říjen 2018

Výlet na Práchovnu - letní noc.

Výlet na Práchovnu - 25. 8. 2018.

Muzejní den - 22. 9. 2018.
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Vážení spoluobčané,
před 100 lety – 28. října 1918 nadešel po staletích den, kdy český, ale i slovenský národ mohl
svobodně rozhodnout o svém dalším osudu po zveřejnění nóty rakouského ministra zahraničí
Andrášího přistupující na požadavek amerického presidenta Wilsona, aby RakouskoUhersko ponechalo rozhodnutí o budoucnosti na svých národech, lid reagoval způsobem,
který nenechával nikoho na pochybách o dalším vývoji událostí.
Shromážděné davy v Praze, ale i na dalších místech republiky, provolávaly slávu
samostatné republice T. G. Masarykovi a Wilsonovi. Lidé zpívali národní hymnu, strhávali
rakouské výsostné znaky a zdobili domy červenobílými prapory. Národní výbor československý
se tehdy k národu obrátil provoláním těmito slovy: „Lide československý, tvůj odvěký sen se
stal skutkem, stát Československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných svobodných
kulturních států světa. Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny
tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná
tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním
bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje tvé kroky do nového života, tvůj vstup do země zaslíbené,
zachovej štít čistý, jako jej zachovalo tvé národní vojsko československé legie.“
Českoslovenští vojáci zcela nesporně patřili mezi ty, jimž národ mohl být nejvíce vděčný
za příchod dne, v němž po třech století politické nesvéprávnosti mohl na konci čtyřletých
útrap první světové války dosáhnout splnění svých tužeb. Když profesor Masaryk koncem
roku 1914 zahájil v zahraničí odbojovou akci proti Rakousku, stavěl její program především
na víře v odhodlání českého člověka obětovat i svůj život zápasu za národní svobodu.
Česká nevole vůči Rakouskému a Německému militarismu, který rozpoutal první světovou
válku, se neprojevila jen odporem k rukování do rakouské armády dezercemi i dobrovolným
přecházením do nepřátelského zajetí, ale i v budování vlastní demokratické národně
osvobozenecké armády v zahraničí, jejímiž příslušníky byli i naši spoluobčané.
Českoslovenští legionáři totiž byli jednou z hlavních sil, které se zasloužily vedle činnosti
našich tehdejších předních politiků o vznik samostatného Československa a vytvořili na
dlouhou dobu tradici nejen národního, ale i ideového a mravního obsahu. Ne náhodou ministr
Jaroslav Stránský v jednom ze svých rozhlasových projevů z Londýna za druhé světové
války nazval ducha legií projevem nejlepší tradice našich politických a kulturních dějin.
Legionáři ztělesňovali jak statečnost vůči nepříteli, tak také oddanost Masarykovským
ideálům moderní demokracie a svobody. V odkazu těchto ideálů, za které bojovali a umírali
vojáci prvního i druhého československého odboje, leží i dnes význam státního svátku 28.
října, kdy tento svátek provázel náš národ v dobách dobrých i zlých, celými našimi moderními
dějinami.
Stejně tak i letošní výročí vzniku samostatného Československého státu je pro nás
příležitostí k tomu, abychom si uvědomili, že návraty k historii jsou zdrojem poznání a
umožňují nám lépe se orientovat v současné situaci v naší společnosti, kdy stejně tak, jako
více než před sto lety, i dnes stále platí postuláty zakladatelů Československého státu T. G.
Masaryka a Edvarda Beneše.
starosta obce
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-

v sobotu 25. srpna se za 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 7. září mělo opět po roce své zastavení loutkové divadlo pro děti v rámci „Malého
festivalu loutky“ z Nadace ČEZ

-

v sobotu 22. září se uskutečnil v Památníku, v kostele, v tělocvičně ZŠ a na tvrzi letošní
Muzejní den - den tiskařů

-

letošní Martinské hody se v Kralicích uskuteční v sobotu 10. listopadu 2018 (bližší
informace na plakátku na zadní straně zpravodaje)

-

uzávěrka příštího čísla obecního zpravodaje bude v pondělí 10. prosince 2018

-

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 ZASTUPITELSTVA OBCE na volební období 2018 až 2022
- 5. až 6. října 2018
Volby do SENÁTU PARLAMENTU ČR na volební období 2018 až 2024
- 5. až 6. října 2018 (1. kolo), 12. až 13. října 2018 (2. kolo)
- v naší obci je pro tyto volby 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 14.00 – 22.00, v SOBOTU 8.00 – 14.00

V obci Kralice n. Osl. pro volby do zastupitelstva obce podalo svou kandidátní listinu
celkem 6 politických subjektů (dle vylosovaných čísel):
1.

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

2.

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

3.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI (SPOZ)

4.

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

5.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (KDU-ČSL)

6.

„Naše obec - náš domov“

Pozn.
Doplnění k minulému číslu zpravodaje ke schválenému rozpočtu na rok 2018:
-

v kapitole příspěvků organizacím - 100 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Jinošov
(částka schválena v rozpočtu již v r. 2017, ale nebyla farností uplatněna, převedena tedy
do rozpočtu pro letošní rok 2018)
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Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce ze zasedání
-

od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny června) se uskutečnilo 1 zasedání
zastupitelstva obce - 6. září 2018

č. 4/2018:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

odkoupení podílu ve výši 1/65 pozemku p.č. 2041 v k.ú. Kralice nad Osl. za cenu 100,- Kč

-

odkoupení pozemků p.č. 1672/9 o výměře 247 m2 - ostatní plocha, p.č. 1672/79 o výměře
91 m2 - orná půda, p.č. 1672/116 o výměře 1246 m2 - orná půda a pozemek 1672/117
o výměře 1526 m2 – orná půda v k.ú. Kralice nad Osl. za cenu 20,- Kč za 1 m2, celkem
62 200,- Kč

-

Metodiku prodeje stavebních parcel lokalita „Na Horkách“ (zpracovanou AK Mgr. Janou
Zwyrtek Hamplovou) a ukládá starostovi obce podle ní v procesu prodeje postupovat.
Metodika prodeje stavebních parcel lokalita „Na Horkách,“ je zveřejněna od 10. 9. 2018 na
webových stránkách Obce Kralice nad Oslavou

-

rozpočtové opatření č. 3/2018 týkající se úpravy rozpočtu na zřízení nového odběrného
místa k distribuční soustavě E.ON ve výši 137 500,- Kč (pro nový odběr v lokalitě „Na
Horkách“)

-

zveřejnit záměr obce odprodat pozemek p.č. 79/3 v k. ú. Kralice nad Osl.

-

označení místních komunikací dodatkovou tabulkou ke značkám do 3,5 t, ukládá starostovi
obce značení projednat s dotčenými orgány a místní komunikace touto značkou označit

Zastupitelstvo obce zamítlo:
-

žádost o příspěvek ve výši 10 000,- Kč na zadluženou Obec Prameny
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Dne 25. 8. 2018 proběhlo v rámci Výletu na
Práchovnu soutěžní odpoledne pro děti. Po velmi
horkém létě se trochu ochladilo a tak počasí bylo velmi
příjemné. Překvapilo nás, že v 15.30 hod, kdy soutěže
začínaly, nebyly přítomny skoro žádné děti. Ale postupně
přicházely, nemusely tak čekat na start a vše probíhalo
v poklidném tempu. Když už delší dobu - asi 20 minut
- žádné dítě nepřišlo, rozhodli jsme se akci ukončit.
K našemu překvapení, až jsme zrušily stanoviště, přišlo
ještě asi 10 dětí. Bylo nám to líto, ale bylo již asi 2 hodiny
po ohlášeném začátku akce. Dětem jsme dali alespoň
ceny útěchy a věříme, že si přijdou zasoutěžit příště.
Soutěží se aktivně zúčastnilo 62 dětí. Poděkování Obci
Kralice za zakoupení cen a pití pro děti, a samozřejmě
všem, kdo s organizací soutěžního odpoledne pomohli.
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Za SPOZ Jana Nekudová

Zdravíme ze školy!
Po dlouhém a suchém létě nám začal konečně nový školní rok. Do lavic první třídy zasedlo
letos šest prvňáčků a při slavnostním přivítání, které se konalo 3. září v naší škole, byli hlavními
hvězdami programu. Od pana starosty se jim dostalo vlídného přivítání do nového začátku
školních povinností a dostali mnoho pěkných dárků, které ani nešlo unést. Nyní, když se
školní rok už trochu rozběhl, vám musíme s radostí sdělit, že se všem prvňáčkům ve škole líbí
a starším žákům snad také. Čeká nás totiž spousta akcí, které pro děti plánujeme. Již každoroční
tradicí se stalo přespání ve škole na motivy Halloweenu, které se uskuteční před podzimními
prázdninami. Také čekáme na příznivý vítr, abychom mohli vypustit draky při Drakiádě.
V letošním roce jsme se rozhodli pomocí preventivně-vzdělávacích akcí podporovat ve
spolupráci se Střediskem výchovné péče rozvoj sociálních vazeb a utváření zdravého kolektivu,
čímž se předchází sociálně patologickým jevům. Ve spolupráci s Policií České republiky si žáci
vyzkouší modelové situace, které jim pomohou v nebezpečných situacích zachovat chladnou
hlavu. Před námi je tedy školní rok nabitý nejen novými vědomostmi, ale i spoustou zážitků.
Všem žákům přejeme hodně úspěchů a rodičům pevné nervy. Děkujeme všem za spolupráci.
I v letošním školním roce se zapojíme do soutěže sběru papíru, který budeme ve škole vybírat
na konci května - myslete na nás.
Kolektiv ZŠ
Ahoj ze školky!
Všechny opět zdravíme u prvního psaní po prázdninách. Prázdniny jsme si všichni náramně
užili, máme plno zážitků a hezkých vzpomínek, ale už jsme se těšily do naší školky. A co nás
ve školce čekalo? Úplně nová třída, ve které se nám moc líbí a hlavně hračkám už bylo po nás
moc smutno… Máme zase plno príma nových kamarádů a ve školce je nás celkem 41 dětí
a z toho 14 předškoláčků. Čeká nás další školní rok plný legrace, ale co všechno zažijeme,
Vám napíšeme zase v dalším povídání. Doufáme, že nám počasí bude přát a užijeme si všichni
krásný a teplý podzim!
Děti a kolektiv MŠ Kralice
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MUZEJNÍ DEN 2018
V sobotu 22. 9. 2018 se uskutečnil další
Muzejní den. Zahájení proběhlo u pomníku
Bible kralické, kde zúčastněné přivítal náš pan
starosta, zástupkyně Moravského zemského
muzea Brno a radní Kraje Vysočina. Program
začal hudebním vystoupením místního
Chrámového sboru od sv. Martina. A dále si
každý mohl vybrat z bohatého programu různé řemeslné dílny, výstavy, přednášky,
prohlídka Památníku Bible kralické…
Program byl pro dospělé i děti. Poslední
letní den se velice vydařil, krásné počasí
a bohatý program přilákal téměř 400
návštěvníků, nejen z blízkého a dalekého
okolí, ale také spoustu spoluobčanů. Jako
vždy se na této akci podílela skupina lidí,
ze spolků, církví, organizací, kteří mají
zájem, aby se naše slavná historie, spojená
především s Biblí kralickou, každoročně
v září připomněla. Letos byl program bohatší
o krásné hudební vystoupení místního
Chrámového sboru. Moc jim všem děkujeme

a budeme se těšit, že je i v příštím roce při
další kulturní akci uslyšíme. Příští rok uplyne
50 let od otevření budovy Památníku Bible
kralické, takže i tuto událost si připomeneme
s Muzejním dnem 2019.

Pokud chcete vidět fotografie z letošního Muzejního dne, lze na http://na-kralicke-tvrzi.
webnode.cz
Monika Doležalová, Památník Bible kralické
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Hasiči Kralice nad Oslavou

JSDHO: V uplynulém letním období byla naše jednotka povolána ke
4 ostrým zásahům:
- 17. července před polednem - nahlášený požár porostu u RD v Kuroslepech
- 1. srpna v noci – nahlášený požár RD a osobního automobilu v Kralicích
- 29. srpna odpoledne – nahlášený požár hromady dřeva v lese na katastru Lesního Jakubova
- 12. září odpoledne – planý poplach u kolejí v Kralicích
SDH: Od poloviny září nám 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 3. tř. ZŠ): pondělí od 16.40 do 17.20 hod.
- STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 4. 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

Kynologický klub Kralice nad Oslavou

Stále se k nám hlásí noví členové. Klub nyní čítá 30 členů. Výcvik probíhá v neděli
od 9 hod., kdy k nám jezdí lektorka Zuzana ze Starče. Probíhá také i školička pro začátečníky,
kde vám poradíme jak s výchovou, tak i s krmením. Je zde možno si i objednat kvalitní krmení
pro pejsky. Každý týden zde probíhají „kousací dny“ - jezdí sem figuranti ze Žďáru n. Sáz.
a Moravských Budějovic. Naše členka Lucie Okruhlicová se zúčastnila MM ČKNO 2018 v Horní
Bříze, kde nás skvěle reprezentovala. Naši členové se zúčastňují závodů, skládají zkoušky
a zúčastňují se seminářů. Na cvičišti se stále něco opravuje.
Adolf Jašek, předseda klubu
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FC Kralice nad Oslavou
Opět po čtvrt roce zdravím všechny příznivce zeleného pažitu. Od minulého čísla zpravodaje
v našem klubu proběhly dvě podstatné události. Tou první byl již tradiční Memoriál Miroslava
Novotného v minikopané. Letos jsme pořádali již desátý ročník. Celý den nám přálo počasí,
a tak se pobavili i děti, pro které byly připraveny soutěže a skákací hrad.
Na hřištích se představilo třináct týmů, které svými výkony dokázali strhnout i pobavit
fanoušky. Ve finálovém utkání proti sobě nastoupily týmy Sobiči a Schulinova Voda. Vítězství
pro sebe, po výsledku 3:0, získali hráči Schulinovy Vody. V souboji o třetí místo pak po penaltách
vyhráli hráči Nové Vsi nad Bubu teamem. Věřím, že si letošní turnaj užili nejen hráči, ale i děti
a fanoušci a již nyní se všichni těšíme na příští rok, kdy načneme již druhé desetiletí našeho
Memoriálu. Také bych na tomto místě rád poděkoval všem sponzorům letošního ročníku.

Druhou podstatnou událostí pak bylo zahájení nové sezony 2018/2019. V této sezoně se
náš klub účastní soutěže ve IV. třídě skupiny A. Bohužel již od úvodních utkání nás provází
vysoká marodka a s tím i spojený nedostatek hráčů. Této situace by mohli využít ti z Vás,
kteří by se rádi zapojili do dění na hřišti. Veškeré informace Vám rád poskytne předseda klubu
(Jaroslav Chadim), nebo přijďte na víkendové utkání či úterní, páteční tréninky (od 18:00).
Věřím, že se nám společně podaří udržet kralický fotbal a opět ho dostaneme do podvědomí
občanů, kterým tato dlouholetá kultura v obci není lhostejná.
Všem přeji krásně strávený podzim a uvidíme se na zeleném pažitu.
Michal Nekuda, místopředseda FC Kralice

Jezdecký klub Stáj Honzík Kralice nad Oslavou
Na letošní sportovní sezónu se Honzík s Codamem pilně připravovali, trénovali a těšili se
na závody, ale bohužel už začátek byl špatný. Před mezinárodními závody koník okulhal, takže
se jet nemohlo. Codam se uzdravil a trénovali s Honzíkem dál. Společně pak vyjeli na závody
do Heroutic, které se konaly 19. a 20. května 2018. Honzík byl od rozhodčích pochválen, že
úloha byla plynulá a pěkně provedená a byl za ni ohodnocen 63 % a získal 1. místo. Další den
se Codamovi už moc nechtělo a získali 4. místo a 61%. Celkově to byla skvělá motivace do
další práce.
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K velké smůle pro nás všechny, ale hlavně pro Honzíka, byl úraz hlavy, který se mu stal
v neděli 27. 5. při chystání Codama na trénink. Honzík byl pak 3 týdny v nemocnici v Třebíči.
Díky své pevné vůli, lékařům a rodičům to zvládl. Ježdění má zakázané, tak se teď o koníčky
stará, krmí, vodí je na pastvu a po všech vyšetřeních se pak rozhodne, co bude dál. Z tohoto
důvodu jsme již na žádných závodech nebyli a ani jsme závody v Kralicích nepořádali. Moc
Honzíkovi všichni přejeme, aby se zas mohl vrátit do sedla!
Prosba: Nekrmte koně ve výběhu, nevstupujte do ohrady, ať nedojde k úrazu a buďte
opatrní na ohradník, bývá zapnutý, když jsou koně venku, hlavně kvůli malým dětem.
Děkujeme!
Hana Mášová a Jan Rous,
členové JK Stáj Honzík

Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
chceme Vás seznámit s naší prací za běžný rok. V březnu jsme si udělali společnou
oslavu MDŽ členů i nečlenů, kde nám účinkovaly děti ze ZŠ Kralice a přišla nám zahrát kapela
Sebranka. Rádi jsme si s ní zazpívali. Také jsme vyráběli velikonoční dekoraci. Ke Dni matek
nám přišly zazpívat děti z MŠ Sudice.
V září jsme uskutečnili zájezd pro členy i nečleny klubu seniorů do zámku Boskovic a Lysic
- zahrada a skleníky. Zájezd se všem líbil a všichni jsme byli spokojeni, i když pro někoho byl
trošku náročný. Věříme, že takových zájezdů budeme moci konat více.
Klub seniorů
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Zájezd Klubu seniorů do Boskovic a Lysic

Pozvánka na cvičení

„JEDINOU KONSTANTOU NAŠEHO ŽIVOTA JE ZMĚNA-POHYB“
Všem těm, kteří se chtějí v dnešní uspěchané době zastavit a pro sebe něco příjemného
udělat, je určené pozvání na společné cvičení TERAPIE POHYBEM. Potkávat se budeme
v tělocvičně kralické školy, vždy v úterý v čase 17:45 – 18:45. Začínáme 2. 10. 2018.
Čekají nás lekce pilates inspirované dalšími podobnými směry (jóga, qigong apod.), které
mají na náš celkový zdravotní stav příznivý účinek, více nám umožňují vnímat svoje tělo
a tím i sami sebe. Nebudou chybět ani krátké relaxace. Lekce zpestříme tréninkem s posilovací
gumou – therabandy.
Pilates je metoda, která kombinuje posilování a protahování svalů, společně s dýcháním
buduje pevný střed těla a rovnováhu svalově kosterního systému. Zlepšuje správné držení těla,
stabilitu, koncentraci, koordinaci, sílu. Pohyby vedeme plynule, bez švihu. Pilates přirozeně
tvaruje naše tělo, nejen zvenku (jako některé druhy cvičení), ale hlavně zevnitř.
Zvány jsou všechny věkové skupiny, cviky jsou variabilní s různou obtížností. Karimatku,
menší ručník s sebou.
Těší se Dita Seiferová
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