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Občasník městyse

SLOVO STAROSTY
Vážení,
chtěl bych nejprve popřát všem spoluobčanům městyse Kralice na Hané po celý nastávající rok 2017 hodně zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a rodinné pohody.
Dříve než se vyjádřím k celkové vývojové
situaci městyse za uplynulé období roku 2016,
rád bych v tomto směru upozornil, že se jedná
o můj osobní náhled na celou problematiku
a vyhodnocení jednotlivých situačních částí.
Pokusím se tedy vyjádřit chronologicky
nejprve k záměrům vývoje městyse na rok
2016, které byly zadokumentovány v Kralickém zpravodaji za rok 2015, který byl vydán
v měsíci únoru 2016.
Co se týče rekonstrukce zdevastované části budovy bývalého zámku v Kralicích na
vstupní byty tak byla vyhotovena potřebná
projektová dokumentace a další podklady pro
stavební řízení na vybudování tzv. vstupních
bytů pro slušné a potřebné občany, proběhlo
stavební řízení a máme již k dispozici stavební povolení. Jak jsem uvedl v loňském
zpravodaji, tak vzhledem k finanční náročnosti celé akce bylo nutné usilovat o dotační
finanční prostředky. Byl vyhlášen dotační titul na tzv. sociální byty s dobou udržitelnosti 20 let, kdy v těchto bytech bylo podmínkou umístit i tzv. problematické osoby jako
např. osoby z výkonu trestu odnětí svobody,
z azylových domů atd., což nebylo možné akceptovat, neboť by to asi ke klidnému životu
Kralic na Hané moc nepřispělo i vzhledem
k populistické imigrační politice některých
politických subjektů. Ani v jiných částech
naší republiky o to nebyl zájem a žádostí
o tuto formu dotace bylo jen vzácně, pokud je
mi známo, tak v době, kdy to bylo akutní byla
za celou ČR jen jedna žádost. Ale v blízké
době má být přes IROP vyhlášena další nová
dotace, která by nám po případné výstavbě
7 bytů umožnila tyto byty obsadit bez excesů,
pracujeme na tom.

Z obsahu
Proběhla celková demolice zchátralé budovy bývalé místní pekárny, neboť vzhledem
k celkovým konstrukčním nedostatkům budov i přes naši snahu ji přebudovat na jiné využití /nová ordinace praktického lékaře atd.,/
bylo posouzeno jako neekonomické.
Dále byla realizována výstavba kanalizační
jímky v blízkosti areálu Vodovodů a kanalizací Prostějov na Trávníkách, která již slouží
svému účelu.
Taktéž se podařilo dát do funkčního stavu
některé sportovní plochy, které dlouhodobě
neplnily po všech směrech tu roli, která jim
byla určena. Jednalo se o bývalý „antukový
kurt“ u kulturního domu v Kralicích na Hané,
kdy vlastní jeho plocha a přilehlé prostory
byly městysem vykoupeny od Sokola Kralice
na Hané a v současnosti se zde nachází Aréna
Jana Přidala s plně funkčním víceúčelovým
hřištěm s umělým povrchem pro tenis, volejbal a další sporty a je již toto plně využíváno
nejen občany Kralic na Hané. Organizace Sokola Kralice na Hané vzhledem k havarijnímu
stavu podlahy sálu sokolovny dostala navíc
od městyse milionovou dotaci na její rekonstrukci, která se však trochu protáhla z důvodu určitých konstrukčních nedostatků, ale
věřím, že tyto jsou již odstraněny a akce splní
svůj účel, a tím je vybudování další funkční
plochy pro cvičení dětí i dospělých. Dalším
velkým problémem, který byl odstraněn, byla
nefunkčnost bývalého víceúčelového hřiště
za místní mateřskou školou, kde díky dotaci
z MŠMT ČR vyrostla aréna s umělým travnatým povrchem s licencí UEFA pro fotbal,
s parametry umožňujícími odehrávat ligová
utkání v malé kopané. Tato již je také v užívání sportovních mužstev dospělých i mládeže,
co více dodat?
V těsné blízkosti „umělky“ za školkou vyrostlo také workoutové hřiště pro sportovní
i profesionální posilování, které vzhledem
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k době dokončení v pozdních podzimních
měsících 2016 bude občanům dle zájmu
zpřístupněno v jarních měsících 2017, vřele
doporučuji, a ať přinese jeho užívání mládeži
i dospělým svoje ovoce.
V roce 2016 byly vybudovány také zpevněné plochy pro naše spoluobčany s tělesnými problémy v blízkosti bývalého pivovaru
a v části Výsluní za svodnicí pro účel umístění kontejnerů na komunální odpady, také řada
parkovacích a přístupových ploch v rámci
obce.
Věnovali jsme se také kulturním památkám
a stavbám místního významu, kdy došlo k rekonstrukci pomníku obětem 1. a 2. světové
války na Masarykově náměstí před budovou
bývalého zámku v Kralicích na Hané s dotací
Krajského úřadu Olomouckého kraje,
s jehož podporou jsme rekonstruovali také
významnou místní raritu, kterou je balustráda u místní základní školy, která byla doslova
životu nebezpečná. Nemluvě o části hřbitovní
zdi, její současný stav po rekonstrukci můžete
vidět cestou od Vrbátek po hlavní silniční komunikaci. Na tuto akci nám přispělo MZVŽ
ČR prostřednictvím Státního zemědělského
investičního fondu, za což děkujeme.
S ohledem na události z konce kalendářního roku 2016, kdy došlo k havarijním stavům v mateřské školce, a to k poruše odpadů
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včetně ztráty funkčnosti centrálního septiku,
kdy tento musel být zrušen a odpad napojen
přímo na kanalizaci, byly také zjištěny další
rozsáhlé poruchy kanalizační sítě. V základní
škole zase došlo k havárii topného rozvodu
do tělocvičny a při její opravě se vyskytly
další problémy s odpady, které včetně stavu
fasády školy budeme muset řešit.
Tímto bych chtěl občany upozornit, že celkový stav infrastruktury městyse není zrovna
ideální, na tyto skutečnosti musíme reagovat,
neboť systémy včetně částí odpadů, veřejného osvětlení či komunikací, mám na mysli
třeba propadající se chodníky apod., s sebou
v blízké budoucnosti přinesou i nutné finanční náklady, které zatíží městys. My jsme již
začali třeba vybudováním nového osvětlení
v části ul. Biskupská a budeme pokračovat po
jednotlivých částech obce.
Abych nezapomněl na zeleň, tak v části
Výsluní se na podzim 2016 začala výsadba zeleně okolo hřiště pro děti i dospělé
s cvičebními prvky, chybí pouze osev travinami, který nemohl být proveden vzhledem
k brzkému nástupu zimního období, ne jako
v minulých letech. Taktéž pan zastupitel
Ing. Maleček pokračuje s výsadbou dřevin
v katastru městyse.
Také v našem kulturním domě vzhledem
k zastaralým jeho součástem se po loňské
úspěšné kolaudaci podařilo rekonstruovat
šatnu i kuchyni, část elekrorozvodů a nový
povrch malého podia u hlavního vstupu od
kuchyně a soc. zařízení.
Na úseku sportovní činnosti bych chtěl vyzdvihnout naše děti ze základní školy, které
ve své věkové kategorii zvítězily na Olympiádě svazku obcí Prostějov - venkov, kterou
jsme hostili v červnu 2016 na našem fotbalovém hřišti, taktéž u jednotlivých dalších soutěží dětí je zřetelný vzestup z nejnižších pozic, které zastávaly, doufám, že to bude míti

nadále vzestupnou tendenci. V obci působí
také nejen sokolská organizace, která využívala ke své činnosti i kulturní dům, probíhají
zde cvičení žen, dětí, ale také nově vzniklý
klub stolního tenisu, který od městyse obdržel tři nové soupravy stolů. Taktéž funguje
sportovní klub neorganizovaných sportovců,
který využívá areál za školkou k fotbalu.
Hlavním sportovním článkem a reprezentantem obce je však fotbalový klub FC Kralice na Hané s několika mládežnickými celky
a družstvem dospělých hrajících Olomoucký
krajský přebor, je pozitivním zjištěním, že se
konečně podařilo s přispěním obce i řadou
sponzorů klub finančně stabilizovat, všem
děkuji. Ostatní už musí kluci na hřišti ukázat
sami, aby se krajský přebor u nás mohl hrát
i dalším roce.
Hlavním kulturním prvkem městyse je bezesporu Hanácký soubor písní a tanců Klas,
který dlouhodobě /45 let/ reprezentuje Kralice na Hané, vychovává také děti a mládež
k lásce k historickým a kulturním tradicím
nejenom obce, ale celé naší Hané. A Druhý
dech jako dobrovolné sdružení také funguje
v rámci svého pole působení vynikajícím
způsobem a reprezentuje obec. Podpoře městyse se těší také družstvo hasičů a sdružení
seniorů.
Co se týče naší činnosti v rámci mezinárodních vztahů,tak v roce 2016 pokračovalo
a čile se rozvíjelo dříve uzavřené přátelství
s Chorvatskou občinou Podgora, z Makarské
riviéry, kdy došlo k oboustranným návštěvám
a pobytům občanů.
Jak jsem popsal již v první části svého
příspěvku, budeme v roce 2017 pokračovat
v úsilí o rekonstrukci části bývalého zámku na
byty, ale ne za každou cenu, aby se něco dělo
a odpovědnost a problémy zůstaly dalším.
Taktéž z hlediska stavebně investiční činnosti

máme v plánu vzhledem k značnému zájmu
o stavební parcely v obci Kralice na Hané vybudovat cca 8 těchto stavebních parcel včetně
parkovacích ploch v lokalitě mezi současným
Výsluním a Močidly, samozřejmě uvažujeme
o obsazení těchto občany, kteří mají životní
kořeny spjaté s Kralicemi na Hané.
V současné době již probíhá projektová
příprava a bude probíhat stavební řízení, tak,
aby se s pracemi mohlo začít v letních měsících 2017.
Pokud se podaří zvládnout všechny potřebné podklady pro žádost o dotaci na cyklostezku z Kralic do Bedihoště, zažádáme Krajský
úřad v Olomouci, aby práce mohly navázat na
předpokládanou rekonstrukci mostu přes potok Valová a přípravné práce aby mohly začít
nejpozději na podzim 2017.
Dále máme v podstatě připravenu rekonstrukci stávajících prostor bývalé spořitelny
a pošty na ordinaci praktického lékaře a zdravotní sestry s čekárnou pro pacienty a přidruženým sociálním zařízením. Myslím, že si to
naši převážně starší a nemocní spoluobčané
bezesporu zaslouží, aby se netrmáceli do patra hasičárny.
Z oblasti kulturních památek bychom chtěli pokračovat a navázat na rekonstrukci balustrády u základní školy rekonstrukcí 4 skulptur, které jsou v rámci této balustrády a dále
i rekonstrukci sousoší sv. Jana Nepomuckého
ve středu obce.
Na obojí máme zažádáno o dotaci na Krajský úřad v Olomouci. Budeme se také pokoušet o dotaci na pokračující opravu přední čelní zdi místního hřbitova s vlastním přístupem
pro manipulaci s odpadovými kontejnery.
I zeleň máme na srdci a to ve smyslu dokončení osázení prostor po demolici pekárny
či prostor bývalé skládky komunálního odpadu ve Vítonickém hliníku, uvidíme.
Petr Neoral

Hanácký soubor písní a tanců Klas
Co se událo v životě Klasu v uplynulém
roce? Co všechno jsme společně prožili? Jaké
úspěchy zaznamenali? A máme vůbec nějaké
starosti? O tom všem se pokusíme zmínit na
pár řádcích následujícího příspěvku.
Tradici pořádání hanáckých bálů v Kralicích
se nám podařilo zachovat a v roce 2016 jsme
uspořádali už 41. ples v pořadí. Stále se můžeme těšit se zájmu našich příznivců. Termíny konání našich bálů našly v kalendáři svoje
pevné místo, a tak první dvě soboty v únoru
patří neodmyslitelně spojení Klas a hanácké
bály. Hanácká polonéza na zahájení plesu, trochu hanáckého tance, zábava při muzice u baru
ve sklípku - to jsou neměnné konstanty průbě2
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hu večera. K navození trochu jiné atmosféry
slouží pak společenský tanec, letos jsme předvedli svižný, rytmický swing. Probíráme-li se
kronikou souboru, můžeme si snadno spočítat
četnost našich vystoupení v průběhu plesové
sezony. Nemůžeme opomenout naši pravidelnou účast na plese Místní akční skupiny v Kralicích nebo legendární Moravský ples v Praze.
Příchod jara je pro nás ve znamení velikonoc. Na Zelený čtvrtek i Velký pátek můžeme
vidět malé chlapce z Klásku a Klásečku při
hrkání po vesnicích nebo na prostějovském
náměstí. Velikonoční pondělí patří dospělému
Klasu a jízdě chlapců a mužů na nazdobeném
voze taženém koňmi. Cesta za děvčaty není
vůbec jednoduchá a trvá celý den. Velikonočnímu pondělí však předchází pracovní víkend,
kdy chlapci musí přivézt, umýt a nazdobit vůz,
nařezat vrbové proutky a uplést tatary, děvčata
jim dělají společnost a připravuji drobné pohoštění, malují kraslice.
Naše účast na květnovém sečeni lóke
v Buchlovicích se stala pravidlem, a nejen
proto si tato akce zaslouží zvláštní zmínku
v tomto bulletinu. Sekáči a ženci se schází na
nádvoří buchlovického zámku už po čtvrté
hodině ranní, aby za zpěvu písní v probouzejícím se dni dorazili na nedalekou louku.
A my, pokud chceme nasát atmosféru a splynout
s davem, jsme nuceni vstávat velmi brzy. Nestalo se, abychom za posledních pár let v Buchlovicích chyběli. Vzpomínáme s povzdechem
na léta, kdy naše účast na sečení byla posílena
o vlastní muziku. Společně s krojovanými kamarády z ostatních hanáckých souborů jsme
se my, Hanáci, stali neodmyslitelnou součástí
akce. Nevadí nám ranní rosa ani chlad, ostatně
vždy máme dostatečné zásoby dobrého jídla
i pití. Každoročně máme v soutěži sečení své

zástupce, minimálně v osobě Jiřího Vrby, který seče na krásu, ne na rychlost. Jeho výkon
podporujeme zpěvem a nadšeným výskotem, někdy i za hudebního doprovodu. Právě
z buchlovického sečení se ustálilo rčení: Hanáci nesečó, Hanáci ořó. Atmosféra je naprosto
jedinečná, ze všech strach se ozývají a vzájemně prolínají zpěvy mužských a ženských sborů
a muzik. Ženci sečou trávu, děvčata s hráběmi
pohrabují nebo sbírají luční kvítí. Ozývá se
řehtání koní zapřažených do povozů, snídáme
smažená vejce s chlebem a zapíjíme kvalitní
kyškou vyrobenou pouze pro tuto zvláštní příležitost. Naše rozprostřené travnice na našem
„horním místě u lesa“ poskytují dostatek pohodlí pro případný odpočinek. Je devět hodin
ráno, ženci se pomalu rozchází do svých domovů a nás opět těší, že jsme se přiměli vstát
a zažít tak úžasný začátek dne.
Kraleckyklebete, foklorní pořad organizovaný naším souborem, prožily svoje malé kulaté jubileum v podobě patnáctého ročníku. Za
dobu své existence si akce našla svoje věrné
návštěvníky. Podařilo se nám přivézt do Kralic folklor z jiných regionů z celé naší vlasti.
Většinou máme štěstí, že klebety probíhají za
krásného letního počasí, a to nám umožňuje
využít areálu zámeckého parku k zábavě při
muzice až do pozdních nočních hodin.
Život našeho souboru, jeho úspěchy, případně nezdary, jdou ruku v ruce s aktuálním
stavem naší muziky, která byla od samého
počátku existence Klasu vždy jeho nedílnou
součástí. Mít ve stavu muzikanta, který hraje
dobře a rád, je to nevětší přání, po kterém touží každý soubor. Za dobu historie Klasu jsme
takové štěstí měli v podobě několika vynikajících jedinců. Ne pořád je však důvod k radosti. Po oznámení členů muziky, že nadále už

nemáme počítat s jejich působením v souboru,
nám nastávají těžké časy. Ve výjimečných situacích původní muzika stále vypomáhá, ale
starosti o získání nových muzikantů nás hodně
zaměstnávají a vyčerpávají. Jsme nuceni omezit svá vystoupení na minimum, účast na zahraničních festivalech je pro nás tabu. Snažíme
se přežít přechodné nepříznivé období. A jak
to vypadá u nás teď? Nově vznikající muzika –
skupina mladých lidí je na samotném začátku své cesty. Postupně získávají zkušenosti
s lidovou písničkou i s kolektivním hraním
a zažívají svoje první úspěchy ve folklorním
muzikantském světě. Ještě však mají před sebou dlouhou cestu, na které jim budeme pomáhat.
I z důvodu nedostatečných příležitostí k vlastnímu vystoupení, vítáme možnost
účastnit se společných projektů s ostatními
hanáckými soubory. Takovým projektem se
stalo zpracování hanácké svajby, které máme
možnost prezentovat při rozmanitých příležitostech.Využili jsme možnosti vystoupit za
doprovodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, účastnili se přehlídek hanáckých krojů, každoroční Slavnosti kroje ve
Velké Bystřici, živého vysílání v ostravské televizi Noe. Nelze nevzpomenout i pravidelnou
účast souboru na putovním setkávání Hanáků
s hejtmanem Olomouckého kraje. Nádhernou
atmosféru jsme zažili při hanácké pouti na svatý Kopeček.
A máme radost z našich dětí v Klásku
a Klásečku. Ty se účastní soutěžních přehlídek
dětských folklorních souborů, tančí na Kraleckychklebetách, hodech v Prostějově nebo
Adventním zastavení v Kralicích. Děti jsme
mohli vidět i na festivalu Hulínské Hanáček
a při dalších rozličných příležitostech.
V listopadu 2016 si členové souboru Klas
připomněli 45. výročí svého vzniku, dětský
Klásek současně oslavil svoje čtyřicátiny.
Slavnostní vystoupení v Městském divadle
v Prostějově k oslavám výročí souboru se stalo
logickým vyvrcholením celoročních aktivit.
Uplynulých 45 let vybízí mimo jiné i ke
vzpomínání na všechny, kteří prošli souborem. Někteří strávili v Klasu podstatnou část
svého života a jsou stále dlouholetými členy,
jiní souborem jen tak „proběhli“. Vzpomínáme s úctou a láskou na Jana Kadlece a Marii
Nesvadbíkovou, bez nichž by Klas vůbec nebyl. Vzpomínáme na Jiřího Procházku, našeho
dlouholetého vedoucího muziky a upravovatele hanáckých písní, který zemřel v září 2014.
V srpnu o rok později odchází další vzácný
člověk, dlouholetý muzikant, tlumočník a kamarád – Dušan Pittich. Svoji budoucnost vidíme v našich dětech, které vedeme k lásce ke
zpěvu, tanci a lidovému kroji. Máme spoustu
plánů do budoucna, přejeme si a věříme, že
i dalších 45 let bude stejně tak tvůrčích a obohacujících jako dosud.
Hana Pospíšilíková
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Strategie budoucnosti Kralic
Městys Kralice na Hané je právem považován za jedno z nejlepších sídel na Prostějovsku. Pomineme-li absenci kvalitní zdravé přírodní krajiny, jsou zde jinak téměř samé plusy.
Obec je v těsné blízkosti města Prostějova,
dosáhla postavení městyse, ale přesto si drží
cenný charakter vesnice, kde se lidé často navzájem znají, je zde více klidu a soukromí, je
možné vyjít za humna a být chvíli sám, děti se
mohou volněji proběhnout a nejsou zde třeba
až tak extrémně vysoké životní náklady.
Můžeme být hrdí na to, že Kralice jsou
krásnou obcí typu návesního, s malebným
náměstím, na rozdíl od mnohých průjezdních
obcí typu ulicového. Důležité dopravní tepny
se od nás mírně odklánějí, ale jsou v blízkém
dosahu. Máme krásný kostel, radnici a celkem
slušné zázemí pro vyžití. Patříme také mezi
bohaté obce v úrodné hanácké oblasti. A to již
od nepaměti. Kralice vždy byly v popředí již
od dávné historie.
Určitě si přejeme, aby tomu bylo tak i nadále a abychom se měli ještě lépe. Jsou zde
sice některé aktuální a trvalejší potíže, jako je
stěsnanost některých ulic a problémy s parkováním, problém některých živností se udržet,
celospolečenské změny a opomíjení duchovních hodnot, ale vypadá to, že se budeme do
budoucna přece jen dále pozitivně rozvíjet.
Budou se budovat cyklostezky, opravovat
domy, cesty a investovat do zkvalitňování
rozvoje obce. Navazují se osvědčené kontakty se zahraničím. Podpora zájmových spolků
a sdružení bude mít zelenou. Také by se mělo
přihlédnout k výrazné podpoře starších spoluobčanů, jako naší důležité součásti a zejména
jako nositelů a ochránců tradičních hodnot.
Se životním prostředím Kralic je to již trošku složitější. Někdy chybí ohled některých občanů při zatápění v kotlech na tuhá paliva, ale

to je dlouhodobý a obtížně řešitelný boj. Také
je třeba dořešit způsob nakládání s odpadními
vodami v Kraličkách, což je nyní na pravidelných jednáních na obci velmi aktuální téma.
Také se hledají možnosti, jak omezit prašnost
v ulicích, roznášení zeminy na kolech velkých
strojů a také problematika kompostárny na
vyvýšeném místě tzv. „Akropoli“ za humny
v Kralicích ve směru na Biskupice. Kompostárnu si orgány životního prostředí velice
pochvalují a podporují, protože je to jedno
z mála míst, kde mohou být uloženy kaly z čistíren odpadních vod a další materiály, ale na
druhou stranu bezprostřední blízkost ke spádové a návětrné straně obce je zdrojem četných
námitek a sporů. Pádné argumenty zaujímají
v této problematice obě názorové strany a je
otázkou, jestli se podaří najít nějaké společné
řešení.
Velice pozitivní také je, že po stránce výsadby veřejné zeleně v obci to není vůbec špatné,
jen je potřeba, aby zde nadále probíhala pravidelná a včasná údržba.
Velký pokrok proběhl ve výsadbě dřevin
a jejím udržování i v okolí obce. O vytvoření
nových alejí podél polních cest, vzniku malých
remízků, hrozbě velkoplošného obhospodařování a spolupráci s našimi ochotnými zemědělci již v Kralickém zpravodaji bylo několikrát
pojednáváno. Každé jaro a podzim se zeleň
doplňuje, rozšiřuje a poté probíhá údržba.
Je zde možné tzv. vypíchnout, že v návaznosti na novou alej vzrostlých dřevin v polích
ve směru na obec Hrubčice se chystáme k nenákladné rekultivaci bývalé kralické skládky
a jejímu osazení dřevinami, také včetně okolních polí ve vlastnictví obce. Je to další krok
k důležitému rozšíření plochy zeleně, která
je na našem území v deficitu již nejméně od
poválečných dob. V návrhu bude vytvořit na

jedné části směrem k severu bezúdržbový lesík takzvané původní dubohabřiny a na druhé
části k jihu parková úprava s posezením. Na
dalších větších projektech se bude pracovat.
Velkým úkolem v této oblasti všestranného
rozvoje městyse Kralice na Hané je prosadit
komplexní pozemkové úpravy. Pozemkové
úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb. slouží pro
uspořádání zemědělských pozemků ve veřejném zájmu. Podporují hospodaření, ochranu
životního prostředí a stabilitu krajiny. Napomáhají rozvoji celého správního území obce.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát.
Některé okolní obce již tuto problematiku
zvládly. Nejdříve v Bedihošti a Čehovicích
s realizací velkorysých výsadeb v jejich širokém okolí, ale i například v Hrubčicích, kde se
očekává budoucí domluva se zemědělci a výsadba zeleně v širších pásech, které jsou nakonec pro zdravou krajinu nejefektivnější. Jestli
se i u nás podaří dosáhnout souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků zemědělských pozemků, pro malebnou a funkční krajinu a snadnost
navrhování různých projektů nejen na úrovni
výsadeb, by to byla ta nejvhodnější cesta.
Může být i spousta jiných, zde nejmenovaných projektů a nápadů od občanů. Přijdou
v budoucnosti i další očekávané i neočekávané
výzvy. Občané by si měli také uvědomit, že
každý z nich může mít v zastupitelstvu velký
vliv, dokáže-li přesvědčit, že jeho návrhy jsou
přínosné.
V závěru ještě nelze nevyslovit přání, abychom si uchovali charakter zdravé a vyjímečné
obce, s podporou tradičních hodnot a zvyšováním kvality života. Výstavba a rozšiřování
obce v příliš intenzívním měřítku nám může
velmi v budoucnosti uškodit, byť by z toho
obci plynulo více peněz. Také je třeba zabránit
budoucímu rozšiřování průmyslové zóny od
Prostějova ve směru na Kralice. Průmyslový
i stavební rozvoj se nedá zastavit, ale je třeba
v blízkém i dalekém výhledu stanovit určitá
omezení, abychom se vyvarovali nevratných
změn. Určitě také nechceme, aby se Kralice
staly pro naše potomky připojeným anonymním předměstím Prostějova a aby byly ovlivňovány průmyslovým sektorem, který zase
pro svoji ochranu životního prostředí se k nám
Prostějov bude snažit centrálním rozhodováním umísťovat. I Kralice s Hrubčicemi, ať jsou
pokud možno svébytné. Tento názor může znít
jako brzda pokroku, ale opak je pravdou.
Naši předci nám zachovali v Kralicích na
Hané cenný odkaz, kterého je potřeba si vážit a bránit jej. Přejme Kralicím úspěšnou budoucnost.
S pozdravem člen zastupitelstva KNH
Ing. Radim Maleček
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Zvonů hlas ať zvoní
Zvony provázejí naši křesťanskou kulturu
od 5. století ,kdy je začali odlévat křesťanští
mniši. Od 12. století mají charakteristický tvar.
Po rozmachu zvonařství ve století 15. dosáhl
tento obor vrcholu v 16. století.
Josef Dytrych odlil svůj první zvon v nedalekém Brodku u Přerova 1. května 1950 a založil tak rodinnou tradici, která sahá do současnosti. Jejich největší zvon o hmotnosti 5 tun
odlili pro Košice.
V období 1. a 2. světové války byly rekvizicemi zničeny až 2/3 českých zvonů.
Není asi mnoho příběhů, jako ten z Kraliček,
tehdejšího Sajlerova. Za druhé světové války
úřady zabavily zvonek z kapličky. Pan Vojtěch
Zatloukal jej odvezl odevzdat do Prostějova.
Vzniklý chaos v místě předání využil k ukrytí
zvonku na povoze a odvezl jej zpět na vlastní
nebezpečí a tak jej zachránil před zničením.
Ve věžičce kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému v Kraličkách jsou zvonky dva. Oba
odlil Olomoucký zvonař Wolfgang Straub.
Větší z nich pochází z roku 1786 (kaple postavená v roce 1881). Je opatřen nápisem, jehož volný překlad je „ke cti sv. Kříže
a sv. Kateřiny“
Menší zvonek pochází z roku 1791 s nápisem „ulil mě Wolfgang Straub v Olomouci
1791“.
Aktuálně se připravuje renovace zvonů včetně uchycení a elektrického pohonu.
V kapli sv. Kříže v Kralicích na Hané uprostřed hřbitova byla v rámci opravy kaple v září
2016 provedena renovace zvonu a jeho uchycení.

Zvon o průměru 345mm z roku 1922 je vystavený vlivům povětrnosti a hrozilo jeho utržení.
Na plášti zvonu vážícího 30 kg je vyrytý
nápis „věnováno Antonínem Navrátilem“ s číselným údajem „*13/6 1862 ┼ 19/2 1922„. Na

horní straně čepce je nápis „farář A. Herodek“.
Zvon byl repasován firmou Rostislava Bouchala BOROKO z Brodku u Přerova.
Dědictví otců zachovej nám pane.
Pro Kralický zpravodaj sepsal Raška Jiří.

Lidová veselice
Na začátku velkých školních prázdnin nás
čeká díky dvěma státním svátkům „prodloužený víkend“. Vhodný čas na dovolenou, výlety,
nebo pobyt na chatě.
Pro děti, rodiče a starší spoluobčany, kteří
zůstali doma, uspořádala místní organizace
KDU-ČSL odpolední setkání v zámeckém
parku, jako připomínku Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Děti bohatě využívaly možnost dovádění ve skákacím hradu.
Dospělí ochutnávali dobroty z grilu a udírny.
Večer zakončila dechová hudba. Letní bouře
některé rodiče s dětmi zahnala domů. Ostatní
oželeli i televizní noviny a k domovu se rozešli až za úplné tmy. Nebyla to velká akce, ale
atmosféra byla srdečná.
Všem, kteří k tomu pomohli patří poděkování.
Jiří Raška
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Den matek v Kralicích na Hané
Kralický kostel nebývá pokaždé plný. Pravidelnými návštěvníky jsou hojně ženy, maminky, ty mladé s malými dětmi, ty starší
s rodinou. Druhou květnovou neděli je jejich
svátek, Svátek matek. V neděli 8. května 2016
proběhla již 2. oslava tohoto svátku s kytičkou
a malým pohoštěním u kostela. Při živé hudbě
a družné debatě tak několik
spoluobčanů strávilo příjemné, prosluněné
poledne.
Uspořádala místní organizace KDU-ČSL.

Kralice hostily chorvatskou návštěvu
Krátce před Vánocemi dorazila na již druhou návštěvu Kralic na Hané velmi početná
delegace z partnerské obce Podgora. Zatímco
prvního setkání se v čase adventu zúčastnili
pouze zastupitele obce se svými manželkami,
tak tentokrát přijel z Makarské riviéry plný
autobus.
Připravili jsme pro vzácnou návštěvu pestrý třídenní program. Skládal se z exkurze do
prostějovského, olomouckého i brněnského
adventního centra, nechyběla cesta do farního
komplexu a kostela Očišťování Panny Marie
v Dubu nad Moravou, jehož součástí byla
přednáška o historii celého poutního místa. Své vystoupení si připravili také členové kralických folklorních souborů KLAS
a KLÁSEČEK, načež sklidili zasloužené ovace. Přátelé z Podgory tak odjížděli sice unavení, ale velice spokojeni.
Partnerství mezi obcemi bylo podepsáno
v prosinci 2015 a kraličtí občané od té doby
již dvakrát navštívili za výhodných finančních podmínek Podgoru, v červnu i v září
2016 byli ubytováni u místních majitelů
apartmánů. A zájem o zájezdy je tak enormní, že se uskuteční i letos v červnu 2017
a koncem léta nás do Chorvatska pojede reprezentovat soubor Klas.
Na seznamu je již přes osmdesát zájemců
z Kralic. Budeme tedy vypravovat dva autobusy – ještě máme cca 20 volných míst. Pokud
máte zájem tak neváhejte kontaktovat pana
Macháčka (machacek@wcc.cz, 608 772 963).
Ubytování je v apartmánech (nejčastěji po
4 – 2 + 2), velmi blízko od moře. Kdo Podgoru navštívil, musí uznat, že jde o nádherné místo s krásným mořem a vše lemujícím
pohořím Biokovo, které je tamější chráněnou
oblastí.
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Podgora - Chorvatsko zájezd č. 3
Protože se 1. i 2. zájezd do naší partnerské obce velice vydařil a setkal se s všeobecným
ohlasem, pořádáme na začátku letní sezony další.
Tímto zveme všechny obyvatele naší obce, aby se v případě zájmu co nejdříve přihlásili
a užili si tak krásné období u Jadranského moře, s již minimálním počtem turistů a pohostinností naší partnerské obce.
ODJEZD z Kralic na Hané od OÚ: 17. červen 2017 ve 20:00 hod
NÁVRAT: 25. červen 2017 cca v 8:00 hod
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU: 700 kč / osoba, zbylá část hrazena z rozpočtu obce
CENA ZA POLOPENZI NA 6 DNŮ: (á 13+14) x 6 = 162€
CENA POUZE ZA UBYTOVÁNÍ NA 6 NOCÍ: (á 13) x 6 = 78€
Platba za bus 700 kč / osoba – na OÚ Kralice u paní hospodářky nejpozději do 31. 5. 2017
Platba za polopenzi nebo pouze ubytovaní: u pana Macháčka (jen v Eurech) do 31. 5. 2017
PROGRAM: dle výběru:
Celodenní plavba na lodi (Hvar, Brač – nejhezčí pláž, all inclusive – cca 900 kč)
Celodenní výlet do Dubrovníku (cenu zatím neznáme)
Fotbalový zápas proti místním
Celodenní koupání na krásných plážích Podgory
Večerní posezení, bary otevřeny cca do 02:00
Návštěva Makarské, Tučepi dle zajmu
článek + foto z minulého
Více info p. Macháček Jiří 608 772963, machacek@wcc.cz

zájezdu v roce 2016:
Jiří Macháček

Klub seniorů Kralice na Hané
Motto: Mládí je nejkrásnější dobou života,
škoda že musíme nejdříve zestárnout, abychom
to poznali
Od založení ”Klubu” v roce 2014 proběhlo
na stovku společných akcí a setkání kralických
seniorů. Naše společná vize je pravidelně se
scházet, společně poznávat okolí známé i neznámé a také vypomáhat neziskovým organizacím. Náš ”Klub” není stanoven žádnou věkovou hranicí, a nemáme žádné podmínky ke
společnému setkávání. V loňském roce uhradilo členský příspěvek téměř šedesát registrovaných členů “Klubu”.
V zimním období je pravidelně méně akcí,
přesto jsme si vyšlápli do Hrubčic na exkurzi Bioplynové stanice. Později jsme navštívili Hvězdárnu v Prostějově a také Základní
školu v Bedihošti. Zastavili jsme se na obci
a v Zetaspolu. Během pravidelných setkání
jsme besedovali s ing. Charouzem z BESIPu
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a senátorkou Boženou Sekaninovou. S nastávajícím jarem jsme se vydali do Tištína,
Němčic nad Hanou, na Floriu Kroměříž. Prošli jsme si “Májovou” Prahou, navštívili Divadlo na Vinohradech, na kole zajeli do Skalky.
Dvoudenní zájezd jsme směřovali na Dolní
Moravu přes Ústí nad Orlicí, Doudleby, Borohrádek a zpět. V téměř letním počasí jsme
si vyšlápli s holemi po okolí, navštívili Svatý
Kopeček tak jak jej neznáme, Brodek u Konice, pobesedovali s paní magistrou Podhornou
a připravili výstavu vyšívek paní Hany Blahouškové na sobotní hodové odpoledne. Každého návštěvníka mile překvapil zaplněný
kulturní dům překrásných výšivek. Byli jsme
pocteni návštěvou místních občanů, ale také
z okolí Prostějovska, ale hlavně seniorek z Tovačova. Určitě v letošním roce připravíme na
kralické hody zajímavou výstavu.
Koncem prázdnin jsme cestovali s Olomouckým krajem do Zlatých Hor. V září jsme
navštívili Šternberk a týden jsme se vzdělávali
s Nadačním fondem manželů Livie a Václava
Klausových-Senioři komunikují. Během lekce
se naši senioři naučili pracovat na počítači.
Navštívili jsme Dvořákovu Prahu, kde jsme
vyslechli koncert v podání České Filharmonie. S úžasným zážitkem jsme se vraceli
v pozdních nočních hodinách domů. Na říjnový Den seniorů jsme uspořádali pro všechny
občany divadelní představení ”Mnoho povyku
pro psa” v podání ochotníků z Velké Bystřice.
Koncem září jsme si zajeli do Dubu nad Moravou, uspořádali setkání s Jitkou, s poslankyní
MUDr. Jitkou Chalánkovou. Náš listopadový
výlet směřoval na Hranicko. Navštívili jsme
pro některé neznámé obce Skaličku, Rouské
a Horní Újezd.
Na společných setkání jsme se naučili
správně pít čaj, ale také vyslechli zajímavé povídání o Srí Lance a mohli si zakoupit voňavé
čaje ze Srí Lanky. Pro naše ženy jsme uspořádali besedu s kosmetičkou a nasbírali pytel víček, který jsme předali místní Základní škole.
Na Svatého Martina jsme navštívili Mateřskou
a Základní školu v Kralicích na Hané. Místní
žáci si vždy pro nás něco připraví. Poděkování
patří oběma ředitelkám za vlídné přijetí a můžeme je ujistit,že tradici rozhodně nezrušíme.
V poledne zakončíme naše setkání společným
obědem v jídelně. V období Adventu jsme navštívili předvánoční Olomouc, výstavu žáků
v Základní škole v Kralicích na Hané a poseděli s Hanáky při Adventním posezení. Při závěrečném setkání v daném roce si uvědomíme,
že ten čas tak rychle ubíhá a těšíme se opět na
další rok, jak si jej zpříjemníme našimi společnými akcemi.
Závěrem chci poděkovat všem našim seniorům za společně strávené chvíle a jsem rád, jak
umí být duchem mladí a jak příjemně prožívají
volně ubíhající dny. Děkuji zastupitelstvu za
finanční pomoc. Přeji Vám vše dobré.
Za Klub seniorů Kralice na Hané, Pavel Kolář
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Ve školce se nenudíme…
Pythagoras ze Samu, legendární řecký filosof, matematik, astronom i kněz, kdysi řekl:
„Úlohou výchovy je probudit v člověku génia.“ Že bychom to dokázali i ve školce v Kralicích?
Je nám potěšením napsat, že v roce 2016
se nám, stejně jako vloni, dařilo. Nevíme,
kolik „géniú“ z našich dětí vyroste, to ukáže
čas, ale určitě jsme dali základ slušnému chování, samostatnosti, komunikaci, logickému
i ekologickému myšlení, dodržování pravidel
hygieny, sebeobsluhy, kamarádství i učení.

O kvalitu vzdělávání ve školce se rovným dílem dělí jak děti, tak pedagogové a rodiče. Ale
bez finanční podpory městysu Kralice bychom
neměli kde těchto kvalit dosahovat. Zejména
si ceníme už tradiční dotace na aktivity, které
bychom nemohly z finančních důvodů absolvovat (výlety, poznávání přírody, kulturní akce
atd.). Náš program ve školce je podpořen tanečním kroužkem (vede pí učitelka Šárka) tanečním a kroužkem ZUMBY, děti se seznamují s angličtinou. A teď podrobněji o některých
aktivitách v uplynulém roce.

V mateřské škole nás bylo 79 dětí, tzn.,
že už více se jich k nám nevejde… Stará se
o ně šest paní učitelek, tři provozní pracovnice
a dva členové kuchyně. Děti jsou podle věku
ve třech třídách. Máme i děti mladší tří let, pro
ně je přichystaná v 1. třídě speciální nabídka
činností (jsou to ještě přece jen batolata). Od
února v rámci evropského projektu bude v této
třídě pomáhat „chůva“, jako další personální
podpora. I nejmenší se odvážili v roce 2016
na „daleký výlet“ za zvířátky do ZOO Vyškov.

Ekologické aktivity
Jsme pyšní na přírodní zahradu, kterou neustále vylepšujeme. Vytvořili jsme „zahrádku“ na pěstování zeleniny, kde si děti mohly
v období vegetace vyzkoušet sázení, zalévání,
okopávání a samozřejmě i sklizeň s ochutnávkou. Naši zahradu letos ozdobil ratanový hrad,
takže probíhají i boje rytířů a ochrana princezen. V pracovních činnostech děti vyráběly
různá krmítka, informační cedulky na záhony
a staraly se o hmyzí hotel. Jen ten ježek nám
pořád nechce osídlit přírodní ježčí domeček,

který tak využíváme spíše jako sedátko.
V 2. pol. roku jsem se všichni zapojili do
třídění odpadu. Na chodbě jsou umístěny „popelničky“ na cédéčka, víčka z PET lahví pro
Davídka a na vybité baterie. Tento ekologický
koutek nám doplňuje nástěnka, na které najdeme nejen užitečné informace o třídění, ale
i výsledky ankety sběru, fotky dětí při ekologických aktivitách, aj. Naše škola se zapojila
do projektu ,,Sběr papíru s panem Popelou“
(sběr starého papíru) a za velkou výzvu pova-

žujemei zapojení do soutěže ,,EKOŠKOLA“.
Bohužel jsme nevyhráli, protože jsme začínali, ale pro příští rok chystáme útok rovnou
na prvenství. Zpestřením našich ekologických
aktivit jsou naši zvířecí kamarádi Parůžek
a Tvarůžek. Jsou to šneci afričtí (Achatina
Achatina), které nejen krmíme, ale i koupeme
ve šnečím bazénku, odvážlivci si je dokonce
nechávají lézt po ruce. Je to vrchol odvahy
i v očích paní učitelek, z nichž některé by tuto
zkoušku nikdy nepodstoupily.
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Z dalších aktivit školy
Během roku se naše děti zúčastnily besed,
a to vždy s cílem konkrétního poznání a zkvalitnění dovedností a zručnosti. Byla to tradiční
beseda s policií, divadélka s poučením, výchovný koncert v základní škole. Účastnily jsme se
i výtvarných soutěží, ale bohužel, žádného „génia přes kreslení“ jsme neobjevili.
Rádi jsme přivítali i logopedky na depistáž
řeči adoktorku na screening očípro vyloučení
očních vad. Velký svátek pro děti byla návštěva dvoucvičených pejsků (canisterapie), kteří
si s námi hráli a také předváděli různé cvičené
kousky. Těm to pane, šlo! Děti byly uneseny,
všechny si je chtěly odvést domů.
Starší děti se vydaly i mimo mateřskou školu.
Navštívili jsme Zábavné centrum Šmoulíkov
v Prostějově, Pevnost poznání v Olomouci (místo ekologické výchovy), Kino Metro s divadelním představením, dopravní hřiště v Prostějově
– samozřejmě jsme jezdili tak, jak ukazoval semafor a s helmou na hlavě! Nezanedbáváme ani
prevenci bezpečnosti a první pomoci. Pravidelně vítáme v mateřské škole Ing. Černochovou,
ředitelku Červeného kříže v Prostějově, která
děti vždy prakticky poučí o záchraně života
(v našem případě na modelu člověka i panence)
a ošetřování úrazů. Vše probíhá formou pohádky a praktických aktivit. Výsledkem zručnosti
dětí je tak zejména „motání“ obvazů, které bývalo problémem při hrách „na doktora“. Z těch
větších akcí s rodiči bychom zmínili Zahradní
slavnost s pasováním dětí na školáky, Drakiádu na kopci nad hřištěm, Pálení čarodějnic
s opékáním buřtů a teplým čajem, vystoupení na
slavnostním Rozsvícení vánočního stromečku
u úřadu městysu a pro rodičevydařený večírek
v kulturním domě ve stylu ,,Retro“.
Informovanost rodičů o činnostech a prospívání řešíme nejen na schůzkách, ale i na pravidelných „dílničkách“ s rodiči, kde se navzájem předbíháme v nápadech a kvalitě výrobků,
které jsou všechny nakonec pochváleny. Své
dovednosti děti prezentovaly na setkání seniorů

městysu Kralice, na Vánočních besídkách, opět
se chystáme na prestižní vystoupení Mateřinka
v prostějovském divadle v březnu. Už nacvičujeme… V průběhu roku vkládáme fotografie
z různých činností na nové internetové stránky
www.webskoly.cz/mskralice, na které má každý přístup.
Závěrem bychom rádi zmínili červnovou
návštěvu České školní inspekce, která přijela
zkontrolovat práci pedagogů a rozvoj dětí. Inspekce konstatovala výbornou kvalitu práce
naší mateřské školy ve všech jejich složkách,
a to v podmínkách, průběhu i výsledcích vzdělávání dětí.
Jsem rádi, že vzdělávání v naší mateřské
škole probíhá v přátelském duchu tak, aby
maminky a tatínkové měli v práci jistotu, žejejich ,,zlatíčko“ je v dobrých rukách a že je
o ně kvalitně postaráno.

Pro dobrou náladu výroky našich dětí.
• ,,Žaludy rostou na žaludečníku“.
• ,,Kost na zádech je lopata“.
• „Mám rád Kofolu, ta bubluje“.
• ,,Paní učitelko, budeme si kartáčovat zuby?“
Závěrem přání - ať pohoda a úsměv mezi
námi všemi vydrží další rok…
Zápis do MŠ
se bude konat dne 5. 5. 2017
v době od 8:00 do 16:30 hod.

Zpracovaly:
PaedDr. Libuše Vrbová – ředitelka, Mgr. Lucie Machová, Aneta Vlachová,Petra Bártová,
Mgr. Šárka Miklíková – učitelky, všechny za
MŠ a ŠJ Kralice na Hané

Základní škola Kralice na Hané
Po čase vánočním jsme vstoupili do druhého
pololetí školního roku 2016/2017 a těšíme se,
co nového nám toto pololetí přinese. Ve škole
se chystá spoustu novinek pro žáky a věříme,
že to budou pouze pozitivní a přínosné aktivity.
Naše základní škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
který vyhlásilo MŠMT, a z tohoto programu
budeme čerpat dotace na projekt s názvem
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„Zlepšení gramotností ZŠ Kralice na Hané.“
Již od prvního února bude ve škole pracovat školní asistent, který bude napomáhat žákům ve výuce, při přípravě na vyučování, při
rozvíjení nadání žáků a také při komunikaci
s rodiči.
Děti mohou nově docházet do kroužku Zábavné logiky a deskových her, kde budeme
rozvíjet jejich logické myšlení, a také do Čtenářského klubu, kde budeme s dětmi procvičo-

vat jejich čtenářské dovednosti.
Učitelé se během tohoto programu budou
více vzdělávat v oblasti inkluzivního vzdělávání formou seminářů na toto téma.
Ale abychom nemluvili jen o tom, co nás
čeká, ohlédněme se alespoň za střípky toho,
co naše děti absolvovaly v rámci výuky během
prvního pololetí.

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Den jazyků
V pátek 23. září 2016 proběhl na naší škole „Den jazyků“.
Této akce se zúčastnili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Cílem bylo dozvědět se něco nového o zemích Evropské
unie, v letošním roce zaměřené na severské státy.
Třetí ročník, seznámil ostatní žáky s Finskem. Kromě prezentace se celá třída sladila a oblékla do finských národních
barev. Čtvrtý a pátý ročník si připravil Švédsko.
Obě třídy nám sdělily informace o zeměpisné poloze
těchto států, přírodních podmínkách, významných městech a výrobcích pocházejících z daných zemí, které jsou
známy i v našich končinách. Žáci se také prostřednictvím
prezentace dověděli o významných osobnostech, ať už
z oblasti sportu, kultury, umění, politiky nebo vědy
a techniky. Také zde byly prezentovány místní zvyky a tradice obou států.
Děti si vyrobily vlaječky a po ukončení akce odcházely
naplněny dojmy a novými vědomostmi.
Mgr. Jitka Kalabisová

Nádherný zážitek s předškoláčky
Každým rokem zveme předškoláčky na
zkoušku do naší školy. I v tomto školním roce
přijali pozvání a přišli ve velkém počtu, z čehož
jsme měli velkou radost. Bylo krásné vidět tolik
rozzářených tváří.

První hodina matematiky se uskutečnila
v odpoledních hodinách a pozvání přijali i rodiče. Děti projevovaly velký zájem, byly pozorné
a aktivně se účastnily vyučování. V pohádce
O třech medvědech, která motivovala a prová-

zela děti celou hodinou matematiky, se všichni
ukázali jako vynikající počtáři. Aby vše nebylo jen „matematicky suché“, tak děti při výuce
zpívaly, skákaly a ukazovaly správné odpovědi
přímo před interaktivní tabulí.
Zkrátka nepřišla ani hodina českého jazyka, kdy se děti naučily číst a psát písmeno
M. Na toto písmeno začíná mnoho slov, tím nejdražším je pro nás naše maminka. Děti mohly
tak potěšit maminku krásnou básní, kterou jsme
se společně naučili. Během vyučování se nám
stal kamarádem milý medvídek a na konci hodiny byly všechny děti odměněny zdravou svačinkou – sladkou mrkvičkou.
Děti odcházely radostné a šťastné. Pro mě
to byl krásný zážitek, vše se skvěle povedlo.
Předškoláčci jsou pozváni k nám také na jaře
na hodinu prvouky a hudební výchovy spolu
s pracovními činnostmi. Společně si zazpíváme
a vyrobíme nějaké překvapení, které si donesou
na památku domů. Už nyní se na ně moc těšíme.
Mgr. Helena Kapounková

Soutěž v anglickém jazyce „Funny Bunny“
Zatímco v adventním čase probíhaly ve většině škol různé výstavy, jarmarky a vánoční
besídky, v ZŠ Bedihošť se věnovali přípravě
soutěže v anglickém jazyce pro žáky 1. stupně
Funny Bunny. Také čtyři žáci 4. a 5. ročníku
ze ZŠ v Kralicích na Hané se 13. prosince této
soutěže zúčastnili.
Téma „Olympijské hry“ je však velmi obsáhlé, a proto jsme už od listopadu shromažďo-

vali informace o historii, symbolech a olympijských disciplínách. Soutěž byla koncipována
tak, aby v ní žáci prokázali znalosti a dovednosti ve všech oblastech anglického jazyka,
tj. ve čtení, psaní, poslechu i v konverzaci.
Do soutěže se přihlásilo 11 dvojic ze čtvrtých ročníků a 13 dvojic z pátých ročníků vesnických i městských škol. A jak to dopadlo?
Dvojice páťáků, Veronika Sládková a Jakub

Běhal, skončila osmá. Dvojice čtvrťáků, Adam
Buchta a Vendula Marková, nakonec bojovala
o 3. místo se ZŠ Vrbátky, protože žáci těchto
škol dosáhli stejného počtu bodů. I když nám
3. místo „uteklo“, odjížděli jsme s dobrým pocitem, že jsme v konkurenci s velkými školami
obstáli.
Mgr. Hana Půdová
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Vypouštění balónků
Dne 9. 12. 2016 jsme se v Kralicích na Hané přidali k dalšímu ročníku vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Akce
je součástí projektu Český Ježíšek a zároveň pokus o rekord
ve vypouštění balónků v celé ČR. Za Kralice akci organizovala základní škola ve svém areálu. Ve školní tělocvičně
byly k dispozici balónky s přáním a občerstvení – čaj, punč,
káva. Díky štědrosti rodičů našich dětí, příjemnou atmosféru
doplňovaly výtečné kousky domácího cukroví.
Měli jsme k dispozici 166 balónků a prodalo se úžasných
136 kusů. Na školní zahradě se za doprovodu rádia Impuls
vydaly všechny naše balónky na cestu a tak i díky nám, letos letělo k Ježíškovi 78 535 balónků s přáníčky. Rekord se
bohužel překonat nepodařilo, ovšem odpoledne jsme si i tak
náramně užili.
Děkujeme všem, kteří se letos s námi zúčastnili vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, a těšíme se na další ročník
2017 a věříme, že se nám podaří rekord překonat.
Mgr. Jitka Černá

I od dětí se můžeme učit aneb prvňáčci se představují
1.září nastoupilo do 1. ročníku 9 dětí, z toho
6 děvčat a 3 chlapci. Vstoupili tak plni očekávání do dalšího úseku svého života. Aniž by si to

uvědomovali, tak jim skončil bezstarostný život
a nastaly povinnosti. Království pohádek, kterými je ve škole provází František a Fanynka
z Kouzelné školky,
je takovým mostem
k jemnému přestupu.
Z dětí mám velkou
radost, jsou snaživé,
pilné a moc šikovné. Ve vyučování
se učíme nejen číst,
psát a počítat, ale
také se učíme spolu
žít, přijímat se takoví jací jsme, ustupovat jeden druhému,
pomáhat si, žít pro

druhé kolem nás, prostě mít dobré srdce. Naším heslem je „Učinit druhého šťastným“. Následující zkušenost je toho potvrzením. Ve třídě
v rámci matematiky máme celoroční projekt
„obchůdek“, kde děti dostávají papírové mince
za úspěšně vypočítané příklady. Každý týden
zmíněný obchůdek otvírám, a děti si v něm tak
mohou koupit za získané penízky různé věci.
Velmi mile mě překvapilo jednání jednoho
mého žáčka, kdy skoro všechny své peníze dal
za věc, kterou daroval svému spolužákovi, aby
mu udělal radost. Nesmírně mě tím potěšil a je
mi dosvědčením, že i v dnešní době jsou děti
hodné, a my dospělí si můžeme z jejich chování
brát příklad. Žít pro druhé má smysl, je to dobrá
cesta a jsem ráda, že máme takové žáčky.
Kapounková Helena

…a co ve školní družině?
Pěší výlet
Na začátku školního roku jsme společně s dětmi využili pěkného počasí a vydali se pěšky po polní cestě do
sousední vesnice Hrubčice. Děti si s sebou vzaly batůžek
s dobrotami. Cestou jsme sledovali, co dozrává za rostliny
a co kvete na podzim za květiny. Když jsme dorazili do
Hrubčic na hřiště, zahráli jsme si společně hry. Po cestě
a hraní dětem vyhládlo, daly si svačinku. Některé děti na
hřišti objevily šípkový keř, tak nasbíraly šípky, které jsme
využili společně ve školní družině. Dětem se výlet moc
líbil, největší zážitek měly, když před nimi přeběhly srnky.
Leona Zemánková – 2. oddělení
12

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Podzimkování ve ŠD
Stejně jako letošní podzim byl
mnohobarevný, tak i naše tradiční
podzimkování bylo mnoholičné. Ve
výtvarných dílnách jsme využívali
tradiční výtvarné techniky, ale i experimentovali - vznikla moc krásná
dílka a holky i kluci měli ze svého
tvoření velkou radost. Domů si děti
odnesly krásné papírové ježky, světýlka ze sklenic na zavařování, věnečky
na pověšení z přírodnin, které podzim
nabízí. Nádherné byly i stromy, kterými jsem ozdobila nejen třídu, ale
i školní chodby.
Nedílnou součástí bylo také povídání o podzimu, hraní si s kaštany
a barevnými listy. Velký úspěch mělo
také pečení muffinů z ořechů, které si
děti samy nasbíraly na školní zahradě
a vlastnoručně si je, za mé pomoci,
vylouskaly. Podzim je krásné roční
období a můžu říct, že jsme si ho, děti
i já, letos zase užily.

Halloween
Halloweenský týden jsme zahájili dlabáním strašidelných dýní. Tyto naše výtvory jsme vystavili na
chodbě a celý týden nás ráno vítaly do školy rozsvícené strašidelné dýně. V družině se děti na Halloweenský bál proměnily na strašidla. Objevili se zde
kostlivci, čarodějnice, černé kočky, bludičky a jiné.
A kdo neměl masku, mohl si nechat namalovat obrázek na obličej. Pak si děti zatancovaly a zahrály
spoustu her. Halloween si děti opravdu užily.
Leona Zemánková – 2. oddělení

Jaroslava Formanová – 1. oddělení

Předvánoční zpívání
Letos poprvé jsem s dětmi začala zpívat vánoční koledy už
brzy před adventem. Dostala jsem totiž za úkol připravit malý
program na vánoční téma pro akci OÚ Kralice na Hané k příležitosti rozsvěcení obecního vánočního stromu. Chtěla jsem,
aby si děti koledy, říkadla i rytmické básničky dobře osvojily
a pak vše předvedly s lehkostí a spontánně, jak to umí jen ony.
Do našeho vystoupení postupně přibývaly zvonečky, triangl i různá cinkátka, pro která jsem společně s dětmi vymýšlela
to nejlepší uplatnění. S radostí a ochotou mi děti připomínaly,
že dnes jsme ještě nezpívaly, takže příprava byla opravdu důkladná a texty krásně zafixované.
Děkujeme všem, kteří nám po vystoupení 28.11.2016 před
naší školou, zatleskali a ocenili tak naši snahu. Panu starostovi děkujeme za dárek – čokoládové adventní kalendáře ocenily všechny děti.
Jaroslava Formanová – 1. oddělení

Zveme vás na Den otevřených dveří
ve čtvrtek 23. února 2017 spojený se schůzkou pro rodiče předškolních dětí v 15:30
návštěvníci mohou nahlédnout i do výuky v době od 7:45 do 11:25

Zápis do 1. ročníku proběhne v průběhu měsíce dubna 2017.
Další informace o dění ve škole najdete na stránkách školy www.zskralice.cz
Mgr. Lenka Nováková
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Z kroniky osady Sailerovské
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Sajlerovská padesátka
Agentura Sajlerov Tours nezahálí ani v zimě
a stále pro své věrné, ale i nové účastníky
a to všech věkových skupin pořádá spoustu
zájezdů. V nabídce jsou jak kulturně-vzdělávací exkurze, tak i sportovně-rekreační kurzy.
Jednou z posledních akcí byl únorový výšlap
na jesenický vysílač – Praděd. Protože poptávka byla opravdu velká, byla potřeba zajistit
autobusovou dopravu, která díky nabízeným
službám neměla konkurenci. Po celou dobu se
o cestující starala příjemná stevardka, která
cestujícím nabízela zdarma teplé nápoje či
informační brožurky k výletu. Objednané slunečné počasí nebránilo tomu, aby se 40 spokojených turistů vydalo na výšlap. Námaha
z dlouhého stoupání stála za to a čekaly nás
krásné výhledy na hřebeny hor, ale také malé
občerstvení v restauraci. Celý den se povedl
přesně podle plánu a už teď se všichni těší na
další plánované akce.
Nicole Grossertová

Tříkrálová sbírka 2017
Ani mráz neodradil naše koledníky
Jako každým rokem i v tomto roce 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Tentokrát
na rozdíl od minulých let to měly děti obzvlášť
obtížné. Když v sobotu před sbírkou nám
doma ukazoval teploměr -20 °C, tak jsem přemýšlela, zda sbírku odvolat a přeložit na jiný
termín, ale radost a touha 27 dětí chodit v každém počasí zvítězila. Na cestu nám vysvitlo
sluníčko, které nás v třeskutém mrazu ohřívalo
a dodávalo nám sílu. Snažili jsme se do každé-

ho domu přinést lásku, radost a požehnání do
nového roku. Všem Vám za nás všechny koledníky děkujeme. Děkujeme, že na nás čekáte
a počítáte s námi. Děkuji za všechny sladkosti,
jimiž obdarováváte koledníčky, kteří se na tento den vždy velmi těší. Je krásné, že děti mají
radost z toho, že peníze, které vyberou, budou
pomáhat druhým, že myslí na lidi kolem sebe,
dokážou mít radost z dobrého skutku, a stávají
se tak „bohatými“, jak napsal významný spi-

sovatel J.W. Goethe: „Člověk je bohatý tím, co
učinil pro druhé“. Ještě jednou velké díky Vám
a všem zúčastněným.
V roce 2017 se při Tříkrálové
sbírce Charity Prostějov vybralo:
Kraličky – 2.810,Kralice na Hané – 28.349,Celkem 31.159,- Kč
Helena Kapounková
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1. ročník memoriálu Jana Přidala
Je tomu cca 16 let, kdy podnikatel J. Přidal
dostal nápad, s tehdejším kralickým starostou,
Miroslavem Ondrůjem, vybudovat tenisové
hřiště, které bude sloužit Kralickým občanům.
Toto se podařilo společnými silami s Obcí
Sokolskou, kterým patřil pozemek.
Po 6 letech fungování hřiště nastal zlom,
kdy po úmrtí Jana Přidala začalo hřiště chátrat
po dobu 9 let. Až s příchodem nového zastupitelstva nastala myšlenka odkoupit hřiště od
Sokolů do vlastnictví městyse Kralice n. Hané,
což se povedlo.
Loňského roku 2016 začala současně probíhat rekonstrukce hřiště za MŠ, které se upravilo na hřiště fotbalové. Tím pádem se nevyužívané hřiště v Kralickém parku s antukovým
povrchem přestavělo na areál víceúčelový
s umělým povrchem včetně tenisové zdi.
Na jaře tohoto roku se započne výstavba
osvětlení celého areálu, díky čemuž se prodlouží hrací doba i pro večerní využití.
Největší podíl na této změně k lepšímu nese
současné zastupitelstvo v čele s nynějším starostou panem Ing. Neoralem, kterému se podařilo vše zdárně zrealizovat.
Při slavnostním otevření napadla starostu
myšlenka pojmenovat tento areál na Arenu
Jana Přidala. U této příležitosti se konal turnaj
v nohejbalu.
Pro velký úspěch se uskutečnil první ročník
Memoriál Jana Přidala, kterého se zúčastnilo
osm mužstev.
Na 1. místě se umístilo mužstvo Čunín
v čele s kapitánem L. Pírkem, následoval Ptenský dvorek, Kralice na Hané a Sokol 2 Prostějov. Hlavní rozhodčí byl Jiří Spáčil.
To nejlepší na konec, za sportem už nemusíme cestovat do okolí, protože náš areál nabízí
široké sportovní využití pro naše občany zcela
zdarma.
Jiří Sýkora

T. J. SOKOL Kralice na Hané
V loňském roce se pro Sokol Kralice na
Hané událo mnoho změn, hlavně v budově sokolovny je již nová podlaha.
Co se týče pravidelných akcí, které pořádáme začátkem roku, jsou dětské a velké
,,Šibřinky”. Dětské šibřinky jsou každoročně
v neděli. Plná sokolovna dětských masek skotačí po parketě, hrají zábavné hry, tančí a hlavně se těší na dětskou tombolu, kde si každý
něco pěkného odnese domů. Letošní tradiční
,,93. Sokolské šibřinky”, se těší velkému zájmu nejen masek, ale také počtem návštěvníků, ktěří se vždy dobře baví. Velmi oblíbený je
i fotograf, který na počkání vyfotí jednotlivce
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Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

i skupiny a za okamžik předá zdařené foto, na
které se léta vzpomíná.
Pravidelná cvičení dětí, mladších i starších
žáků a žen je pro náš kralický Sokol nosným
pilířem. Zúčastňujeme se sokolských závodů.
Naši mladí sportovci úspěšně reprezentují
náš městys Kralice na Hané. Nejúspěšnější
sportovci jsou vyznamenaní mimo jiné i diplomem, který je vyvěšen ve ,,Sborovně” sokolovny. Spousta úspěšných diplomů svědčí
o tom, že Kralický sokol nezahálí a my jsme
na úspěšné cvičence-sportovce patřičně hrdi.
Po zimním období je naší již dlouhodobou tradicí ,,Pálení čarodějnic”. Odpolední
část je vždy věnovaná dětským čarodějnicím
a večerní Filipo-Jakubská noc je určena dospělým. Každoročně překvapíme zábavným
programem, což je důkazem velkým počtem
návštěvníků.

Nesmíme opomenout oslavy dne dětí. Pro
kralické děti připravujeme zábavné a soutěžní odpoledne se spoustou sladkých odměn.
Bohužel v loňském roce nás rozdělil vydatný
déšť. V zápětí přestal a tak soutěže pokračovaly až do konce.
Největší akcí pro naši sokolovnu byla výměna parket za moderní odvětranou a pružnou
parketovou podlahou. Dle smlouvy měla být
podlaha dokončena do konce září. Z důvodu
vlhkosti betonu se nová podlaha začala pokrývat v druhé polovině ledna 2017. Bohužel,
rekonstrukce starších budov nás vždy neočekávaně překvapí. Dnes je již vše v pořádku
a v sokolovně se pravidelně cvičí.
Letošní počasí nám dopřálo již od 7. ledna
do 4. února vybudovat kluziště v sokolském
parku. Velmi dobře udržované kluziště bylo
deno denně využíváno převážně místními ob-

čany, ale i také z blízkého okolí a Prostějova.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, co
úspěšně ve sportu reprezentují naše Kralice,
ale také všem nadšeným Sokolům, kteří pomáhají při všech našich akcích a hlavně zastupitelstvu městyse Kralice na Hané za finanční
výpomoc.
Protože se blíží XVI. Všesokolský slet,
v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu, kralický Sokol
připravuje nácvik hromadných skladeb. Zveme do našich řad nadšené cvičence-amatéry.
Nácviky začnou probíhat již na podzim letošního roku. Přijďte mezi nás, poznáte zábavu,
cvičení a nové pohybové trendy. Prezentace
pohybu je každodenní potřeba pro zdravé řešení volnočasových aktivit.
Za T. J. SOKOL Kralice na Hané
starosta Josef Špaček
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FC KRALICE NA HANÉ, z. s.
Při hodnocení naší činnosti za rok 2016 můžeme
být vcelku spokojeni. Naše
mužstva hrála ve svých soutěžích důstojnou roli
se střídavými úspěchy.
Velkým nedostatkem našeho fotbalu je nezájem mládeže o kopanou. Koncem
roku byli vyhodnoceni někteří naši zasloužilí členové:
Josef Baroš a Zdeněk
Zachar - krajská vyznamenání (KFS), za mnohaletou
úspěšnou práci pro fotbal
v Olomouckém kraji.
Jiří Svozil - okresní vyznamenání (ČUS), za zásluhy o spolkovou tělovýchovu a sport na Prostějovsku.
Předseda Olomouckého krajského fotbalového svazu v Kralicích na Hané.

Mužstvo mužů zakončilo soutěžní ročník 2015/2016 v krajském přeboru na 8. místě, zvítězilo v okresním poháru a dostalo se až do finále
krajského poháru, kde v Leštině podlehlo vítězi krajského přeboru mužstvu Jeseníku 0 : 2. Ovšem i přes prohrané utkání postoupilo do předkola
MOL - Cupu (Český pohár), kde podlehlo na domácí půdě mužstvu Nových Sadů rovněž 0 : 2. Po podzimní části krajského přeboru ročníku
2016/2017 je toto mužstvo na 9. místě.
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Konečná tabulka okresního přeboru soutěžního ročníku 2015/2016 - 5. místo. Podzimní část okresního přeboru (Prostějov/Přerov) soutěžního
ročníku 2016/2017 - 5. místo.

Modré dresy - kralický dorost, červené dresy starší žáci zleva: J. Šlézar, J. Janošec, J. Grumlík, J. Němčík, A.Vágner, T. Uchytil, T. Burget.
Chybí vedoucí mužstva M.Vágner a trenér F. Řezáč. V okresním přeboru soutěžního ročníku 2015/2016 toto mužstvo hrálo jako mladší žáci 7. místo, starší jsme neměli. Po podzimní části okresního přeboru soutěžního ročníku 2016/2017 mužstvo hrálo už jako starší žáci - 8. místo.
Mladší žáky nyní nemáme pro nedostatek hráčů potřebných pro tuto kategorii.
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Vzadu stojící zleva: trenér E. Krejčiřík, asistent A. Buchta, vedoucí mužstva O. Kaštyl.
Před nimi stojí: L. Bašný, A. Buchta, R. Adamík , S. Bross.
V podřepu: V. Řezáčová, N. Bross, M. Svozil, T. Burget, J. Krč, I. Gábor.
Ležící: J. Krejčiřík, Š. Kopecký.
Starší přípravka v okresním přeboru soutěžního ročníku 2015/2016 obsadila 9. místo, mladší jsme nepřihlásili pro nedostatek
hráčů. Za zmínku stojí pořádání velice kvalitně obsazeného celodenního turnaje o Pohár starosty, který se konal na našem hřišti
20. srpna – 4. místo. Umístění v okresním
přeboru soutěžního ročníku 2016/2017 po
podzimu na 3. místě ve 4. skupině.

Vzadu stojící trenér E.Krejčiřík.
Stojící zleva: V. Řezáčová, N. Bross, M. Svozil, M. Jantoš, J. Krč.
Klečící: M. Švec, S. Řezáč, F. Rozehnal,
V. Kadlčík.
Ležící: D.Neubauer.
Mladší přípravka v okresním přeboru soutěžního ročníku 2016/2017 se po podzimu umístila na 4. místě ve 3. skupině.
Za FC: Jiří Svozil, člen výboru

Klub neregistrovaných sportovců
Jistě ne všichni občané Kralic na Hané vědí o existenci klubu neregistrovaných sportovců. Jedná se
o fotbalový spolek s tradicí a zrovna tento rok bude ve
znamení oslav, neboť v létě tohoto roku slaví spolek
významné kulatiny označené číslovkou deset. Ano,
již po deset let se skupina amatérských sportovců
z Kralic na Hané a přilehlého okolí schází pravidelně
dvakrát do týdne k prožití několika sportovních chvil.
Deset let není zrovna málo, obzvlášť pro nadšeného
fotbalistu, kolena už nemáme nejmladší a některé rány
v rámci fotbalového soupeření taky ještě občas zabolí, ale zápal pro hru máme stále stejnou, jako když
jsme poprvé spatřili umělou hrací plochu vedle školky právě před deseti lety. Kdo nechce hrát na ligové
úrovni, ať přijde mezi nás. Prezentujeme se přátelskou atmosférou a neméně kvalitním fotbalem, než
je ten ligový.
Rádi bychom poděkovali zastupitelstvu obce za to,
že nám umožnila od loňského roku hrát na nejmodernějším umělém travnatém povrchu.
Sportu zdar!
Denis Marczell, předseda klubu
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Krátké zamyšlení nad naší mládeží
Již čtyři desítky roků pracuji v Kralicích
s mládeží, dříve jako trenér a cvičitel v TJ Sokol a nyní jako trenér v FC. Proto velmi často
srovnávám některé rodiče, které jsem trénoval,
s jejich dětmi, které trénuji nyní. Kde zmizela
ctižádost, vůle a jejich touha být nejlepší, kterou jejich rodiče oplývali a kterou dnešní děti
postrádají. Kde jsou ty časy, kdy naše děti vyhrávaly meziškolní a okresní soutěže v gymnastice a lehké atletice, kdy se v bedihošťské

škole těšili na „Kraličáky“, kteří tvořili základ
reprezentace školy a v některých letech se zúčastnili i krajských soutěží. Ano, vím, někteří
si řeknete, je jiná doba, ale zamysleme se my,
rodiče, prarodiče. Nepomáháme také tomu, že
nejsme důslední ve výchově a svízelné situace
řešíme za ně, jen aby naše děti neměly starosti
a měly jen pohodu. O tělesné stránce se nebudu ani vyjadřovat. Často hledáme nedostatky
všude, jen si nepřipouštíme, že jsme to právě

my, kteří tvoříme základ rozvoje člověka a připravujeme ho do života plného nepříjemných
situací, nástrah, které naše společnost sebou
přináší.
Závěrem bych chtěl popřát všem našim dětem
hodně zdraví, úspěchu v životě a nám všem
radost z nich.
Kralice na Hané 29. prosince 2016
Jiří Svozil

Zpráva o činnosti Sdh Kralice na Hané
Jako každý rok v tuto zimní dobu bilancujeme nad tím, co se nám povedlo a nepovedlo
za uplynulý rok a současně plánujeme co bychom rádi dokázali v roce nastávajícím. Minulý rok nebyl nijak mimořádný v činnosti sboru, zúčastnili jsme se opět pálení čarodějnic,
Vitonických a Kralických hodů a v neposlední
řadě průvodu světýlek. Většina našich akcí by
se neobešla bez spolupráce s místními spolky
Sokolů a Občanského sdružení Kralice. Po
bouřlivém náboru začátkem minulého roku
se nám již víceméně vytřídila parta mládeže,
co chodí každý čtvrtek od 16 do 18 hodin pra-

videlně. Celý rok jsme vcelku úspěšně sbírali
elektroodpad díky čemuž jsme mohli takto vydělané peníze investovat do mládeže formou
výletů po akcích okolních sborů a nákup materiálu pro stavbu draků a podobné aktivity. Co
se týče dalších finančních úspěchů, podařilo se
nám získat velmi štědrou dotaci od místních firem Žaluzie NEVA s.r.o. a Kralický dvůr s.r.o.
na vybavení mládeže a jednotky sboru. V roce
2017 mimo každoroční účasti na kulturním
dění v Kralicích doufáme v reprezentaci sboru
v soutěži požárního sportu našeho 13. okrsku
v kategorii dětí i dospělých. Jelikož jsme se

od letoška stali velitelským sborem okrsku,
je velmi pravděpodobné, že se občané Kralic
dočkají podívané ve formě taktického cvičení
okolních jednotek v našem katastru. Na závěr
nezbývá, než poděkovat za vzornou a zodpovědnou spolupráci starosty a zastupitelstva
městyse a tomu nepočetnému zbytku aktivních
členů za pomoc při společných akcích.
PS: Rádi přivítáme nové uchazeče o členství
ve sboru a nadále sbíráme vysloužilé elektrospotřebiče.
Velitel jednotky Jan Gottvald
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Přivítali jsme ...
Narození 2016
Buriánek Ondřej
Novosad Samuel
Michenková Kristýna
Hejdušková Sofie
Šurin Jakub
Kropog Jakub
Volf David
Arnoštová Nela
Grulich David
Vaňková Lucie
Konečný David
Konečný Adam
Kadlec Antonín
Gomolová Emma
Smékal Tadeáš
Havelková Zoe
Páleníková Amélie
Zdobinová Viktorie
Zapletalová Barbora
Drobil Vojtěch
Brlicová Agáta
Hrubá Klaudie
Petržela Jan
Kovaříková Aneta

Pozvánka na velikonoční výstavu
kraslic ze sbírky Elišky Slezáčkové,
která bude otevřena ve čtvrtek 13. 4. 2017
od 10 do 17 hodin v kulturním domě v Kralicích n/H.

Opustili nás ...
Zemřelí roku 2016
Petrželová Jarmila
Prokop Karel
Neoral Jaroslav
Sklenářová Alexandra
Kubaláková Berta
Svozilová Ludmila
Vaškůjová Božena
Rozsívalová Jarmila
Šlapák Čeněk
Špačková Marie
Lavrinčíková Teresie
Bjalončík Ján
Snášel Zdeněk
Plešková Anežka
Vymětal Zdeněk
Lavrinčík Josef
Lučan Ignác
Colledani Arnold
Zápeca Josef
Vystavěl Miroslav

ŘECKO - AKROPOLIS - ATHÉNY

K 31.12.2016 je v Kralicích na Hané přihlášeno 1597 obyvatel, z toho 1587 občané ČR,
6 cizinci, 4 občané EU.
ČESKÁ REPUBLIKA - AKROPOLIS - KRALICE NA HANÉ
Foto: Jiří Svozil
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Jednota
Jednota, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu nyní provozuje 126 prodejen v regionu jižní a střední Moravy. K prodejnám se přistupuje
s ohledem na jejich konkurenční prostředí a požadavky zákazníků v regionech.
Jednota se snaží nabídnout zákazníkům pestrou nabídku zboží a služeb v blízkosti jejich domova popřípadě zaměstnání. V mnoha obcích se rozšířila nabídka baleného čerstvého masa, pomalu se rozbíhá nový projekt „Zásilkovna“ ve vybraných prodejnách. Ve všech prodejnách jednotky Uh.
Ostroh můžete platit složenky, platit platebními kartami, stravenkami, používat předplacené karty, dárkové karty, výhodné COOP Dobré karty,
využívat Cash back, Sazka.
Jednotka se snaží nabídnout svým zákazníkůmv daném období požadovaný sortiment zboží, nejen propagovaný v čtrnáctidenních letácích, ale
také sezónní a v daném regionu žádaný. Již nyní se připravuje jarní a velikonoční sortiment zboží. Cílem jednoty SD Uh. Ostroh je spokojenost
a opakovaný nákup zákazníků.
Eva Peková
vedoucí prodejny v Kralicích na Hané
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Kuchyně J&S Kralice na Hané
Naši milí strávníci, ať už stávající či budoucí.
Chtěli bychom Vám popřát úspěšný rok
2017 a trošku se Vám připomenout. Každý den
pro Vás připravujeme denní menu a to výběr
z pěti jídel. Jídla vaříme z čerstvých surovin
a to hutná i lehká, tak aby si mohl vybrat každý
strávník. Víme, že současná doba je velmi hektická a každá minuta se počítá. Proto se snaží-
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me, aby byl výdej v naší kuchyni co nejrychlejší, avšak také kvalitní. Prostředí ve kterém naše
pokrmy konzumujete udržujeme tak, aby jste se
cítili co nejlépe. Kromě každodenního výdeje
v naší jídelně v době od 11.00 – 13.00 hod., rozvážíme obědy do okolních podniků a místním
i přespolním seniorům. Samozřejmostí jsou
také kompletní gastronomické služby k zajiš-

tění Vašich soukromých i firemních akcí, jako
jsou oslavy, svatby, semináře, pohřby apod.,
v našich prostorách nebo na místě Vámi určeném. Věříme, že Vám pokrmy vyrobené našimi
kuchaři chutnají a budeme se i nadále snažit stále rozšiřovat nabídku a udržovat kvalitu. Děkujeme za Vaši podporu a návštěvu naší kuchyně.
Kolektiv Kuchyně
J&S Kralice na Hané, spol. s r.o.

Vyrobila Computer Media s.r.o. www.computermedia.cz e-mail: info@computermedia.cz
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