červen 2017

Kralická reprezentace dětí a mládeže na Regionální olympiádě

Pálení čarodějnic 30. 4. 2017

Regionální olympiáda 23. 5. 2017

Den dětí 27. 5. 2017
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-

od 23. do 28. května se účastnilo 42 soutěžících z Kralic VI. Regionální olympiády dětí
a mládeže v Náměšti, kde opět vzorně reprezentovali naši obec (celkově získali 4. místo z 27 zúčastněných obcí obou mikroregionů Náměšťsko a Chvojnice), z reprezentantů naší
obce byli nejúspěšnější v kat. ZŠ: Karolína Kašparová a Jan Kašpar, v kat. SŠ: Monika
Trubačová a Karolína Zigmundová, všem naším medailistům patří velká gratulace

-

v sobotu 27. května se za velmi hojné účasti dětí uskutečnilo soutěžní odpoledne ke „Dni
dětí“ na dětském dopravním hřišti

-

v měsíci červnu proběhly obě poutě se slavením mší sv. a přítomností lunaparkových
atrakcí (4. 6. v Horních Lhoticích, 18. 6. v Kralicích)

-

v sobotu 19. srpna se uskuteční tradiční akce „Výlet na Práchovnu“ – branný den pro děti
a letní noc

-

stále je poskytnuta možnost občanům bezplatného pořízení zahradních kompostérů

-

v kanceláři OÚ jsou stále k prodeji povolenky k chytání ryb na rybník Pivovárek (1 kg ryb
za 60 Kč)

-

příští jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 29. června 2017 v 18 hod.
v zasedací místnosti OÚ v Kralicích

-

uzávěrka příštího čísla kralického zpravodaje bude v pondělí 18. září 2017

-

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

Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
- od uzávěrky minulého čísla zpravodaje (od poloviny března) se uskutečnilo 1 zasedání
– 1. 6. 2017
č. 2/2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období
Zastupitelstvo obce schválilo:

-

prodej pozemku p.č. 95/58 o výměře 68 m2 a pozemku p.č. 95/59 o výměře 15 m2 v k. ú.
Kralice nad Oslavou za cenu 50,- Kč/m2

-

prodej pozemku p.č. 1229 o výměře 146 m2 v k.ú. Horní Lhotice za cenu 50,- Kč/m2

-

zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 601/1 v k. ú. Horní Lhotice

-

poskytnutí půjčky žadateli z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2017 ve výši 100 000,- Kč se
splatností na 2 roky
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-

veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro:
a) Klub důchodců Kralice nad Oslavou ve výši 5 000,- Kč
b) Kynologický Klub Kralice nad Oslavou ve výši 15 000,- Kč
c) Občanské sdružení Stáj Honzík Kralice nad Oslavou ve výši 10 000,- Kč
d) TJ FC Kralice nad Oslavou ve výši 52 000,- Kč
e) TJ Sokol Kralice nad Oslavou ve výši 100 000,- Kč
f) Římskokatolickou farnost Jinošov ve výši 100 000,- Kč

-

přístavbu hasičské zbrojnice v Horních Lhoticích

-

termín příštího zasedání zastupitelstva obce na 29. 6. 2017

Zastupitelstvo obce odložilo:
-

na příští zasedání zastupitelstva projednání žádostí:
a) o výměnu části pozemků, b) o koupi pozemků, c) o koupi nebo pronájem pozemku
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Regionální olympiáda 2017 v Náměšti n. Osl.

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce!

Dne 27. 5. 2017 od 10,00 hod proběhly na dětském dopravním hřišti Palouček soutěže a hry
k dětskému dni. Dětí se sešlo 62 a utkaly se celkem v osmi disciplínách. Vzhledem k tomu, že
v tomto dni proběhlo v nedalekém okolí souběžně více akcí, včetně dětské olympiády v Náměšti
nad Oslavou, myslíme, že účast byla velmi slušná.
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Velké poděkování SDH za zajištění tří disciplín, i když sami připravovali „Den otevřených
dveří v hasičské zbrojnici“ a jistě měli dost jiných starostí. Poděkování také dobrovolníkům
z rodičů i jiných občanů z Kralic za zajištění dalších disciplín a samozřejmě velké díky Obci
Kralice nad Oslavou za zakoupení drobných odměn pro děti.
Další akci připravujeme pro děti na sobotu 19. 8. 2017 v podvečer. Spojena bude opět
s „Výletem na Práchovnu“. Těšíme se, že i když prázdniny ještě budou v plném proudu,
zúčastní se jí opět hodně dětí.
V letošním roce proběhla již 2 vítání občánků a další chystáme na podzim. Máme radost,
že se naše obec rozrůstá v době, kdy se jiné obce potýkají s tím, že pomalu stárnou. Další
setkání pro děti, při kterých budou prokazovat svoji šikovnost a pobaví se, tak bude opět pro
koho připravovat.
za SPOZ Jana Nekudová

Vážení rodiče, vážení občané,
opět se blíží konec školního roku a my bychom Vás chtěli seznámit s tím, co jsme zvládli
za uplynulé období. Navštívili jsme zábavný park se spoustou atrakcí Bruno v Brně. Tam jsme
se doslova „vyřádili“. Den čarodějnic proběhl hladce, trochu jsme se báli, když jsme v Památníku
Bible kralické hledali a plnili úkoly, které na nás byly nastraženy. Následovala oslava Dne matek.
Maminkám jsme zarecitovali, zazpívali a za asistence paní Ráčilové z DDM z Náměště nad
Oslavou společně vyrobili mísy z keramiky. V okresním kole vědomostní a sportovní soutěže
„Labyrint“ jsme obsadili krásné čtvrté místo. Naši sportovci se rovněž úspěšně zúčastnili
dětské olympiády v Náměšti, odkud přivezli několik medailí. Na školním výletě v Permoniu
v Oslavanech jsme opět hledali a plnili spoustu úkolů, které si pro nás tentokrát přichystali
místní permoníci. Naše snaha byla odměněna dárky a cennými kovy. Závěrem bychom Vám
rádi popřáli krásné slunečné letní dny.
kolektiv ZŠ Kralice
Zdravíme ze školky!
Ani jsme se nenadáli a už je tu pomalu konec školního roku. Všichni se těšíme na prázdniny
a na teplíčko. A co se od posledního psaní u nás ve školce událo?
Začátkem dubna jsme navštívili představení „ O velikonočním čtyřlístku“ v divadle Pasáž
v Třebíči. Velikonoční skřítek ztratil barvičky, které se vydal hledat se svými kamarády. 11.
4. jsme ve školce prožili společně s rodiči Velikonoční dílničky. Každý měl možnost si vyrobit
spoustu velikonočních výrobků. Nechybělo ani typické zdobení velikonočních perníčků,
zazpívali jsme i několik velikonočních a jarních písní a domů jsme si s radostí odnesli krásné
výtvory. 27. 4. jsme ve školce prožili trošku netradičně, účastnili jsme se výukového projektu
„Človíček a jeho maminka planeta Země“. Projekt byl o malém človíčku, který se narodil
v lese v domečku z mechu a větviček, jeho maminka je planeta Země a tatínek Slunce a celý
vesmír.
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Povídání o planetě zemi se nám moc líbilo a dozvěděli jsme se spoustu neznámých
a zajímavých věcí. V pátek 28. 4. proběhl ve školce čarodějnický den. Hned ráno se ve třídě
začali scházet čarodějové a čarodějky, kouzelníci a kouzelnice. Celé dopoledne jsme prožili
soutěžením, tancem a zpěvem.
17. 5. jsme přichystali pro maminky besídku, kde jsme maminkám, babičkám, tatínkům
a dědečkům zazpívali, zatančili a řekli spoustu básniček a hlavně předali maminkám z lásky
vlastnoručně vyrobené dárečky a upečené buchty. 24. 5. jsme jeli všichni na výlet na hrad
do Dolních Kounic, kde jsme po stopách hradního strašidla poznávali své dovednosti,
prožívali různá dobrodružství při plnění úkolů, hledání indicií, hradních klíčů, které nás dovedly
k hradnímu pokladu.
Už nás jen čeká spaní předškoláků ve školce a rozloučení s předškoláky, kteří po prázdninách
usednou do školních lavic.
No a za chvílí už je před námi volno, dovolené s rodiči a sluníčko. Přejeme krásné prázdniny
plné sluníčka a pohody.
děti a kolektiv MŠ Kralice

Čarodějnický den v MŠ

Návštěva dětí z MŠ u hasičů
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Hasiči Kralice nad Oslavou
JSDHO: V uplynulém jarním období byla naše jednotka povolána
k 5 ostrým zásahům a 1 taktickému cvičení:
- 14. dubna odpoledne – požár lesního porostu v Kralicích (na „Velkém
poli“).
Zde jsme zasahovali spolu s profesionálními hasiči z Náměště.
U výjezdu byla přítomna naše Tatra 815, Volkswagen a Avia. Požár se naštěstí, díky brzkému
kontaktu tísňové linky, dostal velice rychle pod kontrolu.
- 21. dubna odpoledne – požár lesního porostu v Ocmanicích.
V tomto případě jsme vyjížděli s naší Tatrou 815 a při příjezdu naší jednotky byl oheň téměř
uhašen od náměšťských kolegů.
- 2. května dopoledne – cvičení záchrany při pádu vojenského vrtulníku v Hartvíkovicích.
Tady se naše jednotka účastnila s Tatrou 815 a byla zde pro případ první pomoci zraněným
a prohledávání místa pádu vrtulníku.
- 15. května večer – požár autobusu v Kralicích (v ul. „Třebíčská“).
Naštěstí nedošlo k žádnému zranění u cestujících. Naše jednotka řídila dopravu až
do pozdních večerních hodin a pomáhala s úklidem po zásahu.
- 19. května odpoledne – požár auta v Kralicích (v ul. „Nad Kralickým kopcem“).
Požár vznikl v jednom z vozidel v prostorách STK, naštěstí nešlo o nijak závažnou událost.
- 15. června dopoledne – požár trávy a textilu u železniční trati v katastru obce Březník.
Kraličtí hasiči se dostali na místo jako první a požár ihned dostali pod kontrolu, po příjezdu
náměšťských kolegů již nebylo co hasit, byla provedena kontrola požářiště.
Tímto chci všem našim členům výjezdové jednotky poděkovat za dobře odvedenou práci.
Jak těm, co vkládají spoustu energie do příprav naší techniky, tak i těm, co vyráží k zásahům.
SDH: V této, již uplynulé jarní sezóně, jsme kromě zásahové činnosti věnovali hodně
energie především pravidelné práci s naší hasičskou mládeží.
V sobotu 8. dubna uspořádali hasiči po obci sběr starého železa a kovového šrotu.
Nasbíralo se přes 3 400 kg železného šrotu. Finanční výtěžek z této akce bude opět použit
na pořízení potřebného vybavení hasičské jednotky. Všem dárcům za přispění tímto děkujeme.
V neděli 30. dubna vypomáhali při stavění hranice a zajišťování občerstvení při „Pálení
čarodějnic“ ve Chmelencích.
V sobotu 27. května odpoledne uskutečnili tradiční akci Den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici a soutěž mladých hasičů. Letošní soutěž měla opět zastoupení ve všech
3 věkových kategoriích - družstva přípravek, mladších i starších žáků (tentokrát s rekordní účastí
15 soutěžních družstev). Změřit si své síly a zdatnost s našimi družstvy k nám tentokrát zavítala
družstva mladých hasičů SDH Studenec, Rapotice, Vysoké Popovice, Mohelno a Němčice.
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Mezi přípravkami byla ta naše suverénně nejlepší, naše dvě družstva mladších žáků
v konkurenci 9 týmů obsadila 2. a 3. místo, starší žáci 4. místo. Tento nevšední sportovní
zážitek byl u přítomných zpestřen posezením s občerstvením v prostorách zbrojnice.
V úterý 13. června dopoledne navštívily hasičskou zbrojnici děti z MŠ. Dětem byla
přiblížena práce hasičů a ukázána současná i historická technika. Poté děti dostaly možnost
si také práci s hadicí a vodou vyzkoušet. Podzimní část sezóny pro mladé hasiče začne hned
od září v obvyklých časech.
O víkendu 17. a 18. června zajišťovali občerstvení a posezení při kralické pouti.
Naši mladí hasiči se zúčastní soutěže v požárním útoku v sobotu 24. června v Horních
Lhoticích (v rámci Žďárské ligy) a v sobotu 1. července okrskové soutěže v Lesním
Jakubově.
Děkujeme nejen všem svým členům za vytrvale neúnavnou a obětavou práci, ale
také vám, našim spoluobčanům, za vaši stálou přízeň, pomoc a podporu při naší práci
(www.sdhkralice.webnode.cz)
Jakub Kolek, za výbor SDH Kralice

Den otevřených dveří a závody mladých hasičů

FC Kralice nad Oslavou
Opět po čtvrtroce zdravím všechny příznivce sportu, obzvlášť pak zeleného trávníku.
Od vydání posledního čísla zpravodaje nám skončila jarní část sezony 2016/2017. Kralický tým
mužů si v ní vybojoval slušnou pozici a reálnou šanci na postup do třetí třídy (poslední utkání
proběhlo po uzávěrce zpravodaje). Také jsme uspořádali oslavy 85. výročí fotbalu v Kralicích,
které se konaly 24. června. O jejich průběhu budeme informovat v příštím čísle.
Ani o prázdninách náš klub nezahálí, a uspořádá letos již tradiční Memoriál Miroslava
Novotného. Ten se bude konat 22. července na fotbalovém hřišti. Opět jsou zváni jak aktivní
účastníci, tak i fanoušci a celé rodiny s dětmi.
Za náš klub Vám přeji v nadcházejícím prázdninovém období příjemně strávené dovolené,
hezké počasí a spoustu krásných zážitků.
Michal Nekuda,
místopředseda FC Kralice nad Oslavou
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JK Stáj Honzík Kralice
Sportovní sezónu 2017, v našem jezdeckém paradrezurním stylu, jsme letos zahájili
soustředěním v Hradištku u Sadské ve dnech od 17. do 19. 3. 2017 s francouzskou
trenérkou Katy, Honzíkem a Codamem. Získali jsme mnoho cenných rad. První tréninkový
den dostal Honzík od francouzské trenérky pochvalu, že udělali s Codamem velký pokrok,
což nás moc potěšilo, ale jak už to tak bývá, druhý den byli Codam i Honzík unavení a už se
nechválilo, naopak, bylo nám řečeno, že je třeba ještě hodně trénovat a pracovat na koníčkovi
než bude moci vyjet na závody do zahraničí. Tato zpráva nás sice zamrzela, ale v tréninku
pokračujeme pilně dál pod vedením paní trenérky Ing. Renaty Sedláčkové z Rosic. Tréninková
spolupráce je výborná, paní trenérka nám pomáhá, přemýšlí o nových postupech práce a jak
výkony u koně a Honzíka co nejvíce zlepšit. Tato práce a tento přístup Honzíka moc baví,
na tréninky se těší a tak z toho máme všichni velkou radost a věříme, že tato práce a velká
snaha bude po zásluze odměněna.
Honzíkovi první paradrezurní závody byly v neděli 16. 4. 2017 v Herouticích kde
s Codamem získali 3. místo. Poté jsme se vypravili na drezurní závody se zdravými jezdci
do Moravan u Brna, kde se Honzík s Codamem umístili na 7. místě, tedy v polovině startovního
pole, což je pěkný výkon, protože svoje síly s ním měřili zdraví jezdci a jezdkyně. Já se přidala
se svojí klisnou Lilií a získali jsme 3. místo a v další soutěži 5. místo. Na náš první letošní výjezd
musím říci, velká spokojenost.
V neděli 7. 5. 2017 jsme se vypravili na drezurní závody se zdravými do Vyškova. Honzík
a Codam získali 5. místo a já s Lilinkou 4. místo, každý ale v jiné soutěži s jinou obtížností.
Ve dnech od 27. 5. do 28. 5. jsme se zúčastnili drezurních a paradrezurních závodů
v Herouticích, kde se Honzíkovi moc dařilo. Vyhrál!!! Získal krásný pohár k prvnímu
místu. Pocit obrovského štěstí a slzy dojetí se nám všem lesky v očích. Za dobře odvedenou
práci a pořádnou dřinu byli Honzík s Codamkem odměněni. Další závodní den Honzík získal
krásné 2. místo.
Co náš ještě čeká?
Nyní především MISTROVSTVÍ ČR v paradrezuře
a drezuře v BRNĚ na PANSKÉ
LÍŠE v Soběšicích ve dnech
od 12. do 16. 7. 2017,
srdečně vás zveme, není to
letos daleko, tak by nás Vaše
podpora a účast velmi potěšila!
Drezurní a paradrezurní
šampionát bude o prázdninách ve Zduchovicích
od 28. 7. do 30. 7. 2017
a ukončení sezóny bude
finále
paradrezurního
a
drezurního
poháru
v Hradištku u Sadské
ve dnech od 15. 9. do 17. 9.
2017.
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Na XIV. Setkání přátel koní se můžete těšit v sobotu 23. 9. 2017. Loni nám počasí
přálo, tak jsme opět zvolili zářijový termín. Doufáme, že podmínky budou vhodné a přístupové
komunikace v obci a louky budou dostupné. Pokud ne, tak bychom závody museli odložit
na příští rok. Tak uvidíme.
Přejeme vám krásné, kouzelné léto a užijte si ve zdraví prázdniny a dovolenou! J
členové JK Stáj Honzík Kralice

Tenisový turnaj dětí ve dvouhře
Letošní letní tenisová sezóna byla odstartována v Kralicích nad Oslavou v sobotu 20. 5.
2017, kde se uskutečnil turnaj dětí v minitenise. 18 hráčů a hráček bylo rozděleno do tří skupin
podle věku a výkonnosti. Všechny děti i rodiče spojovala i přes chladné počasí radost ze hry
a dobrá nálada. Zápasy to byly velmi vyrovnané a děti odvedly super výkony.
Nejmladší skupina: 1. Říhová Barbora, 2. Kratochvíl Adam, 3. Malý Matyáš
Prostřední skupina: 1. Rous Dominik, 2. Čečil Tomáš, 3. Cejnková Nela
Starší skupina: 1. Križanová Nikola, 2. Šanderová Tereza, 3. Horníčková Tereza
Turnaj proběhl za podpory TJ Sokol Kralice, f. Kavyl spol. s r.o., Oslavan, kterým patří
za podporu tohoto turnaje velký dík. Stejně tak patří poděkování trenéru Jiřímu Kabátovi
a rodičům, kteří své děti v tenise podporují.
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Pouť v Horních Lhoticích – mše sv. 4. 6. 2017

Pouť v Kralicích – mše sv. + průvod Božího Těla 18. 6. 2017

Pouť v Kralicích – lunaparkové atrakce 18. 6. 2017
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