní a sportovní vyžití, ale do
budoucna bude důležitou oblastí pro poznávání a ochranu přírody a manuálních dovedností děti (hrabání, starání se o záhony s trvalkami i zdravou zeleninou, kterou si chceme
sami vypěstovat).
Pomalu se blížil podzim, kde naší podařenou
akcí bylo „Dýňobraní“
s rodiči, „Den otevřených
dveří“ s ukázkami práce
dětí, účast na projektu „Lesní pedagogika“
u ZOO v Olomouci.
V zimě pak Mikulášská
nadílka pro děti v kulturním domě, kde jsme
vážně museli usměrňovat
čerta, aby moc nestrašil,
protože v Kralicích jsou
samé hodné děti.
Zdobení
stromečku,
vánoční besídky v jednotlivých třídách (kde bylo

tolik hostů, že se tam skoro nevešli), to provázelo děti v předvánočním času – a těch dárků pod
stromečkem - stavebnice, dřevěný domek na zahradu, téměř dospělácká sedací souprava pro nejstarší děti, kuličkový bazén pro nejmenší. Věříte,
že po jeho rozbalení a vyzkoušení děti nechtěly
jít s rodiči domů?
Neopomenutelnou částí spolupráce se
Základní školou jsou pravidelné čtvrtletní
„vyučovací hodiny“ v 1. třídě, kde je hlavní
to, že se děti seznámí s prostředím základní
školy i paní učitelkou, která bude po prázdninách „jen jejich“. Zde mě napadá - jeden náš
chlapec nám nedávno s vážnou tváří sdělil, že
u zápisu v základní škole řekne, že chce propadnout zpátky do školky…
To byl výčet jen některých akcí, které nejen
obohatily školní program dětí, ale také přispěly k navázání užších vztahů s jejich rodiči, což
zase pomáhá při řešení otázek vzdělávání dětí,
naplňování jejich potřeb a podpory rodinné
výchovy, kterou mateřská škola pouze profesionálně doplňuje.
Závěrem příspěvku do Kralického zpravodaje mi to nedá, tak jako vloni, a přidávám
úsměvnou historku. Máme hocha, který ze
zdravotních důvodů musí mít polštářky prstů
stále namazané hojícím krémem. Jednou ráno
se chlubil, že přinese paní učitelce bonboniéru.
Já na to - a za co? - a on - za to, že mi maže prstíky krémem - a já na to - když ti je budu mazat
i já, taky dostanu? Zamyslel a řekl: „já koupím
čokoládu a můžete se s paní učitelkou rozdělit“.
Tak, to je pro letošek všechno.
Fulghum dává dětem radu: „žij vyrovnaně –
trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den
trochu maluj a kresli a tancuj a hraj si a pracuj“
– tak toto krédo se všichni v kralické mateřské
škole snažíme i v letošním školním roce úspěšně naplňovat.
Mějte dobrý rok 2016 a příště vám určitě
zase napíšeme, co se u nás děje nového.
Za mateřskou školu
PaedDr. Libuše Vrbová, ředitelka
9
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MISSION IMPOSSIBLE – NEMOŽNÁ MISE
Jsem rodák z Kraliček. Navštěvoval jsem
Mateřskou školu a ZDŠ 1.- 5. v Kralicích.
Po vyučení dál vystudoval zlínskou stavební průmyslovku a odkroutil dva roky vojny na
Šumavě. Po návratu do podniku jsem se v prvním roce z mistra vypracoval na nejmladšího
vedoucího tří řemeslných středisek v OSP.
Když jsem později odmítl vstup do KSČ, nastala změna v přístupu vedení a já dal výpověď. Končil jsem 30. listopadu 1989 a začal
pracovat soukromě ve stavebnictví. Od přemlouvání ke vstupu do KSČ pomohlo ujištění
řediteli podniku, že chodím do kostela.
V roce 1990 jsem vstoupil do místní organizace Lidové strany. Po 25ti letech jsem byl

27. března 2015 na volební výroční členské
schůzi zvolen předsedou místní organizace
KDU – ČSL v Kralicích na Hané.
Na moji představu, že je třeba zaujmout věřící
a přilákat ty liknavější do kostela například pozváním kralického rodáka Josefa Jelínka a arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, se ozvaly hlasy,
že je to nemožné. Vyzval jsem spolustraníky
k projednání záměru jak byl podán. Cílem byla
slavnostní mše 30. srpna 2015. Bylo to dvousté
výročí slavnostního vysvěcení kralického kostela v roce 1815 olomouckým arcibiskupem Maria Tadeášem Hr. z Trauttmannsdorfu.
Úsilí zúčastněných vedlo k povedené demonstraci víry a křesťanství na místech a ve

stopách našich předků a oslavě boží milosti.
Děkuji všem, kteří pomáhali, i těm, kteří přišli
prožít krásnou mši. Záznam mše pořízený profesionální kamerou je na úřadě městyse.
Pro další úkoly, které před námi jsou, zvu
s ohledem na generační výměnu v naší organizaci nové členy, kteří cítí potřebu a jsou
ochotni pomoci jak ve prospěch věřících, tak
celé obce.
MISSION ACCOMPLISHED – MISE
SPLNĚNA
Pro Kralický zpravodaj sepsal Raška Jiří,
předseda místní organizace KDU-ČSL

Fotografie: Kostel, 30. 8. 2015

KRALICKÁ LOKALITA U ANDÍLKA
Lokalitu zvanou „U Andílka“ ležící v polích
za kralickým hřbitovem směrem na Čechůvky
znám jako bývalá občanka Kralic již od dětství. Polní cesty plné pestrobarevného plevele,
zahrady s třešněmi – ty později zanikly – a vše
ovládly obrovské družstevní lány. Místo poněkud neutěšené a smutné.
Před několika lety však začala tato lokalita
měnit svoji tvář. Každý rok přibylo něco nového. Stromy, keře, květiny, ale i zajímavé doplňky, např. lavičky, balvany, kamenná zeď osázená
květinami, ukazatel směru do Kraliček, kovový
kříž s andílkem (ten je od pana Zatloukala z Čechůvské ulice), jezírko, ptačí budky a stojánky
pro ptactvo, zásyp pro zvěř apod.
Jsem ráda, že článek uveřejněný v Týdeníku
Prostějovska vyvolal velký ohlas a že v těchto
10

aktivitách nezůstal pan Maleček sám a získal
podporu ze strany městyse Kralic, firem, občanů a soukromých zemědělců. Právě touto zásluhou se do této intenzívně obdělávané krajiny vracejí původní remízky, aleje a meze. Mají
bezpochyby funkční význam a zároveň jsou
i místem vycházek a relaxace občanů.
Toto místo je skutečně nádherné, zvláště
v létě, kdy všechno kvete a voní, létají zde
motýli, sem tam přeletí nějaký dravec. Vzpomínám si, jak si zde vloni čížek lesní pochutnával na semínkách slunečnice… Místo má
také zajímavou historii. Polní trať se jmenovala „U sv. Anděla Strážce. Název měla podle
Boží muky (se soškou Anděla Strážce), která
se nacházela blízko kříže na staré polní cestě
vedoucí do Kraliček. Při scelování pozemků

polní cesta zanikla, Boží muka byla rozebrána
a už nebyla obnovena. Kříž zvaný „U Andílka“
pochází z roku 1759. Původní je jeho sokl s reliéfem Panny Marie Bolestné, dřík a korpus je
novější. Kříž byl 15. 5. 1943 poškozen německým letadlem a v roce 1949 byl obnoven. Na
severní straně pod římsou se zachoval latinský
nápis: EX VOTO ET CRVCIFIXVM FERVORE DEVOTO EREXI (Ze slibu a z oddané náklonosti k ukřižovanému jsem jej postavil).
V těchto místech (podle některých badatelů)
byli za husitských válek 14. 11. 1425 upáleni tři františkáni – kněz Petr a zpovědník Petr
z minoritského kláštera u sv. Ducha v Opavě
a kazatel Joachim z Českého Krumlova. Také
zde došlo 14. 7. 1866 ke střetnutí pruských husarů a saské jízdy za prusko-rakouské války.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Pro doplnění uvádím, že v říjnu 2014 byl
uveřejněn v Kralickém zpravodaji zajímavý
rozhovor s Radimem Malečkem. Právě v tomto
listě R. Maleček také občas publikoval. Zaujal
mě například jeho článek Záchrana Trněnky,

ve kterém se zabýval historií i současností této
polní tratě a významné archeologické lokality.
Hana Bartková
PhDr. Hana Bartková (nar. 1960), Kralice
na Hané. Držitelka ceny města Prostějova. Je

středoškolskou učitelkou češtiny a dějepisu.
Věnuje se regionální historii, vlastivědě a literatuře. Zaměřuje se na výzkum drobných sakrálních památek a mapování památek prusko-rakouské války v Prostějově. Z této oblasti
také publikuje v tisku a ve sbornících. S hrdostí se věnuje ve své tvorbě i Kralicím na Hané,
ke kterým má srdcový vztah.

Základní škola Kralice na Hané
Letošní školní rok je již v plném proudu,
ale my bychom se chtěli na chvíli pozastavit
a vrátit k tomu loňskému, abychom obeznámili i širší veřejnost o dění a aktivitách u nás
ve škole.

Naším prvotním cílem je poskytnout žákům základní vzdělání, které má v dětech
rozvíjet klíčové kompetence a poskytovat
spolehlivý základ všeobecného vzdělávání.
V průběhu roku se také snažíme různými for-

mami obohatit dětem výuku o další aktivity,
které podpoří jejich rozhled a pozitivní přístup ke vzdělávání.
Pojďme tedy společně nahlédnout, co vše se
v loňském roce ve škole událo.

Soutěže
Každým rokem se žáci naší školy účastní
několika soutěží. Své počtářské vědomosti si
mohou děti vyzkoušet v matematické soutěži
„Klokan“ – zde získal v loňském roce nejvíce
bodů Adam Buchta (mladší kategorie) a Jindřich Sládek (starší kalegorie). V soutěži, kde
mají žáci prokázat znalost anglického jazyka
reprezentovali naši školu žáci 4. a 5. ročníku.
V recitační soutěži, kde porota hodnotila především výrazný přednes básně, zvítězila tentokrát Elenka Dokoupilová (starší žáci).
Kromě těchto vědomostních a dovednostních
soutěží žáci měří své síly také ve sportovních disciplínách. Na podzim je to soutěž ve štafetových
disciplínách „O hanácké vdolek“ a na jaře pak
atletická soutěž v běhu, skoku a hodu – „O pohár starosty“. Tyto soutěže jsou organizovány
pod záštitou starostů zúčastněných obcí a bývá
to vždy urputný boj mezi jednotlivými školami.
Na jaře jsme se také zúčastnili turnaje
v malé kopané, který pořádala naše sousední
ZŠ Bedihošť.

Projektová výuka
Hned na počátku školního roku začínáme
projektovým Dnem evropských jazyků. Žáci
3.-5. ročníku se zde navzájem seznamují formou prezentací se zajímavostmi z ostatních
států Evropy.
Nejkrásnější období roku je jistě předvánoční
čas a ten si u nás ve škole umíme opravdu vychutnat. První akcí je výroba adventních věnečků, které si mohou přijít se svými dětmi vyrobit
maminky, babičky, tetičky, zkrátka každý, kdo
má chuť. Ve výtvarné výchově pak žáci malují

obrázky se zimní tematikou, v pracovních činnostech vyrábí různé výrobky, v keramickém
kroužku tvarují krásné dekorativní předměty,
které pak mohou na vánoční výstavě obdivovat všichni příchozí. Jsme vždy potěšeni, když
veřejnost projeví zájem o činnosti dětí ve škole
a přijde se jich podívat co nejvíce. Doufáme, že
i letos vás přijde zase o něco víc.
Další projektová výuka probíhá ve spolupráci s Policií ČR a také s Hasiči. Žáci se zde
formou besedy seznamují s různými pravidly

bezpečnosti a také s chováním při požáru, nehodě či jiném nebezpečí. Na to navazuje beseda o první pomoci, kde si mohou žáci prakticky vyzkoušet postup při záchraně života nebo
ošetření zraněného. V rámci dopravní výchovy
se žáci čtvrtého ročníku pravidelně účastní výuky na Dětském dopravním hřišti v Prostějově,
kde později skládají závěrečný test z dopravní
výchovy a jízdy zručnosti na kole.
Velkým přínosem je také spolupráce s mateřskou školou. V našem projektu „Školička“
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mají děti předškolního věku možnost navštívit
několikrát během roku školu a účastnit se přímo výuky. Mohou si tak nanečisto vyzkoušet,
jaké to ve škole bude a jestli již zvládnou vše,
co po nich paní učitelka vyžaduje.
Na jaře jsme pořádali „Eko-den“, kterým
jsme se zapojili do aktivit souvisejících s en-

vironmentální výchovou a oslavili jsme tak
Den Země. Žáci se učili správně třídit odpad,
poznávali důležitost šetření zdroji i surovinami, dozvídali se o dalším zpracování odpadu,
vyráběli různé předměty z recyklovaných materiálů. Na závěr jsme vyhrabali trávník před
školou, zalili a ošetřili naše mladé stromečky
a měli radost z úspěšného dne.

V letním měsíci nás ještě čekal projektový
„týden zdraví“, kdy jsme využili účasti v projektu „Ovoce do škol“, v rámci kterého jsme
obdrželi větší množství cizokrajného ovoce, a tak jsme mohli našim žákům nabídnout
ochutnávku toho nejrůznějšího ovoce a povědět si také o jeho přínosu pro naše zdraví.

Akce pro veřejnost
Žáci naší školy se podíleli svým kulturním programem na rozsvěcování vánočního
stromu před školou. Zazpívali adventní písně
a přednesli pěkné vánoční básničky. Tak jsme
zahájili adventní čas a začali se připravovat
na vánoční výstavu, kterou každým rokem
pořádáme především pro kralickou veřejnost.
Vánoční výstava se vždy setkává s velkým
úspěchem a děti jsou spokojené, že jejich práci dospělí uznají a ohodnotí. Také vystoupení
našich žáků v programu pro kralické seniory
bývá spojeno s kladným ohlasem. Vždy je milé
poslechnout si hezké písničky nebo shlédnout
pěkný taneček od těch našich nejmladších
žáků, kteří se vždy pečlivě na toto vystoupení chystají. Na závěr školního roku pořádáme
„Indiánské odpoledne“, na kterém přivítáme
všechny příznivce dobré zábavy pro děti i do-
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spělé. Děti zde také vystoupily s krátkým programem písní a tanečků. Školní družina předvedla malé divadelní představení s písničkami.
Žáci pátého ročníku strávili noc v indiánském
týpí a školní rok byl zakončen o týden později
na obecním úřadě, kde se s odcházejícími žáky
pátého ročníku rozloučil osobně i pan starosta

Petr Neoral. Každý žák, který navštěvuje kralickou školu od první do páté třídy obdrží
od obecního úřadu vkladní knížku s částkou 2 500 Kč, což je myslím pěkným ohodnocením našich žáků, kteří se snaží reprezentovat
po celou dobu docházky do kralické školy naši
obec svými výsledky.

Vlastivědná exkurze
Již třetím rokem mají možnost žáci pátého
ročníku navštívit město Prahu. Pod vedením
paní vychovatelky Formanové se tak děti seznámí během jednoho dne s nejdůležitějšími
památkami našeho hlavního města a v praxi

tak poznají mnohé z naší historie, která je
součástí výuky v předmětu vlastivěda. Akce
se koná za finanční podpory obecního úřadu,
za což zastupitelstvu touto cestou ještě jednou děkujeme.

Školní výlet
Školní výlet jsme si v loňském školním roce
udělali vlastně dvakrát. Poprvé, když jsme
s dětmi slavili jejich svátek a vydali se na Svatý Kopeček u Olomouce, kde jsme se účastnili
projektu „Den s lesní pedagogikou“. Děti se
prošly po krásném lese a v úžasně zpracovaném projektu se dozvěděly spoustu zajímavých informací o lesních zvířatech, rostlinách
i o tom, jak se máme v lese chovat. Na druhý
výlet jsme zajeli do obce Modrá u Uherského
Hradiště, kde jsme navštívili archeoskanzen
a expozici vodních živočichů a rostlin s názvem „Živá voda“. Obě tyto akce byly velmi
vydařené a děti obohatily o spoustu nových
informací a poznatků.

Školní družina a zájmové kroužky
Ve školním roce 2014/2015
bylo na škole jedno oddělení
školní družiny. V letošním roce
jsme rádi, že jsme mohli nabídnout tyto služby většímu počtu
žadatelů a otevřeli jsme druhé oddělení. Školní družina totiž nabízí
dětem široké spektrum činností,
jimiž zde vyplňují čas odpočinku
po výuce a v rámci psychohygieny se věnují různým výtvarným
činnostem, soutěžím, hrám a při
pěkném počasí také pobytu na
školní zahradě, kde mohou využít i velkou trampolínu. Také zájmové kroužky jsou dětmi hojně
navštěvovány a jsme rádi, že děti
mají zájem o sportování, výuku
angličtiny, keramický kroužek
i o získávání nových poznatků
v oblasti informatiky.
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Budova školy
Také budova naší krásné školy prošla v loňském školním roce značnou rekonstrukcí.
Zadní strana budovy a přilehlé štítové zdi
byly zatepleny polystyrenem a opatřeny novým fasádním nátěrem. Byly zatepleny stropní a sklepní konstrukce a provedena injektáž
zdiva proti vzlínající vlhkosti. Také bylo provedeno čištění okapů a budova dostala nové
okapové svody.

Letos v těchto akcích pro děti i veřejnost pokračujeme a budeme vždy rádi, když se za námi
přijdete podívat a podpoříte naši práci, ale i úsilí
našich žáků co nejlépe reprezentovat naši školu
i obec. Myslím si, že kralická škola dobře připravuje své žáky nejen po stránce vědomostní,
ale i k plynulému přechodu na druhý stupeň.
Odměnou jsou nám pak zprávy z jiných škol,
kde jsou naše děti chváleny a ceněny za vědomosti a schopnost samostatně pracovat.
Mgr. Nováková Lenka

Sokol v roce 2015 a plány
do nového roku
Rok 2015 jsme zahájili jako tradičně dětskými Šibřinkami s DJ Romanem Fojtíkem.
Sešlo se nemálo dětí s nadšenými maminkami. Všichni se těšili na atraktivní soutěže
a zajímavou tombola s krásnými cenami. Šibřinky pro dospělé následovaly týden poté,
první březnovou sobotu. Sešlo se více jak
sto maskovaných tanečníků. Pro všechny
bylo připraveno podávání míchaných nápojů a něco na zub. Hudební skupina Zdenka
Havla vyhrávala do ranních hodin. Druhý
víkend v březnu jsme měli tu čest pořádat
ples Župy prostějovské. Připraveni jsme
byli výborně. Tento rok to byl už náš třetí
ples. Do sokolovny se k nám sjelo 120 hostů
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z celého okresu. Nejdříve starosta TJ Sokol
Kralice na Hané Josef Špaček ples zahájil,
poté přivítal přítomné i starosta Župy prostějovské Svatopluk Tesárek. Zahajovací polonézu nacvičili společně sokolové z Kralic
a taneční skupina Druhý dech. O vystoupení
se postarali i sokolové z Vřesovic a potom
ještě jednou Druhý dech.
Koncem dubna nastává čas tradičního pálení
čarodějnic. Do sokolského parku byly tyto nebezpečné ženy přivezeny inkvizitory připoutané na žebřiňáku. Některé z nich se pokoušely
uletět, ale tito vlivní pánové všechny pochytali
a přivedli k velké vatře. Byl to skutečně velký
oheň! Kolem desáté byl odpálen i ohňostroj.

Počasí sice nebylo moc vlídné, ale pobavit se
přišlo nemálo „Kraličáků“ i přespolních.
S cvičícími mladými sokoly jsme se absolvovali župní závody všestrannosti. Cvičitelka
Daša Krejčí se s nimi zúčastnila atletických
disciplín. Náš reprezentant Adam Buchta se
umístil na čtvrtém místě. Dáša také vypomáhala s organizací soutěže, ke které se sjelo
125 závodníků.
Dost se vydařil i Dětský den, přestože hned
při zahájení se stáhly mraky a rozpršelo se.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

V altánku jsme se schovali a po dešti mohly
soutěže pro 40 dětí pokračovat, voda nikomu
nevadila, zábava byla připravena pro všechny.
To hlavní, na co jsme se připravovali více
jak rok, bylo cvičení na Sokolském Brně.
V parném letním vedru cvičily naše ženy,

osm cvičenek, skladbu „Pro radost“ skutečně
s chutí a radostí! Koedukovanou skladbu s názvem „Generations Together“ předvedlo také
osm kralických sokolů. S tímto společným
vystoupením mužů a žen jsme navštívili i finské Helsinky. Svátek pohybu všech generací

společně s námi navštívilo 23 000 cvičenců
ze 48 států světa. Světová gymnaestráda se ve
Finku konala poprvé a my z Kralic jsme tam
nemohli chybět! Helsinky jsou městem plným
vody, ale jenom s malým množstvím aut, což
se nám velmi líbilo. Chladno bylo všudypřítomné a letní bílé noci byly pro nás šokující!
Přes tyto drobné nedostatky se nám cvičení na
Sonera stadionu povedlo. Skladba“ Generations Together“ se vydařila a všech 360 cvičenců si vystoupení užilo.
Na obecní hody jsme úřadu městyse poskytli
prostory sokolského parku a zajistili pohoštění.
Muzika hrála, lidé se bavili. Takové mají být
hody! Pivo, nealko, i masa bylo dost, a to v nejrůznějších úpravách, vybrat si mohl opravdu
každý. V neděli jsme mohli obdivovat dvanáct
krásných motorek, které se sjely do sokolského
parku. Bylo se skutečně na co dívat!
Začátkem školního roku se opět rozběhly pravidelné pohybové aktivity v sokolovně. Cvičí
ženy, děti, mládež kope do míče, fotbalisté posilují, děti se baví a míčové hry na sále se daří.
Jaké máme plány na letošní rok? Chceme
vybudovat novou podlahu v sále Sokolovny.
Vše je naplánováno s finanční výpomocí městyse Kralice na Hané. Samozřejmě budeme
hlavně cvičit a pořádat kulturní akce. Přijďte
se podívat, jak nám to jde!
Starosta TJ Sokol Kralice na Hané
Josef Špaček
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Sprintel s.r.o

Svatoplukova 60A
79601 Prostějov
Tel: 588 008 008, dohled: 602 974 968

www.sprintel.cz, info@sprintel.cz

Sprintel s.r.o. - poskytovatel internetu a dalších
telekomunikačních služeb v Kralicích na Hané
vyšováním kapacity. Mimo mikrovlnnou
síť již několik let soustředíme naše úsilí na
budování nejmodernější přenosové technologie - optických sítí. Vzhledem k aktuálním
požadavkům na kvalitu a rychlost připojení
to byla správná volba.
V oblasti Kralic jsou všechny naše hlavní přístupové body propojeny optickou
sítí. Dalším zajímavým projektem v Kralicích na Hané bylo vybudování optické sítě

Firma Sprintel s.r.o. poskytuje připojení k internetu v Kralicích na Hané již více
něž 10 let. Její historie sahá do roku 2003,
kdy byl uveden do provozu její vůbec první datový bod a to na základní škole a firma
zde začínala rozvíjet svoji síť. Během let se
síť rozrůstala a dnes pokrývá naše vysokorychlostní optická a mikrovlnná síť rozsáhlé
území na střední Moravě až po Bruntálsko,
Vyškovsko a v Brně.
Z důvodu vysoké spolehlivosti má nyní
naše páteřní síť kruhovou topologii připojenou do obou hlavních datových center
v Praze. Celá síť Sprintel je provozována na
kvalitních prvcích včetně záloh tak, aby vykazovala co nejvyšší spolehlivost.
Do celé sítě se pravidelně investuje a je
neustále modernizována se současným na-
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v nové lokalitě Na výsluní. Investice to sice
byla nákladná, nicméně nyní mají obyvatelé
v nových domech v této lokalitě a na levé
straně ulice Prostějovská a také v některých
domech v Komárově k dispozici připojení
touto nejmodernější kabelovou technologií.
V nedávné době jsme optickou síť rozšířili
v oblasti Zákostelí a U mlýna. V těchto lokalitách aktuálně nabízíme rychlosti připo-

jení 16 Mbps a 48 Mbps s dostupností multimediálních služeb.
Již několik let ve spolupráci s městysem Kralice na Hané zajišťujeme pro domácnosti základní bezplatné wifi připojení
k internetu z našich přístupových bodů,
nebo poskytujeme zvýhodněnou cenu na
ostatní tarify. V placené, zvýhodněné verzi
je k dispozici tarif Single8 8 Mbps za měsíční poplatek 210,- Kč.
V současnosti nabízíme kromě internetu
i multimediální služby jako televizi ve vysokém rozlišení HD s nelineárními funkcemi
(historie pořadů, nahrávky, pauza) a s možností filmové videotéky (filmy na vyžádání)
a to i na bezdrátové technologii.
Vysoký důraz jsme vždy kladli na zákaznickou podporu a na servisní služby. Celá
naše páteřní síť je 24 hodin denně dohledována. Výpadky přístupových bodů řešíme
ihned po přijetí informace z dohledového
systému sítě třeba i během noci. V případě
problémů u zákazníka, po každém nahlášení
závady neprodleně dálkově zkontrolujeme
kvalitu linky a pokud je nutný příjezd přímo
na místo jsme schopni v krátkém čase dohodnout servisní zásah.
Stále se snažíme přinášet nejlepší služby
v telekomunikační oblasti v našem regionu.
Za Sprintel s.r.o. Ing. Jiří Svozil
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DOMA Z HELSINEK
V sobotu 18. července 2015 skončila v Helsinkách 15. světová gymnaestráda (15th WG).
My, sokolové z Prostějovské župy, jsme se
vrátili nočním letadlem do Prahy, přežili zbytek noci a v neděli v dopoledních hodinách
složili kufry ve svých domovech. Šťastnější ti,
které nečekaly pracovní povinnosti, mohli využít neděli k dospání.

Kolem 50 států
Hemžení všech různých národů bylo nejvíce vidět v obřím centru Messukesus, kde
probíhala pódiová vystoupení a kde jsme
obědvali. Temperamentní mládež skandovala své pokřiky, jiné skupiny zpívaly, členové výprav se svolávali, jedni se hrnuli tam,
jiní ven. Byla to pestrá vřava, zněly všechny
světové jazyky, lidé všech barev pleti, všech
věkových kategorií a všech možných barev
oblečení. Překvapivé bylo, kolik přijelo dětí
a kolik tam bylo matek s nemluvňaty v náručí. Důležitá poznámka – mezi cvičenci
převládají ženy, stejně jako u nás v Sokole,
z Česka také nepřijely žádné děti.
Zpočátku nám starším z toho hluku hučelo
v hlavě, ale postupně začal převládat pocit, že
všichni jsou veselí a k sobě milí a že je ta atmosféra vlastně prima! Brzy jsme zapomněli
na hrůzy, které denně vidíme v televizi… Na
světě je krásně!

Finské zvláštnosti
Naše skupina byla ubytována ve škole (škola se finsky řekne „koulu“). První překvapení
bylo, že jsme měli ležet na svých karimatkách
pod těžkým naskládaným nábytkem s kovovýma nohama. Báli jsme se úrazu, proto jsme
část vybavení přestěhovali na chodbu. Další náš
požadavek byl, aby byly karimatky 70 cm od
sebe, ale v malém prostoru to nebylo možné.
Něco jsme domluvili a omluvili, něco respektovat nešlo. Klukům odmítli v 9 hodin prodat
pivo v plechovce (ostatní alkohol se v supermarketech neprodává vůbec). Důsledně se měl
třídit odpad, ale dělení podle druhů jsme zpočátku nepochopili, a tak jsme v tomto směru
ve škole asi nezanechali dobrý dojem. Sledovali jsme, že v oblasti Espoo, kde se nacházela
naše prozatímní škola, bylo neobvykle málo
aut. Na autobusy místní lidé mávají svými
předplacenými kartami, aby jim řidiči zastavili. Veškeré nápisy jsou výhradně finsky, druhým jazykem je švédština. Na angličtinu však
reagovali úplně všichni, které jsme požádali
o pomoc, včetně velmi milé kuchařky, která
připravovala naše snídaně.

Zahájení gymnaestrády
V neděli 12. července se sešly všechny výpravy na slavném olympijském stadionu. Státy

byly seřazeny podle abecedy, proto jsme byli
mezi prvními. Kráčeli jsme ve svých puntíkovaných bundách, obešli stadion a usadili se
v přiděleném sektoru. Nástup států na plochu
stadionu, jak to bývá na olympiádách, nebyl.
V programu vystoupilo 4000 Finů, animátoři
pro nás zorganizovali společný tanec, který
jsme prováděli přímo na tribunách. Mexické
vlny byly také, leda my Češi se chytáme trochu pozdě…

Pódiové skladby
V komplexu Messukesus je několik hal, které jsou pojmenovány po městech, v nichž zmíněná olympiáda už byla. Během týdne jsme
měli možnost vidět řadu pódiových vystoupení. Protože se naše skupina 17 lidí neudržela
pohromadě, viděli jsme každý něco jiného
a mohli si následně vyměňovat své postřehy.
Úžasní byli Japonci, kteří měli řadu vystoupení špičkových gymnastů, nevídané režijní
nápady a také taneční vystoupení žen střední
a nejstarší generace. Jeden choreograf sehnal
muže všech národů, jen tak v civilu a v džínách
a předvedl s nimi parádní diskotanec. I takový
kousek může vehnat slzy do očí! Finové si pódiovku narežírovali jako pohádku, aby mohli
zapojit děti. Netušili jsme, jací gymnasté jsou
Portugalci. Němci uchvátili akrobacií za použití neobvyklého nářadí ze dřeva. Belgičané
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vynikli nejen na pódiu, ale také jako perfektně
sehraní fanoušci. Já sem si psala do notýsku
všechna vystoupení žen seniorek, a tak mám
zapsánu finskou a norskou Věrnou gardu, atd.
My, Češi, jsme tam měli skladbu „Vivat academica“, kterou cvičili zástupci Karlovy a Palackého university. Mezi ostatními se vůbec neztratili, fandili jsme jim z plných plic. Většina
skladeb byla v rytmu moderního „rocku“ nebo
„popu“, ale objevil se i Borodin (Japonky)
a Vivaldi (Kanaďani). Každý z nás, sedmnácti prostějovských, by své dojmy popsal jinak
a možná lépe než já. Mám však v sešitku popis
cvičení pro děti s gymbally a karimatkami, už
v září to zkusíme, děcka se mohou těšit!
V průběhu setkání nám bylo vysvětleno, že
světová gymnaestráda je trochu gymnastika
a trochu estráda. Proto jsou často kostýmy
a líčení jako v divadle, vše je pestré, plno lesku rekvizit.

Hromadné skladby na stadionu Sonera
Naše skladba „Generations Together“ přišla poprvé na řadu až ve středu, proto jsme
mohli sledovat v úterý skoro celý odpolední
program. Usoudili jsme, že Dánové bloudí
mezi značkami jako na sletu v Praze, potom
jsme viděli Brity a Švýcary. Těch cvičilo
1200, celí v černém, s kroužky ve žluté, červené a modré barvě v rukou. Během skladby
roztáhli kroužky do válcových rourek, které
připomínaly natáčky na vlasy, a s nimi prováděli další kumšty. Shodli jsme se, že toto
vystoupení bylo nejlepší ze všech! Ve velkém
se předvedli Němci. Zaplnili celou plochu.
Měli tam mladé gymnasty-akrobaty, ženy
v růžových toaletách až po zem, jedna sku-

pina cvičila s bedničkami, druhá s paličkami
a gymbally. Německá Věrná garda nosila po
ploše veliká červená srdce, norská garda vlála se svými modrými sukněmi, stejně jako
my na minulých sletech. ČASPV cvičila ve
středu před námi, proto jsme měli povinnost
fandit na tribuně, což jsme dodrželi. Naše
skladba Generations Together přišla na řadu
jako poslední. Protože jsme nastupovali prakticky bez zkoušky, nevyhnuli jsme se nepřesnostem při přechodech do cvičebních útvarů.
Měli jsme však na paměti doporučení autorek
Helenky Peerové a Aničky Jurčíčkové, že si
máme cvičení užít! Na tribuně už moc diváků
nebylo, přesto jsme si skladbu opravdu užívali. I ve čtvrtek jsme cvičili poslední a tentokrát už nám to šlo báječně! Bylo příjemných
20 Cº, žádné slunce do očí a pod nohama
měkká umělá tráva. Vychutnali jsme si běh
kolem závěrečné pyramidy i úprk ze stadionu. Žádné vystoupení totiž nemělo organizovaný odchod z plochy, jak jsme zvyklí ze
sletů. V pátek to bylo ještě lepší, po nás cvičili Němci se svými dvěma skladbami, a proto byla tribuna plná diváků. Velikou radost
nám udělali Slováci, kteří nás povzbuzovali
ze všech nejvíce. Však nám měli co oplácet!
Jejich ženy (ve fialovém) cvičily již v úterý
skladbu, kterou známe ze sletu, a kterou vybrousily k dokonalosti.

Počasí a příroda
Po celý týden bylo příjemných 20 Cº, ráno
ještě trochu méně, dokonce několik přeháněk nás donutilo použít pláštěnky. Žádný
déšť však netrval dlouho a to ani liják, který
se spustil v pátek ráno, a který nás vyděsil.
Když se vyjasnilo a pálilo sluníčko, odložili

jsme i své puntíkované bundy a dlouhé kalhoty. Hlavně, že na naše vystoupení jsme měli
pokaždé hezky, trochu jsme zmokli až při odjezdu na letiště.
Vlivem příznivého klimatu je příroda
v Espoo svěží a zelená. Hustotu přírodní zeleně a dokonale posečené louky jsme obdivovali
vždy při cestě k autobusu nebo nazpět do školy. Zhluboka jsme dýchali svěží vzduch, svědčící o blízkosti moře. I když v okolí našeho
ubytování byly bytové domy, vilky v zahrádkách, síť cyklostezek, nějaké firemní budovy
a supermarket, přesto se mezi tím proháněli
králíci, hejna divokých kachen a vran. V blízkosti moře potom rackové, kteří létali během
cvičení i nad stadionem Sonera. Racků však
bylo až příliš a zblízka nejsou nijak příjemní.

Slavnostní ukončení akce
Opět jsme se shromáždili na stadionu Sonera ve svých sektorech. Stejně jako při zahájení zněly v angličtině projevy organizátorů
a hostů. My jsme se však nacházeli mimo
umístěné reproduktory, a tak jsme nic neslyšeli. Na velkoplošné obrazovce se promítal
text ve španělštině, dalo se tak něco odhadnout. Organizátoři dali na závěr celého sportovního klání dohromady jednoduchou skladbu, k níž přizvali i cvičence z dalších států.
Měli v rukou barevné čtverce, které obraceli,
ale bylo vidět, že skladba byla šita „horkou
jehlou“. Na úplný konec vystoupily finské
ženy v bílém - vlajky šly dolů - předávala se
vlajka gymnaestrády organizátorům té příští.
Bude to rakouský Dornbirn.
Je to relativně blízko, tak co, pojedeme?
Božena Jiříčková, Sokol 1, Prostějov

Rok 2015 s hasiči v Kralicích
Pro krátké představení. Jsme Sbor dobrovolných hasičů založený v roce 1911, sdružující

aktuálně 41 členů. Našim úkolem je udržovat akceschopnou zásahovou jednotku kategorie JPO5.

hody 2015
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Ke své práci využíváme nákladní automobil Avia
s hasičskou nástavbou, ve které máme nádrž s vo-

pálení čarodějnic 2015
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dou o objemu 1000 l, osvětlovací stožár, elektrocentrálu, motorovou pilu a další věci potřebné pro
zásah v katastru obce. Během roku jsme vyjeli
celkem pětkrát, a to k ohrožujícím namrzlým
stromům, požáru komína i jako technická pomoc
prostějovské profesionální hasičské jednotce.
Jako hasiči se snažíme věnovat svůj volný
čas našim nejmladším obyvatelům, a to pořádáním různých akcí. První akci, do které jsme se
v roce 2015 zapojili, bylo pálení čarodějnic. Byli
jsme s požárním autem sice jako požární dozor,
ale o prohlídku našeho auta byl z řad dětí velký
zájem. Při druhé akci jsme se přidali k místním
členům Sokola při pořádání Dětského dne v parku, kterého se i přes nepřízeň počasí nakonec zúčastnila početná skupina „nepromokavých dětí
se statečnými rodiči“. Za velmi úspěšnou akci
považujeme i náš první ročník dne „Otevřených
vrat“, pořádaný v červnu roku 2015, kdy jsme

uspořádali prohlídku naší zbrojnice doplněnou
soutěžemi a občerstvením na nádvoří budovy.
Pro zájemce jsme prováděli zajímavé krátké
projížďky hasičským autem kolem městyse. Pro
nás jediná kulturně výdělečná akce byla účast na
hodových slavnostech v srpnu 2015, kde jsme se
prezentovali malým posezením s omalovánkami
pro děti a stánkem s občerstvením.
Za rok 2015 nezbývá než poděkovat zastupitelům našeho městyse v čele s panem starostou
za velmi vstřícný přístup k naší dobrovolné činnosti spočívající ve službě a pomoci spoluobčanům a za nezanedbatelnou finanční výpomoc.
Za další finanční, či věcné dary musíme také
poděkovat členům z našich řad, kteří tyto dary
zajistili od svých zaměstnavatelů nebo z vlastních zdrojů. Za další případné sponzory, kteří
by nám pomohli s pokrytím nákladů na akce
pro děti a veřejnost, budeme velmi rádi.

V roce 2016 očekáváme posun kupředu
v oblasti podpory zájmu mládeže o hasičskou
činnost, cílem je obnovení závodních družstev.
Proto se naše dvě členky, za finanční podpory městyse, účastní právě probíhajícího kurzu
zaměřeného na praktické dovednosti vedení
mládeže. Nadále také pokračujeme v projektu
„Recyklujte s hasiči“ tzn., že rádi po domluvě
s občany odvezeme vysloužilé elektrospotřebiče tam, kam patří.
Jako hasiči jsme si pro snadnější komunikaci a informovanost založili profil na facebooku
s adresou www.facebook.com/SdhKralicenaHane. Na tomto profilu je možné získávat
informace o dění ve sboru, případné zprávy
o výjezdech a fotografie z akcí.
Za Sdh Kralice na Hané
Jan Gottvald, velitel

FC Kralice na Hané
Vážení občané Městyse Kralice na Hané,
máme zde konec roku 2015 a já bych vás rád
seznámil, co se za ten rok událo v kralickém
fotbalovém klubu. Takže začneme od našich
nejmenších - na jaře „mladší přípravka“ přešla
na podzim do „starší přípravky“, dále máme
„mladší žáky“, „starší žáky“, „dorost“, „muže
B“ a „muže „A“.
Naši nejmladší hráči začali hned v lednu
několika halovými turnaji, kde posbírali „nějaké ty“ medaile a poháry. Na jaře dohrávali
rozehranou soutěž 2014-2015 pod vedením
dvou trenérů (pánů Erika Krejčiříka a Oldřicha Kaštyla) a za velké podpory rodičů, kteří
malým hráčům nejen fandili, ale také pomáhali. Musím se zmínit, že tito naši „benjamínci“
hrají tuto soutěž turnajově.
Po skončení soutěže 2014-2015 se dne
22. 8. 2015 uskutečnil na našem hřišti v Kralicích na Hané již 2. ročník turnaje mladších pří-

pravek „KRALICE NA HANÉ CUP“. Turnaje
se zúčastnilo 5 mužstev, každé z nich si odneslo pohár a medaile. Celá akce se konala pod
záštitou Městyse Kralice na Hané a všechny
ceny osobně mužstvům předával starosta pan
Ing. Petr Neoral. Turnaje se zúčastnila kromě
FC Kralice na Hané mužstva SK Znojmo, Sokol Pustkovec Ostrava, Horka nad Moravou,
Horní Štěpánov. Na prvním místě se umístili
hráči SK Znojmo, druhé místo patřilo Horce
nad Moravou, na třetím místě skončil Pustkovec, na čtvrtém místě se umístili domácí hráči FC Kralice na Hané a na posledním místě
mužstvo Horního Štěpánova.
Další aktivitou našich nejmenších byla účast
na mezinárodním turnaji „Olšany Cup“, která
se konala koncem června. V Olšanech jsme
obsadili velice pěkné 13. místo z celkového
počtu 24 účastníků. Následně naši nejmenší absolvovali pětidenní soustředění v Horce
nad Moravou. Po tomto soustředění se s chutí
a elánem vrhli na novou
sezonu 2015-2016.
Další, kdo dohrával rozehranou soutěž
2014-2015, byli „starší
žáci“. Jednalo se o soutěž v okresním přeboru
Prostějov. Nezahanbili
název našeho fotbalového klubu a v konečném pořadí skončili
na pěkném 4. místě.
Ještě dodatečně chci
klukům poděkovat za
vzornou reprezentaci
našeho klubu.
A jak to bylo se
staršími
žáky, proč se
Mladší žáci

nepřihlásili do soutěže 2015-2016? Prvotní
naše myšlenka byla přihlásit starší žáky do
soutěže. Ale vzhledem k tomu, že dost kluků přešlo do dorostu, tak jsme se nakonec
rozhodli starší žáky do sezony 2015-2016
nepřihlašovat vůbec. Doufám, že na sezonu
2016-2017 bude kádr starších žáků takový, že
znovu zabojujeme.
Dorostenci, kteří také dohrávali rozehranou soutěž 2014-2015, skončili na 5 místě.
Je potřeba vyzdvihnout, že dorost přihlásil
a trénoval pan Jiří Svozil, který celý svůj život zasvětil kralickému fotbalu jak po stránce
trenérské, tak „funkcionářské“. Nadále působí na Kraji v Olomouci ve fotbalové odvolací
a revizní komisi. Na sezonu 2015-2016 převzal mužstvo pan Zdeněk Siegel a funkci vedoucího zajišťoval Zdeněk Zachar. Kluci hráli
také okresní přebor, své mistrovské utkání zahájili 23. 8. 2015 a ukončili 1. 11. 2015. Zatím jsou na 5. místě se ziskem 15 bodů. Chtěl
bych podotknout, že někteří dorostenci se
aktivně zapojili během rozehrané sezony i do
mužstva mužů „A“, posledně to byl Roman
Ličman a David Zatloukal, oba podali velice
slibný výkon na úrovni kraje.
Fotbalovou sezonu 2014-2015 dohrávalo
i naše „B“ mužstvo, a to ve 2. třídě okresního přeboru. Jeho dohrání bylo ale katastrofální, neboť skončilo na posledním 14. místě.
Dokonce hrozil sestup do 3. třídy. Po jednání
výkonného výboru klubu a hráčů „B“ mužstva
jsme se vzájemně dohodli, že nebudeme mužstvo na novou sezonu 2015-2016 přihlašovat.
Posledním mužstvem, o kterém bych se
chtěl zmínit, jsou muži „A“, kteří dlouhodobě
hrají olomoucký krajský přebor. Ti také dohrávali rozehranou soutěž 2014-2015 a skončili
na velice pěkném 9. místě se ziskem 39 bodů.
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krajského přeboru OL „1A třída“. Zápas
skončil v normální hrací době remízou, a tak
se kopaly penalty. Našim hrdinou byl David
Krejčí, coby kapitán a brankář, a ten rozhodl.
Nejen že výborně zachytal, ale byl to právě
on, kdo pokutovým kopem rozhodl o naší výhře a získání vítězného poháru. Takže to byl
možná ten hlavní impuls, který nás “nakopl“
k pěknému 7. místu.

Muži - okresní pohár

Odehráli 30 zápasů, z toho 11 zápasů vyhráli,
6 zápasů remizovali a 13 prohráli. Nejlepším
střelcem kralického týmu byl Jan Nečas.
Také bych se chtěl zmínit o situaci v klubu, která nastala koncem června. Na schůzi
výkonného výboru odstoupil z funkce předsedy klubu pan Václav Répal a s ním další
tři členové výboru, a to pokladní paní Dana
Stodolová, pan Vladimír Horák a pan Jiří
Němčík. Ze sedmičlenného výboru tak zůstali tři členové - jednatel Jan Novotný, Jiří

dou se stal pan Erik Krejčiřík a členy komise
jsou pánové Zdeněk Siegel a Vlastislav Všetička. Po těchto volbách se celé vedení klubu
vrhlo na novou sezonu 2015-2016. Trenérem
mužů je pan Ivo Gottwald, a tak celá příprava, která začala v půlce června, zůstala na
něm. Příprava a první mistrovský zápas se
odehrál 9. 8. 2015 v Kojetíně. Naši muži
začali podzimní ročník velice dobře, když
vybojovali 1 bod. Během soutěže však byly
naše další výkony jako na houpačce. V zá-

Starší přípravka

Svozil a Zdeněk Zachar. Dne 8. 7. 2015 byla
svolána členská schůze výkonného výboru,
na které byl novým předsedou fotbalového
klubu FC Kralice na Hané, z.s. zvolen Jan
Novotný. Dalšími členy výboru se stali pánové Jiří Svozil, Zdeněk Zachar, Miroslav
Vágner a Radovan Fabiánek. Následně byla
zvolena nová revizní komise, jejímž předse20

věru však muži zabrali a třemi výhrami za
sebou se „vyhoupli“ na 7. místo, a tam také
přezimují. Našim nejlepším střelcem podzimu byl Martin Kováč s pěti brankami.
Také nesmím zapomenout zmínit naše
vítězství v okresním poháru, který proběhl v Olšanech u Prostějova. Ve finále jsme
se utkali s Plumlovem, který je účastníkem

Naše sestava na ročník 2015-2016
brankáři: David Krejčí, Radim Miler; obránci: Jan Dočkal, Libor Martinka, Ondřej Petržela, Filip Škoda a Ondřej Novotný; záložníci: Jan Hlačík, Vít Císař, Lukáš Troneček,
Jan Nečas, Petr Dostál, Martin Neoral a Alois
Lexa; útočníci: Jaroslav Lehký, Martin Kováč; náhradníci: Petr Navrátil, Roman Ličman, David Zatloukal
Dále nás čeká jaro 2016 a dokončení rozehrané soutěže 2015-2016. Příprava začíná
22. 1. 12016 na víceúčelovém hřišti v Kralicích na Hané. Bude probíhat vždy tři dny
v týdnu po dobu dvou měsíců. Každé úterý
bude fyzická příprava v místní sokolovně,
vždy od 17:30 do 19:00 hod. Dále budeme trénovat v Prostějově na „umělce“ (kde
máme pronajaté hřiště). Od 19:00 do 20:30 hod.
Pátky odtrénujeme opět v Kralicích na Hané.
Naše přípravné zápasy budou:
•
sobota 06.02.2016 Konice - Kralice od
14 hod. -umělka Konice
•
sobota 13.02.2016 Chropyně - Kralice od
15 hod. - umělka Chropyně
•
sobota 20.02.2016 Rousínov - Kralice od
13 hod. - umělka Vyškov
•
sobota 27.02.2016 Čechovice - Kralice od
16 hod. - umělka 1HFK Holice
•
neděle 06.03.2016 Haná PV - Kralice od
16 hod. - umělka Holice
Pak nám už zůstává jen jeden volný týden
před mistrovským zápasem…
Tak to je ve zkratce vše, co se odehrálo v našem klubu v roce 2015. Na závěr bych chtěl
poděkovat za velkou podporu celému vedení
Městyse Kralic na Hané, dále všem sponzorům, kteří nás podpořili v roce 2015, a doufám, že nás podpoří také v roce 2016. Poděkování patří také všem funkcionářům, hráčům,
fanouškům za jejich obětavost a pracovitost
pro fotbalový klub. V neposlední řadě velký
dík patří i našim fanouškům za povzbuzování
na každém zápase. Děkujeme!
Přeji všem do nového roku mnoho zdraví a úspěchů jak v osobním, tak pracovním
i sportovním životě.
Jan Novotný,
předseda klubu FC Kralice na Hané
Dne 10.1.2016
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Klub neregistrovaných sportovců
Již po devět let se skupina nadšených amatérských sportovců z Kralic na Hané a přilehlého okolí schází pravidelně k prožití několika sportovních chvil v kopané, kde spatřují
naplnění a uspokojení svých potřeb jak na
hřišti, tak i mimo něj. Za dlouhověkost klubu
může především to, že nabízí svým svěřencům tři důležité faktory, které se staly nezbytnou součástí jejich života, tj. cesta k relaxaci, nepřeberná spousta zážitků se svými
přáteli a v neposlední řadě zvýšení kondice
za pomoci nesmírného úsilí, které je do sportu těmito lidmi vloženo. Tímto zveme i další
nadšence sportu, rozšiřte naše řady, kopaná
probíhá každou středu od 18:30 hod. a v neděli od 09:30 hod.
Sportu zdar!
Denis Marczell

Neregistrovaní sportovci

Sajlerov žije!
nice městyse Kralice na Hané, byly nakoupeny
vánoční ozdoby a světelné řetězy.
Z důvodu poměrně velkého zájmu se tedy
budeme i v následujících měsících roku 2016
snažit plánovat další akce, které by mohly
nadále podporovat sousedské vztahy, kvalitu
a dobrou úroveň života v obci.
V plánu proto máme například návštěvu
muzikálu Fantom opery, následně také výlet
do Jeseníků na Praděd nebo výlet do vinného
sklípku na jižní Moravě, ale také spousty dalších aktivit…
Nicole Grossertová

Sajlerov nabízí svým obyvatelům širokou
možnost kulturního vyžití. Tuto možnost poskytuje velké množství spolků, které mezi
sebou spolupracují a pro naše obyvatele jsou
dobrým přínosem. V poslední době jsou velmi
populární například výlety za kulturou do Prahy, ať už jde o návštěvy divadelních představení
a muzikálů, nebo procházky vánoční Prahou.
Mimo občasné každodenní aktivity místních
občanů, jako jsou setkání a posezení v nově
vybudovaném parku u jezera nebo společné

procházky nově vysázenou alejí do Kralic,
(které jsou pro občany Kraliček poměrně významné), se jednou za čas realizují i větší akce.
A tak jsme se v prosinci vydali navštívit Staroměstské náměstí v Praze, abychom nabrali
inspiraci a porovnali „malé a nepatrné“ rozdíly mezi Sajlerovem a Prahou. Hned následující den jsme se svépomocí, jako již tradičně,
pustili do vánoční výzdoby Kraliček. Podařilo
se nám zajistit vánoční strom a díky malé finanční pomoci, která k nám směřovala z rad21
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Partnerská obec

Koncem roku 2015 se nám podařilo navázat partnerství s chorvatskou obci Podgora
v Dalmácii. Delegace naší obce (Ing. Petr Neoral a Jiří Macháček) navštívila toto velmi
krásné místo koncem měsíce října, kde jsme
se při oficiální návštěvě místního obecního úřadu seznámili
mimo jiné s panem
starostou Miličičem
Ante. Jednání se
nesla v duchu velmi
přátelské atmosféry, diskutovali jsme
především o běžných
starostech a povinnostech při vedení obce. Dále jsme
hovořili o možné
spolupráci mezi našimi regiony a to jak
v oblasti turistické,
tak o výměnných
ozdravných
pobytech našich dětí. Na
konci naší návštěvy
jsme pozvali pana
starostu k nám do
Kralic na Hané.
Chorvaté
přijali
naše pozvání a navštívili Kralice na Hané
začátkem měsíce prosince. Přichystali jsme
pro ně velmi bohatý
program. Nejdříve je
pan starosta oficiálně přivítal na půdě úřadu
městyse, kde jim v úvodní řeči představil náš
městys a náš region. Pak následovala prohlídka
základní školy a školky, dále jsme navštívili výrobní prostory společnosti Linaplast s.r.o. Všude jsme byli velmi mile přivítáni. Diskutovali
jsme s dětmi a trochu jsme se snažili jim Chor-
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vatsko přiblížit. Všechny děti obdržely od návštěvy drobné dárky – chorvatské mandarinky.
Ve výrobních prostorách společnosti Linaplast
s.r.o. jsme se seznámili s technologií výroby
a také s koncovými výrobky této společnosti.
Náš velký dík patří majiteli společnosti, který

nám prohlídku umožnil. Po obědě jsme ještě
navštívili „žešovskou pálenici“ a „Rudolfovo
pekařství“ v Prostějově.
Další den jsme naše hosty (vlakem) přepravili do Olomouce, kde právě probíhaly
předvánoční trhy. Z jízdy vlakem i ze samotné Olomouce byli všichni nadšeni. Navštívili
jsme zde mimo jiné i katedrálu
sv. Václava a samozřejmě ochutnali klobásku a punč na náměstí.
Naši, myslím si, že již přátelé,
od nás odjížděli spokojení a s přáním nastartovat spolupráci mezi
našimi obcemi. Máme poměrně
hodně společného – počet obyvatel, podobný slovanský jazyk…
a naše i chorvatské děti si určitě
budou v mnoha směrech dobře rozumět. A nyní se možná někdo zeptá:… „a k čemu je vlastně takové
partnerství dobré“?
Chorvatská strana nám nabídla
při organizované návštěvě našich
obyvatel velmi příznivé ceny jak
pobytu, tak i nějakých vybraných
nápojů během pobytu v jejich le-

tovisku. Naše obec ze svých prostředků může
sponzorovat dopravu (autobus). Pan starosta
již oslovil okolní starosty v mikroregionu, aby
aktivně oslovili školáky (jejich rodiče) a zvážili např. týdenní výlet do Chorvatska. Pobyt
u moře má samozřejmě pro děti blahodárné
účinky, ale určitě se
bude u nás jednat spíše
o starší školáky, kteří to již zvládnou bez
rodičů. Naopak, my
jsme nabídli chorvatské straně pobyt jejich
dětí v našich rodinách
s přáním přiblížit jim
zase náš životní styl,
který je od toho „mořského“ trochu odlišný. Určitě bychom je
chtěli zapojit např. do
fotbalového turnaje,
který by pořádal FC
Kralice na Hané.
Pokud některý čtenář
Zpravodaje bude mít
jakýkoliv nápad nebo
myšlenku, která by naši
spolupráci prohloubila, tak mne neváhejte
oslovit, nebo váš poznatek adresujte přímo
na městys Kralice na
Hané. Dále vás všechny
chceme požádat, pokud
máte případně vy, nebo
vaše děti zájem o cestu do chorvatské Podgory
za výhodných podmínek, tak neváhejte se obrátit
na úřad městyse Kralice na Hané.
„Dobrodošli“
Jiří Macháček
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ZÁMECKÝ ŠENK

KUCHYNĚ J&S

Pizzeria a restaurace Zámecký šenk Vás zve na návštěvu. Nabízíme: hotová jídla, minutky, pizza – 14 druhů, široký sortiment nealkoholických a alkoholických nápojů. Podrobnosti najdete na stránkách www.zameckysenk.cz.

Kolektiv prodejny
Eva Peková – vedoucí prodejny
Hana Urbánková, Marcela Trnavská,
Eva Bubelová

Kralický zpravodaj. Vydává: Městys Kralice
na Hané, Masarykovo nám. 41, 798 12 Kralice
na Hané, náklad: 600 kusů.
E-mail: zpravodaj@kralicenahane.cz.
Redakční rada: Šéfredaktor: Jiří Macháček, Redakce:
PaedDr. Libuše Vrbová
Zlom a sazba: Markéta Sedláková

Miroslav Vagner – restaurace „Na hlavní“
V roce 2002 jsme převzali Hospůdku u Havlů. V této době byly v provozu další dvě restaurace a to Lázně a Zámecký šenk. Během čtrnácti
let jsme si vybudovali myslím že celkem slušné
postavení mezi těmito provozovnami.
Avšak situace na trhu se začala vyvíjet poněkud nepříznivě pro hospodu jako takovou,
a tak jsme se věnovali přípravě a hlavně rozvo32

zu jídel. Časem se ukázalo, že tento směr je ten
správný, a proto jsme omezili provozní dobu
naší hospůdky. Rozhodl jsem se, že předěláme
naší provozovnu pouze na jídelnu s rozvozem
poledního menu. Od 1. 3. 2016 bude naše provozní doba po – pá od 11 do 14 hodin. Po domluvě lze uspořádat jakoukoli oslavu - popř.
školení, či soukromou akci.

Chci poděkovat všem našim příznivcům
a hlavně štamgastům, kteří nás nebo naší hospodu měli a mají rádi, a věřím, že se již zmiňovaná situace na trhu opět zlepší.
Děkujeme všem:
personál Hospůdky na Hlavní

e-mail: info@computermedia.cz

Dle vašeho přání zhotovíme dárkové balíčky nebo koše. Mnozí z vás jste si už zvykli na
teplé pečivo, které pečeme každý den přímo
na prodejně.
K dobré pohodě a náladě vám načepujeme
ze sudů kvalitní víno od dodavatele z Velkých
Pavlovic. Každých 14 dní si z našich letáků
můžete vybrat akční zboží za velmi výhodné
ceny. Kromě toho máme také každý měsíc slevy na vybrané druhy zboží. Na ty vás upozorní
plakáty vyvěšené při vstupu do prodejny. Naše
prodejna vám nabízí zboží a tyto doplňkové
služby již od 1. 7. 2002.
Děkujeme všem našim zákazníkům za dosavadní přízeň. V novém roce 2016 přejeme pevné zdraví, štěstí, osobní pohodu a co nejvíce
spokojených nákupů u nás.

www.computermedia.cz

Jednota se sídlem v Uherském Ostrohu nyní
provozuje 134 prodejen v sedmi okresech regionu jižní a severní Moravy. Prvořadým cílem
je nabídnout zákazníkům široký sortiment potravinářského zboží převážně od regionálních
českých dodavatelů. Nabízíme možnost sázení s výhrami přes Sazku, platbu stravenkami,
speciální dobré karty COOP, které lze využít
v mnoha českých obchodech, předplacené
platební COOP dobré karty, které zvýší vaše
pohodlí při nakupování v prodejnách Jednoty.
Pokud nevíte, čím obdarovat vaše blízké,
můžete si požádat o aktivaci dárkových karet
na vámi zvolenou částku. S touto dárkovou
kartou může obdarovaný nakoupit v kterékoliv
prodejně COOP Jednota, a to libovolněkrát.
Každoročně nabízíme pestrou nabídku sezonního zboží. Na Vánoce si u nás můžete
zakoupit živého kapříka. Každoročně také připravujeme pro nejmenší mikulášskou nadílku,
která v loňském roce proběhla v Kralicích na
Hané v pátek 4. prosince.

Vyrobila Computer Media s.r.o.

Nákupní středisko
Jednota Kralice na Hané

Milí „Kraličáci“ dovolte nám, abychom vám
jménem naší společnosti Kuchyně J&S Kralice na Hané spol. s.r.o. popřáli do roku 2016
hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů. Také
bychom vás chtěli oslovit, jako jedno ze stravovacích zařízení Kralic, že i nadále pro vás
připravujeme prostřednictvím našich zaměstnanců, kteří pocházejí převážně z Kralic,
každodenní menu složené z pěti jídel. Rádi
vám také nabídneme prostory k uspořádání
rodinných setkaní při příležitosti oslav, svateb, pohřbů a třeba i různých besed, srazů atd.
Věříme, že se i v tomto roce budeme nadále
setkávat a že vám námi připravená jídla budou
chutnat. Přejeme vám krásný rok 2016.

