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Občasník městyse

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
rád bych vám všem, než se pokusím vyjádřit
k uplynulému období převážně roku 2017, popřál vše nejlepší do nastávajícího období roku
2018. Zvláště bych chtěl poděkovat všem složkám, které se aktivně a pozitivně účastní veřejného života našeho městyse a svou činností
nedílnou formou přispívají k dobrému jménu
Kralic na Hané v rámci regionu Olomouckého kraje jak na poli kulturním, sportovním či
v rámci integrovaného systému.
Co se týče investičních stavebních činností,
myslím si, že jsme více než úspěšně navázali
na činnosti z roku 2016, kdy jsme zrekonstruovali sportovní plochy, což více než splnilo
svůj účel a jsou hojně využívány nejenom domácími občany, ale vzhledem k jejich kvalitě, máme stabilní uživatele také z jiných obcí
a sportovních klubů a v rámci reprezentace
městyse, zde budou probíhat také nadregionální soutěže v současném kalendářním roce.
V tomto duchu jsme také přistoupili k rekonstrukci podlahy v místní sokolovně, která byla
v havarijním stavu, byť je majetkem organizace Sokola a centrála v Praze neví, kde leží
nějaké Kralice na Hané. Ale vždyť tam chodily
a chodí cvičit naše děti a jejich rozvoj je naším
úkolem, proto jsme do situace vstoupili více
než finanční částkou 1,000.000,- Kč; a podlaha je nová a bezpečná, sokolovna je využívána také ke sportovním aktivitám dospělých,
domácích klubů i sportovců mimokralických
a je plnohodnotnou alternativou dosluhujícího
kulturního domu, klobouk dolů, co tento od
roku 1972 vydržel... Proto je potřeba pomoci
sokolům v částečné rekonstrukci i elektrotechnického a sociálního zařízení sokolovny. Pevně věřím, že i zastupitelstvo městyse vzniklé
z nastávajících komunálních voleb pochopí
a udělá vše pro zajištění financí na stavbu nového kulturně-společenského zařízení, které náš městys nutně potřebuje a podpoří tak
výraznou dominanci Kralic na Hané v celém
regionu Olomouckého kraje. Stavebně-technická dokumentace byla uhrazena ještě před

rokem 2014, ale ještě nedorazila, takže první
vlaštovka je již v letu. Samozřejmě bych byl
rád, kdyby ve zpravodaji v části podané bratry
sokoly bylo zmíněn zájem o tvůrčí spolupráci
a zájmu městyse o jejich další chod.
Nepracovali jsme však jen na poli sportovním, ale i na pokračujícím procesu revitalizací
kulturních památek, ke kterému nás nezavazuje jen zákon, ale i láska ke kulturnímu dědictví
z dávné minulosti. Podařilo se nám za dotačního přispění Olomouckého kraje ve výši cca
200.000,- Kč dokončit restauraci a revitalizaci
balustrády u naší základní školy, která se týkala čtyř soch v rámci balustrády a také sousoší
s balustrádou sv. Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí.
K obnově dalších sakrálních památek
v Kralicích na Hané, a to po úspěšné obnově hřbitovní zdi u kolumbária, jsme rozhodli
o celkové opravě hlavní přední zdi místního
hřbitova včetně hlavní brány a vybudování
zvláštní brány na odvoz odpadů. Na tuto činnost jsme zajistili finanční dotaci u MZVŽ
přes Státní zemědělský a investiční fond ve
výši cca 700.000,- Kč. Práce byly zahájeny
a vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, aby nedošlo k poškození částí stavby,
byly práce přerušeny. Doba dokončení je dána
do podzimu 2018 a dotační titul bude naplněn.
A na řadě byla také I. etapa budování cyklostezky Kralice na Hané - Bedihošť. Ještě
na vyjasněnou, tato investiční akce je celkově vedena jako tříetapová, ve spolupráci se
sousední obcí Bedihošť, který budoval tzv.
II. etapu od místní základní školy po hřbitov,
který se nachází u potoku Valová, kde je investiční záměr Olomouckého kraje o vybudování
nového mostu přes potok Valová, vzhledem
k havarijnímu stavu současného mostu. Proto
jsme provedli rozhodující kroky, aby vzhledem k současnému stavu a stávajícímu řešení,
nebyly budovány mosty dva. Jeden by byl silničního charakteru a druhý by fungoval jako
tzv. lávka pro cyklisty a pěší. V rámci ekonomické bilance by tento lávkový most bylo nut-
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né vybudovat na tzv. stoletou vodu s částkou
cca 6,000.000,- Kč. Proto doufám, že zvítězil
zdravý rozum a bylo dohodnuto v rámci dohody městyse s obcí Bedihošť a Olomouckým
krajem o vybudování jen jednoho mostu, a to
silničního, s tři metry širokým pruhem pro cyklisty a pěší, samozřejmě v odděleném formátu, na který přispějí Kralice i Bedihošť zhruba
každý 1,000.000,- Kč a budou se v budocnu
podílet na úklidu a opravách, což by nás u lávky nepochybně také neminulo. S výstavbou
mostu v měsíci cca červenci 2018 by měla být
zahájena také výstavba tkzv. III. etapy cyklostezky Kralice na Hané - Bedihošť a to úsekem
mezi melioračním příkopem, pro starousedlíky zv. svodnice Malý Mostek, který odvádí
nadbytečnou vodu z okolních honů do potoku Valová, a mostem přes Valovou u hřbitova
Bedihoště. Dle televizních zpráv byla naše
III. etapa zařazena mezi dotační tituly Olomockého kraje s předpokládanou dotací ve
výši více jak cca 2,200.000,- Kč. Ale II. etapa
cylostezky, která vede od našeho kulturního
domu po ulici Bedihošťská a končí u meliročního příkopu Malý Mostek, byla dopravně dokončena s finanční dotací Olomouckého kraje
ve výši 2,000.000,- Kč v požadovaném termínu stanoveném dotačním titulem.
Samozřejmě, jak jsem v loňském roce avizoval, tak došlo k problémům s infrastrukturou Kralic, která je skutečně diskutabilní. Jak
mohlo dojít v minulosti k takové situaci, že
to nikoho nezajímalo? A další problémy nás
čekají, proto muselo být přijato rozhodné sta-
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novisko ve školce, ve škole, na úřadu městyse
a přilehlých budovách, kde došlo k výměnám
a rekonstrukcím topného a elektrosystému,
to se týkalo i stávající pošty, knihovny a pokračuje to hasičárnou. S ohledem na skutečnosti rekonstručního charakteru bylo po
technickoorganizačních peripetiích konečně
přistoupeno k rekonstrukci prostor bývalé
pošty a spořitelny pro přemístění ordinace
praktického lékaře. V současné době je zde
již prováděno montování náležitostí dle platných norem pro lékařské ordinace a vše bude
zprovozněno v průběhu měsíce dubna 2018.
Souběžně s tímto bylo konečně vytvořeno lidské prostředí pro zásahovou jednotku našich
dobrovolných hasičů, a to záměnou starých
dílenských plecháčů za prostrornější dřevěné skříňky a po přemístění lékařské ordinace
budou moci uvolněné prostory využít pro potřeby rozvoje a výchovy nastupující generace
mladých. V tomto mají u mě plnou podporu
a přeji jim hodně úspěchů, protože sám jsem
byl v minulosti součástí integrovaného systému a některé podmínky neposkytovaly úspěšnost prováděných operací.
A co kultura? Tak dle mého názoru se dostává do výrazného popředí celkové úspěšnosti uskupení Druhý dech, který má nadregionální úspěchy. Já souboru velmi přeji další
úspěchy a mají u mě všeobecnou podporu,
jsou na place a je to vidět, elán, odhodlání
a lásku k tomu co dělají, to nelze přehlédnout.
Ještě jednou jim děkuji za vzornou reprezentaci našeho městyse. Samozřejmě tradiční
a dlouholetý Hanácký soubor Klas s více než
45 letou historií je nedílnou součástí mého života a řady občanů v Kralicích na Hané, je
to prostě ikona celospolečenského vývoje po
dobu jeho činnosti. Myslím si, že je potřeba,
aby zůstal takový jaký byl a byl jednotný, jak
byl a samozřejmě kladně kvituji jeho práci
s mladou generací. Přeji jim hodně sil do další
produktivní činnosti. V minulém roce, v rámci kulturní výměny s naší Podgorou v Chorvatsku, jsme pomohli jeho prezentaci také na
pobřeží Jadranu v Dalmácii a dle zpráv od
vedení občiny Podgora to byla úspěšná mise,
takže... jen tak dál.
A co sportovní oblast. Tato je také významnou a nedílnou součástí života našeho městyse, a to nejenom v uplynulém roce 2017.
Již jsem se zmínil o organizaci Sokola, kde
cvičí naši nejmenší i dospělí. Sokol pořádal
i Dětský den a podílel se na dalších akcích pořádaných městysem. Dále se uskutečnil také
II. ročník memoriálu Jana Přidala v nohejbale
mužů, který se konal na kurtu s umělým povrchem u kulturního domu, nad kterým městys
převzal patronát a pořídil organizátorům turnaje dva nové nohejbalové míče.
Hlavní sportovní dění však náleží fotbalu,
který jako jeden z mála z blízkého okolí udržel svoje výsadní postavení v regionu, které
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si vybojoval již v dávné minulosti. V jiných
obcích velký fotbal postupně zaniká, ale u nás
byl na přání hráčů a sportovní veřejnosti založen tkzv. B tým, který rozšířil oddílovou
skladbu FC Kralice na Hané, který disponuje
oproti jiným sousedním klubům také výraznou mládežnickou základnou od přípravek až
po dorostecké mužstvo. Chtěl bych tímto poděkovat všem trenérům a všem zúčastněným
na chodu mládežnických mužstev za odvedenou a hlavně stále odváděnou práci a chtěl
bych všechny ubezpečit, že mají moji podporu potažmo i městyse Kralice na Hané, který
zdárně reprezentují. A mužstvo dospělých,
které startuje v Krajském přeboru Olomouckého kraje v loňském roce uhájilo tuto soutěž,
neboť proběhla reorganizace soutěže a sestupovaly 4 celky. V novém ročníku, po odehrané
podzimní části před začátkem jara, zaujímáme v tabulce postavení, které snad bude značit, že bychom neměli mít sestupové problémy. Došlo však k výměně na postu hlavního
trenéra, kdy známého bývalého ligového fotbalistu Ivo Lošťáka, který neodolal výrazně
lepší nabídce sestupem ohroženého divizního
Šternberka, nahradil bývalý reprezentat ČR,
internacionál a Mistr Evropy David Kobylík,
který doufám bude platný nejenom na lavičce,
ale popřípadě pomůže i na trávníku.
Kluci z B týmu si zatím také v nejnižší soutěži nepočínají špatně, doufám, že jim to vydrží i v jarní části sezóny a budou pokračovat
i v sezonách následujících.
Své si odehrává také klub neorganizovaných sportovců, který působí na umělé trávě
za místní mateřskou školkou, byť nám „naskakují kilometry na tachometru,“ snažíme se
poctivě pracovat na své radosti. Samozřejmě
zveme do svých řad také mladší občany, kteří si chtějí zahrát pro radost a zapojit se do
kolektivu. K tomuto mají příležitost každou
středu od 18.30 hod. a v neděli od 9.30 hod.
A ještě abych nezapomněl na významnou sportovní událost z loňského roku. Měl
jsem tu čest, že jsem mohl veřejně vyzdvihnout a popřát k významnému jubileu našemu
spoluobčanovi, kterého znám velmi dlouhou
dobu a kterého si nesmírně vážím jako člověka a sportovce. Není jím nikdo jiný než pan
Jiří Svozil starší, se kterým jsme připomněli
jeho 40ti leté působení ve fotbalovém klubu.
Po tuto dobu klubem prošel jako hráč, trenér
mládeže, sekretář klubu, manager a významný činovník na okresním i krajském článku.
Ještě jednou Jirko, osobně děkuji za odvedenou poctivou srdcařskou práci.
Nechci zapomenout také na sdružení seniorů, které se těší významné podpoře ze strany
městyse. Pro svoji činnost mají k dispozici
naše kulturní zařízení, které hojně využívají
ke svým setkáním a dalším aktivitám. Městys také sponzoruje jejich výjezdní zájmové
aktivity, dopravy na různé kulturní akce, ex-

kurze apod. Myslím si, že je na škodu, že tato
intenzivní práce s našimi seniory je záležitostí pouze posledních let. Předtím byla činnost omezena pouze na jedno setkání v roce,
přičemž naši senioři si zájem městyse více
než zaslouží, neboť pro jeho rozvoj v aktivním věku vykonali mnoho dobrého, položili
základy dnešního rozkvětu Kralic na Hané,
ale doufám, že nepodlehnou dezinformacím
a osobním zájmům některých subjektů, kterým vývoj a prosperita Kralic neleží na srdci!
Samozřejmě ze strany městyse jako zřizovatele Základní školy a Mateřské školy a Jídelny v Kralicích na Hané, byla v roce 2017
věnována náležitá pozornost a musí tomu být
i v dalším období vývoje a rozvoje městyse.
Děti jsou naším základem a budoucností, to
si musí uvědomit i ti, kteří nepřejí současné
fázi vývoje Kralic na Hané. Proto bylo také
v loňském roce přistoupeno ke generální
opravě dětského hřiště u tzv. pivovaru, které
je vyhledáváno rodiči s malými dětmi. Zde
došlo kromě instalace prvku pyramidy ke
kompletní obměně dalších prvků a celkové
rekonstrukci dopadové plochy včetně výměny
štěrkového balu. Prosím proto občany, aby do
tohoto prostoru zamezili vstup svým čtyřnohým miláčkům, kteří svými výkaly potencionálně ohrožují zdraví těch našich nejmenších
spoluobčanů. Totéž by mělo platit i u dalších
prostor intravilánu obce. Apeluji na občany,
nepouštějte v rámci obce své psy tzv. na volno, odklízejte produkty jejich látkového metabolismu, neboť škodíte všem a i sobě!
Co se týče mezinárodních vztahů městyse
Kralice na Hané, převážně s přátelskou Podgorou v Chorvatsku, ale i dalšími aktivitami
se seznámíte na dalších stránkách zpravodaje.
Co v roce 2018?
Samozřejmě budeme pracovat na polích
kultury, sportu, výchovy mladé generace, ale
určitě vás zajímají plánované investiční akce
a další rekonstrukce infrastruktury Kralic na
Hané – pokud se nemýlím?
V současném období probíhají výběrová
řízení na zhotovitele staveb:
– sociální byty v části bývalého zámku. Na
tento projekt byla ve spolupráci s místním střediskem MAS přes Ministerstvo pro místní rozvoj ČR získána dotace ve výši 5,000.000,- Kč.
Rekonstrukce by měla začít v nejblžších týdnech. Mělo by vzniknout v první fázi 5 bytů
a budeme žádat také o dotaci pro vznik dalších 3 bytů, pokud nebude rozhodnuto o využití vzniklých prostor jinak.
– vybudování infrastruktury pro vznik
8 stavebních parcel v prostoru mezi současnými Močidly a Výsluním. Tento projekt je
záležitostí městyse Kralice na Hané. Probíhá
výběrové řízení na zhotovitele a vzhledem ke
skutečnosti, že dosavadním řízením nebyly
další skutečnosti ohledně prodeje jednotlivých
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parcel náležitě posvěceny zastupitelstvem,
nemám oprávnění bez souhlasu zastupitelstva
sdělovat konkrétní skutečnosti. Po rozhodnutí
zastupitelstva bude možné celou akci ihned
realizovat, pokud nenastanou procesní problémy v rámci výběrového řízení.Vzhledem
k tomu, že celá věc je na portálu obce, budou
občané řádně informováni dle přísl. zákonů.
Ulice Biskupická a přilehlé novostavby
v prostoru za bývalou skládkou komunálního odpadu – zde bude provedena realizace
vybudování kanalizace a její napojení na stávající hloubkovou kanalizaci. Ve Vítonicích
budou opraveny chodníky a veřejné osvětlení
a u novostaveb navíc i místní komunikace,
kdy veřejné osvětlení bylo již realizováno.
Samozřejmě jako navíc by bylo účelné, aby
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy provedl slíbenou opravu silničního tahu
v části od křižovatky na Hrubčice potažmo ke
konci obce ve směru na Biskupice, ale to je
záležitost Státního fondu dopravní infrastruktury, který drží pod palcem finance na tuto
dílčí akci. Věřím, že to vyjde. Samozřejmě na
to navazuje také vybudování respektive výsadba biocentra na třech parcelách souvisejících s bývalou skládkou, což by nám mnohé
obce v regionu záviděly. Máme dotační titul,

který by pokryl 100 % nákladů, plus tři roky
bezplatné údržby, ale zatím, pokud nebude
provedena změna územního plánu, vzhledem
ke špatné evidenci ploch na katastru z minulých i dávných let, (ale to se týká valné většiny zájmových ploch v k. ú. Kralice na Hané
a Vítonice), můžeme počítat jen s 60 % přes
SFŽP při Ministerstvu životního prostředí
ČR. Budeme se snažit to zvládnout, ale bude
to spíše role nově zvoleného zastupitelstva,
aby se postaralo o proklamovanou ekologii
Kralic na Hané, neboť termín prostřednictvím
MAS je únor 2019. Pokud budou chtít! To
by bylo těch 100 %, bez nákladů obce a užitek nevýčislitelný, co si budeme povídat... je
to jen o hlavách! A tzv. zemědělská turistika
s vybudovanou cyklostezkou z Kralic na Hané
do Hrubčic na pozemcích městyse a podzemí
Kralic by byla třešničkou na dortu, a k tomu
galerie paní Blahouškové? Tak doufám, že
noví páni konšelé Kralic přestanou „kout jen
pikle“ a začnou řádně uvažovat.
Na kladech vývoje v současnosti nelze jen
stavět, ale je potřeba se zamyslet také nad nápravou chyb z minulosti. Jak jsem již popsal,
infrastruktura některých částí a nedílných
částí Kralic spěje v katastrofu, ať se jedná
o budovu mateřské školky, kde je problémo-

vá střecha, plísně a vlhkost! Z doby budování
v rámci „akce Z“ uplynula pořádná dávka let.
Podařilo se opravit topný systém a části odpadů a některé stavební práce, ale děti si zaslouží pokračovat v realizaci celkové rekonstrukce nejméně té střechy, samozřejmě v co
nejmenším nákladu, ale účelně!
Taktéž budova radnice byla v elektrotopném systému, který již nikdo nechtěl v rámci revize podpořit. V tomto duchu jsme přistoupili k totálním změnám a reorganizaci
infrastruktury, která bude pokračovat až do
hasičárny, která je součástí budovy městyse.
V celku se jedná o havarijní stav celé budovy a potencionální nebezpečí. Taktéž střecha
radnice je signálem zvýšených nákladů a podívejte se i na tzv. izolaci od chodníku podél celé budovy. Chodíte kolem toho... Proč
všechno vlhne a tzv. sokl začíná opadávat...
Takže jsem rád, že jsem vás mohl seznámit
s průběhem vývoje našeho městyse v roce
2017 a nastínil vám předpokládaný vývoj
v tomto kalendářním roce.
Ing. Petr Neoral,
starosta

Hanácký soubor písní a tanců KLAS
Milí čtenáři,
rok uplynul jako voda a nyní nám nezbývá
nic jiného, než se za uplynulým rokem ohlédnout a zavzpomínat na více jak 25 akcí, na kterých soubor reprezentoval jak hanácký folklor,
tak městys Kralice na Hané.
Leden zahájil Klas plesovou sezónu vystoupením na plese Místní akční skupiny v Kralicích
a část souboru posléze na Farním plese v Pivíně,

kde už mají „Klasáci“ své místo a jsou do Pivína
zváni na mnohé akce, které jsou zde pořádány.
Únor je již jednačtyřicet let zasvěcen hanáckým bálům, a tak nelze očekávat, že se ten
v roce 2017 obejde bez nich. Spojení folkloru a „moderní“ hudební skupiny se souboru
osvědčilo, a tak i tento rok mohly vyprodané
sály vidět hanáckou polonézu, slyšet lidové

písně a tance z naší oblasti, ale zatancovat
si i na muziku dnešní doby. Ačkoliv je únor
tím měsícem s nejméně dny, plesů, kde Klas
z Kralic vystupoval, bylo požehnaně. 17. února jsme vystupovali na hanáckém bále pořádaném souborem Mánes v Národním domě
v Prostějově a již další den nás bylo možné
vidět na prvním ročníku Velkého krojového
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bálu ve Velké Bystřici, který se v letošním roce
konal zde v Kralicích. Pátým plesem, kde jsme
v únoru prezentovali Hanou, byl velkolepý
Moravský ples v Praze. Pocit, kdy v žofínském
paláci při slavnostním defilé souborů ze všech
koutů Moravy – Slovácka, Valašska a Lašska,
najednou přijde i na představení Hané, kterou
reprezentujeme my, Klas z Kralic, je, věřte mi,
něco krásného, a již teď se těšíme na to, že se
sem podíváme i v letošním roce.
Dovolím si říci, že již tradičním se stalo také
vystoupení mladší složky Klasu na Country
bále v Dubu nad Moravou, kde naši mladí
vystoupili se swingem, který se naučili primárně pro vystoupení na našich hanáckých
bálech. Publikum bylo nadšené a dodnes si
pamatuji, že někteří nevěřili, že naše pravá
„profese“ je folklor.
Březen utekl jako voda a duben se nesl ve
znamení Velikonoc. Navštívit všechna děvčata, která chodí do souboru, dá pořádnou práci, a tak není divu, že chlapci musí vstávat
již před pátou ráno, aby to do páté odpolední
všechno stihli. Naštěstí je za tuto obětavost
připravena výslužka v podobě kraslice, nějaké dobroty či štamprle.
V dubnu, květnu a i v červnu se soubor nacházel především v Olomouci. Bylo nás vidět
na Moravském dni v Olomouci, na Hanácké
svajbě, kterou jsme prezentovali na olomouckém náměstí. Vystoupili jsme na olomouckých
velikonočních trzích a také na oslavě svátku
sv. Pavlíny. Květen je spojen také s Písněmi
koseckými v Buchlovicích, kde jsme spolu
s dalšími folkloristy a návštěvníky pokosili
zámecké louky, zazpívali písně s tím spojené
a urputně podporovali při kosecké soutěži naše
sekáče. V červnu se také konal náš již tradiční
„festiválek“ Kralecky klebete, který je navštěvován nejen místními, ale i lidmi z okolních
obcí. Jako vždy se ho neúčastnili jen folkloristi z Kralic, ale tentokrát i soubor Trnka z Vyškova a soubor Hlubina z Ostravy.
Vyvrcholením roku 2017 pro nás byla účast
na Mezinárodním folklorním festivale v Mistříně nedaleko Kyjova. Slovácko je po folklorní
stránce velmi významnou, možná i jednou
z nejvýznamnějších oblastí v republice a právě
obce jako Svatobořice-Mistřín se pokládají za
folklorní Mekku. Festival se nesl v duchu svatby. Vedle svatebních krojů z kyjovského Dolňácka, jižních Čech, Strážnice a Slovenska se
pantléky a bohaté kroje našich děvčat vyjímaly
jako nic jiného a na všechny diváky udělaly dojem naše svatební a milostné tance. S pýchou
v srdci musím říci, že bylo příjemné, když mistřínský představitel vítal všechny zúčastněné
soubory a říkal, že jejich mistřínské kroje se
považují za ty nejhezčí. Poté se podíval na naši
nevěstu a podotkl, že za jedny z nejhezčích.
Druhá polovina prázdnin byla spojena s hodovými slavnostmi v Kojetíně a s dožínkami
v Dubu nad Moravou, nicméně především byl
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srpen spojen s přípravami na zahraniční zájezd do Podgory v Chorvatsku, který se konal
o měsíc později.
Do konce roku nás poté ještě čekaly prostějovské Hanácké slavnosti a dále významné
vystoupení s Brněnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojů ve Velkém Týnci a Adventní posezení pořádané tady v Kralicích.
Muzikanti se také zúčastnili Malého setkání
Hanáků v Čechách pod Kosířem.
Ačkoli se zdá, že akcí a vystoupení bylo až až,
nesmíme zapomenout na dětské složky Klásek
a Kláseček. Ty absolvovaly v březnu přehlídku
dětských hanáckých souborů v Tovačově, ze které postoupila mladší sekce Kláseček na krajskou
přehlídku v Prostějově. Kromě toho absolvovaly
vystoupení na farské zahradě ve Smržicích a vystoupení pro seniory ve Výšovicích. V květnu
cestovaly děti do Chropyně, kde prezentovaly

tance a zvyky na tamějších Hanáckých slavnostech. Dále jsme je mohli vidět na Kraleckych
klebetách a na Adventním posezení. V Kralicích
Klásek tancoval také na setkání seniorů.
Život souboru není spojen pouze s vystoupeními, ale také s výdaji. Díky významné dotaci
nadace Agrofert si soubor po dlouhé době dovolil utratit za nové krojové součásti. Nakoupily se nové kalhoty pro chlapce, nové holínky,
pro dívky nové sukně a šátky a další krojové
komponenty, které bychom bez peněžní injekce kupovali možná dalších dvacet let.
Co říci nakonec? Soubor má za sebou další,
dovolím si říct, úspěšný rok, a i přes to, že byly
nějaké komplikace se stěhováním souborového skladu nebo s muzikanty, Klas jede, hlavně
díky Vám, našim příznivcům, dál – už třiačtyřicátý rok…
Dominik Špičák, soubor Klas

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Zájezd souboru KLAS
do Chorvatska
V létě roku 2017 jsme dostali nabídku od
obecního zastupitelstva a folklorního souboru z Chorvatské Podgory na výměnný pobyt.
Rádi jsme souhlasili a přichystali pro Podgoru
pestrý hodinový pořad.
Vyjeli jsme s dobrou náladou 4. září navečer
a druhý den dopoledne jsme již byli na místě.
Ubytovali jsme se a hurá k moři. Na pláž to
nebylo daleko, moře bylo teplé a sluníčko hřálo. S ubytováním i jídlem jsme byli spokojeni
a tak nám nic nechybělo.
Třetí a pátý den mělo proběhnout naše
vystoupení a proto jsme si udělali zkoušku

v místním kině. Po celé Podgoře byly vyvěšeny plakáty a očekávali jsme velkou účast
diváků. To se také potvrdilo. Na určené místo
v blízkosti pláže se před setměním scházelo
velké množství lidí. Byli to místní obyvatelé,
cizinci a také hodně turistů z ČR. Na místo dorazili zvukaři a osvětlovači a my mohli začít.
Snažili se všichni – muzikanti i tanečníci. Vystoupení se zdařilo a potlesk byl veliký.
Následující den jsme vyrazili na výlet.
Naším cílem bylo město Dubrovník, které
je od Podgory vzdáleno asi 3 hodiny jízdy
autobusem. Naštěstí s námi jela sympatická

průvodkyně Andrejka, která nás seznamovala s krásami Dalmácie, Chorvatska a Bosny
a Hercegoviny. Dubrovník je krásné starobylé
město chráněné bytelnými hradbami. Nápor
turistů je zde obrovský a my jsme to vyřešili
tak, že jsme si pronajali člun a Dubrovník si
prohlédli i z vnější strany. Zpět jsme se vraceli jinou cestou, abychom poznali co nejvíce
krás chorvatského pobřeží i vnitrozemí. Obdivovali jsme překrásná jezera v údolí řeky
Neretvy i nedávno vysazené plantáže pomerančovníků.
Další den jsme měli vystoupení také v blízkosti pláže. K našemu překvapení stála uprostřed nám vyhrazeného místa velká kašna.
Ale poradili jsme si s tím a diváci byli našimi
kroji, tanci a písněmi okouzleni.
Šestý den jsme se rozloučili s našimi hostiteli a vydali se na zpáteční cestu k nám na
Hanou.
Věříme, že soubor Klas dobře reprezentoval Kralice a celou naši oblast a jsme rádi, že
nám obec tento zájezd umožnila.
Eliška Slezáčková,
soubor Klas
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Druhý dech
Važení a milí přátelé Druhého dechu,
opět se připomínáme a zároveň všechny naše
příznivce a fanoušky zdravíme a přejeme všem
hodně zdraví a štěstí v roce 2018.
Stále se snažíme a nacvičujeme sobě a ostatním pro radost a rozptýlení v životě. Již to utíká
a v tomto roce slavíme 8 let společné aktivity Druhého dechu. Naše taneční a někdy také
herecké výkony se rozrůstají do všech koutů
nejen na Moravě, ale už i za hranicemi. Navázali jsme mnoho dalších přátelství ze kterých
máme radost. Snažíme se rozdávat dobrou náladu a energii všem bez rozdílu věku. Velmi
děkujeme za přízeň a těšíme se na další setkání
zejména s domácím publikem. Rádi se setkáváme i se členy kralického senior klubu, kde jsme
navázali společné aktivity, za to díky. Zároveň
bychom chtěli vyzvednout dobrou spolupráci
a podporu s vedením Městyse Kralice na Hané.
Svatava Krejčiříková

Kralická školka má dobré jméno i v regionu
Letos začneme úsměvnou historkou. Děti
mají za úkol splnit celkem těžký úkol, prostřednictvím kterého zjišťujeme, zda se bude
dařit ve škole čtení a psaní. Test má 4 stránky.
Míšovi se nedaří zjistit podstatu činnosti, a to,
najít dva odlišné, velmi podobné piktogramy
(jednoduché obrázky). Požádá o pomoc paní
učitelku a najednou přijde „věci na kloub“ …
pleskne se rukou do čela a řekne: „Ahááá, já
už asi začínám být předškolák!“
Zdálo by se, že život mateřské školy plynul
tak nějak poklidně, ale to se tak mohlo jevit
pouze zvenčí. Tento rok nám přinesl mnoho
nového ve školce, a to jak ve vybavení školky (máme novou kotelnu, nové myčky v kuchyňkách, pračku se sušičkou (přece jen máme
hodně malé děti), vybudovali jsme si novou
sborovnu pro paní učitelky (doteď se neměly
kde scházet jak na přípravu vzdělávání dětí,
dát zprávy na naše webky, přečíst si odborný
časopis, tak i posedět po práci jen tak u kafíčka…). Postupně obnovujeme vybavení kuchyně, kde se vařilo nejen pro naše děti ale i pro
50 školáků ze základní školy. Co se týče dětí,
do naší mateřské školy chodí, až na výjimky,
všechny děti z Kralic. I letos je plná školka čítající 79 dětí. Učitelský sbor je stálý, sehraný
a podporuje přátelské spolupracující prostředí
s rodiči, což je velká deviza pro všechny zúčastněné.
V uplynulém roce měly děti možnost nejen trávit společný čas při činnostech ve třídách a na naší úžasné zahradě, ale také se
podívaly „za humna“ Kralic. Díky kralickému
zastupitelstvu, které nám schválilo finanční
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příspěvek na dopravu při všech akcích, jsme
měli možnost navštívit olomouckou Pevnost
poznání s úžasnými programy vztahujícími
se k poznávání živé i neživé přírody, zábavné
centrum Šmoulíkov, kde se děti vždy patřičně vyřádí, minizoo, navštívili jsme dopravní
hřiště v Protějově a na Hloučeli řešili přírodní
úkoly…Rádi vyjíždíme na Sluňákov (ekocentrum v Horce nad Moravou) atd. Také do školky zveme vzdělávací programy Iris Prostějov,
letos jsme dělali svíčku z včelího vosku, pozorovali broučky… Ukázkovou přírodní zahradu
s dětmi neustále vylepšujeme. Letos přibyla
bylinková spirála, vyvýšený kopec, okrasná

kaskáda, tunel pro pozorování žížal v hlíně,
hmyzí hotel a kameniště. Na podzim zahrada
oživla o další ovocné stromy, které si zasadily
děti samy. Zúčastnili jsme se soutěží ,,Zelená
škola“ a ,,Miss kompost“… Jednoduše řečeno:
máme rádi přírodu a rádi ji poznáváme, což
nám nakonec umožnilo stát se členy celostátní sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu MRKVIČKA. Ve školce si
uvědomujeme, že jen prostřednictvím praktického poznávání přírody si ji děti do budoucna
budou vážit a chránit ji.
S rodiči pořádáme tradiční prvopondělky
v měsíci, kdy se sejdeme ve třídě a společně

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
něco s dětmi vyrobíme. Samozřejmě i pohovoříme o školce, o tom, co je potřeba dořešit, či
společně připravit. Teď např. řešíme přípravu
„Jeansového večírku“ pro všechny, kteří mají
rádi tak trošku retro a chtějí se dobře společně
pobavit. Ve školce neopomíjíme ani pohybové
aktivity, kromě denního cvičení jsme s dětmi
absolvovali výšlap na Kosíř, společně s rodiči
již také tradiční Drakiádu na kopci nad fotbalovým hřištěm.
Jednou ze samostatných kapitol je i naše
charitativní činnost, která je realizována tak,
aby děti chápaly její smysl. Vloni jsme zase
vyhráli Zdobení velikonočních beránků (pořádaných Rotary clubem Prostějov), které
děti ve školce zdobí spolu s rodiči, následně
jdou na veřejnou soutěžní výstavu do Národního domu v Prostějově a nakonec jsou rozvezeny do dětských domovů, domů pro seniory, do nemocnice jako „potěšení od dětí“.
Také sbíráme plastová víčka pro chlapečka
s těžkou nemocí.
Naše činnost přesahuje i regionální význam. Jako jedna ze tří škol Prostějovska
se účastníme projektu Univerzity Karlovy
v Praze „Společenství praxe“ – jednoduše řečeno spolupodílíme se na přípravě a testování
celostátního metodického materiálu (realizujeme videonahrávky činností paní učitelky s dětmi), který bude sloužit všem školám
v republice jako ukázkový materiál vhodný
pro rozvíjení předmatematických dovedností
dětí. Opravdu, už děti v mateřské škole jsou
kvalitně připravovány pro budoucí matematiku! Učí se orientovat v prostoru i rovině,
rozvíjí se prostorovou představivost, paměť,
získávají představy o množství, geometrii,
hledají souměrnosti, učí se uvědomovat příčinu a následky. Jelikož máme ve třídě nejstar-

ších a dětí interaktivní tabuli, děti jsou zdatné
i v oblasti práce s novými technickými médii
atd.
Dalším úspěšným projektem, který škola
realizuje a je velkým přínosem pro všechny zúčastněné, jsou tzv. šablony (projekt
EU a MŠMT), který nám finančně umožnil
přijmout chůvu do třídy nejmladších dětí,
dále umožnil dvěma učitelkám absolvovat
studium logopedické asistentky (pro pomoc
dětem, které navštěvují ambulance logopeda a následně je třeba mluvní projevy dítěte
upevňovat), dvě paní učitelky byly na stáži
v Lesní školce v Děčíně (a hned nás chtěly
všechny otužovat), atd.
Bylo by toho ještě hodně, čím bychom se
mohli v mateřské škole pochlubit. Ale zásadní je, že naše děti jsou spokojené, že mohou
v pohodě a v pěkném prostředí trávit svá první „školní“ léta a snad na nás budou v dobrém
vzpomínat i v dalším životě. Jen tak na okraj:
vysvědčení letos přišli ukázat zejména „ve
školce velmi živí“ hoši čtvrťáci a dokonce litovali, že si nemohou chodit jen tak pohrát
zpátky do školky.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří
mají co dočinění s kralickou školkou – paním
učitelkám a ostatním zaměstnancům školy,
obci za vzornou péči o své nejmladší občany
ve školce (zejména starostovi Ing. Petru Neoralovi za neutuchající zájem o potřeby školky), rodičům a v první řadě dětem, že nás dovedou nejen někdy potrápit, ale jsou neustálou
inspirací a motivací k tomu, abychom v nich
viděli skvělé lidi, kteří si v budoucnu půjdou
za svými cíli a budou žít spokojený život.
A perličky na konec (už tradičně):
• Jak se jmenuje mládě králíka? – králítko
• Jak dělá krůta? - krů, krů, krů
• Včelička dává švihadlo :)
Fotografie, které jsme vybrali do Zpravodaje, svědčí o našich úspěších, a to jak na opravdovém „poli“ naší školní zahrady, tak i na poli
kulturním, z poslední březnové Mateřinky, kde
naše děti se svým „Cirkusem“ sklidily bouřlivý aplaus obecenstva.
Zveme rodiče na zápis dětí, který proběhne
dne 2. května 2018
Za MŠ PaedDr. Libuše Vrbová,
ředitelka školy
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Jiří Krampol a MUDr. Radim Uzel
v Kralicích na Hané
Klub seniorů Kralice na Hané, ve spolupráci se senátorkou Boženou Sekaninovou, uspořádal pro místní občany zábavné
odpoledne s pracovním názvem „Štěstí je
stav mysli“, ve kterém vystoupili hosté Jiří
Krampol a MUDr. Radim Uzel. Ve 14 hod.
odpoledne se začal plnit sál kulturního
domu našimi občany a těšili jsme se na
hlavní představitele, jak ve skutečnosti

vypadají. Navíc vstup zdarma již předem
sliboval zaručenou účast na zábavném odpoledni. Veselé vyprávění legendy české
televizní zábavy ze zákulisí natáčené v pořadu „Nikdo není dokonalý“ a vzpomínky
na divadlo Semafor a přítele Miroslava
Šimka bylo zárukou příjemného a veselého
vyprávění. Po dvouhodinovém programu se
mohli přítomní osobně setkat, popovídat si,

nebo vyfotit s panem Krampolem a Uzlem.
Navíc, kdo chtěl odborně poradit, MUDr.
Radim Uzel velmi ochotně naslouchal
jednotlivě v soukromí a odborně poradil.
Protože dotazů bylo hodně, oba pánové se
zdrželi do pozdního odpoledne. Rozcházeli
jsme se s úsměvem na rtech a s myšlenkou:
„Snad někdy příště opět u nás v Kralicích
na Hané, pánové.“
Pavel Kolář

Klub seniorů a Druhý dech
Kralice na Hané na Slovensku
Dobrá spolupráce s Místní akční skupinou Prostějov-venkov o.p.s., může potvrdit Klub seniorů a Druhý dech Kralice
na Hané. Po vzájemné dohodě s paní ředitelkou Ing. L. Švitelovou a předsedou
A. Frgálem byla navrhnuta spolupráce
mezi MAS ČR a MAS SOTDUM SR. Byl
domluvený termín 4. listopad a vystoupení
Druhého dechu.
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První návštěva v obci Prašice nás zavedla
do rekreační oblasti Duchonka. Přivítala nás
starostka Erika Nemešová a Michal Gloss projektový manager. Po příjemné, sluncem zalité
procházce již nepoznanou „Duchonkou“, jsme
navštívili místní kostel, kde byla úžasná výstava „Požehnanie úrody“. Po nostalgiských
vzpomínkách a věcné besedě jsme poděkovali za pozvání a odjeli do obce Krušovce. Zde

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
nás uvítal starosta Ivan Hubinský a provedl nás po obci, fabrikou na výrobu dudlíků.V místním kostele nás ohromil svým
výkladem vdp. Mgr. Jozef Vlasák a přešli
jsme do bývalého zámku, kde je nyní Základní a Mateřská škola. Ředitelka ZŠ a MŠ
zdůraznila, že žáci jsou hrdi, že mohou navštěvovat místní školu, i když okresní město

Topoľčany je pouze 3 km. A to již byl čas
zúčastnit se setkání „Úcta ke starším“, kde
jsme pobesedovali s místními seniory.Taneční skupina Druhý dech si pro místní připravila dvě vystoupení „Tenkrát na západě“
a „Pomáda po 50 letech“. Slova pana starosty a velký potlesk potvrdil velký úspěch
našich tanečníků z Druhého dechu.

Protože se chýlil čas odjezdu, poděkovali jsme
za velmi přátelský a příjemný pobyt a velký dík
za čas, který věnovali nášim kralickým občanům
za celý den strávený na Slovensku. Odjížděli
jsme s velmi příjemným pocitem. Vzájemné přátelství a zájem o společné aktivity jsou příslibem
nových osobních přátelství mezi našimi národy.
Pavel Kolář
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Klub seniorů Kralice na Hané 2017
Kralický Klub seniorů se schází každé
první pondělí v měsíci v kulturním domě
v 15 hod., nezávisle již od roku 2014. Na prvním lednovém setkání roku 2017 jsme společně sestavili plán aktivit pro daný rok, včetně
úhrady příspěvku ve výši 100,- Kč na rok
a člena. V loňském roce to bylo něco málo přes
60 členů a 40 společných aktivit. Již v lednu
jsme podpořili nejen účastí, ale také výpomocí na plese MASky. Na lednovém společném
setkání jsme přivítali pana poslance MUDr.
Pavla Holíka, který nám doporučil z lékařského pohledu, jak správně žít v seniorském věku
a také přidal něco zajímavého z Parlamentu.
V březnu slavíme společně svátek MDŽ
s pozdním obědem. V loňském roce dopoledne
se naše seniorky naučili od paní Němcové péct
velmi dobré vdolečky. V odpoledním programu nesměla chybět i zábavná tombola. Ještě
v březnu jsme tradičně podpořili účast na MATEŘINCE 2017 v Městském divadle v Prostějově.Vystoupení kralických dětí jsme jednoznačně ohodnotili jako jedno z nejlepších!
Na dubnové setkání jsme pozvali pracovníky IDSOKu Olomouckého kraje a domluvili společnou návštěvu výstavky kraslic paní
Elišky Slezáčkové. Pravidelná návštěva jarní
FLORIE Kroměříž nás ještě zavedla do „Košíkářského muzea“ v Morkovicích.V rámci akce
za poznáním Olomouckého kraje jsme letos na
kole přijeli do Skalky, kde nás osobně přivítal
pan starosta A. Frgál a pozval nás na malé občerstvení. V úterý 16. května jsme jeli vlakem
do Litovle, kde nás provázela paní Eva Vaňková ”Hanáckými Benátkami”.

Náš dvoudenní zájezd směřoval na Ostravsko. První zastávka byla ve Frýdku-Místku
kde jsme navštívili výrobní závod medovníku
Marlenka. Pak jsme projeli výrobní závod automobilů HUYNDAI a na závěr jsme prošli pivovar Radegast. Přespali jsme v hotelu Šance
a ráno jsme jeli do Dolní oblasti Vítkovic. Po
cestě domů jsme ještě navštívili zámek Hradec
nad Moravicí.
Na červnovém setkání jsme se něco málo
dozvěděli o Aloe Vera a v parku za pěkného
počasí jsme opékali špekáčky u pařezu. V polovině června jsme jeli vlakem do Loštic, kde
jsme ochutnali netradiční pokrmy z tvarůžků.
Prohlédli jsme město, Synagogu a Muzeum
tvarůžků. Koncem června jsme navštívili kino
Metro 70 pro seniory, kde na slosovatelnou
vstupenku vyhrála paní O. Navrátilová knihu
s vlastnoručními podpisy hlavních představitelů trilogie Zahradnictví.
Již druhým rokem pořádáme výstavu u příležitosti Hodových slavností. Hodová „RETRO“ výstava společná s výstavou obrazů Heleny Pirohové měla velký úspěch. Pro mladší
generaci byl nejzajímavější pletací stroj.
V září jsme se rozjeli vlakem do Jeseníku.
Prošli jsme lázně, vyhlídkovou věž, Bláznovo
kolo a Balneopark. Koncem měsíce jsme se
vydali na výstavu ZAHRADA VĚŽKY 2017.
Cestou jsme si prohlédli zámek Chropyně.
Na říjnovém setkání nás informovala mluvčí ČD Mgr. Bezuchová jak výhodně cestovat
s ČD. Moravské divadlo Olomouc každoročně připravuje divadelní představení pro seniory. Letos si pro nás připravili „Perly paní

Serafinky“. Seniorské cestování s Olomouckým krajem nás letos zavedlo na zámek Jánský vrch do Javorníku a jeskyně Na pomezí.
V listopadu jsme společně s Druhým dechem
navštívili Slovensko. Na 34. setkání jsme přivítali paní Z. Knollovou, která nás provedla
po Srí Lance a naučila nás správně pít zelený
a černý čaj. Třetím rokem se těšíme na Svatého Martina. V hojné účasti nejdříve navštívíme
mateřskou školu, kde si pro nás děti připraví
vlastnoručně upečené cukroví, pak přejdeme
do základní školy, kde si žáci připraví zábavný test a odcházíme ke společnému obědu
„U Krejčiříků“. Klub seniorů společně s paní
senátorkou Boženou Sekaninovou připravil pro naše občany „Občanskou poradnu“
s MUDr. Radimem Uzlem a Jiřím Krampolem.
Koncem listopadu jsme navštívili předvánoční Brno a připravili závěrečné posezení
v roce 2017 s hudbou Romana „Pytlíka“
Doležela. Ještě jsme společně navštívili tradičně úžasné a srdečné „Adventní posezení
s KLASEM“, Zámek Tovačov, Hanácky zpěve
Adventní, předvánoční Olomouc, a zazpívali
si společně před radnicí koledy.
Závěrem chci poděkovat našim seniorům, že
si udělají čas na naše společné setkávání, také
našim pravidelným sponzorům, zastupitelstvu
městyse Kralice na Hané za finanční podporu.
Jsem rád, že kraličtí senioři mají velký zájem o společná setkávání, jsem rád za to, jak
umíme společně využít společný volný čas,
jsem rád, že jsme dobrá parta aktivních seniorů.
za klub seniorů Kralice na Hané Pavel Kolář

Skalka
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Litovel

Exkurze závodu HYUNDAI

Dolní oblast Vítkovic

zámek Jánský vrch Javorník

Předvánoční Brno
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Noci v Kralicích na svatého Jána
O teplých letních nocích měsíců července
a počátku srpna, zejména po období Svatého
Jana (po 24.6.), můžeme zažít nezapomenutelné a až pohádkové chvíle přímo v bezprostředním okolí Kralic. Tuto radost nám zajišťují bludičky, opředené mnoha pověstmi, které
nazýváme ve zdejších krajích světlušky (jinde
Santjánoš bogár, lightning bug, glue worm,
světljačok...) V lesních a lučních oblastech
okresu jsou ještě někde početné, ale i v okolí
Kralic se nám zachovala poslední místa, kde
se můžeme kochat jejich zářením, tzv. bioluminiscencí. Je to reakce, kdy se chemická látka světlušek s příznačným jménem luciferin
odbourává enyzmem luciferázou. Energie touto reakcí uvolněná je vyzářena ve formě svět-

la. Děje se tak bez produkce tepla a tím světluška
využije celých 90 % vložené energie na světelnou
energii a překoná tím schopnost eletrické žárovky.
Světlušky jsou brouci a jejich samičky a larvy nejsou okřídlené. Obě pohlaví i larvy jsou
schopny svítit. Samečkové mají krovky a létají
a vytvářejí nám tak doslovo hvězdnou oblohu na
zemi. Mají rády vlhká místa, například v blízkosti
mokřadů a jejich larvy se živí plži. Dokonce se
odváží i na velké slimáky.
Světlušky u nás svítí stálým světlem, ale jsou
schopny světlo vypínat, dle jejich potřeby. Za
mého několikaletého pobytu ve Spojených Státech jsem si všímal, že tamní světlušky neustále
blikají, takže celkový dojem při pohledu na noční
představení je jiný.

Tady v Kralicích chodíme například v noci za
most řeky Valové ve směru na Bedihošť a pak projdeme kolem zdi hřbitova, což efekt ještě více
umocňuje a vzadu za hřbitovem se odehrává
krásné světelné představení, kdy se jemné
jiskérky se zářivým světlem pohybují všemi
směry a naplňují milovníka přírody radostí.
Jestli to jen půjde, podporujte prosím ochranu přírody, další výsadby nových lokalit dřevin a vytváření prostředí pro takový krásný
přírodní život, pomozte prosím a podpořte
nás také při vybudování kralického rybníka
s mokřadem. Je to i prostředí pro nás...
Radim Maleček, zastupitel KnH

Základní škola Kralice na Hané
Sotva jsme v září přivítali v základní škole
šestnáct nových „prvňáčků“, už tu byl leden
a s ním i první pololetní vysvědčení. Ani se
nenadějeme a budeme se v červnu na obecním
úřadu slavnostně loučit s devíti žáky 5. roční-

ku, kteří budou odcházet do okolních škol na
druhý stupeň.
Těch deset školních měsíců opravdu uplyne
jako voda, ale všem nám zůstane v paměti, co
nového se žáci za ten rok naučili, jaké udělali

pokroky, jak si kdo poradil s tím „učením-mučením“ a co všechno jsme ve škole za ten rok
společně prožili.
Tady posíláme alespoň malé střípky toho, co
se u nás v základní škole událo.

Moji noví prvňáci
Snem každé paní učitelky je vyučovat v první
třídě. V loňském roce jsem se rozloučila s páťáky a v září nastoupila do 1. třídy.
Mám ze „svých“ prvňáků opravdu radost.
Dostala jsem prima partu kamarádů. Snad proto, že se znají z mateřské školy, byl jejich přestup na základní školu bezproblémový. Brzy
si zvykli na určitý režim a školní povinnosti.

Jsou pracovití, vytrvalí a školu berou docela
vážně.
Ještě více se mi líbí jejich povahové vlastnosti. Empatie, radost z úspěchu spolužáka, vzájemná podpora a dodržování pravidel při hrách
je pro ně samozřejmostí.
S dětmi zažívám i různé humorné situace. Ve
Slabikáři se občas v textu objeví neprobrané

písmenko a děti hlásí: „Je tam ž, ale to jsme se
ještě neučili.“
Uplynulo teprve šest měsíců a oni zvládají
přečíst a napsat větu, ke každému písmenku
umí básničku, sčítají a odčítají do 10 a v prvouce se seznamují s životem kolem nás.
Prvňáčkům přeji, aby se jim ve škole dařilo,
jejich rodičům zase hodně trpělivosti.
Mgr. Hana Půdová

Znáte algebrogramy, tangramy
nebo násobilkové obdélníky?
Naši žáci ano. Seznámili se s těmito pojmy
v Klubu zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti, neboli v kroužku logiky,
který probíhal od školního roku 2016/17 jedenkrát týdně po dobu 90 minut.
Loni navštěvovalo kroužek 14 dětí, letos
byl zájem ještě větší, nakonec do kroužku chodilo 17 dětí. Hodina měla dvě části.
V první části hodiny jsme řešili společně
nejrůznější úkoly. Většina úkolů byla pro děti
12

nová, jako např. číselné hádanky, algebrogramy, tangramy, barevné trojice, násobilkové
obdélníky, zápalkové hlavolamy, geometrické hádanky.
Děti měly rády hříčky s písmeny, rébusy,
přesmyčky, křížovky. Také jsme se věnovali detektivním příběhům a různým logickým
hádankám. V druhé části kroužku si mohly
děti vybrat z velkého množství logických
a stolních her.

Za práci v celé hodině získávaly body, které
se sčítaly a zhruba po 5 setkáních kroužku děti
získaly odměnu podle svých zásluh. Nejdříve
odměnu vybíral ten, kdo měl nejvíce bodů.
Každý žák kroužku byl odměněn a vybíral si
ji podle pořadí, na kterém se umístil. Děti se
vždy do kroužku těšily a po každé jsme spolu
prožili krásné chvíle.
Mgr. Helena Kapounková

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Úspěch naší žákyně ve výtvarné soutěži
V rámci výuky výtvarné výchovy se žáci
4. a 5. ročníku zapojili do výtvarné soutěže
„Děti, pozor, červená!“, kterou vyhlásil Magistrát města Prostějova, Policie ČR a Besip.
Všichni se při malování snažili, aby jejich
práce postoupila do okresního kola. Byly vybrány 3 zajímavé tematické malby a následně
odeslány do soutěže.
Ve 2. kategorii se mezi nejlepšími deseti
umístila žákyně naší školy Natálie Zatloukalová ze 4. ročníku.
K jejímu úspěchu jí všichni gratulujeme!
Mgr. Jitka Kalabisová

Aktivní spolupráce s Klubem přátel školy
V letošním školním roce poprvé proběhla akce nazvaná Halloween. Během jednoho
podzimního odpoledne se sešli rodiče s dětmi, všech věkových kategorií, aby si společně
vydlabali strašidelnou dýni. Veškeré pomůcky
i dýni si přinesl každý sám. Klub přátel školy
zajistil bohaté občerstvení. Pochutnat jste si
mohli na domácí dýňové polévce, anebo zvolit klasiku v podobě opékání špekáčků, kterou
uvítaly hlavně děti.
Na začátku našeho setkání byla vyhlášena
soutěž o nejkrásnější strašidelnou dýni a poté
se všichni pustili do práce. Jak už bývá zvykem, samotné dlabání si užívali zejména rodiče.
Proto byla pro děti připravena výtvarná dílnička
a malování na obličej. Po ukončení soutěže to
porota neměla vůbec jednoduché. Každá dýně
byla strašidelná a zároveň originální.
Výherci se stali Julinka a Vilém Novákovi,
jejíž dýně se od ostatních odlišovala svoji velikostí. Nakonec se všechny dýně rozsvítily

a vytvořily tak příjemnou atmosféru podzimu
a Halloweenu.
Akce se konala 25. října na hřišti FC Kralice
na Hané ve spolupráci s městysem Kralice na

Hané. Všem, kteří se na akci podíleli děkujeme, a budeme se těšit na další ročník.
Mgr. Klára Drábková

…a co ve školní družině?
Advent v 1. oddělení školní družiny
Advent je tajemné období plné svátků, zvyků, tradic a obyčejů. Samozřejmě se s ním pojí
i spousta očekávání a těšení na Vánoce. Přestože byl loňský advent velmi krátký, zvládli
jsme toho s děvčaty a kluky spoustu.
S přípravami jsme začali už v listopadu, protože nácvik pásma vánočních koled a básniček
si vyžádal také nějaký čas. Vystoupení na akci
OÚ při rozsvěcení vánoční ho stromu se nám

opět povedlo. Děti s chutí zazpívaly a byly
moc rády, že nic nezapomněly. Potlesk je zahřál a adventní kalendáře z rukou milé paní
Pekové potěšily.
Pak přišel čas ve znamení symbolů – andělé, zvonky, vločky, ryby, vánoční stromečky
zaplavily naši družinovou třídu. V keramice
jsme „napekli“ malé i velké adventní svícny,
anděly, stromky plné hvězd. Ozdobili jsme

spoustu voňavých perníčků, parádně je zabalili a s mnoha dalšími výrobky je vystavili na
naší tradiční vánoční výstavě.
Při odpočívání jsem dětem četla vánoční
příběhy z adventních knížek s půvabnými obrázky. Zazpívali jsme si ještě pár koled, a najednou …... tu byly Vánoce!!!!
Jaroslava Formanová
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Zábava ve 2. oddělení školní družiny
Školní družina druhého oddělení nabízí dětem široké spektrum činností,
jimiž vyplňují čas odpočinku po výuce. Věnujeme se výtvarným činnostem,
hrám a během pěkného počasí často pobýváme na školní zahradě nebo místních dětských hřištích.
Kromě menších zájmových činností nabízí školní družina i větší akce jakou
byl např. pěší výlet do sousední vesnice, Miss čarodějnice, výlet na dopravní
hřiště nebo do Zoologické zahrady na Svatém Kopečku.
Tento výlet měly děti na konci školního roku za odměnu, že se jim při práci
ve školní družině tak dařilo. Byl to pro děti opravdový zážitek. Po pěší prohlídce na nás čekal Safari vláček, který nás dovezl přímo do výběhu mezi různá
zvířata. Děti tak měly možnost prohlédnout si je pěkně zblízka!
Po projížďce vláčkem už nic nebránilo tomu, aby si všichni nakoupili něco
na památku, nebo různé dárečky pro své nejbližší. Odvážlivci ještě vyběhli
několik schodů na vyhlídkovou věž, odkud jim byl za odměnu opravdu krásný
výhled na město Olomouc.
Oba výlety, dopravní hřiště i zoologická zahrada, se dětem moc líbily, pěkně
si to užily a už se těší, kam vyrazíme letos!
Leona Zemánková

Na dopravní hřiště v Prostějově
s družinou pěkně společně
Na návštěvu dopravního hřiště v Prostějově
jsme se vypravili v pondělí 24. dubna 2017
poprvé a hned společně – obě oddělení naší
družiny. Počasí nám přálo, děti byly rozděleny
do skupin a náležitě proškoleny, jak se na dopravním hřišti chovat. Vybraly si své „dopravní prostředky“ a hurá do provozu!
Bavilo je to převelice, sledovaly dění a semafory, chodce, jezdily, přecházely. Kdo se
nevešel na dráhu, tak mohl využít velké množství prolézacích aktivit, které byly všude kolem a znamenitě vyplnily čekací čas. Ten vždy
utekl jako voda. Všichni se vystřídali a najednou bylo vše za námi.
Už bylo potřeba jen posvačit, zabalit batoh,
spočítat a hurá do autobusu. Všem se nám to
líbilo, a proto se za rok zase těšíme!!!
Jaroslava Formanová
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A co dalšího ve škole plánujeme?
Naším prvotním cílem je vyhovět v co největší
míře požadavkům rodičů, kteří v nás mají důvěru a umožňují svým dětem absolvovat základní
vzdělání ve své rodné obci, v kralické škole.
Přestože jsme malotřídní školou, jsme schopni, v porovnání s klasickou základní školou,
vzdělávat jejich děti dostatečně a kvalitně.
V naší škole je velkou předností menší počet
žáků ve třídách. Tato skutečnost umožňuje učiteli mnohem častější kontakt s žáky, individuální přístup (to se týká i nadprůměrně nadaných
žáků či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami). Vztahy ve škole jsou téměř rodinné.
Žáci se zde učí samostatně pracovat, analyzovat problém a vhodně si rozvrhnout svoji práci.

Děti se učí spoléhat samy na sebe, spolupracovat
s mladšími či staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc nebo pomoc poskytnout a tolerovat
ostatní děti s jejich přednostmi i nedostatky.
V naší škole se snažíme o všestranný rozvoj
vědomostí a dovedností našich žáků, o příjemné pracovní prostřední pro děti, o komplexní
rozvoj jejich osobnosti. Zpětnou vazbou jsou
nám pak informace o našich žácích, kteří přešli
na 2. stupeň a učitelé je chválí za jejich vědomosti a schopnost samostatné práce.
V příštím školním roce bychom chtěli rozšířit kapacitu naší školy, a tak jsme se již pustili
do budování další učebny, která nám umožní,
abychom vedli výuku hlavních předmětů oddě-

leně, tzn. že bychom alespoň na hlavní předměty nespojovali žádné ročníky.
Také budeme rádi, když se přijdete mezi nás
podívat přímo do výuky, abyste si mohli lépe
představit, jak taková hodina vypadá i ve spojených ročnících. Ve čtvrtek 12. dubna plánujeme Den otevřených dveří a s ním chceme
spojit i vystoupení našich žáků pro veřejnost.
Zápis do 1. ročníku se bude konat ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 14 do 17 hodin.
Budeme se těšit na další nové žáky naší školy a na vzájemnou spolupráci s jejich rodiči.
Mgr. Lenka Nováková, ředitelka školy

Události ve Slepé
Jako obvykle přináší zpravodaj nejzajímavější a nejdůležitější novinky a informace o proběhlých, ale i nadcházejících společenských akcích a událostech spolkového
života občanů Sajlerova. V loňském roce
agentura Sajlerov Tours měla opět pestrou
nabídku a díky tomu i vysokou účast na
proběhlých kulturně-vzdělávacích akcích.
Největším úspěchem s nejvyšší účastí řadí
agentura Sajlerov Tours adventní zájezd do

Krakowa, kam jelo 60 spokojených výletníků.
Stejně jako v minulých letech byl další
zdařilou akcí předvánoční SAJLEROVSKÝ
JARMAK s krásně rozzářeným vánočním
stromem. Jarmark byl doplněný kulturním
vystoupením a bohatými trhy, kde jste mohli
najít různý sortiment, od barevných a broušených baněk, přes pletené košíky, vánoční
stromečky a šperky až po vázané kytice ze su-

šených květin. Jarmark také zahrnoval široký
výběr nápojů, ale i jiných místních a tradičních pochutin.
Nesmíme také opomenout účast na muzikálech. V loňském roce jsme navštívili úspěšný „Ples upírů“ a letošním únorem byla sezóna
zahájena „Mužem se železnou maskou“. Začátkem léta agentura připravuje sportovně-turistický zájezd na Malou Fatru, kde cestující
čeká výjezd lanovkou z Vrátné na Snilovské
sedlo a následný výšlap na nejvyšší vrchol
Malé Fatry-Velký Kriváň.
Obyvatelé Sajlerova, ale samozřejmě i jeho
návštěvníci, se díky příspěvku městyse Kralice na Hané můžou těšit na obnovu laviček,
které budou jistě plně využity nejen při letošních hodových slavnostech.
Nicole Grossertová
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Sokol v roce 2017
Uplynulý rok byl pro kralické Sokoly rokem velkých změn. Již začátkem roku byla
odstartována velká akce – výměna parketové
podlahy v Sokolovně. Práce se neobešly bez
komplikací. Beton nevysychal, prostor se musel vysoušet. Následně se beton zkřivil a bylo
třeba zdlouhavého broušení. Vyrovnat podklad bylo náročné, ale podařilo se. Následně
však bylo třeba vše zase uklidit – další práce
navíc. Termín tradičních sokolských šibřinek
se blížil. Těsně před zahájením příprav bylo
hotovo. Nejdříve proběhly dětské šibřinky.
Zpočátku bylo dětí méně, ale postupem hodiny se sál zcela zaplnil. Nejen díky bohaté
tombole měly jako každoročně velký úspěch!
Stejně i šibřinky „dospělácké“. Po delší době
se na parketu objevilo více masek než dříve.
Pro děti i pro dospělé byl připraven zábavný
program – taneční vystoupení.
Další větší stavební akce a úpravy se nekonaly, ale díky dotaci z Olomouckého kraje byla
opravena alespoň elektroinstalace ve spodním
baru s úpravou pultu a zázemí. Oprava sociálního zařízení nás stále ještě čeká.
V zimě se nám podařilo, za pomoci dalších
kralických nadšenců, připravit pro širokou veřejnost kluziště. Díky silným mrazům vydrželo v sokolském parku celé tři týdny. Zájemců
z řad dětí i dospělých bylo dost, park v tuto
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dobu ožil. Obec nám pomohla s osvětlením
plochy, takže hokejový puk se velkým i menším hokejistům neztrácel z dohledu.
Po šibřinkách se nepodařilo obnovit pravidelné cvičení, dokonce jsme se poprvé v historii nezúčastnili závodů sokolské všestrannosti
pořádaných Prostějovskou župou. Letos to určitě napravíme!
Konec dubna přivítal v sokolském parku
velké i malé čarodějnice. Sokolské pálení čarodějnic má u nás již také letitou tradici. Jde
vždy o první velkou venkovní akci. Probíhaly
soutěže pro děti, vystoupil Druhý dech, žongléři s ohněm a za podpory úřadu městyse akce
vyvrcholila závěrečným ohňostrojem. Pití
i jídla bylo dost, všichni odcházeli spokojeni.
Dětský den je také pořádán pravidelně. Zábavné hry vždy přilákají množství dětí. Ty závodily na koloběžkách i tříkolkách a procházely celkem šesti stanovišti, na kterých celkem
šest desítek dětí v doprovodu svých rodičů
plnilo zábavné úkoly. Celé odpoledne se vydařilo ke spokojenosti všech.
O prázdninách vypomáháme úřadu městyse
s pořádáním kralických hodů. Jde o náročnou
akci, při které se vyplatí spolupracovat, i tak
ale musíme všichni „jet na plný plyn“.
Moderní doba si žádá své, takže i my patříme do facebookové rodiny. S pomocí Roberta

Koleňáka jsme zřídili své stránky, kde najdete aktuální informace o cvičení v sokolovně
i o pořádání kulturních akcí. Sokolovna je
plně využívána jak dopoledne, tak odpoledne.
Trénují zde fotbalisté, nohejbalisté, volejbalisté, cvičí dětští gymnasté, hraje se badminton,
tančí Hanácký soubor písní a tanců Klas.
V letošním roce se v Praze koná XVI. všesokolský slet. I my již od začátku září pilujeme
jednotlivé skladby. Dvě naše žákyně pod vedením Katky Grulichové v Prostějově nacvičují
skladbu Silueta, k níž patří i ovládání obručí.
Zuzana Špačková za mé pomoci vede společnou skladbu mužů a žen s názvem Spolu, která
bude v Praze předvedena společně se ženami
ze Slovenska. Zúčastníme se s ní i gymnaestrády v rakouském Dornbirnu v roce 2019.
Ani muži nezůstali pozadu. Nacvičují svoji
skladbu Borci pod mým vedením společně
s muži celé župy. Na letošním župním plese
byly ukázky skladeb předvedeny a dočkaly se
hlasitého potlesku.
Věřím, že nejen sletová vystoupení, na které všechny zveme, ale i další sokolské akce se
i v letošním roce podaří zajistit ke spokojenosti všech. Rádi vás na nich přivítáme!
Josef Špaček,
starosta TJ Sokol Kralice na Hané

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané

Mládež FC Kralice
Vážení spoluobčané, sportovci a příznivci
fotbalu, již sedmým rokem se snažíme připravit naše nejmenší fotbalisty na jejich sportovní
kariéru, a to zejména fotbalovou.
Začátkem jen trochu statistiky ohledně
sezony 2016/17, kdy fotbalisté přípravky
ukončili sezonu na předních místech skupiny
a absolvovali v červnu závěrečný turnaj o konečné umístění na fotbalovém hřišti v Ptení.
Z důvodu oslabeného týmu o několik hráčů,
kteří si již užívali zaslouženou dovolenou, se
nakonec nepodařilo obhájit dobře rozjetou
sezonu a obsadili jsme poslední místo mezi
nejlepšími osmi týmy okresní soutěže starší
přípravky. To nám ale vůbec nevadí, protože
předvedli skvělé výkony a někdy se prostě
nedaří.
Abychom se dobře připravili na nadcházející
sezonu, absolvovali jsme již tradičně letní soustředění v Horce nad Moravou. Velice jsme si
to užili a všichni účastníci odjížděli plni dojmů.
Od září 2017 se pod naše křídla mimo přípravku přidali i žáci a nastartovali jsme novou
sezonu 2017/18 v tandemu trenérů Erik Krejčiřík a František Řezáč s podporou našeho vedoucího týmů Oldřichem Kaštylem. Myslím
si, že se podařilo to, co jsme chtěli a co jsme si
předsevzali. Žáci začali velmi úspěšně, nasbí-

Přípravka FC Kralice na Hané

Žáci FC Kralice na Hané
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rali několik výher a i když konec sezony trochu ulétl, neseme si do jarní části krásné šesté
místo z dvanácti týmů. U našich nejmenších se
opět potvrdilo, že jdeme správný směrem, soutěž dokončili s přehledem na děleném třetím
až čtvrtém místě. Rozdíl mezi prvními čtyřmi
je přitom zanedbatelný, takže doufáme, že se
ještě zabojujeme a posuneme nahoru.
Od listopadu jsme naplánovali v rámci zimní přípravy pro žáky a přípravku halové turnaje, které jsme absolvovali s úžasnými výsledky
a přivezli jsme si několik medailí a pohárů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem mladým fotbalistů za jejich nadšení při trénincích a turnajích, ale také rodičům, bez kterých bychom se nikam neposunuli. Také si
zaslouží velké díky vedení klubu FC Kralice
na Hané, Městysu Kralice na Hané a Sokolu
Kralice na Hané, kteří se snaží vytvářet dobré
zázemí pro mládežnický tým a v rámci možností nám vždy vyjdou vstříc.
Erik Krejčiřík
za mládež FC Kralice na Hané

Mládež FC Kralice na Hané

2. ročník memoriálu Jana Přidala
V loňském roce dne 2. 9. 2017 se konal již
2. ročník memoriálu Jana Přidala v nohejbalu.
Tato akce se konala tradičně v areálu
zámeckého parku na víceúčelovém hřišti
„ARENA“ .
Tohoto turnaje se zúčastnilo 6 družstev
mužů. Na prvním místě se umístilo mužstvo
Hrubčice v čele s Josefem Židem, Leošem
Zapletalem a Michalem Novákem.
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Na druhém místě se umístili hráči Bedihoště, třetí příčku obsadili hráči mužstva Přidal
s.r.o., jako čtvrtí skončili hráči týmu Kralice,
páté místo patřilo mužstvu Piráti a šestí skončili hráči Biskupic.
Pro první až čtvrté místo byly připraveny
poháry od Městyse Kralice na Hané.
Ceny hráčům předal hejtman Olomouckého
kraje Ladislav Okleštěk společně se starostou

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
Městyse Kralic na Hané Ing. Petrem Neoralem a místostarostou Miroslavem Vágnerem.
Poděkování patří sponzorům – firmám Linaplast s.r.o.,
Žaluzie Neva s.r.o. a společnosti Přidal s.r.o., díky kterým každý účastník turnaje obdržel věcnou cenu.
Neměli bychom zapomenout na hlavního rozhodčího
Bohumila Kroupu, který se staral o výsledky turnaje a nejstaršího hráče v poli, Zdeňka Paráka. Jemu i ostatním hráčům děkujeme za účast.
Tímto srdečně zveme na 3. ročník soutěže, který se
bude konat koncem prázdnin.
Přesný termín bude včas oznámen pořadatelem Mirkem Filickým.
Jiří Sikora

Klub neregistrovaných fotbalistů
Hlavním cílem klubu neregistrovaných
fotbalistů je přitáhnout ke sportovní činnosti
a pohybu co nejvíce našich stálých a také
nově příchozích sportovně založených spoluobčanů. Umožnit jim rozvíjet svoje pohybové schopnosti a dovednosti, udržovat svou
fyzickou kondici a to vše samozřejmě za si-

tuace, kdy se zachová kolektivní duch sportu.
Všem těmto sportovním nadšencům chceme
v co nejširším měřítku umožnit organizovanou
účast v hráčském procesu na našem kvalitním
hřišti s trávníkem 3. generace vedle školky
v Kralicích na Hané. Členská základna se neustále rozrůstá. Tímto zveme i další nadšence

sportu. Rozšiřte naše řady a zažijte s námi několik výživných fotbalových chvil, které jsou
výsledkem nadšeným a bojovným úsilím neregistrovaných fotbalistů z Kralic a přilehlého
okolí. Kopaná probíhá každou středu od 18.30
hod. a v neděli od 9.30 hod. Sportu zdar!
Denis Marczell
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Občanský spolek Kralice
VÍTONICKÉ HODE 2017
Stejně jako v předchozích letech, tak i vloni
pořádalo 17. 6. 2017 OS Kralice spolu s SDH
Kralice, za podpory městyse Vítonické hody.
Program byl bohatý, připraveno bylo i bohaté občerstvení. Pořádala se tradiční soutěž
o nejlepší Vítoňský vdolek a nejlepší Vítoňskó
pálenko.
Do soutěže bylo přihlášeno 14 koláčů a 21
pálenek. Takže se tradičně více pálí než peče!
V osm hodin přišlo na řadu vystoupení přední české travesty skupiny SCANDALLADIES,
které bylo rozděleno do dvou částí a po skončení sklidilo velký potlesk.
Na hodech nechyběly kolotoče, na kterých
se proletěli i členové skupiny Scandalleides.
Po přistání pokračovali ve vystoupení.

O přestávce došlo na vyhodnocení vdolků
a pálenky, rozdání cen a popřání příjemné zábavy, která pokračovala do brzkých ranních hodin.
Doufáme, že se všichni dobře bavili a svojí
účastí nás podpoří i letos.
11. 11. 2017 se konal tradiční průvod světýlek s ministezkou odvahy.
Myslím, že po loňském devátém ročníku můžeme slovo tradiční, použít zcela oprávněně.
Pokud vydrží spolupráce spolků a podpora
městyse, tak se v letošním roce dočkáme ročníku desátého.
Sraz strašidel i s doprovodem byl u úřadu
městyse, odkud po přivítání vyrazil průvod dle
instrukcí pořadatelů směrem k parku.
O pomoc při průvodu jsme požádali PČR, aby

přesun po místních komunikací byl bezpečný.
Tam byla připravena ministezka odvahy s pěti
strašidelnými stanovišti. Na startu děti obdržely
kartičku a vyrazily. Na každém stanovišti plnily
jednoduché úkoly a strašidla je odměnila drobností. Po projití stezky a odevzdání kartičky obdrželo každé statečné dítko hrníček do sbírky.
Ve stánku bylo připraveno občerstvení a k dobré náladě nám hrál a pouštěl světelné efekty DJ
Rostislav Hofman. Stezky se účastnilo téměř
160 dětí a z tohoto počtu se dá usoudit, že akce
má své malé i velké příznivce.
Na všechny malé i velké odvážlivce se těší
strašidla spolu s pořadateli i letos.
Šárka Soušková
za OS Kralice

Zpráva o činnosti Sdh Kralice na Hané
Jako každý rok na výroční valné hromadě,
konané tentokrát hned první prosincový den,
hodnotíme uplynulý rok a pokoušíme se stanovit si nějaké cíle na rok nastávající. Minulý rok
2017 byl v činnosti sboru a zásahové jednotky
z posledních let mimořádně pestrý. Zúčastnili
jsme se opět pálení čarodějnic, Vitonických
a Kralických hodů a v neposlední řadě průvo-
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du světýlek. Mimo tyto již každoroční činnosti jsme v Kralicích pořádali na konci května
soutěž družstev našeho okrsku v požárním
sportu a podíleli se na okrskovém taktickém
cvičení v Bedihošti při nácviku vyhledávání
ztracených a zraněných osob pomocí psovoda.
Většina našich akcí by se neobešla bez spolupráce s místním Občanským spolkem Kralice

a Sokoly. 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 jejich činnost. 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

Zpravodaj Městyse Kralice na Hané
mládeže a jednotky sboru. V roce 2018 mimo
každoroční účasti na kulturním dění v Kralicích doufáme v úspěšnou reprezentaci sboru
v soutěži požárního sportu našeho 13. okrsku
v kategorii dětí i dospělých. V letošním roce
jsme začali mládež připravovat i na hlavně

zimní druh sportu pro hasiče a to soutěže v uzlování a různé štafety. Na závěr nezbývá, než
poděkovat za vzornou a zodpovědnou spolupráci starosty a celého zastupitelstva městyse
a tomu nepočetnému zbytku aktivních členů
i nečlenů za pomoc při společných akcích. Na

úplný závěr můžu říct, že na rok 2019 si pohráváme s myšlenkou obnovit hasičský ples
v Kralicích v úzké spolupráci s Občanským
spolkem Kralice.
Jan Gottvald, velitel jednotky
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Lidová veselice v sokolském parku
Již příjemnou tradicí se pro děti a seniory
v Kralicích na Hané stává malé setkání počátkem prázdnin v sokolském parku, které
jako připomínku Dne slovanských věrozvěs-

tů Cyrila a Metoděje, uspořádala již podruhé
místní organizace KDU-ČSL. Děti tradičně
dováděly ve skákacím hradu. Park provoněly
dobroty z grilu a makrely. Atmosféru doplňo-

vala živá dechová hudba. Přítomní se dobře
bavili.
Všem, kteří pomohli s uspořádáním veselice,
patří poděkování. 		
Jiří Raška

Den matek 14. května 2017
v Kralicích na Hané
Starost o děti není pro maminky nic jednoduchého ani v dnešní době, bez našich maminek bychom tu nebyli.
Pro projevení lásky a úcty s poděkováním
za jejich nelehkou práci je Den matek. Druhou květnovou neděli jsme si připoměli jejich
svátek, 14. května proběhla již 3. oslava tohoto
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svátku spojená s hodovou mší za občany Kraliček a následným pohoštěním u kostela. Hrála
živá hudba a díky příjemnému počasí se všichni přítomní dobře bavili.
Uspořádala místní organizace KDU-ČSL   
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Společenská rubrika
Opustili nás ...
Zemřelí
roku jméno
2017
Příjmení,
Bašná Anna
Kopečná Jarmila
Kouřilová Františka
Švédová Květoslava
Pavelka Ondřej
Kubalaková Šarlota
Pešáková Zdeňka
Simonová Anna
Morávek Josef
Novotná Miroslava
Zapletal Vlastimil
Starostová Zdeňka
Konečná Vladimíra
Mikšíček František
Krč Milan

Rodné číslo

Narození (sestava bez rodných
Úmrtí
občánků
Přivítali jsme
... Vítání

Datum úmrtí: od 1.1.2017 do 31.12.2017Datum narození: od 1.1.2017 do 31.12.2017, Jen v ž

Narození
2017
Příjmení,
Datum
Datumjméno
úmrtí
narození
13.08.1923
1.2.2017
Petrželová Lilly
26.01.1924
Všetička Robert 9.8.2017
07.06.1926
30.12.2017
Kuchařová Aneta
11.06.1927
15.4.2017
Koukal Václav
29.11.1928
1.1.2017
Růžičková Julie 31.8.2017
17.08.1932
Peka Pavel
13.03.1933
12.7.2017
20.06.1935
30.3.2017
Fidlerová Magdaléna
23.07.1945
Tomečková Laura16.1.2017
26.05.1948
Rundtová Eliška 25.1.2017
06.06.1953
18.7.2017
Sojáková Ester Ana
01.05.1954
27.1.2017
Žvátora Albert
16.10.1954
20.1.2017
Urbánková Ema 16.1.2017
01.01.1955
Přehnal Jáchym 10.1.2017
10.09.1969
Vasyljev Daniel

Kratochvílová Emma
Faltýnek Michal
Smičková Lucie
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Datum
Trvalý
pobyt
Místo
úmrtí 9.4.2017 – 8 dětí
Poslední
trvalý pobyt
– 11 Na
dětí
Prostějov
Kralice
naVýsluní
Hané, Kraličky,
Kraličky 20
12.1.2017 29.10.
Kralice2017
na Hané,
569
Kralice na Hané
KraliceNerudova
na Hané, 371
Kraličky, Kraličky 31
16.2.2017 Kralice na Hané,
Prostějov
Kralice na Hané, Prostějovská 224
16.3.2017 Kralice na Hané, Biskupická 492
Prostějov
Kralice na Hané, Vítova 415
16.5.2017 Kralice na Hané, Zátiší 91
Letovice
Kralice na Hané, Prostějovská 228
14.8.2017 Kralice na Hané,
Kralice na Hané
KraliceKomárov
na Hané,178
Hrubčická 479
31.12.2017
1644237
ob19.8.2017Celkem
Kralice obyvatel
na Hané,
Tyršova
290
Prostějov
Kralice–
nak Hané,
Prostějovská
z toho
835 mužů
a 809
žen, odstěhoProstějov
Kralice
na Hané,
Zahradní
485
22.8.2017čanů,
Kralice
na Hané,
Nerudova
186
Praha 2
KraliceOlomoucká
na Hané,
nám. 41
– 43,napřistěhování
- 85Masarykovo
29.8.2017vání
Kralice
Hané,
48
Prostějov
Kralice
na
Hané,
Komárov
101
žena
– Fischerová
(r. 1923)
15.9.2017Nejstarší
Kralice na
Hané,
ČechůvskáMargita
267
Prostějov
Kralice na Hané, Prostějovská 230
muž
– Svítek
Ján285
(r. 1925)
21.9.2017Nejstarší
Kralice na
Hané,
Tyršova
Prostějov
Kralice na Hané, Čechůvská 249
22.9.2017 Kralice na Hané, Prostějovská 170
Olomouc
Kralice na Hané, Zákostelí 209
29.9.2017 Kralice na Hané,
Kralice na Hané
KraliceSportovní
na Hané, 137
Trávníky 426
5.10.2017 Kralice na Hané,
567 třída 29
Brno
KraliceNa
naVýsluní
Hané, Hlavní

Stav obyvatel

Tříkrálová sbírka

1.11.2017

Kralice na Hané, Vítova 453

2017 třída
– vybráno
18.11.2017Tříkrálová
Kralice na sbírka
Hané, Hlavní
38

Celkem změ

celkem
( z toho
Kraličky)
23.11.201731.159,Kralice Kč
na Hané,
Na 2.810,Výsluní 570
2018 – 200
vybráno celkem
25.11.2017Tříkrálová
Kralice na sbírka
Hané, Komárov
33.792,- Kč ( z toho 2.376,- Kraličky)
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Kralice míří do Evropy 
Vážení spoluobčané. Rád bych vás seznámil
s možnostmi, které se týkají navázání dalších
možných přátelství se státy nám blízkými.
Jak již víte, dohodu o přátelství jsme již
v roce 2016 podepsali s naší partnerskou obcí
Podgora (Chorvatsko). Za dobu naši spolupráce občané Kralic organizovaně navštívili
Podgoru již čtyřikrát a jednou nás zde reprezentoval hanácký soubor Klas. Nutno dodat, že
zde zanechal stopu krásného lidového folklóru

Jiří Macháček

našeho regionu. Letos v červnu opět míří na
dovolenou do Podgory přibližně 120 turistů.
Jsem přesvědčen, že všem, kteří s námi Dalmácii v minulosti navštívili, se velmi líbilo
a rádi vzpomínají.
I naši přátelé z Podgory nás navštívili již
dvakrát v čase adventu. V minulém roce s sebou přivezli i místní speciality a hlavně jejich
taneční a pěveckou elitu. Přivítali jsme je ve
velkém stylu v našem kulturním domě, kde

jsme s nimi strávili příjemné odpoledne a taneční večer.
Delegace našeho městyse byla v loňském
roce v srpnu pozvaná na oslavy svátku svatého
Vincence, který je jednou z největších událostí v kalendářním roce městečka Podgory. Této
akce se zúčastnili nejen vrcholní a regionální
politici z celého Chorvatska, ale také delegace
z jiných zemí EU – mezi nimi i my. Tato akce
se konala pod záštitou obce Podgory a EU. Pro-

Delegace Szerencs, Kralice OÚ
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Taneční soubor z Podgory v Kralicích

Primátor slovenskeho města Rožňavy p. Pavol Burdiga

Podgora příjezd

Odjezd do Podgory, červen 2017
30
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gram byl velmi pestrý a během třídenní návštěvy jsme si vyměnili spoustu poznatků o životě
v jednotlivých regionech EU. Do budoucna
jsme si hlavně přislíbili spolupráci ohledně
výměnných pobytů naší mládeže s cílem rozvoje integrace do EU, hlavně na poli sportu
a kultury.

Nechceme ale usnout na vavřínech. Vstoupili jsme do jednání ohledně dalších partnerských obcí. V hledáčku máme, a již jsme
navázali komunikaci se slovenskou Rožňavou (pan primátor Pavol Burdiga) a zároveň
s maďarským městečkem Szerencs (zde komunikujeme s panem Sandor Kovacs). Všechna

tato přátelství by měla náš městys dostat do
povědomínejen těchto tří partnerských obci,
ale především do centra EU, které informace
o partnerských obcích shromažďuje a v neposlední řadě i finančně podporuje.
Jiří Macháček

Starosta Podgory Ante Miličič a Ing. Petr Neoral

RNDr. Alena Rašková (primátorka města Prostějov), Ante Miličič (starosta Podgory),
Ing. Petr Neoral (starosta Kralice na Hané), tlumočnice Andrejka

Svaty Vincenc Podgora

Tanečníci z Podgory u večeře

Podgora, pláž, září 2017

CESTÓ Z KRALEC DO PROSTIJOVA
Eliška Slezáčková
Napravo se zdvihá Koséř
z drohé strane Předina,
v dálce só drahansky lese
za mnó pěkná dědina.
Naproti mně průmyslová zóna.
Tó je lepši nevidět.
Našo Hanó, to nám može
kdekdo cezi závidět.

Ale co to?! O selnice
plechovke e petke.
To só našé civilizace
pěkny védobytke.
Nikde srnka ani zajic
to je škoda veleká.
Šlápla sem do exkremento,
ale ten je od pséka.
A tam na tem rebniko
tam je hosí veseléch.

Ale né!! To papir litá
po solárních panelech.
Ve Valové polystyrén,
plast a žádná reba.
Vidim, že se tade dávno
někde stala cheba.
Ledi, já vás všecke prosim,
opatrojte přírodo!!
Potom jož vás s básničkama
otravovat nebodo.
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Přihlaste se k ZP MV ČR
Přihlaste
Přihlastese
sekkZP
ZPMV
MVČR
ČR
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Přidejte se k největší
Přidejte
Přidejte se
se kk největší
největší
zaměstnanecké
pojišťovně
zaměstnanecké
zaměstnanecké pojišťovně
pojišťovně
Přidejte
se k fondu
největšíprevence
Novinky
v nabídce
zaměstnanecké
pojišťovně
Novinky
v
nabídce
fondu
prevence
Novinky
v
nabídce
fondu
prevence
• Nově příspěvky na sportovní aktivity pro všechny
••
•
••
•
••
•
••
•
••

Rozšířený
program
pro
dárceaktivity
krve
Nově
na
Nověpříspěvky
příspěvky
nasportovní
sportovní
aktivitypro
provšechny
všechny
Možnost
postoupení
příspěvku
z
rodiče
na
dítě
Novinky
v
nabídce
fondu
prevence
Rozšířený
program
pro
dárce
krve
Rozšířený program pro dárce krve
2
týdny vepostoupení
vysokohorském
prostředí
prona
chronicky
nemocné děti
Možnost
příspěvku
zzaktivity
rodiče
dítě
Možnost
příspěvku
rodiče
dítě
• postoupení
Nově příspěvky
na sportovní
prona
všechny
Podpora
odvykání
kouřeníproprostředí
• Rozšířený
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dárce krve pro
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z rodiče na dítě
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kouření
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odvykání
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vysokohorském
prostředí
pro chronicky
děti
Přestupní termín
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zdravotní
pojišťovny
platínemocné
od 1. ledna
• Podpora odvykání kouření
do
31. března,
mezi
pojištěnci
vásod
přivítáme
Přestupní
termín
pro
změnu
zdravotní
platí
1.
Přestupní
termín
pronašimi
změnuspokojenými
zdravotnípojišťovny
pojišťovny
platí
od
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ledna
od
1.
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stávajícího
Přestupní
termín
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