říjen 2017

Muzejní den 2017

Výlet na Práchovnu – 19. 8. 2017

Loutkové divadlo v sokolovně – 1. 9. 2017
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-

v sobotu 19. 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 (velké poděkování
patří hlavně hasičům z Horních Lhotic, kteří se i letos postarali o přípravu a zajištění
bohatého občerstvení)

-

v pátek 1. září mělo opět po roce své zastavení loutkové divadlo pro děti v rámci „Malého
festivalu loutky“ z nadace ČEZ s pohádkou O drakovi

-

v sobotu 9. září se uskutečnil v Památníku a na tvrzi letošní Muzejní den – Den tiskařů

-

letošní Martinské hody se v Kralicích uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017 (bližší
informace na plakátku na zadní straně zpravodaje)

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 12. října 2017 v 18 hod.
v zasedací místnosti OÚ v Kralicích

-

uzávěrka příštího čísla obecního zpravodaje bude v pondělí 11. prosince 2017

-

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

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na volební období 2017 až 2021
- 20. až 21. října 2017
- v naší obci je ustanoven pouze 1 volební okrsek se sídlem - Obecní úřad Kralice n. Osl.,
Jinošovská 78, volební místnost v zasedací síni OÚ v Kralicích
- voličům bude otevřena v PÁTEK 20. 10. 14.00 – 22.00,
			

v SOBOTU 21. 10. 8.00 – 14.00

Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny června) se uskutečnila 2 zasedání
zastupitelstva obce – 29. června a 31. července 2017

č. 3/2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

hospodaření obce za uplynulý rok 2016

-

závěrečný účet obce za uplynulý rok 2016 bez výhrad
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-

závěrečné účty za rok 2016:
a) Mikroregionu Chvojnice
b) Vodovodů a Kanalizací Jasinka
c) Svazku obcí pro komunální služby
d) Vodovodů a Kanalizací Třebíč
e) Lesního družstva

-

prodej id. 1/22 pozemků Lesního družstva za cenu 250,- Kč/m2

-

zveřejnění záměru směny pozemků p.č. 121, p.č. 116 za část pozemku p.č. 1923/1 v k. ú.
Kralice n. O.

-

odprodej části pozemku p.č. 601/1 v k. ú. Horní Lhotice za cenu 50,- Kč/m2

-

rozpočtové opatření č. 3/2017

Zastupitelstvo obce zamítlo:
-

žádost o koupi pozemků p.č. 1574/1, 1574/2 a 83/23 v k. ú. Kralice nad Oslavou

-

žádost o koupi nebo pronájem pozemku p.č. 1828/6 v k. ú. Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo obce rozhodlo:
-

požádat Kraj Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření obce za rok 2017

Zastupitelstvo obce odložilo:
-

žádost občana o zpevnění cesty

č. 4/2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

oznámení zájemce o odstoupení od kupní smlouvy na pozemek p.č. 95/11 v k.ú. Kralice
nad Oslavou

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

zástavní smlouvu č. 17000091-Z 1 mezi smluvními stranami Státním fondem životního
prostředí ČR („zástavní věřitel“) a Obcí Kralice nad Oslavou („zástavce“) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy

-

poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 5 000 000,- Kč po dobu 1 měsíce DSO Vodovody
a kanalizace Jasinka na dofinancování dodavatelské faktury

-

změnu termínu příštího zasedání a to na 12. října 2017

-

bezúplatný převod části pozemku p.č. 2041 v k. ú. Kralice nad Oslavou na Obec Kralice
nad Oslavou a pověřuje starostu obce vyřízením potřebných náležitostí k převodu pozemku
na obec

Zastupitelstvo obce odložilo:
-

žádost Města Třebíče o poskytnutí příspěvku ve výši 35 051,- Kč na občana, který je
klientem rehabilitačního stacionáře

Zastupitelstvo obce ukládá:
-

radě obce vyřešit provoz a otevírací hodiny komunitní kompostárny v obci pro občany

-

starostovi obce zahájit potřebná jednání k provedení pozemkových úprav v obci
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce
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Dne 19. 8. 2017 od 16,00 hod. se ve spojení s Výletem na Práchovnu uskutečnilo Branné
odpoledne. Při těchto soutěžích se mají děti nejen pobavit, ale ukázat také svoji šikovnost
a někdy i připravenost na krizové situace. Soutěžilo se celkem v osmi disciplínách a vzhledem
k podmáčenému terénu byla i samotná trasa pro děti náročná. Přesto to všechny perfektně zvládly.
A i když se ještě krátce před 16. hodinou zdálo, že moc dětí nepřijde, nakonec se soutěží zúčastnilo
85 dětí. Veliké poděkování Obci Kralice nad Oslavou za zakoupení odměn pro děti a samozřejmě
i dobrovolníkům z řad rodičů a kralickým hasičům za pomoc při zajištění organizace.
Ráda bych upozornila rodiče děvčat, že pokud by pro ně chtěli na hody zapůjčit dívčí kroje, tak
je to možné do vyčerpání zásob. Kroje jsou majetkem obce a zapůjčují se zdarma koncem října.
Neprané se potom druhý den vracejí u nás. Pokud tedy máte zájem, neváhejte mě kontakovat.
Za SPOZ Jana Nekudová

Ahoj ze školky!
Všechny opět zdravíme u prvního psaní po prázdninách, které jsme si všichni náramně
užili, a doufáme, že i vy máte plno zážitků a hezkých vzpomínek jako my. Po prázdninách nás
ve školce čekalo překvapení a to úplně nové umývárny, kde si připadáme jako rybky ve vodě,
protože jsou krásně modré jako moře. Máme plno nových kamarádů a je nás tu celkem 39 dětí
a z toho 14 předškoláčků. Opět nás čeká další školní rok plný zážitků, ale co všechno zažijeme,
Vám napíšeme zase příště.
Přejeme krásný a teplý podzim!
Kolektiv MŠ Kralice
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MUZEJNÍ DEN - DEN TISKAŘŮ
Moravské zemské muzeum Brno, největší a zároveň nejstarší muzejní instituce v ČR, bylo
založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. V průběhu letošního roku
probíhaly různé programy, akce ke 200. výročí od založení. Hlavní oslavy proběhly v sobotu
9. 9. 2017 v Brně. Nejen v Brně, ale i v Kralicích n. Osl. jsme si výročí 200 let o založení MZM
Brno připomněli. Památník Bible kralické je jeden z mimobrněnských objektů MZM a tak jsme
uspořádali Muzejní den – Den tiskařů.
Slavnostní den zahájili na kralické tvrzi pan starosta naší obce Ing. Emil Dračka, MBA spolu
s Romanem Prokešem ze sdružení Studio Bez Kliky.
V Památníku Bible kralické probíhaly komentované prohlídky, v sousední Základní škole
přednášeli Mgr. Jan Červenka – Překladatelé Bible kralické a Alexandr Flek, BA, MTh – Proč
jsou různé překlady bible. V kostele sv. Martina proběhla bohoslužba. Nejvíce návštěvníky,
především děti, lákala kralická tvrz, kde bylo několik dílniček – výroba ručního papíru, mlynářská
dílna, tkaní na tkalcovském stavu, mincovna, písařská dílna, tiskařská dílna, ukázka zlacení
knih, kafírna. Takže návštěvníci mohli shlédnout všechny zmíněné dílny v praxi, na památku si
odnesli např. natištěnou stránku z bible, ručně vyraženou minci a pochutnat si mohli na dobré
kávě. Dílny zajistil a přivezl pan Roman Prokeš spolu s jeho kolegy z různých uměleckých
oborů, z volného sdružení Studio Bez Kliky. Některé zmíněné dílny připomínaly dobu, kdy
na kralické tvrzi vznikla Bible kralická – nejslavnější dílo z ivančicko-kralické tiskárny jednoty
bratrské.
Zájemci o publikace věnované především bibli navštívili stanoviště Nadačního fondu
Bible 21 a stanoviště ekumenické neziskové společnosti Brněnská tisková misie a u nich byl
i program pro děti. Občerstvení zajistili místní dobrovolní hasiči.
Celý den se vydařil, bohatý
program nabídl krásné zážitky,
které doplnilo slunečné počasí.
Ale bohužel kralických občanů
se přišlo podívat velice málo.
I když byli všichni zváni formou
pozvánky s programem, kterou
měli
ve
svých
poštovních
schránkách, dále byli informováni
hlášením místního rozhlasu,
účast místních byla nízká, nejen
dospělých, ale i dětí. Někteří měli
třeba jiný program, ale ti, co měli
volno, mohli svou účastí podpořit
lidi, kteří obětavě připravili, zajistili
bohatý program.
Monika Doležalová,
Památník Bible kralické
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Hasiči Kralice nad Oslavou
JSDHO: V uplynulém letním období byla naše jednotka povolána k 5 ostrým zásahům a 1
taktickému cvičení:
-

5. července v poledne – požár pole v Jasenici - zasahovali jsme společně s HZS Náměšť,
HZS Velká Bíteš a místními hasiči z JSDHO Jasenice

-

10. srpna před půlnocí – odstraňování spadlých stromů přes komunikaci v Náměšti
(u železničního přejezdu směrem na Březník)

-

10. srpna před půlnocí – odstraňování spadlých stromů přes komunikaci v Kralicích (lipová
alej za mostem v ul. Na Výhoně)

-

11. srpna po půlnoci – uvolňování neprůjezdné komunikace a odstraňování větví spadlých
na osobní automobil (lipová alej za mostem v ul. Na Výhoně)

-

30. srpna večer – nahlášený požár lesa v Náměšti (planý poplach) - zasahovali jsme
společně s HZS Náměšť, HZS Velká Bíteš a místními hasiči z jednotek JSDHO Náměšť
a Zňátky

-

16. září odpoledne – taktické cvičení k nácviku případné spolupráce jednotek sborů obcí
našeho okrsku při zdolávání požáru přístřešku u březnické sokolovny pomocí dálkové
dopravy vody z místní požární nádrže – nacvičovali jsme společně s hasiči z JSDHO
Březník, Horní Lhotice, Lesní Jakubov a Sudice

SDH: V sobotu 24. června odpoledne zavítali naši mladí hasiči na cvičiště do Horních
Lhotic, kde svou hasičskou šikovnost a zdatnost zúročili při soutěži požárního útoku v rámci
pohárové soutěže „Žďárská liga“. Zde si po nelehkém a téměř vyrovnaném souboji se soupeři
z Rapotic a Vysokých Popovic vybojovali zasloužené 3. místo.
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V pátek 30. června večer, stejně tak jako loni, zajišťovali občerstvení na cvičišti
ve Chmelencích při tradiční akci ZŠ a MŠ Kralice k zakončení školního roku.
V sobotu 1. července se zúčastnili letošní okrskové soutěže konané v Lesním Jakubově.
Náš sbor byl zastoupen v obou kategoriích – MUŽI a MLADŠÍ ŽÁCI. V kategorii mužů obsadili
3. místo a mladší žáci skončili taktéž na 3. místě.
Opět po roce, v sobotu 2. 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.
Kromě tohoto výčtu zásahové a sportovní činnosti sboru zajišťovali ještě nespočet dalších
činností jako např. napouštění bazénů, kropení fotbalového hřiště před turnajem, čištění
ucpaného kanálu, dopravu dětí na prázdninové táborové odpoledne do Hor. Lhotic, výpomoc
při již tradičním branném dni u Práchovny, zajišťování občerstvení při Muzejním dni.
Od poloviny září opět začaly pravidelné schůzky a tréninky mladých hasičů:
- PŘÍPRAVKA (děti z MŠ): pondělí od 16,00 do 16,40 hod.
- MLADŠÍ ŽÁCI (žáci od 1. do 2. tř. ZŠ): pondělí od 16,40 do 17,20 hod.
- STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 3. do 9. tř. ZŠ): pondělí od 17,20 do 18,00 hod.
Stále jsou u nás vítáni noví zájemci o hasičskou činnost.
Jakub Kolek, za výbor SDH Kralice
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FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny příznivce zeleného pažitu. Od posledního vydání zpravodaje se kolem
fotbalu v Kralicích mnohé událo. Konaly se oslavy, turnaj a začala nám nová sezona. Ale
popořadě.
V červnu 24. naše organizace připravila, nejen pro příznivce, oslavy 85. výročí založení
klubu. Ty se konaly jak v sokolovně, kde byly k vidění různé rekvizity a fotografie související
s fotbalem v Kralicích, které nám zapůjčili naši příznivci, krátké video „Od počátků
do současnosti“, sestříhané ze záběrů našich fanoušků, a také kroniky klubu zapůjčené
z úschovny obecního úřadu. Odpoledne pak na hřišti proběhly utkání žáků a starých pánů
s týmy Náměště a doprovodné soutěže pro děti i dospělé. Večer se pak konala zábava
pod širým nebem s muzikou od skupiny Ronáta. Na tomto místě bych velice rád poděkoval
všem, kteří nám s oslavami pomohli, ať osobní účastí při jejich zajišťování, tak i zapůjčením
rekvizit či fotografií.
Měsíc po oslavách, tedy 22. července, jsme uspořádali již devátý ročník tradičního
Memoriálu Miroslava Novotného v turnaji v minikopané. Letošního ročníku se zúčastnilo
13 týmů. Vítězem se stal, a loňský triumf obhájil, tým Sobiči, když ve finále porazil All
Whites, třetí místo pak vybojovali FC Kralice. Věřím, že se letošní turnaj líbil nejen aktivním
účastníkům, ale i všem, kteří se přišli podívat a fandit, a že se za rok opět potkáme při již
desátém ročníku.
Poslední informací, s kterou se s vámi chci podělit, je začátek nové sezony 2017/2018.
Našemu týmu se v loňské sezoně podařilo udržet postupové pozice a tak letošní sezonu
odehraje ve III. třídě skupiny A třebíčského okresu. Podzimní část nám začala 13. srpna
a hrát se bude až do 22. října. Zveme všechny naše příznivce, ať nás přijdou podpořit
v honbě za výsledky a dobrým herním projevem.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice
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Oslavy 85. výročí FC Kralice – 24. 6. 2017

Z HORNÍCH LHOTIC
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V sobotu 24. června proběhlo v Horních Lhoticích další kolo hasičské pohárové soutěže
Žďárská liga.

Hasiči SDH Horní Lhotice na soutěži v Březníku (2. září) - tentokrát brali bronz.

Pozvánka na cvičení
Zvu vás na společné cvičení - protažení, které se skládá z různých prvků převážně
pomalejších technik. Cvičení Pilates, stejně jako jóga, umožňují v pohybu spojení mysli a těla.
Je to díky tomu, že se při něm více zaměřujeme na svůj dech, zároveň i na fyzické tělo a jeho
reakce, hranice, možnosti. Můžeme hodinu zpestřit i nějakými prvky z rehabilitace či jiných
zdravotních cvičení. Vnímáme rozsah a možnosti svého těla a naprosto ho respektujeme.
Začít může každý a výsledkem je potom naše flexibilita, svalová síla, vytrvalost, rovnováha,
koordinace, správné dýchání a držení těla. Důležité je i to, že tyto druhy pohybu přirozeně
tvarují naši postavu. Pomalu, ale jistě. Naučíme se víc vnímat sami sebe nejen na hodině
cvičení, ale potom i dál, při našem běžném denním režimu.
A hlavně, zůstává i dobrý pocit nás samotných a radost z pohybu :)
Těším se na vás,
Dita Seiferová
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