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Informace z radnice
Vážení spoluobčané, letošní rok začal pro úřad mnoha rozestavěnými akcemi:
- výstavba bytového domu se chýlí ke konci, v červnu by měl být dům zkolaudován
- výstavba komunitního centra na náměstí v budově restaurace „Na sále“, kolaudace na podzim
- výstavba nové restaurace v budově na náměstí „Na sále“
- výstavba technického ateliéru pro základní školu z bývalých školních dílen
- zřízení turistického místa u významného kamene Viklan
Do toho všeho město zakoupilo budovu chátrajícího statku na náměstí = bývalá tvrz, na kterou město získalo
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. V budově by měly vzniknout kanceláře městského úřadu, v 1. patře
prostor pro muzeum a v posledním patře prostory depozitu pro muzeum. O uspořádání ostatních budov statku
se vedou zatím jen jednání.
Městu byly schváleny dotace:
- komunitní centrum
- technický ateliér
- turistické místo „Viklan“¨
- Tvrz Krásná Hora – rekonstrukce hlavní budovy
- výstavba přístřešků pro kontejnéry na odpad
V průběhu roku by měla probíhat instalace přístřešků na
kontejnery.
Dále probíhá jednání o výstavbě nové lékárny v prostoru u
restaurace „Na sále“, naproti poště.
V současné době prožíváme nelehkou dobu, kdy se po
celém světě šíří vir COVID-19, tak zvaný koronavirus. S tímto souvisejí různá omezení, která se nás všech
dotýkají. Z tohoto důvodu, prosím občany, aby omezili na minimum osobní návštěvy úřadů, lékařů, obchodů,
lékáren. Nákupy provádějte jednorázově. V této době je nejlepší, co možná nejvíce, vyřizovat elektronicky,
telefonicky a posílat poštou. Kdo můžete, provádějte platby převodem z účtu. Co nejméně cestujte
automobilem a hromadnou dopravou. Při osobní návštěvě používejte, prosím, roušku nebo jiné podobné
zakrytí úst, nosu a doporučuje se velmi časté umývání rukou. Zároveň žádáme občany, aby dodržovali všechna
opatření daná vládou.
Tímto chci pochválit místní občany, kteří svědomitě a poctivě nosí roušky. Velké poděkování si zaslouží
místní ženy, které ochotně v domácím prostředí rychle začaly šít ochranné roušky a zdarma je rozdávaly
občanům v obchodě „U Šachů“, na poště, na úřadě. Ženy zásobily základní školu, pečovatelský dům, místní
záchranku, policii i místní firmy jako Laktos, a.s., ZD Krásná Hora nad Vltavou, a.s., Asokno s.r.o., a další.
Jenom na úřadě jsme rozdali na 150 ks. Spousta dalších žen šila roušky v domácnosti pro svou rodinu.
Platby MěÚ Krásná Hora: číslo účtu 521713399/0800, variabilní symbol po telefonické domluvě rádi
sdělíme, případně uvádějte do poznámky jméno a důvod platby.
Zpravodaj v plném znění na web. stránce: http://www.krasna-hora.cz/mestsky-urad/zpravodaje

Pomoc osobám starším 70 let
Usnesení Vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č.240 o přijetí
krizového opatření:
I.
Doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání
nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického
zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče,
II.
Nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto
usnesení, které se rozhodly nevycházet, pomoc při zvládání životních potřeb,
včetně nákupů potravin a léků.

Občané, kteří budou požadovat zajištění nákupu potravin a
léků od Města Krásná Hora nad Vltavou, ať nahlásí
požadovaný nákup v pracovní dny do 8:30 hodin na MěÚ
Krásná Hora nad Vltavou na telefonní číslo 318862309 nebo
na e-mail mesto@krasna-hora.cz.
Nákup bude vyúčtován při předání.

Poplatek za psy od 1.1.2020
byl splatný pro rok 2020 do 28.2.2020 a to:
v rodinném domě a ke hlídání objektu nesloužících k bydlení:
ve výši 120,- Kč - první pes
- první pes, jehož držitelem je osoba
starší 65 let v rod. domě
ve výši 180,- Kč - druhý a další pes
- druhý a další pes, jehož držitelem je
osoba starší 65 let, rodinný dům
V bytovém domě:
ve výši 500,- Kč - první pes
ve výši 600,- Kč - druhý a další pes
ve výši 200,- Kč - první pes v bytových domech, jehož
držitelem je osoba starší 65 let
ve výši 300,- Kč - druhý a další pes v bytových domech,
jehož držitelem je osoba starší 65 let

Očkování psů proti vzteklině
nebude město v roce 2020 zajišťovat. Každý majitel psa si musí
očkování zajistit sám a všichni psi by již měli být očipováni. Je
povinností každého majitele zamezit volnému pobíhání psů!
Poplatek za TKO pro rok 2020 byl splatný:
-pro trvale žijící občany 600,- Kč za osobu a rok (po slevě 200,Kč z 800,- Kč na poplatníka) ve dvou splátkách a to 1. splátka
k 28.2.2020 a 2. splátka k 31.7.2020,
-pro ostatní 800,- Kč za vlastníka nemovitosti bez trvalého
pobytu (rekreační objekty, chalupy) a je splatná k 28.2.2020 za
nemovitost a rok.
Poplatek je možný uhradit na běžný účet městského úřadu číslo
účtu: 521713399/0800. Je třeba uvést variabilní symbol, který
můžete mít doma z minulých let. Pokud ho neznáte, rádi vám jej
sdělíme na městském úřadě. Případně uveďte vaše jméno, pro
správné přiřazení poplatku k osobě.

Kompostéry pro domácí
kompostování
Město má několik volných kompostérů 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 po
vyřešení stavu nouze. Předběžný termín
5. června 2020 od 16,00 – 18,00 hodin
Kompostér bude vydán na základě podepsané
smlouvy o výpůjčce.
Tráva, rostliny, zem ani jiný biologický odpad
nepatří do popelnic, patří do kompostérů.

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. V jarním a letním
období je kontejner „Pouze tráva“
umístěn u městského dvora a u sídliště
bytových domů, kde zase požadujeme
dávat pouze posekanou trávu.
Kontejnér u hřbitova je určen pouze na
hřbitovní odpad, prosím neukládejte
tam větve.
Nádoba popelnice 110 l-pozinkovaná je
k prodeji na městském úřadě v ceně 1000,Kč. Město nabízí k prodeji komplet 3 ks tašek
na tříděný odpad (sklo, papír, plast) za cenu
50,- Kč za komplet. Jedná se o omyvatelné
tašky, nosnost tašky je 10 kg, taška má pevné
dno. V horním okraji tašek je umístěný suchý
zip. Můžete si je přijít zakoupit na městský
úřad.
Sběr použitého kuchyňského oleje:
Kuchyňský olej nepatří do odpadů. Při
zchladnutí v potrubí tuhne a je těžké jej
odstranit, finančně nákladné je i čistit
kontaminovanou vodu. Nově jsou zřízeny
nádoby na použitý olej s nálepkou
„kuchyňský olej“. Olej je nutné doma slít
do PET lahve, zavíčkovat ji a přinést do
označené nádoby. Olej pak čeká ekologická
likvidace.
Nádoby na použitý olej jsou umístěny ve
sběrném dvoře a u pošty.

Prosíme občany, kteří jsou v karanténě či s pozitivním nálezem COVID-19, aby dbali zvýšené
hygieny, neopouštěli své domovy, nákupy si zajistili bezkontaktním předáním. Odpady vzniklé u
těchto osob je nutné dávat do igelitových sáčků o síle 0,2 mm, tento sáček zavázat, dezinfikovat a
vložit do dalšího igelitového obalu, aby nedocházelo k jeho protržení. Obal opět zavázat a celý
dezinfikovat, vložit do popelnice a víko dezinfikovat, aby nedocházelo k případnému přenosu virů
na pracovníky svozové firmy. Veškerý odpad těchto občanů patří do směsného odpadu a to do
popelnic. V žádném případě nesmí tento odpad zůstat v igelitových obalech mimo plechovou nebo
plastovou nádobu. Tito občané po dobu onemocnění a karantény nesmí třídit odpad z domácností!!!
(zdroj Ministerstvo zdravotnictví)

Ministerstvo zdravotnictví vydalo pokyny:
Jak zacházet s rouškami v domácnostech bez potvrzených nemocí COVID-19:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2mm, zavažte. Následně jej vložte do
dalšího plastového obalu a znovu zavažte.
2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do nádoby na směsný komunální odpad standardním
způsobem.
3. Pro nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné době nic nemění, včetně způsobu
třídění odpadu.
Jak nakládat s rouškami v domácnostech s hygienou nařízené karanténě:
1. Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2mm, zavažte a povrch pytle
dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je třeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
2. Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do nádoby na směsný komunální odpad standardním
způsobem.
4. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnéry, aby neohrozily zdraví pracovníků
svozových společností.
5. Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.
Jak nakládat s odpady a rouškami v domácnostech potvrzené nemocí COVID-19:
V případě, že onemocnění osob bylo potvrzeno, nemocná osoba nakládá se svým odpadem stejně
jako je uvedeno v předchozím odstavci. A pokud možno se žádostí o pomoc s odnosem odpadu se
obrátí na rodinu, sousedy, dobrovolníky nebo přímo na obec, aby se zamezilo pohybu nakažených
osob ve veřejném prostoru.

Provozní doby v koronavirové době:
Knihovna – uzavřena do odvolání
otevírací doba od pondělí Sběrný dvůr – uzavřen do odvolání
23.3.2020 do odvolání:
Lékaři: od 16.3.2020 fungují v nouzovém

Pošta -

Pondělí – pátek : 8,00 – 11,00hodin
čas pro seniory nad 65 let od 8,00 – 9,00 hodin
pondělí a středa:
14,00 – 16,00 hodin
úterý, čtvrtek, pátek: 13,00 – 16,00 hodin

režimu. Pacientům poskytnou léky a neschopenky
elektronicky, ošetření probíhá po předběžné
telefonické dohodě.

MUDr. Marková tel. 318 862 308
MUDr. Vodňanská 774 824 441

Městský úřad

- provozní
doba do
odvolání: od 19.3.2020 – uzavřen do odvolání.
Pouze v úřední dny můžete zaklepat na okna pro
vyřízení neodkladných záležitostí v době od 9.00 –
10.00 hodin pondělí, středa a
v pondělí odpoledne od 15,30-16,30 hodin.
Ostatní komunikaci je vhodné řešit telefonicky, elektronicky a
platby provádět bezhotovostně.
Poštovní schránka městského úřadu je umístěna ve
vchodových dveřích vpravo v dolní části.

Prodejna Šach – omezená otevírací doba:
pondělí-pátek 6,00 - 17,00 hodin
sobota
7,00 – 17,00 hodin, neděle zavřeno.
Sledujte prosím webové stránky města a lékařů.
V Příbrami otevřela Oblastní nemocnice Příbram dne
31.3.2020 odběrové místo na zjištění onemocnění Covid-19 na parkovišti u hlavního vstupu
do areálu II Zdaboř. Odběry zde jsou pouze na doporučení praktického lékaře a je možné
provádět přímo z aut.

Městský úřad v Krásné Hoře nad Vltavou přeje svým spoluobčanům klidné,
pohodové velikonoční svátky
starosta města

!!! KORONAVIRUS - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM
Vzhledem k šířící se epidemii koronaviru přijímá Oblastní nemocnice Příbram následující preventivní opatření,
která jsou v tuto chvíli platná od úterý 17.3. do odvolání:
1) Zrušeny jsou všechny neakutní operace – personál oznamuje tuto informaci objednaným pacientům
prostřednictvím telefonu.
2) Uzavřeny budou veškeré odborné poradny a dětská vyšetření kyčlí.
3) V omezeném režimu budou fungovat chronické ambulance – personál bude objednané pacienty kontaktovat
telefonicky. V případě nejasností se sami telefonicky obraťte na konkrétní ambulanci.
4) Péče o těhotné (kontroly, ultrazvuky) bude prováděna i nadále.
5) Zákaz otců u porodu.
6) Rehabilitace areál II – Zdaboř: Vodoléčba a rehabilitační bazén budou uzavřeny.
7) Provoz rehabilitace v areálu II – Zdaboř bude omezena – dle telefonické dohody s ošetřujícím
fyzioterapeutem.
8) Nesedejte si v čekárnách vedle sebe, dodržujte dostatečný odstup od dalších pacientů.
9) Vstup do nemocnice je umožněn pouze jedním vchodem u hlavní recepce. Před ním bude pacientům
prováděno měření tělesné teploty a dalších symptomů.
10) Zákaz doprovázení pacientů další osobou, pokud to není nezbytně nutné (například děti a imobilní osoby).
11) Kantýna v prostoru recepce je uzavřena. Závodní jídelna je otevřena pouze pro zaměstnance ONP, vstup
dalších osob je přísně zakázán.
12) Obracejte se na obvodního lékaře v případě potřeby prodloužení neschopenky nebo předepsání receptu.
13) Dojde v upravených prostorách záchytné stanice v areálu II - Zdaboř ke zřízení odběrového místa.
Upozorňujeme, že odběrové místo bude určeno pouze těm, kterým vyšetření doporučili pracovníci hygienické
stanice. O jeho otevření vás budeme informovat.
PROSÍME, SLEDUJTE FACEBOOK A WEBOVÉ STRÁNKY NEMOCNICE (WWW.NEMOCNICERIBRAM.CZ), KDE BUDEME INFORMACE
PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT.
MUDr. Stanislav Holobrada, ředitel

Zprávy ze školy
Trochu jiné zprávy ze školy na konci března 2020.
Odpověď na obvyklou otázku „Co nového ve škole“ rozdělím do tří odpovědí:
Na začátku roku 2020 proběhly dvě plánované akce, jak jsem uváděla v minulém Zpravodaji. Lyžování
žáků druhého stupně na Šumavě v letošní zimě téměř bez sněhu nebylo úplně optimální, ale část sjezdovek a
vleků fungovala, tak snad se podařilo nasbírat či rozšířit lyžařské dovednosti. Výuka lyžování byla jako obvykle
pod vedením paní učitelky Čandové a pana učitele Švece. Druhý lednový týden na lyžařskou výuku na Monínec
jezdili žáci z prvního stupně základní školy a děti z mateřské školy. Sníh sice byl, ale ani tam nebylo obvyklé
množství. Instruktoři lyžařské školy dělali maximum, aby výuka proběhla v plném rozsahu, bezpečně a pro děti
v pohodě. Počasí naštěstí celkem přálo, deště spadlo jen trochu, vítr foukal často, ale i slunce občas svítilo.
Myslím, že účastníci si lyžování užili a udělali velký pokrok ve svém lyžařském umění. Všichni nakonec zvládli
sjet část velké sjezdovky, a to zas tak malý kopec není ☺
V lednu a únoru jsme ještě stihli absolvovat objednané hodiny bruslení na sedlčanském zimním stadionu.
V rámci výuky tělesné výchovy jsme se rozhodli zařazovat pravidelně alespoň dvakrát za školní rok. Jedno
odpoledne vyjíždí do Sedlčan celý druhý stupeň, ledová plocha je zamluvena pouze pro naši školu a výuku
samozřejmě vedou opět tělocvikáři. Bruslení v prvním bloku absolvovali skoro všichni žáci, nebyl pro ně
problém zajistit si brusle, druhý termín byl poznamenán větším výskytem chřipky, ale stihli jsme na poslední
chvíli. Příští rok možná zkusíme objednat první termín již na prosinec, abychom měli jistotu, že led vyjde. Na
zamrznutý rybník se opravdu moc spoléhat nedá. Ve škole jsme v březnu měli v plánu dvě setkání pro
předškoláčky a jejich rodiče před zápisem, mimo jiné jsme se těšili na květnový poznávací zájezd do Švédska,
ale vše je jinak ….
O pokynu k uzavření škol jsme se dozvěděli dopoledne 10.března tak jako všichni z internetu. Reakce
žáků byly podobné jiným školám, starší žáci jásali (netušili, že to nejsou prázdniny), mladší byli většinou smutní,
že se jim po škole bude stýskat. Pro zajímavost - oficiální pokyn k uzavření školy přišel z ministerstva školství
večer ve 23 hodin. Poté, co jsme zpracovali tuto překvapivou informaci, mnoho času na reakci a organizaci
práce nebylo - a to navíc druhý stupeň ve 12 hod odjížděl na výše uvedené bruslení. Jelikož jsme si ten den
mysleli, že koronavirové přerušení školní výuky bude na pár týdnů, třeba dva, maximálně tři, stihli jsme zadat
pár klasických úkolů. Ve středu 11.3. jsme však již vytvořili základní systém zadávání domácích prací pro žáky,
komunikaci se žáky a rodiči. V následujícím týdnu jsme pak absolvovali vzdělávání formou videokonference na
práci ve společném on-line komunikačním prostředí pro třídu i učitele. Mateřská škola byla po dohodě se
zřizovatelem uzavřena v pátek 13.3., i proto že do školky chodilo velmi málo dětí.
Ve škole po několika týdnech on-line vzdělávání máme systém vzdělávání a komunikace nastaven takto:
a) Týdenní plány pro všechny ročníky, které si žáci nebo rodiče mohou najít na webových stránkách. Je to
přehled hlavních povinností na týden. Žák, nebo rodič a žák si zvolí, kdybude na kterém úkolu během týdne
pracovat. Zatím se zaměřujeme na hlavní, výukové předměty.
Tam kde žáci mají učebnice a pracovní sešity, zejména první stupeň, pracují podle pokynů vyučujících do
pracovních sešitů, druhý stupeň dostává většinou pracovní listy, které někdy vrací ke kontrole, aby měli zpětnou
vazbu, někdy je zatím ukládají.
b) Padlet = on-line interaktivní nástěnka pro skupinu. Je vlastně informační panel pro každou třídu, rozdělen pro
jednotlivé předměty. K zadaným úkolům je možno vkládat další soubory, videa, odkazy, psát komentáře a
dotazy. Učitelé, kteří mají ve třídě předměty, vidí, jaké úkoly mají žáci i v ostatních předmětech, nejen ve svém.
Dotazy, odpovědi, komentáře, vidí všichni žáci ve třídě.
c) Emailová komunikace – pokud je potřeba, zejména individuálně pro žáky druhého stupně a rodiče.
V současné době stále pracujeme na tom, abychom dokázali odhadnout přiměřené množství zadání práce a
úkolů, snažíme se hledat nové možnosti i formy on-line výuky. Zejména u mladších dětí víme, že se neobejdeme
bez pomoci vás rodičů, a velmi si toho vážíme. Mělo by to být tak, že žáci druhého stupně si se zadanou školní
prací z větší části poradí sami, ale předpokládám, že i oni občas potřebují vaši pomoc.
Doufáme, že se ještě v letošním školním roce ve škole uvidíme, abychom mohli alespoň chvíli pracovat
společně, zjistit, co jsme zvládli, zopakovali, co bude třeba a v klidu se dopracovali i k hodnocení na konci
školního roku. Myslím, že většina žáků se kupodivu i do školy těší, my se také na děti těšíme, ale největší radost
z návratu do školních lavic budou mít určitě rodiče ☺.
V termínu od 1.dubna do 30.dubna probíhá zápis do prvního ročníku základní školy, ale letos bez
přítomnosti dítěte. Rodiče pouze zašlou žádost o přijetí. Předpokládáme, že v květnu bude podobně probíhat i
zápis do mateřské školy, termín zveřejníme.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem žákům, kteří se snaží zodpovědně pracovat z domova, rodičům za
jejich nezbytnou pomoc a podporu, kolegyním a kolegovi, jak se zhostili vzdělávání v on-line prostředí, paní
učitelce z mateřské školy, že pomáhá tam, kde je potřeba. Přeji nám všem hlavně hodně zdraví.

ředitelka ZŠ a MŠ
Důrazně prosíme majitele psů, aby po svých miláčcích uklízeli jejich exkrementy.
Je nepříjemné se jim vyhýbat na chodnících, schodech apod.

Z Farního úřadu
Milí čtenáři, milí farníci,
letošní postní doba nám v posledních týdnech umožnila plněji si uvědomit křehkost a zranitelnost naší
civilizace. Celou situaci můžeme sledovat pod úhlem křesťanské naděje, která není jen nějakým laciným
přesvědčením, že všechno dopadne „dobře“, ale která je jistotou, že nás nic nemůže odloučit od Kristovy
lásky: ani život, ani smrt, ani nic přítomného, ani nic budoucího… Toto období nám může pomoci více si
všímat potřeb druhých. Je to čas, ve kterém bychom mohli oprášit lásku v nás a dát ji k dispozici své
rodině, svým blízkým, svému okolí. Současná situace je i výzvou a novou příležitostí obracet se k Bohu
nejen se svým strachem, ale znovu přijmout to, že má každého z nás osobně rád. Můžeme se k Němu
obrátit například touto modlitbou, kterou se modlí celá Evropa:
"Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa, který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře duše
i těla, shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí v mnoha místech Evropy i světa a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost hlavám státu, dej sílu a
odměnu našim lékařům, zdravotníkům a dobrovolníkům, dej věčný život zesnulým. Neopusť nás v dobách zkoušky, ale
vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Maria, matko uzdravení a
naděje, přimlouvej se za nás!"

Ačkoli letošní Velikonoce proběhnou bez sloužení veřejných velikonočních obřadů v našich kostelích, je
možné sledovat jednotlivé bohoslužby online na internetu: www. mseonline.cz, anebo na televizi NOE.
ŘKF Krásná Hora n. Vlt. Marcela Žemličková
Farní ohlášky - 5. postní týden
neděle - Květná neděle.
Popeleční středou jsme začali postní období. Postní doba nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí
nás ke kajícnosti, sebeovládání a ke smírnému odčiňování hříchů.
Ve čtvrtek 2. května máme první čtvrtek v měsíci, proto tento den pamatujme zvlášť v našich
modlitbách na kněze a na nová kněžská a řeholní povolání.
V pátek 3. května máme první pátek v měsíci, proto mše svatá sloužena v Krásné Hoře n. Vlt.
od 8.30 hod. bude obětována za naše drahé zesnulé. Po mši svaté budu se modlit při pobožnosti křížové
cesty.
V neděli 5. dubna budu při bohoslužbě žehnat ratolesti na památku slavnostního vjezdu Ježíše
do Jeruzaléma.
Přeji Všem klidné prožití postního období a těžkého času epidemie.
Kvůli epidemii koronaviru biskupové České biskupské konference do odvolání dispenzují (osvobozují od
povinnosti) věřící od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách.
Doporučuje se sledovat bohoslužby ve sdělovacích prostředích (online na internetu: www.mseonline.cz,
televize NOE) a den Páně slavit v rodinném kruhu.
Nebudou se konat veřejné bohoslužby ve všední dny. (Bohoslužby budou sloužený soukromě bez účasti
lidu.)
Doporučení k pohřbům – za vhodné se považuje rozloučení v úzkém rodinném kruhu u hrobu.
Za ŘK, páter
Výzva k podání žádosti o poskytování dotace z rozpočtu města na vybudování čistírny odpadních
vod
Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou na svém veřejném zasedání dne 12.8.2019 schválilo
usnesením č. j. 690/2019 Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Krásná Hora
nad Vltavou za vybudování čistírny odpadních vod pro vlastníky nemovitostí s trvalým pobytem na
území města, kde se nepočítá s městskou splaškovou kanalizací.
Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 činí výši 400 000,- Kč z rozpočtu města.
Maximální výše dotace činí 40 000,- Kč/nemovitost.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dní.
K žádosti o dotaci využijte formuláře umístěného na http://www.krasna-hora.cz/mestsky-urad/vyzvadotace-domovni-cistirny, při jeho vyplňování se řiďte Pravidly č. 1/2019 Města Krásná Hora nad
Vltavou, umístěné na stejných webových stránkách. V listinné podobě je možné formulář a pravidla
vydat v účtárně městského úřadu. Žádost je možné začít podávat po 1.1.2020.
Žádosti v rámci dotace budou přijímány od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě zájmu bude dotační
program pokračovat i v dalších letech. Pokud bude větší zájem v roce 2020, může dojít k navýšení
finančních prostředků v rozpočtu města (dle finančních možností města) nebo zařadí žádosti do dalšího
roku.

Dokumentace k dotacím:
- Pravidla č. 1/2019 Města Krásná Hora nad Vltavou podmínek k poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu města na vybudování domovní čistírny odpadních vod
- Žádost o poskytnutí dotace
Vyplněnou žádost je nutné doručit s přílohami na Město Krásná Hora nad Vltavou.
Pokud potřebujete s vyplněním pomoci, na tel. 318 862 309.
Pravidla podmínek byly zveřejněny ve zpravodaji z měsíce září 2019 nebo
na http://www.krasna-hora.cz/mestsky-urad/vyzva-dotace-domovni-cistirny

Hasičské okénko
Skončilo nám zimní období, ve kterém se naše SDH scházely na Výročních valných hromadách, kde
hodnotily svoji činnost za minulý rok a plánovaly činnost na letošní rok, zároveň to byla doba voleb do
výborů SDH. Některé sbory si zvolily nové vedení, větší část SDH našeho okrsku ponechala své vedení i
do dalšího období.
Bohužel současná doba s pandemií koronaviru velmi poznamenala a omezila činnost v našich sborech,
ale věřím, že se nám toto období podaří překonat, abychom se mohli vrátit k naší obvyklé činnosti.
Nyní několik slov k předpokládané činnosti v letošním roce:
Většina SDH našeho okrsku si naplánovala opravu a údržbu hasičských zbrojnic. Ve Vleticích se pustili
do výstavby nové zbrojnice. Věřím, že se to všem podaří a na konci letošního budou moci říci, že se jim
to podařilo. Je třeba, aby starostové jednotlivých SDH si v současné době připravili podrobný
harmonogram prací těchto oprav a zajistili potřebný materiál, aby „jak to bude možné“ okamžitě mohli
začít s opravami.
V letošním roce dva naše sbory budou slavit výročí založení a to 70 let. Jsou to SDH Zhoř a Vletice.
Zda se podaří plánované akce uskutečnit v daných termínech, záleží na situaci kolem koronavirové
nákazy. Bude-li to nutné, budou termíny přeloženy na pozdější dobu.
Zásahová jednotka Krásná Hora měla zatím jeden výjezd a to 10.2. na odstranění padlého stromu a větví
na silnici z Krásné Hory do Petrovic.
Několik pozvánek od SDH:
Mokřice:
11.7. od 9,00
fotbalový turnaj
od 20,00
taneční zábava na parketě, hudba FANTOM
15.8. od 9,00
fotbalový turnaj starších pánů
od 20,00
noční hasičská soutěž
5.9. od 9,00
rybářské závody
19.9. od 20,00
RETRO PARTY – KD Mokřice
Podmoky:
30.4. zvou na pálení čarodějnic a stavění májky
Krásná Hora:
všechny plánované akce na jarní období jsou rozhodnutím starosty SDH zrušeny.
Ostatní SDH žádné podklady nedaly.
Na závěr chci popřát nově zvoleným funkcionářům SDH mnoho trpělivosti a úspěchů v jejich činnosti.
Všem občanům děkuji za přízeň, sponzorům za jejich příspěvky na činnost hasičů. Všem nám přeji, aby
se nám podařilo překonat koronavir a mohli jsme se všichni vrátit k naší obvyklé práci.
starosta 18. okrsku SHČMS Šplíchal Václav
Sběr se bude konat v novém sběrném dvoře „Na Puši“ (silnice na Vletice odbočka na Bražnou)
ve dnech:
středa 17. června 2020 od 12,00 – 17,00 hodin
čtvrtek 18. června 2020 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: dveře, sedačky, postele, skříně, koberce

Informace z MAS Sedlčansko, o.p.s.
Začátek roku 2020 je na „masce“ zaměřen především na operační program PRV
(Program rozvoje venkova). Přesto, že se v tomto programovém období jedná již o v
pořadí třetí výzvu, a tedy v ní už není alokováno tolik finančních prostředků, jako ve výzvách
předchozích, zaznamenáváme obrovský zájem ze strany žadatelů. Celkem je k dispozici částka lehce
přesahující 14 milionů Kč, která je rozdělena mezi pět opatření. Patří sem Investice do zemědělských
podniků, Zpracování zemědělských produktů, Nezemědělské činnosti včetně podpory cestovní ruchu,
Neproduktivní investice v lesích a Zvýšení kvality života na venkově. Právě poslední opatření dává
nově možnost obcím, případně neziskovým organizacím nebo spolkům požádat o dotaci na projekty
zaměřené na občanskou vybavenost, veřejná prostranství, kulturu apod. Dne 10. 3. 2020, kdy byl
ukončen příjem žádostí, dorazilo na MAS celkem 60 žádostí. Největší přetlak jsme, jako již tradičně,
zaznamenali v opatření určeném pro zemědělské podnikatele, kde bude vybrána k financování pouze
necelá třetina žádostí. U ostatních opatřeních jsou šance na úspěch výrazně vyšší. V rámci Zvýšení
kvality života na venkově podalo žádost také Město Krásná Hora nad Vltavou, a to na vybavení do
hasičské zbrojnice v Mokřici, kde zůstává, jako jediná, aktivní jednotka požární ochrany kategorie V.
Dále se nám do tohoto opatření přihlásil Myslivecký spolek Krásná Hora – Krašovice a SDH Mokřice,
kdy se v obou případech jedná o rekonstrukci jejich kluboven. Zda budou tyto žádosti vyhodnoceny
jako úspěšné a navrženy k financování se uvidí během následujících měsíců.
V rámci operačního programu IROP byly na podzim vypsány dvě výzvy, jedna na podporu
regionálního školství a druhá na podporu tvorby územních plánů. Alokace na obě výzvy byla
stanovena na cca 6,5 milionu korun a přihlásilo se do nich 6 žádostí. Všechny žádosti prošly úspěšně
hodnocením na straně MAS a byly předány na řídící orgán k závěrečnému ověření způsobilosti k
financování. Do výzvy na územní plány se přihlásilo i Město Krásná Hora se svým územním plánem.
Pokud vše dobře dopadne, měl by být téměř celý plán financován z těchto prostředků. Z těchto peněz
bude podpořena rekonstrukce suterénu v Centru Petrklíč v Sedlčanech, přístavba družiny v Dolních
Hbitech, nebo územní plány Petrovic, Nedrahovic a územní studie veřejného prostranství v Kamýku.
Celkově se v rámci IROP blížíme k vyčerpání všech prostředků, zbývá nám rozdat zhruba 1,5 mil. Kč,
o jejichž zaměření se bude teprve rozhodovat na základě poptávky z území.
V operačním programu zaměstnanost prošly koncem roku 2019 administrací přes MAS tři projekty.
Příměstské tábory v Kamýku nad Vltavou s uznatelným nákladem 400tis. Kč, Podpora zaměstnanosti
II, kterou podala Charita Starý Knín s uznatelným nákladem 2mil. Kč a Podpora domácí paliativní
péče, kterou podala Diakonie Apoštolské církve, pobočka Sedlčany s uznatelným nákladem 2mil. Kč.
V současné době čekáme na průběh administrace u nadřízeného orgánu.
V loňském roce MAS uspořádala Krásnohorský jarmark, který byl dle ohlasů vyhodnocen jako
úspěšný, a proto bylo rozhodnuto, že se pokusíme v konání této akce pokračovat. Původně přicházela
v úvahu i jarní varianta jarmarku, která však z důvodu známých okolností poměrně rychle vzala za
své. V plánu tak zůstává podzimní termín, který bychom v nejbližších měsících rádi upřesnili.
Další pravidelné akce, které MAS pořádá, jako je například „Snídaně se starosty“ a další, musely být
prozatím odloženy na neurčito, nicméně se rozhodně neuvažuje o jejich úplném zrušení a hned jak to
situace umožní, budou naplánovány náhradní termíny.

Přejeme všem občanům Krásné Hory především pevné zdraví a těšíme se, že až to okolnosti
umožní, setkáme se při nějaké příjemné události konané na území Vaší obce.
Kancelář MAS Sedlčansko, o.p.s.
V letošním roce z důvodu
Ohlašování pálení klestí
koronavirové doby se nebude konat
Den matek.
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 a na městský úřad.

Květnové vítání občánků se prozatím
odkládá na neurčito. Rodiče dětí
budou včas informováni o termínu.
Nechoďte, kde je větší koncentrace lidí,
kdy opravdu nutně nemusíte!

Něco z historie …..
Letošní rok je opět významný. A to tím, že obec Vletice má uvedenou první písemnou
zmínku o obci v roce 1220, což je v letošním roce 800 let. Úplně poprvé se připomínají už
roku 1205. Tehdy daroval král Přemysl Otakar I. knížeti Slavkovi Týnčany, jež až do r. 1205
byly věnným statkem české královny. Když vyměřovali a s koňmi objížděli hranice
darovaného statku, byl mezi svědky též Jindřich Vítek z Prčice, seděním na Vleticích.
Vletice je osada prastará. Založil ji nejspíše již v 11. století zeman Vlet, z jehož rodu byli
Vletici, tak se zprvu ves jmenovala. Vletice patřily Vítkovcům z Prčice.
Po druhé je zmínka o Vleticích roku 1220, kdy tu Vítek z Prčice prodával klášteru
milevskému ves Kojetín u Petrovic. O prodeji se zachovala v orlickém archivu listina,
latinsky psaná, v ní je Vítek psán z Prčice, ale na jeho pečeti čteme Vítek z Plankenberka.
„Ves Kojetín byla prodána se vším příslušenstvím, totiž s loukami, lesy, poli, rybníky,
s bezpečnými, předem ukázanými téže vesnice mezníky. Toto ujednáno bylo ve Vleticích za
přítomnosti svědků vladyků mimo jiné i Budislava z Kovářova.“ Na listině je podepsáno cca
17 vladyků, není uvedena cena, snad to byl dar nebo je cena uvedena na jiné listině. Velký
počet svědků vysvětluje, že jmenovaní vladykové byli u Vítka nejspíše hosty při nějaké
slavnostní příležitosti, snad při honě.
Doslovný překlad listiny o prodeji Kojetína milevskému klášteru z roku 1220:
„Slova i skutky lidí pohřbívá starobylost času, jestliže nebyly písmem neb vhodnými svědky
potvrzeny. Nechť zvědí přítomní a poučí se potomci, že já Vítek z Prčic ves jménem Kojetín,
kterou otec můj blahé paměti Vítek držel pokojně, i já držím, prodal jsem konventu
Milevskému se vším příslušenstvím, totiž s lukami, lesy, poli, rybníky, s bezpečnými, předem
ukázaným téže vesnice mezníky a pod týmž pokojem, pod nímž jí i předchůdci moji jsme
drželi, k držení. Na potvrzení tedy prodeje, aby pro budoucnost od nikoho změněno býti
nemohlo, své listiny o tom předem
jmenovaném konventu jsem vydal
pevností pečeti potvrzení. To
ujednáno bylo ve Vleticích za
přítomnosti
těchto
svědků:
Přibislava z Víckovic, Vítka z Klokot,
Jindřicha z Nových Hradů (tj. Z
Jindřichova Hradce), Budivoje, syna
Záviše, s bratrem Vítkem, Nevhlasa,
syna Radima, Budislava z Kovářova,
Svatomíra z Němčic, Dalibora z
Ratmířic,
Bohuslava
z
Z...n
(nečitelné), Voka a Zachariáše, synů
Vítka, Víta, plebána z Přídolí, Sibota
Jana,
synaDobronia,
Hvala,
prefekta. Léta Vtělení Páně MCCXX
(1220).
Později asi ve 14. století Vletice i sousední Hostovnice přešly na rod
Rožmberků, k němuž Vítek patřil příbuzenstvím, užívali erbu
(pětilisté růže) jako Rožmberkové. Vok z Rožmberka odkázal je
synům své sestry. Potom byly majetkem kláštera
milevského až do roku 1420, kdy husité učinili
konec ohromnému statku klášternímu. Brzy po r.
1420 dostal Hostovnici ryt. Předbor z Radešína od
císaře Zikmunda za platné služby vojenské. V polovice 15. století se stali
majiteli zaniklého statku klášterního, Vletic a Hostovnice, páni ze
Švamberka, kteří zdobili svůj erb labutí a sídlili od r. 1575 na hradě Zvíkov.
K tomu hradu patřily do r. 1593 a pak byly odprodány k Obděnicům. U
obděnického statku zůstaly do r. 1609, náležely ke Skoupému a od r. 1642 ke Chlumci.

6. května 1800 byl ve Vleticích velký požár, který zničil 4 statky, 1 chalupu, uhořela 1 žena a
12 kusů dobytka. Roku 1843 mají Vletice 17 čísel se 134 obyvateli, roku 1920 mají 24 čísel
s 155 obyvateli, roku 1930 44 čísel s 206 obyvateli.
K osadě patřívaly tři mlýny: Bláhův mlýn, dříve Mlýnec a Mlynařík, zvaný podle dřívějšího
majitele „U Mrázků“ dále „Hotovcův“, dříve zvaný „U Špalů“. Mlynář Hotovec postavil
z vděčnosti, že se mu uzdravila dcera, u svého mlýna zděnou kapličku s letopočtem 1928
s nápisem „Zdrávas Maria“. Kapličku si rodina stále udržuje. Hotovcův mlýn pochází z
doby, kdy se zakládaly pozemkové knihy. Předek Stanislav Hotovec byl syn pána z Malčan a
Moráni. Byl to známý český rod, který se připomíná už v roce 1420, jako rytířský rod s
vlastním erbem.
Ve Vleticích před 100 lety jsme mohli potkat zahradníka, hokynáře, kováře, řezníka, tkalce, cestáře,
truhláře, řezbáře, který vyřezával figurky, koníky, zvířátka a hrálo se tam i loutkové divadlo. V obci
byl posel, který zvonil a listonošoval. První listonoši měli malé trubky a vytrubovali na návsi, že
dorazili. Šlejfíři stávali s povozem na návsi. V době prázdnin se děti koupaly v potoce, kde byla větší
tůň. Silnice do Krásné Hory byla stará kamenitá cesta pod mezemi u Boru a byla místy tak strmá, že
pivovarští při rozvážení piva, náklad svým koňským spřežením do Puše nevytáhli. Spoléhali často na
posilu volského spřežení z místních chalup. Voli byli výborní tahouni. Teprve koncem 1. světové
války se dokončila nová silnice ke Kr. Hoře, do té doby byla vydlážděná cesta pouze v několika
místech. Před 1. světovou válkou začala zanikat dřevěná roubená stavení a stodoly krytými došky.
Dříve byla všechna stavení dřevěná, jen pro koně se stavěla zděná stavení. Cestář po revoluci vysadil
podél silnice k Puši lípy. Jiný občan vysázel sad ovocných stromů, vinici a zkoušel i zřídit šachtu.

Kolem potoka rostlo hodně olší, proto se v chalupách z olšového dřeva vyráběly dřeváky,
bácy, košíky, nůše, lidé vozili své výrobky na trhy trakařem i do Krásné Hory. V době trhů
na náměstí v Krásné Hoře, kdo něco vezl na trh, musel na konci Vletické ulice u vjezdu do
náměstí zaplatit poplatek za vystavované zboží a bylo mu určeno místo, kam se může s
nákladem postavit.
Ve Vleticích stála hospoda se sálem, v zimě se do sklepů dovážel led z potoků, který vydržel hodně
dlouho. Konal se tu například dívčí, sousedský, zahradnický a hasičský ples. Bývalý obecní dům
stával na návsi ve stínu lip, tam se počítalo i s veřejnou prádelnou, ale pak zde byla zřízena obecní
knihovna a úřadovna MNV. V roce 1960 se Vletice obcí připojily ke Krásné Hoře, padla tím potřeba
úřadovny a zakládalo se JZD. Pode vsí se postavily dvě haly drůbežárny a do doby než byly stavby
hotové, stovky malých kuřátek obydlelo obecní domek. V určitém čase tam byl umístěn první
televizor, později byl domek využíván jako ubytovna.

Hliněné svahy i keramické nálezy se našly v místech pod návsí, zřejmě v těchto místech
stávala nějaká vodní tvrz mezi potoky Brzina a Svrchnice. Vletice zřejmě tvořily křižovatku
pobočných obchodních cest, směr Kamýk a směr Chlumec. Pro pitnou vodu se chodilo k
potůčku, nosila se na vahách přes ramena a ve dvou vědrech. Později si lidé začali tvořit
skupinové dřevěné vodovody. V květnu 1945 byl zorganizován průvod vesničanů ke
kapličce, kde na máji visel rudý prapor a občané zazpívali píseň „Hej,Slované“. Plavci z vorů
se vracívali od Tisovnice přes Vletice, na ramenou nosili dlouhé plavecké sekery a směřovali
k Orlíku.
V roce 1924 byl založen hasičský sbor, k tomu byl uspořádán ples. Obecní knihovna byla
otevřena 1.8.1924. První rádio bylo zakoupeno rodinou Švagrovou v červnu 1927. Divadlo
se hrálo na zahradě u rodinného domu v roce 1930 a sešlo se až 300 osob, hrálo Sdružení
katolické mládeže z Krásné Hory. V roce 1948 byly zakoupeny nové zvony do obou kaplí.
Telefon je od roku 1951. Ve Vleticích bylo možné slyšet tetřívka, dudka a ledňáčka u potoka.
Stanislav Kofroň, otec našeho bývalého kronikáře, se v mládí dostal do vojenské hudební
školy, dále pak i k orchestru cirkusové kapely, později byl venkovským kapelníkem a
vyučoval mnoha hudebním nástrojům. Proto i jeho synové měli vřelý vztah k hudbě, hráli na
lecjaké hudební nástroje, působili v tatínkově kapele i v Příbramské filharmonii. Oba synové
též výtečně malovali. Jaroslav Kofroň studoval konzervatoř, poté působil jako profesor
konzervatoře a stal se hudebním skladatelem. Synové organizovali setkávání citeristů, tvořili
rozhlasová folklórní pásma, účastnili se na Strážnických slavnostech, spolupracovali s
komorními soubory a vedli dětské sbory.
(výtažky z Sedlecko,Voticko a Sedlčansko, Čeněk Habart, kronika Vletic a velké poděkování za
fotografii historické listiny s překladem ochotným lidem zabývající se historií, kronikářka města)

