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Pokusme se nevnímat konec roku jako konečný termín pro splnění  
někdy letitých přání a nemysleme si, že koncem roku všechno končí, 
ale naopak s Novým rokem vše znovu začíná.
                                                                          
         Úspěšný nový rok  2010

           PF 2009
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J A K Ý    B Y L    R O K    2 0 0 9 
    
 Vážení spoluobčané,
     Každým rokem touto dobou si klademe otázku: Jaký vlast-
ně byl tento rok, co se nám podařilo nebo naopak nepoda-
řilo? To si musíme zhodnotit sami. Pokud se já jako staros-
ta mám vyjádřit za obec, mohu konstatovat, že byl asi  dob-
rý.  Podařilo  se  nám  po  několikaletém   úsilí  získat  dotaci  
10  mil.  Kč a z velké části opravit naši základní školu. Získat 
dotace na opravu kapličky v Martinicích, V.Lhoticích a Stříteži 
včetně instalace elektrického zvonění,  částečně opravit so-
chu u hřbitova, ve všech obcích doplnit dětská hřiště, zajistit 
dotaci na vyčištění a opravu rybníka v Zahrádčicích. To bude  
realizováno začátkem příštího roku. Mimo to  za vlastní pro-
středky vyměnit okna v bytovce čp. 21 s částečným zateple-
ním, zhotovit střechu na hasičárně v D.Kralovicích a opravit 
komunikace ve všech obcích.
     Dále bychom neměli zapomenout na kulturní akce po-
řádané obcí, Sokolem, či SDH ve Stříteži, kteří jsou velice 
aktivní. Takto bych mohl pokračovat a vyjmenovávat další 
a další drobné akce. Chtěl bych poděkovat všem těm, kteří  
se na uvedených pracích a akcích podíleli, spolupracovní-
kům, zastupitelům a Vám všem spoluobčanům, kteří přiložili 
ruku k dílu  nebo alespoň radou přispěli k dobré věci.
     Takže to byl letošní rok. O co se tedy budeme snažit? Tuto 
otázku si samozřejmě klademe již nyní. Na posledním zastu-
pitelstvu 11.12.2009 jsme si stanovili cíle a úkoly pro přípra-
vu rozpočtu na příští rok.
     Zajistit prostředky na dokončení rekonstrukce ZŠ (tělo-
cvična, dílny, 1.stupeň). Dokončit zateplení čp. 21, zajistit 
prostředky z fondu EÚ na vybudování vodovodu a kanaliza-
ce pro parcely ke hřbitovu. Zajistit projektové dokumentace  
pro vodovod a kanalizaci Střítež, opravu komunikace  a ško-
ly v Martinicích,  opravu a odbahnění rybníku v Zahrádčicích.
     To je jenom krátký výtah z návrhů a požadavků, kte-
ré zazněly.Vše ovšem bude záležet na vlastních financích  
a na těch, které se nám podaří získat z různých fondů a gran-
tů.
     A úplně na závěr bych si přál, aby se Vám všem v naší 
obci dobře žilo, byli spokojení, byli i kritičtí, ale i objektivní  
a hrdí na svou obec.  Přeji i hodně úspěchů všem podnikate-
lům a firmám.
     K tomu Vám všem přeji, abyste vánoční svátky prožili  
v pohodě, ve zdraví a radostné atmosféře rodinného kruhu 
a přátel.
     Přeji také dobré vykročení do nového roku 2010.
  
                                                  Antonín Bašta - starosta
                  

RORATE COELI – ROSU 
DEJTE NEBESA

Adventní období je časem krátkých dnů a tmavých večerů, 
sněhu a zimy, mystiky a tajemna.
Oslavy adventu se objevují již ve 4. století na území dneš-
ního Španělska a Francie. V 6. století se advent světil  
i v Římě. V době středověku patřil v celé křesťanské Evro-
pě k základním kamenům liturgického cyklu. Jeho podoba se  
v průběhu staletí vyvíjela.Zpočátku měl advent různou délku, 
ale ve 12. a 13. století došlo ke sjednocení do dnešní podoby.
Každá neděle a každý týden adventu má z církevního hledis-
ka odlišný význam. V zásadě však celé toto období charak-
terizuje pokání, půst a modlitba. Každý adventní den se  ko-
nala ráno v kostele zvláštní mše. V minulosti ji lidé pravidel-
ně navštěvovali a říkali, že jdou na roráty. Tento lidový název 
vznikl z latinského RORATE COELI – což byla úvodní píseň.
Adventní období bylo už typicky zimní. Práce na polích  
i sklizeň plodin skončila a  nastal čas na opravy,  zpracová-
ní úrody a draní peří. Den trval tak dlouho, dokud bylo venku 
světlo. Společenského života si lidé užili při přástkách. Před-
li len a konopí, tkali látky. Vyprávěli si a bavili se oblíbenými 
hrami.
V rámci adventu se slavilo několik svátků, okolo nichž  
se sousředila řada obyčejů a pověr: sv. Ondřej, sv. Barbora, 
sv. Mikuláš, sv. Amrož a sv. Lucie. V současné době se u nás 
slovo advent znovu vrací do slovníku lidí. Pro některé zname-
ná obnovení jeho náboženského smyslu, pro jiné představu-
je pouze zábavu, kterou přinášejí tradiční zvyky – například 
Mikuláš. Pro všechny je však  časem příprav na Vánoce, vy-
mýšlení dárků a speciálního jídelníčku na štědrovečerní stůl. 
Počátkem adventu se rozsvěcuje v obcích vánoční strom. 
Ve větších městech se zahajují  vánoční trhy. Čtyři advent-
ní neděle- železná, bronzová, stříbrná a zlatá stále ukraju-
jí čas. Domovy se zkrášlují adventními dekoracemi. Týká se 
to hlavně adventních věnců a kalendářů, svícnů a hvězd. Ad-
ventní kalendář má různou podobu – čokoládový, obrázkový  
z kartiček, sáčků. Vždy ale obsahuje tolik dílů, kolik dnů je  
od 1. prosince do Štědrého dne.
 Vstupní dveře bytů se zdobí věncem.  Vkusný a barev-
ně sladěný tvoří hezkou předvánoční atmosféru. Dopl-
něný svíčkami se pokládá na stůl, nebo zavěšuje ke stro-
pu. Svíčky jsou čtyři a postupně se zapalují. Každá sym-
bolizuje jeden adventní týden. Nakonec hoří všechny čty-
ři najednou. Symbolizují tak, že kruh se uzavřel advent  
je u konce a za dveřmi je Štědrý den. Pro věřící znamenají 
plameny svíček předzvěst přicházejícího Krista.

Z knížky „České zvyky a obyčeje“ od A. Vondruškové  
vybrala a upravila Marie Končelová

Vážení spoluobčané!
     Připadá mi, že čas je  asi  nepřítelem  nás  všech. Rok od 
roku utíká rychleji a rychleji.  Pokaždé  si říkáme, že ten rok 
zase utekl a my to, či ono zase nestačili udělat, zařídit. Ně-
kdy si říkám, že jsme naskočili do roztočeného kolotoče, kte-
rý ne a ne se zastavit. A právě advent, Vánoce, závěr roku, 
to je čas a kdy bychom měli zpomalit a zamyslet se nad tím, 
proč žijeme tak uspěchaný život. 
I já bych rád přispěl k této předvánoční pohodě přáním krás-

ných a pohodových svátků plných lásky a porozumění. Je to 
čas, kdy by si měl každý z nás najít chvilku pro sebe i pro své 
blízké. Jistě každý rád vidí úsměvy kolem sebe a slyší hřejivá 
slova, ke kterým máme v této roční době všichni nějak blíže.

     Mnoho štěstí, zdraví a splněných přání v novém roce 
2010.

                                                Antonín Bašta – starosta  
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U S N E S E N Í   
ze zasedání zastupitelstva 

Obce Dolní Kralovice 11.12.2009
ZO schvaluje:
1. Přijetí dotace na opravu rybníka v Zahrádčicích ve výši 
553 tis. Kč.
2. Výsledek výběrového řízení ze dne 24.11.2009 .
3. Podání žádosti o dotaci z ROP NUTS II Střední Čechy na 
2. etapu rekonstrukce ZŠ.
4. Podání žádosti o dotaci z FROM na rekonstrukci tělocvič-
ny ZŠ.
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě – provozování vodovodu a ka-
nalizace pro rok 2010 sepsanou s provozovatelem VODAK 
Humpolec.
6. Dodatek č. 2 ke smlouvě s provozovatelem vodovodu a ka-
nalizace VODAK Humpolec  o zvýšení ceny vodného a stoč-
ného o 2 Kč, tj. na 55 Kč/m3.
7. Předání provozování vodovodu Střítež firmě VODAK Hum-
polec.
8. Poskytnutí příspěvku farnosti Keblov na opravu kostela ve 
Snětě.
9. Podání návrhu, aby p. Jiří Šlehuber byl nominován na titul 
„Blanický rytíř“ za organizování srazů bývalých občanů Dol-
nokralovicka, autorství knihy Pojďte se mnou do našich Dol-
ních Kralovic, Příseky, Stříteže a Bezděkova a za zásluhy o 
zachovávání historie Dolních Kralovic.
10. Rozpočtové provizorium do 28.2.2010 ve výši 2/12 roz-
počtu roku 2009.
11. Uzavřít nájemní smlouvu s SDH Střítež na užívání kultur-
ního domu ve Stříteži na 10 let.
12. Poskytnutí příspěvku na věcný dar pro Nelu Pýchovou za 
reprezentaci v šachu na Mistrovství světa v Turecku.

ZO bere na vědomí:
1. Informaci o přípravě rozpočtu na rok 2010.
2. Informaci Mgr. Mejzlíka o zamýšlené rekonstrukci KD Stří-
tež.
3. Informaci starosty o přípravách na vydání Dolnokralovic-
kého občasníku.

Zápis ze schůze rady ZO  
Dolní Kralovice konané 8.12.2009

1. Žádost p. J.Urbana o výměnu bytu v čp. 23: ROZ vzala žá-
dost jmenovaného na vědomí.
2. ROZ projednala návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o shromaž-
ďování, úpravě a rozvodu vody a odvádění a čištění odpad-
ních vod se společností VODAK s.r.o. a schvaluje výši vod-
ného a stočného na rok 2010 ve výši vodné: 32Kč/m3, stoč-
né: 23Kč/m3 (jednomyslně).
3. ROZ schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2009 viz. přílo-
ha (jednomyslně).
4.  ROZ schválila složení inventarizačních komisí dle předlo-
ženého návrhu.

Zápis ze schůze rady ZO  
Dolní Kralovice konané dne 24.11.2009

1. Rada ZO vyhodnotila došlé nabídky na akci „Obnova po-
žární nádrže po  povodni Dolní Kralovice, místní část Zahrád-
čice“:
     a) Hradecká spol. s r.o. ……...........692.013,- Kč s DPH
     b) TOST CZ, s.r.o. ………………….761.005,- Kč s DPH
     c) TS Ledeč n.Sáz., s.r.o. ...……….747.732,- Kč s DPH

     Rada pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo  
s vítěznou společností Hradecká spol. s r.o.

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY ZO  
DOLNÍ KRALOVICE DNE 16.11.2009

1. ROZ souhlasí s přijetím dotace 30 tis. Kč od Středočeské-
ho kraje na neinvestiční vybavení jednotky SDH Dolní Kralo-
vice (jednomyslně).
2. ROZ schválila úpravu rozpočtu dle přiloženého návrhu  
(jednomyslně).
3. ROZ schvaluje přijetí dotace „ Obnova požární nádrže v 
Zahrádčicích“ ve výši 553 tis. Kč s tím, že bude vypsáno po-
ptávkové řízení na tuto akci      (jednomyslně).
4. Kanalizace a vodovod Střítež: ROZ schválila uvolnění 
částky 247.859,50 + DPH + geodetické práce a případné pro-
jednání pro stavební povolení na vypracování projektové do-
kumentace na tuto akci na základě nabídky firmy PROJEK-
TIV, s.r.o. Praha-Kbely (jednomyslně).
5. Stavební úpravy ZŠ Dolní Kralovice – II. etapa: ROZ vzala 
na vědomí informaci starosty o přípravě II. etapy rekonstruk-
ce budovy ZŠ.
6. ROZ schvaluje nabídku firmy Dolnokralovická stavební, 
s.r.o. na zateplení západní strany bytového domu čp. 21 (jed-
nomyslně).
7. ROZ schvaluje nákup vánočních balíčků pro důchodce v 
hodnotě po 150,-.
8. ROZ projednala situaci p.Pavla Čecha, který má soudní 
výpověď z obecního bytu v čp. 23. Návrh na úpravu místnos-
ti v budově čp. 11 u autobusové zastávky na holobyt pro výše 
jmenovaného (3 pro, 2 proti).
9. ROZ navrhuje ZO schválit prodej uvolněného bytu v čp. 23 
obálkovou metodou nejvyšší nabídce (jednomyslně). 

5.  ROZ bere na vědomí informaci o černé skládce v 
lese nad Martinicemi směrem na Snět.

Podzim v MŠ
         Letos po prázdninách čekalo děti v mateřské škole vel-
ké překvapení. Tentokrát je u dveří vítal velký vodník, který 
proměnil třídy Kuřátek a Berušek na Žabičky a Rybičky. Tato 
změna vyplynula z našeho školního vzdělávacího programu 
s názvem Království pitné vody. Využíváme tím jedinečnos-
ti polohy naší obce v blízkosti vodní nádrže Želivka. Zaměřu-
jeme se na poznávání a  ochranu přírody a také učíme děti 
třídit odpad. 
V mateřské škole již řadu let sbíráme sušenou pomerančo-
vou kůru a hliníkový odpad. Zisk z prodeje sběru jde na ná-
kup nových hraček pro děti. Touto formu si dovolujeme požá-
dat širší veřejnost o zapojení do této akce. Informace o sběru 
hliníku se dočtete na nástěnce MŠ v obchodě u Burdů nebo 

INFORMACE 
Z OBECNÍHO ÚŘADU
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Zamyšlení nad setkáním 
seniorů – důchodců se starostou obce

Již po několikáté pořádá pravidelně na podzim Obecní úřad 
Dolní Kralovice setkání starosty a místostarosty se staršími 
občřany v obci. Setkají se lidé nejrůznějších profesí, které 
dříve vykonávali, různých zájmů a zálib. V pěkném prostře-
dí u občerstvení si zavzpomínají, v besedě se hodně dozví  
o dění v obci, sdělí si svoje radosti i starosti, povídají o zdra-
ví. Též si mohou při hudbě zatančit. 
I tentokrát děti z výtvarně pracovního kroužku dospělým před-
vedly  pro zpestření krátký program.  Tato  vystoupení mají 
pro děti ten smysl, že vystupují v jiném prostředí před  publi-
kem. Děti jsou různého věku, starší pomáhají mladším. Je to 
přínosné pro obě generace. K životu přece patří mládí i stáří.
 Vše začíná u nás v klubu, kde se tyto dvě generace prolínají. 
Jezdíme společně na výlety, pořádáme výstavy, sbírali jsme 
papír. Činnost máme zdokumentovanou v kronice. Tu si moh-
li občané na setkání prohlédnout. Zajímavá byla výstava i fo-
tografií z činnosti dětí i dospělých a z výletů. Časopisy „Čtyř-
lístek“ výstavu doplnily. 
Těšíme se na činnosti i pobyt  v klubu. Prožíváme všichni 
společně radosti i starosti. Úsměv, tolerance, vzájemná po-
moc a myslet  na druhého patří k základním rysům setkává-
ní. I když se nám někdy něco pro sebe nechce dělat, snaž-
me se tuto nechuť překonat. Když to dokážeme, vynahradí 
nám to zážitky.
Krásné a pravdivé je toto vyznání, které je platné pro všech-
ny:
Co svět nejvíce potřebuje :
  Trochu více laskavosti a trochu méně chtivosti.
  Trochu více dávat a trochu méně vyžadovat.
  Trochu více úsměvů a trochu méně úšklebků.
  Trochu méně kopanců tomu, kdo leží na zemi.
  Trochu více „náš“ a trochu méně „já“.
  Trochu více smíchu a trochu méně pláče.
  Trochu více květin na cestě životem a trochu méně květin   
  na hrobech.

13.11. 2009                     Marie Končelová
                                                      Dolní Kralovice                

Myslivecká návštěva v MŠ

přímo v MŠ.
Kdo odpad třídí,
život se mu líbí.
Třídění odpadu

bere jako výsadu.
Svět je jenom jeden,
nekazme ho jedem!

     S přibývajícím podzimem jsme se v naší školce začínali 
připravovat na hlavní podzimní akci Slavnost světýlek. Z ovo-
ce a zeleniny vyrobili různorodé postavičky, brambory a pří-
rodniny se pod rukama mění ve skřítky a strašidýlka. Děti se 
těšily na večerní odvážnou výpravu za naším známým vod-
níkem. Kdo si chtěl posvítit na cestu, mohl si přijít do MŠ vy-
robit pěkný lampión. Zároveň jsme vyhlásili přehlídku doma 
zhotovených podzimních světýlek, např. z dýní. Společnými 
dílky dětí a rodičů jsme osvětlili zahradu MŠ.
     Naše známé pohádkové postavičky Křemílek s Vochomůr-
kou a vodníkem zvou děti na Slavnost světýlek s lampióno-
vým průvodem, která se koná vždy na přelomu měsíce října 
a listopadu.

Jeden nevlídný podzimní čtvrtek nám ve školce zpříjemni-
la zajímavá návštěva. Naše pozvání přijal zapálený mysli-
vec pan Josef Vošický ze Studeného. Nepřijel ale sám, kro-
mě své ženy s ním přiběhli jeho pomocníci. Štěňátko a fen-
ka dlouhosrstého jezevčíka. „Pan myslivec“ povídal o tom, 
co  práce myslivce všechno obnáší. Děti se dozvěděly jak se 
mají chovat v lese a proč, poznávaly některé druhy jehlična-
tých stromů a dokonce viděly skutečné parůžky a lebky srn-
ců. Dozvěděli jsme se podle čeho se pozná nemocná zvěř, 
která se nehodí do chovu, a naučili jsme se i některá slo-
va myslivecké hantýrky. Největší úspěch ale měly malá Bára  
a chovná fenka Cindy, které nakonec  dostaly od pána vol-
nost a s dětmi se vydováděly.  

     kolektiv MŠ



strana  5                                                                   DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK                                            prosinec  2009

Kouzo Vánoc
4. 12. 2009 v 17.00 hodin zněly náměstím koledy. Všichni 
jsme se připravovali na rozsvícení vánočního stromu v obci. 
Ve ztichlé sváteční atmosféře, za světel svíček, po uvítání 
všech občanů vystoupily s pásmem děti z výtvarně pracovní-
ho kroužku. Přednesly společně říkanku a každý potom zare-
citoval zimní báseň. Rozverná čertí písnička rovněž přítom-
né obveselila. Na závěr vystoupení zazněla píseň o přátel-
ství, dětmi znázorněná spojením rukou. Přátelství, to je důle-
žitý symbol v každé době.
Následovala promluva Mikuláše a anděla k dětem. I čert mezi 
všechny přítomné přišel.Mikuláš, anděl i čert rozdávali všem 
dětem balíčky. Některé děti jim za to zazpívaly nebo zarecito-
valy. Malý ohňostroj slavnost rozdávání dárků zvýraznil.

Vrcholem  setkání bylo rozsvícení stromu na náměstí. Kouzlo 
Vánoc v tuto chvíli začalo působit. Co je v těchto  slovech ob-
saženo! U starších vzpomínky na Vánoce dětství, pro všech-
ny vánoční stromeček, betlém a dárky a štědrovečerní veče-
ře. Zasněžené stráně a zamrzlé plochy rybníků. Vánoce jsou 
doba, kdy se lidská srdce stávají  laskavější a štědřejší. Jsou 
otevřena pro jejich tajemství.

4. 12. 2009                                                M. Končelová

TJ Sokol Dolní Kralovice – ZRTV
Koncem října jsme zahájili páteční Sokol pro děti. Letos cho-
díme cvičit od 16.00 hod. Rádi přivítáme všechny děti, kte-
ré by měly o cvičení zájem. Předškolní děti doprovodí rodiče. 
Přes zimu budeme převážně ve školní tělocvičně. 

Počátkem listopadu bylo zahájeno také cvičení pro ženy. 
Stejně jako v minulé sezóně jsme se ve školní tělocvičně 
scházely v pondělí a ve středu od 18:30 hod.
Po Novém roce dojde k malé změně - středeční cvičení bude 
přesunuto na črvrtky od 17:45 hod .
Na den  4.1.2010  v 18:30 hod zveme na cvičení všechny 
dámy, a to nejen ty, které si přes svátky dovolí něco sladké-
ho navíc !!!

 Za ZRTV

    Lenka Nováková

Tělovýchova v Dolních Kralovicích 
v roce 2009

     Zvolený výbor TJ vstoupil do druhého roku volebního ob-
dobí. Scházel se pravidelně jedenkrát měsíčně.
Výsledky ZRTV a tenisu jste si mohli přečíst v minulých zpra-
vodajích, proto se zaměřím především na činnost fotbalové-
ho oddílu.
Jarní sezóna ročníku 2008-09 skončila v červnu. Přípravka 
vedená Luďou Ješátkem, Petrem Kubátem a Pavlem Rohá-
čem sice nehrála soutěže, ale pravidelně se zúčastňovala 
turnajů a nevedla si špatně.
Starší žáci pod vedením Jirky Vokřála, Michala Kožnera a 

Ivana Veselého skončili na 6. místě okresního přeboru skupi-
ny B. Od tohoto mužstva jsme očekávali více.
Dorost hrál krajskou soutěž. Na jaře se trápil s přemírou zra-
něných hráčů, ale i tak 7. místo ze 
čtrnácti účastníků bylo velkým úspěchem Jirky Brzoně, Ríši 
Šamama a celého kolektivu.
Na jaře se dařilo i A mužstvu, které vedli Milan Zelenka a Ka-
rel Novosád. Skončili na 4. místě ve III. tř. odd. B. Postoupilo 
mužstvo  S. Pravonín.
B mužstvo koučovali Jaromír Mareš a Mirek Dvořák. Koneč-
né 13. místo neodpovídalo jejich možnostem a představám. 
Postupujícími byla Nesperská Lhota a Louňovice.
Hned po skončení jarní části jsme se rozhodovali, která muž-
stva přihlásit do nové sezóny a jak zajistit jejich vedení. U pří-
pravky zůstali Luďa Ješátko a Pavel Roháč. Zatím bez sou-
těže.
Vedení starších žáků se ochotně ujal Michal Kožner  za po-
moci Petra Kubáta a začali s pravidelnou přípravou. Starší 
žáci hrají nejvyšší okresní soutěž, okresní přebor, který vzni-
kl sloučením mužstev bývalé skupiny A i B. Kvalitní příprava 
se vyplatila, starší žáci jsou po podzimu na l. místě a postou-
pili i do semifinále okresního poháru. Michal Kožner úspěš-
ně absolvoval trenérský kurz a s mužstvem zahájil zimní pří-
pravu. V prosinci absolvují ještě dva náročné halové turnaje.
O jarních prázdninách chtějí zimní přípravu završit týdenním 
soustředěním v Jizerských horách. 
Pokud to vyjde, rádi by si v příštím roce zahráli krajskou sou-
těž.
Daleko složitější situace je u dorostu. Většina bývalých hrá-
čů věkem skončila a úspěšně se zapojili v mužstvech dospě-
lých. Bývalí starší žáci se ale nezapojili. Rozhodovali jsme se, 
zda dorost přihlásit do soutěže, protože skončili i oba vedou-
cí. Po pohovoru s dřívějšími hráči z Kralovic a Senožat jsme 
se rozhodli mužstvo přihlásit do okresního přeboru. Trenér-
ské práce se ujal Jiří Vokřál ze Senožat a poté, co z pracov-
ních důvodů musel tuto práci ukončit Jiří Hála st., ujal jsem 
se této funkce sám. Protože se nepodařilo sehnat dostateč-
ný počet kvalitních hráčů, jsme po podzimní části na samém 
konci tabulky. 
Kvalita současných starších žáků je příslibem lepších časů 
pro dorost v budoucnu.
„A“ mužstvo vedli Milan Zelenka a Karel Novosád. Začátek 
byl dobrý, střed katastrofální a konec vše napravil. 4. místo 
se ztrátou 5 bodů na vedoucí celek není špatné. 
„B“ mužstvo vedené Jaromírem Marešem a Mirkem Dvořá-
kem si letos vede lépe, zatím je na 7. místě a má i na vyš-
ší umístění.
Letos se nám podařilo sehnat dotaci na oplocení hřiště. Dol-
nokralovická stavební provedla výměnu oplocení a zábran za 
východní brankou. Chceme ještě instalovat ukazatel skóre a 
časomíru.
 V roce 2010 bychom rádi požádali o finance na zavlažování 
a zlepšení hrací plochy.
Na stanovené úkoly bychom rozhodně nestačili sami, velice 
nám pomáhá Obec Dolní Kralovice a vedení základní ško-
ly tím, že nám umožňují zimní přípravu ve školní tělocvičně. 
Chtěl bych poděkovat podnikům, které nám dle svých mož-
ností pomáhají. 
Prioritou je pro nás práce s mládeží. Tady bychom potřebova-
li větší pomoc rodičů. 
Těší nás, že našimi mládežnickými mužstvy prošli Marek Ha-
nousek a Martin Macháček, kteří hrají II. ligu v Dukle Pra-
ha, Mirek Boček hraje divizi v dorostu Viktorie Žižkov a Hon-



strana  6                                                                   DOLNOKRALOVICKÝ OBČASNÍK                                             prosinec  2009

Nela Pýchová na mistrovství světa
Od 11. do 22. listopadu proběhlo v tureckém Kemeru Mistrov-
ství světa mládeže do 18 let v šachu. Do malého městečka 
vzdáleného přibližně 50 km od známého turistického letovis-
ka Antalye se sjelo 1324 mladých vyznavačů královské hry z 
celého světa. Reprezentaci České republiky tvořilo 14 dětí. 

za Marušák s Filipem Vopěnkou hrají divizi v dorostu Vlašimi.
Jsem rád, že se nám podařilo zajistit obětavé trenéry a ve-
doucí. 
Mládež přepravujeme autobusem. Máme štěstí na dobré řidi-
če, v minulosti pana Rývu, Radka Pitliaka a Jaromíra Mareše 
a na podzim Zdeňka Matlacha.
O areál se perfektně stará paní Hana Marušáková. Občerst-
vení po Václavu Chytrém stejně dobře zajišťuje Mirek Dvo-
řák. 
Za dobrou práci děkuji členům výboru TJ a členům výboru 
fotbalového oddílu.
Jaké akce nám čekají do konce roku a v blízké budoucnosti?
V pátek 25. prosince 2009 pořádá TJ Sokol tradiční vánoční 
taneční zábavu se skupinou Theatre.
Ve čtvrtek 31. prosince od 10.00 hodin bude sehráno tradiční 
silvestrovské utkání mezi příznivci Sparty a Slavie.
V pátek 29. ledna 2010 od 19. hodin se bude konat Valná hro-
mada TJ.

V závěru bych chtěl poděkovat všem aktivním členům, funk-
cionářům a příznivcům TJ za vykonanou práci a všem obča-
nům a popřát pevné zdraví, hodně pohody a úspěchů do no-
vého roku 2010.

                            Za TJ Sokol Ladislav Vrkoslav
                             předseda fotbalového oddílu  

Poprvé ve své historii měl mezi světovou elitou zastoupení 
šachový oddíl TJ Spartak Vlašim. V kategorii G 10 (dívky do 
10 let) totiž startovala Nela Pýchová z Dolních Kralovic, kte-
rá si účast vybojovala na březnovém MČR mládeže v Kou-
tech nad Desnou. Nela se silné konkurence nezalekla a v 11 
kolech uhrála 6,5 bodu, což jí zajistilo pěkné 25. místo. V ce-
lém turnaji prohrála jen s úřadující mistryní Evropy Vaseni-
novou z Ruska a se silnou Indkou Tejaswiniovou. Kromě čtyř 
výher si naše hráčka připsala na své konto pět bojovných re-
míz, mimo jiné i se třetí hráčkou letošního ME v Itálii Polkou 
Dmochovskou a také s přebornicí EU Gažíkovou ze Sloven-
ska. Asi nejcennějším skalpem byla hladká výhra ve 4. kole 
nad papírově o hodně silnější Strgacichovou z Argentiny. Vla-
šimská šachistka potěšila své fanoušky výsledkem i předve-
denou hrou a v mnoha partiích byla blízko ještě větším bodo-
vým ziskům.

Účast na MS byla pro desetiletou hráčku velkou zkušenos-
tí a také nezapomenutelným zážitkem. Během dvou týdnů si 
zahrála se soupeřkami z 11 různých států a také doprovod-
ný nešachový program si užila. Teplota vzduchu se po ce-
lou dobu pobytu pohybovala kolem 25°C, stejně teplé bylo i 
moře, a tak koupání bylo na denním pořádku – pláž se na-
cházela jen 50 metrů od hotelu. Vydařil se i výlet do Antalye 
během volného dne. Probojovat se mezi nejlepší se zkrát-
ka vyplatí a my můžeme držet palce nejen Nele, ale i dalším 
okresním talentům, aby si v příštích letech zase někdo na 
takto významném podniku zahrál.  

V závěru bych rád poděkoval všem sponzorům, kteří účast 
Nely Pýchové na MS v Turecku podpořili:  České spořitelně, 
a.s., Městu Vlašim, Mikroregionu Želivka, Obci Dolní Kralo-
vice, Lékárně Bystřice, J. Zahálkovi, J. Končelovi a dalším. 
Děkujeme také MěDDM Vlašim za výborné tréninkové pod-
mínky. Podrobné informace k akci včetně mnoha fotografií 
a všech 11 Neliných partií k přehrání najdete na stránkách 
www.sachyvlasim.cz. 

       
Ondřej Matějovský, trenér Nely

Dolní Kralovice 1. v kraji
Listopad a prosinec byly plné žákovských šachových akcí. 
Tradičně proběhla okresní a krajská kola přeboru základních 
škol a naše děti v nich zanechaly nesmazatelnou stopu. Le-
tos jsme postavili kvalitní týmy v obou kategoriích. V kategorii 
6.-9. třída nás reprezentovala čtveřice Štěpán Vopěnka, Pa-
trik Pýcha, Lukáš Jelínek a David Pikal. V okresním kole jsme 
tentokrát našli přemožitele v ZŠ Načeradec (děti ze stejného 
oddílu jako naše). 
Do krajského kola jsme tak postoupili z druhého místa. Na 
krajské kolo do Neratovic 15. prosince jsme si přivezli o po-
znání lepší formu, ze sedmi zápasů jsme čtyřikrát vyhráli  
a třikrát remizovali 2:2. Načeradec měl bohužel o jednu re-
mízu míň, takže jsme opět druzí. I tak nám stříbrná medai-
le zajišťuje postup na celorepublikový přebor, kterého se toto 
družstvo zúčastní již potřetí v řadě. Pro Lukáše a Štěpána 
to ale bude naposled, protože lavice ZŠ v červnu definitiv-
ně opustí.
Po třech letech si Nela zahrála přebor v kategorii 1.-5. třída, 
dorostli jí totiž další kvalitní parťáci do družstva. Dvojčata Petr 
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Střítež bilancovala rok 2009
12.12.2009 proběhla v kulturním domě ve Střítež hasičská 
výroční členská schůze, za účasti starosty obce Dolní Kra-
lovice pana Antonína Bašty. Zde všichni přítomní vyslechli,  
co vše se ve Střítež podařilo za uplynulý rok uskutečnit.
Vše začalo v únoru uspořádáním 18. hasičským plesem.  
V dubnu proběhla velikonoční zábava s kapelou Vysočina. 
První sobotu v květnu byl náš kulturák, tradičně zaplněn pří-
znivci heligonek. Ke konci května jsme, po delší době usku-
tečnili zájezd, jehož jedním z cílů bylo poznat práci našich ko-
legů – hasičů profesionálů z letiště Praha. Díky našemu příz-
nivci Z. Lhotskému jsme se podívali do takových prostor, kam 
se normálně nesmí. Tradičně jsme se účastnili okrskových 
soutěží. Naše družstvo obsadilo v Blažejovicích 3. místo.
13. června jsme si připomenuli 40. výročí založení našeho 
sboru a to uspořádáním soutěže v hasičském sportu. Pro 
nejmenší byl tento den připraven skákací hrad. Toto výročí 
jsme si připomenuli ještě jednou na začátku září a to uspořá-
dáním požárního útoku před kulturním domem sami mezi se-

a Pavel Laňkovi, Anežka Vlková a Petr Lebeda sbírali rovněž 
body jak na běžícím páse. V rámci okresu jsme zvítězili před 
ZŠ Sázava a byli jsme zvědavi na porovnání s ostatními ško-
lami v kraji. V Neratovicích jsme zahájili dvěma výhrami 4:0, 
ve třetím kole jsme porazili loňského účastníka přeboru ČR 
ZŠ Brandýs/L 3:1 a začali jsme tušit, že můžeme pomýšlet na 
nejvyšší příčky. Po zaváhání s Řevnicemi (1:3) jsme třemi vý-
hrami ukončili spanilou jízdu a krajský přebor vyhráli. I mlad-
ší si zahrají na jaře Přebor ČR.
V polovině listopadu proběhlo ve Stráži pod Ralskem třídenní 
mistrovství Čech dětí do 8 a 10 let. Nás reprezentovali Anež-
ka Vlková (D10) a Pavlík Roháč (H8). Oba měli pomalejší 
rozjezd a na úvod zaznamenali několik porážek. Pavlíkovi se 
druhý den povedl skvělý finiš a třemi výhrami v řadě se dotáhl 
na výborné čtvrté místo. Anežka už ztrátu nedohnala a skon-
čila mezi děvčaty v polovině výsledkové listiny.
Aby nebylo úspěchů dost, tak se letos daří i týmu dospělých v 
regionální soutěži družstev. Po pěti kolech jsou Dolní Kralovi-
ce v tabulce na první příčce. Více informací o šachovém dění 
je na oddílových stránkách Spartaku www.sachyvlasim.cz.

       Jiří Mejzlík

bou. Málokdo by tomu věřil, ale podařilo se sestavit 5 druž-
stev, a to od těch nejmenších až po zasloužilé veterány. A že 
se užilo legrace, nemusím vůbec podotýkat.

V říjnu proběhla zábava s kapelou Proměny. A tradičně jsme 
opět svépomocně vylepšili kulturní dům, a to natřením pod-
lahy na sále a na balkóně trvanlivým lakem, který nám zajis-
til OÚ Dolní Kralovice, za což mu patří dík. Ani na obložení 
vstupní chodby palubkami jsme nezapomněli. 
Na Mikuláše jsme odpoledne, jako každoročně, uspořádali 
pro děti setkání s Mikulášem, čerty a andělem. Pro dospělej-
ší jsme večer uspořádali zábavu s kapelou Theatre.
A takové akce jako služby na zábavách, ve výčepu, na ple-
se či při střítežském harašení, brigádě na dřevo, přípravě a 
pálení čarodějnic, pravidelné čištění pivního systému a jeho 
údržbě či běžné údržbě kulturního domu a v neposlední řadě 
údržbě požární techniky patří dnes již k samozřejmé činnos-
ti sboru. 
Poslední akcí v tomto roce bude pořádání Silvestra v kultur-
ním domě. Myslím si, že za svoji činnost si Silvestra zaslou-
žíme.
Toto vše by se ale nedalo dělat bez pomoci OÚ Dolní Kralo-
vice, všech obyvatel Stříteže a našich příznivců. Všem pat-
ří velký dík. 
Další informace o činnosti sboru možno nalézt na interneto-
vých stránkách www.stritez.wz.cz 

   Za SDH Střítež  Smejkal Miroslav

Důležité upozornění !!!
Vážení chovatelé hospodářských zvířat!
Dne 1. října 2009 nabyla účinnosti novela zákona č. 
252/1997Sb., o zemědělství. Tato novela vyšla ve Sbírce 
zákonů pod č. 291/2009Sb. a stanovuje povinnost pro cho-
vatele hospodářských zvířat ohlásit umístění objektu využí-
vaného k chovu hospodářských zvířat ve lhůtě do 90 dnů                           
od nabytí účinnosti této novely, což je do 31. 12. 2009.
Pro hospodářství registrovaná v ústřední evidenci zvířat po 
1. říjnu 2009 je lhůta pro toto ohlášení 15 dnů, tato lhůta je 
uplatňovaná i v případě změn (např. ukončení využívání ně-
kterých objektů k chovu).
Chovatel, který nesplní výše uvedenou povinnost se vystavu-
je finančním sankcím.
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ZŠ Dolní Kralovice
nabízí pro veřejnost     

                                                                                                           

kurz anglického jazyka pro začátečníky
Počet účastníků kurzu : 10
Cena kurzu : 1680,- Kč (jedna vyučovací hodina 60,- Kč, cel-
kem 28 vyučovacích hodin)

Škola zapůjčí studentům učebnici New Headway Elementa-
ry (cena 450,- Kč) pracovní listy k této učebnici si studenti za-
koupí – cena 230,- Kč.

Kurz bude zahájen okamžitě po přihlášení prvních deseti zá-
jemců a bude trvat 28 vyučovacích hodin. Na zahájení výuky 
a časovém průběhu kurzu se účastníci dohodnou s lektorkou 
na přípravné schůzce, která se uskuteční po přihlášení prv-
ních deseti zájemců. Pro přijetí do kurzu při větším počtu zá-
jemců bude rozhodovat datum přihlášení. Pro další zájemce 
bude otevřen kurz později.
Lektorkou kurzu bude kvalifikovaná učitelka anglického jazy-
ka Mgr. Alena Urbánková.
Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 317 586 231 od 7:30 
do 15:15, nebo e-mailem zs.d.kral@quick.cz.
V přihlášce uveďte jméno a příjmení, bydliště, kontakt na Vás 
– telefon, e-mail.

Povinnost ohlásit umístění objektu využívaného k chovu zví-
řat se vztahuje na všechna hospodářství (s chovem turů, koní 
a oslů a jejich kříženců, prasat, ovcí, koz, běžců, zvěře ve far-
movém chovu, drůbeže, plemenných a neplemenných ryb) 
chovatel podle zákona č. 154/2000Sb., (plemenářský zákon).
Objektem příslušejícím k hospodářství se rozumí každá jed-
notlivá stáj, zimoviště, rybochovná zařízení, pastvina apod.
Povinnost se nevztahuje na provozovny, k jejichž provozová-
ní je nutný souhlas místně příslušné krajské veterinární sprá-
vy (provozovny jatek, asanací, shromažďovacích středisek, 
uživatelských zařízení, líhní a provozovny obchodníků).
Ohlášení umístění objektu se provádí na místně příslušném 
pracovišti agentury pro zemědělství a venkov (AZV), kde pra-
covníci AZV provedou vlastní zákres do mapového podkla-
du evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (systém 
LPIS).
Ohlášení se provádí osobní návštěvou pracoviště místně pří-
slušné AZV.
Pro chovatele, kteří chovají hospodářská zvířata a mají objet-
ky na území bývalého okresu Benešov je místem, kde musí 
provést ohlášení pracoviště :

 Agentura pro zemědělství a venkov Benešov
 Žižkova 360
 256 35 Benešov
 (pracoviště se nachází pod autobusovým nádražím  
 v Benešově)

 telefonní kontakty jsou : 317 830930-35

 V Benešově dne 9. prosince 2009                                                      
     
     AZV Benešov

Blahopřejeme občanům,
kteří se dožili 80 a více let:

     Ludmila Drozdová        Dolní Kralovice 9
     Milada Šindlerová         Dolní Kralovice 113
     Miloslav Těšínský   Zahrádčice 17
     Milada Kalhotková  Martinice 6
     Stanislav Nekola   Střítž 33

OBEC DOLNÍ KRALOVICE POŔÁDÁ

Vánoční koncert
v sobotu 19. 12. 2009
začátek v 18.00 hodin

v Kulturním domě v Dolních Kralovicích - sál kina

Účinkují :
Dagmar Vaňkátová 

zpěv, sólistka Státní opery v Praze
Lydie Härtelová 

harfa, členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu
Kateřina Březinová

herečka – umělecký přednes
František Martiník 

klavírní doprovod
Josef Vaňkát 

housle, člen orchestru Státní opery v Praze                                          

SPOLEČENSKÉ AKCE
   25.12. 2009      Vánoční  zábava Dolní Kralovice
   16.1.   2010      Myslivecký ples Dolní Kralovice
   13.2.   2010       Dětský karneval Dolní Kralovice
   13.2.   2010       Hasičský ples Střítež
   20.2.   2010       Hasičský ples Dolní Kralovice
   13.3.   2010       Společenský ples Dolní Kralovice

SDH Střítež pořádá 

v sobotu 13. února 2010
 v kulturním domě ve Stříteži

19. Hasičský ples
hraje MALÁ MUZIKA

Připravena je bohatá tombola.
Všechny srdečně zveme

BLAHOPŘEJEME
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TJ Sokol Dolní Kralovice zve všechny příznivce fotbalu na tradiční 

Silvestrovské derby SPARTA – SLAVIA 
Hřiště Dolní Kralovice 31. 12. 2009 

 

TJ Sokol Dolní Kralovice 
pořádá vánoční zábavu 

   THEATRE
25.12.2009

POZVÁNKA
                  

TJ Sokol Dolní Kralovice svolává 
valnou hromadu na 29. 1. 2010

 od 19.00 hodin ve společenské místnosti na hřišti
 v Dolních Kralovicích.

Srdečně zveme všechny členy TJ Sokol Dolní Kralovi-
ce.

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu
3) Jmenování zapisovatele, volba návrhové  
 a mandáto vé komise
4) Zpráva mandátové komise o stavu přítomných
5) Zpráva o činnosti TJ Sokol Dolní Kralovice 
6) Zpráva o činnosti fotbalového oddílu
7) Zpráva o činnosti ZRTV
8) Zpráva o hospodaření 
9) Zpráva revizní komise 
10) Evidence členů
11) Návrh a projednání změn stanov TJ Sokol Dolní 
 Kralovice
12) Diskuse
13) Usnesení
14) Volná zábava
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Výroba a prodej ekologických briket z biomasy
P + V Vošický

Vyrábíme a prodáváme brikety ze směsi energetických rostlin a slámy
Rozměr : průměr 50mm x 50-80mm

Výhody a parametry :
                                   

Jednoduchý přechod od spalování uhlí k ekologickému zdroji
Energetická vydatnost 16MJ/kg-hnědé uhlí 12-18MJ/kg
Popel vhodný ke kompostování nebo přímému hnojení

Topení pro všechny typy kotlů
Balení po 25 kg nebo volně                                        

 
Zaváděcí cena

Bernartice u Dolních Kralovic
Tel.: 724 262670, 602 802523


