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Sběr
železného
V letošním roce došlo k dokončení schodů
šrotu
Na Houdech. Nedávno bylo připevněno
zábradlí a nájezdy pro kočárky.
provedou
Výstavba hasičské zbrojnice je už před
hasiči
dokončením, v současné době je dokončena
v Krásné
podlaha v hasičské zbrojnici a začínají
Hoře
obkladačské práce. Sádrokartonáři
v sobotu
dokončují technické zázemí. Plánuje
se
předláždění
před
poštou,
dne:

Informace z radnice

hasičskou zbrojnicí
prostoru pod schody.

a

úprava

22.4.2017
___________

Město žádá v roce 2017 o dotace:
- na pracovníky veřejně prospěšných prací
- na zpracování územního plánu města
- na repasi hasičského vozidla
Město zadalo zpracování strategického plánu.
Město Krásná Hora nad Vltavou stanovilo školský obvod Základní
školy a Mateřské školy Krásná Hora nad Vltavou.
Školský obvod stanoví:
Město Krásná Hora nad Vltavou a jeho spádové obce, obec Milešov,
Bražná a Řadovy.
Děti, které se budou hlásit do škol ve školském obvodu budou přijaty.
V žádném případě tím však není potlačeno právo rodiče podat žádost o
přijetí na jakoukoliv jinou školu.

2.5.2017
od
14,00 –16,30

hodin
v zasedací
místnosti
městského
úřadu bude
zájemcům
změřen
cholesterol,
tlak a
diabetes.
Test na
cholesterol a
glykémii je
zpoplatněn
100,- Kč.

Největší akce roku 2016:
Zdravotní středisko – schody, chodník, zábradlí
Květinový den –
Základní škola – schody do kotelny
dne 10. května 2017
Vodovod Houda
(středa)
Kanalizace, vodovod k Laktosu
můžete opět přispět
Provedly se opravy budov – základní školy, městského úřadu,
libovolným
finančním
některých bytů
příspěvkem
Nákup : příkopového ramene na sekání příkopů
v Krásné Hoře na boj proti
uzavřeného kontejnéru ke hřbitovu
rakovině. Odměnou za
(zde ukládat pouze hřbitovní odpad)
tento příspěvek vám bude
žlutá květinka. Zakoupit ji
GPS – sledovací zařízení SHERLOG
budete moci od žáků
dřevěných prodejních stánků
9. třídy, které během dne
světelné tabule pro TJ Krásná Hora
potkáte
mapového portálu Geosense
s pokladnami někde ve
Na webových stránkách města www.krasna-hora.cz je vyvěšen městě. Peníze odevzdáte
do zapečetěných
závěrečný účet za rok 2016.

Kontejnér
na klestí a posekanou trávu
stojí u městského dvora „U Hejhalů“. Prosíme o ukládání do
kontejnéru „Pouze klestí“, pouze větve po stříhání stromků a keřů,
které je možné štěpkovat a do kontejnéru „Pouze tráva“, opravdu
pouze jen posekanou trávu a listí. V období sekání trávy bude k
využití pouze kontejnér na posekanou trávu.
Další kontejnér je umístěn u bývalé vodárny za zahrádkami bytových
domů na sídlišti.
V letošním roce otevřela
firma Laktos nový objekt
provozovny.
Přejeme
vedení i zaměstnancům
hodně úspěchů.
Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
přeje všem obyvatelům krásné, klidné a pohodové
Velikonoce, plné radosti a jarního sluníčka.
Jiří Urban, starosta města

pokladen,
ty budou poté
na poště otevřeny a peníze
se hned odešlou na konto
LPR. Sbírka probíhá
10. května 2017
celostátně.

Zápis dětí do
mateřské školy
středa
3. května 2017
od 13-17 hod.
v mateřské škole,
horní třída.

Sokol ve městě
Vážení spoluobčané, sestry a bratři.
V našem spolku došlo ke změnám ve vedení. Novým starostou byl zvolen Ivo Kašpar.
jednatelem Pavel Hadáček a Josef Macke, který doplňuje tříčlenný výbor. Rád bych
poděkoval mému předchůdci br. Jiřímu Duškovi, hlavně za práci a čas, který sokolu obětoval.
Pevně doufám, že se nám podaří najít společnou řeč, jak s městem, tak i s ostatními
spolky, při pořádání sportovních i jiných akcí.
Letošní rok jsme začali tradičním turnajem dvojic ve stolním tenise. Dále následoval
2.ročník běžeckých závodů Krásnohorská 5ka, kdy za krásného, téměř letního počasí, vyběhlo
na trať 55 závodníků. Výsledky lze najít na www.sokolkrasnahora.vebsnadno.cz
V březnu jsme byli nuceni, z důvodu bezpečnosti, pokácet lípu u parkoviště před
multifunkčním hřištěm.
V nejbližší době připravujeme výměnu střešní krytiny na garáži u sokolovny. Chtěli
bychom získat trenéra tenisu pro děti. Dále připravujeme turnaje v tenise, nohejbalšou,
stolním tenise a na podzim Zlatého kohouta. Multifunkční hřiště je již připraveno na novou
sezónu. Rezervace je možná u p.Macke na tel. 724751588
Se slovy "kdo si hraje, nezlobí!"Vás zdraví starosta TJ Sokol Krásná Hora
Ivo Kašpar

Sběr ve dvoře úřadu v bývalém statku „U Hejhalů“
dne středa 26. dubna 2017 od 12,00 – 17,00 hodin
čtvrtek 27. dubna 2017 od 8,00 – 12,00 hodin
Sběr použitého ošacení
(letní, zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby –
nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatové přikrývky, polštáře a deky, obuv –
nepoškozenou, hračky – kompletní)
Sběr elektrozařízení: staré lednice, fritovací hrnce, počítače, televizory, fotoaparáty, rádia,
telefony, elektrické hračky, dálkové ovladače, kopírky, gramofony, magnetofony, reprobedny,
kalkulačky, monitory. Kompletní vyřazené přístroje jsou odebírány zdarma.
Sběr nebezpečných odpadů:
staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladící kapalina, rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky (v uzavřených nádobách).

Sběr velkoobjemového odpadu též v bývalém statku „U Hejhalů“ ve výše
uvedených dnech a hodinách: dveře, sedačky, postele, skříně, koberce

Očkování psů proti
vzteklině
v letošním roce nebude, očkovací látka platí
2 roky.
Upozornění
Podle místní vyhlášky o zajištění veřejného
pořádku je volné pobíhání psů trestné.
Je povinností každého majitele zamezit volnému
pobíhání psa.

Ohlašování pálení klestí
Právnické osoby, podnikající fyzické
osoby i fyzické osoby provádějící
spalování biologického odpadu – pálení
zbytků po lesní těžbě, spalování látek
přírodního charakteru na hromadách
např. i jarní spalování větví z průklestu
ovocných stromů mají povinnost ohlásit
pálení: internetem www.hzskladno.cz
nebo http://hzssk.webrex.cz a na
městský úřad

Poplatek za psy byl splatný pro rok 2017 do 28.2.2017.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitel je
povinen písemně nebo ústně oznámit obci do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví.
Sazba poplatku za psa činí ročně:
a) za prvního psa v rodinném domě
50,- Kč
b) za druhého a dalšího psa v rodinném domě 100,- Kč
c) za psa v bytových domech
500,- Kč
d) za psa určeného k hlídání objektů, nesloužících k bydlení 50,- Kč
e) za psa v bytových domech, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem
sirotčího důchodu
200,- Kč

Poplatek za odvoz odpadů v roce 2017
Žádáme poplatníky, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadu na rok 2017, aby tak
neprodleně učinili. Splatnost již uplynula u rekreačních objektů a 1. část poplatku u trvale
žijících občanů byla již splatná k 28.2.2017, 2. část poplatku pro trvale žijící občany je splatná
k 31.7.2017.
600,- Kč/ za osobu a rok – pro trvale žijící
800,- Kč/ rok - na rekreační objekt

Trochu z historie
V letošním roce potká naše městečko hned několik zajímavých výročí.
Výročí 245 let od datace Mariánského sloupu na náměstí v Krásné Hoře a výročí 145 let
železné sošky na sloupu.
Na náměstí se vypíná barokní oblý sloup s pozlacenou sochou Panny Marie, postaven v roce
1772, někdy nazýván jako morový sloup. Sloupy se stavěly k oslavě církve a víry a jako
díkuvzdání, nejčastěji však za odvrácení moru, proto jsou také nazývány morové sloupy.
Našemu sloupu vévodila dřevěná mariánská socha, která byla v roce 1862 vyměněna za sochu
Panny Marie ze železa, ulitá v rožmitálských hutích a slavnostně vysvěcena dne 27. června
1862. Téhož roku byla také opravena horní část podstavce. Původní dřevěná socha byla
umístěna do stavení na náměstí čp. 41, kde je dodnes.
Další významné výročí 195 let nese budova mateřské školy, která byla r. 1822 dostavěna
jako škola, a v té době jediná budova školy pro
okolí. Škola mívala nejdříve pouze 2 třídy v patře a
v přízemí byt učitelů. Na tehdejší dobu byla
prostorná a vyhovovala, neboť do té doby se učilo
pouze po světnicích v chalupách. Do první třídy si
děti nosily pouze slabikář a břidlicovou tabulku.
Přestavby se dočkala v roce 1935. Plán přestavby
vyhotovil zednický architekt p.Jandera, zdejší občan.
Střecha byla ponechána v původním stavu, pouze byl
přidán přístřešek nad schodištěm. Ve staré budově největší problém byl se schodištěm, kde
byla tma.
Stejné výročí nese i kamenný korec, což je míra na obilí (čili strych). Je to na čtverhranném
kamenném podstavci okrouhlá miskovitá míra s malým otvorem na straně. Tato míra sloužila
k měření obilí na trhu, s vozem se zajelo až ke korci, nasypalo se do něj obilí a po odměření
vypustilo otvorem. Podobné kamenné korce mívala i jiná města. Korec čili strych = 9316
dcl, dělil se na věrtele, věrtel na 4 měřice a měřice na 12 žejdlíků.
Dalším významným výročím je 110 let, kdy k názvu Krásná Hora byl přidán přídomek „nad
Vltavou“.

Přídomek byl zaveden dle rozhodnutí místopisné komise při ministerstvu vnitra dne 2.dubna
1907, aby nedocházelo k záměně s ostatními obcemi v Čechách.
Název Krásná – znamená slovo červená ruda (význam dle dolů na zlato)
Hora – ve staročeštině je důl.
90. leté výročí bude mít odhalení pomníku padlým v 1. světové válce ze dne 17.8. 1927. Je
umístěn mezi kostelem a školou a byl postaven na počest
padlým v první světové válce. Představuje vojína s puškou
a tornou, jak se dívá zasmušile do dálky. Symbolem jeho
myšlenek jsou v pozadí smuteční vrba nad hrobem a
Hradčany s počátečními slovy naší národní hymny. U jeho
nohou stojí lev, vzor síly a strážce vlasti. Na spodku
památníku je nápis: "padlým ve válce světové 1914-1918".
Uprostřed je znak republiky ČSL a po stranách nápisy "z vaší
smrti - je naše svoboda", dále vpředu v zasklených výklencích
je uložena prsť z Terronu, Zborova a Dosso Alto. Po stranách
pomníku jsou vyryta jména padlých. Pomník je 4,5 m vysoký.
Pomník odhalen na pamět desítiletého výročí bitvy u Zborova,
největší zásluhu o výstavbě pomníku měla Jednota legionářská
v Krásné Hoře .
Téměř nejmladším pětiletým výročím našeho městečka je, že Krásná Hora nad Vltavou byla
opět stanovena městem a to předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Miroslavou Němcovou dne 29.2.2012. Udělení dekretu města Krásné Hoře nad Vltavou
z jejích rukou osobně převzali tehdejší starosta pan Pavel Spilka a místostarosta pan Jiří
Kužel dne 17.4.2012. K žádosti o jeho obnovení přiložila obec jako důkaz trhový řád z 19.
století, jehož pečeť uvádí Krásnou Horu s titulem město.
Dalším pětiletým výročím je odhalení pomníčku Pavla Balouna v Mokřici dne 21.10.2012.
čerpáno ze zápisků kronik.
Jitka Balounová, kronikářka města

Základní škola a mateřská škola
Školní rok 2016/2017 již se pomalu blíží ke konci třetího čtvrtletí, seznámím
vás tedy s aktuálním děním v naší škole.
Úvodem bych ráda velmi poděkovala všem žákům a rodičům za účast
v dotazníkovém šetření Mapa školy. Rodičovské dotazníky z mateřské školy i základní školy
se nám vrátily přibližně v 75%. Žákovské odpovědi bychom měli mít od všech žáků – ti
vyplňovali ve škole do papírových dotazníků, případně online. Dotazníky vyplňovali i všichni
zaměstnanci. Toto šetření jsme si objednali opakovaně po čtyřech letech pro školu i školku, a
výsledky by nám měly popsat, jak žáci i rodiče vidí klima školy. Měli bychom zjistit, kde se
žáci cítí dobře, na čem dále pracovat. Samozřejmě nás budou zajímat i kritická místa, kde žáci
či rodiče vnímají nepohodu či ohrožení. Velmi si vážíme toho, že jste si našli čas na odpovědi
- výsledky pro nás budou dalším podmětem pro zlepšování práce školy. Vyplněné dotazníky
byly odeslány do společnosti Scio a s výsledky vás seznámíme na třídních schůzkách, budou
také zveřejněny na webových stránkách.
Ve druhém pololetí jsme již absolvovali dvě týdenní akce podle plánu:
Žáci druhého stupně - tentokrát na začátku února - se učili lyžovat, či zdokonalovali své
lyžařské umění opět na šumavském Zadově. Všichni se vrátili s dobrou náladou a zdraví.
Předpokládám, že fotodokumentaci jste si již prohlédli ve fotogalerii na školních stránkách.
Lyžařského výcviku se účastní žáci sedmého až devátého ročníku.
Na Šumavu do Srní koncem března vyrazili také žáci prvního stupně. Ti nejeli za sněhem, ale
jeli se učit plavat, či zdokonalovat plavecký styl. Intenzivní plavecký výcvik se musí nějak
projevit, a tak odměnou všem byla závěrečná pochvala či diplomy. Plaveckého kurzu se
zúčastnilo tentokrát pouze 30 žáků od prvního do pátého ročníku.
Od ledna proběhlo také několik dalších kratších akcí v ZŠ i MŠ, např. MŠ návštěva programu v Čechově stodole, vzdělávací blok Zdravý talíř, divadlo o Bábě Chřipce,
družina byla v Sedlčanech na pohádce Tři bratři, ve škole se malovaly šperky, žáci navštívili
novou provozovnu Laktosu, atd.
V letošním školním roce probíhají změny v termínech zápisů do základní školy
a mateřské školy. Zápis do první třídy proběhl ve středu 5.dubna. K zápisu se dostavilo 11
předškoláků a ještě je v běhu několik žádostí o odklad. Jeden zápis proběhl přes email, neboť
zapsaný předškolák zatím dlouhodobě pobývá za oceánem. Zápis do mateřské školy je pro
naši školku plánován na 3. května. Ve školce je letos zapsáno 38 dětí, nyní chodí pravidelně
asi 30 dětí. Na začátek příštího roku předpokládáme asi 35 dětí, tedy opět dvě třídy.
A ještě jeden zápis nás letos ve škole čeká, a to velmi slavnostní, protože
poprvé: Bude to zápis do ZUŠ Sedlčany, pobočka Krásná Hora. Máme velkou radost, že se
povedlo pobočku „zušky“ zřídit a jsme vděčni všem, kdo se na vyřizování žádosti podíleli.
Dík patří i vedení města, neboť město se zavázalo hradit provozní náklady pobočky, což je
zejména základní vybavení např. několik hudebních nástrojů, několik kusů nábytku, a hlavně
pak průběžně cestovní náklady učitelů, kteří sem budou dojíždět. Dle předběžných přihlášek a
kapacitních možností ZUŠ Sedlčany se předpokládají otevřít dvě oddělení výtvarného oboru
– mladší a starší žáci. Dále by měl dojíždět pedagog na výuku hry na klavír/klávesy a také na
výuku hry na kytaru. Zápis proběhne v červnu v naší škole, přijímací řízení bude organizovat
paní ředitelka Severová. Přesný termín, kritéria a počty přijímaných žáků, případně další
podrobnosti rodičům včas dodáme. Doufáme, že dostatečný počet žáků využije nabídnuté
možnosti rozvíjet svůj výtvarný a hudební talent bez dojíždění do Sedlčan, a že k výuce
v základní umělecké škole přistoupí zodpovědně. My se budeme těšit na koncertíky a
umělecké výstavy ☺
Během jarních prázdnin se díky osvědčené malířské partě a iniciativě paní
vychovatelky Černé a Benešové stihla nově vymalovat školní družina. Před malováním si
stěny vyžadovaly oškrábání staré malby, ale díky velkému pracovnímu nasazení se zvládlo i
přestěhování nábytku zpět, vyčistit koberec, a hned po prázdninách se děti mohly vrátit do
krásnější družiny. Ještě tento týden se doplní nové konzole na záclony a závěsy, a pak už jen
nově vytvořit výzdobu.

V mateřské škole o letošních prázdninách plánujeme „velké malování“, to
znamená, že se budou malovat všechny prostory horního patra, včetně úpravy stěn a menších
úprav v elektroinstalaci, částečně se vymění kuchyňská linka a upraví kuchyňka. Dále se bude
malovat, případně upravovat schodiště a dolní chodba. Provoz v mateřské škole v červenci
bude pouze první prázdninový týden, a pak se hned začne s přípravou na malování. Práce je
hodně a je třeba vše stihnout do začátku srpna, aby byl čas na přestěhování vybavení zpět před
zahájením dalšího školního roku.
Tak jsem přešla od akcí proběhnutých k akcím plánovaným, … a máme skoro
prázdniny. Nicméně přeji krásné jarní dny
Mgr.Eva Šedivá,ředitelka školy

Hasičské okénko
Máme za sebou zimní období, ve kterém proběhly výroční valné hromady v našich sborech
dobrovolných hasičů, na kterých jsme zhodnotili činnost za rok 2016 a naplánovali činnost
v roce 2017. Ve Vleticích došlo ke změně ve vedení SDH. Dosavadní starosta pan Bohumil
Hanzlík ve funkci skončil. Zaslouží si poděkování za celoživotní činnost pro hasiče ve
Vleticích. Novým starostou byl zvolen pan Jaroslav Šerák a novým velitelem pan David
Mühlbach. Též v Mokřici došlo ke změně ve funkci starosty, pan Pavel Kabíček ve funkci
skončil a stal se místostarostou. Novým starostou byl zvolen pan Martin Kortánek.
S nastávajícím jarem se rozjíždí hasičská činnost a tak Vás chci pozvat na hasičské akce, které
budeme pořádat:
7. května se bude v rámci oslavy svátku patrona hasičů sv. Floriána konat mše za zemřelé
hasiče v kostele sv. Mikuláše v Krásné Hoře od 9,30 hod.
13. května se bude konat okrsková soutěž v požárním sportu na hřišti v Krásné Hoře od 13,00
hod.
20. května se bude konat pohárová soutěž v Mokřici.
3. června pořádá SDH Mokřice setkání rodáků z Mokřice, začátek ve 14,00 hod.
19. srpna se bude konat v Mokřici noční hasičské cvičení.
8. září proběhne v Krásné Hoře setkání zasloužilých hasičů okresu Příbram.
9. září pohárová soutěž „Zhořská osma“ ve Zhoři.
30. září se bude konat opět Svatováclavský pohár v požárním sportu v Krásné Hoře.
Na všechny tyto akce zveme širokou veřejnost.
Výjezdy k požárům:
17.2. přetopený kotel v Krásné Hoře čp. 3
27.2. požár lesa u Vletic
Na závěr chci poděkovat hasičům z našeho okrsku za jejich obětavou činnost v roce 2016.
Nově zvoleným funkcionářům přeji hodně sil a úspěchů v jejich hasičské činnosti.
Všem občanům děkujeme za přízeň a podporu v naší činnosti, zvláště chci poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli na hasičské plesy Krásné Hory a Mokřice. Zároveň bych chtěl
pozvat zvláště mladší spoluobčany do našich řad.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS

Z Farního úřadu
Bohoslužby – Velikonoce 2017
Zelený Čtvrtek
Velký Pátek

18.00
14.30
15.00
Bílá Sobota
20.00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9.30
Velikonoční pondělí
9.30

Mše svatá na památku Večeře Páně
Pobožnost Křížové cesty
Památka Umučení Páně
Velikonoční vigilie
Slavnostní velikonoční bohoslužba
Velikonoční bohoslužba

Zveme všechny v neděli dne 28.května 2017 v 10,00 hod. na vzpomínkovou
bohoslužbu k uctění památky P. Antonína Jaroslava Laciny, O. Praem., rodáka z blízké
Bražné, mučedníka nacismu.
P. Lacina, byl knězem řádu premonstrátů, uznávaným národohospodářem, členem
řady komisí, arcibiskupským notářem, konzistorním radou a po mnoho let zastával funkci
provisora řádu (ředitele a ekonoma statků). Nacisty byl jako významný představitel řádu
zatčen a zahynul posléze v koncentračním táboře Dachau.
Pietní mši svatou bude celebrovat J. M. Michael Josef Pojezdný, O. Praem, opat
královské kanonie premonstrátů na Strahově. Slavnostním kazatelem bude J.M. Marian
Rudolf Kosík, O. Praem., opat premonstrátské kanonie v Nové Říši.
Slavnost bude pokračovat odhalením pamětní desky na kapličce v Bražné, téhož dne v
15,00 hod.
Všechny srdečně zveme k uctění památky našeho významného rodáka.
V neděli dne 22.října 2017 v 10,00 hod., navštíví naše město Mons. Václav Malý,
světící biskup pražský, při příležitosti oslav svátku Sv.Huberta, patrona myslivců a lesníků.
Díky spojenému organizačnímu úsilí myslivců, hasičů, zastupitelstva města i okolních
obcí bude mít letošní Svatohubertská mše patrně těžko opakovatelný průběh. Při mši zazní
"Missa ad honorem Sancti Huberti" v podání smíšeného sboru Svatopluk z Uherského
Hradiště, doprovázeného trubači na lesní rohy ze Zábřehu na Moravě.
Dále bude při mši vystavena replika Svatováclavské koruny. Podle místní
tradice věnovali Karlu IV. zlato potřebné na zhotovení koruny krásnohorští měšťané a Otec
vlasti ve zdejším regionu i často lovil.
Slavnost bude pojata jako oslava památky Karla IV. jako krále, císaře a lovce, který se
často ve zdejším kraji oplývajícím zvěří zdržoval.
Po mši svaté bude možnost shlédnout korunu i s komentovaným doprovodem pro
širokou veřejnost.
Účast na slavnosti přislíbila i hejtmanka Středočeského kraje a řada představitelů
politického i veřejného života.
Všechny zveme k účasti na této neopakovatelné slavnosti.
P. Zbigniew Grzyb
Letošní velikonoční zamyšlení bych ráda začala krátkým příběhem, který se jmenuje
Stopy v písku: Jedné noci jsem měl zvláštní sen. Šel jsem s Bohem, svým Pánem, po
písčitém pobřeží. Na temném nebi se promítal film mého života. Provázely jej dvoje stopy v
písku. Udivilo mě, že v těch nejtěžších a nejsmutnějších obdobích mého života se
objevovaly stopy jen jedny. V rozpacích jsem se zeptal: „Pane, Ty jsi mi slíbil, že vždy
půjdeme spolu. Ale teď vidím, že v době nejtěžších zkoušek jsem šel sám. Proč jsi nebyl se
mnou, když jsem Tě nejvíc potřeboval?“ Na to mi Bůh odpověděl: „Právě tam, kde vidíš v
písku jen jedny jediné šlépěje, tam jsem tě nesl ve své náruči.“
Jestli jsi v průšvihu, jestli se ti nic nedaří, jestli tě opustila tvoje láska, jsi nemocný nebo
osamělý, jestli tě zradil tvůj nejlepší přítel...tak si projdi Křížovou cestu. Jestli se ti všechno
daří, jestli úžasně vypadáš, jestli je tvůj život pohádkou, jestli máš lásku a práci, prosím tě,
projdi si Křížovou cestu. Dobře víš, že utrpení tě může postihnout kdykoli a kdekoli.
Prožívej Křížovou cestu se všemi těmi, kteří nemají to štěstí jako ty. Naší silou je, že
věříme, že on trpěl daleko víc, než si lze vůbec představit, pro mě, pro tebe.
Podívej se dnes pozorně kolem sebe na pučící přírodu a rozeznáš v ní sílu vzkříšení!
Vzkříšený Ježíš už je v tvém životě, potřebuješ jen bdělé oči, které ho objeví uprostřed
tvého zamotaného života. Chop se příležitosti a nech se Kristem vést. Zemřel za to,
abychom my měli šťastnou věčnost. Svým vzkříšením nám dal velikou radost a naději. Život
má tedy smysl i se vším trápením, vždyť On nás vede ke vzkříšení a k věčnému životu...
Co popřát na závěr? Kéž jsou Velikonoce nás všech naplněné radostí, pokojem a
požehnáním.
Za římskokatolickou farnost M. Žemličková

Pozvánka
Krásná Hora nad Vltavou, Petrovice,
Klučenice, Milešov a Svatý Jan

pořádají dne

6. května 2017

společenský večer
ke Dni matek v Kulturním domě
v Krásné Hoře nad Vltavou
Začátek je v 17.00 hodin, kdy bude podáváno občerstvení.
V programu vystoupí ZUŠ Petrovice, ZŠ Klučenice a
Krásná Hora. Na varhany zahraje Michal Daniš, dále
vystoupí Václav Svoboda se Sabinou Dubskou,
AEROBIC-ženy Krásná Hora a další učinkující. K tanci
a poslechu zahraje kapela AXIOM.

Srdečně zveme všechny matky i jejich partnery!

