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Informace z radnice
Vážení spoluobčané, léto - čas pohody, dovolených, slunečních paprsků a přátelských
setkání se blíží ke konci. Letošní léto nás překvapilo horkými teplotami, které nejsou
v našem kraji běžné. S tím se projevil i nedostatek vody. Příroda nás poučila, že
s vodou máme vždy šetřit. Proto prosíme občany, aby zbytečně neplýtvali vodou.
Stejně tak nám končí i další volební období. Předem bych rád poděkoval všem, kteří
se zapojují do rozvoje našeho městečka. Velké díky patří všem, kteří organizují nebo
spoluorganizují kulturní, společenské a sportovní akce. Dále bych rád poděkoval všem
vedoucím, spolkům, pečovatelkám, ředitelce, učitelům ZŠ a MŠ, ZD Krásná Hora a.s.
a dalším spoluobčanům za spolupráci a realizaci různých projektů. Též děkuji za
spolupráci a podporu zaměstnancům městského úřadu. Několik úkolů se podařilo, jako
vystavení sběrného dvora, nové hasičské zbrojnice, úprava vnitřních prostor
městského úřadu, úprava prostoru „Na Houdech“, úprava čekáren, zateplení
zdravotního střediska a nová střecha, oprava střechy v městském dvoře „U Hejhalů“.
Vyčistil se rybník v Krašovicích a Mezihoří, došlo ke zmodernizování několika
nájemních bytů, výstavba dětského hřiště v Podmokách, v některých částech byl
rozšířen vodovod, kanalizace a veřejné osvětlení. Jsem si vědom, že spousta úkolů
čeká na naše nástupce. Novým zastupitelům, kteří budou zvoleni v nastávajících
komunálních volebách, přeji hodně štěstí a pracovních úspěchů.
V současné době dochází k ukončení
výstavby sběrného dvora nad Krásnou
Horou. Sběrný dvůr bude otevřen pro
obyvatele spádových obcí Krásné Hory.
Budou zde umístěny kontejnery na
železo, papír, plast, elektrozařízení,
posekanou trávu a klestí. Zahájení
provozu sběrného dvora a otevírací doba bude oznámena mobilním rozhlasem po
provedené kolaudaci.

Pouť v
Krásné Hoře
nad Vltavou
dne 16.9.2018
Pouťová zábava
15.9.2018
od 20,00 hod.
s kapelou
STATIC
ZLATÝ
KOHOUT
dne 6.10.2018
tradiční
orientační běh
pro děti, mládež
a dospělé

Myslivecké
sdružení
Krásná Hora
– Krašovice
dne
13.10.2018 od
9,00 hodin

pořádají pro
děti soutěž ve
Rybník Mezihoří už je vyčištěný a díky čisté vodě byl v letošním horkém počasí
střelbě ze
využíván i ke koupání, ještě nás čeká zatravnění hráze. V mateřské i základní škole vzduchovky na
proběhly o prázdninách úpravy prostor – zednické, elektro a instalatérské práce. vrchu „Homola“
Probíhá úprava dvou bytů v bytových domech.

U obce Mokřice byl uveden do provozu vysílač pro připojení internetu pro obec Mokřice a pokud budou
tři zájemci z obce Vrbice, může město zakoupit další vysílač pro obec Vrbice. Prosíme zájemce z obce
Vrbice o přihlášení se v kanceláři úřadu.
Město uhradilo fotbalové branky a novou pračku na praní dresů pro tělovýchovnou jednotu. Zakoupilo
retroreflexní cedule pro označení obcí a čekáren, které se snad naším zaměstnancům podaří v nejbližší
době nainstalovat. Při příjezdu do městečka jste určitě nepřehlédli nové uvítací tabule. V současné době
probíhá výběrové řízení na výstavbu nového bytového domu.
Na podzim bude nově vybudovaná autobusová zastávka v Pražské ulici na
výjezdu z Krásné Hory. S novým jízdním řádem bude zastávka zprovozněna.
Dokončuje se projekt na komunitní centrum v 1. patře budovy hostince „U Jana“.
Dále město nechalo zhotovit nový vyšívaný prapor města s novým znakem.
V loňském roce z důvodu prorezlé nádrže město muselo vyřadit z provozu
hasičskou cisternu. Město žádalo o dotaci na opravu vozidla, ale bohužel vždy
neúspěšně. Proto v letošním roce zastupitelstvo města rozhodlo o opravě hasičského vozu z finančních
prostředků města.
Město též žádalo o dotaci na výstavbu přístřešků na odpadní kontejnery (sklo, plast, papír), dotace nebyla
přiznána. Dotace nám byla přiznána na 200 ks kompostérů pro domácí kompostování. Kompostéry budou
předány na základě smlouvy o výpůjčce.
U městského úřadu bude během měsíce září zřízena elektronická venkovní úřední deska. Občané si pak od
té doby budou číst zprávy úřední desky jako na internetové webové stránce města. Papírová úřední deska
bude zrušena a vývěska bude sloužit pro reklamu akcí.
V letošním roce se slaví 100. výročí České republiky. K této příležitosti město slavnostně vysadí lípu a to
při položení věnce k pomníku padlým dne 28. října 2018.
starosta města

Sběr ve dvoře úřadu v bývalém
statku „U Hejhalů“
úterý 25. září 2018 od 8,00 – 14,00 hod.
středa 26. září 2018 od 8,00 – 16,00 hod.
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“
úterý 25. září 2018 od 8,00 – 14,00 hod.
středa 26. září 2018 od 8,00 – 16,00 hod.
dveře, sedačky, postele, skříně, koberce
__________________________________

VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí
konají se v pátek dne 5. října 2018
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
a
v sobotu dne 6. října 2018
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
ve volební místnosti Městského úřadu v Krásné
Hoře nad Vltavou čp. 90
31.10.2018 od 13,00 – 16,30 hodin
na městském úřadě bude zájemcům změřen
cholesterol, tlak a diabetes.
Test na cholesterol a glykémii je zpoplatněn 100,Kč

Trochu z historie
Letošní rok je významný pro XVI. Všesokolský slet, chtěla bych připomenout Sokol v Krásné Hoře.
Tělocvičná jednota Sokol Krásná Hora byla založena 13. března 1904.
O vybavení sokolskými kroji se postaral místní obchodník pan Michálek.
Pořídil se prapor, a aby mohl být ozdoben českým lvem, musela být podána
žádost k nejvyššímu dvoru ve Vídni. Sestry Marie a Ema Ondrákovy vyšily
prapor, který byl slavnostně rozvinut na náměstí při veřejné oslavě. V roce
1911 byl založen i ženský oddíl. Sokol měl pěvecko-hudební soubor,
kulturní činnost se nejvíce soustřeďovala v hostinci
„U Hejhalů“, dnes lékárna, na dvoře se i cvičilo. Jinak se nacvičovalo ve škole
ve třídě tělocvičny. Po čase, když byla do ní umístěna školní třída, usilovali
sokolové o výstavbu vlastní budovy. Město prodalo jednotě v roce 1934
pozemek poblíž rybníka Lazny.
Stavba sokolovny začala 26.8.1935 kopáním základů a 22.9.1935 už budova stála v hrubé stavbě i s přístavkem, kde
býval bufet.
23. března 1941 v 8 hod. večer se tam hrálo první divadelní přestavení s názvem „U panského dvora“ na prozatímním
jevišti. Režíroval pan Josef Eberle a hudbu řídil pan Stanislav Kofroň. 13. dubna 1941 byla sokolská činnost zastavena
a v budově Sokolovny sídlil strážní vojenský oddíl. Činnost byla obnovena ke
konci května roku 1945.
Dne 17. června 1945 se konala Národní slavnost a následoval průvod obcí od
městských
jatek
k pomníku padlým, tam
pietní proslov a projev na
náměstí, k tomu koncert
hudby pana Stanislava
Kofroně.
Odpoledne
průvod od školy na hřiště,
proslov, fotbalový zápas,
tanečky dětí a vystoupení
českého národního tance
=
česká
beseda.
V průvodu
šlo
120
krojovaných žáků, dorostenek a žen, zástupci armády, četnictva a hasičů. Večer
se pořádala v sokolovně taneční zábava.
Za války bylo několik krojů přešito na běžnou potřebu. V roce 1945 se konala i
sbírka na opravu a dobudování sokolovny na společenský dům. V sokolovně se promítalo, tančilo i cvičilo, Sokol
pořádal řadu plesů, ženy připravovaly občerstvení.
„Biograf“ neboli kino se začalo promítat v sokolovně od května 1946 na přání Svazu české mládeže, která si
pronajímala sál a veškerou agendu okolo promítání si zajistila sama. Pravidelná představení byla v sobotu večer,
v neděli odpoledne a večer.
Sokolové se účastnili různých oslav – oslava osvobození, oslava Dne svobody (28. říjen), oslava M. Jana Husa.
Po válce začátkem července roku 1948 se naši bratři a sestry zúčastnili XI. Všesokolského sletu v Praze. Přípravné
práce sletu byly zahájeny už roku 1946, v Krásné Hoře ohňovým poselstvím dne 27.10.1946. Dřevěná hranice se
pálila večer na Šibeničném vrchu, k hranici došel průvod s lampióny a tam bylo přečteno poselství. Po shoření
hranice, odchod s hudbou zpět do města. Skladby na slet nacvičovaly ženy, dorostenky a starší žákyně pod vedením
paní Eberlové. S dorostenkami pomáhala paní Podlahová a se staršími žákyněmi paní Fürtová. Mladší žákyně cvičila
paní Solarová a muže cvičil pan Setikovský. V této době byly ještě
potravinové lístky, které byly sbírány a posílány župě pro stravování sletu.
Secvičovací akce se konaly v Sedleci, Sedlčanech a Praze. Do Prahy
odvážel cvičence autobus. Ubytováni byli ve škole, v neděli se konal
průvod Prahou, výstup na Petřín. Mohli navštívit Karlínské divadlo,
Tyršův dům. Tento rok nepřálo počasí sletu, pršelo, cvičilo se v blátě a i
kroupy padaly. Ke konci roku 1948 z parcelace dvora pana Švagra, byla
přidělena jednotě parcela nad sokolským hřištěm pro fotbalové hřiště o
výměře 2 ha.
kronikářka města
Foto: Župní náčelnictvo žen Blanické župy o sletovém průvodu 6.7.1948 v Praze

Základní škola a mateřská škola
Školní rok 2018/2019 začíná ☺
Do konce prázdnin zbývá posledních pár dní, ve škole už je skoro hotovo, a my se těšíme na setkání po
prázdninách.
Ve školních budovách se pracovalo celé prázdniny. Pracovalo se na zlepšení prostředí v obou budovách,
což doufám všichni poznají, ale spousta prací byla technického rázu, takže nejsou hned na první pohled
vidět. Děkujeme vedení města za zajištění potřebných oprav, úprava a rekonstrukcí, všem řemeslníkům,
kteří se na zakázkách podíleli, panu školníkovi, že si skoro nebral o prázdninách dovolenou, panu starostovi
za průběžný dohled, i všem uklízečkám za přípravu školy na další školní rok.
V mateřské škole byla provedena rekonstrukce stěn ve třídě předškoláků, opravena a rozšířena
elektroinstalace, třída je vymalována a je nový koberec. Dále byly zakoupeny nové skříňky na hračky a
pomůcky -ty co byly ze staré školky už opravdu dosloužily. I v šatně školky jsou opravené stěny a strop, je
vymalováno, vyměněna světla, a na stěnách šatny čeká děti milé překvapení …
V dolní školní budově byla již těsně před prázdninami vymalována jedna třída v přízemí, zakoupeny
lavice a židle do této třídy. Nyní zde proběhla i výměna regálů školní knihovny. V srpnu pak byla ještě
provedena rekonstrukce stěn naší nejmenší třídy, bývalé ředitelny. Oškrabání mnoha vrstev malby na
stěnách bylo provedeno důkladně, takže na stropě se objevily zbytky velice zdobných tmavých ornamentů,
možná původních sto let starých…. V další třídě byly vyměněny všechny zářivky. Na prvňáčky čekají nové
lavice a židle. Do archivu jsme museli zakoupit nové uzamykatelné skříně na ukládání dokumentů, další
uzamykatelná skříň je objednána do sborovny.
Ve školní jídelně je obměněna část nerezového nábytku - velký pracovní stůl, malý pracovní stůl, dva
regály na nádobí. Před prázdninami byla nově vybavena i minikancelář vedoucí školní jídelny.
V nadcházejícím školním roce se budeme věnovat obnově školní zahrady, ale nejprve bylo třeba přes
zahradu položit nový přívod vody pro školu, vyvést přívod vody a elektřiny pro venkovní třídu. Vzhledem
k letošnímu suchému létu bude však chvíli trvat, než na upravované části zahrady bude opět tráva. V této
části zahrady byla také vyměněna drátěnka tak, abychom mohli začít kolem plotu vysazovat různé rostliny,
které budou sloužit k výuce přírodovědy, přírodopisu, snad občas přilákají ptáčky, motýly – také možná
něco ze zahrady ochutnáme - rybíz, maliny, … A dále by výsadba kolem plotu měla prostředí zahrady trochu
odstínit od okolí a pobyt na zahradě dětem i žákům zpříjemnit.
Pro zlepšení technického vybavení základní školy v září doplníme několik nových noteboků, do tříd,
kde používáme dataprojektor a plátno, aby se nemusely noteboky neustále přenášet.
V mateřské škole byl tento týden zahájen provoz, ve škole nyní paní učitelky, páni učitelé i asistentky
připravují třídy, pomůcky, učebnice na pondělí 3. září. V prvním zářijovém týdnu je v plánu informační
schůzka ve školce, ve druhém týdnu předpokládáme uspořádat balonkovou slavnost, společná schůzka pro
rodiče školních dětí je na programu ve druhé polovině září.
Se zahájením školního roku základní školy se v prvním týdnu rozběhnou i hodiny ZUŠ Sedlčany,
pobočka Krásná Hora. Jsme rádi, že většina žáků, kteří začali navštěvovat ZUŠku v loňském roce,
pokračuje. Můžeme se tedy těšit na další koncertíky a výstavy výtvarných prací.
Myslím, že v letošním horkém létě se mnohdy nedalo dělat nic jiného než odpočívat, tak snad si všichni
lenošení užili, a se spoustou elánu vyrazí do školy za dalším poznáváním. ☺ ředitelka školy

Knihovna Krásná Hora nad Vltavou
Od 10. září 2018 je otevírací doba: pondělí 15,00 – 17,00 hod.
čtvrtek 8,00 – 12,00 hod.
Knihovna nabízí zdarma zájemcům vyřazené knihy z městské knihovny.
Ve vstupní chodbě městského úřadu jsou volně přístupné.
Město zakoupilo knihobudky, které jsou rozmístěny na dětských hřištích v Krásné
Hoře a Podmokách, dále na náměstí a v nejbližších dnech bude instalována i do
Krašovic.

Hasičské okénko
Pomalu nám končí léto, které je vždy bohaté na naši hasičskou činnost, se kterou vás chci seznámit.
Výjezdy naší zásahové jednotky jsou letos velmi omezené, protože nemáme funkční cisternu a tak jsme měli
pouze tři výjezdy:
27.5. jsme byli povoláni k požáru v bytovém domě v Kamýku
4.8. výjezd k odstranění padlého stromu na silnici mezi Krásnou Horou a Řadovy
10.8. výjezd k hledání ztracené osoby v oblasti kempu Popelíky
Konečně jsme se dočkali, že byla cisterna dne 13.8. odvezena na generální opravu do Kometu Pečky, stalo
se tak po roce a 2 měsících od doby, kdy došlo k závažné poruše a cisterna byla vyřazena z výjezdů.
Sportovní činnost:
12.5. okrsková soutěž v Krásné Hoře:
muži od 15 let: 1) Mokřice 2) Zhoř
muži od 35 let: 1) Krásná Hora
16.6. pohárová soutěž v Mokřici za účasti 5 družstev, zvítězili muži i ženy z Mokřice
18.8. noční soutěž v Mokřici za účasti 18 družstev. 1. místo ženy z Počepic a muži z Jesenice
25.8. Zhořská osma, zúčastnilo se celkem 11 družstev, zvítězily ženy z Kamýka a muži z Hříměždic.
v Mokřici se dále konaly tři turnaje v malé kopané a to: 14.7., 4.8. a 18.8.
Kulturní činnost od posledního vydání zpravodaje:
14.4. sraz harmonikářů v Mokřici v kulturním domě
6.5. v rámci oslav svátku patrona hasičů sv. Floriána se konala mše za zemřelé hasiče, zúčastnilo se 16
hasičů v uniformách a další v civilu
3.6. Boží tělo, zúčastnilo se 16 hasičů v uniformách
14.7. taneční zábava v Mokřici na parketě
4.8. zájezd hasičů z Krásné Hory do jaderné elektrárny v Temelíně
taneční zábava v Mokřici na parketě
Pozvánka na akce v měsíci září:
15.9. Pouťová taneční zábava v Krásné Hoře
29.9. Svatováclavský pohár v požárním sportu v Krásné Hoře
Na obě akce jste všichni srdečně zváni.
Na závěr chci poděkovat všem činným hasičům a hasičkám za jejich činnost a pozvat do našich řad všechny
zájemce o hasičskou činnost.
starosta 18. okrsku SHČMS

Program kulturního domu
Krásná Hora nad Vltavou
15. 9. 2018 Pouťová taneční zábava - od 20,00 hodin
10.11. 2018 Svatohubertské slavnosti
25.12. 2018 Myslivecký ples Svatý Jan
19. 1. 2019 Ples hasičů Krásná Hora
2. 2. 2019 Sportovní ples - TJ Krásná Hora
22. 2. 2019 Ples - Agrární komora
2. 3. 2019 Ples hasičů – Mokřice
11. 5. 2019 Den matek

Program kulturního domu Mokřice
3.11. 2018 Výlov rybníka
8.12. 2018 Dětská Mikulášská zábava Boba a Toma
8.12. 2018 Mikulášská diskotéka Boba a Toma pro dospělé
28.12. 2018 Vaťákový ples, hudba H+Band

od 9,00 hodin
od 14,00 hodin
od 20,00 hodin

Sokol ve městě
Vážení spoluobčané,
krásnohorští sokolové byli mezi tisícovkami těch, kteří vystoupili v Praze v hromadných skladbách XVI.
Všesokolského sletu. Ženy se skladbou Siluety jste mohli vidět v prvním večerním programu ve čtvrtek 5.7.,
rodiče a děti ve skladbě Méďové napochodovali na plochu při druhém odpoledním vystoupení 6.7..
Nejvíce času na stadionu strávila šestatřicítka staršího žactva, která vystoupila v obou programech
(použito z článku Olgy Trachtové Hadáčkové).
Chtěl bych poděkovat všem cvičencům za krásná vystoupení. Děkujeme MÚ Krásná Hora, firmám: Ekosoft,
Asokno, ZD Krásná Hora, Stavebniny Lacina, Krásnohorská elektro, HOZ, Laktos za pomoc při financování
sletového týdne v Praze.
Pátý ročník kuličkování, který pořádáme spolu s TJ Krásná Hora, se uskutečnil dne 26.5. Po pár hodinách
cvrnkání do kuliček se vítězem mezi dětmi stal Erik Slezák, druhá skončila Iva Holubová a třetí Martin
Palus. V kategorii dospělých napodobil svého syna Petr Slezák a odnesl si vítěznou trofej. Druhý skončil
Ivo Kašpar a bronz si odnesla Marie Dryáková.
V sobotu dne 30.6. se konal turnaj v nohejbale trojic "NOHEJBALŠOU". Všech osm trojic urputně bojovalo
o putovní kýbl. Ten si nakonec odvezli Nekopové. K druhému místu se probojovalo družstvo Klučenic a
třetí skončila trojice Růžek Sedlčany.
Již teď připravujeme 5.ročník Zlatého Kohouta, který se uskuteční 6.10. Dále pak Drakiádu 17.11.a další
akce, o kterých vás budeme informovat.
starosta T.J. Sokola

Z Farního úřadu
Modlitba /žaka/ na začátku školního roku
Dobrý Bože, dnes začíná po prázdninách znovu škola.
Je pro nás těžké vracet se po krásných prázdninách znovu do školní budovy.
Požehnej následujícím týdnům školní docházky, abychom dokázali využít příležitosti naučit se něco pro
život a položit mu tak dobrý základ do budoucna.
Otevři nás pro to, co se nám učitelé budou snažit předat.
Požehnej celé naší třídě, abychom spolu dovedli dobře vycházet, a abychom nikoho nevylučovali ze svého
společenství.
Požehnej všem spolužákům, aby se s námi cítili dobře a aby se i oni rádi učili tomu, co potřebují pro život.
Požehnej našemu učení, abychom byli stále moudřejší a abychom dosáhli cíle, který jsme si stanovili pro
život.
Ať využijeme příležitosti učit se a stále lépe se připravovat na život.
(Anselm Grün: Moje modlitební kniha)
Římskokatolická farnost

Pozvánka
na slavnostní poutní bohoslužbu dne 16.9.2018
v kostele Sv. Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou.

Cesty do místa trvalého bydliště pro nový řidičský průkaz je minulostí
Od 1.8.2018 nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu získáte nově na
kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností (u nás Město Sedlčany).
- Při změně bydliště se řidičský průkaz nemění (údaj nebudou obsahovat)
- K žádosti už není potřeba papírovou fotografii (vyfotí vás nebo použije fotografii
z databáze)
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského průkazu
za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma.
Při vydání nového průkazu zaplatíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšení správního
poplatku je kompenzováno tím, že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotografii. Také se
navýšil poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700 Kč.
Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paměťové
karty do digitálního tachografu zaplatíte nadále 700 Kč.

