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Zvyky a obyčeje jara

Na jaře čerpáme sílu z rašících stromů. Nejznámějšími dře-
vinami jsou vrba a bříza. V době rašení prutů slavili jaro také 
Keltové. Jaru vládne antická bohyně Déméter, bohyně růstu  
a klasů.  Aby se udržovala plodnost polí, zapichovali naši před-
kové do země vrbové větve.Rašící vrby mají velkou životodár-
nou sílu, proto patří mezi symboly znovuzrození. Ženy, které 
se po nocích točily nebo tančily kolem vrby, se považovaly  
za čarodějnice. A také 
správné čarodějné koště 
se váže z vrbového proutí.                                                                                                                                          
Svěží březové lístky chrá-
ní před démony. Jasná 
zelená barva přináší svět-
lo a životní radost. Vese-
lou náladu šíří líska, kte-
rá rozjasňuje těla i ducha.
Dalšími symboly jara 
jsou: Píšťalka – doby-
tek se vyhání na pastvu  
a pískáním se svolává 
dohromady.
Vajíčko – představuje 
plodnost, život, narození, 
návrat jara, slunce, úrodu 
a díky skořápce je také 
symbolem bezpečí..
Beránek – posvěcený be-
ránek pomůže najít po-
cestným ztracenou cestu 
z lesů. Beránek také sym-
bolizuje čistotu.
Pomlázka – šleháním se 
přenáší síla omlazené 
přírody na živou bytost. 
Chrání ji po celý rok před 
nemocemi.
Zajíček – tajně roznáší 
velikonoční vajíčka.
Vyvrcholením jara je   křesťanský svátek – Velikonoce. Pří-
prava na ně trvá šest neděl, ve kterých  je dodržován přís-
ný půst. Každá z postních nedělí má své jméno, které vznik-
lo podle zvyků a obyčejů. První je Černá, další Pražná nebo 
Sazometná. Pokračuje Kýchavá, Dražebná, Smrtná a Květ-
ná. Poslední týden před Velikonocemi je pašijový. Rodina  
se odbývala polévkou, chlebem nebo bramborami. V týdnu 
je Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa (nesmí se ni-
kdo mračit), Zelený čtvrtek (zelená strava), o Velkém pátku 
je nejpřísnější půst, a Bílou sobotu se světí oheň. Z ohoře-

lých dřev se dělají křížky kolem polí, aby dobře rodila. Nastá-
vá Boží hod velikonoční – svěcení všech pokrmů. Pondělí ve-
likonoční je spojené s pomlázkou a velikonočním hodováním. 
Proto se na jaře zdobí domy pestrou směsicí malovaných va-
jíček, zajíců, větví.
V této době již máme naději, že svit slunce zesílí a bude nás 
více zahřívat.  Bude to příležitost k dlouhým procházkám.

Z knihy „České zvyky a obyčeje“ - A. Vondrušková – vybrala 
a upravila M. Končelová

Příjemné a klidné prožití  
velikonočních

svátků Vám přeje
Obec Dolní Kralovice

foto Jaroslav Švejda
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Zápis ze schůze RADY ZO Dolní Kralovice 11.1.2010

1. Rada schvaluje  výměnu bytu  č. 7  v čp. 23 za byt  
č. 1 p. Urbanovi.
2. Rada schvaluje poskytnutí ubytování v čp. 11 s pod-
mínkou, že p.Čech podepíše smlouvu o úhradě dlužné část-
ky. 
3. Rada schvaluje prodej bytu v čp. 23, byt č. 7 obál-
kovou metodou s tím, že minimální cena bude dle odhadu 
520.000,- Kč. Uzavírka nabídek 8.2.2010 do 16,00 hod. 
4. Rada schvaluje navýšení nájemného za restauraci 
Želivka na 300Kč/m2 za restaurační a ubytovací prostory. 
5. Rada schvaluje odkoupení pozemku od p. Holoub-
kové dle geometrického plánu o ploše  2.028 m2  a pověřuje 
starostu s p.Holoubkovou jednat. 
6. Rada  schvaluje uzavření smlouvy na svoz komunál-
ního odpadu pro rok 2010 s Technickými službami s.r.o. Vla-
šim. 
7. Rada bere na vědomí informaci o podaných žádos-
tech o dotace na tělocvičnu, dokončení rekonstrukce školy, 
opravu sochy u hřbitova a zakoupení hasičského vozidla pro 
zásahovou jednotku obce.

Zápis ze schůze RADY ZO DOLNÍ KRALOVICE  
dne 8.2.2010

1. ROZ projednala návrh rozpočtu na rok 2010 a dopo-
ručuje ZO připravený návrh schválit.
2. ROZ schválila konání ZO na den 24.2.2010 od 19,00 
hod.
3. ROZ bere na vědomí finanční plán lesního hospodář-
ství na rok 2010 zpracovaný Ing. Ulrichem.
4. ROZ projednala žádosti p. Jana Bíby a p. Petra Bíby 
o udělení souhlasu s instalováním fotovoltaické elektrárny 
na zahradě rodinného domu Střítež čp. 38 a Střítež čp. 11  
a nemá námitek k umístění  elektráren na těchto místech.
5. ROZ projednala žádost SDH Vraždovy Lhotice o pří-
spěvek na opravu historické stříkačky: ROZ schvaluje finanč-
ní příspěvek ve výši 7.000,-Kč.
6. ROZ projednala žádost Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska o finanční příspěvek  na činnost. ROZ schválila 
příspěvek 5.000,- Kč.
7. ROZ projednala žádost Občanského sdružení zdra-
votně postižených Vlašimska. ROZ schválila příspěvek 
5.000,- Kč.
8. ROZ projednala žádost Oblastní charity Havlíčkův 
Brod o příspěvek na dopravu a vzdělávání Marka Vopálky 
do Denního stacionáře Petrklíč v Ledči nad Sázavou. ROZ 
schválila příspěvek 20.000,- Kč.
9. ROZ vzala na vědomí návrh na ocenění pana Jiřího 
Šlehubera titulem „Blanický rytíř“.
10.  ROZ souhlasí s pořádáním plesu Obce Dolní Kra-
lovice dne 13.3.2010 a souhlasí s poskytnutím čistého zisku 
z tomboly na pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Výsledek 
bude zveřejněn na internetových stránkách obce a na vývěs-
ní skříňce na náměstí v D.Kralovicích.
11. ROZ projednala návrh Smlouvy o bezplatném užívá-
ní nemovitého majetku KD Střítež.

12. ROZ projednala došlé nabídky na odkoupení bytu  
č. 7 v bytovém domě čp. 23. ROZ vybrala vítěznou nabídku: 
Radka Křivohlavá 695.000,- Kč.
13. ROZ povoluje konání dětského karnevalu 13.2.2010 
SRPDŠ při ZŠ Dolní Kralovice ve společenském sále. ROZ 
schvaluje poskytnutí společenského sálu na tuto akci bezú-
platně.

U S N E S E N Í
ze ZO Dolní Kralovice konaného dne 24.2.2010

ZO schvaluje:
1) Rozpočet na rok 2010 podle zveřejněného návrhu. 
Příjmy 29 168 tis. Kč, výdaje 29 168 tis. Kč (rozpočet je umís-
těn na webových stránkách obce).
2) Odkoupení pozemku č. 1898/23 o výměře 2028 m2 
v KÚ Dolní Kralovice za cenu 50,- Kč/1m2 od paní Marie 
Holoubkové
3) Vyúčtování školného za r. 2009 a to:
3 785,- Kč na jednoho žáka ZŠ D.Kralovice
20,- Kč na jedno dítě v MŠ a den
11,- Kč příspěvek na 1 oběd žáků
4) Prodej bytu č. 7 v domě čp. 23, na základě došlých 
nabídek 
s tím, že prodej bude navrhnut třem nejvyšším nabídkám. Po-
kud tyto nabídky nebudou akceptovány bude prodej zrušen
a bude vypsáno nové řízení
5) Počet zaměstnanců veřejně-prospěšných prací  
v roce 2010
8 pracovníků od úřadu práce Benešov a 1 pracovník od úřa-
du práce Havlíčkův Brod 

ZO bere na vědomí:
1) Informaci místostarosty pana Dvořáka o kontrole pl-
nění 
usnesení minulého ZO a o jednání rady od minulého ZO
2) Informaci hospodářky o hospodaření obce v roce 
2009
3) Informaci o nabídce na odprodej lihovaru ve Vraždo-
vých Lhoticích Obci Dolní Kralovice a pověřuje starostu k dal-
šímu jednání v této záležitosti
4) Informaci o podaných žádostech o dotace
5) Informaci o finančním vyrovnání s firmou Dolnokralo-
vická stavební s r. o. za akce realizované v roce 2009
6) Stížnost občanů na pravděpodobně špatné odizolo-
vání topného kanálu mezi bytovými domy čp. 21-23

U S N E S E N Í
ze schůze ZO Dolní Kralovice 19.3.2010 

1. ZO schvaluje nákup bývalého lihovaru v k.ú. Vraždo-
vy Lhotice, a to budov čp. 36 a pozemků za cenu 2.500.000 
Kč. Nákup se týká pouze nemovitostí, tedy bez vybave-
ní technologií lihovaru. ZO ukládá starostovi obce dořešení  
kupní smlouvy a její předložení ZO ke konečnému schválení.
2. ZO schvaluje Pokyn ředitele základní školy a mateř-
ské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání dle 
předloženého návrhu.
3. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zateplení 
bytového domu čp.21.

INFORMACE 
Z OBECNÍHO ÚŘADU
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4. ZO schvaluje pořádání taneční zábavy TJ Sokol Dol-
ní Kralovice a SDH Střítež dne 27.3.2010.
5. ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 61/4 panu R.
Tůmovi za cenu 50 Kč/m2. Náklady spojené se zaměřením, 
převodem, daně a další poplatky hradí kupující.
6. ZO neschvaluje zapojení do společného projektu  
s MěÚ Vlašim pro řešení spisové služby a úložiště dat pro 
elektronickou podatelnu obce.
7. ZO schvaluje dodatek smlouvy č. 3 s firmou VODAK 
Humpolec vč. přílohy č. 1.
8. ZO schvaluje pro volby do PS PČR v roce 2010 je-
den volební okrsek a 5 členů volební komise.
9. ZO zatím nesouhlasí s prodejem pozemku  
p.č. 1690/2 ve správě SÚS Benešov panu F.Krupičkovi.
10. ZO schvaluje prořezání a pokácení stromů dle schvá-
lené dokumentace.
11. ZO bere na vědomí informace o projektu vodovod  
a kanalizace ve Stříteži.

Životní prostředí
     
     Právě končí topná sezóna a většina z nás si opět bude 
moci užívat čerstvého ovzduší jako jedné z mnoha výhod ži-
vota na venkově. Letošní zima v Dolních Kralovicích a oko-
lí jen potvrdila to, co už naznačila zima loňská. V minulosti 

Schválený rozpočet na rok 2010

Příjmy celkem  .............................................  29 168 000 Kč
z toho: daňové příjmy                 =   9 290 000 Kč
            nedaňové příjmy             = 13 390 000 Kč
            kapitálové příjmy            =   2 250 000 Kč
            přijaté transfery               =   1 430 000 Kč
            financování                      =   2 807 900 Kč

Výdaje celkem .............................................. 29 168 tis. Kč
z toho: běžné výdaje                  =  19 263 000 Kč
            kapitálové výdaje           =    5 885 000 Kč
            splátky úvěrů                  =    4 020 000 Kč

Podrobný rozpis rozpočtu je uveřejněn na internetových 
stránkách obce www. dolni-kralovice.cz

hlavní zdroje znečištění ovzduší (lihovar a  centrální kotelny) 
byly buď modernizovány nebo zrušeny, bohatě je ale nahra-
dily lokální topeniště rodinných domků. Hustý černý dým, li-
noucí se z některých komínů, ani občasný odér páleného od-
padu všeho druhu není v naší obci ničím výjimečným. Bohu-
žel i tady platí, že přestože uvedené chování je vlastní jen vý-
razné menšině občanů, doplácí na něj úplně všichni. Navíc 
je tato bezohlednost  z hlediska platných zákonů ČR obtížně 
dokazatelná a postižitelná. Odpovědně se chovající většina  
by proto měla těm několika jedincům, kteří neváhají ušetřit 
pár korun na úkor zdraví ostatních, dát jasně najevo, že jejich 
chování není úplně normální. Pokud každý začneme s vylep-
šováním stavu ovzduší v naší obci u sebe, případně u svých 
sousedů, výsledek by se měl dostavit.

   Neodpustím si ještě poznámku k další sortě našich svéráz-
ných spoluobčanů, kteří namísto do pravidelně přistavované-
ho kontejneru vyvážejí stavební suť a domovní odpad do lesů 
a na krajnice cest. Také jim je třeba dát jasně najevo, že ta-
kové chování nebude v okolí naší obce tolerováno. Ne kaž-
dý je bohužel tak chytrý, aby některé věci pochopil bez po-
moci druhých. 

                    Za komisi ŽP OÚ  Dolní Kralovice  Petr Košťál

Plesová sezóna skončila
     
Stalo se již tradicí, že plesová sezóna se zúžila na 3 plesy – 
myslivecký, hasičský a společenský. A právě u tohoto plesu 
bych se chtěl zastavit.
     Krásně vyzdobený sál připomínající  přicházející jaro přiví-
tal více jak 300 hostů na tradičním 16. Společenském plese.  
Hezké předtančení skupiny „Safeja“ z Ledče n.Sáz., bohatá 
tombola – více jak 1000 cen (hlavní cena televizor), to byly 
hlavní klady tohoto plesu, který již tradičně zajišťovala Obec 
Dolní Kralovice za podpory všech podnikatelů a živnostníků  
z naší obce a okolí. Všem za to patří velké poděkování.
     Jediná vada byla hudba, ale přesto si myslím, že se všich-
ni dobře bavili.
     Čistý zisk z tomboly 20.000 Kč bude věnován na pomoc 
postiženým zemětřesením na Haiti. Zbývající výtěžek z plesu 
bude použit na kulturní, sportovní  a zájmovou činnost dětí.
     Poděkování na závěr patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě, velice pěkné výzdobě sálu, přípravě a organizaci tom-
boly, všem dobrovolníkům, kteří se starali celou noc o občer-
stvení a spokojenost návštěvníků.
                                                  Antonín Bašta - starosta

Zima skončila, jaro je tady
     
     Není zima jako zima, ale ta letošní nás obzvlášť potrápila. 
Pro někoho krásná „Ladovská“, ale určitě jsme všichni rádi, 
že je již pryč. Stála nás značné finanční prostředky za údrž-
bu, zůstalo mnoho nepořádku. Někteří občas byli nespokoje-
ni s údržbou, někteří naopak přiložili ruku k dílu a před svým 
„prahem“, domem si uklidili a nám značně pomohli. Ono se 
nedá najednou vše uklidit ani v zimě, a to ani teď hned, pro-
to jsme za každou třeba drobnou pomoc velmi rádi. Touto 
cestou bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se neúnavně  
v zimě a nyní starali a starají o své okolí.
                                                                                               
    Antonín Bašta - starosta
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Naše pomoc pro Haiti
Prostřednictvím naší sbírky mohou pracovníci humanitární 
organizace ADRA zmírnit utrpení lidí, kteří přežili ničivé ze-
mětřesení. Haiti potřebuje vše : potraviny, vodu, léky …
Finanční příspěvek dětí z výtvarně pracovního kroužku  
a Klubu pro dospělé činí 850,- Kč a byl odeslán 17. 2. 2010. 
Věnovali jsme i část výtěžku 150,- Kč z prodeje kalendářů  
na rok 2010.                    
I každý malý příspěvek má svoji cenu.

Únor 2010                                                                                                               
     M. Končelová

Volný čas dětí a dospělých
„Harmonie je to nejvzácnější,
čeho můžeme dosáhnout.“  Konfucius

Všichni se  v tomto roce  těšíme z úterního setkávání a čin-
ností v kroužku a v Klubu  pro dospělé, kde se střídají pláno-
vané a nahodilé  činnosti, překvapení, očekávání i tajemství.
S dětmi vytváříme různé druhy výrobků, kalendář, pokračuje-
me v četbě pohádek, různých hrách nebo veřejných vystou-
pení. Nechybí ani pravidelné výlety a vycházky.
S dospělými uskutečňujeme jarní a podzimní bazar a příle-
žitostné výstavky. Mnoho nového se dozvídáme při pravi-
delném čtení  o zvycích a tradicích nebo ze zajímavých kní-
žek. Rádi si poslechneme a zazpíváme písničky hrané dětmi  
na piáno, kytaru a harmoniku. Nezapomínáme na naroze-
niny a svátky dětí i dospělých. Někdy si trochu zacvičíme  
a zamyslíme u reprodukované hudby. Pobyt chceme doplnit 
o různé přednášky a ukázky rukodělných činností. Rádi uví-
táme nové a zajímavé nápady.
Těmito aktivitami posilujeme zdraví. Vše chceme prožívat  
s pokorou a vnitřní harmonií, společně obě generace.
Važme si chvilek, které můžeme být spolu a navzájem si po-
máhat. To, co v mládí považujeme  za samozřejmé, v dospě-
losti a stáří je to vzácnost a krása. Společně se radujme, po-
dívejme se na sny, touhy a lásky, které jsou v nás skryty.
Štěstí není to, co je kolem nás, ale to, co v nás zůstává.

                                                               M. Končelová

BAZAR
V týdnu od 15. 3. 2010 do 19. 3. 2010 proběhl ve vestibulu 
kina v Dolních Kralovicích bazar oděvů, obuvi, hraček a spor-
tovních potřeb. Všeho byl veliký výběr a  výborná byla i kva-
lita výrobků.
Děkuji zaměstnankyním obecního úřadu za pomoc a velký 
dík patří také ženám z Klubu pro dospělé za spolehlivou po-
moc. 
Výtěžek – 2522,- Kč bude použit pro činnost kroužku pro děti 
a Klubu pro dospělé. Částí přispějem také  na výlet.
V pořádání bazarů budeme pokračovat na podzim s podzim-
ním a zimním zbožím.

20. 3. 2010                                                M. Končelová

Šachisté přes zimu nezahálejí
Již tradiční vánočně-novoroční setkání dolnokralovických ša-
chistů a jejich rodičů i prarodičů se konalo v sobotu 2. ledna 
stejně jako loni v útulném prostředí kulturního domu ve Stří-
teži. Zavítala k nám početná výprava z Pravonína, každý rok 
stoupá i účast dětí a rodičů z vlašimské základny, nechyběl 
ani tradiční host z Jiskry Humpolec Anička Nekolová. Aktiv-
ních účastníků rapid turnaje na 7 kol bylo 40. Tím padnul loň-
ský rekord. Ve startovní listině bylo 10 mladších žáků (roč-
ník 2000 a mladší), 15 starších žáků (1995 a mladší), 5 ak-
tivních šachistů mimo žákovské kategorie, 6 šachových tatín-
ků, 3 šachové maminky a jeden šachový dědeček. Žáci ten-
tokrát předčili dospělé šachisty i své rodiče. První tři místa 
získali Patrik Studnička, Vojta Filip (oba Pravonín) a domá-
cí Patrik Pýcha.

Novinkou akce byly zahradní šachy 4x4 metry a na nich se-
hraný bleskový turnaj. Ten měl stejného vítěze jako rapid. Pa-
trik Studnička ve finále porazil Patrika Pýchu. Za povšimnu-
tí stojí, že partie na zahradních šachách je i slušným sportov-
ním výkonem, nejdelší (na 100 tahů) znamená až kilometr 
rychlé chůze, případně i poklusu. V rámci akce mohla mládež 
jako vždy sehrát simultánku proti hráčům krajské špičky – To-
máši Vojtovi a Ondrovi Mejzlíkovi.
V polovině března se početná výprava zúčastnila Mistrovství 
ČR mládeže. I letos se dařilo Nele Pýchové. Potvrdila roli 
jedné z favoritek turnaje (5. nasazená) a po loňském stříbru  
v kategorii do 10 let letos získala mezi dívkami do 12 let bron-
zovou medaili. Vybojovali si tak postup na Mistrovství EU. 
Ostatní hráli doprovodný turnaj, nejlépe se umístil Patrik  

Blahopřejeme občanům, kteří se v měsíci 
prosinci, lednu, únoru a březnu

dožili 80 a více let:

 Miloslav Jelínek      -  Zahrádčice 6
 Ludmila Švecová     -  Střítež 32
 Josef Vitera              -  Dolní Kralovice 106
 Vlasta Kočová -  Dolní Kralovice 31
 Jaroslav Mareš        -  Dolní Kralovice 11
   

BLAHOPŘEJEME
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KULTURA  
pozvání do divadla

„Z pohádky do pohádky“
...na přestavení zábavného kabaretu plného scének a oblí-
bených písniček, Vás zve Jiřický ochotnický spolek v sobotu 
17. dubna 2010 od 20,00 hodin do sálu kina v Dolních Kra-

lovicích. Hraje divadelní orchestr Antonína Říhy.

* * * 
Sdružení „Blaník“ Načeradec uvádí 
komedii se zpěvy Rudolfa Trinnera 

„Agentura Drahoušek“ 
dne 8. května 2010 od 19,00 hodin 

v sále kina Dolní Kralovice.
Srdečně Vás zvou načeradští ochotníci!

* * * 

„Pražské pověsti“ 
představení pro děti v sobotu dne 22. května 2010 
od 14,00 hodin v sále kina v Dolních Kralovicích.

Pražské pověsti jsou vhodné pro děti od 5 do 12 let.                                                                                               
Eva Hrušková a Jan Přeučil hrají Horymíra, Křesomysla, 
chudého studenta a čerta, ale samozřejmě i oblíbeného  
Jiráska a Jiráskovou. Vědí si rady s Golémem, projdou  

se s dětmi po Praze, po Starém i Novém Městě Pražském, 
navštíví Faustův dům, Pražský hrad i Vyšehrad...

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
sobota 15. května 2010 

 MARTINICE
 hasičská zbrojnice    8,30 – 8,45 hod.
 ZAHRÁDČICE
 náves                   8,55 – 9,10 hod.
 DOLNÍ KRALOVICE
 autobusová zastávka     9,20 – 9,50 hod.
 STŘÍTEŽ
 u kulturního domu    10,05 – 10,20 hod.

Událo se ve Stříteži
Stejně jako několik posledních let se Střítež rozloučila se sta-
rým rokem společnou oslavou Silvestra v místním kulturním 
domě. Při reprodukované hudbě se bavila až do ranních ho-
din Nového roku téměř osmdesátka oslavujících. V únoru 
pak uspořádali místní dobrovolní hasiči již 19. Hasičský ples.  
K tanci vyhrávala Malá Muzika, na účastníky čekala jako 
vždy bohatá tombola. Poslední březnovou sobotu se moh-
la tancechtivá mládež vyřádit na taneční zábavě se skupinou 
Proměny.  Více jak stovka účastníků si to patřičně užívala, 
většina si jistě nevšimla přechodu na letní čas, který proběhl 
právě během jedné z písniček. Zábava se tím o hodinu pro-
dloužila, nikomu to určitě nevadilo.
Příští akce ve Stříteži bude spíš pro starší generaci. Druhou 
květnovou sobotu nás čekají  5. Střítežské heligonky. Letos 
bude mít setkání trochu jiný formát než obvykle,  diváci se 
jistě mají na co těšit. Kdo se chcete dobře bavit, tak pro vás  
je Střítež vždy dobrá volba. Ať jsou to Heligonky, zábava 
nebo ples. Rádi vás mezi námi kdykoliv přivítáme.

TJ Sokol Dolní Kralovice
ZRTV – Sport pro všechny

 
Chtěli bychom Vás upozornit na akce, které uspořádáme 

pro veřejnost během letošního jara.  

Dne 24. dubna 2010 plánujeme pěší výlet
v okolí Dolních Kralovic  

„Objevení Klosterbergu.“

Zveme všechny, kdo si s námi chtějí udělat delší, asi 10ti  
kilometrovou procházku. 

Dále plánujeme výlet sokolským autobusem do bazénu  
v Havlíčkově Brodě.

Upřesnění k těmto akcím bude včas zveřejněno ve vývěsce 
a na dalších obvyklých místech.

Pýcha na 10. místě.
Devátým turnajem skončil seriál žákovské ligy regionu Bene-
šov. Zlato v kategorii D12 získala Nela Pýchová, i druhé mís-
to putovalo do Kralovic zásluhou Anežky Vlkové. Další stříb-
ro přidal Patrik Pýcha v H14. 
Poslední dva březnové dny se družstvo ZŠ Dolní Kralovice 
účastní na Přeboru škol České republiky ve Vyškově. V době 
uzávěrky tohoto čísla nejsou výsledky ještě známy, dozvíte 
se je na stránkách ZŠ nebo na stránkách šachového oddílu 
www.sachyvlasim.cz.
        
     Jiří Mejzlík

SDH Střítež Vás srdečně zve na 
5. SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ

dne 8. května 2010
od 13.00 hodin 

v kulturním domě ve Stříteži
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Přestavby litinových kotlů na automatický provoz 
se zachováním možnosti klasického přikládání 

 
 určeno pro spalování pevných paliv 

do zrnitosti 25 mm tj. OŘECH 2,   
dřevěné pelety 6-10 mm  

 několikadenní bezobslužný provoz  
 regulovatelný výkon 5 - 45 kW 
 navýšení účinnosti spalování nad 80% 

________________________________________ 
PRODEJ  MONTÁŽ INFORMACE 

   VODOINSTALACE ŠŤASTNÝ
      Náměstí Dr. Tyrše 10    tel. 724 734 345
      Čechtice                     739 089 537

Datum Zač. Družstvo Utkání

So 3. 4. 16:30 A TJ Sokol Dolní Kralovice - TJ Nesperská Lhota 

So 10. 4. 16:30 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - Sokol Louňovice p.Bl. B

So 17. 4. 9:30 Ž TJ Sokol Dolní Kralovice - SK Olbramovice

So 17. 4. 11:15 D TJ Sokol Dolní Kralovice - SK Benešov C

So 17. 4. 17:00 A TJ Sokol Dolní Kralovice - FC Křivsoudov

So 24. 4. 17:00 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - FC Vracovice 

St 28. 4. 17:30 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - Sokol Pravonín B  

So 1. 5. 17:00 B TJ Sokol Dolní Kralovice B -TJ Želivan Hulice 

So 8. 5. 9:30 Ž TJ Sokol Dolní Kralovice - Sokol Lešany

So 8. 5. 11:15 D TJ Sokol Dolní Kralovice - TJ Úročnice

So 8. 5. 17:00 A  TJ Sokol Dolní Kralovice - SK Načeradec 

So 15. 5. 17:00 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - Blaník Načeradec 

So 22. 5. 9:30 Ž TJ Sokol Dolní Kralovice - Sokol Teplýšovice

So 22. 5. 11:15 D TJ Sokol Dolní Kralovice - Sokol Lešany

So 22. 5. 17:00 A TJ Sokol Dolní Kralovice - Sokol Louňovice pod Bl. 

So 29. 5. 17:00 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - Sokol Miřetice B 

So 5. 6. 9:30 Ž TJ Sokol Dolní Kralovice - Mír Jablonná n/Vlt. 

So 5. 6. 11:15 D TJ Sokol Dolní Kralovice - TJ Sokol Čechtice

So 5. 6. 17:00 A TJ Sokol Dolní Kralovice - FK Bílkovice

So 12. 6. 17:00 B TJ Sokol Dolní Kralovice B - TJ Sokol Čechtice B

So 19. 6. 10:15 D TJ Sokol Dolní Kralovice - TJ Slavoj Čerčany

So 19. 6. 17:00 A TJ Sokol Dolní Kralovice - Sokol Kondrac B 

TJ Sokol Dolní Kralovice
Domácí utkání - jaro 2010

rozlosování


