prosinec 2016

Přejeme Vám šťastné a veselé Vánoce,
hodně osobních i pracovních úspěchů
v novém roce 2017

Stavění máje
11. 11. 2016

Martinské hody
12. 11. 2016

Mikulášská nadílka
v sokolovně
5. 12. 2016
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Vážení spoluobčané,
za pár dní se rozloučíme s letošním rokem, kdy mi na jeho sklonku dovolte, abych Vám
všem za zastupitelstvo obce, ale i jménem svým, popřál příjemné prožití svátků vánočních
a úspěšný nový rok, v němž Vám přeji především hodně zdraví, lásky Vašich blízkých, trochu
toho pověstného štěstí a hlavně pohody.
Samozřejmě, že při této příležitosti Vám všem, kteří jste se během letošního roku, mimo
starostí svých vlastních, věnovali i záležitostem obecním, případně nejrůznějších spolků
působících v obci, chci poděkovat za Vaši práci pro obec nebo všechny tyto spolky, tedy
za práci, práci prospěšnou nám všem, kdy mám za to, že je vcelku zbytečné připomínat
všechno to, co se během letošního roku podařilo nebo naopak nepodařilo, přesně podle
našich představ, protože nejsme zase tak velká obec, abychom to pokud chceme, nevěděli.
Podstatné u všeho ale je, abychom si uměli zvážit, co bude potřeba v tom novém nadcházejícím
roce podpořit a čeho se naopak vyvarovat, kdy rok 2017 bude podstatně náročnější než ten
rok letošní, protože nás čeká od března stavba kanalizace a ČOV, tedy vlastně v historii
obce největší investiční akce, která sice v mnoha ohledech bude nejnáročnější, mnohdy
i nepříjemná, ale nic jiného nám nezbývá, než ji realizovat, abychom se na jejím konci mohli
posunout zase o kousíček dál.
starosta obce

-

v pondělí 5. prosince se za velmi hojné účasti dětí uskutečnila v kralické sokolovně již
tradiční Mikulášská nadílka

-

poplatky za psy a komunální odpad mají občané možnost uhradit také bezhotovostním
převodem na číslo účtu obce, kde variabilním symbolem bude vaše číslo popisné (u adres
v místní části Horní Lhotice přidat před č. p. nulu)

-

občané si v kanceláři OÚ mohou zdarma vyzvednout reflexní pásky

-

v podzimním období se uskutečnilo vítání občánků, při kterém bylo do naší obce přivítáno
10 dětí

-

v neděli 1. ledna 2017 od 10.45 do 12.15 je pro občany Kralic a Horních Lhotic možnost
bruslení zdarma na zimním stadionu v Náměšti

-

uzávěrka příštího čísla obecního zpravodaje bude v pondělí 20. března 2017

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 9. března 2017
v 18 hod. v zasedací místnosti OÚ v Kralicích

-

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
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Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého čísla zpravodaje (od poloviny září) se uskutečnilo pouze
1 zasedání zastupitelstva obce – 12. října (zasedání 15. prosince se uskutečnilo až
po uzávěrce)

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

Prodej pozemku p.č. 95/11 v k.ú. Kralice nad Oslavou pro stavbu rodinného domu za cenu
485,- Kč/m2. Současně zastupitelstvo schválilo, že ve smlouvě bude uvedeno předkupní
právo pro obec, dále závazek se započetím stavby do 5 let od podpisu smlouvy. V případě
nedodržení zahájení stavby nebo navrácení pozemku zpět obci Kralice, bude zde smluvní
pokuta 10 % ceny pozemku.

-

Vrácení finančních prostředků občanům za ukládání odpadu na Sběrném dvoře

-

Pořádání oslav Dne Bible v roce 2017 bez finanční účasti obce

Zastupitelstvo obce pověřilo:
-

Radu obce přípravou nové vyhlášky o stanovení systému nakládání s komunálním
odpadem

-

Radu obce přípravou podmínek pro ukládání na komunitní kompostárnu v obci

Mgr. Jan Musil, místostarosta obce
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Dne 5. 12. 2016 se místní sokolovně uskutečnila, již tradiční Mikulášská nadílka. Téměř
80 dětí se svými rodiči, prarodiči nebo jinými příbuznými zaplnilo celou sokolovnu a byl to
opravdu radostný pohled.
I když se některé děti bály, zvládly ať už s pomocí někoho blízkého nebo s pomocí
paní učitelky, splnit jak úkol, který od Mikuláše dostaly, tak přednést básničku či zazpívat
písničku, kterou si připravily. Potom už přišla na řadu nadílka a následně se Mikuláš se
svými pomocníky vydal do téměř 20 rodin, které se z časových důvodů do sokolovny
nedostaly.
Veliké poděkování Obci Kralice za zajištění nadílky, ale samozřejmě i mládeži, která se
již opakovaně na organizaci významně podílí a učitelkám za přípravu dětí i jejich podporu při
vystoupení.
Dne 18. 12. jsme se některými z Vás setkali na již tradičním Adventním koncertu
smyčcového orchestru Cantorum v Památníku Bible kralické. Výtěžek bude věnován ZUŠ
Náměšť n. Osl. Děkujeme všem, kteří přispěli a věříme, že jste si z koncertu odnášeli nejen
krásný zážitek, ale i příjemný pocit, že jste přispěli na dobrou věc. Moc děkujeme.
Rádi bychom ještě upozornili, že dne 7. 1. 2017 se uskuteční další Tříkrálová sbírka
na pomoc potřebným. Koledníci Vás obejdou v přibližně stejném čase, jako každý rok.
Nakonec mi dovolte, abych Vám jménem SPOZ popřála požehnané prožití Vánoc, hodně
všeho dobrého v roce 2017, pevné zdraví a radost ze života.
Za SPOZ Jana Nekudová
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Ze školních lavic
Kvapem se blíží konec kalendářního roku 2016, a pokud se ohlédneme zpět, zjistíme,
že za čtyři měsíce ve škole udělaly děti obrovský kus práce. Odměnou jim byly prožitky se
spolužáky na různých akcích. Začátkem listopadu jsme jeli do Třebíče na divadlo Sindibád
mořeplavec, v prosinci přijela do školy Mobilní 3D výstava spojená s promítáním 3D kina.
Na Mikuláše si páťáci vyzkoušeli vžít se do role Mikuláše, čertů a andělů, pochválili, postrašili
a odměnili nejen děti v mateřské škole, ale i mladší žáčky ve škole.
Ještě nás všechny dne 21. 12. v 16 h. čeká vánoční besídka ve škole, na kterou bychom
Vás chtěli touto cestou pozvat a pak už se klidně mohou rozsvítit svíčky a zapálit prskavky
na vánočním stromku a vánoční pohoda může začít.
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Kolektiv ZŠ Kralice
Ahoj ze školky!
Jsme tu opět s dalším psaním ze školky, jak jsme na podzim slíbili. Ve školce se nám
moc líbí a už jsme toho od začátku školního roku spoustu zažili. V září jsme se vydali do lesa
navštívit podzimní skřítky, kteří si pro nás připravili sladký poklad. V říjnu do ZŠ a MŠ zavítalo
loutkové a maňáskové divadlo, které se nám moc líbilo a přineslo velké ponaučení. Jeli jsme
do Horních Lhotic vydlabat si do Zahrady Matúšů krásné a strašidelné dýně.
V listopadu jsme se společně s MŠ Březník zúčastnili představení, Na kouzelném paloučku
v divadle Pasáž v Třebíči, kde největším zážitkem a překvapením byli JŮ a HELE, kteří
za námi přijeli až z České televize. Ke konci měsíce jsme se s nadšením pustili do pečení
cukroví a různých dobrot, protože 28. 11. 2016 se před naší školkou konalo rozsvícení
vánočního stromečku, kde jsme si společně zazpívali vánoční písně a koledy, rozdávali různé
dárečky a dekorace na vánočním jarmarku, na zahřátí se podával dětský punč a svařené víno
a začal krásný adventní čas.
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V prosinci nás čekal v ZŠ velký zážitek - 3D projekce, kde pomocí kouzelných brýlí bylo
vše jako živé. Také za námi do MŠ přišel Mikuláš s čerty a anděly. Jelikož jsme všichni
Mikuláši slíbili, že nebudeme zlobit, andílci nám rozdali sladkou odměnu.
Máme před sebou zdobení stromečku a velké těšení na dárečky pod stromečkem
ve školce, ale i doma.
Přejeme Vám krásné svátky, plno dárků pod stromečkem a v Novém roce pevné zdraví
a štěstí!
Kolektiv MŠ Kralice

Další úspěšný rok Památníku Bible kralické se blíží ke konci. Ano, byl to úspěšný rok,
o čemž svědčí reakce spokojených návštěvníků nejen z České republiky, ale především ze
zahraničí. K úspěšnosti napomohly i kulturní programy.
Památník Bible kralické je jeden z mimobrněnských objektů Moravského zemského
muzea Brno. V příštím roce uplyne 200 let od založení této brněnské kulturní instituce. Ale
oslavy výročí začaly již na podzim letošního roku. V Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu
v Brně se od 9. 9. 2016 začala představovat odborná oddělení MZM.
A příští rok bude při příležitosti dvou století své existence otevřena v MZM nová stálá
expozice – Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století (Dietrichsteinský palác), dále
např. výstava – 200 let služby moravské kultuře a vědě (také Dietrich. palác) a spousta
dalších akcí.
Pokud by někdo sháněl nějaký dárek, který by potěšil, tak v Památníku máme stále knihu
Kralice nad Oslavou a další nejen knižní suvenýry.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické
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Hasiči Kralice nad Oslavou
Stejně jako v letech předešlých, tak i v roce 2016, měli kraličtí hasiči
spoustu práce.
K nejdůležitější činnosti, té zásahové, jsme byli povolání celkem
v 8 případech.
Hned na začátku roku jsme například zasahovali u požáru osobního vozu v Rapoticích.
V průběhu léta jsme pak dvakrát krátce po sobě byli vysláni do Náměště, kde jsme pomáhali
při likvidaci požáru chaty u rybníka Rathan, a pak u požáru ve sklepních prostorech rodinného
domu. Naštěstí nejen v těchto, ale i v ostatních případech došlo jen k materiálním škodám.
V katastru Kralic jsme zasahovali jen jedenkrát a to pouze při plánovaném taktickém
cvičení Integrovaného záchranného systému, které proběhlo na konci roku v Domově pro
seniory. Při cvičení jsme, společně s profesionálními hasiči z Náměště, cvičili zdolání požáru
v místní knihovně a seznamovali se s rozvržením a provozem v objektu.
Práce s mládeží je další důležitou činností, které jsme věnovali spoustu času, například při
ukázce naší činnosti a techniky v kralické školce. Také jsme s mladými hasiči byli na několika
soutěžích v našem okolí a 2 soutěže jsme uspořádali i u nás v Kralicích.
Na závěr mi dovolte, abych touto cestou poděkoval všem členům za jejich oddanou
spolupráci a všem, kteří sboru pomáhali. Zároveň děkuji spoluobčanům za obezřetné chování,
které nám nepřidělalo žádnou náročnou práci, a doufám, že i v roce 2017 se budeme setkávat
jen u těch veselých příležitostí.
Jménem kralických hasičů přeji všem klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Vladimír Červinka, velitel sboru
OZNÁMENÍ
Jan Batelka, starosta SDH Kralice nad Oslavou, zve všechny členy sboru na výroční
valnou hromadu, která se uskuteční 6. ledna 2017 od 18 h. v hostinci „U Nádraží“.
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FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny fandy sportu.
Rok se nám zase jednou posunul ke konci, a to znamená ve fotbale zimní přestávku. Takže
máme možnost shrnout si podzimní část sezony. Tu, jak jsem již informoval v minulém čísle
zpravodaje, reprezentuje náš klub mužstvem mužů a společným mužstvem (s Březníkem
a Náměští) přípravky.
Naše fotbalové naděje přezimují na krásném třetím místě v tabulce. Během přestávky
však jako každý rok nezahálí a zúčastní se několika turnajů tzv. zimní přípravy, na které
se pilně připravují v hale v Náměšti. Muži pak po loňské nevydařené sezoně okupují
druhou příčku za zatím jednoznačně vévodícím „béčkem“ Dukovan. Zřejmě největším
překvapením v týmu se stal Petr Němec, který spolu s Jiřím Kopečkem zajistili více jak
polovinu vstřelených branek (oba docílili pěti zásahů). Přejme jim, ať forma vydrží a přidají
se i všichni spoluhráči.
Na tomto místě bych Vás také rád informoval o plánech na rok 2017, kdy bychom
velice rádi, vedle již tradičního Memoriálu Miroslava Novotného, který se jako vždy bude
konat o prázdninách, uspořádali také oslavy výročí založení našeho klubu. Více informací
k těmto (i jiným akcím) se dozvíte v příštím čísle zpravodaje, nebo jako vždy z nástěnky
u sokolovny.
Na závěr mi dovolte popřát všem příjemné a poklidné svátky a mnoho zdaru do nového
roku 2017.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice

JK Stáj Honzík Kralice
Letošní sportovní sezónu jsme zahájili soustředěním o velikonočních prázdninách
od 25. - 27. 3. 2016 v Hradištku u Sadské s francouzskou trenérkou, kde měl Honzík
v tréninku 2 koně, svého Codama a moji Lilinku. Cílem bylo získat co nejvíce cenných
rad, jak se co nejlépe naučit cviky, které jsou potřeba znát v drezurní úloze potřebné pro
závody.
Letos byly veškeré závody spojeny zdraví s postiženými a zúčastnili jsme se těchto klání:
4. 6. 2016 v Herouticích, kde Honzík s Codamem vyhráli s 64 % ze 4 soutěžících.
Na začátku sezóny to byla výborná motivace do další práce!
25. 6. 2016 v Nemojanském mlýně u Vyškova, Honzík soutěžil s Codamem se zdravými
jezdci a získali krásné 7. místo ze 14 soutěžících.
8. - 10. 7. 2016 v Královicích u Slaného získali Honzík s Codamem 5. místo.
29. - 31. 7. 2016 Zduchovice - Drezurní a paradrezurní šampionát, Honzík se s Codamem
umístili 2x třetí a 1x druzí, s krásnými 65 a 67 %.
18. - 21. 8. 2016 Zduchovice - MČR v drezuře a paradrezuře, Honzík s Codamem vyhráli
a stali se mistry ČR v paradrezuře pro rok 2016. Byl to obrovský úspěch a radost pro celý
náš tým!
16. - 18. 9. 2016 - Hradištko u Sadské - Drezurní pohár mládeže ČJF pro pony, děti
a juniory a Paradrezurní pohár 2016 - Honzík a Codam získali 4. místo.
V sobotu 24. 9. 2016 jsme v Kralicích uspořádali XIII. Setkání přátel koní, na ukončení
sportovní sezóny 2016, která byla opravdu úspěšná a hojná na velký počet závodů. Jezdecké
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hobby závody se vydařily, počasí nám přálo, účastnilo se celkem 26 jezdců a koní a také
hodně návštěvníků se přišlo podívat.
Rádi bychom ze srdce poděkovali všem našim sponzorům, kteří nám pomáhají
finančně, všem přátelům a kamarádům, na které se můžeme vždy spolehnout a obrátit,
když něco potřebujeme, zkrátka všem, kteří pomohli zdárně zrealizovat a zabezpečit náš
jezdecký den!
Přejeme vám krásné a pohodové prožití svátků vánočních a do nového roku 2017
hlavně hodně štěstí a pevného zdraví!!!
Moc vám děkujeme za podporu, velmi si toho vážíme!

JK Stáj Honzík Kralice

Kynologický klub Kralice nad Oslavou
Bilance letošního roku:
Začátkem roku jsme uspořádali již 15. ročník závodu O pohár Bible kralické - zúčastnilo
se 16 psovodů z celé jižní Moravy. V kategorii ZVV1 zvítězil náš člen Pavel Bartušek s fenou
německého ovčáka Xela z Kralické tiskárny, v kategorii ZZO zvítězila J. Jašková s fenou NO
Dakota Enixa. Tento závod díky úžasným sponzorům byl publikován v Horáckých novinách
i v časopise „Pes přítel člověka“.
Letos jsme opět uspořádali čarodějnice - všem kamarádům děkuji za pomoc při této akci.
Naši členové i letos reprezentovali náš klub - P. Milostná s Eikem Monami Tenaj se zúčastnili
Mistrovství ČR IPO 2016 v Roudnici nad Labem s belgickým ovčákem. J. Milostná a její
německý ovčák Vin v zahraničí obdrželi titul mezinárodní šampion plemene.
Jinak naše závodní družstvo ve složení J. Jašková se svými fenami, P. Fiala s chodským
psem Galaxy, P. Svoboda s německým ovčákem Coudy slavili úspěchy na závodech: RájecJestřebí, Svitávka, Náměšt na Hané, Kuřim, Zbraslav, Miroslav, Tišnov, Velká Bíteš a Kralice.
Zúčastňujeme se a pořádáme zkoušky, připravujeme psy i na výstavy. Na příští rok opět
plánujeme další akce.
10

Stále jsou u nás vítání noví zájemci o výcvik svých mazlíčků, i když v dnešní uspěchané
době má málo kdo čas na tento druh sportu.
Stále platí, že každý pes musí mít nějakou výchovu a musí poslouchat. Přejeme všem co
nejlepší start do nového roku 2017.
Zároveň apeluji v době vánoc na milovníky petard: „buďte ohleduplní vůči zvířatům, těžce
to nesou, ne každé se s tím vyrovná“. A majitelům psů: „zkuste své psy hlídat, ať zbytečně
po novém roce nemusíte své miláčky hledat“.
jednatelka klubu Jana Jašková

Chrámový sbor od sv. Martina

Setkání chrámových sborů – 20. 11. 2016

Kralické hody 2016
Pokud se ohlédneme za tradiční velkou podzimní akcí ve vesnici tj. Martinskými hody,
je třeba poděkovat všem stárkům, ale i ostatním zainteresovaným za realizaci výzdoby
sokolovny a úpravy jejího okolí, ale především za vlastní přípravu a průběh hodového veselí,
které začalo tradičním stavěním máje, pokračovalo průvodem po obci a vyvrcholilo hodovou
zábavou s tradičním tancem Besedy.
Děkujeme touto cestou i paní Mgr. Janě Nekudové nejen za neobyčejnou obětavost
při každoroční organizaci nácviků, ale i za organizaci ostatního dění okolo hodů s cílem
zachování tradic a zvyků v naší obci.
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Letošní počasí bylo bohužel opět nevlídné, bylo chladno a větrno. Bylo potěšitelné vidět
v krojích naše nejmenší, jejichž účast při průvodu i v sále byla opět pozitivním oživením
akce. Při vlastním tančení Besedy v 17 hodin byl zájem diváků jako vždy velký, vlastní účast
na hodové zábavě byla o čtvrtinu slabší jak vloni.
Pozvánka na Sokolský ples 2017
V sobotu 11. února 2017 proběhne v sokolovně tradiční sokolský ples, na který srdečně
zveme všechny občany. Těšíme se na podporu cestou hojné účastí a předem děkujeme
všem za poskytnuté ceny do tomboly.
Informace pro občany
Finanční prostředky vybrané prostřednictvím sbírky na střechu sokolovny v roce 2009,
které zůstaly na sokolském účtu, byly tento rok použity na opravu střechy přístavby sokolovny,
která byla v havarijním stavu, kdy již zatékalo do objektu na několika místech a zatékání
způsobovalo škody na obložení a malbě.
Upozornění pro členy a cvičence TJ
Žádáme doplacení příspěvků za tento rok a zaplacení nových členských příspěvků na další
rok všemi registrovanými členy. Neuhrazení příspěvku bude mít bohužel vliv na vyřazení
člena z registrace a tím úplného pozastavení volného vstupu do sokolovny v rámci cvičení
a her. Informace k členským příspěvkům:
•

100 Kč: členové do 18 let včetně a od 65 let včetně (to znamená, že člen, kterému
bude v daném roce buď 18 let a mladší, nebo 65 let a starší, uhradí čl. známku
ve výši 100 Kč)

•

500 Kč: členové od 19 let do 64 let (to znamená, že člen, kterému bude v daném
roce 19 až 64 let, uhradí čl. známku ve výši 500 Kč)
výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou
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Z HORNÍCH LHOTIC
Chtěli bychom celému sboru poděkovat za příkladnou práci na všech pořádaných
kulturních akcích v roce 2016.
Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků plné pohody a v novém roce 2017 pevné
zdraví a štěstí!

9. místo v celkovém pořadí Žďárské ligy z 15. 10. 2016 v Uhřínově

Rozsvěcování vánočního stromu v Hor. Lhoticích – 3. 12. 2016
SDH Horní Lhotice
13

Komplikace na železniční trati 240
potrvají až do konce června 2017
Do poloviny února potrvají výluky z Náměště nad Oslavou směrem do Třebíče, pak je
vystřídají práce na trati mezi Náměští nad Oslavou a Zastávkou u Brna. Vyplývá to z informací
mluvčí SŽDC:
Posouvá se termín ukončení 1. etapy v úseku Třebíč – Náměšť nad Oslavou, a to na
17. února 2017.
Bezprostředně pak naváže druhá etapa v úseku Náměšť nad Oslavou – Zastávka u Brna,
kde předpokládáme ukončení stavby k poslednímu červnu 2017.
Pro cestující to bohužel znamená prodloužení náhradní autobusové dopravy.
Důvodem prodloužení stavby bylo nepředvídatelné samovolné uvolnění skalních masivů
vyžadující si sanaci svahů.
Další příčinou je pak časová koordinace stavebních postupů generálního zhotovitele
stavby na pozemních objektech. Tato skutečnost je samozřejmě předmětem jednání SŽDC
se zhotovitelem.
Kateřina Šubová
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Generální ředitelství
vedoucí tiskového oddělení

Nové jízdní řády
Od 11. prosince 2016 platí v dopravě nové jízdní řády 2016/2017. Informace o vlakových
i autobusových spojích na železnici i autobusových linkách, které zastavují v Kralicích
nad Oslavou, najdete v samostatné dvanáctistránkové příloze tohoto vydání Kralického
zpravodaje.
Při cestách vlakem je třeba brát v úvahu vydané i připravované výlukové jízdní řády
náhradní autobusové dopravy.

14

15

4/2016 - čtvrtletník, vydává Obec Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, IČO: 00289698.
Místo a datum vydání: Kralice nad Oslavou 21. 12. 2016, reg. MK ČR E 18849.
Redakce: OÚ Kralice nad Oslavou, Jinošovská 78, telefon 568 643 634.
Náklad 430 výtisků. Realizace: Petr Večeřa, Bačice, vecera.petr@volny.cz
16

