červenec 2018

Vážení spoluobčané,
z jižní části obce, po silnici I/23, se stavební firmy již přestěhovaly se stavbou kanalizace do
středu obce a na Pecenov. V ulici Nádražní zbývá jen opravit chodníky a položit ještě jednu
vrstvu asfaltu, která bude až někdy v září. Celkově se dá říci, že přes všechny potíže, se vcelku
daří držet harmonogram prací, u kterého se počítá s dokončením stok někdy na přelomu října
– listopadu letošního roku. Pak bude potřeba dokončit ještě čistírnu odpadních vod, někdy
v březnu příštího roku. Od té doby se budou moci připojovat jednotlivé nemovitosti.
Z dalších věcí, které se dělaly, případně dělají, je dostavba hasičské zbrojnice v Horních
Lhoticích, která je připravena na kolaudaci i díky vydatné pomoci lhotických hasičů, kteří si
spoustu práce zajistili sami.
Další z větších akcí, která probíhá v současné době, je revitalizace alejí lip ve Žlebě, kde
se pod stromy této aleje už nedalo bezpečně projít, protože při každém silnějším větru hrozil
pád větví.
Poslední větší záležitostí, je příprava stavebních míst lokality Na Horkách, kde projektanti
v současné době zpracovávají jednotlivé projekty pro vodu, kanalizaci, plyn a silnici včetně
chodníků.
starosta obce

-

-

proběhly obě naše poutě se slavením mší sv. a přítomností lunaparkových atrakcí (20. 5.
v Horních Lhoticích, 3. 6. v Kralicích)
ve čtvrtek 7. června se za velmi hojné účasti dětí uskutečnilo soutěžní dopoledne ke „Dni
dětí“ na dětském dopravním hřišti
v sobotu 25. srpna se uskuteční tradiční akce „Výlet na Práchovnu“ – branný den pro děti
a letní noc
jodidové tablety jsou k vyzvednutí vždy v úřední dny v kanceláři OÚ
připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za psy a komunální odpad, aby tak
učinili co nejdříve
na základně nabídky projektu Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči –
prostřednictvím svozové firmy ESKO-T připravuje naše obec pro občany možnost zpětného
sběru použitých rostlinných olejů a tuků (např. ze smažení, fritézy nebo nakládaných
potravin), o dalším postupu této realizace, způsobu shromažďování a sběrných míst
budeme včas informovat
uzávěrka příštího čísla kralického zpravodaje bude v pondělí 17. září 2018
všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce, usnesení z jednání rady obce a vydané obecní
zpravodaje jsou zveřejněny 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 března) se uskutečnila 3 zasedání
- 27. 3., 24. 5. a 14. 6. 2018
č. 1/2018 (27. 3.):
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
Zastupitelstvo obce schválilo:
- rozpočet obce pro rok 2018 dle jednotlivých kapitol v předloženém znění včetně příspěvků
organizacím:
a) Klub seniorů Kralice nad Oslavou ve výši 5 000,- Kč
b) JK Stáj Honzík Kralice nad Oslavou ve výši 10 000,- Kč
c) Kynologický Klub Kralice nad Oslavou ve výši 15 000,- Kč
d) TJ FC Kralice nad Oslavou ve výši 50 000,- Kč
e) TJ Sokol Kralice nad Oslavou ve výši 100 000,- Kč
f) Římskokatolická farnost Jinošov ve výši 100 000,- Kč
- koupi pozemků p.č. 46/5 o výměře 194 m2, p.č. 1355/8 o výměře 50 m2, 1982/6 o výměře
115 m2, 1355/26 o výměře 26 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou od občana za cenu 10,- Kč/m2
mimo p.č.1355/26, kde je cena 100,- Kč/m2
Zastupitelstvo obce odložilo:
- žádost občana o koupi pozemků p.č.1585/9 o výměře 40 m2, p.č. 1585/8 o výměře 27 m2,
p.č. 1574/2 o výměře 17 m2, 1574/1 o výměře 377 m2, 1573/10 o výměře 64 m2, 1573/7
o výměře 652 m2 a 83/23 o výměře 139 m2 pro stavbu rodinného domu
- na příští zasedání zastupitelstva rozhodnutí o stanovení počtu členů zastupitelstva pro
příští volební období
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- žádost Nemocnice Jihlava o příspěvek na babybox
č. 2/2018 (24. 5.):
Zastupitelstvo obce schválilo:
- koupi pozemku p.č. 470/26 o výměře 9403 m2 v k. ú. Kralice nad Oslavou
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- žádost poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč pro oddíl kopané na pořádání Memoriálu
M. Novotného
Zastupitelstvo obce pověřuje:
- starostu obce k jednání s firmou EUROVIA CS o rozpočtu na opravu komunikací v obci,
případně s dalšími firmami tak, aby cena pro obec byla výhodná
- starostu obce, aby požádal Mgr. Hamplovou o zaslání podmínek prodeje stavebních
míst v lokalitě Na Horkách tak, aby tato záležitost mohla být projednána na zasedání
zastupitelstva v měsíci červnu 2018
č. 3/2018 (14. 6.):
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
- současnou situaci související s budováním kanalizace a ČOV Kralice
Zastupitelstvo obce schválilo:
- hospodaření obce – účetní závěrku za rok 2017 bez výhrad
- závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad
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zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
rozpočtové opatření č. 1/2018
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro příspěvky organizacím schválené již
27. 3. 2018: Klub důchodců Kralice nad Oslavou ve výši 5 000,- Kč, Kynologický klub
Kralice nad Oslavou ve výši 15 000,- Kč, Občanské sdružení stáj Honzík Kralice nad
Oslavou ve výši 10 000,- Kč, TJ FC Kralice nad Oslavou ve výši 50 000,- Kč, TJ Sokol
Kralice nad Oslavou ve výši 100 000,- Kč, Římskokatolickou farnost Jinošov ve výši
100 000,- Kč
- Darovací smlouvu pro Oblastní charitu Třebíč ve výši 55 000,- Kč
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
- požádat Krajský úřad Kraje Vysočina o přezkoumání hospodaření za rok 2018
Zastupitelstvo obce zamítlo:
- žádost o koupi části pozemku vedle p.č. 103/2 v k.ú. Kralice nad Oslavou
- žádost o koupi pozemků p.č.1585/9, 1585/8, 1574/2, 1574/1, 1573/10, 1573/7 a 83/23
v k. ú. Kralice nad Oslavou
Zastupitelstvo obce neschválilo:
- snížení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022 (zůstává stávající
počet 15 členů)
Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce:
- vyřídit stavební povolení na chodník kolem silnice I/23
- po obdržení podmínek prodeje stavebních míst v lokalitě Na Horkách od Mgr. Hamplové
svolat schůzku členů zastupitelstva za účelem stanovení podmínek pro prodej stavebních
míst
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce
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Dne 1. 6. 2018 bylo pro děti plánováno Dětské odpoledne na dopravním hřišti
Palouček. Přestože, počasí je velmi stálé a prší málo, krátce před 16. hodinou se zatáhlo
a začalo pršet. Přestože toho moc nenapršelo, plánovanou akci jsme zrušili. Ta se
nakonec uskutečnila v náhradním termínu 7. 6. 2018 v 17,00 hod. I když účast dětí byla
tentokrát menší – celkem 56 dětí – myslím, že si soutěže užily a pobavily se. Velké
poděkování obci Kralice za zajištění odměn pro děti a samozřejmě také všem, kteří pomohli
s organizací.
V první polovině roku proběhlo 2x vítání občánků, na kterých bylo přivítáno 6 dětí. Máme
velikou radost, že tyto malé slavnosti je stále pro koho chystat, protože je to známka toho, že
naše obec se rozrůstá.
25. 8. 2018 se připravuje tradiční Výlet na Práchovnu, v rámci kterého budou opět
připraveny soutěže pro děti. Budeme se moc těšit, že se děti těchto soutěží zúčastní.
za SPOZ Jana Nekudová

Zdravíme ze školky!
Už se nám blíží prázdniny a moc se na ně těšíme. Ještě než nám skončí další školní rok,
zažili jsme spoustu legrace a my Vám to všechno teď povíme.
V březnu jsme navštívili v ZŠ divadlo s pohádkou „O princezně na hrášku“ a také malé
vystoupení se zvířátky, kde si děti zahrály i na malé kouzelníky a něco si vyčarovali.
Na začátku dubna jsme zase my předškoláci, navštívili ZŠ, abychom se podívali, co nás
čeká po prázdninách, až usedneme do školních lavic. Ale musíme říct, že se nám tam moc
líbilo a byli jsme velké šikulky. Také jsme ve školce měli čarodějnický den, kdy byla školka
plná čarodějů a čarodějnic.
V květnu jsme připravili maminkám besídku k jejich svátku, kde jsme jim zatančili
a zazpívali. Moc jsme si s našimi nejbližšími odpoledne užili.
Kromě divadel jsme byli i na výletě na zámku v Náměšti nad Oslavou, kde bylo pro děti
divadelní představení „Princ Bajaja“, který přemohl draka a zachránil princeznu.
No a první červnové dopoledne jsme se vyřádili na kolotočích v Kralicích nad Oslavou
a bylo to pro nás překvapení ke Dni dětí.
A my se s Vámi loučíme, užijte si krásné prázdniny jako my, léto plné sluníčka a zase po
prázdninách AHOJ!
děti a kolektiv MŠ Kralice
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POZVÁNKA - MUZEJNÍ DEN na tvrzi a v Památníku v Kralicích
Tak jako v předcházejících letech i v tomto roce vás zveme na MUZEJNÍ DEN, který se
bude konat v sobotu 22. září 2018 na kralické tvrzi a v Památníku Bible kralické v Kralicích
nad Oslavou. Rádi bychom otevřeli prostor pro svátek slova, umu bratrských tiskařů a řemesla
tiskařského, prostor pro setkání lidí, pro které je Bible kralická živým slovem, významným
historickým a uměleckým darem a zdrojem poznání.
Bohatý program bude probíhat od 9:00 do 17:00 v prostorách Památníku Bible kralické,
kralické tvrze, kostela svatého Martina i na přilehlém obecním prostranství. Celý den budou
světit prací dva tiskařské lisy, jeden v památníku a druhý na samotné kralické tvrzi. Součástí
programu budou: prohlídka památníku, tematické přednášky, praktické ukázky tiskařské,
papírenské práce i práce současných uměleckých tiskařů, také písařské, tiskařské a umělecké
dílny pro dospělé i dětské návštěvníky. Tiskaři jsou duše hravé, proto zvlášť zveme celé rodiny
na příjemně strávený čas.
V tomto roce se připojujeme k celonárodním oslavám tématem - Obraz ivančicko-kralického
díla jako symbol národního sebeurčení.
Na vaši návštěvu se těší zaměstnanci muzea, odborní lektoři a dobrovolní průvodci.
Program akce i témata přednášek budeme ještě upřesňovat na internetových stránkách http://
na-kralicke-tvrzi.webnode.cz/.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické
Roman Prokeš, Studio Bez Kliky

Hasiči Kralice nad Oslavou
JSDHO:
V uplynulém jarním období byla naše jednotka povolána ke 4 ostrým
zásahům:
- 4. dubna odpoledne – požár kamionu se slámou v Náměšti
- 8. dubna odpoledne – požár lesního porostu ve Zňátkách
- 30. dubna dopoledne – požár lesního porostu v Náměšti
- 6. června večer – požár stavební buňky v Pucově
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SDH:
V sobotu 14. dubna uspořádali hasiči po obci sběr starého železa a kovového šrotu.
Nasbíralo se přes 8 000 kg. Finanční výtěžek z této akce bude opět použit na pořízení
potřebného vybavení hasičské jednotky. Všem dárcům za přispění tímto děkujeme.
V sobotu 21. dubna se účastnili okrskové soutěže v Sudicích – v kategorii mužů i žáků
obsadili v celkovém pořadí shodně 2. místo.
V pondělí 30. dubna vypomáhali místnímu kynologickému klubu při stavění hranice
a zajišťování občerstvení při „Pálení čarodějnic“ ve Chmelencích.
O víkendu 2. a 3. června zajišťovali občerstvení a posezení při kralické pouti.
V sobotu 9. června dopoledne slavnostně položili věnec k pomníku padlým k symbolickému
uctění památky všech zemřelých členů místního hasičského sboru, poté byla místním
duchovním správcem p. farářem P. Josefem Požárem požehnána soška sv. Floriána. Ta bude
rovněž připomínkou 120. výročí založení SDH (je umístěna v proskleném přístřešku u staré
koňské stříkačky).
Odpoledne proběhla na cvičišti ve Chmelencích soutěž v požárním útoku
mladých hasičů. Letošní soutěž měla opět zastoupení ve všech 3 věkových kategoriích
- přípravka, mladší i starší žáci (tentokrát s účastí 14 soutěžních týmů). Změřit si své síly
a zdatnost s našimi družstvy k nám zavítali mladí hasiči z Rapotic, Vysokých Popovic,
Mohelna a Lesního Jakubova.
Tímto děkuji nejen členům JSDHO a SDH za jejich vytrvalou neúnavnost a obětavost, ale
také vám, našim spoluobčanům, za vaši stálou přízeň, pomoc a podporu při naší náročné
práci.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice

FC Kralice nad Oslavou
Zdravím opět po čtvrtroce všechny příznivce zeleného pažitu. Od minulého zpravodaje
nám uplynula celá jarní část sezony 2017/2018.
Touto částí náš tým prošel se vztyčenou hlavou, když dokázal ve všech domácích
utkáních získat alespoň jeden bod a doma tak za celé jaro neprohrál. Venkovní utkání však
měla opačný nádech a do nové sezony tak máme co zlepšovat. I přes zlepšující se výkon
v jarní části však musíme skousnout sestup do čtvrté třídy, kde se budeme prát o návrat do
třídy třetí.
O prázdninách nás pak čeká již tradiční Memoriál Miroslava Novotného v minikopané,
letos jubilejní 10. ročník. Ten se uskuteční 21. července a jsou zváni všichni příznivci jak
k aktivní účasti, tak i k fandění a podpoře svých favoritů. Pro všechny je jako vždy připraveno
občerstvení a pro nejmenší také zábava v podobě skákacího hradu a dětských soutěží.
Těšíme se na vás během celého dne.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice nad Oslavou
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Tenisový turnaj dětí ve dvouhře
V sobotu 12. 5. 2018 svěřenci tenisového trenéra Jiřího Kabáta zahájili letní tenisovou
sezónu na kurtech v Kralicích nad Oslavou.
Své tenisové dovednosti zde porovnalo 18 hráčů a hráček, kteří byli rozděleni do tří
skupin podle věku a výkonnosti. Hra byla organizována na dva vítězné sety systémem každý
s každým.
Děti odvedly super výkony a všichni fanoušci si turnaj velice užili.
Výsledky turnaje ve dvouhře - MINITENIS:
Nejmladší skupina - 1.Sazavský Lukáš, 2. Malý Matyáš, 3. Vojtková Barbora
Prostřední skupina - 1. Rous Dominik, 2. Kabátník Jakub, 3. Čečil Tomáš
Starší skupina - 1. Soucha Zdeněk, 2. Kašparová Karolína, 3. Rosendorfová
Turnaj proběhl za podpory Tenis Jerry, TJ Sokol Kralice a f. Kavyl, spol. s r. o., kterým
patří za podporu tohoto turnaje velký dík a stejně tak patří poděkování rodičům, kteří své děti
v tenise podporují.
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