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Děkujeme vedení Středočeského kraje, radním a zastupite-
lům kraje, vedení obce a obecním zastupitelům za úsilí vyna-
ložené k získání finanční částky potřebné k rekonstrukci čás-
ti školy.
V rekonstruované části školy je velmi hezké prostředí, ve kte-
rém se žáci i zaměstnanci cítí velice příjemně. Sami jsme se 
snažili toto prostředí ještě více zkrášlit výzdobou, na kterou 
jsme použili i výrobky žáků. Výzdoba ve škole jednak oživu-

je prostředí, ale žáci z ní mohou také čerpat nové informace  
a vědomosti (především na nástěnkách v 1.poschodí).
Jsme rádi, že vedení kraje a krajští zastupitelé nezapomínají 
na okrajové části Středočeského kraje a snaží se jim pomoci.
Je chvályhodné a odpovědné, že vedení obce a zastupitelé 
v Dolních Kralovicích pokládají školu za jednu ze svých hlav-
ních priorit. Důkazem toho je, že už v průběhu rekonstrukce 
o prázdninách přemýšleli, jak získat další finanční prostředky 
na pokračování rekonstrukce (především z fondů EU). Děku-
jeme také za poskytnutí financí, za které byl zakoupen nový 
nábytek do šesti učeben.
Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby rekonstrukce mohla 
dále pokračovat opravou zbylých tříd I. stupně (včetně vy-
bavení těchto tříd novým nábytkem – 1., 2. a 3. třída), aby  
i nejmenší žáci naší školy měli steně hezké prostředí.
Rozsáhlou rekonstrukci potřebuje především školní tělocvič-
na, která je ve velmi zchátralém stavu. Nevyužívají ji jen žáci 
naší školy, ale i sportovní veřejnost z Dolních Kralovic a oko-
lí. Bylo by skvělé, kdyby se i na tuto část školy podařily získat 
finanční prostředky z fondů EU.
Poděkování za provedenou rekonstrukci patří místní staveb-
ní firmě a stavebnímu dozoru. 
Děkuji všem zaměstnancům, kteří se podíleli na vyklízení  
a opětovném nastěhování nábytku a sbírek.
Škola se bude snažit svým žákům zpestřit výuku nejrůznější-
mi naučnými akcemi – projektové dny, sportovní akce, exkur-
ze, besedy atd. Chceme se aktivně zapojit do společenské-

zleva: senátor a náměstek hejtmana PhDr. Marcel Chládek, M.B.A., staros-
ta Antonín Bašta, náměstek hejtmana Prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc, mís-
tostarosta Josef Dvořák a místopředseda komise pro zahraniční spolupráci 
MVDr. Luboš Kudrna

Rekonstrukce ZŠ a MŠ v Dolních Kralovicích  
z pohledu vedení školy
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ho života obce a ještě více rozšířit akce pořádané pro veřej-
nost. Budeme se snažit nabídnout veřejnosti i vzdělávací kur-
zy. V nejbližší době zveřejníme nabídku kurzu anglického ja-
zyka pro začátečníky. Jestliže bude mít veřejnost zájem, bu-
deme uvažovat o dalších nabídkách.

Pro své žáky otvíráme od listopadu kromě stálých zaběhnu-
tých kroužků (šachový, rybářský, tenisový, dyslektický) nové 
kroužky a kurzy – angličtina pro 1. roč., angličtina pro 2. roč., 
kurzy informatiky pro žáky 6., 7., 8., a 9. roč., logopedii pro 
předškoláky a školáky I.st. 
Kromě těchto kroužků a kurzů vyučuje na naší škole ještě 
ZUŠ Zruč nad Sázavou tyto obory: zpěv, výtvarný obor, kla-
vír, housle, akordeon, zobcová flétna, trubka, EKN, kytara.
Přeji žákům 1. ročníku, aby se jim v naší škole líbilo, všem žá-

kům přeji hezké výsledky ve školní práci. Škole přeji, aby zís-
kávala stále větší důvěru veřejnosti a aby se neustále zlepšo-
valy vztahy mezi ní, rodiči  a již zmíněnou veřejností.

 Mgr. Jaroslav Kosprd, ředitel ZŠ a MŠ
(fotografie Jaroslav Švejda)

RADA ZO 20.7.2009
1. ROZ schválila příspěvek 5.000,- Kč na zajištění účasti 
Nely Pýchové na MS v šachu v Turecku.
2. ROZ vzala na vědomí zprávu o finančním výsledku pou-

ťových slavností ve dnech 27. – 28.6.2009 s tím, že zisk  
z večerní zábavy a tržby z občerstvení ve výši 30.810,- bude 
ponechán TJ Sokol jako účelový příspěvek  na rekonstrukci 
oplocení na fotbalovém hřišti v Dolních Kralovicích, na které 
TJ získala dotaci 100.000 Kč od ČSTV.
3. Žádost Michala Friče a Terezy Viktorové o koupi stavební-
ho pozemku č. 346/16 v k.ú. Martinice: ROZ doporučuje ZO 
schválit  prodej tohoto pozemku za cenu 50 Kč/m2 + nákla-
dy na pořízení přípojek s tím, že bude stanovena podmínka 
zahájení výstavby do 5 let od prodeje pozemku a Obec Dolní 
Kralovice získá předkupní právo na tento pozemek.
4. Podíl na zisku firmy EKOSO ve výši 34.100,- Kč: ROZ do-
poručuje použít tuto částku na rekonstrukci zastřešení hasič-
ské zbrojnice v Dolních Kralovicích.
5. ROZ vzala na vědomí zprávu o přidělení dotace 40.000,- 
Kč od Středočeského kraje na rekonstrukci sochy u hřbitova. 
Náklady na tuto akci činí 175.000,- Kč. ROZ pověřuje staros-
tu k dalšímu jednání o rozdělení do etap.
6. ROZ schválila výzvu k předložení nabídky – veřejná za-
kázka malého rozsahu – oprava kapliček Dolní Kralovice, 
místní části Vraždovy Lhotice, Střítež a Martinice a schva-
luje komisi pro posouzení nabídek ve složení: Ing. Vrkoslav, 
MVDr.Langr, J.Dvořák, A.Nalejvač, A.Bašta.
7. ROZ posoudila podmínky na získání dotace na zateple-
ní čp. 21 a vzhledem k vysokým nákladům rozhodla o dota-
ci nežádat.
8. ROZ předběžně souhlasí s výměnou oken v bytovém 
domě čp. 21 s tím, že bude osloveno několik firem s žádostí 
o zpracování cenové nabídky na tuto akci.
9. ROZ projednala možnost zvýšení nájemného v obecních 
bytech a rozhodla pro letošní rok nájemné nezvyšovat.

RADA ZO 17.8.2009 
1. ROZ schválila přijetí dotace  40.000,- Kč od Středočeské-
ho kraje na rekonstrukci sochy u hřbitova. Obec vloží do pro-
jektu částku 40.000,- Kč.
2. ROZ posoudila došlé nabídky na veřejnou zakázku malé-
ho rozsahu – oprava kapliček  Vraždovy Lhotice, Střítež, Mar-
tinice:
    NASTAV Humpolec,s.r.o.           .... 961.641,- Kč vč. DPH
    Dolnokralovická stavební,s.r.o.  .... 885.777,- Kč vč. DPH  
a vybrala za  vítěznou nabídku firmy Dolnokralovická staveb-
ní s.r.o.
3. ROZ schválila minimální počet členů okrskové volební ko-
mise pro volby do PS ČR na počet 5.
4. Žádost ZŠ a MŠ Dolní Kralovice o souhlas se záměrem 
pořídit nové programo-
vé vybavení do ŠJ. Předpokládané náklady pro rok 2009 jsou 
15.100,- Kč a pro
roky 2010 – 2013 Kč 3.704,-/rok. ROZ  žádost schvaluje.
5. ROZ projednala návrh dovybavení dětských hřišť v Dol-
ních Kralovicích, Stříteži a Martinicích.
6. ROZ projednala otázku budoucího personálního obsazení 
místa účetní a matrikářky s tím, že výběrové řízení na tyto po-
zice bude vypsáno pravděpodobně v první polovině r. 2010  
s nástupem od 1.7.2010.
7. ROZ projednala stav kamerového systému v obci a navr-
huje financovat uvedení do provozuschopného stavu z vlast-
ních prostředků a následně celou otázku řešit s Mikroregio-
nem Želivka.

INFORMACE 
Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Blahopřejeme občanům, kteří se v měsíci 
červenci, srpnu, září a říjnu

dožili 80 a více let:

   paní Pavla Halaxová     Dolní Kralovice 168
   paní Marie Filipová       Zahrádčice
   pan Josef Kroj              Dolní Kralovice 62
   paní Jarmila Říhová      Vraždovy Lhotice 35
   paní Marie Olišarová     Dolní Kralovice 96
   pan Bohumil Bečvář      Dolní Kralovice 21
   pan Josef Příhoda           Dolní Kralovice 86
   paní Emílie Olišarová     Martinice 24
   paní Marie Střihavková   Střítež 31

BLAHOPŘEJEME

Zastupitelstvo Obce Dolní Kralovice 
10.9.2009

1. Prodej pozemku č.kat.346/16 v k.ú. Martinice Te-
reze Viktorové a Michalu Fričovi, výměra 1004 m2 
na stavbu rod. domu. ZO schválilo prodej za cenu 50 
Kč/m2 s tím, že nabyvatel uhradí veškeré náklady  
s prodejem spojené.  V kupní smlouvě  bude věcné břemeno 
– zahájení stavby do 5 let, jinak bude pozemek vrácen obci.
2. ZO schválilo přijetí dotace od společnosti EKOSO Trho-
vý Štěpánov ve výši 34.100 Kč na opravu komunikací Marti-
nice a Střítež.
3. ZO vzalo na vědomí informaci starosty o průběhu jednot-
livých akcí:
    - slavnostní otevření školy
  - dětská hřiště – dotaci využít na pořízení vybavení  
na všechna hřiště (dotace ve výši 50 tis. Kč).
    - rekonstrukce kapliček
   - střecha hasičárna – vazbu provede firma Pekárek, dře-
vo bude dodáno vlastní, cena cca 400 tis. Kč. ZO provedení 
střechy schvaluje.
    - výměna oken v bytovém domě čp. 21 – připravuje se, 
prověřuje se možnost dotace. Je  připravena projektová do-
kumentace na zateplení i na okna. Podle podmínek dotace 
není zatím zajímavá..
    - do 15.9.2009 je nutné podat žádost o revitalizaci infra-
struktury, tj. chodníky v Dolních Kralovicích, veřejné osvětle-
ní v Martinicích, Stříteži a část v D.Kralovicích. Celá akce je 
zhruba za 6 mil. Kč, dotace 90%. ZO schvaluje podání žá-
dosti o dotaci
4. Ředitel ZŠ a MŠ Dolní Kralovice děkuje zastupitelstvu za 
vstřícnost při  rekonstrukci školy a vůbec za přístup ke škole.
5. Ing. Ulrich doporučuje, aby obec vstoupila v jednání s fir-
mou Rabbit a AGRO k přístupu do lesa.
6. ZO schvaluje úpravu zřizovací listiny ZŠ a MŠ Dolní Kralo-
vice. Doplňková činnost: odborná LEKTORSKÁ – angličtina 
pro veřejnost – dospělí za úplatu počítačové kurzy pro veřej-
nost – dospělí za úplatu
7. ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2 a č. 3.
8. Vyřazený nábytek ze školy – nejdříve nabídnout místním 
organizacím, eventuelně mikroregionu
9. Personální obsazení obecního úřadu – matrika a hospo-
dářka: vyhlásit konkurz do pololetí 2010. 
10. Dotaz Ing. Ulricha: žádá o informaci, zda byla prodlouže-
na smlouva - p. Veletovi – předsedovi LDO
   -  odbahnění rybníka u ČOV – proběhla kontrola ŽP, nebyly 
připomínky, odbahnění není třeba hned provést
   - práce na soše u hřbitova – je sjednaná cena první etapy  
a tato má být dokončena do konce tohoto roku,
   - venčení psů u dětského hřiště – jediné řešení je oploce-
ní dětských hřišť, ale v současné době na to nejsou finanč-
ní prostředky. 

RADA ZO 12.10.2009
1)  Žádost p.P.Peška o finanční příspěvek na tvorbu knihy o 
kapelách působících v regionu  Ledečska a Dolnokralovicka. 
ROZ pověřuje starostu k dalšímu jednání  v této věci.
2) Výměna oken v bytovém domě čp. 21: ROZ posoudila do-
šlé nabídky:
     a) Okna-dveře-interier Havlíčkův Brod -606.244,7 Kč, zá-
ruka 60/24
     b) Homex Pelhřimov - 587.996,-Kč, záruka  60/24

     c) Decro Bzenec - 557.149,7 Kč, záruka 60/24
     ROZ rozhodla přijmout nabídku firmy Decro Bzenec s ter-
mínem realizace do 30.11.2009.
3) ROZ souhlasí s uspořádáním slavnostního otevření zre-
konstruované ZŠ dne 28.10.2009 od 12,00 hod.
4) ROZ projednala situaci ohledně dlužného nájemného z re-
staurace Želivka. 
5) ROZ bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání o 
odkupu pozemků pod školním pozemkem od paní Holoubko-
vé, která předběžně projevila ochotu tento pozemek obci od-
prodat.
6) ROZ schválila rozpočtové opatření č. 4.

P O Z V Á N Í
Srdečně zveme všechny naše důchodce na 

přátelské setkání se starostou obce,
které se bude konat 

v pátek 13. listopadu 2009 od 15,00 hodin
ve velkém společenském sále.

Pro všechny bude připraveno malé občerstvení.
K poslechu i tanci a hlavně dobré náladě bude hrát

kapela Antonína Říhy

V průběhu setkání si můžete prohlédnout výstavu 
pořádanou paní Končelovou.

Zajištěná doprava :
Odjezd autobusu  ….........i zpět

Střítež ….............14,30 hod.
Martinice.............14,40 hod.
Zahrádčice..........14,45 hod.
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OBEC  DOLNÍ  KRALOVICE
ZVE VŠECHNY DĚTI I DOSPĚLÉ

na
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

a
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

pátek 4. prosince 2009 
na náměstí v Dolních Kralovicích

Kulturní zařízení obce Dolní Kralovice
Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ KONCERT
19. prosince 2009

v sále kina KD v Dolních Kralovicích

Školní družina ZŠ Dolní Kralovice
Vás srdečně zve na 

vánoční (prodejní) výstavu perníků, 
která se bude konat 

od 14. 12. do 17. 12. 2009 
v zasedací místnosti kulturního domu.

Otevřeno bude od 8,00 do 17,00 hodin.
Vstupné dobrovolné.

Výlet
Cestovati je tolik,
co přemýšleti.    F. Vymazal

Sedmnáctým výletem „za poznáním“ jsme navštívili historii 
dob minulých, a to v historické vesnici řemesel a umění a by-
linné zahrady v Ostré u Lysé nad Labem.
S příjemnou průvodkyní a jejím výkladem jsme prošli vesni-
cí s ukázkami tradičních řemesel dráteníka, hrnčíře, provaz-
níka, mýdlaře, svíčkaře či papírníka. Pozorovali jsme rýžová-
ní zlata a práci brusiče. Nechyběla ani práce tkalce. Kdo měl 
zájem, mohl si vyzkoušet některé řemeslo – vyrobit z drátku 
náramek, prstýnek, vytvořit svíčku nebo na hrnčířském kru-
hu svůj hrnek, misku. Všechny výrobky jsme si mohli koupit  
na středověkém tržišti nebo v obchodě Botanicus.  Pro vytvo-
ření dobové kulisy a atmosféry pro jednotlivá tradiční řemes-
la nechyběla ukázka vězení a vodního kola.
Odpočinek jsme našli v rozsáhlých bylinných zahradách, kte-
ré mají rozlohu 22 ha. Jejich prostory jsou tvořeny různými 
typy okrasných a produkčních zahrad, které se mezi sebou 
prolínají. Odtud pochází většina surovin pro kuchyň hodovní 

síně. V ní jsme mohli ochutnat sladké i slané pečivo – výbor-
né keltské palačinky, ovocné a bylinné šťávy, víno nebo me-
dovinu. K tomu všemu pečené kuře nebo špíz s brambory  
a bylinnými omáčkami. Do této historie patřila také platba 
groši.
Toto všechno bylo součástí života našich předků. V dnešní 
době se vše staré pomalu vytrácí, ale nemělo by se na to za-
pomínat.
I když cesta autobusem s řidičem panem Říhou  byla trochu 
delší, včas a spokojeni jsme se vrátili domů.

  „Kdo vládne okamžikem,
   vládne životem.“
               Eschenbachová

Výlet Ostrá u Lysé nad Labem 8. 8. 2009
Vybráno celkem : 6 430,- Kč
Vstupné :                2 350,- Kč 
Telefon :                            80,- Kč
Fa doprava             5 153,- Kč

Doplaceno z výtěžku burzy : 1 153,- Kč

Společné přátelské posezení
  Všechno na světě
  je pozoruhodné pro pár
  dobře otevřených očí.
                                    J. O. YGASSET

Na úterý 20. 10. 2009 jsme se s dětmi i dospělými delší dobu 
těšili. Čekala nás slavnost, jejíž součástí bylo podepisování 
kalendáře na rok 2010. Děti kreslily tento kalendář ve výtvar-
ně pracovním kroužku. Loni jsme ho měli s tématem ročního 
období a letos je „sluníčkový“. Každé slunce je jiné – za mra-
kem, s červánky, ptáky, vycházející, smějící se, malé, větší  
i barevné jak ho děti vidí.
Bylo nás opravdu hodně. V příjemném prostředí zasedací 
místnosti kulturního domu se sešli rodiče a prarodiče dětí, 
ženy z Klubu pro dospělé a hosté – p. ředitel ZŠ Dolní Kralo-
vice, starosta i místostarosta obce, zaměstnankyně OÚ. Rádi 
jsme přivítali dětskou lékařku MUDr. Smejkalovou, která nám 
kalendáře podepisovala. Omluven byl pan Fuksa – GraTypo-
Print Praha, který nám kalendáře vytiskl a i přispěl i finanč-
ně. Děti se představily básněmi ke každému měsíci a vese-
lým podzimním tancem. K. Míčků doplnil náladu písničkami 
hranými na harmoniku.
Při neformální přátelské besedě jsme se od dětské lékařky 
dozvěděli mnoho zajímavého z oboru lékařství, pan starosta 
nás informoval o plánech rozvoje obce a ředitel školy hovo-
řil o zkušenostech týkajících se výchovy a výuky dětí. Svými 
životními zkušenostmi a dotazy    na přítomné se do besedy 
zapojili i někteří přítomní.
K nahlédnutí a prohlídce byla Kronika kroužku, fotografie  
z celoročních činností dětí a dospělých i z výletů. Prostředí 
doplnila malá výstava k 40letům vzniku časopisu Čtyřlístek. 
K přátelské atmosféře přispělo občerstvení s kávou a čajem.
Odcházeli jsme s pocitem, že všichni k sobě patříme – děti, 
mladí i starší lidé. Stojí za to chválit každý den, který je i ma-
lou příležitostí k něčemu dobrému sobě i ostatním. Patří  
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k tomu radost i pozitivní přístup k životu.

„Štěstí je mozaika složená z nepatrných malých radostí.“ 
A. Maurog

2.10.2009                         M. Končelová, Dolní Kralovice

Cesta životem
Život je cesta – jdete po ní od narození krok za krokem. Všich-
ni si přejeme, aby náš krok byl nádherný a kouzelný. Dívá-
me se na přírodu,na lidi, ze všech zážitků se těšíme. Z příro-
dy čerpáme sílu. Stromy jsou jeden ze zázraků světa, výra-
zem moudrosti. Strom – lípa – byla a je národní symbol. Dří-
ve byly na návsích okolo lípy lavičky , lidé se u nich scházeli, 
odpočívali a čerpali energii.
Zazpíváme si nebo hudbu posloucháme. K hudbě je třeba 
přistupovat s pokorou. I ten, kdo k ní nemá vlohy, se ji naučí 
chápat a mít rád. Hudba vychovává člověka k estetice. Zákla-
dem hudby je lidová píseň. Je všem srozumitelná. Vznikala 
v přírodě a v lidském společenství. V lidových písních je po-
cit. Ke zpěvu je přizpůsoben jen člověk. I poslech vážné hud-
by nás obohatí.
      Je třeba posilovat radostná očekávání. Vždycky se na-
jde něco, na co se člověk může těšit, i kdyby to byla jen ma-
ličkost. Nejraději se máme setkávat s lidmi, kteří nám mají 
co nabídnout – životní zkušenost, zážitky a pozitivní energii.                                              
Nesmíme zapomenout na aktivitu – pokud nám to zdraví do-
volí – zacvičme si, choďme na procházky. Tím pečujeme o 
zdraví.                         
      Toto všechno dohromady je základem cesty životem. Pod-
zim v běhu života nás čeká všechny. Každý budeme jednou 
staršími. Stáří bychom měli přijmout jako rovnocennou etapu, 
jako jinou část života. Je to přirozený stav. Stáří je moudrost 
a zkušenost. To, co v mládí považujeme za samozřejmé, ve 
stáří je to vzácnost a krása.                                                   
      V celém životě nesmíme ztratit naději. Všechny tyto zmí-
něné činnosti jsou základem šťastného života.
                                                                                           
     „Žít je ta nejkrásnější věc na světě.“
                                                        Cicero
 

M. Končelová                                                                                                                                          
         

V týdnu od 21. 9. - 25. 9. 2009 proběhl ve vestibulu KD bazar 
různého zboží, hlavně ale dětského. Výběr byl veliký.
Výtěžek 2.567,- Kč bude požit jako příspěvek na výlety.
Děkuji za pomoc ženám z klubu a zaměstnankyním OÚ Dol-
ní Kralovice.
                                                       M. Končelová                                                          

Hasičské aktuality ze Stříteže
     SDH Střítež letos slaví 40. výročí svého založení. O prvních 
dvou akcích v rámci oslav, květnovém setkání heligonkářů  
a červnové soutěži v požárním útoku, jsme již referovali v mi-
nulém občasníku. Oslavy pak vyvrcholily společenským od-
polednem a večerem první zářijovou sobotu. Před kulturním 
domem se sešla téměř celá Střítež k přátelskému posezení 

hasičů i všech občanů. Nejprve předvedla své umění i nad-
šení nejmladší hasičská generace – děti od 6 do 15 let. Zkrá-
cený požární útok se jim povedl a vysloužili si dlouhé ovace. 
Dále už následovala volná zábava za doprovodu živé hudby. 
U mikrofonu se vystřídali i někteří naši členové a sympatizan-
ti. A postupně se také všichni zvedali k tanci. Největší úspěch 
měly písničky z šedesátých let, např. při letkisu poskakova-
la celá vesnice. A kde jsme to tancovali? Přece na silnici před 
kulturákem ... a mělo to jednu ohromnou výhodu, druhý den 
jsme nemuseli uklízet sál!
     Další povedenou podzimní akcí byla taneční zábava  
se skupinou Proměny druhou říjnovou sobotu. Sál místního 
kulturního domu byl zaplněný do posledního místečka, všich-
ni se skvěle bavili. Střítežští hasiči se však umí nejen dob-
ře bavit, ale když je potřeba, tak také přiložit ruce k dílu. Bě-
hem října a listopadu nadělali dřevo na topnou sezónu v KD, 
hlavně se však pustili do obnovy nátěru parket na sále, přísá-
lí i balkónu. Zrenovovaná podlaha projde první zátěží během 
Mikulášské zábavy se skupinou Theatre 5. prosince. Stejný 
den odpoledne proběhne mikulášská nadílka našim nejmlad-
ším, při níž také rozsvítíme vánoční strom.

Jiří Mejzlík

Nela Pýchová mistryní Čech
     Poslední říjnový týden se v Harrachově uskutečnilo Mi-
strovství Čech žáků v šachu. Dolní Kralovice reprezentovali 
hned 4 účastníci: Patrik a Nela Pýchovi, Lukáš Jelínek a Da-
vid Pikal. Nela do turnaje vstupovala jako favoritka (1. na ak-
tuálním žebříčku ČR své kategorie) a předpoklady bez zavá-
hání splnila. Poprvé veze z vrcholné soutěže zlatou medaili. 
Na nejcennější kov jsme čekali od roku 2001, kdy vyhrál MČ 
v žácích naposledy Ondřej Mejzlík. Doufejme, že Nela sou-
časnou formu zúročí i na Mistrovství světa v Turecku, kam 
odlétá již 9.listopadu. Na MČ se dařilo i Lukáši Jelínkovi, kte-
rý v konečném pořadí skončil na lichotivé 21. příčce a o více 

Nela Pýchová již tuší, že získá svůj první velký titul.
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jak 20 míst vylepšil své nasazení. Ostatní podali standard-
ní výkon.
     Během léta proběhly krajské přebory jednotlivců. A zde 
jsme získali hned několik cenných kovů. Nela má zlato ve své 
kategorii (D12) prakticky „předplacené“, stříbro tentokrát při-
dal její bratr Patrik (H14) a bronz Anežka Vlková v nejmlad-
ší dívčí kategorii D10. Medaili máme na krajské úrovni i mezi 
dospělými, na 3. místě skončil v KP mužů Ondřej Mejzlík.
      Šachový oddíl tradičně pořádá letní šachový tábor, letos 
se ho zúčastnily téměř všechny děti z kroužku včetně sedmi-
letých prvňáčků. Užili jsme si spousty zábavy, sportu a pohy-
bu, dobrodružství i romantiky, nikomu se po týdnu nechtělo 
zpátky domů.
       A co nás čeká v nejbližších dnech? Již v pondělí 7.11. bu-
deme obhajovat loňské první místo v okresním přeboru škol, 
na dobrý výsledek má šanci vedle starších tentokrát i druž-
stvo z 1.stupně. Soutěží je ohromné množství, z dlouhodo-
bých jmenujme extraligu dorostu s Patrikem Pýchou v sesta-
vě. Do nejvyšší soutěže se tým Spartaku vrátil po 6 letech, 
a to celkem úspěšně. Z prvních čtyř kol jsme třikrát zvítězili, 
snad tedy „záchranářské“ starosti přepustíme jiným. Žákov-
ské béčko hraje 1. ligu mladšího dorostu, kam loni zcela ne-
čekaně postoupilo. Zde je naše zastoupení ještě výraznější, 
v sestavě je Štěpán Vopěnka, Nela Pýchová, Lukáš Jelínek 
a David Pikal. Více informací o šachovém dění je na oddílo-
vých stránkách Spartaku www.sachyvlasim.cz.

       Jiří Mejzlík

SDH Střítež pořádá 
v sobotu 5. 12. 2009

 v kulturním domě ve Stříteži
Mikulášskou taneční zábavu

začátek ve 20 hodin 
hraje THEATRE

Všechny srdečně zveme

Z V E M E  V Á S 
na

P R O D E J   L E V N Ý C H   K N I H 
10. až 12. listopadu
v zasedací místnosti
KD Dolní Kralovice

Otevřeno: 7,30 – 16,30 hod.

O Z N A M U J E M E
Oznamujeme, že ve dnech 14. - 15. listopadu  

budou v Dolních Kralovicích kominíci.


