BŘEZEN 2016

Veselé Velikonoce

Dětský karneval 21. 2. 2016

Návštěva dětí z MŠ v solné jeskyni 20. 1. 2016
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Vážení spoluobčané,
přestože byla v loňském roce beseda s Vámi, občany, ohledně kanalizace v Kralicích, jsou čas
od času různé dotazy, jak a kdy by celá akce měla proběhnout. V současné době je situace
taková, že firma, která nám zajišťuje výběrové řízení, učinila první kroky k výběru uchazečů
o tuto zakázku a pokud bude vše dobře probíhat, bez nejrůznějších námitek a stížností
na postup zadavatele, mohli bychom pokračovat někdy ve druhé polovině letošního roku, kdy
si vůbec netroufám odhadnout nějaké datum a už vůbec ne dobu skutečného zahájení stavby.
Doufejme jen, že se podaří vybrat nejlepší firmu, která nacení zakázku za rozumnou cenu tak,
abychom se nemuseli pak v průběhu stavby dohadovat na každém kontrolním dnu o kvalitu
prováděných prací, případně o více pracech, kdy ta obava je vzhledem k nedostatku práce
a velkému množství zájemců o tuto zakázku více než oprávněná.
Druhá záležitost, která vás letos čeká, je firmou E.ON plánovaná kabelizace v okolí kralické
sokolovny a v Horních Lhoticích, kdy obec bude muset nahradit staré betonové sloupy E.ONu
novými osvětlovacími stožáry a rozvodem obecního rozhlasu.
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, kde variabilním
symbolem bude vaše číslo popisné (u adres v místní části Horní Lhotice přidat před
č. p. nulu)¸ číslo účtu: 111226707, kód banky: 0300 ČSOB
letošní slavení našich poutí:
Horní Lhotice – neděle 15. května (slavnost Boží hod svatodušní), poutní mše sv. v 10:00
hod.
Kralice nad Oslavou – neděle 29. května (slavnost Božího těla), poutní mše sv. v 10:00
hod.
připomínáme občanům, aby své automobily pokud možno neparkovali v těsné blízkosti
kontejnerů na tříděný odpad a nebránili tak bezproblémovému přístupu ke kontejnerům
dále připomínáme nutnost správného třídění odpadu do příslušných kontejnerových nádob
k danému druhu odpadu určených (v některých kontejnerech se opakovaně totiž nachází
odpad, který do příslušného kontejneru nepatří)
žádáme občany, aby zbytečně nepálili listí, trávu a jiný bioodpad ze svých zahrad, jelikož
v brzké době bude zajištěna možnost všem občanům uložení bioodpadu do obecní kmunitní
kompostárny (informace a podmínky k fungování kompostárny vám budou v co nejbližší
době ještě upřesněny)
příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 v 18 h.,
tentokrát však v Horních Lhoticích
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Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny prosince) se uskutečnila 2 zasedání
zastupitelstva obce - 17. prosince 2015 a 10. března 2016

č. 6/2015 - ze 17. prosince 2015:
Zastupitelstvo obce projednalo:
- zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
- zprávu o činnosti finančního výboru
- informaci o podané žádosti o dotaci na kanalizaci a ČOV
Zastupitelstvo obce schválilo:
- úpravy rozpočtu pro rok 2015 jako celek
- poskytnutí dotace Diecézni charitě Brno – Oblastní charitě Třebíč ve výši 18 162,- Kč pro
rok 2016
- změnu zástavního práva Domu s pečovatelskou službou
- rozpočtové provizorium pro rok 2016 ve výši 1/12 skutečnosti předcházejícího období pro
každý příslušný kalendářní měsíc v oblasti provozních nákladů
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu na území obce
- nabytí pozemku p.č. 79/2 v k.ú. Kralice nad Oslavou do majetku obce bezúplatně
- inventarizační komisi ve složení: Havránek Jiří, Soukop Pavel, Peťová Ludmila
- věnovat výtěžek z Adventního koncertu na Tříkrálovou sbírku
- termín zasedání zastupitelstva na 10. března 2016
- konání zastupitelstva 1x v roce 2016 v Horních Lhoticích
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce jednáním s bankami o možnosti poskytnutí úvěru pro financování kanalizace
a ČOV
- radu obce provedením nezbytných rozpočtových opatření pro rok 2015
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- vybudování posilovacích prvků na hřišti u sokolovny
Zastupitelstvo obce ukládá:
- starostovi obce do 10. 1. 2016 vyvolat jednání se Svazkem VAK Třebíč ohledně financování
a provozování kanalizace
č. 1/2016 – z 10. března 2016:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce pro rok 2016 dle jednotlivých kapitol v předloženém znění včetně příspěvků
pro spolky a organizace
- kompetenci rady obce ve věci rozpočtového opatření schvalovat rozpočtové opatření
do výše 100 000,- Kč u jednotlivých kapitol. Pokud by se jednalo o částku vyšší než
100 000,- Kč, tuto záležitost projedná finanční výbor a poté bude následně předloženo
ke schválení zastupitelstvu obce
- předčasnou splátku úvěru Hypoteční bance, a.s.
- odprodej pozemku p.č. 93/14 v k.ú. Kralice nad Oslavou za cenu 50,- Kč/m2
- zveřejnit záměr odprodeje pozemku p.č. 1443/4 v k.ú. Kralice nad Oslavou pro stavbu
rodinného domu
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- termín příštího zasedání zastupitelstva obce 2. 6. 2016 v Horních Lhoticích
Zastupitelstvo obce odložilo:
- žádost nemocnice Třebíč o finanční příspěvek na zakoupení elektricky polohovatelných
lůžek a nočních stolků
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- žádost o koupi části pozemku p.č. 1923/1 v k.ú. Kralice nad Oslavou
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- začlenit do dlouhodobého plánu obce vybudování chodníku na ulici Brněnská, pokud se
podaří vyřídit souhlasy majitelů pozemků a zajistit financování SFDI
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Dne 2. 1. 2016 proběhla v Kralicích nad Oslavou a v Horních Lhoticích Tříkrálová sbírka.
V letošním roce se vybrala částka 29 850 Kč. Všem, kteří jste přispěli, upřímné Pán Bůh zaplať.
Vybraná částka pomáhá mnoha potřebným a Vás může hřát pocit, že jste pomohli. Velké
poděkování koledníkům a také zástupcům Stáje Honzík, kteří jako už tradičně zajistili tříkrálový
průvod na koních.
Dne 16. 5. 2016 od 17,00 hod. proběhne ve společenské místnosti DPS v Kralicích
školení neodkladné resuscitace. K dispozici bude simulátor, na kterém bude možné procvičit
základní úkony v rámci neodkladné resuscitace se zpětnou vazbou, jak kvalitně je resuscitace
prováděna. Vzhledem k tomu, že v současnosti jsou možnosti medicíny velmi široké a v rámci
kvality dalšího života nejvíce záleží na tom, jak první pomoc poskytnou laici, všichni jste srdečně
zváni.
Za SPOZ Jana Nekudová
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Ahoj ze školy a školky,
od 20. 1. 2016 naše školka navštívila solnou jeskyni ve Velké Bíteši a to celkem pětkrát každou
středu. Dětem se tam moc líbilo, během hodiny mohly děti sledovat pohádky nebo si jen prostě
hrát s hračkami.
Také jako každý rok, pořádala škola a školka 21. 2. 2016 v místní sokolovně dětský karneval.
Sešla se zde spousta krásných masek a karnevalem provázela všemi oblíbená Majka a paní
učitelky ze školky. Karnevalové odpoledne si tak všichni náramně užili.
Všem děkujeme za spolupráci při pořádání karnevalu.
Kolektiv MŠ a ZŠ Kralice

Památník Bible kralické v týdnu 29. 3. - 3. 4. 2016
Akce MZM v souvislosti s výročím narození J. A. Komenského a Dnem učitelů - 28. 3.
1. Komentované prohlídky Památníku pro školní skupiny (ZŠ, SŠ) rozšířené o působení
JAK v lokalitě panství Žerotínů a dalších míst zúčastněných v projektu Komenského cesty
- ve dnech 29. 3. - 1. 4. pro školní skupiny zdarma
- propojení s projektem Komenského cesty (výklad rozšířený o působení JAK v daných
lokalitách, skládačky)
2. Ve dnech 29. 3. - 3. 4. vstup učitelům zdarma (ITIC)
(prohlídky nutno objednat na tel. čísle 568643619 nebo kralice.pamatnik@seznam.cz)
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Tělocvičná jednota Sokol Kralice
Sokolský ples 2016
V sobotu 27. února 2016 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla
tentokráte menší, než minulý rok, což nás trochu mrzí. Touto cestou děkujeme všem osloveným
sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků a ostatních občanů za to, že díky jejich darům mohla
být připravena celkem bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme a věříme v podporu
i v dalším období.
Upozornění pro členy a cvičence TJ
Do konce měsíce března vyžadujeme zaplacení členských příspěvků 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.
Ing. Rostislav Břoušek, za výbor TJ Sokol
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FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny fanoušky a příznivce zeleného pažitu. I když se během zimních měsíců
na fotbalových hřištích moc akcí nekoná, tak náš klub přesto nezahálel. Během této přestávky se
nám třeba podařilo splnit všechny nové předpisy fotbalového svazu související s tzv. fotbalovou
revolucí a připravit se tak na jarní pokračování soutěží. Toto bylo prací především vedení klubu,
ale ani hráči nezaháleli. Jak muži, tak i děti ze starší přípravky během zimních měsíců pořádali
pravidelné tréninky v místní sokolovně nebo, pokud to počasí dovolilo, venku. Přípravka si čekání
na jaro zkrátila také pravidelnou účastí v zimní lize, která se skládá ze dvou turnajů (v Třebíči
a Okříškách) a naše fotbalové naděje se dokázali v konkurenci umístit na 6. a 3. místě.
Jarní část sezony započne utkáním mužů na domácím hřišti proti týmu Hrotovic B dne 27.
3. 2016. Přípravka pak zahájí jaro taktéž doma s Hrotovicemi dne 15. 4. 2016.
Rád bych Vám jménem vedení klubu i všech hráčů poděkoval za podporu a spolupráci
v loňském roce a již se těšíme, že se opět potkáme u našeho oblíbeného sportu.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice nad Oslavou

Kynologický klub Kralice nad Oslavou
Bilance roku 2015
Na jaře jsme pořádali závod „O pohár Bible kralické“. Zúčastnilo se 20 psovodů z celé
Moravy. Pan rozhodčí dojel z Olomouce. Díky sponzoru byl závod moc pěkně dotován. Pořádali
jsme čarodějnice i akce pro děti ve spolupráci s Obecním úřadem či školou. Dále zde probíhaly
kurzy poslušnosti s poradnou ve výchově či krmení psů. Naši členové úspěšně reprezentují náš
klub i naši vesnici. V listopadu 2 naši členové uspěli na závodě ve Velké Bíteši v kat. ZZO 1.
místo P. Fiala - Galaxy Valaimdar - 59b. chodský pes, v kat. nejvyšší IPO3 2. místo J. Jašková
– Axa, v kat. NO 2. místo.
Pro letošní rok vás zveme, přijďte se podívat na 15. ročník závodu „O pohár Bible kralické“ 2.
dubna 2016 na kynologickém cvičišti ve Chmelencích. Účast bude zase velmi pěkná i sponzoři už
se rýsují. Letos opět bude pálení čarodějnic ve Chmelencích i další akce, o kterých budeme včas
informovat. Letos opět začínají kurzy poslušnosti. Vše najdete na webových stránkách klubu.
jednatel klubu Jana Jašková

Hasiči Kralice nad Oslavou
V pátek 8. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru, na které byl zvolen
„staronový“ výbor, který bude v letošním roce pracovat v tomto složení:
starosta - Jan Batelka, náměstek starosty - Jiří Koštuřík, velitel - Vladimír Červinka,
vedoucí mladých hasičů - Jan Musil, zástupci vedoucího mladých hasičů - Jakub Kolek
a Pavel Kráčmar, jednatel - Tomáš Červinka, hlavní strojník a technik - Jiří Barteček,
pokladník - Ludmila Musilová, referentka žen - Bohumila Musilová, předseda revizní
a kontrolní komise - Hovhannes Harutjunjan, členové revizní a kontrolní komise – Václav
Nekuda a Pavla Koštuříková
V letošním roce sbor eviduje 70 členů, z toho 33 mladých hasičů do 18 let.
Stav k
1. 1. 2016

ČLENSKÁ ZÁKLADNA PODLE VĚKOVÉHO ROZLOŽENÍ
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nad 61

CELKEM

Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná pouze k 1 zásahu:
- 9. ledna - požár osobního automobilu v Rapoticích
Od poloviny března jsme opět začali jarní sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší
hasičské mládeže: PŘÍPRAVKA (děti z MŠ a předškoláci) – každé pondělí vždy od 16,00 h.
do 16,45 h.,
MLADŠÍ a STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 1. – 9. třídy ZŠ) – každé pondělí vždy od 16,45 h. do 17,30 h.
V sobotu 9. dubna dopoledne se uskuteční v Kralicích tradiční sběr starého nepotřebného
železa. Finanční výtěžek ze sběru železa bude opět použit na dovybavení naší výjezdové jednotky.
V sobotu 23. dubna se od 15 h. ve Chmelencích uskuteční okrsková soutěž v požárním útoku
sborů našeho okrsku (včetně soutěže mladých hasičů). Během celé akce bude zajištěno posezení
s občerstvením. Zveme tímto všechny naše spoluobčany na příjemné strávení jarního odpoledne.
V sobotu 11. června od 14 h. Vás srdečně zveme na již tradiční akci „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V HASIČSKÉ ZBROJNICI“, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku mladých
hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA OSLAVKA přináší peníze pro region
52 mil. Kč na Vaše projektové záměry
Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, podnikatelů
a veřejné správy. Jejím hlavním cílem je rozvoj území, na kterém působí a to především zajišťováním
finanční podpory právě pro subjekty působící na jejím území. Samotná Oslavka nejen, že tedy realizuje své
projekty dotované EU, ale přináší finanční prostředky, o které si mohou jednotlivé subjekty (obce,
neziskovky, podnikatelé) zažádat a následně realizovat své projekty. Jak celý proces funguje?
Na webových stránkách www.oslavka.cz a dalších najdete výzvu, z níž se dozvíte, jaké oblasti jsou
podporovány, do daného termínu zpracujete žádost o dotaci a tu odevzdáte v kanceláři Oslavky. Celý
proces zpracování žádosti můžete konzultovat s pracovníky. Vaše žádost projde hodnocením a po té se
dozvíte, zda byla schválena či ne. Po té již můžete začít s realizací projektu.
Výhodou čerpání prostředků přes MAS je, že si o dotace mohou zažádat i malé subjekty, nízká hranice
minimálních nákladů projektu a také dosah MAS – žadatelé konzultují své projekty ve svém regionu,
zde také odevzdávají monitorovací a závěrečné zprávy.
Oslavce se podařilo získat téměř 52 milionů korun pro subjekty regionu. A dalších 5 milionů pro realizaci
svých aktivit směřujících k rozvoji regionu. Dotace budou zaměřeny do následujících oblasti:










Zaměstnanost
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: vytváření dotovaných míst – příspěvek zaměstnavatelům na úhradu
mzdy. , rekvalifikace a profesní vzdělávání, jazykové a pc kurzy podpora komunitních center,
„firemní školky“ a dětské skupiny, sociální podnikání, zaměstnávání dlouhodobě
nezaměstnaných skupin.
Zemědělství a podnikání
Žadatelé: malí a drobní podnikatelé, zemědělští podnikatelé
Podporované aktivity: založení podniků, nákup techniky a softwaru, investice do budov
a zázemí, doprovodná infrastruktura pro turistiku, propagace. Dále: údržba lesního prostředí
investice do polních a lesních cest.
Mateřské a základní školy, vzdělávání
Žadatelé: MŠ a ŽS, vzdělávací organizace
Podporované aktivity: rekonstrukce a vybavení odborných učeben, přístavba tříd ZŠ,
enviromentální výchova, rozšíření a úprava MŠ, vzdělávací akce zaměřené do oblasti
zemědělství
Bezpečnost silnic a doprava:
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: bezpečnostní a bezbariérové prvky, osvětlení přechodů stezky pro
pěší, nadchody a podchody, cyklotrasy Dále investice do polních a lesních cest výstavba
značení a rekonstrukce stezek, údržba lesního prostředí
Sociální bydlení a služby
Žadatelé: Obce; podnikatelské subjekty; neziskové organizace
Podporované aktivity: Vybudování sociálních bytů, komunitní centrum efektivnější sociální
služby
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Podporované aktivity: Vybudování sociálních bytů, komunitní centrum efektivnější sociální
služby

Obce spadající území Oslavka, o.p.s. :
(Žadatelé o dotaci musí projekt realizovat na území těchto obcí)
Březník, Budišov, Čikov, Číměř, Hartvíkovice, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kladeruby nad Oslavou, Kojatín,
Koněšín, Kozlany, Kralice nad Oslavou, Kramolín, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Lhánice, Mohelno,
Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Pozďatín, Pucov, Rapotice, Sedlec, Smrk,
Studenec, Sudice, Třesov, Valdíkov, Vícenice u Náměště nad Oslavou

Více informací:

www.oslavka.cz
Simona Budařová: budarova@oslavka.cz, 724 540 779
Šárka Zedníčková: zednickova@oslavka.cz, 775 560 241

Za společnost OSLAVKA, o.p.s. zakladatelé:
Družstvo LUH, družstvo, Březník

Luboš Pulkrábek, Náměšť nad Oslavou

AGROCHEMA, družstvo, Studenec

Mikroregion Náměšťsko, Náměšť nad Oslavou

Chvojnice - mikroregion, Kralice nad Oslavou

Oslavan, a.s., Náměšť nad Oslavou

CMC Náměšť a.s., Náměšť nad Oslavou

ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura
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