září 2016

Den Bible kralické 2016

Výlet na Práchovnu
20. 8. 2016

Rybářské závody
dětí 20. 8. 2016
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Horácké léto
- Roadshow
Horáckých novin
21. 6. 2016

Vážení spoluobčané,
komise pro hodnocení nabídek dodavatelů na stavbu kanalizace a ČOV Kralice vybrala jako
nejvhodnější nabídku firmy, respektive sdružení firem, Eurovia a VHST Pelhřimov s cenou
zhruba 111 milionů Kč. Sice jsme očekávali, že firmy ve snaze tuto zakázku získat, budou mít
snahu jít pod projektantem předpokládanou cenu 108 milionů, ale celá soutěž dopadla tak, jak
dopadla, kdy se zúčastnilo výběrového řízení z původních 23 firem „jen“ 11 s tím, že ostatní
nabídky byly daleko vyšší.
Od podzimu nás tak čeká podpis smlouvy s vybraným uchazečem, se kterým budeme
domlouvat harmonogram prací a další podrobnosti této vlastně největší stavby v historii obce,
u které, pokud vše dobře půjde, bychom měli mít vybudovanou kanalizaci do konce roku 2018.
Samozřejmě se stavbou souvisí také další jednání a podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí na poskytnutí dotace, stejně tak jako nás čeká výběrové řízení na poskytovatele
úvěru, kdy obec se bude muset zadlužit zhruba ve výši 40 milionů Kč, což je náš podíl na financování této investice, kterou budeme dalších minimálně 15 let splácet, jednak jako obec,
jednak z výnosů Svazku vodovody a kanalizace Jasinka. Samozřejmě, že budeme při dnešních
úrokových sazbách mít zájem, aby se fixovaný úvěr splácel co nejdéle tak, aby nám v dalším
období zbývaly peníze na další akce v obci, včetně zachování nutné rezervy na nepředvídatelné výdaje, které mohou kdykoliv nastat.
Prostě jednou větou, bude to náročné období, které ale doufejme, že dobře zvládneme.
starosta obce

-

29. června proběhly VVH sdružení obcí Mikroregionu Chvojnice a DSO Vodovody a kanalizace Jasinka (částečný výpis usnesení - valná hromada DSO Jasinka schválila závěrečný
účet svazku včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2015, rozpočet pro rok 2016
a cenu stočného pro rok 2016 ve výši 32 Kč/m3 bez DPH, valná hromada souhlasí s provedením přezkoumání hospodaření za rok 2016 auditem Bohemica Praha a s hrazením
nákladů na obsluhu ČOV ve zkušebním provozu samostatně jednotlivými obcemi)

-

v sobotu 20. srpna se za velmi hojné účasti dětí, jejich rodičů a ostatních občanů uskutečnila naše tradiční akce „Výlet na Práchovnu“ – branný den pro děti a letní noc

-

v sobotu 10. září se uskutečnil Den Bible kralické 2016

-

se zármutkem oznamujeme, že 25. června 2016 nás navždy opustil, ve věku nedožitých 91
let, „čestný občan“ Kralic - spisovatel, historik a bývalý učitel p. Josef Pěnčík z Jinošova
(autor mnoha vlastivědných publikací o okolí Kralic, např. Prsten věrnosti)

-

stále je občanům poskytnuta možnost bezplatného pořízení zahradních kompostérů

-

připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za komunální odpad a rovněž platbu za uložení objemného odpadu do sběrného dvora, že je nutné učinit tak nejpozději
do 20. října 2016 (lze uhradit také bezhotovostním převodem na číslo účtu obce)
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-

v pátek 7. až v sobotu 8. října se uskuteční volby do zastupitelstva kraje na volební období
2016 až 2020 – v naší obci je ustanoven pouze 1 volební okrsek se sídlem (Obecní úřad
Kralice n. Osl., Jinošovská 78), volební místnost v zasedací síni OÚ bude voličům otevřena
v PÁ 7. 10. 14.00 – 22.00 a v SO 8. 10. 8.00 – 14.00

-

letošní Martinské hody se v Kralicích uskuteční v sobotu 12. listopadu 2016 (bližší informace na plakátku na zadní straně zpravodaje)

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 24. listopadu 2016 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
Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny června) se uskutečnilo1 zasedání zastupitelstva obce – 1. září 2016 - č. 3/2016:

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

smlouvu č. UZSVM/BJI/6357/2016-BJIM o bezúplatném převodu pozemku p.č. 71/2 v k.ú.
Kralice nad Oslavou uzavřenou mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových jako převodcem a Obcí Kralice nad Oslavou jako nabyvatelem

-

koupi pozemků p.č. 46/5, 1355/8 a 1982/6 v k.ú. Kralice nad Oslavou za cenu 10,- Kč/m2

-

prodej pozemku p.č. 95/11 v k.ú. Kralice nad Oslavou pro stavbu rodinného domu obálkovou metodou

-

poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 100 000,- Kč žadateli o půjčku

-

záměr provedení pozemkových úprav v obci Kralice nad Oslavou a ukládá starostovi učinit
v této záležitosti potřebné kroky

-

termín příštího zasedání dne 24. listopadu 2016

Zastupitelstvo obce zamítlo:
-

žádost o koupi a směnu pozemku (p.č. 1443/4, 1438/6 v k. ú. Kralice nad Oslavou)

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
-

zastupitelstvo obce Kralice nad Oslavou, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává v samostatné působnosti v souladu s ustanovením § 54 odst. 2
stavebního zákona Územní plán Kralice nad Oslavou

-

zastupitelstvo obce Kralice nad Oslavou rozhodlo nevyhovět námitkám žadatelů a připomínce žadatele podaných k návrhu Územního plánu Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo obce pověřilo:
-

finanční výbor provedením úpravy rozpočtu k 30. 9. 2016

-

finanční výbor výběrem nejvhodnější cenové nabídky na prodej parcely 95/11 v k.ú. Kralice
nad Oslavou

-

radu obce projednáním možnosti vážení odevzdaného odpadu na Sběrném dvoře v Náměšti nad Oslavou a projednáním podmínek ukládání odpadu na kompostárnu v Kralicích
nad Oslavou
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce
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Dne 20. 8. 2016 se společně s Výletem na Práchovnu uskutečnil Branný den. K ukončení
prázdnin se vždy snažíme pro děti připravit sportovní disciplíny, ve kterých by prokázaly svoji
zdatnost a šikovnost. V letošním roce se ve spolupráci s hasiči a dalšími dobrovolníky z řad
rodičů nebo učitelů ze ZŠ a MŠ podařilo zajistit 8 disciplín. Počasí nám přálo, děti byly šikovné
a tak si kromě dobrého pocitu odnesly i drobné odměny a na konci i lampiony, které jim udělaly
velkou radost. Veliké poděkování Obci Kralice za zakoupení odměn a všem z řad členů SPOZ,
z řad hasičů i ostatních, kteří se na zdárném průběhu odpoledne podíleli za to, že jsou ochotni
obětovat svůj volný čas, pro tyto akce.
Za SPOZ Jana Nekudová

Ahoj ze školky!
Vítáme Vás u našeho prvního psaní po prázdninách. Opět nás čeká školní rok plný zážitků, divadel a výletů, které pro nás paní učitelky připravují. Co nás ale čekalo po prázdninách
ve školce nového? Nejenom noví kamarádi, ale i úplně nové šatny, stolečky a židličky v jídelně
a světla ve třídě u menších dětí, to je Vám krása. Musíme Vám říct, že se nám ve školce opravdu líbí. Ve školce je nás dohromady 41 dětí – 26 malých dětí a 15 předškoláků. Někteří kamarádi ale nastoupí během roku. Co všechno zažijeme ve školce, Vám včas napíšeme v příštím
povídání. Přejeme krásný a slunečný podzim!
Kolektiv MŠ Kralice
Začíná školní rok
Po dlouhých a zcela jistě příjemných prázdninách plných koupání, táborů a her nás znovu
čeká školní rok. Po pořádném odpočinku se děti zcela jistě těšily, až znovu zasednou do školních lavic a naučí se spoustu nových věcí. Jsme rádi, že jsme je mohli přivítat v částečně
novém hávu, poněvadž místnost čtvrté třídy prošla rekonstrukcí podlahy a ve dvou třídách
byly vyměněny tabule, za což je třeba poděkovat naší obci a potažmo všem, že na opravu byly
uvolněny finanční prostředky.
Zahájení proběhlo v první zářijový den, kdy děti jako už tradičně přivítal pan starosta a prvňáčkům rozdal krásné dary, aby ten veliký životní krok měly ještě radostnější. Do první třídy letos přišlo devět nových tvářiček, ze kterých máme velikou radost a přejeme jim mnoho úspěchů
a radostí v jejich prvním školním roce.
Už během několika týdnů budou zahájeny kroužky, kde děti mohou ve společnosti našich
milých spolupracovníků z DDM tvořit, vyrábět a cvičit a nejen to, zažijí také spoustu zábavy
a legrace.
Přejeme tedy všem dětem a jejich rodičům příjemný vstup do školního roku.
Kolektiv ZŠ Kralice
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Skříňky v MŠ

Návštěva hasičů
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Den Bible kralické 2016
V sobotu 10. 9. 2016 proběhl v Kralicích již čtvrtý ročník Bible kralické - Den Bible kralické.
Tato „naše kralická kniha knih“ se bude v Kralicích připomínat každoročně.
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Zahájení bylo u pomníku Bible kralické. Díky paní učitelce Ivaně Zejdové jsme mohli slyšet
krásné hudební vystoupení, které nacvičila s dětmi z naší Základní školy Jana Blahoslava.
Následovalo uvítání panem starostou a Davidem Rafaelem. Program byl celodenní – přednášky, bohoslužba, ukázka tisku panem Romanem Prokešem, zajímavosti o bibli z Malého
muzea Bible z Pelhřimova, prohlídka tvrze, Památníku, vydavatelství Brněnské tiskové misie
– tiskoviny, publikace vztahující se k bibli. Nejen pro děti bylo velkou zajímavostí ukázky bojového šermu v podání skupiny Bellator z Velkého Meziříčí. Program končil ve večerních hodinách v Památníku, kde bylo vystoupení známé české herečky Jaroslavy Kretschmerové. Paní
Kretschmerová má velký vztah k bibli. Zúčastnila se již předchozích ročníků. Závěr kulturního
dne patřil hudebnímu koncertu skupiny Adelfia. Mezi sobotními hosty byli vnuci paní doktorky
Vlasty Fialové – Jan Franců, Juraj Franců a Helena Králová. K úspěšnému dni napomohlo
i krásné počasí. Jsme rádi, že téměř 400 lidí prožilo příjemný den v Kralicích. Na organizaci
Dne Bible kralické se podílela Obec Kralice, Moravské zemské muzeum Brno - Památník Bible
kralické, ale hlavně Apoštolská církev Velké Meziřící - stanice Velká Bíteš -David a Lenka Rafaelovi. Všem, kteří se jakkoliv podíleli na Dni Bible kralické, patří velké poděkování. Především
Rafaelům a Petránkům (z Kolína).
Budeme se těšit na pátý ročník Dne Bible kralické!
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Hasiči Kralice nad Oslavou
V uplynulém letním období (od konce června do konce září) byla naše
výjezdová jednotka povolávána ke 2 ostrým zásahům a 1 taktickému prověřovacímu cvičení: 16. července – požár chaty u rybníku v Náměšti, 23.
července – požár RD v Náměšti, 6. září – taktické cvičení v Domově pro
seniory v Náměšti
Těsně před zakončením školního roku, v úterý 28. června, potěšili svoji návštěvou děti
v kralické MŠ. Po poutavé a zajímavé ukázce hasičské techniky si děti vyzkoušely práci
s hašením vodou pomocí vysokotlakého čerpadla, poté se naučily cvičení s nafukovacími
balonky na písničku s hasičskou tématikou. V pátek 1. července, stejně jako loni, zajišťovali
občerstvení na cvičišti ve Chmelencích v rámci tradiční akce ZŠ a MŠ Kralice k zakončení
školního roku.
V sobotu 2. července odpoledne zavítali naši mladí hasiči na cvičiště do Horních Lhotic,
kde svou hasičskou šikovnost a zdatnost zúročili při ukázce požárního útoku v rámci pohárové
soutěže „Žďárská liga“. Zde si po nelehkém a téměř vyrovnaném souboji se soupeři z Rapotic
vybojovali zasloužené 1. a 3. místo. V sobotu 27. srpna dopoledne se naši mladší žáci vydali
zabojovat na soutěž v požárním útoku do Pyšelu. Při takto silné konkurenci, i když tentokrát
se 2 „želízky v ohni“ v podobě našich 2 týmů, první náš tým skončil těsně pod bednou pouze
s „bramborovou“ medailí, druhý na 8. místě. Opět po roce, v sobotu 3. září odpoledne, změřilo
své síly naše družstvo v kategorii mužů při soutěži „O pohár starosty obce“ v Březníku, kde
v celkovém pořadí, i přes velmi skvělý výkon, skončilo na 6. místě.
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Žďárská liga
Kromě tohoto výčtu zásahové a sportovní činnosti sboru zajišťovali ještě nespočet dalších
činností jako např. napouštění bazénů, kropení motokrosových a drezurních drah, dopravu dětí
na prázdninové herní táborové odpoledne do Hor. Lhotic, výpomoc při již tradičním dětském
branném dni u Práchovny.
Od poloviny září opět začaly pravidelné schůzky a tréninky mladých hasičů:
- PŘÍPRAVKA (děti z MŠ): pondělí od 16,00 do 16,45 hod.
- MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 1. do 9. tř. ZŠ): pondělí od 16,45 do 17,30 hod.
Stále jsou u nás vítáni noví zájemci o hasičskou činnost.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice

FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny příznivce zeleného pažitu. Opět nám uplynulo čtvrt roku a tak se s Vámi
mohu podělit o nejnovější informace z našeho fotbalového klubu.
O prázdninách jsme uspořádali již 8. ročník Memoriálu Miroslava Novotného v minikopané. Letošního ročníku se zúčastnilo třináct týmů jak z Kralic, tak i okolí. Vítězství nakonec
vybojovali „Sobiči“, druhé místo „Vašo Tým“ a třetí „Vuvuzely“. Nejlepším gólmanem turnaje
byl vyhlášen Jakub Šrajtl z Vašo Týmu a nejlepším střelcem Michal Sobotka z týmu Sobiči.
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Ceny v turnaji
v minikopané
23. 7. 2016

Velice rád bych na tomto místě také poděkoval sponzorům letošního turnaje: Obec Kralice nad Oslavou, Autoservis Václav Rous, Kavyl, Elit, Nábytek Kovář a Řeznictví Pavlíková.
Již nyní se těšíme na příští, již devátý, ročník turnaje.
Také nám na podzim odstartoval nový ročník fotbalových soutěží, rok 2016/2017. Do této
sezony jsme zapsali tým mužů. Ti po ne úplně vydařené uplynulé sezoně sestoupili a letos
tedy nastoupili ve IV. třídě skupiny „A“.
V loňském roce za nás hráli i žáci. Vzhledem ke zmenšenému zájmu nejen u nás, ale
i v okolních vesnicích, došlo mezi týmy Kralic, Březníka a Náměště k dohodě o spojení budoucích nadějí v jeden tým, jenž letošní sezonu odehraje v Náměšti.
Rád bych poděkoval našim příznivcům za podporu v uplynulé sezoně a pozval všechny na hřiště k fandění a povzbuzování hráčů k lepším výkonům ve hře, kterou máme tak
rádi.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice

Chrámový sbor od sv. Martina
Po prázdninové přestávce jsme opět od září začali zkoušet. Závěr roku pro nás vždy představuje období nejintenzivnější práce. Připravujeme skladby pro slavnostní hodovou mši 13.
listopadu v místním kostele sv. Martina. 20. listopadu budeme v našem kostele hostit již páté
setkání chrámových sborů. Opět se zúčastní sbory z Říčan, Brtnice a náš chrámový sbor od sv.
Martina.
Srdečně vás na toto setkání zveme, začínat budeme ve 14.30 hod v místním kostele. Nenechte si ujít příležitost vyslechnout živý lidský zpěv tří sborů různé velikosti a zastoupení hlasů. Setkání vygraduje provedením tří společných skladeb, budete mít příležitost slyšet téměř
80-ti členný sbor naživo. Těšíme se na vás.
Marta Dymáčková  
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Z HORNÍCH LHOTIC
V sobotu 14. 5. 2016 se v naší obci uskutečnila pouťová zábava, kde hrála opět známá
vladislavská kapela Los Valos, v neděli 15. 5. 2016 se zde konala v 10.00 hodin mše svatá
a poté se vydali stárci na průvod obcí zvát na přátelské posezení pod májí s kapelou Polužanka.
A jako každý rok jsme se opět rozloučili s létem a prázdninami Výletem na Práchovnu, kde
k poslechu hrála kapela „Starý kolena“, a přichystali jsme bohaté občerstvení.
Na začátku sezóny jsme se opět dobře naladili a o tom svědčí i to, že jsme se poprvé
ve Žďárské lize umístili v první desítce, a to na pěkném 9. místě, i když jsme byly do poslední
chvíle jako na trní.
Ještě musíme zmínit, že jde vlastně o nejlepší celkové umístění našeho družstva ve Žďárské lize v historii. Letos se také u nás uskutečnil další závod ŽL, kde se zúčastnilo celkem 17
týmů mužů a 9 týmů žen a kde jsme se s časem 18,64, umístili na 5. místě. Celkem jsme v letošní sezoně odjezdili 19 závodů.

Závěrem bychom chtěli celému sboru poděkovat za příkladnou práci na všech pořádaných
akcích a především všem, kteří pomáhají požární sport v naší obci dále rozvíjet a lépe tak reprezentovat naši obec.
SDH Horní Lhotice
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Loutkové divadlo v sokolovně
O prvním zářijovém prodlouženém víkendu odehrálo 17 divadelních spolků na 35 představení v obcích a městech na Moravskokrumlovsku, Brněnsku, Znojemsku a Třebíčsku.
Kromě klasických maňásků, byly k vidění marionety i kombinovaná představení loutek s živými herci. Představení obsahovala klasické, moderní i autorské hry.
Zahájení letošního festivalu proběhlo 1. 9. na náměstí T. G. M. v Moravském Krumlově,
a to za účasti zástupců města, městského kulturního střediska, donátora ČEZ a pořádající
umělecké agentury. „V letošním jubilejním roce jsme pro děti připravili opět nejen krásná loutková představení, ale také náročnější zadání při výtvarné soutěži,“ uvedl Bořivoj Švéda, ředitel
MěKS Moravský Krumlov, který má na starosti organizaci festivalu.
V kralické sokolovně se 3. 9. 2016 v 17 hod. konalo loutkové představení – MALÝ FESTIVAL LOUTKY, 10. ročník s pohádkou O chytré Horákyni.
Dětem se pohádka moc líbila, jen se předpokládala větší účast.
Budeme se těšit, pokud k nám divadélko zavítá znovu.
Ludmila Peťová
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Turnaj dětí v minitenisu
V sobotu 3. 9. se jako již tradičně uskutečnil turnaj v minitenisu. Tenisového klání se zúčastnilo 18 dětí, které byly rozděleny do tří výkonnostních kategorií: začátečníci - modrá skupina,
mírně pokročilí - zelená skupina a pokročilí - červená skupina. Počasí opět přálo, a tak si tento
den všichni krásně užili. S medailemi však odcházeli jen ti nejlepší.

V modré skupině skončila na 1. místě Soňa Čadová, 2. místo obsadila Natálka Chadimová a 3. místo Josef Haresta. Zelená skupina: 1. místo - Denis Caska, 2. místo - Dita Smolová,
3. místo - Tereza Šanderová. Červená skupina: 1. místo - Jakub Haresta, 2. místo - Tereza
Sedláčková, 3. místo - Matěj Haresta. Za zdařilý průběh zápasů patří veliký dík přítomným
rodičům, kteří ochotně soudcovali a také se postarali o bohaté občerstvení.
Velmi děkujeme TJ Sokolu Kralice za zapůjčení kurtů, panu Jiřímu Caskovi za sponzorský
dar, paní Ivaně Bartečkové za to, že se o nás po celou dobu pečlivě starala a v neposlední
řadě našemu skvělému trenérovi Jiřímu Kabátovi. Trenérovi i všem mladým tenistům přejeme
mnoho dalších úspěchů a zase někdy na turnaji na shledanou.
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Hasičská pohárová soutěž Žďárská liga
– 2. 7. 2016
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