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a oslava MDŽ
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-

připomínáme občanům, kteří ještě neuhradili poplatky za psy a komunální odpad, že je
mají možnost uhradit také bezhotovostním převodem na číslo účtu obce, kde variabilním
symbolem bude vaše číslo popisné (u adres v místní části Horní Lhotice přidat před
č. p. nulu)¸ banka: ČSOB, kód banky: 0300, číslo účtu: 111226707

-

připomínáme občanům nutnost uzavření smlouvy a uhrazení platby za nájem hrobového
místa (na období 1. 1. 2017 až 31. 12. 2026)

-

finanční výtěžek z Adventního koncertu smyčcového orchestru Cantorum ze dne
18. prosince činil 3 258 Kč a byl věnován hudebnímu oboru ZUŠ Náměšť n. Osl.

-

5. března odpoledne se v kralické sokolovně uskutečnilo divadelní představení „Limonádový
Joe“ sehrané ochotníky z Budišova, kteří nám tak připravili velmi pěkný nevšední umělecký
zážitek, který si nenechalo ujít celkem 71 návštěvníků

-

od začátku dubna budou v kanceláři OÚ k prodeji povolenky k chytání ryb na rybník
Pivovárek (1 kg ryb za 80 Kč)

-

3. dubna od 18 hod. se v kralické sokolovně uskuteční beseda s projektantem a dodavatelem
stavby ohledně budování Kanalizace a ČOV v naší obci

-

ve dnech 23. - 28. května se v Náměšti n. O. uskuteční VI. Regionální olympiáda dětí
a mládeže 2017 (určena pro žáky 4. až 9. tříd ZŠ, studenty SŠ a mládež do 21 let),
přihlášky jsou k dispozici v základních školách, popřípadě je možno ji stáhnout z webu obce
www.kralicenosl.cz nebo webu DDM Náměšť www.namestddm.cz, nutné vyplnit
a odevzdat přihlášku do DDM v Náměšti nejpozději do 12. dubna (bližší informace
s rozpisem soutěží na webu obce)

-

tradiční Den dětí se uskuteční v sobotu 27. května od 10 hod. na dětském dopravním hřišti
„Palouček“ za DPS
- slavení našich poutí:
Horní Lhotice - neděle 4. června (slavnost Boží hod svatodušní),
poutní mše sv. v 10:00 hod.
Kralice nad Oslavou - neděle 18. června (slavnost Božího těla),
poutní mše sv. v 10:00 hod.

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 1. června 2017 v 18 hod.,
tentokrát však v hasičské zbrojnici v Horních Lhoticích

-

uzávěrka příštího čísla zpravodaje proběhne v pondělí 12. června 2017

FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
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Částečný výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce
- od uzávěrky minulého zpravodaje (od poloviny prosince) se uskutečnila 2 zasedání
zastupitelstva obce - 15. prosince 2016 a 7. března 2017
č. 5/2016 - z 15. prosince 2016:
Zastupitelstvo obce schválilo:
-

předsedkyní finančního výboru p. Ing. Moniku Obrovou, členem p. Jiřího Havránka

-

úpravu rozpočtu pro rok 2016 a to rozpočtové opatření 1 – 3 dle předloženého návrhu

-

úpravu rozpočtu o částku 135 000,- Kč na zakoupení hasičské stříkačky pro lhotické
hasiče

-

rozpočtové provizorium pro rok 2017 do výše 1/12 skutečnosti předcházejícího období
pro každý příslušný měsíc v oblasti provozních nákladů

-

uzavření smlouvy s Českou spořitelnou ve smyslu znění návrhu smlouvy o úvěru č.
11126/16/LCD/ na poskytnutí úvěru ve výši 20 milionů Kč pro financování podílu Obce
Kralice nad Oslavou na projektu svazku Vodovody a kanalizace Jasinka „Kanalizace
a ČOV Kralice nad Oslavou.“ Pověřuje starostu obce uzavřením výše uvedené smlouvy
o úvěru s Českou spořitelnou.

-

výroční zprávu ZŠ a MŠ Jana Blahoslava Kralice nad Oslavou za školní rok 2015/2016

-

směnu pozemku p.č. 1443/4 s majitelem pozemků 1438/3 a 1443/6 v k.ú. Kralice nad
Oslavou za předpokladu zachování předkupního práva obce

-

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro TJ Sokol a Římskokatolickou farnost
Jinošov

-

inventarizační komisi ve složení: Soukop Pavel, Peťová Ludmila, Ing. Obrová Monika

-

závěrečné účty za rok 2015 Mikroregionu Chvojnice, Svazku obcí pro komunální služby,
Vodovody a kanalizace Třebíč, Vodovody a kanalizace Jasinka

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce pověřilo:
-

radu obce prováděním rozpočtového opatření na straně příjmů a to i nad 100 000,- Kč

-

starostu obce k učinění potřebných kroků k uzavření smlouvy se Státním fondem životního
prostředí na poskytnutí půjčky ve výši 15 milionů Kč na financování projektu „Svazek
Jasinka - kanalizace a ČOV, 2. fáze.“

Zastupitelstvo obce odložilo:
- projednanou Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunální odpad a doporučilo
vypracovat podklady potřebné k dalšímu projednání v průběhu příštího roku
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č. 1/2017 - ze 7. března 2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce Kralice nad Oslavou za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

rozpočet obce pro rok 2017 dle jednotlivých kapitol v předloženém znění

-

výkupy pozemků v lokalitě „Lhotická“

-

finanční úhradu všech projektů kanalizačních přípojek

-

příspěvky organizacím a spolkům (Římskokatolická farnost Jinošov 100 000 Kč,
TJ Sokol Kralice 100 000 Kč, TJ FC Kralice 52 000 Kč, Kynologický klub Kralice 15 000 Kč,
JK Stáj Honzík 10 000 Kč, Klub seniorů 5 000 Kč)

-

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 95/58 a 95/59 v k.ú. Kralice nad Oslavou

-

zveřejnění záměru odprodeje pozemku p.č. 1229 v k.ú. Horní Lhotice

-

termín příštího zasedání zastupitelstva obce 1. 6. 2017 v Horních Lhoticích
Zastupitelstvo obce odložilo:

-

žádost o koupi pozemku p.č. 1828/6 v k. ú. Kralice nad Oslavou
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Dne 7. 1. 2017 se v naší obci uskutečnila tradiční Tříkrálová sbírka. I když počasí bylo
velmi mrazivé, byl krásný den a tak se nám chodilo celkem dobře. Letos se sbírkou poprvé
pomáhali hasiči, a protože se jich sešlo opravdu hodně, obcházení naší obce netrvalo tak
dlouho jako v předešlých letech. I když každý rok se v naší obci vybere úctyhodná částka,
letos byla opět vyšší než v loňském roce. Při Tříkrálové sbírce se v tomto roce vybralo
34 160 Kč.
Velké poděkování všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli a samozřejmě hlavně
obrovské díky Vám, dárcům, kteří stále více dáváte najevo, že Vám není lhostejný osud
potřebných a přispíváte na služby, které zlepšují kvalitu jejich života. Pro nás je to krásná
motivace za rok Vás opět navštívit se žádostí o pomoc.
Jako každoročně i v letošním roce pro Vás kromě vítání občánků chystáme akce, které
už patří k tradičním a na kterých se setkáváme. Ráda bych připomněla i to, 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.
Za SPOZ Jana Nekudová
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Zprávičky ze školy a školky
Jaro zaťukalo na vrátka a snad už ta zima odejde pryč. Ale že jsme si zimu letos opravdu
užili - bobovali jsme a s radostí jsme stavěli jednoho sněhuláka za druhým a musíme uznat,
že se nám to moc dařilo.
V lednu za námi přijelo Maňáskové divadlo ze Šternberka. Zahrálo tři pohádky - Dlouhý,
Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a Tři prasátka. Byli jsme z pohádek nadšené a společně
jsme si při pohádce zazpívali několik známých písniček.
Od 25. ledna 2017 jsme navštívili solnou jeskyni ve Velké Bíteši a to celkem pětkrát
každou středu a jako minulý rok se nám tam moc líbilo.
3. března jsme si uspořádali dětský karneval ve školce a těch krásných masek, co přišlo.
Karnevalové dopoledne jsme protančili, soutěžili jsme a potom přišla zasloužilá odměna
v podobě sladké dobroty.
Také jako každý rok pořádala Základní škola a Mateřská škola 4. března 2017 v místní
sokolovně dětský karneval. Sešla se spousta krásných masek a karnevalem provázela opět
všemi oblíbená Majka a paní učitelky ze školky. Karneval si tak všichni náramně užili.
Zažili jsme toho opravdu hodně a už se těšíme na příští psaní. Přejeme krásné jaro!
Děti a kolektiv MŠ a ZŠ Kralice

Karneval v MŠ 3. 3. 2017
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Dětský karneval 4. 3. 2017

500 let od světové reformace
Rok 2017 symbolizuje začátek evropského reformačního hnutí, které je spojeno se
jménem Martina Luthera. Počátek reformace se klade ke dni 31. 10. 1517, kdy Martina
Luther (1483-1546), augustiniánský mnich a profesor biblistiky, uveřejnil ve Wittenbergu
95 tezí, které kriticky reagovaly zejména na praxi odpustků. Německý teolog, kazatel
a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických
spisů, církevních písní a překladů, dal podnět k mnohostrannému reformnímu hnutí v církvi
i ve společnosti. Přeložil bibli do němčiny, čímž ji zpřístupnil širší veřejnosti.
Od začátku listopadu 2016 do konce května 2017 Evropou brázdí reformační kamion.
Zastaví na 69 místech v 19 zemí. Začal v Ženevě a skončí ve Wittenbergu. V Praze byl
21. a 22. 11. 2016 - jediná zastávka v ČR. Projekt se nazývá „Reformace na cestě“. Program
spojený s pražskou zastávkou připravila ČCE ve spolupráci s Ekumenickou radou církví ČR.
Dvě „půlkulatá“ výročí
Loni jsme si připomínali 120 let od narození PhDr. Vlasty Fialové, CSc. a letos uplynulo
45 let od jejího úmrtí. Zemřela 6. 2. 1972. Pro Kralice měla velký význam, když vedla
úspěšný archeologický výzkum na naší středověké tvrzi. Zcela mimořádné výsledky výzkumu
neodmyslitelně spojily její jméno s Kralicemi. Kralický Památník Bible kralické zůstane
navždy největším pomníkem její obětavé práce. Bez její píle a celoživotní práce by dnes
v Kralicích nebylo co připomínat.
Také 45 let letos uplynulo od úmrtí architekta prof. Bohuslava Fuchse. Byl to český
architekt, urbanista a teoretik evropského významu. Památník Bible kralické, který byl
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vybudován v letech 1967-69, je jeho dílo. Dvěma pozoruhodnými stavbami významného
architekta se pyšní naše okresní město Třebíč - kancelářská budova bývalé spořitelny
na Karlově náměstí a říční lázně na Polance. Z dalších staveb v Brně např. Hotel Avion,
Lázně Kopečná, Nádražní pošta, Moravská banka, Autobusové nádraží. A z mimobrněnských
např. Klostrmannova chata v Modravě, Demlův dům v Tasově, Termální lázně Zelená Žába
v Trenčianských Teplicích nebo Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

TJ FC Kralice nad Oslavou
Opět nám uteklo několik týdnů a tak se s Vámi mohu podělit o novinky z našeho klubu.
Začátkem roku proběhlo školení klubových rozhodčích, kterého se zúčastnili tři naši členové.
Na tomto školení se dozvěděli pár novinek a hlavně si osvěžili svou znalost pravidel, s kterou
se určitě rádi podělí i s ostatními. Také již proběhlo rozlosování utkání na jarní část soutěží.
Naši „Muži“ započnou jaro utkáním na hřišti Ocmanic dne 9. 4. 2017 v 10:15 hod. Doma se
pak představí proti Dukovanům „B“ následující týden 16. 4. 2017 v 16:00 hod.
Pro letošní rok jsme připravili, nejen pro naše fanoušky, oslavu 85. výročí založení
našeho fotbalového oddílu (již jsme informovali v předešlém čísle zpravodaje). Tyto oslavy
proběhnou 24. 6. 2017 na fotbalovém hřišti a v sokolovně v Kralicích. Více informací naleznete
v přiloženém plakátku a také na nástěnce u sokolovny. Pravidelní návštěvníci prázdninového
Memoriálu Miroslava Novotného se nemusejí obávat, že na tuto akci zapomeneme. Letošní
devátý ročník budeme pořádat tradičně v červenci.
Srdečně zveme všechny naše fanoušky a příznivce sportu jak na jarní část sezony
2016/2017, tak i na obě akce, které letos bude náš klub pořádat.
Michal Nekuda, místopředseda TJ FC Kralice nad Oslavou

Hasiči Kralice nad Oslavou
V pátek 6. ledna proběhla výroční valná hromada našeho sboru, na které byl již zvolen
osvědčený „staronový“ výbor, v sobotu 28. ledna pak výročním valná hromada našeho
hasičského okrsku. K 1. lednu 2017 sbor eviduje 75 členů, z toho 32 mladých hasičů
do 18 let.
Stav k
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Od začátku roku byla naše výjezdová jednotka povolaná pouze k 1 zásahu: - 24. února
- požár travního porostu v Ocmanicích
Od konce března začínáme jarní sezónu s pravidelnými schůzkami a tréninky naší
hasičské mládeže:
PŘÍPRAVKA (děti z MŠ) – každé pondělí vždy od 16,00 h. do 16,40 h.,
MLADŠÍ ŽÁCI (žáci od 1. – 3. třídy ZŠ) – každé pondělí vždy od 16,40 h. do 17,20 h.
STARŠÍ ŽÁCI (žáci od 4. – 9. třídy ZŠ) – každé pondělí vždy od 17,20 h. do 18,00 h.
V sobotu 8. dubna dopoledne proběhne v Kralicích tradiční sběr starého nepotřebného
železa. Finanční výtěžek ze sběru železa bude opět použit na dovybavení naší výjezdové
jednotky.

V sobotu 27. května od 14 h. Vás srdečně zveme na již tradiční akci „DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ v hasičské zbrojnici“, která bude opět zpestřena soutěží v požárním útoku
mladých hasičů. Nebude samozřejmě chybět posezení s občerstvením v prostorách zbrojnice.
Mgr. Jan Musil, za výbor SDH Kralice

Hasič nebo hasič?
Redakcí Kralického zpravodaje jsme byli požádáni, ať vysvětlíme fungování
dobrovolných hasičů v naší obci. Na úvod je třeba vysvětlit, jaký je rozdíl mezi dobrovolnými
hasiči. Nejen v naší obci existují dvě různé organizace s „dobrovolnými hasiči“ v názvu a to
„SDH“ a „JSDHO“.
SDH (sbor dobrovolných hasičů) se řídí pododdílem 2 „nového“ Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. a v našem případě i stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Právní formou je na tom tedy stejně jako např. Spolek zahrádkářů. Zvláštností je, že působí
na úseku požární ochrany, ale pouze v rozmezí stanoveném § 75 zákona č. 133/1985 Sb.,
o požární ochraně.
Tedy jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží,
společenské a kulturní akce a např. požární sport, ve kterém lhotičtí hasiči velice úspěšně
soutěží a sami pořádají závody Žďárské ligy (letos 24. června). Členem SDH může být téměř
kdokoliv (dítě, sportovec, poslanec, ...). V čele SDH stojí starosta sboru spolu s výkonným
orgánem - zvolení ze členů SDH. SDH je samostatně hospodařícím spolkem nemající nad
sebou žádnou organizaci, která má povinnost ho „vyživovat“. Na svůj provoz si tedy musí
vydělat samo – např. u nás pořádáme „Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici“ (letos
27. května), různé kulturní akce, sběr železného šrotu, ... sponzorské dary SDH samozřejmě
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také pomáhají. V naší obci máme dvě SDH. SDH Kralice nad Oslavou (založené 1898)
a SDH Horní Lhotice (založené 1949).
JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) se řídí dle § 29 a § 68 zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, který ukládá obcím povinnost starat se o svoji požární
ochranu, a to zřízením jednotky sboru dobrovolných hasičů (to platí i pro Březník, Náměšť
či Olomouc...). Tyto jednotky jsou pak zařazeny do takzvaného Integrovaného záchranného
systému (IZS). Páteří celého systému požární ochrany jsou jednotky Hasičského záchranného
sboru (HZS) ČR.
Kralicím je nejblížší jednotkou Náměšť nad Oslavou, další pak Velká Bíteš,
Rosice. Dopokrytí území ČR požární ochranou je pak vyřešeno právě existencí JSDHO.
Pro tento účel musí mít každá jednotka nějaké zázemí, být vybavena odpovídající technikou
a její členové být vybaveni výzbrojí a výstrojí (výstroj nosíme na sobě a chrání nás a výzbroj
nosíme v rukách a pracujeme s ní), znalostmi a zkušenostmi. Zajištění a financování
akceschopnosti JSDHO ukládá zákon právě na bedra obci, která jednotku zřizuje. JSDHO
je tedy zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro
činnost této jednotky je majetkem obce.
Členem JSDHO může být pouze osoba starší 18 let, navíc musí být pro tuto činnost
zdravotně a také odborně způsobilá. Tedy: Každý, kdo je členem JSDHO, může být i členem
SDH, ale ne každý člen SDH může být členem i JSDHO.
V čele JSDHO stojí velitel, kterého jmenuje starosta obce.
V naší obci působí dvě jednotky: JSDHO Kralice nad Oslavou (kategorie JPO III)
a JSDHO Kralice nad Oslavou - Horní Lhotice (kategorie JPO V). Obě dvě byly zřízeny
v roce 2006.
Jistá provázanost však mezi oběma organizacemi samozřejmě je.
Ing. Vladimír Červinka, velitel SDH Kralice n. Osl.
a zástupce velitele JSDHO Kralice n. Osl.

Tělocvičná jednota Sokol Kralice
V sobotu 11. února 2017 proběhl v sokolovně tradiční sokolský ples. Návštěvnost byla
přibližně kolem 150. Touto cestou děkujeme všem osloveným sponzorům z řad podnikatelů,
živnostníků a ostatních občanů za to, že díky jejich darům mohla být i letos připravena celkem
bohatá plesová tombola. Velice si toho vážíme a věříme v podporu i v dalším období.
výbor TJ Sokol Kralice

Kynologický klub Kralice nad Oslavou
V sobotu 18. 3. 2017 proběhl na cvičišti KK Kralice nad Oslavou 16. ročník závodu
“O pohár Bible kralické“, kterého se zúčastnilo 19 psovodů z celé Moravy. Byli tu
závodníci ze Zlína, Znojma, Jihlavy, Třebíče, Okříšek, Kuřimi, Brna, Velké Bíteše,
Rosic a naši borci. Posuzoval rozhodčí z Kuřimi a figurantem byl policista ze Žďáru.
Závod byl díky sponzorům nádherně připraven - firma krmení DELIKAN/CD, firma Caryota
Kuřim, krmení CALIBRA,barvy laky Guntorád Náměšt nad Oslavou, Ráj zvířat Jiří Jindra,
poháry věnoval Kynologický klub Kralice, drobnosti naši členové (manželé Jaškovi), Pavel
Fiala, Jiří Wimmer, Petra a Jitka Milostná, billyho-hodiny.estránky.cz
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Zastoupení plemen bylo taky super - nejen němečtí ovčáci, byl tu i velký knírač, staforšírský
bulterier, švýcarský ovčák, australský ovčák, labrador, chodský ovčák, ridžbek.
V kategorii ZZO pro mladé psy zvítězila slečna J. Švandová s fenou německého ovčáka
bez PP z Velké Bíteše, na 2. a 3. místě byla slečna M. Losová se svými dvěma psy australský ovčák. V Kategorii ZVV1 obhájil prvenství z loňského roku náš člen P. Bartušek
s fenou německého ovčáka Xela z Kralické tiskárny, který zároveň získal pohár Bible kralické
za nejlepší obranu ziskem 97 bodů ze 100 b., 2. místo Z. Péčková ze Zlína s chodským
ovčákem, 3. místo paní K. Prokopová s německým ovčákem bez PP z Třebíče. Závod se
konal za velmi deštivého počasí a větrných podmínek, ale nikoho to neodradilo. Psovodi
dokázali bojovat spolu se svými psy i za tak špatných podmínek. Ale i přesto se závod všem
opravdu líbil. Letos byla největší účast v historii.

předseda klubu Adolf Jašek

JK Stáj Honzík
Zprávy ze Stáje Honzík – příprava na sportovní sezónu 2017
Přes celou zimu Honzík se svým koněm Codamem pilně trénovali a připravovali se
na sezónu 2017. Ve dnech od 18. 3. do 19. 3. se Honzík se svým koněm Codamemzúčastnil
paradrezurního soustředění v Hradištku u Sadské, kde pod vedením francouzské trenérky
Katy zdokonalovali drezurní cviky, pracovali na rovnováze koně a přilnutí a také jsme
konzultovali novéparadrezurní úlohy. Po paralympiádě se úlohy změnily, což nás čeká velký
úkol, dobře se je naučit.
Závody, kterých bychom se rádi zúčastnili, začínají
v Herouticích 16. 4., další závody jsou opět v Herouticích
27. 5. - 28. 5., MČR v drezuře i paradrezuře v Brně na Panské
Líše se koná ve dnech 12. - 16. 7., srdečně Vás zveme!
Drezurní a paradrezurní šampionát ve Zduchovicích
od 28. 7. do 30. 7. a finále drezurního a paradrezurního poháru
v Hradištku u Sadské ve dnech od 15. 9. do 18. 9. 2017.
Na společně setkání s Vámi se budeme těšit v Kralicích
na XIV. Setkání přátel koní, které plánujeme na
23. září 2017.
Přejeme Vám hodně pevného zdraví, krásné jarní dny
a příjemné a pohodové prožití svátků velikonočních.
Mgr. Hana Mášová a členové JK Stáj Honzík
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Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
v letošním roce se náš klub seniorů dožil krásných osmnácti let. Každou středu přijde
do penzionu pravidelně 12 – 15 členů. Přemýšlíme, jestli máme v činnosti klubu pokračovat,
nebo jeho činnost ukončit. Rozhodli jsme se však, že to nevzdáme a vydržíme alespoň do 20
roků. Ten, kdo chce klub podpořit a být jeho členem, má možnost zaplatit příspěvek 50 Kč
za rok a to každou středu od 14.00 hod. v penzionu, nebo u naší pokladní p. Květy Nekudové.
Už dva roky se příspěvek nevybíral a nyní máte možnost se vyjádřit. Vám mladším důchodcům
vzkazujeme, nebojte se, ono vám to také uteče. Všechny zdravíme a přejeme šťastné stáří.
Ve středu 8. března 2017 se sešly kralické ženy v jídelně místního penzionu, aby společně
oslavily svůj svátek. Přivítání účastníků a hlavní projev měla paní Miluše Volfová, která se podílela
na zorganizování této akce za přispění ZO KSČM. Přítomné přišel pozdravit pan Jan Musil,
místostarosta obce, který poděkoval za pozvání mezi kralické ženy a popřál jim k jejich svátku.
Současně odpovídal na otázky týkajících se obce a místních akcí. Posezení zpříjemnila i místní
kapela „SEBRANKA“ pod vedením Hany Mášové. Ženám byla předána květina, bylo připraveno
malé pohoštění a malý dárek. Toto posezení bylo velmi příjemné a doufáme, že takových akcí
bude přibývat. Zároveň poděkování patří i paní Heleně Dračkové a paní Dagmar Doležalové
za výrobu dárečků pro přítomné ženy, kapele „SEBRANKA“ a všem, kteří se zasloužili o zdárný
průběh této akce. Děkujeme ZO KSČM za zdařilou akci a pěkné prožití MDŽ.
Klub seniorů

Tenisová reprezentace dětí

V sobotu 10. 12. 2016 uspořádal
klub TK Třebíč Mikulášský turnaj,
kterého se zúčastnil i dlouholetý
svěřenec trenéra Jiřího Kabáta,
Jakub Haresta.
V kategorii mladších žáků,
ve které soupeřilo 8 dětí, vybojoval
zlaté 1. místo. Blahopřejeme mu
za skvělou reprezentaci kralického
tenisu a zároveň děkujeme panu
Kabátovi za vše, co pro mladé tenisty
dělá.
Přejeme oběma spoustu dalších
úspěchů.
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