duben 2019

Na dveře již jaro ťuká,
sníh odtává, led už puká,
mokrý sníh pod sebou skrývá
jara květ, jenž prvním bývá.
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Vážení spoluobčané,
postupně bude spouštěna čistírna odpadních vod, která je již dokončena a půjde do svého
zkušebního provozu, kdy místním rozhlasem bude vyhlášena možnost připojovat jednotlivé
nemovitosti s tím, že platí přísný zákaz přečerpání septiků do kanalizačního řádu. Pokud to
bude potřeba, musí si vlastníci zajistit vyčerpání a odvoz septiků jiným vhodným způsobem.
V současné době, vlastně až do května, bude firma Outulný odstraňovat ještě vady
a nedodělky jako je dokončení asfaltových povrchů místních komunikací, budou opravovat
to, co v průběhu stavby bylo poškozeno a další záležitosti spojené s bezvadným provedením
díla.
To, co Vás bude určitě zajímat je to, že v letošním roce nebudete platit stočné, které je
v režii svazku Vodovody a kanalizace Jasinka. Od příštího roku bude stočné ve výši nejnutnější
částky na provoz ČOV, aby se vlastně mohla kanalizace provozovat dlouhodobě. Bude to
vlastně částka předepsaná Státním fondem životního prostředí, zpracovaná na základě
zkušeností s obdobnými čistírnami odpadních vod, kdy sice budeme všichni nadávat, že
musíme zase platit něco navíc, ale jiné řešení do budoucna není, protože legislativa je a bude
stále přísnější, kdy doufejme, že bude vše v pořádku a na provoz kanalizace si postupně
zvykneme.
starosta obce

-

připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za psy a komunální odpad, že je
mají možnost uhradit také bezhotovostním převodem na číslo účtu obce: 111226707, kód
banky: 0300 ČSOB, kde variabilním symbolem bude vaše číslo popisné
Poplatek za PSY činí

- 120 Kč

Poplatek za KO činí

- pravidelný svoz (1x / 14 dnů): 1 500,- Kč (110 l), 2 200,- Kč (240 l)
- jednorázový svoz: 80,- Kč (110 l), 100,- Kč (240 l)

- došlo ke změně úředních hodin kanceláře OÚ:
PONDĚLÍ  8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, STŘEDA  8:00 - 12:00, 14:00 - 17:00
- slavení našich poutí:
Horní Lhotice - neděle 9. června (Slavnost Seslání Ducha Svatého), poutní mše sv.
v 10 hod.
Kralice nad Oslavou - neděle 23. června (Slavnost Božího těla), poutní mše sv. v 10 hod.
-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 11. června 2019 v 18 hod.
v hasičské zbrojnici v Horních Lhoticích
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-

uzávěrka příštího čísla zpravodaje proběhne v pondělí 17. června 2019

-

všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce, usnesení z jednání rady obce a vydané
obecní zpravodaje jsou k dispozici na našem obecním webu www.kralicenosl.cz

Částečný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
-

od minulého čísla zpravodaje (od poloviny prosince) do uzávěrky tohoto čísla se uskutečnila
2 zasedání zastupitelstva obce - 20. prosince 2018 a 14. března 2019

č. 6/2018 - z 20. prosince 2018:
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

cenovou nabídku na Chodník Kralice nad Oslavou silnice I. třídy č. 23 ve výši 152 750,- Kč
bez DPH s tím, že cena bude rozdělena do dvou fakturací, pro rok 2018 ve výši 49 500,- Kč,
zbývající část ve výši 103 250,- Kč bude hrazena v roce 2019

-

poskytnutí daru TJ Sokol Kralice nad Oslavou ve výši 157 770,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s rekonstrukcí kotelny v sokolovně

-

rozpočtové opatření č. 7/2018:
a) Úhradu Studie proveditelnosti na Chodník Kralice nad Oslavou silnice I. třídy č. 23 ve výši
49 500,- Kč
b) Finanční dar TJ Sokol Kralice nad Oslavou na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí
kotelny v sokolovně ve výši 157 770,- Kč
c) Přesun prostředků v rámci kapitoly Odvádění a čistění odpadních vod z položky ost. inv.
transfery na položku opravy a udržování ve výši 2 245 523,75 Kč

-

pravidla rozpočtového provizoria Obce Kralice nad Oslavou na leden až březen roku 2019.
Běžné výdaje budou čerpány do výše 20% skutečných celkových výdajů dosažených v roce
2018. Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Obec
bude hradit pouze investiční závazky vyplývající ze smluv uzavřených v předcházejícím
období. Platnost rozpočtového provizoria končí schválením rozpočtu Obce Kralice nad
Oslavou na rok 2019. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

-

přípravu inventarizace majetku obce k 31. 12. 2018

-

termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 14. března 2019

Zastupitelstvo obce pověřilo:
-

radu obce prováděním rozpočtových opatření na straně výdajů do výše 200 000,- Kč, na
straně příjmů bez omezení

-

radu obce projednáním a stanovením rozšířených úředních hodin na Obecním úřadě
Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

se změnou hranice obce Kralice nad Oslavou, k.ú. Horní Lhotice a k.ú. Hluboké dle
předloženého plánku Katastrálním úřadem

č. 1/2019 – ze 14. března 2019:
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

rozpočet obce pro rok 2019 dle jednotlivých kapitol

-

smlouvy o poskytnutí dotace pro: a) Římskokatolická farnost Jinošov 75 000,- Kč,
b) Kynologický klub Kralice 20 000,- Kč, c) TJ Sokol Kralice 100 000,- Kč, d) TJ FC
Kralice 30 000,- Kč, e) Klub seniorů 5 000,- Kč, f) Stáj Honzík 5 000,- Kč
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-

darovací smlouvy pro:
a) Nemocnice Třebíč 50 000,- Kč, b) Charita Třebíč 55 000,- Kč

Zastupitelstvo obce souhlasí:
-

s odprodejem části pozemku p.č. 79/3 v k.ú. Kralice nad Oslavou včetně studny. Žadatelé
si zajistí zaměření pozemku a úřední odhad studny. O prodeji zastupitelstvo obce rozhodne
na dalším zasedání

-

se zveřejněním záměru odprodeje pozemků p.č. 1573/10, 1574/1, 1574/2, 1585/8, 1585/9,
83/23 v k.ú. Kralice nad Oslavou

-

se zveřejněním záměru směny pozemků p.č. 551/1 a 551/2 za pozemky obce p.č. 1089
a 1148/2 v k.ú. Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo obce stanovilo:
-

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce člena výboru zastupitelstva ve výši 400,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována
od 1. března 2019

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-

oznámení Ing. Milana Malého, který se vzdal své měsíční odměny zastupitele

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-

termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 11. června 2019 v Horních Lhoticích

-

výši úhrad za svoz komunálního odpadu pro rok 2019 a to:

-

svoz 1 x za 14 dnů celoročně - 110 l popelnice - 1 500,- Kč, jednorázová známka - 80,- Kč

-

svoz 1 x za 14 dnů celoročně - 240 l popelnice - 2 200,- Kč, jednorázová známka - 100,- Kč
Jan Musil

Dne 5. 1. 2019 se v naší obci uskutečnila
tradiční Tříkrálová sbírka. V letošním roce se
putování opět zúčastnily i děti, a tak se možná
můžeme těšit na to, že z doprovodu dětí se stane
tradice a i když některým z Vás se stýská po
průjezdu tří králů na koních, myslím, že koledy
od dětí také potěší. Vždycky znovu mě překvapí
ochota každého z Vás přispět potřebným.
A částka, která se v naší obci vybrala, byla letos
zase vyšší, než ta loňská. V obci se dohromady
vybralo 37 900,- Kč. Obrovské poděkování všem
dárcům a samozřejmě také hasičům a dětem,
kteří se sbírkou pomohli.
Přeji Vám krásné jarní dny a budu se těšit,
že se budeme potkávat na akcích, které pro Vás
společně připravujeme.
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Za SPOZ Jana Nekudová

Svoz bioodpadu
Vážení spoluobčané,
jak jste jistě zaznamenali, Obec Kralice ve snaze ulehčit Vám svoz bioodpadů ze zahrad, ve
zkušebním provozu zavedla v období, ve kterém je na zahradách více bioodpadu, umístění velkých
kontejnerů po obci k jeho odkládání. Zatím proběhl první svoz a až na drobné výjimky byly kontejnery
skutečně využity pouze k odkládání bioodpadu, za což bych Vám chtěla velice poděkovat.
Další svoz by měl proběhnout v termínech uvedených níže. Budeme se snažit, aby
harmonogram umístění kontejnerů byl vždy s předstihem vyvěšen na webových stránkách
obce a na úřední desce. Podzimní svozy se budeme snažit zveřejnit také v dalším zpravodaji.
Pokud bude respektováno určení kontejnerů, v jarních měsících budou v obci umístěny vždy
dva velké kontejnery, do kterých bude možné odložit buďto větve nebo listí a vyhrabanou trávu
(každé zvlášť). V podzimních měsících, kdy podle našeho názoru nebývají větve, bude umístěn
dle potřeby 1 - 2 kontejnery a bude se do nich odkládat listí a tráva. Služba bude v tomto
roce (2019) zřízena ve zkušebním režimu. Dovolujeme si znovu požádat o Vaši součinnost
a disciplinovanost, a do kontejnerů skutečně odkládat pouze určený bioodpad.
Rádi bychom ještě upozornili, že se může stát, že v důsledku nepříznivého počasí bude
nutné harmonogram umístění kontejnerů odložit, je proto důležité před svozem sledovat
webové stránky nebo poslouchat hlášení místního rozhlasu. Děkujeme za pochopení.
Na každém místě budou souběžně vždy 2 kontejnery - jeden na větve a jeden na listí
a trávu. Kontejnery budou k dispozici od 10.00 do 21.00 hod.
Harmonogram kontejnerů na duben 2019
PO 1. 4. 2019 - Horní Lhotice u Procházkovy stodoly
ÚT 2. 4. 2019 - Kralice u DPS
ST 3. 4. 2019 - Kralice Na Návsi
ČT 4. 4. 2019 - Kralice u MŠ
PÁ 5. 4. 2019 - Kralice u sokolovny
Jana Nekudová
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Zdravíme ze školních lavic!
Školní rok se nenávratně překlopil do druhého pololetí. Děti obdržely výpisy vysvědčení
za první pololetí, mají za sebou jednodenní pololetní prázdniny a dokonce už i týdenní jarní
prázdniny, které jsme si všichni užili. Ještě jednou se ohlédneme za uplynulými týdny, kdy jsme
společně s rodiči a sponzory uspořádali Maškarní karneval pro děti. Ten svou návštěvností
a připraveností navázal na předcházející karnevaly a my ještě jednou děkujeme všem, kteří
se na této akci podíleli, připravovali ji nebo se jí zúčastnili. A díky vám všem jsme mohli pro
děti získat 22.443,- Kč, což je čistý zisk po odečtení všech nákladů. Z dalších akcí naší
školy připomeneme výlet do Bonga, což je zábavný, sportovní park pro děti, na který jsme
část výtěžku z karnevalu použili. Návštěvu divadla Radost v Brně, kde se děti bavily na účet
Péti Bajzy z příběhu „Bylo nás pět“. Také jsme si zajeli zabruslit v rámci TV na zimní stadion
v Náměšti. Poslední kulturní akci jsme absolvovali o jarních prázdninách, kde jsme s naším
sborečkem Notičky vystupovali na oslavě MDŽ v sokolovně a my děkujeme organizátorům za
tuto příležitost. V příštích týdnech už se těšíme na plavání v třebíčské Laguně a všichni věříme,
že si těch pár zbývajících měsíců do konce školního roku společně užijeme.
Přejeme všem krásné jarní měsíce, hodně sluníčka a mnoho úspěchů.
kolektiv ZŠ

Zprávičky ze školky!
Kde se tu tak rychle vzalo? Zčistajasna je tu jaro… snad už bude sluníčko krásně hřát
a odhodíme zimní kabátky. Jsme tu opět s prvním psaním v novém roce.
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V lednu jsme se v ZŠ zúčastnili loutkového divadélka - Cesta do Betléma. Sice už bylo po
Vánocích, ale my jsme zavzpomínali, jak to bylo s narozením Ježíška.
18. února jsme měli ve školce karnevalový den, který jsme si všichni moc užili. Celé
dopoledne jsme tančili a plnili různé soutěže, za které jsme byli řádně odměněni sladkou
odměnou, dárečkem a diplomem za krásnou karnevalovou masku.
Jako každý rok, Základní škola a Mateřská škola pořádala v místní sokolovně dětský
karneval. Vidět tolik krásných masek pohromadě, to Vám bylo pokoukání. Nesměla chybět
všemi oblíbená Majka.
Už se těšíme na příští psaní plné zážitků. Přejeme krásné Velikonoce!
děti a kolektiv MŠ

Památky UNESCO na Vysočině
Na Vysočině máme tři památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Žádný jiný kraj v České republice takový počet těchto pokladů nemá. Jedná
se o Třebíč, Žďár nad Sázavou a Telč.
Dominantou Třebíče je renesanční zámek, který je nejmladší zapsanou památkou UNESCO.
Od roku 2018 je součástí komplexu třebíčských památek UNESCO, stejně jako dříve zapsaná
bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť spolu s židovským hřbitovem. V renesančním zámku sídlí
Muzeum Vysočiny se zajímavými expozicemi. Unikátní stavba bazilika sv. Prokopa je součástí
tříkřídlého valdštejnského zámku a figuruje na seznamu UNESCO od roku 2003. V Třebíči se
nachází jedna z mála kompletně dochovaných židovských čtvrtí v Evropě a jediná židovská
památka UNESCO mimo Izrael. Spolu s židovskou čtvrtí byl na seznam UNESCO v roce
zapsán také židovský hřbitov, který se řadí k největším židovským pohřebištím v zemi. Je tam
11 tisíc hrobů a 3 tisíce náhrobků.
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Vrcholné dílo barokní gotiky od Jana Blažeje Santiniho-Aichla se nachází na Zelené hoře ve
Žďáře nad Sázavou. Je to kostel Jana Nepomuckého. Chrám představuje nadčasové dílo, je
postaven ve tvaru pěticípé hvězdy. To má vycházet z legendy, že v místě, kde Jan Nepomucký
utonul, se objevila koruna z pěti hvězd. Od roku 1994 je poutní kostel zařazen do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.
Od roku 1992 je na seznamu UNESCO zapsán i renesanční zámek v Telči a také přilehlé
náměstí. Telč s měšťanskými domy s renesančními a barokními štíty patří mezi nejkrásnější
města v České republice.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Hasiči Kralice nad Oslavou
JSDHO:

Od začátku tohoto roku byla naše jednotka povolána ke 2 ostrým
zásahům:
- 4. 3. ve večerních hodinách - požár lesního porostu v katastru
obce Sudice, i přes počáteční potíže ohledně nepřesné lokalizace místa
požáru jsme jej rychle dostali pod kontrolu
- 22. 3. večer – požár rákosí u rybníka Rathan v Náměšti
Rovněž tímto bychom rádi uvítali nové členy do výjezdové jednotky naší obce. Zájemci nás
mohou kontaktovat jak na e-mailovou adresu sdhkralice@seznam.cz, či dostavení se na naše
pravidelné setkávání v hasičské garáži. Výjezdovou jednotku obce (JSDHO) tvoří 17 členů
našeho sboru, dále ještě 9 členů ze lhotického sboru.

SDH:

- k 1. 1. 2019 sbor eviduje 60 členů (z toho 17 mladých hasičů do 18 let).
- 11. 1. - proběhla naše výroční valná hromada, kde se mimo jiné i opětovně volil výbor.
Výbor sboru je tedy tomto v aktuálním složení: starosta - Jan Batelka, náměstek starosty Jakub Kolek, velitel - Vladimír Červinka, vedoucí kolektivu mládeže - Jan Musil, jednatelka
- Helena Valová, pokladník - Ludmila Hemalová, referentka žen - Bohumila Chrástová,
technik - Pavel Kráčmar, revizoři účtů - Hovhannes Harutjunjan, Václav Nekuda a Pavla
Koštuříková.
- 26. 1. - uskutečnila se výroční valná hromada našeho okrsku
- v sobotu 13. dubna dopoledne proběhne v Kralicích tradiční sběr starého nepotřebného
železa. Finanční výtěžek ze sběru železa nám opět poslouží nutnému dovybavení naší
výjezdové jednotky.
- v sobotu 25. května Vás srdečně zveme na Soutěž v požárním útoku mladých hasičů
- začátek od 14 h. na cvičišti ve Chmelencích. Nebude zde samozřejmě chybět posezení
s občerstvením.
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Od poloviny března jsme začali jarní sezónu s pravidelnými pondělními schůzkami
a tréninky naší hasičské mládeže:
PŘÍPRAVKA (děti z MŠ, od 3 let)

- od 16.00 h. do 16.40 h.,

MLADŠÍ ŽÁCI (žáci od 1. - 3. třídy ZŠ)

- od 16.40 h. do 17.20 h.,

STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 4. - 9. třídy ZŠ)

- od 17.20 h. do 18.00 h.
Jakub Kolek, náměstek starosty SDH Kralice

Tělocvičná jednota Sokol Kralice
Sokolský ples 2019
V sobotu 16. února 2019 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples, který pro občany
organizovala TJ Sokol. Mrzí nás, že zájem o tuto jedinečnou akci v obci stále klesá.
Pobavit se a získat pěknou cenu v tombole si nenechalo ujít pouze 107 občanů. Mrzí nás to
a jsme na rozpacích, zda plýtvat úsilím a snažit se organizovat něco, o co není mezi občany
zájem.
Někteří „stále nespokojení“ si stěžují, že se pro občany v oblasti kultury a zábavy nic
nedělá a když se podaří zorganizovat podobnou akci, tak ji svojí účastí nepodpoří. Tak
proč potom v obci něco organizovat? Nicméně děkujeme všem zúčastněným za podporu
a uznání naší snahy něco pro občany organizovat a touto cestou moc děkujeme i všem
osloveným, kteří věnovali hodnotné ceny do plesové tomboly, vážíme si toho a věříme
v podporu i v budoucnu.

Volební valná hromada
Výbor Tělocvičné jednoty svolává volební valnou hromadu, která je určena všem členům
naší sokolské jednoty. Součástí valné hromady je i volba nového vedení na další tříleté
období.
Koná se v pátek 29. 3. 2019 od 18.00 v hod. v prostorách sokolovny TJ Sokol Kralice.
výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou

TJ FC Kralice nad Oslavou
„Fotbalové okénko“
Zdravím příznivce a milovníky fotbalu. Fotbal u nás má dlouhou tradici, před dvěma roky
jsme oslavili 85. výročí založení tohoto klubu.
V tomto čísle, bych se rád věnoval fotbalu z jiné, vážnější, stránky a chtěl bych oslovit nové
potencionální spoluhráče.
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Náš fotbalový tým se již delší dobu potýká s existenčními problémy. Při jednotlivých
zápasech mám problém sestavit kompletní fotbalovou jedenáctku. Staří odcházejí a mladých
je bohužel málo. Proto zkouším oslovit nové hráče touto veřejnou formou a obracím se na Vás
mladé, kterým není budoucnost klubu lhostejná, přijďte mezi nás!
Pokud byste měl někdo zájem se zapojit do našeho fotbalového týmu, tak se mi prosím
ozvěte. Budeme moc rádi, když se nějaký sportovec najde.
Dále plánuji oslovit nejmenší děti v mateřské škole (souběžně i jejich rodiče) pro budování
nové fotbalové generace. Uvítám i aktivnější rodiče, které své děti chtějí od mala vést ke sportu.
Přijďte se, podívat na utkání mužů viz přiložený rozpis jarních utkání.
Děkuji a fotbalu zdar.
Jaroslav Chadim, předseda FC

Kynologický klub Kralice nad Oslavou
Závod O Pohár Bible kralické (18. ročník) proběhl dne 16. 3. 2019 na cvičišti v Kralicích
za velmi špatného počasí. Účast byla opravdu velká - ve 3 kategoriích bylo přihlášeno celkem
25 psovodů, nakonec jich dorazilo pouze 20. Paní rozhodčí byla z Prostějova a figurant ze
Žďáru nad Sázavou. Byli tu zástupci nejrůznějších druhů psů: např. německý ovčák, howard,
bígl, bauceron, jack russel, bobtail.
V kat. ZZO pro mladé psy se umístili: 1. místo - R. Pavlíček s německým ovčákem Cháron
z Kralické tiskárny, 2. místo - Monika Zhřívalová s němec. ovčákem Icona z Kralické tiskárny,
3. místo - nejmladší účastník Dominik Nováček s německým ovčákem Wenga Perunius
(všichni členové KK Kralice) a na 5. místě - další náš člen Milan Pavlíček s howardem Annie
Chlupaté srdce.
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V další kat. ZZO pro starší psy: 1. místo - R. Pohanková s jack russell z Velké Bíteše,
2. místo - I. Jedličkova s německým ovčákem z Kuřimi, 3. místo - T. Peloušková s německým
ovčákem z Lovčiček.
V kat. nejvyšší zvítězil D. Suchánek s německým ovčákem z Náměště nad Oslavou,
na 2. místě (s rovností bodů) - náš člen P. Bartušek s německým ovčákem a na 3. místě
- A. Vokounová s německým ovčákem (policejní pes) ze Žďáru nad Sázavou.
Díky skvělým sponzorům je tento závod věhlasný v celé ČR: krmivo Delikan, krmiva Calibra,
Svět Krmiv Křoví, Bomaso Brno, pivovary, řeznictví Pavlíček Náměšť, Bohunka Pavlíková,
Barvy - laky Gruntorád Náměšť, pila Zakřany a další drobní sponzoři.
Zájemci o kurzy výcviku se mohou hlásit, kurzy probíhají v sobotu od 9 hod. po dohodě
s p. Jaškovou
Samozřejmě i letos se bude opět konat tradiční „Pálení čarodějnic“ ve Chmelencích.
jednatel klubu Jana Jašková
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JK Stáj Honzík
Zprávy ze Stáje Honzík
Sportovní sezóna 2019 nám pomalu, ale jistě začíná a my bychom se rádi zúčastnili těchto
závodů, pokud nám i koníčkům bude přát zdraví:
11. 5. - 12. 5. se v Herouticích pořádá národní pohár,
14. 6. - 16. 6. se ve Zduchovicích koná paradrezurní šampionát,
10. 7. - 14. 7. se uskuteční Mistrovství České republiky v Královicích u Slaného.
Ukončení sportovní sezóny a finále paradrezurního poháru proběhne v Hradištku
u Sadské ve dnech od 20. - 22. 9. 2019.
Případně se zúčastníme i dalších
jednodenních závodů nebo hobby závodů
se zdravými i handicapovanými jezdci
v Brně, Vyškově, Moravanech, Nemojanech,
Mikulově.
Těšíme se na setkání s Vámi na některých
z našich závodů a věříme v další dobrou
spolupráci. Honzík se z důvodu vážného
úrazu hlavy v loňském roce kromě jarních
závodů dalších nezúčastnil, ale věříme, že se
v letošním roce bude dařit lépe!
Rádi bychom Vám poděkovali za podporu
a spolupráci, velice si toho vážíme!
Přejeme Vám krásné jarní dny, pohodové
a nádherné nadcházející velikonoční svátky!
Jan Rous a Hana Mášová,
JK Stáj Honzík Kralice

Oslava MDŽ
V páteční slavnostní odpoledne 8. března se v kralické sokolovně, za velmi hojné účasti,
uskutečnil program s kulturním vystoupením hostů a účinkujících a posezení s bohatým
občerstvením k oslavě svátku MDŽ. Všechny přítomné ženy byly ke svému svátku symbolicky
obdarovány květinou.
Velké poděkování patří samozřejmě nejen všem pořadatelům, ale také za nádherné
vystoupení všem účinkujícím, dětem a paním učitelkám z MŠ a ZŠ Kralice, dalším účinkujícím
hostům, kapele Sebranka za nevšední hudební zážitek a v neposlední řadě velké díky také
sponzorům za finanční pomoc a věcné dary do bohaté tomboly.
1/2019 - Periodický tisk územního samosprávného celku, čtvrtletník. Vydává
Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: 00289698. Místo a datum vydání:
Kralice nad Oslavou 1. 4. 2019, reg. MK ČR E 18849. Redakce: OÚ Kralice n. O.,
Jinošovská 78, telefon 568 643 634. Náklad 430 výtisků. Realizace: Petr Večeřa, Bačice.
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