červenec 2019

Vážení spoluobčané,
konečně se podařilo dokončit kanalizaci a ČOV, kdy firma sice bude ještě odstraňovat
některé drobné vady a nedodělky, ale to už nebrání nám všem, abychom se postupně
na tuto kanalizaci připojovali s tím, že platí přísný zákaz vypuštění stávajících septiků,
protože v případě nárazového vypouštění splašků hrozí narušení funkce ČOV, která
by nemusela naráz vypuštěné splašky „zpracovat“ a přestala by být funkční. Celkem
nás zatím kanalizace a ČOV stála 107 milionů korun s tím, že se mají poslední faktury
ještě platit a naopak některé peníze z dotací bychom měli ještě dostat tak, aby se
dotace pohybovaly zhruba na 85 % z celkové ceny díla, které se vcelku vydařilo,
i když byla spousta připomínek, všichni jsme svorně nadávali na rozkopané ulice
a bláto, jednání firem, se kterými byly potíže, ale zase ne tak velké, aby se na ně
nedalo zapomenout, zvláště pak, když stavba kanalizace na druhé straně napomohla
mezi jiným i k úpravě asfaltových povrchů prakticky téměř v celé obci. Pokud jde
o kanalizaci, doufám, že bude chvíli pokoj, jednak s kanalizací jako takovou, ale
i s technologií ČOV, která výborně funguje. Stejně tak by snad mohl být i pokoj
(alespoň letos) s kontrolami, kdy už po druhé si nás oblíbilo Ministerstvo financí
a provedlo audit druhé části „Kanalizace a ČOV Jasinka“, konkrétně části týkající se
stavby Kralice, od jednotlivých faktur, přes kontrolu všech zápisů z jednání až po,
a to hlavně, průběh výběrového řízení a všechny další záležitosti týkající se stavby.
Celkově ale po dvou měsících auditní orgán zjistil, že je vše v pořádku a tak nám
všem v Jasince spadl velkým kámen ze srdce.
Z těch dalších podstatnějších událostí, respektive dění v obci, je příprava podkladů
pro stavbu v lokalitě Na Horkách a stavbu chodníku u Sika, kde bychom rádi, po
získání stavebního povolení požádali také o dotace na obě tyto stavby, které by byly
potřeba realizovat, pokud možno s co největšími dotacemi, protože obec bude muset
nějaký čas šetřit ještě více než obvykle.
Z těch dalších věcí, které patří zmínit, jsou na září připravované oslavy 50. výročí
otevření Památníku Bible, které se uskuteční při již tradičním Dni tiskařů 21. září 2019.
Součástí oslav bude mezi jiným i připomenutí 200 let od postavení první školní budovy
v obci, i když počátek školství v Kralicích je daleko staršího data a má jednoznačně
v našem regionu prvenství a to z období působení bratrského sboru.
Do září je ale ještě nějaký čas, a tak mi dovolte, abych Vám v tomto čase popřál
hezké prázdniny a příjemné prožití dovolené, plné pohody a sluníčka.
starosta obce
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proběhly obě naše poutě se slavením mší sv. a přítomností lunaparkových atrakcí
(9. 6. v Horních Lhoticích, 23. 6. v Kralicích)
v pátek 31. května se za velmi hojné účasti dětí uskutečnilo soutěžní odpoledne
ke „Dni dětí“ na dětském dopravním hřišti
v sobotu 24. srpna se uskuteční tradiční akce „Výlet na Práchovnu“ - branný den
pro děti a letní noc
připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za psy a komunální odpad,
aby tak učinili co nejdříve
uzávěrka příštího čísla kralického zpravodaje bude v pondělí 23. září 2019
příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 5. září 2019
v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ v Kralicích
všechna usnesení z jednání zastupitelstva obce, usnesení z jednání rady obce
a vydané obecní zpravodaje jsou zveřejněny k dispozici na našem obecním webu
www.kralicenosl.cz

Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého čísla zpravodaje (od poloviny března) se uskutečnilo
1 zasedání - 11. 6. 2019

č. 2/2019 (11. 6.):
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období od 14. 3. 2019
do současné doby
- jmenování ředitelky Základní školy a Mateřské školy Jana Blahoslava,
příspěvkovéorganizace, Kralice nad Oslavou
Zastupitelstvo obce schválilo:
- hospodaření obce - účetní závěrku obce za rok 2018 bez výhrad
- závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad
- zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018
- směnu pozemků p.č.551/1, 551/2 za p.č. 1089, 1148/2 v k. ú. Kralice nad Oslavou
- prodej pozemků p.č. 1573/10, 1574/1, 1574/2, 1585/8, 1585/9, 83/23 v k.ú. Kralice
nad Oslavou za cenu 300,- Kč/m2
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prodej části pozemku p.č. 79/3 v k.ú. Kralice nad Oslavou za cenu 150,- Kč/m2
a studnu za cenu 7 000,- Kč
odkoupení pozemků p.č. 520/2, 520/3, 515/89 v k.ú. Kralice nad Oslavou za
cenu150,- Kč/m2
odkoupení podílu ve výši 1/65 pozemku p.č. 2041 v k.ú. Kralice nad Oslavou za
cenu 100,- Kč
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1982/7, 1982/22, 1982/26, 1982/29,
1982/32, 1982/23, 1982/56, 1982/58, 1982/11, 1982/41, 1982/54, 1982/61,
1982/62,1982/6, 1982/8, 1982/10 v k.ú. Kralice nad Oslavou
Smlouvu č. 1030043447/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a Smlouvu č. 1030048393/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2019 na základě žádostí občanů
termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 5. září 2019 v 18.00 hodin
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 562/2 v k.ú. Horní Lhotice
zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 601/20 a 601/21 v k.ú. Horní Lhotice

Zastupitelstvo obce odložilo:
- na příští zasedání zastupitelstva žádost o koupi pozemku p.č. 1271 v k.ú. Horní
Lhotice
Jan Musil

Svoz bioodpadu
Vážení spoluobčané,
jak jsme informovali, na podzim by měl ve zkušebním režimu pokračovat svoz
bioodpadů v naší obci. Plánovaný harmonogram najdete níže. Na podzim nebudou
sváženy větve, protože máme za to, že stromy se stříhají většinou na jaře.
Dovolujeme si znovu požádat o Vaši součinnost a disciplinovanost, a do kontejnerů
skutečně odkládat pouze bioodpad.Znovu bychom rádi 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.
V souvislosti s tím bychom chtěli požádat ty, kteří bioodpad vozí přímo do
kompostárny, aby respektovali odkládání větví pouze na určené místo a nemíchali
větve s měkkým bioodpadem. Není v silách obce toto uhlídat, ani namíchaný bioodpad
následně třídit. Předpokládáme, že pokud kompostárnu pro odkládání bioodpadu
využíváte, pochopíte, že dodržování tohoto třídění je pro další zpracování bioodpadu
důležité a nechcete, aby obec následně opět tonula v kouři. Za dodržování předem
moc děkujeme.
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Dne 31. 5. 2019 se na dopravním hřišti Palouček uskutečnilo Dětské odpoledne.
Počasí bylo krásné a 9 připravených soutěží se zúčastnilo celkem 76 dětí. Doufáme,
že se soutěže dětem líbily a že se zúčastní i dalších, které se chystají v rámci Výletu na
Práchovnu 24. 8. 2019. Máme velkou radost, že naše snaha děti pobavit je odměněna
tak hojnou účastí.
Velké poděkování obci Kralice za zajištění odměn pro děti a samozřejmě také
všem, kteří pomohli s organizací.
za SPOZ Jana Nekudová

Ahoj ze školky!
Sluníčko krásně hřeje a už se moc těšíme na prázdniny. Během školního roku ve
školce, jsme zažili spoustu legrace a chceme se s Vámi podělit o naše zážitky.
V březnu nás ve školce navštívilo divadlo Barborka s pohádkami „Jak se Jonáš
otužoval“, kde nám Jonáš ukazoval, jak dbát na zdravý životní styl a „Skřítek
Pořádníček“ nám ukazoval, jak se krásně starat o naši přírodu a neničit ji, ale také
jsme se naučili mnoho říkanek a písniček.
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Na konci dubna jsme ve školce měli čarodějnický den, kdy byla školka plná čarodějů
a čarodějnic, celé dopoledne jsme soutěžili, tančili, byla promenáda čarodějných
obleků a na konci jsme dostali diplom a spoustu sladkých odměn.
V květnu jsme připravili pro maminky ve školce besídku k jejich svátku, kde jsme
jim zatančili, zazpívali a zarecitovali básničky. Také jsme pro všechny připravili malé
občerstvení a krásnou prezentaci z fotografií, co všechno jsme podnikli.
22. května jsme se zúčastnili interaktivního příběhu „Africký příběh“ s prvky
environmentální výchovy a muzikoterapie a seznámili jsme se s neznámými hudebními
nástroji.
Začátkem června za námi přijeli hasiči z Kralic a ukázali nám hasičská vozidla,
cisternu a vybavení vozu, co vše hasiči potřebují a používají při zásahu.
A abychom nebyli pořád ve školce, jeli jsme i na výlet do Planetária do Brna.
Čekalo nás vyprávění o hvězdách, planetách, sluneční soustavě a Měsíci. Děti se
učily orientovat na hvězdné obloze a vše bylo doplněno pohádkou - „Se zvířátky
o vesmíru“.
A to už bylo opravdu asi všechno, my se s Vámi loučíme, přejeme Vám krásné
prázdniny a zase po prázdninách se můžete těšit na naše další psaní. AHÓÓÓJ!
Děti a kolektiv MŠ Kralice

50 let budovy Památníku Bible kralické
Archeologický výzkum v Kralicích (1956-1971), vedený PhDr. Vlastou Fialovou
z Moravského muzea v Brně, na místě, kde kdysi působila tiskárna jednoty bratrské,
byl úspěšný. Kromě zbytků gotické tvrze se našel i typografický materiál z tiskárny.
Avšak hmotných památek po tiskárně jednoty bratrské začalo přibývat, zejména
typografického materiálu, ale také středověké keramiky, kachlů, bylo zřejmé, že
místnosti v místní sokolovně nebudou stačit pro uložení nálezů. Cenných nálezů
přibývalo každým rokem.
Musejní spolek pro uchování bratrských tisků (MS) své veškeré dosavadní nálezy,
sbírky, věnoval naší republice do správy Moravského muzea v Brně s podmínkou, aby
zůstaly v Kralicích. MS usiloval o to, aby pro ně bylo vybudováno ještě lepší umístění
než byly dosavadní prostory v 1. patře sokolovny.
Muzejním účelům měla být věnována budova místní obecné školy, jakmile bude
nahrazena moderní novostavbou. Ke stavbě nové školy nedošlo. Muselo se hledat
jiné řešení. V roce 1964 se dohodli členové Muzejního spolku s kralickými občany,
že vybudují svépomocí v sousedství tvrze a kostela stavení, do něhož bude možno
soustředit staré bratrské tisky i vykopané exponáty.
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Urbanistický a architektonický návrh budovy vypracoval prof. arch. Bohuslav
Fuchs z Brna, jeden z našich nejznámějších architektů, projektovou dokumentaci
pracovníci Státního ústavu pro rekonstrukci památek ing. Jiří Ševčík a stavitel Jelínek.
S výstavbou bylo započato v roce 1967. Stavba vázla z nedostatku materiálu. Ale
zásluhou investora, tehdejšího Místního národního výboru (MNV) a hlavně obětavého
tehdejšího předsedy MNV Vlastimila Ryšánka mohly práce na stavbě pokračovat.
Práce spojené s výstavbou Památníku možno rozdělit do tří etap: v první etapě
v roce 1967 byla stavba zhruba provedena a na podzim téhož roku zastřešena.
V květnu roku 1968 byla zahájena další etapa stavebních prací pod vedením
Okresního stavebního podniku v Třebíči a za stálé pozornosti a pomoci MNV
- výstavní sál, zacementovaná podlaha sálu s pozdějším položením parket, červená
střešní krytina…). Po odstranění lešení v září 1968 se objevila celá budova zvenčí.
Třetí konečná fáze - dokončení sloupového sálu v přízemí budovy.
Vše záviselo nejen na elánu stálých pracovníků, ale i na dobrovolné pomoci přátel
a příznivců kralických památek. Na podzim roku 1969 život v Kralicích ovládla jedna
z nejdůležitějších kulturních událostí moderních dějin obce.
O víkendu 27. a 28. září 1969 zde byl slavnostně otevřen Památník Bible kralické.
Otevření Památníku bylo přítomno asi 5000 lidí. Předseda MNV Vlastimil Ryšánek
přivítal všechny účastníky a hosty, hlavní projev měl předseda Muzejního spolku
prof. Milan Kopecký. Náklady na výstavbu činily 867 000 Kčs a vnitřní vybavení přišlo
Moravské muzeum na dalších 280 000 Kčs.
Občané brigádnicky odpracovali přes 5000 neplacených hodin.
První průvodkyní v Památníku byla paní Božena Procházková.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Hasiči Kralice nad Oslavou
JSDHO:
V uplynulém jarním období byla naše jednotka povolána pouze k 1 taktickému
cvičení:
- 10. května odpoledne - cvičení zdolání požáru lesa v kralické oboře (za účasti
6 jednotek obcí z našeho okrsku - JSDHO Kralice n. Osl., JSDHO Kralice n. Osl. Horní Lhotice, JSDHO Rapotice, JSDHO Březník, JSDHO Sudice a JSDHO Lesní
Jakubov)
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SDH:
V sobotu 13. dubna uspořádali hasiči po obci sběr starého železa a kovového
šrotu. Nasbíralo se více než 7 500 kg. Finanční výtěžek z této akce bude opět použit
na pořízení potřebného vybavení hasičské jednotky. Všem dárcům za přispění
děkujeme.
V úterý 30. dubna vypomáhali místnímu kynologickému klubu při stavbě hranice
a zajišťování občerstvení při „Pálení čarodějnic“ ve Chmelencích.
V sobotu 4. května se účastnili okrskové soutěže v požárním útoku, která se letos
konala v Horních Lhoticích. V kategorii mužů, stejně jako loni, obhájili naši hasiči
v konkurenci 6 týmů výborné 2. místo (hned v závěsu za domácími hasiči z Horních
Lhotic), žáci uhájili stříbro a přípravka si ze soutěže odvážela bronz. Proto jim patří
velké poděkování za vzornou reprezentaci obce.
V sobotu 25. května odpoledne proběhla soutěž v požárním útoku mladých
hasičů tentokrát na návsi před zbrojnicí (kvůli vytrvalým dešťům a rozbahněnému
povrchu nebylo možné soutěž uskutečnit podle původního plánu na cvičišti ve
Chmelencích). Letošní soutěž měla opět zastoupení ve všech 3 věkových kategoriích
- přípravka, mladší i starší žáci (tentokrát s účastí 14 soutěžních týmů - z 5 kolektivů
mládeže SDH). Změřit si své síly a zdatnost s našimi družstvy k nám zavítali mladí
hasiči z Rapotic, Vysokých Popovic, Pyšela a Lesního Jakubova.
V pondělí 3. června dopoledne zavítali někteří členové do kralické MŠ, aby dětem
ukázali hasičskou techniku a seznámili je se svou činností. Akce se opět velmi podařila.
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O víkendu 22. a 23. června zajišťovali občerstvení a posezení při kralické pouti.
Také chceme tímto poděkovat p. Radce Čapkové z firmy HORIZONT KP, s. r. o.
za sponzorský dar pro kralické hasiče v podobě potištěných červených hasičských
triček.
Velké poděkování patří také nejen členům JSDHO a SDH za jejich vytrvalou
a obětavou práci (do které hodně investují ze svého volného času), ale také jejich
rodinám především za shovívavost k této potřebné a záslužné činnosti pro obec
a společnost.
Neopomenutelnou zásluhu na činnosti, fungování a neustále se zvětšující členské
základně (letos 11 nových mladých hasičů) mají především funkcionáři výboru
sboru, kteří vytváří vhodné podmínky pro rozvoj a zájem občanů o SDH. Poděkování
samozřejmě patří také vám, našim spoluobčanům, za vaši stálou přízeň, pomoc,
podporu a pochopení při naší náročné práci.
„Hasič je člověk, který žije na světě dvakrát - pro sebe a pro druhé“.
Mgr. Jan Musil, vedoucí kolektivu mládeže SDH

FC Kralice nad Oslavou - „Fotbalové okénko“
Zdravím příznivce a milovníky fotbalu do horkých, téměř letních dnů.
Toto období se vyznačuje jako závěrečná část fotbalové sezony a tedy mi dovolte
krátkou rekapitulaci ročníku 2018/2019.
Oddíl mužů odehrál 24 utkání, kde vstřelil 44 branek a 89 obdržel. Ze zápasů
tak vyústilo 5 výher, 2 remízy a 17 proher. Celkově se naše mužstvo umístilo na
předposledním místě se ziskem 17-ti bodů. Pouze tým Trnavy se ziskem 8 bodů byl
horší a nadále se rozhodli v soutěži nepokračovat. V Trnavě tak po 46 letech fotbal
končí.
Naopak kraličtí se do dalších bojů oficiálně přihlásili a nadále tak fotbalovou tradici
drží, tzn., že fotbal v Kralicích stále žije! Aby žil více i v nadcházející sezoně nabádám
ty, kteří máte zájem se do našeho mužstva přidat. Přijďte mezi nás!
Možnost budete mít již 20. 7., kdy pořádáme 11. ročník Memoriálu Miroslava
Novotného v malé kopané, více informací najdete v přiloženém plakátku.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu obci, sponzorům, sokolu, fanouškům
a v neposlední řadě těm hráčům, kteří oddaně bojovali za udržení fotbalu.
Přeji vám všem příjemné dny strávené na dovolených či prázdninách a věřím, že
se brzy uvidíme na zeleném pažitu.
Fotbalu zdar!
předseda FC Jaroslav Chadim
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Kynologický klub Kralice
Kynologický klub pořádal ve spolupráci s našimi hasiči tradiční Pálení čarodějnic.
Tato akce je každým rokem na kralickém cvičišti. I letos počasí celkem přálo a akce
se podařila. Naše členka L. Okruhlicová postoupila na mistrovství všech plemen a na
mistrovství německých ovčáků.
Nastala doba prázdnin - psí školka bude každých 14 dní dle domluvy buď v sobotu,
nebo v neděli.
jednatelka klubu Jana Jašková
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VZPOMÍNKA:
Před 100 lety, dne 18. června 1919 se v Horní Lhotici č.p. 17 narodil můj
tatínek, pan Jan Rous.
I přesto, že od roku 1939 žil v Čechách v Týništi nad Orlicí, kam tehdy
odešel za prací, svoji rodnou Moravu miloval a nikdy na ní nezapomněl.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
S úctou a láskou vzpomíná
Eva Jandová, dcera s rodinou.
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Informace z Horních Lhotic
V sobotu 4. května 2019 se na hasičském cvičišti v Hor. Lhoticích uskutečnila
okrsková hasičská soutěž v kategoriích MUŽI a ŽÁCI
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LETNÍ NABÍDKA ELEKTRÁREN DALEŠICE A DUKOVANY
Vodní elektrárny jsou nejen unikátní technická díla a krajinotvorné prvky, ale také
místa, kde se rodí ekologická energie. PVE Dalešice letos také nabízí spoustu letních
zážitků. V závěru června se uskutečnila projekce českých filmů v unikátním prostředí
pod největší funkční sypanou hrází v Evropě. V průběhu prázdnin budou probíhat
i prohlídky elektrárny a možnost zapojit se do soutěže Skupiny ČEZ o zajímavé ceny.
Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno jako zásobárna vody pro nedalekou Jadernou elektrárnu Dukovany. Dnes roste její význam také při regulaci energetických špiček přenosové soustavy a místní krajině prospívá díky regulaci průtoku v řece Jihlavě
jako zásobárna vody pro období sucha a jako zádržný systém při povodních a také
k rekreaci. V průběhu celých prázdnin se můžete schladit v útrobách vodní elektrárny,
která je za pouhých 60 sekund schopna dodávat až 480 MWh elektřiny. A můžete
odhalit i tajemství dalších jedenácti vybraných hydroelektráren Skupiny ČEZ https://
www.cez.cz/cs/leto-krajinou-skupiny-cez/ a zapojit se do letní soutěže o zajímavé
ceny. Jak na to? Stačí navštívit minimálně aspoň šest z nich a otisknout do herní
karty razítko z Infocenter elektráren nebo opsat kód z plakátů umístěných u vstupů
do všech elektráren.
Infocentra Dalešice a Dukovany ročně navštíví přes 46 tisíc návštěvníků z České
republiky i ze zahraničí. Právě prázdniny jsou příležitostí pro turisty, kteří zde tráví
svoji dovolenou nebo jen projíždí na kole. V létě to v regionu JE Dukovany žije. Přehled akcí a zábavy najdete na www.cez.cz/dukovany.
Ing. Jiří Bezděk,
tiskový mluvčí ČEZ, a. s.,
Jaderná elektrárna Dukovany
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