prosinec 2017

Rozsvěcování vánočního stromu u MŠ v Kralicích - 4. 12. 2017

Stavění máje - 10. 11. 2017 a Martinské hody - 11. 11. 2017
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Vážení spoluobčané,
zvolna končí letošní rok, který někteří z nás budou v obci mít spojený se stavebními pracemi
na kanalizaci, případně kabelizaci části obce kolem sokolovny. Bohužel, počasí a mnohdy
i přístup firmy provádějící zejména kabelizaci, je ve znamení spousty bláta, dopravních
omezení a jiných nepříjemností, kdy děkuji všem, kteří se obrnili trpělivostí s tím, že to
všechno je potřeba ještě nějakou chvíli vydržet.
Pokud jde o kabelizaci, firma ZMES má s firmou E.ON prodloužený termín do dubna
příštího roku.
U kanalizace pak se vcelku daří držet termíny, kdy kanalizace je hotová v Horních Lhoticích
a v Kralicích by firma Outulný měla mít do konce roku hotovou část obce od závor po státní
silnici I/23 s tím, že zbývající část, včetně ČOV, by měla být hotová do listopadu příštího roku.
Příští rok si tak jednotliví vlastníci nemovitostí budou moci zřizovat své přípojky,
u kterých jim například nabízí své služby stavební firma Hádlík Třebíč nebo firma Svoboda
také z Třebíče, případně si mohou přípojku řešit vlastníci svépomocí nebo nějakým jiným
vhodným způsobem.
Když už jsme u svépomoci, veliké poděkování patří v letošním roce lhotickým hasičům,
kteří se postarali o zřízení vodoinstalačních prací, elektriky, případně obkladačské práce na
přístavbě hasičské zbrojnice, kde se i díky jim, podařilo vytvořit zázemí k původní hasičské
zbrojnici.
Je toho daleko víc, kde občané přiložili ruku k dílu, u sokolů, fotbalistů, v kynologickém
klubu a jinde, kde všude patří veliké poděkování všem, kteří podle svých sil a možností
přispěli.
Závěrem mi dovolte, abych vedle poděkování popřál Vám všem, šťastné svátky Vánoční,
mnoho zdraví a trochu štěstí do příštího roku, abych Vám popřál jménem zastupitelstva obce,
ale i jménem svým, aby ten příští rok byl alespoň o trochu lepší, než byl ten letošní.
starosta obce

-

v neděli 8. října vystoupil v kralickém kostele brněnský komorní sbor Ensemble Versus se
zhudebněnými žalmy napříč pěti stoletími v koncertu nazvaném Hudba na pozadí světové
reformace

-

v sobotu 11. listopadu proběhly tradiční krojované Martinské hody

-

v úterý 5. prosince se za velmi hojné účasti dětí uskutečnila v kralické sokolovně již
tradiční Mikulášská nadílka

-

v neděli 17. prosince se v Památníku Bible kralické uskutečnil Adventní koncert komorního
smyčcového orchestru Cantorum
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-

ve čtvrtek 28. prosince 2017 je od 9:00 do 12:00 pro občany Kralic a Horních Lhotic
možnost bruslení zdarma na zimním stadionu v Náměšti

-

poplatky za psy (120 Kč) a komunální odpad mají občané možnost uhradit také
bezhotovostním převodem na číslo účtu obce: 111226707, kód banky: 0300 ČSOB,
kde variabilním symbolem bude vaše číslo popisné (u adres v místní části Horní Lhotice
přidat před č. p. nulu)

-

v kanceláři OÚ jsou pro občany k vyzvednutí stolní kalendáře JE Dukovany 2018 - 2019

Volba prezidenta ČR na volební období 2018 - 2023
- I. kolo: 12. až 13. ledna 2018, případné II. kolo: 26. až 27. ledna 2018
- v naší obci je stanoven 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 12. 1. 14.00 - 22.00, v SOBOTU 13. 1. 8.00 - 14.00

-

uzávěrka příštího čísla obecního zpravodaje bude v pondělí 19. března 2018

-

příští řádné jednání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek 28. prosince 2017
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
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Částečný výpis usnesení zastupitelstva obce
ze zasedání
- od uzávěrky minulého čísla zpravodaje (od poloviny září) se uskutečnilo pouze 1 zasedání
zastupitelstva obce – 12. října 2017
č.5/2017:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
-

zprávu o činnosti rady obce za uplynulé období

Zastupitelstvo obce schválilo:
-

finanční dar ve výši 80 000,- Kč pro Sokol Kralice na vrtanou studnu

-

finanční dar ve výši 25 000,- pro Kynologický klub Kralice na opravu střechy na cvičišti

-

finanční dar ve výši 14 020,- Kč pro Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně
postižené Třebíč

-

odprodej pozemku p.č. 95/11 v k. ú. Kralice nad Oslavou

Zastupitelstvo obce odložilo:
-

žádost Charity Třebíč o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 55 000,- Kč

-

projednání vyhlášky o odpadech

Zastupitelstvo obce projednalo:
-

územní studii lokality „Na Horkách“ a pověřilo starostu sjednáním schůzky s projektantem
(jednání zastupitelů obce s projektantem o plánované výstavbě se uskutečnilo 25. 10.
2017)

-

žádost občana o koupi pozemku v lokalitě „Na Horkách“
Mgr. Jan Musil, místostarosta obce

Dne 5. 12. 2017 se místní sokolovně uskutečnila, již tradiční Mikulášská nadílka. Téměř
80 dětí se svými rodiči, prarodiči nebo jinými příbuznými zaplnilo sokolovnu a společně čekali
na příchod Mikuláše. Když ho děti přivolaly, předvedly mu nejen básničku, kterou se pro
toto odpoledne naučily, ale splnily také úkol, který jim zadal. Za to dostali drobnou odměnu
a mohly se s úlevou vrátit do náručí svých blízkých. Potom přišla na řadu nadílka, kdy děti
Mikuláši, andělům, ale ty statečnější i čertům slíbily, že budou více poslouchat. Následně
se Mikuláš se svými pomocníky vydal do téměř 20 rodin, které se z časových důvodů do
sokolovny nedostaly. Veliké poděkování Obci Kralice za zajištění nadílky, ale samozřejmě i
mládeži, která se již opakovaně na organizaci významně podílí a učitelkám za přípravu dětí i
jejich podporu při vystoupení.
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Dne 17. 12. 2017 jsme se s některými z Vás setkali na již tradičním Adventním koncertu
v Památníku Bible kralické. Děkujeme všem, kteří přispěli, a věříme, že jste si z koncertu
odnášeli nejen krásný zážitek, ale i příjemný pocit, že jste přispěli na dobrou věc. Moc
děkujeme. Výtěžek bude věnován Dětskému domovu v Náměšti n. Osl.
Rádi bychom ještě upozornili, že v sobotu 6. 1. 2018 se uskuteční další Tříkrálová sbírka
na pomoc potřebným. Koledníci Vás obejdou v přibližně stejném čase, jako každý rok
Nakonec mi dovolte, abych Vám jménem SPOZ popřála požehnané prožití Vánoc, hodně
všeho dobrého v roce 2018, pevné zdraví a radost ze života.
Za SPOZ Jana Nekudová

Ahoj ze školky!
Jsme tu opět s dalším psaním ze školky, jak jsme na podzim slíbili. Ve školce se nám moc
líbí a už jsme toho od začátku školního roku zase spoustu zažili.
Jakmile začal podzim, listí měnilo svoje barvičky a vítr začal pořádně foukat, a protože
nám počasí přálo, neváhali jsme a šli pouštět draky před školku. V říjnu jsme jeli na tradiční
dýňování do Zahrady Matúšů v Horních Lhoticích, kde jsme si jako každý rok vydlabali krásné
a strašidelné dýně. 30. října proběhla podzimní akce s názvem Bramboriáda. Každý, ať byl
malý nebo velký, si přišel na své a zapojil fantazii k vyrábění bramborových skřítků, zdobení
tašek bramborovými razítky, výroby náhrdelníků z brambor a šípků. Kdo zrovna nevyráběl,
mohl si zasoutěžit a občerstvit se pokrmy z brambor, které jsme připravili. V listopadu k nám
zavítalo divadelní představení O Zdravíkovi a jeho zvířecích kamarádech z kouzelného lesa.
Hlavní postavou celého příběhu byl Zdravík, který děti učil o zdraví a zdravém životním stylu.
Na památku děti dostaly od Zdravíka naučné zvířecí pexeso, omalovánky a diplom.
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No a v prosinci jsme se s nadšením pustili do pečení cukroví a různých dobrot, protože
4. 12. 2017 jsme všichni společně před naší školkou rozsvítili vánoční stromeček, zazpívali
vánoční písně a koledy, rozdávali různé dárečky a dekorace na vánočním jarmarku, na
zahřátí se podával dětský punč a svařené víno a začal krásný adventní čas. Druhý den
za námi do MŠ přišel Mikuláš, čerti a anděl. Jelikož jsme byli všichni hodní, řekli krásnou
básničku a Mikuláši jsme slíbili, že nebudeme zlobit ani celý příští rok, andílek nám rozdal
sladkou odměnu.
Už jenom čekáme na Ježíška, který za námi snad přijde jak domů, tak i do školky
a budeme se těšit z nových hraček.
Přejeme Vám krásné a poklidné prožití svátků, plno dárků pod stromečkem a v Novém
roce pevné zdraví a štěstí!
Kolektiv MŠ Kralice

Zdravíme ze školy!
Konec roku se blíží a nám nezbývá než bilancovat. Od září se děti ve školních lavicích
naučily spoustu nových věcí, nechyběla ale ani zábava. Například v říjnu děti byly uvězněny
ve škole. Čekala je strašidelná a děsivá noc ve školní budově plné halloweenských strašidel.
Za trest musely sníst jídlo pochybného původu a vydat se na hrůzyplnou cestu na hřbitov,
aby prokázaly svou odvahu.
V listopadu za námi přijeli Dudáci, kteří nás formou poutavého vyprávění vpravili do světa
tradičního hudebního nástroje, kterému byla připisována čarovná moc.
Na začátku prosince se jako už tradičně páťáci zhostili role čertů, andělů a Mikuláše
a v této podobě navštívili děti z mateřské školy i své spolužáky.
Ještě před tím, než se rozsvítí stromeček a nadělíme si pod něj dárky, vás bychom rádi
pozvali na vánoční besídku, která se bude konat 21. 12. v 16:30.
Všem spoluobčanům Kralic přejeme mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti nejen
v době vánoční, ale i do nového roku.
Kolektiv ZŠ Kralice
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V Památníku Bible kralické proběhl další úspěšný rok. Ohledně návštěvnosti se držíme
poslední roky na přibližně stejném počtu, což je kolem 6000 osob ročně. Největší počet
návštěvníků stále tvoří školní skupiny, skupiny seniorů, církví, zájmových spolků. Dále
samozřejmě jednotlivci. Stále je také zájem o Bibli kralickou v zahraničí, počet zahraničních
návštěvníků mírně stoupl. Ze Slovenska jezdí především evangelíci, z nichž někteří používají
výhradně Bibli kralickou. I letos přijelo několik skupin návštěvníků z Jižní Koreji. Pan farář
Jong Sil Lee (původem z Jižní Koreji) Českobratrské církve evangelické v Praze, nám do
Kralic zmíněné hosty vozí.
V expozici nám přibyly nové exponáty. Z těch drobných jsou to restaurované kachle
z kralického archeologického výzkumu, které nám zrestaurovala archeoložka MZM Brno
dr. Měchurová. Mezi větší nový exponát patří francouzská renesanční truhla z 1. poloviny
16. století.
Z nejvýznamnějších akcí proběhlých v letošním roce patří zářijový Muzejní den - Den
tiskařů. V příštím roce nás čeká menší výročí - 405 let od vydání Bible kralické.
Monika Doležalová, Památník Bible kralické

Hasiči Kralice nad Oslavou
Kralická jednotka dobrovolných hasičů byla v tomto roce povolána ke 12 událostem.
První výjezd byl na konci února k požáru trávy v Ocmanicích. V průběhu žní, kdy bývá
pro hasiče často hodně práce, jsme naštěstí museli zasahovat pouze jednou a to v nedaleké
Jasenici. Zde došlo k menšímu požáru strniště v těsné blízkosti ještě nesklizených polí.
Naštěstí se tento požár obešel beze škod.
V katastru naší obce jsme tento rok zasahovali hned několikrát. Dvakrát došlo k požáru
při opravách železniční tratě vedoucí přes Kralice. Dvakrát jsme také zasahovali u požáru
dopravních prostředků – u autobusu jedoucího přes Kralice a u zaparkovaného osobního
automobilu. Jednu noc jsme strávili odstraňováním popadaných stromů po silné bouřce nejen
v Kralicích, ale i v našem okolí. A i zatím poslední letošní zásah ze začátku prosince byl
v Kralicích, kde čtyři hasičské jednotky zasahovaly u požáru rodinného domu. Naštěstí díky
odvážné pomoci sousedů a včas přivolaných hasičů nebyla tato událost tragická.
Práce s mládeží je pro nás důležitou činností. Hned několik skupin mladých hasičů se
v teplých měsících každý týden scházelo a trénovalo svoji zručnost a obratnost v požárním
útoku. Ten potom všichni předvedli při hasičských soutěžích. Na jaře se určitě začne trénovat
znovu.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval všem hasičům za jejich oddanou práci a všem,
kteří nám pomáhali. Zároveň děkuji spoluobčanům za obezřetné chování a doufám, že i v
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roce 2018 se budeme setkávat jen u těch veselých příležitostí, jako bude například oslava
120. výročí založení kralického sboru dobrovolných hasičů.
Jménem kralických hasičů přeji všem klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
OZNÁMENÍ – Jan Batelka, starosta SDH Kralice nad Oslavou, zve všechny členy
sboru na výroční valnou hromadu, která se uskuteční 13. ledna 2018 od 18 h. v „Hostinci u
nádraží“.
Ing. Vladimír Červinka, velitel sboru

TJ FC Kralice nad Oslavou
Zdraví všechny sportovní příznivce u pravidelného článku o dění v našem fotbalovém
klubu. Od minulého čísla zpravodaje se uskutečnila pouze jediná větší událost, a to podzimní
část sezony 2017/2018, kterou hrajeme ve III. třídě, skupině A. Musím bohužel konstatovat,
že tato část sezony nám nevyšla zrovna podle našich představ. Jsme však bojovníci a do
jarní části nastoupíme s elánem a plni nových sil. K tomu určitě dopomohou zimní tréninky, na
které jsou zváni i ti, kteří se v zimním období rádi trochu protáhnou v sokolovně spolu s námi,
a to každý pátek v 18:00.
Před začátkem jarní části sezony plánujeme uskutečnit ještě dvě akce. Tou první je tradiční
Novoroční fotbálek konaný 1. 1. 2018 v 10:30. Pokud to počasí dovolí, tak se sejdeme na
venkovním hřišti, jinak v sokolovně. Přijďte si s námi zahrát nebo se alespoň pobavit.
Tou druhou akcí pak bude konání „volební valné hromady“ dne 21. 1. 2018 v 15:00
v Pohostinství u nádraží. Tímto zveme všechny naše členy i ty, kteří by se rádi více účastnili
dění kolem našeho klubu či se aktivně zapojili jako nové posily hráčského kádru.
Na závěr mi dovolte za náš klub popřát všem příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho
radostí v novém roce 2018.
Michal Nekuda, místopředseda TJ FC Kralice nad Oslavou

Klub seniorů
Vážení spoluobčané,
chceme Vás seznámit s naší prací za běžný rok. Co nás mrzí, že je nás stále méně.
Scházíme se každou středu v penzionu ve 14 hod., ale nezahálíme. Předáváme si svoje
zkušenosti a zajímavosti, máme pořád o čem diskutovat. Začátkem rozumíváme výroční
schůzi, kde probereme celý rok po
finanční stránce i vzpomeneme si
na ty, kteří už mezi námi nejsou.
Připomeneme
si
významné
dožití našich členů a rádi si
zavzpomínáme na staré časy.
Letos jsme v květnu a v listopadu
byli na zájezdě v solné jeskyni
v Třebíči. Zájezd se velice vydařil
a všem se líbil, ale bohužel delší
trasy si náš spolek nemůže dovolit
z finančních důvodů.
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Letos ukončíme naše posezení 20. 12. 2017 dopoledne se spolubydlícími penzionu
a vystoupením dětí. Všem spoluobčanům přejeme do nového roku hodně zdraví, protože je
vzácné a přáli bychom si, aby se náš spolek rozrůstal.
Klub seniorů

Z HORNÍCH LHOTIC

Dostavba hasičské zbrojnice
v Horních Lhoticích

Rozsvěcování vánočního
stromu v Hor. Lhoticích
- 2. 12. 2017
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Výlov rybníka Práchovna - 7. 10. 2017

Koncert sboru Ensemble Versus v kostele - 8. 10. 2017

Mikulášská nadílka v sokolovně - 5. 12. 2017
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