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Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
přeje všem obyvatelům krásné a klidné Velikonoce plné pohody, radosti a jarního
sluníčka.

Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
v letošním roce začíná výstavba nového bytového domu se čtyřmi bytovými jednotkami.
Úřad žádá o tyto dotace:
- na výstavbu přístřešků pro kontejnery na odpad
- na vybudování komunitního centra v objektu bývalé restaurace „Na sále“
- na nákup dopravního hasičského automobilu
- na pracovníky veřejně prospěšných prací
- na stavební úpravy ZŠ-technický ateliér z bývalých školních dílen
- na opravu hřbitovní zdi a márnice
- na výstavbu sportovního hřiště
V letošním roce došlo k otevření sběrného
dvora. Otevřen je od 6.3.2019.
Do konce měsíce dubna bude otevřeno od
12,00 – 15,00 hodin pouze ve středu. Sběrný
dvůr se nachází v průmyslové zóně nad novou
budovou Laktos.
Provozní doba v letních měsících: květen – říjen
Středa: 12,00 – 16,00 hodin
Sobota: 10,00 – 12,00 hodin
Druhy odpadů, které jsou v zařízení
přijímány:
papír, plast, kov, sklo, objemný
odpad=nábytek, koberce,
nebezpečný odpad, elektroodpad a
po dohodě biologický odpad.
Město čistilo v minulých týdnech rybníky ve Vrbici a rybník Krajňák u hřbitova. Ve
Vrbici došlo k pokácení přerostlých stromů v okolí rybníka.
U dětských hřišť a na náměstí stojí knihobudky, které slouží k bezplatnému půjčování
a výměně knih. Knihy jsou k dispozici všem návštěvníkům. Pokud vás nějaká kniha
zaujala, můžete si ji ponechat, případně vyměnit za jinou. Jen prosíme nenechávat knihy
mimo prostor knihobudek.
Všem obyvatelům přeji krásné a šťastné Velikonoce plné sluníčka. starosta města

24.4.2019
od 13,00 – 16,00
hodin
v zasedací místnosti
městského úřadu bude
zájemcům

změřen
cholesterol, tlak a
diabetes.
Test na cholesterol a
glykémii je
zpoplatněn 100,- Kč.
-------------------

Zápis
do základní
školy
dne
2.4.2019
od
13,00-17,00
hodin.

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn ve stejných
termínech jako v roce 2018.

Květinový den
15.května 2019
(středa)

Prosíme občany o třídění odpadů, pro město je stále výhodnější plast, papír,
sklo atd. třídit než tento odpad odvážet na komunální skládku. Dále žádáme o
úsporné ukládání plastů a papírů do kontejnerů. U plastových lahví prosíme
Můžete opět přispět
odstranit víčka a láhev zmáčknout. Krabice je třeba rovněž rozložit, případně
libovolným finančním
roztrhat a vložit pouze ve složeném stavu do kontejneru. Jsou-li kontejnery příspěvkem v Krásné Hoře
plné, v žádném případě neponechávejte tento odpad v jejich okolí. Je to
na boj proti rakovině.
nevzhledné a vítr odpad rozfoukává do prostranství.
Odměnou za tento
Nádoba popelnice 110 l-pozinkovaná je k prodeji na městském úřadě v ceně
příspěvek vám bude žlutá
900,- Kč převodem na účet.
květinka.
Zakoupit ji budete moci
Město nabízí k prodeji komplet 3 ks tašek na tříděný odpad (sklo, papír, plast)
od žáků 9. třídy, které
za cenu 50,- Kč za komplet. Jedná se o omyvatelné tašky, nosnost tašky je 10
během dne potkáte
kg, taška má pevné dno. V horním okraji tašek je umístěný suchý zip. Můžete
s pokladnami někde ve
si je přijít zakoupit na městský úřad.
městě.
Kontejner na klestí a posekanou trávu stojí u městského dvora „U Hejhalů“.
Prosíme o ukládání do kontejneru „Pouze klestí“, pouze větve po stříhání
Peníze odevzdáte do
stromků a keřů, které je možné štěpkovat. V jarním a letním období je kontejner zapečetěných pokladen, ty
„Pouze tráva“ umístěn u městského dvora a u sídliště bytových domů, kde zase
budou poté na poště
požadujeme dávat pouze posekanou trávu.
otevřeny a peníze se hned
Prosíme občany o důsledné třídění odpadů. Do popelnic s komunálním
odešlou na konto LPR
odpadem nepatří sklo, plast, tráva, větve, rostliny, papír, železo, elektrozařízení,
(Ligy proti rakovině).
plechovky od barev, ředidel atd. ani stavební suť.
Sbírka probíhá 15. května
2019 celostátně.

Sběr se bude konat v novém sběrném dvoře „Na Puši“

Znovu nás čeká
úprava veřejné zeleně
(silnice na Vletice odbočka na Bražnou)
a tím by rád městský
úřad poděkoval těm
ve dnech: středa 24. dubna 2019 od 12,00 – 17,00 hodin
občanům, kteří sekají
čtvrtek 25. dubna 2019 od 8,00 – 12,00 hodin
nebo i jinak udržují
obecní pozemky v
Sběr použitého ošacení
okolí svých domů a
(letní, zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí
chalup.
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: dveře, sedačky, postele, skříně, koberce
_______________________________________________________________

Zpravodaj v plném znění na web. stránce:
http://www.krasna-hora.cz/mestsky-urad/zpravodaje

Město děkuje za třídění
odpadů. Firma EKO-KOM
nám přispívá za třídění a
v loňském roce se nám
příspěvek vyšplhal na 292
tis. Kč, což nám úspěšně
snížilo náklady.
Provozní náklady za
odpady činily 1 321 tis.
Kč, výnosy 1 281 tis. Kč,
doplatek města činil 40 tis.
Kč. Nejlepší výsledek za
posledních 15 let.

Knihovna
Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba

Pondělí 15,00 – 17,00 hodin
Čtvrtek 8,00 - 12,00 hodin
Knihovna stále nabízí zdarma
zájemcům vyřazené knihy z městské
knihovny. Ve vstupní chodbě
městského úřadu jsou volně přístupné.

Poplatek za psy
je splatný pro rok 2019 do 28.2.2019 a to 50,- Kč za psa
v rodinném domku, další pes 100,- Kč a
500,- Kč za každého psa
v bytových domech.
Nového psa je nutné přihlásit do
3 měsíců věku psa.

Poplatek za TKO pro rok 2019 je splatný pro trvale žijící
občany ve dvou splátkách a to 1. splátka k 28.2.2019 a 2. splátka
k 31.7.2019, pro ostatní je splatná k 28.2.2019 a to ve výši 800,Kč za osobu s trvalým pobytem a za vlastníka nemovitosti bez
trvalého pobytu (rekreační objekty, chalupy).
Obyvatelé s trvalým pobytem mají slevu na poplatníka ve výši
200,- Kč.

Očkování psů proti vzteklině
nebude město v roce 2019 zajišťovat. Každý majitel psa si musí očkování zajistit sám.
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 na
www.hzskladno.cz nebo
http://hzssk.webrex.cz a na městský
úřad.

Kompostéry pro domácí kompostování
Město opět přijalo dotaci na kompostéry pro domácí kompostování.
Kompostér 1100 l je zdarma přidělen na základě uzavřené smlouvy o
výpůjčce. Pronajímatel (město) zapůjčuje kompostér po dobu 5 let. Po
uplynutí této doby se automaticky stává majetkem nájemce. Tentokrát
si může kompostér vyzvednout i majitel rekreačního objektu.
Výdej kompostérů z městského skladu naproti poště v Krásné Hoře
nad Vltavou bude ve dnech:
30. března 2019 od 9,00 – 11,00 hodin
17. dubna 2019 od 13,00 – 17,00 hodin
18. dubna 2019 od 8,00 – 10,00 hodin a od 12,00 – 14,00 hodin
Kompostér bude vydán na základě podepsané smlouvy o výpůjčce.
Tráva, rostliny, zem ani jiný biologický odpad
nepatří do popelnic.

Vítání občánků se bude konat
v sobotu dne 11.5.2019.

Zveme vás…..

na akci Veteráni prvomájových Petrovic, pořádaný
Automotoklubem Milevsko ve spolupráci s obcemi
Petrovice, Krásná Hora, Milešov a Kovářov se
Přihlásit se mohou rodiče s dítětem, které nebylo
ještě uvítáno a narodilo se v období od 1. 9.2018 zastávkami na předvedení dovednostních soutěží a
úkolů.
do 31.1.2019.
Podmínkou je, že matka a dítě mají trvalý pobyt Start a cíl je v obci Petrovice dne 1. května 2019.
Příjezd vozidel do Krásné Hory okolo 11,00 hodiny,
v době narození dítěte v našem městě.
na hřišti bude probíhat vykonání dovednostních úkolů,
Kontakt: Město Krásná Hora nad Vltavou
poté se historická vozidla a motocykly přesunou na
Tel.: 318 862 309
náměstí, kde si je budeme moci prohlédnout.
Email: podatelna@krasna-hora.cz
(trachtova@krasna-hora.cz)

Všechny spoluobčany zveme na zajímavou podívanou.

Volby do Evropského parlamentu: se konají : v pátek dne 24. května 2019 od 14,00 - 22,00 hodin
v sobotu dne 25. května 2019 od 8,00 – 14,00 hodin
ve volební místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 90

Základní škola a mateřská škola
Informace ze školy březen 2019
Ve škole máme za sebou ukončení prvního pololetí, skončily i jarní prázdniny, a jaro klepe
na dveře.
V zimním období jsme se ve škole mimo jiné věnovali rozvoji pohybových dovedností, když
máme tu výhodu, že u nás učí dva kvalifikovaní tělocvikáři. V lednu absolvovali žáci 7. až 9.ročníku lyžařský
výcvikový kurz na Zadově. Kromě výuky na sjezdových lyžích si vyzkoušeli i běžky. V loňském roce jsme
lyžařský kurz neorganizovali pro malý počet zájemců, v letošním roce však účastníků bylo 28. Lyžařský pobyt
ale není jen o lyžování, ale i čase stráveném společně se spolužáky a s třídními učiteli. Bohužel tentokrát se
výuka neobešla bez zranění, ale jinak se všichni účastníci výpravy vraceli spokojeni a snad trochu jistější při
pohybu na lyžích.
Další zimní sport, kterému se žáci v zimě průběžně věnují, je bruslení. Vzhledem k tomu, že se
zamrzlými rybníky v Krásné Hoře to v posledních letech bývá špatné, volili jsme po loňské dobré zkušenosti
možnost zamluvit si plochu na sedlčanském zimním stadionu. Bruslení se zúčastnili všichni žáci druhého
stupně v rámci hodin tělesné výchovy. Dvouhodinovku tělocviku ve všech třídách jsme přesunuli na jedno
odpoledne, objednali autobus, zamluvili ledovou plochu, všichni si sehnali brusle, a se dvěma tělocvikáři
vyrazili na výuku bruslení (byli i tací, kteří měli problém brusle vůbec obout ..). Plocha byla k dispozici pouze
naší škole, bylo tedy dostatek prostoru na seznámení se s pravidly pohybu na bruslích, či vylepšování techniky.
Na zimáku takto strávili žáci dvě únorová odpoledne v odstupu čtrnácti dnů, a podle vyučujících tyto čtyři
intenzivní hodiny na ledě by měly být znát na budování bruslařských dovedností. Předpokládáme takto výuku
bruslení zařadit pravidelně každou zimu. Pronájem plochy jsme platili z provozního rozpočtu školy, žáci hradili
dopravu objednaným autobusem.
V letošním roce poprvé rodiče dětí mateřské školy využili nabídku Lyžařské školky na Monínci a
přihlásili své děti ve věku čtyři až šest let na výuku lyžování. Naše školka byla přihlášena na dopolední výuku,
délka výuky v jednom dopoledni byla tři vyučovací hodiny s přestávkou na svačinu a čaj, adeptů na lyžování
jezdilo jedenáct. Pro velký zájem školek ze širokého okolí nám byl přidělen termín až v prvním březnovém
týdnu. Počasí bylo objednané a vyšlo krásně. Výuku i dopravu tentokrát hradili rodiče, z mateřské školy jako
doprovod s dětmi jela jedna paní učitelka, která po příjezdu děti předala instruktorům. Paní učitelka s sebou
vezla svačinu pro děti, pomohla při svačině a při závěrečném svlékání a oblékání, případně povzbuzovala děti
při lyžování, pak zase naložila děti do autobusu a všichni se vrátili na oběd (který byl jen o málo posunutý).
Lyžařské vybavení bylo možno na Monínci zapůjčit. Když jsem se jela (jako větší část rodičů) v pátek 8.března
za dětmi na zakončení lyžařské školy podívat, žasla jsem, co všechno malí lyžaři za ten týden výuky zvládli.
Většina z nich stála na lyžích poprvé, ale v pátek se vyvezli sami na pomě, lyžovali už ve vyšší části výukového
prostoru, dokonce i jezdili slalom mezi brankami, a že ten kopeček na výuku není úplně mírný. Lyžaři i rodiče
na závěr vypadali spokojeně, asi tuto možnost zařadíme i v dalších letech, bude-li zájem.
V úvodu jsem psala, že jaro klepe na dveře, a to my se těšíme, že ve spolupráci s vedením města se
pustíme do větších úprav školní zahrady, aby vznikl pestřejší hrací a poznávací prostor pro školku, a vhodný
prostor pro výuku venku pro žáky školy. Děkujeme za sponzorské dary, které jsme již dostali, a budou použity
právě na vylepšení venkovního prostředí.
ředitelka školy

Zápis do základní školy dne 2.4.2019 od 13,00-17,00 hodin
S sebou vezměte rodný list dítěte a váš doklad totožnosti.
Naše škola může nabídnout mimo jiné:
-

-

příjemné pracovní prostředí v nově rekonstruovaných budovách, ve
všech je vyměněn nábytek
využití počítačů, notebooků, tabletů a interaktivních tabulí při výuce
zavádění inovativních metod do výuky – zejména genetickou metodu
čtení v 1. ročníku, slovní hodnocení v 1. ročníku, angličtina od 2.
ročníku, kooperativní výuku nebo jiné formy spolupráce ve výuce
pedagogický sbor, který se věnuje svému profesnímu rozvoji a dobrá spolupráce s rodiči
od školního roku 2017/18 na škole působí pobočka ZUŠ Sedlčany – výuka hry na klavír, klávesy,
kytaru a výtvarný obor
odpolední nabídka je doplněna několika dalšími kroužky
nově probíhá rekonstrukce školní zahrady pro větší zapojení výuky venku

Hasičské okénko
Končí zimní období, ve kterém se hasiči schází na svých výročních valných hromadách, aby zhodnotili svou
činnost a naplánovali si činnost na letošní rok. Rok 2019 by měl být pro hasiče našeho okrsku významnější
než minulé roky, neboť nás čekají oslavy výročí založení několika sborů v našem okrsku. 130 let oslaví sbory
Krásná Hora a Mokřice a 115 let oslaví SDH Podmoky. Chci Vás pozvat na akce, které se uskuteční
v nejbližším období:
v měsíci dubnu proběhne sběr železného šrotu v Krásné Hoře.
11. května se bude konat tradiční pohárová soutěž v Mokřici.
12. května se bude konat od 10,00 hod. slavná Svatofloriánská mše svatá, při které vystoupí pěvecký sbor ze
Zábřehu.
18. května se bude konat okrsková soutěž v Krásné Hoře.
25. května SDH Krásná Hora pořádá na hřišti dětské odpoledne, při kterém proběhne řada soutěží jak pro
školáky, tak i pro předškoláky. Na tuto akci zveme všechny děti z naší školy i z okolí.
Výjezdy k zásahům:
3.2. výjezd na odstranění padlých stromů po silném sněžení na silnici z Krásné Hory na Podmoky.
11.3.výjezd opět na odstranění padlých stromů tentokrát po silném větru na silnici z Krásné Hory na
Podmoky.
Na závěr chci poděkovat všem hasičům z našeho okrsku za jejich činnost v roce 2018.
Všem občanům děkujeme za přízeň, zvláště děkujeme všem sponzorům za příspěvky na hasičské plesy
Krásné Hory a Mokřice. Zároveň si dovolujeme pozvat všechny zájemce o hasičskou činnost do našich řad.
starosta 18. okrsku SHČMS

Sokol ve městě
Nazdar bratři a sestry, vážení spoluobčané.
Valná hromada Sokolské jednoty Krásná Hora nad Vltavou se konala 1.2. večer v sokolovně. Jednomyslně
bylo zvoleno staronové vedení ve složení starosta Ivo Kašpar, jednatel Josef Macke a náčelnice Olga
Trachtová Hadáčková. Projednávaly se možnosti dotací, výměna pozemků a plán činnosti na letošní rok.
Byl založen turistický oddíl a již druhého dne byl na řadě první výšlap. Z náměstí okolo toku Brziny do
Petrovic. Po 2,5 hodinách a 10 kilometrech se již výletníci zahřívali u dobrého oběda v restauraci v
Petrovicích.
V sobotu 23. února uspořádal oddíl stolního tenisu turnaj ve čtyřhře neregistrovaných hráčů. Mezi 9
přihlášenými dvojicemi byli i naši borci, Josef Macke a Bohumil Vosáhlo, kteří skončili těsně pod stupni
vítězů na čtvrtém místě. Na třetím místě se usadila dvojice Miloš Lišman s Pavlem Opletalem, druzí byli
Miloš Minár a Petr Rys. Trofej pro vítěze si do Opařan odvezli Martin Bilko s Pavlem Kovaříkem.
Naši členové se úspěšně zapojili do soutěže Sokolská kapka krve. Jedná se o darování krve či krevní plazmy.
V roce 2018 se v našich řadách našlo 7 dárců s 22 odběry a mezi 41 přihlášenými jednotami obsadilo nádherné
3. místo. I když v této soutěži není primárním cílem umístění, ale myšlenka pomoci druhým.
Při pravidelném cvičení se děti v tělocvičně připravují na vystoupení.
A na závěr ještě jedna pozvánka na běžecké závody Krásnohorská 5-ka. V sobotu 6.4. v dopoledních
hodinách. Připraveny budou tratě 5 a 2,5 kilometru pro dospělé a starší děti a 800 metrů pro nejmenší.
Startovat se bude tradičně u Porážky.
starosta T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou

Program kultury v Mokřici
13.4.2019
20.4.2019
11.5.2019
13.7.2019

Sraz harmonikářů
Velikonoční zábava-kapela Static
Hasičské cvičení
1. fotbalový turnaj
Zábava Fantom
3.8.2019 2. fotbalový turnaj
Zábava Matyas (Paradoxy)
17.8.2019 Noční cvičení na Šikmé ploše

od 14,00 hodin
od 9,00 hodin
od 21,00 hodin
od 9,00 hodin
od 21,00 hodin
od 20,30 hodin

Z Farního úřadu…

Tříkrálová sbírka 2019
Tradice Tříkrálové sbírky se v naší obci dostává stále více do povědomí obyvatel, a tím rok od roku narůstá
výtěžek v pokladničce našich tří králů. Letos to byla krásná částka 11.213,- Kč, za kterou Vám všem, kteří
jste nám otevřeli dveře a srdce, moc děkujeme.Určitě by Vás zajímalo, jak se využívají prostředky
Tříkrálové sbírky. Největší část tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území České republiky.
Jde o různé formy pomoci pro seniory, nemocné, osoby se zdravotním postižením, matky s dětmi v tísni a
další (např. nákup pomůcek, potřebného zařízení apod.). Desetina výtěžku připadne na rozvojové projekty
v zahraničí (např. vzdělávání nebo udržení zdrojů obživy), případně zůstane jako rezerva pro případ
humanitárních katastrof.
V kostýmech tří králů jsme se snažili šířit poselství radosti a požehnání všem, které jsme navštívili. Zažili
jsme skvělý pocit, že jsme s Vaší pomocí mohli vykonat něco pro dobrou věc. Omlouvám se všem, kteří
nás očekávali, ale z časových důvodů jsme se k nim nedostali. Krásnou Horou jsme putovali po čtyři
odpoledne, počasí nám příliš nepřálo, a zároveň jsme nemohli zanedbat školní povinnosti dětí. Snad tedy
příští rok zaklepeme i u Vašich dveří. Už teď se těšíme!
Přejeme Vám požehnané Velikonoce plné radosti a nové naděje.

Za ŘK farnost

Bohoslužby – Velikonoce 2019
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně
14.30 Pobožnost Křížové cesty
15.00 Památka Umučení Páně
Bílá Sobota
20.00 Velikonoční vigilie
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9.30 Slavnostní velikonoční bohoslužba
Velikonoční pondělí
9.30 Velikonoční bohoslužba
Zelený Čtvrtek
Velký Pátek

Dne 23.6.2019 zveme na slavnostní bohoslužbu, slouženou na oslavu Svátku Těla a Krve Páně,
slouženou od 10,00 hodin v kostele Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou. Bohoslužba bude
spojena se slavnostním průvodem ke čtyřem oltářům na náměstí.

Informace z Místní akční skupiny
Sedlčansko, o.p.s., (MAS)
MAS podporuje místní projekty, a to na základě své strategie
komunitně vedeného místního rozvoje. K tomuto účelu máme k
dispozici sumu 86 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Podpora
je poskytována ze tří různých operačních programů:
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
Programu rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu
zaměstnanost (OPZ). Více informací naleznete na našich
stránkách www.mas-sedlcansko.eu nebo kontaktuje či navštivte
Kancelář MAS v Petrovicích vedle Obecního domu.
Na začátku roku 2019 byla vyhlášena výzva č. 2 v rámci Programu rozvoje venkova. Přijali jsme 8 žádostí,
které právě prochází administrativní kontrolou na straně MAS. Předpokládaná alokace pro tuto výzvu
byla 16,6 milionu korun. Podpořit bylo možné zpracování zemědělských produktů, rozvoj
nezemědělských činností včetně rozvoje cestovního ruchu, rekonstrukci a výstavbu polních a lesních cest
včetně souvisejících objektů a technického vybavení typu: obnova nebo oprava odvodnění lesních cest,
oprava krajnic, dále projekty zaměřené především na rekreační funkci lesa typu výstavba naučných prvků
(různé informační tabule s přírodními či kulturními zajímavostmi), fitness a herní prvky nebo
odpočinková stanoviště a projekty. Přijaté projekty jsou zaměřené na širokou škálu činností od
vybudování a nákupu vybavení wellness či penzionu, přes nákup strojů na výrobu nerezového nábytku
a kuchyní, po bagr či naučné stezky a odpočívadla v lesích. Rozmanitost projektů, které je možné
podpořit, je velká, kdokoliv bude mít zájem o příspěvek na svůj záměr, nechť nás kontaktuje.
Z operačního programu IROP je v druhé polovině roku 2019 plánována výzva zaměřená na rozvoj
sociálního podnikání v území MAS a další výzva na rozvoj komunitních center. Výsledek minulé výzvy, ze
které má být podpořeno komunitní centrum a technický ateliér z bývalých školních dílen za kostelem,
zatím ještě není jasný, stále se čeká na hodnocení a vyjádření řídícího orgánu o způsobilosti projektů k
financování. Výsledek však očekáváme každým dnem.
V rámci projektu MAP na podporu vzdělávání bychom Vás rádi pozvali na tzv. DESKOHRANÍ
Deskohraní se bude konat v Petrovické knihovně v pondělí 8. dubna od 13 do 14:30 a pravidelně každé
úterý od 19. 3. do 23. 4. 2019 v čase od 15.30 do 17.00 hodin v Sedlčanech v rodinném centru Petrklíč.
Vhodné pro všechny od pěti do sta let, pro experty i amatéry. Přijďte si zahrát hlavolamy, hry deskové,
strategické i karetní, vstup na tuto akci je volný.
MAS prvně uspořádala akci „Snídaně se starosty“. Cílem této akce
bylo seznámit starosty a místostarosty z území s aktivitami MAS
a dále diskutovat témata, které starosty nejvíc zajímají nebo
trápí. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na téma odpadového
hospodářství a vysokorychlostního internetu. Tuto akci budeme
určitě pravidelně opakovat.
Přijedou k nám také na dvoudenní exkurzi starostové ze
spřátelené MAS ve východních Čechách, které provedeme po
místním kraji a zajímavých projektech realizovaných z PRV a
IROP.
Za Kancelář MAS Vám přejeme veselé Velikonoce a příjemně
strávené jaro.
Mgr. Jana Mašková, Ervín Haintz, MBA a Mgr. Jaroslav Kříž

Něco z historie…
Obec Krašovice v tomto roce slaví výročí 800 let od první písemné zmínky z r. 1219.
Kdy byly Krašovice založeny, nevíme. Osada se jmenovala po zemanu Krašovi a jeho rodě
zprvu Krašovici. První písemnou zprávu máme v roce 1219 na Listině krále Přemysla
Otakara I., kde je jako svědek podepsán Naniše z Krašovic s okolními vladyky. Vládl tu
rod Krašovských z Krašovic, který měl na svém štítě půlměsíc (někde déle uváděno rytíři
z Krašovic).
Okolo roku 1437 se připomíná Jan a Bohuslav z Krašovic. Jan dal r. 1500 do lašovického kostela ulíti
zvon a ozdobil jej svým erbem. Bohuslav bydlel v r. 1467 - 1490 v Přehýšově na Plzeňsku. Synové jednoho
z nich byli: Jiřík, Jindřich a Bořivoj, jimž patřil r. 1513 les Chlumy nad lašovickým kostelem, pak Bohuslav
a Otík z Krašovic. Bohuslav hospodařil na krašovské tvrzi ještě r. 1531. Jiřík z Krašovic přečkal všechny
své bratry a dal r. 1544 statek krašovský zapsati v obnovené zemské desky. Nemaje dětí ani jiných bližších
příbuzných, odkázal Krašovice, k nimž patřily Mokřice a Vrbice, Oldřichovi staršímu Smrčkovi ze
Mnichu.
Po roce 1548 zde vládl rod Smrčků z Mnichu na Táborsku, svůj štít zdobili
příčně položeným zlatým kaprem v modrém poli a nad štítem měli korunovanou
přílbu se třemi pštrosími pery barvy stříbrné, zlaté a modré. Oldřich Smrčka
znamenitě zvětšil moudrým hospodařením své jmění. Patřily mu kromě
Krašovic s tvrzí: Mokřice, Vrbice, Obděnice, tvrz Trkov, Kamenice,
Malkovice, Čachořice, Ředíce, Hulín, Branišov, Skuhrov a polovice Květuše. Po
Oldřichově smrti smluvili se o dědictví synové Jindřich, Jan a Petr a dali si dílčí smlouvu r. 1557 vložiti
do zemských desek. Jindřich dostal Obděnice, Jan Trkov a Petr Krašovice. Z krašovického statku mělo se
každým rokem odváděti do špitálu v Lašovicích 5 kop grošů na výchovu (výživu) tří chudých. Petr Smrčka
ze Mnichu zemřel r. 1580, jak svědčí jeho náhrobek v kapli bukovanského zámku. Po něm následoval syn
Petr a zanechal po sobě r. 1605 jedinou dceru a dědičku, Alžbětu. Když se tato provdala r. 1609 za rytíře
Jana Bukovanského Pintu z Bukovan, bydlila se svým manželem v Bukovanech.
Na tvrzi krašovické vládli pak hejtmani. Alžběta zdržovala se na zámku bukovanském i po smrti svého
manžela r. 1619, kdy zdědila kromě Bukovan ještě Biteč a Zahrádku. Nemajíce dětí, odkázala r. 1625
Krašovice svému „ujci“ Zdeňku Malovcovi z Chýnova a Winterberka, který je však již po čtyřech letech
prodal Janovi Wettenglovi z Nayenperka. Tento šlechtic měl velice malebný znak: štít o třech stříbrných
a dvou černých pruzích, uprostřed v modrém výkrojku věž s cimbuřím a dělem na třech zelených
pahorcích, nad štítem stříbrný helm s lilií, se zlatým hledím a s točenicí modrostříbrnou a červenostříbrnou,
v klenotu zlatou korunu s hvězdou mezi dvěma stříbrnými a červenými pruhy.
Po smrti Wettenglově zdědila Krašovice r. 1638 Dorotka Šlayerová (Šlajerová), měšťanka pražská a ta je
prodala 27. května 1643 jezuitům z koleje Božího těla na Novém Městě pražském. Tehdy obsahovalo
jejich panství: Krašovice s tvrzí, poplužním dvorem, pivovarem, chmelnicí, vinicí, ovčínem, mlýnem,
pilou, výsadní krčmou, kovárnou, s lesy, rybníky, cihelnou, vápenicí a se vším příslušenstvím, ve Vitíně
dvůr, Mezihoří, Týnčany, Vrbici, Mokřici a díly v Kuníčku, Kuní a v Kosobudech dva statky.
Jezuité vystavěli si v Krašovicích residenci v místech nynějšího domu čp. 8.,
v sousedství Residenčního rybníku a vedle i kapli. Sídlívalo tu stále několik
kněží. Roku 1666 získali krašovští jezuité blízké Petrovice, kde si vystavěli
pohodlnější a rozsáhlejší residenci a tam se přestěhovali.
Asi 10 m od bývalé kaple byly patrny na dvoře dva polorozpadlé vchody do
starých sklepů. Odtud by měla vést podzemní chodba, která daleko za vsí v
lese Bukovici prý vyúsťovala. Je to patrně východ ze staré tvrze, jakého
užívali skoro na všech tvrzích v čase nebezpečí. Tvrz stávala tam, kde bývala Peštova chalupa. Táhl se
kolem ní hluboký a vodou naplněný příkop; dosud jej připomíná název chalupy čp. 10. - „Příkop". Když
stavěli školu, na parcele zvané „Staré“, odryli dělníci jakési základní zdi a sklepy nějaké staré budovy. V
měkké půdě nalezli koňské kosti, podkovy a zbytky střepů, starých mečů aj. Pravděpodobně bývalo tu
mrchoviště nebo smetiště hned za opevněním tvrze. Pod tvrzí byl poplužní dvůr s pivovarem, jenž dostával
vodu z rybníka nade vsí, zvaného Pivovarský. Rybník blíže k silnici se nazýval Residenční a rybník nad ním
Pivovarský. Po čase se pivovar změnil na lihovar. Blíže kaple stával špýchar.
I u nedaleké kapličky sv. Trojice a na pahorku jihovýchodně od Krašovic nalezli lidé porůznu množství
ostruh a zbraní a vykopána byla i lidská kostra, lze za to míti, že je toto místo částí nějakého bojiště —
snad ze třicetileté války. O jakési bitvě se zachovaly mezi zdejším lidem mlhavé zprávy.

Roku 1773 byl jezuitský řád zrušen. Majetek se
rozprodával. Z krašovického dvora povstalo několik
nových hospodářství, z nichž některým chalupám dosud se
říká „Ve dvoře". Zbytek koupil r. 1809 Václav Bechyně
z Lažan. Vystřídalo se několik majitelů, r. 1893 statek
petrovicko-krašovický vlastnila vdova hraběnka Odona
Dohalská z Dohalic.
Brzy po zrušení jezuitského řádu zanikla v Krašovicích i
kaple. Zvonek z ní byl dán do lašovického kostela (na zvonu
nápis: „Z kaple Krašovické, darován pro Pannu Marii
v Lašovicích“) a budova přestavěna na panskou myslivnu
čp. 3. Nyní už dávno ani myslivny tu není; v horním patře
prý byly byty a v přízemí kupecký krám. Po zrušení dvora
stal se i špýchar zbytečným; obec z něho zřídila napřed
kontribučenskou sýpku, později osadní chudobinec (čp.
13.). Tak z někdejšího rytířského a jezuitského sídla
nezbylo nic - než vzpomínky. I kdysi utěšené chmelnice a
vinice, o nichž se posledně r. 1643 činí zmínka, dávno
Bývalá jesuitská kaple v Krašovicích. (Foto C.
Habart.)
zanikly; jen jména rolí „Na chmelnici" a „Na vinici"
připomínají staré vrchnostenské hospodaření.
V roce 1861 postihl Krašovice velký požár, zničil více než
20 stavení, chalupy s doškovými střechami s pěknými lomenicemi, štíty a špejchárky.
V období Temna a rekatolice, v době jezuitské rezidence v Krašovicích přijíždíval i Koniáš tzv. „Koňas“.
V tomto období bylo totiž pronásledováno vše nekatolické. Protestanti, přes vyhnání evangelického faráře
z Krásné Hory, se sice dlouhá léta scházívali na odlehlých místech (v lesích), ale časem násilím, zavíráním,
mučením a těžkou robotou je zlomili. Na zbylé tvrdošíjné přišli jezuité v čele s páterem Koniášem. Při
návštěvě v Krašovicích podnikal pátraní po obcích, chalupách v okolí. Kacířské knihy zabavil a pálil. Jinak
však jezuité z Krašovic a Petrovic byli na zdejší lid mírní a neutiskovali ho těžkou robotou.
Nejstarší rody: Papežův, Zajícův, Kabátův, Bartůňkův a Divišův.
V Krašovicích stával pivovar, lihovar a dvě cihelny. Jedna cihelna byla panská.
Škola - Nade obcí se vypíná hrdě budovy bývalé školy. Do
roku 1896 patřily osady Krašovice, Vrbice a Mokřice ke třem
školám. Krašovice a Vrbice ke krásnohorské, Mokřice
k lašovické a mlýny k petrovické. Roku 1892 požádali místní
občané o povolení stavby samostatné školy. Bylo jim
vyhověno po čtyřech letech. Škola začala v Krašovicích
školním rokem 1896/7 jako jednotřídní a bylo v ní 89 žáků.
Učitelem byl František Kovář, jeho manželka učila ženským
ručním pracím od 1. 2. 1897. Učebnu si najali ve světnici
v prvním patře u Papežů. Tam byla škola 2. léta. Stavba školy
byla zahájena v dubnu 1897 a v roce 1898 byla dokončena.
Celá stavba stála 26 194 Kč a stavební místo 800 Kč. Dne 1.9.1898 se začalo v nové budově učit a zároveň
byla škola rozšířena o druhou třídu, protože všech žáků bylo 117. Vystřídalo se zde mnoho učitelů, někteří
později učili v Krásné Hoře jako Josef Houska, Karel Vaněk a Adolf Vranešič. Ve druhém roce svět. války
- 18. dubna 1915 - zasadili učitelé s žáky při stromkové slavnosti nad „Prostředním" rybníkem 5 lip na
počest pěti padlých zdejších vojínů (Rud. Tůmy, Fr. Holasa, Fr. Jecha, Jos.
Bambasa a Jos. Slávka). Škola skončila k 30.6.1966.
Ke Krašovicům patřily Červený mlýn, Míkův mlýn, Mokřice a Vrbice.
Krašovice - Míkův mlýn
Leží u osady Rybníček, jihovýchodně od Krašovic a je připomínán již v roce
1646, kdy zde jako mlynář působil Petr Míka. Od té doby je mlýn stále v držení
tohoto rodu. Mlýn míval tři kola na svrchní vodu o průměru 5m. Dvě kola
sloužila k pohonu českých složení a jedno kolo pohánělo stoupy. V roce 1932
byla na místo mlýnského kola zabudována Francisova turbína, která poháněla
již moderní výkonější válcové stroje a sloužila i k výrobě elektrického proudu.
Je to poslední mlýn na potoce Heřmanu. Za tímto mlýnem se vlévá Heřman do
Brziny.

Červený mlýn se nachází na levém břehu mělkého údolí potoka Brziny asi 1,5 km východně od obce
Krašovice. Mlýn je opatřen napájecím rybníčkem a kamenné
sloupky
stavidla
jsou
datovány
rokem
1881.
Patří k nejstarším a největším v okolí. Vystaven byl v sousedství
tvrze krašovické, k níž se mlýn jako nerozlučná součást počítal. Dle
ústní tradice stával prý původní mlýn ,,Červený“ na loučce pod
cihelnou Kabátovou, kde bylo objeveno pohřebiště předhistorické.
Když pak vyhořel, byl prý poněkud severněji na nynějším místě
postaven. Pověst tuto nelze ničím dokázat.
Název je odvozen od zdejší krajiny bohaté na zlato. Tehdy bývala v
původním mlýnu drcena červená zlatonosná rude z vrchu Roudnice.
Červený mlýn býval mlýnem "panským". Patřil k nedaleké tvrzi v
Krašovicích. V roce 1544 jej zmiňuje ve svém dědictví rytíř Jiřík z Krašovic v zápise o svém dědictví. Je to
poslední mlýn na Brzině.
Staré cesty
Za starých dob tudy neprocházela žádná z hlavních zemských stezek. V okolí Krašovic vedla pobočná
obchodní stezka. Klášter Milevský byl spojen s hradem Vrškamýkem stezkou, ta vedla z kláštera na sever
pod vrch Vinice, podél rybníka Korunského přes Kuřinec a dále k severu do Branšovic, kde bývala asi
strážnice, dále pak přes Ratiboř a Voděrady ke Kozlovu, kde se ze směru severovýchodního obracela
k západu k Obděnicům a Petrovicům, kde stávaly dříve jenom krčma a kovárna. Od Petrovic vedla stezka
ke Kuníčku a Kuní, nad nímž byla na vrchu Hodětíně (577m) strážnice, pak podél potoka Brziny přes
Krašovice do Krásné Hory, u níž bývala na vrchu Strážníku (522m) stráž. Přes osadu Radobyl vedla pak
k Vltavě a přes přívoz ke hradu Vrškamýku. Odtud měla připojení do Příbrami na stezku lineckou.
V roce 1932 byly v Krašovicích živnosti:
cihelna, 2 hostince, kovář, obchod s kůžemi, 2 mlýny, obchod s peřím a se smíšeným zbožím, 3 trafiky,
truhlář a vápenka. (výpisky ze Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, pana Čeňka Habarta, předbořického rodáka)
V okolí Červeného mlýna byly nalezeny pohanské hroby s popelnicemi, Archeologové důkladně
prozkoumali halštatské sídliště u Krašovic, které pochází z mladší doby železné. Našli zde stopy po
zahloubených i povrchových chatách a četnou keramiku.
Ještě na přelomu 19. – 20. století
stávaly u Červeného mlýna na
obecním paloučku pod mlýnskou
stokou nedaleko cihelny kopečky,
které tehdejší nájemce paloučku,
skopával, aby palouk srovnal a
zlepšil. Při této práci nalezl i
základy jakéhosi zdiva. Bylo to
pohanské pohřebiště a těmi
„kopečky“ byly mohyly. Na
kopečku se objevovala neobyčejně
černá země, s popelem a uhlím
smíšená. Uprostřed kopečku stály
zachované dva černé „hrnce“
naplněné popelem a uhlím, vedle
nich pak nějaké věci jako z
„mosazu“. Byly to bronzové
šperky, jež by ukazovaly na
pohřebiště z doby, zvané bronzové. Archeologové objevili, že zde bylo i keltské sídliště. V blízkosti Kabátovy
cihelny byly nalezeny základy obytných objektů, zřejmě hrazené palisádou. viz. obrázek .
Další významné výročí roku 2019 v Krašovicích:
r. 1544 písemná zmínka o Červeném mlýně u Krašovic, v zápise ve svém dědictví zmiňuje rytíř Jiřík z Krašovic – 475 let
r. 1619 táhlo vojsko přes Krásnou Horu směrem k Vysokému Chlumci pod vedením knížete z Anhaltu – 400 let
r. 1814 v Krašovicích nově postavena výklenková kaplička „U Svaté Trojice“ – 205 let
r. 1879 postavena kaplička v Krašovicích na návsi – 140 let
r. 1904 založen Hasičský sbor Krašovice – 115 let, ukončena činnost k 31.12.2001

(Pamětní kniha Krašovice, Středočeský sborník historický) kronikářka města

Program kulturního domu Krásná Hora nad Vltavou:

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

pořádají dne

11. května 2019

společenský večer
ke Dni matek v Kulturním domě
v Krásné Hoře nad Vltavou
Začátek je v 17.00 hodin.
Program: 17,00 zahájení
17,15 Světlana Nálepková
18,15 děti ZUŠ
19,00 začátek výdeje večeří
K tanci a poslechu zahraje AXIOM.
Srdečně zveme všechny matky i jejich partnery!
____________________________________________________________

