březen 2018

VESELÉ
VELIKONOCE

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám všem jménem zastupitelstva obce, ale i jménem svým popřál šťastné
a veselé velikonoční svátky, po kterých se snad již dočkáme konečně jara, které se hlásí zatím
dost nesměle.
Konečně se také dočkáme i postupného dokončování jednotlivých kanalizačních stok
a jejich finální asfaltové úpravy povrchů, kdy se opět omlouvám všem za tu dobu, co se museli
domů brodit v blátě, případně se se svými auty museli vyhýbat výmolům na vozovce.
S dokončováním stok a odbočení souvisí i budování jednotlivých přípojek, kdy je na každém
z Vás, kterou firmu si vyberete nebo zda si přípojku budete dělat sami. Pokud byste měli zájem,
zatím nabízí své služby dvě firmy, u kterých se můžete informovat jak a hlavně za kolik by byly
schopné Vám přípojku zřídit.
Jedna firma je Svoboda Třebíč, 777 491 411 a druhá Hádlík Třebíč, 602 723 316, kdy
samozřejmě existuje celá řada dalších firem, takže neberte, pokud nechcete, uvedené kontakty
jako doporučení, či vlastně reklamu těchto dvou firem.
starosta obce

-

připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za psy (120 Kč) a komunální odpad,
že je mají možnost uhradit také bezhotovostním převodem na číslo účtu obce: 111226707,
kód banky: 0300 ČSOB, kde variabilním symbolem bude vaše číslo popisné

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční v úterý 27. března 2018 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

-

uzávěrka příštího čísla zpravodaje proběhne v pondělí 18. června 2018

-

slavení našich poutí:
Horní Lhotice - neděle 20. května (Slavnost Seslání Ducha Svatého),
poutní mše sv. v 10 hod.
Kralice nad Oslavou - neděle 3. června (Slavnost Božího těla),
poutní mše sv. v 10 hod.
2

Částečný výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
- od minulého čísla zpravodaje (od poloviny prosince) do uzávěrky tohoto čísla se uskutečnilo
1 zasedání zastupitelstva obce - 28. prosince 2017
č. 6/2017 - z 28. prosince 2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

prodejní cenu stavebních pozemků v lokalitě Na Horkách ve výši 600,- Kč za 1m2

-

střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2019 - 2024

-

pravidla rozpočtového provizoria Obce Kralice nad Oslavou na leden až březen roku 2018.
Běžné výdaje budou čerpány do výše 20 % skutečných celkových výdajů dosažených v roce
2017. Nové investiční akce nebudou po dobu rozpočtového provizoria zahajovány. Obec bude
hradit pouze investiční závazky vyplývající ze smluv uzavřených v předcházejícím období.
Platnost rozpočtového provizoria končí schválením rozpočtu Obce Kralice nad Oslavou na
rok 2018. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení

-

rozpočtové opatření č. 8/2017

-

zapracování částky 193 750,- na připojení el. energie lokality Na Horkách do rozpočtu roku
2018 včetně smlouvy

-

současně zastupitelstvo obce schválilo dosavadní platby za svoz komunálního odpadu i pro
rok 2018 a to:
1) Svoz 1 x za 14 dnů celoročně - 110 l popelnice - 1 500,- Kč

				

2) Svoz 1 x za 14 dnů celoročně - 240 l popelnice - 2 200,- Kč

				

3) Jednorázová známka 110 l popelnice - 80,- Kč

				

4) Jednorázová známka 240 l popelnice - 100,- Kč

-

inventarizační komisi ve složení: Mgr. Jan Musil, Ing. Přemysl Tomek, Ing. Romana Rousová

-

žádost farnosti Jinošov o přesun prostředků schválených v roce 2017 do rozpočtu roku 2018
ve výši 100 000,- Kč

-

žádost Charity Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 55 000,- Kč do rozpočtu roku
2018

Zastupitelstvo obce odložilo:
-

projednání vyhlášky o odpadech

Zastupitelstvo obce ukládá:
-

starostovi obce zajistit zveřejnění územní studie lokality Na Horkách

-

starostovi obce zajistit zveřejnění telefonního čísla na web na stavební dozor akce Kanalizace
a ČOV Kralice

-

starostovi obce vyžádat od dodavatele stavby Kanalizace a ČOV Kralice aktualizovaný
harmonogram prací, který bude zveřejněn na webu a současně ve spolupráci se stavebním
dozorem stavby provádět kontrolu hutnění, úklid, zejména pak úklid ulice Za Sokolovnou
a V Zahradách
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce
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Dne 6. 1. 2018 se v naší obci uskutečnila
tradiční Tříkrálová sbírka. Počasí nám letos
přálo, bylo celkem teplo a tak nám poprvé
pomohly také děti. Určitě je radostnější, když
při sbírce děti zazpívají tříkrálovou písničku
a celá sbírka tak dostává širší rozměr a více
se spojuje s původní tradicí.
Také Vám se to jistě líbilo a tak částka,
kterou každý z Vás přispěl na pomoc
potřebným, byla celkově zase vyšší než loni.
V obci se dohromady vybralo 37 901 Kč.
Obrovské poděkování všem dárcům
a samozřejmě také hasičům a dětem, kteří se
sbírkou pomohli.
Pomalu končí zima a tak snad v lepším počasí připravíme vítání občánku, které už jsme
nestihli přivítat loni a také těch, kteří se narodili v letošním roce. Je to jedna z neradostnějších
věcí, které můžeme připravit. Ale samozřejmě, že všechno, co se chystá pro děti je milé a dělá
nám to velkou radost. Jejich zájem bývá velký a pro nás je motivací pro přípravu dalších akcí.
Ráda bych také připomněla, že pokud některý z manželských párů oslaví v letošním
roce výročí uzavření manželství (50, 55, 60, 65 let) a měl by zájem si toto výročí slavnostně
připomenout společně s námi, může to oznámit na obecním úřadě nebo se může obrátit na
mě. Myslím si, že tato výročí jsou v době, kdy se tolik rodin rozpadá a ani ze strany státu není
podpora rodin prioritou, velmi významná. A tak se budeme těšit, že se s námi o tyto slavnostní
chvíle podělíte.
Přeji Vám krásné jarní dny a budu se těšit, že se budeme potkávat na akcích, které pro Vás
společně připravujeme.
Za SPOZ Jana Nekudová

Zdravíme ze školních lavic!
Od posledního vydání zpravodaje se ve škole událo mnoho zajímavého. Děti povyrostly,
mnohé se dozvěděly a ještě více toho zažily jak mimo školní lavice, tak s námi ve vyučování.
Zima už pomaloučku odchází a všichni se už těšíme na jaro, Velikonoce, pálení čarodějnic
a všechny jarní radosti. Jen malé ohlédnutí za zimou - strávili jsme příjemné dopoledne
v Planetáriu Brno, kde jsme se dozvěděli mnoho o naší planetě a také jsme si v lednu zajeli
zabruslit a zároveň prověřit, jak jsme se od loňska zlepšili.
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Máme toho opravdu hodně za sebou a ještě více před sebou: 12. 4. pojedeme s dětmi ze
ZŠ na výlet do zábavního parku Bongo, kde si děti určitě rády odpočinou od náročného učení.
15. 5. za námi přijede Divadélko z Hradce Králové a představí nám své pojetí Ezopových
bajek.
Od 25. 4. začíná každoroční výuka plavání, která bude probíhat každou středu až do
konce června. Ještě před koncem školního roku se s žáky vydáme na výlet. Na konci školního
roku ve spolupráci rodičů (děkujeme!) budeme opět pořádat Stezku odvahy. A také bychom
touto cestou rády poděkovaly všem, kteří jak už materiálně či peněžně podpořili náš karneval.
Výtěžek z karnevalu ve výši 16 446 Kč bude použit na částečnou úhradu některé z plánovaných
akcí.
kolektiv ZŠ

Zprávičky ze školky!
Už nám na zelené stráni píše jaro první psaní. … venku už voní jaro a doufáme, že už bude
krásně a příjemně teploučko. Ale že jsme si zimního dovádění užili až až.
V lednu nás přijelo navštívit Maňáskové divadlo Šternberk se třemi pohádkami - Hrnečku
vař, O zlaté rybce a O Smolíčkovi. Moc se nám divadélko líbilo a dokonce jsme si zazpívali
mnoho známých písniček. 16. února se každý z nás proměnil v neobyčejnou a krásnou
karnevalovou postavu. Školka byla v rázem plná rytířů, princezen, víl, zvířátek, doktorů,
hasičů, kovbojů a mnoha dalších. Celé dopoledne plné soutěží, tanečků jsme si náramně užili
a odnesli si diplom za karnevalovou masku a plno sladkých odměn. 18. 2. opět pořádala
Základní škola a Mateřská škola v místní sokolovně dětský karneval. Přišlo spoustu krásných
masek a karnevalem provázela oblíbená Majka a paní učitelky ze školky.
Už se těšíme na příští psaní plné zážitků. Přejeme krásné Velikonoce a celé jaro.

děti a kolektiv MŠ
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Šestidílná Bible kralická
Bible kralická byla v tiskárně jednoty bratrské v Kralicích vytištěná ve třech vydáních 1579-94 Šestidílná, 1596 Jednodílná v malém provedení a 1613 Jednodílná ve větším
provedení. Ale tiskaři měli v plánu vydat Šestidílnou ještě jednou, plány byly v roce 1618.
Původní Šestidílka (1579-94) byla určena především pro potřeby duchovních jednoty
bratrské, ale nemálo exemplářů se dostalo do rukou řadových členů sboru i mimo jednotu
bratrskou. Druhou cílovou skupinou Šestidílného vydání byly knihovny příznivců jednoty
bratrské z řad šlechty a movitějších měšťanů. Také darem ji dostávali ochránci jednoty bratrské
z panského i rytířského stavu. Jednodílné vydání bylo rozsahem přístupnější širšímu okruhu
čtenářů. Poslední vydání z roku 1613 bylo oblíbené i za hranicemi jednoty bratrské.
Jednota bratrská chtěla Šestidílku vydat ještě jednou. Tato informace je známá pouze
několik let. Díky nálezu archivu posledního mladoboleslavského biskupa jednoty bratrské
Matouše Konečného, obsahující skoro 500 dopisů, kde je i zpráva o přípravách a realizaci
tohoto vydání. Biskup jednoty bratrské Matouš Konečný si dopisoval s prvním biskupem
jednoty bratrské Janem Láneckým, kde Matouš informuje o počtu zbývajících exemplářů na
skladě, jen několik kusů, navrhl mu, aby se začalo s druhým vydáním celé Šestidílky. Jenže to
už bylo v roce 1618, následné bouřlivé události třicetileté války tisk znemožnily.
Pokud by se historie vyvíjela jiným směrem, tak mohla být před 400 lety v Kralicích vytištěná
ještě jedna Šestidílka Bible kralické.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

TJ FC Kralice nad Oslavou
Zdravím všechny sportovní příznivce i ty, kteří se rádi dovědí nějaké informace o našem
fotbalovém klubu. Během zimní přestávky se kolem našeho sportu na vesnici moc neděje. Tou
nejpodstatnější událostí od minulého čísla zpravodaje bylo konání výroční valné hromady. Ta
se konala 21. ledna a její nejpodstatnější částí byla volba nového výboru.
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Nominování, a následně také zvoleni, byli všichni stávající členové a nově navržení dva
noví členové - Brabec Martin a Csicsó Petr. Předsedou byl opět zvolen Chadim Jaroslav
a místopředsedou Nekuda Michal. Dalšími členy výboru jsou: Dymáček Martin, Chadim Tomáš,
Krčál Martin, Němec Jindřich, Vadovičová Eva a Zigmund Vítězslav.
Následným bodem na programu bylo seznámení přítomných s činností a hospodařením
klubu. Zde byly předneseny především informace týkající se stále ještě probíhající tzv. fotbalové
revoluce a povinnosti, které nám z ní vyplývají. V průběhu závěrečné debaty pak bylo učiněno
několik návrhů jak ze strany výboru, tak i přítomných členů klubu. Nový výbor se tak ujal svých
funkcí ihned po zvolení.
Další podstatnou zprávou pro naše fanoušky je pak začátek jarní části sezony, který se
uskuteční 31. 3. 2018 v 15.30 utkáním na domácím hřišti proti hráčům Smrku. Přijďte podpořit
naše hráče v honbě za bodovými zisky a užít si trochu té fotbalové atmosféry.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice

Tělocvičná jednota Sokol Kralice
Sokolský ples 2018
V sobotu 24. února 2018 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples, který pro občany
organizovala TJ Sokol. Mrzí nás, že byl letos zájem o tuto jedinečnou akci v obci slabší
než v minulých letech. Pobavit se a získat pěknou cenu v tombole si nenechalo ujít
121 občanů.
Děkujeme ještě jednou všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů, živnostníků
a ostatních občanů, kteří věnovali hodnotné ceny do plesové tomboly. Zejména děkujeme touto
cestou dárcům, díky kterým byly pořízeny ty nejhodnotnější ceny a těmi jsou Obec Kralice, pan
Jiří Caska a pan Ing. Jiří Sochor. Ještě jednou touto cestou moc děkujeme, vážíme si toho
a věříme v podporu i v budoucnu.
výbor TJ Sokol Kralice nad Oslavou

Hasiči Kralice nad Oslavou
V sobotu 13. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru, na které byl zvolen
již osvědčený „staronový“ výbor ve složení: starosta Jan Batelka, místostarosta Jiří Koštuřík,
velitel Vladimír Červinka, vedoucí mládeže Jan Musil, jednatelka Helena Valová, pokladník
Ludmila Hemalová, strojní služba Jiří Barteček, referentka žen Bohumila Musilová, zástupci
vedoucího mládeže Jakub Kolek a Pavel Kráčmar, revizoři účtů Hovhannes Harutjunjan, Václav
Nekuda a Pavla Koštuříková.
V sobotu 27. ledna se poté uskutečnila výroční valná hromada našeho okrsku. K 1. lednu
2018 sbor eviduje 70 členů, z toho 25 mladých hasičů do 18 let.
Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná ke 3 ostrým zásahům:
- 21. ledna

- požár kotle RD v Kralicích

- 5. února

- požár kůlny spojené s RD v Rapoticích

- 17. února

- technická pomoc monitorování uhašeného požáru komína RD v Sudicích
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Od poloviny března jsme začali jarní sezónu s pravidelnými pondělními schůzkami
a tréninky naší hasičské mládeže:
PŘÍPRAVKA (děti z MŠ, od 3 let) - od 16.00 h. do 16.40 h., MLADŠÍ ŽÁCI (žáci od 1.
- 3. třídy ZŠ) - od 16.40 h. do 17.20 h., STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 4. - 9. třídy ZŠ) - od 17.20 h.
do 18.00 h.
V sobotu 14. dubna dopoledne proběhne v Kralicích tradiční sběr starého nepotřebného
železa. Finanční výtěžek ze sběru železa nám opět poslouží nutnému dovybavení naší
výjezdové jednotky.
V sobotu 9. června Vás srdečně zveme na Soutěž v požárním útoku mladých hasičů,
tentokrát však od 14 h. na cvičišti ve Chmelencích. Nebude zde samozřejmě chybět posezení
s občerstvením.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice

Kynologický klub Kralice nad Oslavou
Kynologický klub bilancuje loňský rok. Byl pro nás náročný, měli jsme krásný závod na
jaře, 2 zkoušky národní a mezinárodní, naši psovodi reprezentovali náš klub na různých
závodech a to velmi úspěšně.
Bohužel nám vichřice poničila střechu na autobuse i buňce a oprava byla náročná hlavně
po stránce finanční. Tímto děkujeme radě naší obce za to, že nám finančně pomohla.
Další opravy nás čekají letos na jaře. V sobotu 17. 3. se na kynologickém cvičišti konal již
17. ročník závodu „O pohár Bible kralické“, kterého se zúčastnilo 20 psovodů se svými psy
ve 4 kategoriích. Nejmladšímu psovi bylo 11 měsíců. Měli jsme tu i nejmladší psovodku
(18 let) z Kroměříže i nejstaršího psovoda (63 let) z Brna.
Počasí nám vůbec nepřálo - zima, vítr a pak i sněžení. Přesto psovodi přijeli a závodili.
Díky sponzorům, krmení Delikan a ostatním sponzorům hlavně z Brna a Třebíče, to byl
jeden z nejkrásnějších závodů. Rozhodčí přijel až z Benešova u Prahy. Naši psovodi, kteří
reprezentovali kynologický klub Kralice, sklidili obrovský úspěch.
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V kat. ZZO zvítězila naše členka E. Pužová (19 let) s fenou NO Dinna Ethen, na 2. místě
M. Havlíčková s fenou NO Blackie z Kralické tiskárny a na 3. místě M. Smetanová s fenou
švýcarského bílého ovčáka. V kat. ZVV1 získal 1. místo náš člen P. Bartušek s fenou NO
Xela z Kralické tiskárny, 2. místo naše členka Z. Chalupská se psem NO Chopper Derik
a 3. místo P. Chvátal se psem NO bez PP z Brna. V kat. IPO1 zvítězil I. Čapoun s fenou
belgického ovčáka z Miroslavi, 2. místo 18 letá K. Nováková z Kroměříže s fenou NO, 3. místo
A. Jandová s fenou NO z Kuřimi. V Kat ZZO1 zvítězila M. Kavalcová z Rajhradu se psem
border kolie, 2. místo R. Pohanková s fenou howarda a 3. místo A. Karníková s fenou
belgického ovčáka z Havlíčkova Brodu. Závod se vše soutěžícím i divákům moc líbil. Jsou na
něj skvělé ohlasy a doufáme, že se i příští ročník opět skvěle podaří.
V dubnu nás čekají první zkoušky mezinárodního typu. A upozorňujeme, že i letos bude
pálení čarodějnic. Pokud někdo bude mít nějaké větve, může se s námi domluvit a dovézt je
na cvičiště. Dále zde probíhá i výcvik psů každou neděli od 9 hod. Výcvik vede slečna Zuzana
Chalupská z Třebíče (z důvodu nemoci p. Jaškové). Kynologický klub má nové webové stránky:
kk-kralice-nad-oslavou.webnode.cz . I letos se naši soutěžící zúčastní závodu jihomoravské
ligy.
V případě jakéhokoliv dotazu i pomoci ohledně výchovy, výcviku i krmení vašich psů se
můžete obrátit na p. Jaškovou, která ráda poradí.
jednatel klubu Jana Jašková

JK Stáj Honzík
Malé ohlédnutí za loňským rokem 2017 a jezdeckou paradrezurní sezónou.
Honzík se se svým koněm Codamem zúčastnil 2 závodů se zdravými jezdci ve Vyškově
a v Moravanech u Brna a 4 paradrezurních závodů, 2 x v Herouticích, v Brně se uskutečnilo
MČR, kde získal 3. místo. A v září v Hradištku u Sadské Honzík s Codamem zakončili
sportovní sezónu Finálemparadrezurního poháru, ve kterém z celkového počtu 9 soutěžících
skončil na 5. místě.
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V letošním roce 2018 se připravujeme na tyto závody:
Mezinárodní závody v Královicích u Slaného - 12. - 15. 4.
Národní závody v Herouticích 		

- 19. - 20. 5.

Hradištko u Sadské (okres Nymburk)

- 28. - 29. 7. - Pohár nadějí

Mistrovství ČR v Královicích u Slaného

- 15. - 19. 8.

Hradištko u Sadské (okres Nymburk)

- 14. - 16. 9. - Finále paradrezurního poháru

V loňském roce se bohužel Setkání přátel koní uspořádat nedalo kvůli pracím na
kanalizaci, na loukách by to nebylo bezpečné ani pro koně ani pro diváky. Uvidíme, jak to
bude vypadat v letošním roce. Pokud to bude možné, opět závody uspořádáme, příp. příští
rok. Děkujeme za pochopení.
Honzík se poctivě celou zimu připravuje na závody a 1 x - 2x týdně trénuje s trenérkou
Ing. Renatou Sedláčkovou z Rosic, ale jeho koník je velmi náročný na ježdění, je to složitá
„koňská osobnost“. Velkou výhodou ale je, že má Honzík „bojovného ducha“ a hlavně skvělé
zázemí a podporu rodiny a přátel. Za což jim a vám všem, kteří nám pomáháte, patří velké
poděkování! Moc si toho vážíme!
Přejeme Vám krásné a poklidné prožití svátku velikonočních a hodně zdraví a radostí
s přicházejícími jarními dny plnými sluníčka!
Jan Rous a Hana Mášová, JK Stáj Honzík Kralice
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