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Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
letošní rok je pro nás všechny náročný, nejen z důvodu nového onemocnění,
které cítíme na každém kroku, ale i z důvodu dostavby několika náročných
staveb.
V květnu došlo k ukončení stavby nového bytového domu se čtyřmi bytovými
jednotkami. Všechny byty jsou přiděleny a zabydleny. Každý byt může mít
přidělenou malou zahrádku. Přejeme nájemníkům klidné a spokojené bydlení.
25. července došlo ke zkušebnímu otevření restaurace „Na sále“. Restaurace
byla zaplněna celé odpoledne až do večerních hodin.
27. července došlo k jejímu otevření a přejeme všem
příjemné posezení při dobrém jídle či pití.
Slavnostní otevření komunitního centra je plánováno
na sobotu 10. října 2020, snad nám Covid plány
nezruší, ale den otevřených dveří se bude konat už
v sobotu 12. září před poutí od 10,00 hod. do 12í,00
hod.
Další finišující akcí je výstavba Technického
ateliéru při základní škole. Ateliér je po stavební
stránce dokončen, ale čekáme na připojení
elektrické energie, která pravděpodobně bude
v měsíci říjnu, a tehdy by mohl ateliér přivítat
první dětské návštěvníky. Je to místo pro
šikovné dětské ruce, budou se zde učit různým
ručním dovednostem. Další akcí byla oprava vnitřních prostor v kabinách.
Místnosti dostaly nové sociální zařízení včetně sprch, dále se opravily omítky
v šatnách a na chodbách, je nově vymalováno, nová elektroinstalace a
vodoinstalace. Sportovcům přejeme hodně úspěchů v novém čistém prostředí.
Město přijalo dotaci na vytvoření příjemného posezení u kamene Viklan.
V místě se můžeme začíst do dvou informačních tabulí, jedna pojednává o
místě Viklan a druhá o dolování na Krásnohorsku.
Ve Vleticích letos oslavili 800 let od první písemné zmínky a 70 let od vzniku
SDH Vletice. Město uhradilo výstavbu společenské místnosti s místem pro
stříkačku. Dále zaplatilo upomínkové předměty a to turistické známky a půllitry
k významnému výročí obce Vletice a SDH Vletice.

Pouť v
Krásné Hoře
nad Vltavou
dne 13.9.2020

Pozvánka
na společenskou
akci
v Krásné Hoře:
Krásnohorský
jarmark
na náměstí
v Krásné Hoře
nad Vltavou
dne 12.9.2020
od 8,00 – 12,00
hod.

ZLATÝ KOHOUT
dne 3.10.2020
od 9,00 hod.
tradiční orientační
běh pro děti, mládež
a dospělé

V měsíci květnu se začalo s úpravami statku na náměstí, kde má do dvou let
vzniknout nový městský úřad. Do konce roku by měl mít statek novou střechu.
Na podzim nás nepříjemně překvapí rozkopané chodníky na náměstí. Do statku
i do restaurace „Na sále“ se musí přivést silnější kabel pro elektrické vedení.
Tím se spojilo, že venkovní elektrické vedení se bude pokládat do kabelu do
země. Chodníky budou následně nově předlážděny. Město dále přijalo dotaci na
sportovní hřiště u cvičného fotbalového hřiště, dotaci na opravu márnice a zdi u
hřbitova, na opravu nástavbových bytů.
Ve zdravotním středisku by měly být vyměněny vnitřní dveře do ordinací za
protihlukové dveře.
V současné době se pokládá elektrické vedení veřejného osvětlení do země
v obci Zhoř. Prosíme o shovívavost místních občanů při výkopech. Nové
solární veřejné osvětlení bylo zabudováno v Žákovci, po jednom světle
v Krašovicích a v Doubí v Mokřici.

Myslivecké
sdružení
Krásná Hora –
Krašovice

dne 19.9.2020
od 9,00 hodin
pořádají pro děti
soutěž ve střelbě ze
vzduchovky
na
vrchu „Homole“

Zastupitelstvo města schválilo:
- žádost o dotaci na hasičskou stříkačku do Mokřice
- přijetí dotace na rekonstrukci nástaveb bytových domů čp. 169-170, 185-184
- přijetí dotace na opravu hřbitova
- vybavení restaurace mimo jiné nábytkem a nerezovým zařízením kuchyně a výčepu
- pronájem restaurace Na sále a hospodářských budov ve statku na náměstí
- obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
- zpřístupnění okolí rybníka Obecňák v Krásné Hoře nad Vltavou
- uzavření smlouvy o úvěru na výstavbu komunitního centra a restaurace Na sále a uzavření úvěru
na opravu statku na náměstí – Tvrz
- finanční dar pro SDH Mokřice na nákup automobilu
- umístění kamer na náměstí pro ochranu městských nemovitostí
- přeložku vrchního elektrického vedení do zemního kabelu u čp. 45
- geodetické dělení pozemku dvora tvrze pro přidělení samostatného měření elektřiny
- Dodatky ke smlouvám o dílo na akce Komunitní centrum a Technický ateliér
.
Pošta Krásná Hora nad Vltavou
Volby do krajů a Senátu
má nové telefonní číslo:
Parlamentu ČR
954 226 256
konají v pátek dne 2. října 2020
od 1.10.2020 Česká pošta, a.s. mění otevírací
od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dobu na naší poště:
a
pondělí a středa:
v sobotu dne 3. října 2020
od 11,00 – 12,00 hod. a od 13,00-18,00 hod.
od 8,00 hodin do 14,00 hodin
(I. kolo; případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020)
úterý, čtvrtek, pátek:
ve volební místnosti Městského úřadu
od 8,00 – 12,00 hod. a od 13,00 – 15,00 hod.
v Krásné Hoře nad Vltavou čp. 90
K volbám v rouškách!!!

Sběr ve dvoře úřadu v bývalém statku
„U Hejhalů“
úterý 13. října 2020 od 8,00 – 14,00
středa 14. října 2020 od 8,00 – 17,00
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)

Prosíme vše zabalené v igelitových pytlích, nádobí do
krabic, knihy se nepřijímají.

Prosíme o důkladné třídění
odpadů – plast, papír,
bioodpad, tyto komodity
nepatří do popelnic na
komunální odpad.
V případě špatného třídění
bude donuceno město
značným způsobem
zvednout ceny za TKO za
poplatníka.

Oslavy obce Vletice 800 let od první písemné zmínky o obci a SDH Vletice 70 let založení sboru
Oslava se konala v sobotu 22.8.2020 na návsi ve Vleticích. Tomu
předcházely několika týdenní přípravy místních hasičů a hasiček,
nejenom výstavba nové hasičské zbrojnice, kde hasiči bojovali s časem
a s dodávajícím stavebním materiálem, ale i se samostatnou přípravou
akce. Neformální začátek oslavy byl ve 14 hodin, v té době bylo na
návsi vše připraveno, stánky s občerstvením, místní ženy výborně
napekly, uvařily dobrou kávu a kdo chtěl mohl si zakoupit pivo či
nealko. Na návsi stál stan s lavicemi, pódium pro kapelu, otevřena
byla místní kaplička s krásnou květinovou výzdobou. Oslavy zahájil
místní hudebník a rodák pan Doubrava s doprovodem. Moderátorkou
odpoledne se stala místní rodačka Mgr. Jana Šejbová, která uvítala hosty a předala slovo místostarostovi
panu Vítu Hubičkovi. Ten popřál všem hezkou zábavu a poděkoval místním občanům za organizaci akce a
volný čas strávený při stavbě hasičárny, dále měl proslov starosta SDH Vletice Jaroslav Šerák a starosta
sousední obce Petrovice pan Petr Štěpánek. Poté přišla na řadu další slavnostní událost a to přestřižení
pásky s vysvěcením nově vybudované zbrojnice panem páterem Mgr. Zbigniewem Grzybem. Při této
příležitosti byl i nově vysvěcen zvon v místní kapličce, kterému město zakoupilo elektrické zvonění.
Dalšími slavnostními ceremoniály bylo předávání čestných uznání a medailí členům SDH Vletice, ocenění
nejstarších a nejvěrnějších hasičů z rukou pana Jankovského, za krajské hasiče a pana Václava Šplíchala,
starosty 18. okrsku. Pak následovalo vystoupení taneční skupiny Kamýčan s krásným vystoupením
v lidových krojích. Po společném focení vletických občanů přišla na řadu skupina „To dáme“, která po
zbytek odpoledne hrála pro potěšení a k tanci. Okolo 18. hodiny přišla na řadu skupina Klenováci se svými
harmonikami a večer byl zakončen ohňostrojem. Po celé odpoledne byl otevřen dětský koutek ve statku
Vletice a v těchto prostorách bylo zajištěno i sociální zařízení.
Poblíž hasičárny stály panely s historickými informacemi o obci, o historii
sboru dobrovolných hasičů, jeho vzniku apod., a informace o významných
osobnostech obce. Na první pohled upoutala návštěvníky velká historická
mapa „císařských otisků“ z počátku 19. stol., kde jsme mohli spatřit velikost
obce a členitost pozemků před cca 200 lety. Hezky zpracovaná byla historie
každého popisného čísla, s přiloženými historickými fotografiemi domů,
obyvatel či jiných zajímavých a vzácných okamžiků. Nejednoho návštěvníka,
který měl nějaký vztah k obci, panely dojímaly. Samozřejmě každá chalupa,
každé popisné číslo má své tajemství, může být na něco pyšné, něčím je
výjimečné a něčím zajímavé. Něco se dál přenáší ústní podobou, něco možná
někdo zapsal, zbytek si odnesli minulí obyvatelé a už se o tom nikdo nedoví,
zapomene se.
Sponzorsky se na akci podílely místní firmy, podnikatelé a samozřejmě
město.
Za dobrovolné vstupné dostali návštěvníci pamětní turistickou známku s památkou na slavnostní akci a
brožurku o základních informacích obce. K prodeji
byly půllitry s logem Vletic.
Počasí přálo, očekával se déšť s bouřkami, ale
nakonec vše dobře dopadlo. Kdo chtěl, užil si krásné
slavnostní
odpoledne
v malebné
vesničce
s přátelskými lidmi. Poděkování za starost a obětavost
si zaslouží všichni organizátoři akce, většinou takové
akce stmelí lidi, proto přejeme občanům, aby i nadále
spolupracovali a scházeli se v nové společenské
místnosti. Přejeme jim hodně štěstí, zdraví a
spokojeného žití v krásné, malebné vesničce jako jsou
Vletice, a aby prožívali co nejvíce veselé a milé
chvíle, jak s rodinou, tak se sousedy či přáteli.
Pověst o Vleticích:
Údajně se jakýsi císař na vyjížce ztratil, a když
zahlédl lesy a pár chalup zvolal: Kam jsem to vletěl? A od toho název Vletice.
Vletičtí prosí občany, kteří přišli na nesrovnalosti na infopanelech, v textech na fotografiích apod., aby
zpřesňující údaje zaslali na emailovou adresu: osadavletice@gmail.com.
starosta města

Z Farního úřadu

Modlitba na začátku školního roku

„Dobrý Bože, na začátku školní docházky tě prosíme, požehnej tomuto školnímu roku,
abychom se naučili všemu, co potřebujeme k životu. Dej, ať se naučíme nejen probíranou
látku, ze které můžeme být zkoušeni, ale ať se naučíme především tomu, jak dobře žít. Slovo
„škola“ pochází z latinského 'schola', což znamená volná chvíle, odpočinek a čas k zamyšlení.
Dáváš nám čas školní docházky jako dobu, ve které se můžeme věnovat tomu, co bychom při
práci často přehlédli. Můžeme se věnovat vlastnímu tajemství života. Můžeme se zamyslet, a
tak se setkat s vlastním nitrem. Dej, ať je tento čas školní docházky pro nás požehnanou
dobou tak, abychom v sobě dokázali i objevili, jaké možnosti a schopnosti jsi nám dal. Uč nás
využívat tohoto času natolik, abychom mohli žít později tento život v povolání tak, aby byl
smysluplný, a aby přinášel ostatním dobré plody".
(Anselm Grün: Moje modlitební kniha)
Římskokatolická farnost přeje proto všem dětem, aby si vážily možnosti chodit do školy a
učit se nové věci, aby do školy chodily rády, nevzdávaly se při prvním neúspěchu, aby měly
pěkné vztahy se svými spolužáky a učiteli, a aby si uvědomily, že se učí především pro sebe a
pro svoji budoucnost.
Tímto vás srdečně zvu na společnou oslavu poutní slavnosti dne 13. září a oslavu výročí
posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše, která se koná dne 18. října 2020, obojí v 9,30 hod.
za Římskokatolická farnost
V měsíci červenci nás opustila dlouholetá varhanice Chrámového sboru
krásnohorské farnosti paní Věra Schubertová, která svou službu
vykonávala svědomitě a pečlivě přes 50 let. V Chrámovém souboru
působila neskutečných 65 let. Příjemnou hudbou doprovodila
nejen spoustu bohoslužeb, ale i nespočet pohřbů, svateb a křtů. Patří jí i
veliké díky za to, co jsme nestačili postřehnout. Přejeme jí věčný klid.
P.Zbigniew Grzyb, Římskokatolická farnost

Základní škola a mateřská škola
Vracíme se do školy
Je začátek září roku 2020 a po prázdninách se do školy, školky i družiny vracíme
všichni - děti, žáci i pedagogové v obvyklém počtu. Tentokrát žáci trávili doma několik
měsíců, snad se tedy většina do školy těší a nastoupí s chutí a touhou po vzdělávání ve školních
lavicích v kolektivu spolužáků s přímou podporou pedagogů ☺. S velkým očekáváním asi
vzhlíželi ke konci prázdnin i rodiče a společně doufáme, že celý školní rok 2020/21 budeme trávit
ve škole, případně na některých plánovaných akcích i mimo školu, ale vzdělávání na dálku bude
určeno jen jednotlivcům v případě standardních nemocí. Prvňáčci a jejich rodiče letos byli
ochuzeni o obvyklé návštěvy školy před zápisem, ale skoro všichni se sešli ve škole v posledním
srpnovém týdnu, kde jsme si mohli popovídat o tom, jak to bude ve velké škole.
Když jsem psala příspěvek do Zpravodaje na konci března, doufali jsme ve znovuotevření
škol kolem poloviny května. Bylo to však jinak, takže naše vzdělávání na dálku jsme v dubnu
ještě rozšířili o on-line hodiny, zejména v předmětech druhého stupně. Na tyto hodiny jsme
zvolili pracovní prostředí www.ucime.se, které bylo v dané situaci poměrně lehce zvládnutelné
pro učitele i žáky. Větší část žáků nabízené on-line hodiny využila, ale v novém školním roce
přecházíme na prostředí, které nabízí více možností pro výuku na dálku s kvalitnější podporou.
Do školy se pak žáci vraceli postupně – nejprve v polovině května deváťáci, kteří se
připravovali na přijímačky. Ti naši docházeli zodpovědně všichni, měli jednou v týdnu
dvouhodinovku matematiky a češtiny. Od 25. května pak mohli přijít žáci prvního stupně. Kdo
byl přihlášen, mohl docházet každý den, výuka byla dopoledne rozdělena na hlavní naukové
předměty. Od druhého červnového týdne pak mohli přijít žáci druhého stupně – u nás to byly
vždy dva dny v týdnu pro každou třídu druhého stupně. Do školy v tomto období docházely asi
dvě třetiny žáků. Tato časově omezená výuka nebyla nejjednodušší, ale určitě měla svůj smysl
pro žáky i učitele. Jsme rádi, že žáci do školy přišli. S přísnými hygienickými pravidly při
vydávání obědů fungovalo i školní stravování. Od 25.května byla také znovu otevřena mateřská
škola, kam docházela více než polovina dětí.
Velkým oříškem bylo hodnocení žáků za druhé pololetí. Nehodnotili jsme známkami - ty
by toho opravdu o práci žáků mnoho neřekly. Žáci navíc kromě učiva museli zvládnout spoustu
dalších dovedností – naplánovat si čas, najít informace, napsat správně email, ..Dohodli jsme se
na hodnocení slovním, které stručně popisovalo hlavně přístup žáků v době vzdělávání na dálku,
případně pak zapojení v hodinách v průběhu docházky v červnu.
Učitelé se snažili o výběr hlavních témat z původně naplánovaného učiva, ani nebylo cílem
stihnout vše. Důležité bylo, abychom ve výuce pokračovali, byť pomaleji, a udržovali se
v pracovním rytmu. Se začátkem školního roku se k důležitým oblastem učiva v jednotlivých
předmětech vrátíme v nezbytném rozsahu, tak abychom mohli navázat. Již v přípravném týdnu
jsme pracovali na výběru učiva, vyřadili témata, bez kterých se obejdeme, nebo se k nim můžeme
vrátit později.
Ukončení školního roku nakonec proběhlo skoro jako obvykle a pro vysvědčení si přišla
většina žáků osobně. Rozloučení s deváťáky jsme tentokrát uspořádali na školní zahradě
s využitím venkovní učebny. Nemuseli jsme mít roušky, mohli se zúčastnit rodiče i prarodiče
v libovolném množství, a myslím, že se všem líbilo.
Poděkování za druhé pololetí patří všem, kdo se školou mají něco společného – žákům,
kteří snažili pracovat, učitelům i asistentům, kteří museli přejít na jiný způsob práce, i hledat jiné
cesty pomoci žákům, více spolupracovat s rodiči, paním učitelkám ve školce, které jednak
pracovaly na svém vzdělávání a také se snažily rodičům doporučit odkazy vhodné pro práci
předškoláků. Dík patří i provozním zaměstnancům, kteří měli po příchodu dětí a žáků do školy
více práce s opakovaným úklidem, tak abychom dodrželi nastavená hygienická pravidla.
Během prázdnin také letos probíhaly ve školních budovách opravy a úpravy. Tentokrát se
však nepodařilo práce zvládnout v červenci, protože i firmy, které jsme potřebovali, měly během
prázdnin hodně zakázek. Nicméně kus práce se již podařilo a bude ve škole vidět: V „nové“ části
budovy je světle vymalované schodiště a obě přilehlé chodby, výzdoba se doplní později. Ve
„staré“ budově je po mnoha letech vymalovaná třída v přízemí, na kterou se dlouho v plánu
nedostávalo. Před malováním však bylo nutné zcela oškrabat všechny stěny a strop (a že tam těch
vrstev malby bylo hodně), provést znovu štukování, pak teprve malovat. Práce se dokončily až v
průběhu přípravného týdne.

Velký dík zaslouží paní uklízečky, protože tentokrát uklízely mezi řemeslníky a samozřejmě
opakovaně. Po příchodu do školy žáci ještě zjistí, že ve staré budově jsou někde jiné dveře,
zmizely barevné (zatím) – nové dveře jsou objednané, ale zakázka bude dodána ve druhé
polovině září. Nové dveře by také měly prostor chodeb zesvětlit a části starých vlastnoručně
malovaných využijeme jako výzdobu chodeb. V průběhu podzimu máme slíbenou opravu sprch a
záchodů v tělocvičně, a před příchodem zimy nový povrch před hlavním vchodem. Děkujeme za
podporu městskému úřadu. A jak jsme se nachystali na právě začínající školní rok? Těšíme se,
že budeme chodit do školy a na dálku budeme vyučovat jen pár jedinců v případě obyčejné
chřipky. Nicméně jsme nastavili organizační a hygienická pravidla podle pokynů MŠMT.
Upravili jsme zejména pravidla pro vydávání obědů a svačin ve škole i ve školce, do všech tříd
doplnili papírové ručníky, dezinfekci, mýdla, někde bude úklid probíhat opakovaně i během dne
(kliky,..), častější bude větrání. Musíme trvat na dodržování základních hygienických pravidel
jednotlivce jako je kapesník, ohleduplné kýchání, opakované mytí rukou. Jsme nuceni omezit
přítomnost rodičů ve škole i ve školce, případně používat roušky tam, kde to bude nutné. Pravidla
budou vyvěšena v budově MŠ i ve škole, na www. Prosíme o pochopení a důsledné dodržování,
tak aby školní rok proběhl v klidu a hlavně ve zdraví, abychom do té školy mohli chodit co
nejvíce. Školní družina má rozvrženou organizaci jako v jiných letech, hlásit se mohou žáci
prvního stupně. Jak to bude letos s kroužky, výlety, lyžováním, dáme rodičům včas vědět.
Na začátku roku nás ve škole čekají dvě novinky. Přejdeme na elektronickou žákovskou
knížku, jejíž součástí je i zlepšení komunikace s rodiči – informace v systému ŽK, nebo možnost
zasílání důležitých informací rodičů emailem. Zároveň v první polovině září zprovozníme nové
webové stránky, kde se bude prostor pro vkládání více informací pro školu, školku i družinu
(www.skolahora.com). A druhá novinka bude nové, spolehlivější a více ověřené pracovní
prostředí pro výuku na dálku – jak jsem uvedla výše. Toto pracovní prostředí nabízí větší
možnosti i pro žáky při domácí přípravě, opakování. Nabízí programy, které třeba nemají ve
svých domácích počítačích, mohou sdílet práci či informace se spolužáky. Máme tedy na úvod
školního roku docela dost úkolů, ale je to proto, aby pak vše bylo jednodušší ☺
Na závěr děkuji všem, kdo se nezalekli roušek, a přišli na oddechové divadelní
představení, které naše škola pořádala poslední srpnový pátek. Výtěžek bude použit na doplnění
dřevěných prvků na školní zahradě.
Vážení rodiče, milí žáci, milí spolupracovníci a přátelé naší školy,
navzdory covidu a rouškám nám všem přeji pohodový školní rok 2020/21.
ředitelka školy

Program kulturního domu Mokřice
Říjen ?
24.10.2020 od 9,00 hod.
5.12.2020 od 14,00 hod.
od 20,00 hod.

Retro párty
Výlov rybníka v Mokřici
Mikulášská párty Boba a Toma – dětská
Mikulášská párty Boba a Toma

Další akce budou oznamovány dle aktuální situace.

Hasičské okénko
Toto hasičské okénko bude stručnější než tomu bylo v minulých letech. Z důvodů koronavirové
pandemie se spousta našich akcí neuskutečnila.
Výjezdy k zásahům od posledního vydání zpravodaje:
14.6. čerpání vody v zatopeném domě v Klučenicích na Ovčíně
20.6. čerpání vody z důvodu nebezpečí přelití vody z rybníka v Kamenici u Klučenic
28.8. odklízení spadlých větví v Krašovicích
Další činnost:
14.6. účast v průvodu o svátku Božího těla v počtu 17 členů
25.7. SDH Krásná Hora uspořádal hasičské odpoledne pro členy a jejich rodinné příslušníky
1.8. hasiči z Plešišť uspořádali letní slavnost pro své členy a jejich rodiny
15.8. se konala tradiční hasičská noční soutěž v Mokřici za účasti 11 družstev mužů a 5 družstev
žen. V mužích zvítězili Obděnice s časem 18,12 vt. a v ženách zvítězily ženy z Mokřice s časem
22,85 vt. z okrsku se ještě zúčastnili muži z Krásné Hory a skončili na osmém místě. Domácí muži
obsadili 2. místo a muži z Mokřice B 10. místo.
22.8. největší akcí byly oslavy 800 let osady Vletice a zároveň 70 let SDH Vletice. Při této
příležitosti byla otevřena nová hasičská zbrojnice slavnostním přestřižením pásky a vysvěcením
panem farářem Zbiegniewem Grzybem z Krásné Hory, který při této příležitosti posvětil zvon
v místní kapličce. Po oficiální části následovala volná zábava.
Na závěr pozvánka na září:
26.9. SDH Krásná Hora pořádá 20. ročník Svatováclavského poháru na hřišti v Krásné Hoře od
13,00 hod.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SH ČMS

Informace z MAS Sedlčansko, o.p.s.
Vzhledem ke stále nejisté situaci okolo koronaviru, jsou v současné době na
MAS hlavní náplní práce různé administrativní úkony spojené s podanými
žádostmi o dotaci a postupné
přípravy na další programové
období (2021 – 2027). V souvislosti s Krásnou
Horou však můžeme přinést několik nových
informací.
První z nich je úspěšná realizace projektu
„Odpočinkové stanoviště Viklan“, u kterého již
proběhla závěrečná kontrola a proplacení
projektu. Celkové náklady byly ve výši 113 937
Kč, přičemž dotace činila celých 100 %. Pro ty,
kteří ještě neměli tu možnost, můžeme nově
upravené místo určitě doporučit k návštěvě.
Kromě vybudovaného posezení se zde dozvíte různé informace o dolování na Krásnohorsku,
a také zajímavosti z oblasti fauny a flóry. Místo je přístupné po žluté turistické trase vedoucí
z Krásné Hory k řece Vltavě. Věříme, že bude dobře sloužit jak místním obyvatelům, tak i
turistům, kteří na toto místo zavítají.
Těsně před dokončením je také technický ateliér v ZŠ Krásná Hora nad Vltavou, který bude
sloužit pro různé technické a řemeslné práce žáků, a také pro práci s digitálními
technologiemi. Z celkových výdajů, které činí 3 501 801 Kč je výše dotace 1 900 000 Kč.
Finální práce probíhají také na komunitním centru, které bude mít v sobotu 12. 9. 2020 během
Krásnohorského jarmarku den otevřených dveří.
Tím se dostáváme k poslední důležité informaci, a to pozvánce na Krásnohorský jarmark.
Pevně doufáme, že letošní ročník bude minimálně tak úspěšný, jako ten loňský. I přesto, že
v loňském roce bylo počasí takřka
ideální, rozhodli jsme se posunout
termín o měsíc dříve. Sobota 12. 9. je
den před Krásnohorskou poutí, což je
skvělá příležitost vzít na náměstí i
vaše babičky, dědečky a další
příbuzné, kteří vás přijedou v tomto
čase navštívit. Toto období je také
typické tím, že na zahrádkách
dozrávají nejrůznější plody ovoce a
zeleniny, proto bychom byli moc
rádi, pokud by někdo z místních,
kterému se úroda nadmíru vydařila a
není schopen vše zpracovat, přišel
nabídnout své produkty na jarmark a
obohatil tak nabídku stávajících
prodejců. Pro jednorázový prodej,
který je zaměřen na přebytky ze
zahrádky, není třeba žádné povolení.
Další
podrobnosti
naleznete
v pozvánce. Nám nezbývá, než věřit,
že nenastanou takové okolnosti, aby
musel být jarmark zrušen, a budeme
tak mít možnost se s vámi v sobotu
12. 9. 2020 setkat na náměstí
v Krásné Hoře nad Vltavou. Všichni
jste srdečně zváni. Kancelář MAS
Sedlčansko, o.p.s.

Pamětní deska připomíná zatopenou vesničku Břehy
V blízkosti chatové osady Břehy můžeme najít nové
příjemné vyhlídkové místo, kde je krásná pamětní
deska zasazená do kamene se vzpomínkou na
zatopenou osadu Břehy. Pamětní deska je umístěna na
kameni, na kterém si hrávaly děti ze zatopené
vesničky, než zmizela pod hladinou vody. Místo se
dobře najde díky směrovým šipkám z Kamýka nad
Vltavou proti proudu po červené značce. Milý je i
vznik desky. Paní H.P., rodačka z osady Břehy,
vyprávěla
o
zatopené
vesničce
redaktorce
Sedlčanského kraje a po přečtení článku se jeden
čtenář s manželkou rozhodli pamětní desku vytvořit a
věnovat ji paní H.P. jako vánoční dárek. Jak řekli, tak
udělali. Osobně znali fotografie staré řeky Vltavy
z alba paní H.P. a chtěli připomenout původní krásy
staré řeky Vltavy a osady Břehy. Výrobou fotodesky,
která je podložena plechem proti poškození a s pomocí
práce kameníka vznikla tato deska:
Paní H.P. je velkou pamětnicí obce Břehy, ráda se
do míst vrací a vzpomíná na své dětství i mládí
prožité v zapomenuté vesničce. Před časem, při
upuštění přehrady, opadla voda a objevily se
pozůstatky osady zpět na vzduchu. Na místa
chodila několikrát denně a vzpomínala,
poznávala, našla část jejich pece, kamenná
koryta, pařezy ovocných stromů.
Vody bylo tak málo, že se nechalo po královce
(navigaci nebo náhoně) přejít až do Solenic.
Královka byla vystavěna z kamene, byla to úzká
stezka, určená pro pěší a koně, kteří táhli zboží
proti proudu. Je úžasné, jak vše pod vodou zůstalo
nezničené, tak jak místa lidé opustili. Vzpomínala
na lom umístěný mezi Bukačovkou a Břehy, v
kterém se převážně pracovalo ručně bez použití
mechanizace. Vylámaná žula se z lomů odvážela
převážně po vodě na přistavených nákladních
šífech nebo menších šenácích, později nákladními
vozy. Většinou se vylámaný kámen zpracovával
na dlažební kostky a obrubníky, v 30. letech min.
století i na stavbu přehrady ve Vraném, těžba
skončila začátkem 50 let min. století. Na mrtvé německé vojáky na konci války, kteří chtěli
přeplavat studenou řeku a nepodařilo se jim, někteří nebyli ani oblečení. Život nebyl
jednoduchý, ale škoda malebné malé
vesničky ležící na břehu řeky, kde se
nechalo vykoupat, přívozem přejet na
druhou stranu ke statku, někteří
pronajímali části svých obydlí na letní
byt. Odchod pro rodiny nebyl lehký a
hlavně pro starší lidi. Jedinou
památkou na osadu zůstal tento
kámen.
Děkujeme paní H.P. za informaci o
vzniknutí pamětní desky, která byla
začátkem léta instalována. Tímto by
ráda paní H.P. vyjádřila milé poděkování manželům Spálenských, kteří se o desku zasloužili.

Něco z historie….Břehy
Břehy byly rozloženy na pravém břehu
Vltavy s 6 chalupami. Byly zatopeny při
stavbě Kamýcké přehrady. Nyní název
připomíná jen chatová osada vystavěná
kousek
dál
od
vody
pod
lesem.
Břehů se dotklo období 2. světové války a takzvaná Vltavská obranná linie, která měla velmi krátké trvání.
Vltavská linie byla vybudována narychlo a za těžkých podmínek v roce 1938, kdy byly po březích Vltavy
budovány obranné betonové pěchotní objekty, takzvané „řopíky“ (podle ŘOP – ředitelství opevňovacích prací), s
úkolem poskytnout případnou ochranu armádě při plánovaném ústupu ze západu na východ. Plány staveb i
okolnosti jejich budování byly přísně tajné. Betonáž se prováděla naráz, aby odolnost řopíku nebyla narušena
dilatační spárou. Betonovalo se ve dne i v noci za svitu petrolejových lamp, míchačky byly poháněny dieselovými
motory, od nichž byl beton navážen v kolečkách na lešení a ručně pěchován do bednění. Některá místa byla
těžko dostupná, tak se beton a další stavební materiál přivážel na místa loděmi. Do vývoje 2. světové války
nakonec pevnůstky příliš nepromluvily a nebyly k obraně vlastní využity. Díky vzniku protektorátu Čechy a
Morava však byly objekty na příkaz Němců již v roce 1939 systematicky likvidovány. Po březích postupovaly
stavební čety, které obranné objekty odstřelovaly a následně rozebíraly. Železobetonové monolity napěchované
náložemi však často pouze „nadskočily“ a opět si sedly. Kýžený efekt přineslo až umístění trhaviny ve střílnách a
v rozích objektu. Díky tomu se po detonaci převrátila střecha a stěny se rovnoměrně rozevřely do stran.
Spotřeba trhaviny na jeden bunkr se ustálila na 70 kg. Při odstřelech
zajišťovalo české četnictvo bezpečnostní službu, přilehlý prostor byl
uzavírán a budovy v okolí měly mít otevřená okna, aby tlakem
nepraskly skleněné tabulky. Na místech tak většinou zůstaly jen
pokroucené armatury a hromady betonové drtě. Stát zůstaly pouze
objekty, které sousedily s civilními budovami, ale i ty byly
znehodnoceny zabetonováním všech otvorů. Takový objekt stál až do
vytopení na zahradě Trojanových v Břehách. Kolem roku 1941 byly
najímány další pracovní čety, které měly za úkol vytěžit ocelové
armatury z trosek odstřelených objektů pro potřeby německé říše.
Jediným dosud zachovaným objektem v našem úseku je na Šefrovně.
Po vybudování kamýcké přehrady skončily některé řopíky pod
hladinou Vltavy.
Na jaře 1945 byla založena v osadě Břehy domobrana, strážící a odchytávající v místních lesích a u vody
německé vojáky prchající před sovětskou armádou do amerického zajetí. Řeka tu byla jakousi mnohdy
nepřekonatelnou hranicí, přestože na levém břehu při statku Ptáčkových hlídkovala podle pamětníků americká
armáda.

Ze dna řeky se často tahávaly kameny, které se na
vorech převážely až do Prahy. Zbraslavský pomník
by měl mít kámen buď ze zhořských luk nebo
z obecních drah Břehů.

Něco z historie: Vletice
Vodní mlýny byly důležitým centrem
v blízkosti obcí. V poměrně chudém
regionu, jakým bylo naše Sedlčansko
se staly vodní mlýny prvními
vlaštovkami s moderní technologií i
hospodářského plánování. Například
na říčce Brzině jich bylo devatenáct.
V každé osadě většinou na nějaký
mlýn narazíme, někdy nejsou ani půl
km od sebe. Jednalo se většinou o
malé provozy, jejichž majitelé se
vedle mletí věnovali především
zemědělství.
Ve Vleticích se nacházely tři vodní
mlýny, severně od Vletic Mlynařík nebo Mlýnec, Bláhův mlýn, dříve „U Mrázků“, jižně pak Hotovcův.
Mlýn Hotovcův měl český a francouzský kámen s příslušenstvím a Bláhův měl český kámen a byly na
svrchní vodu, měly jeden válec.
Ráda bych se více věnovala Hotovcovu mlýnu dříve
zvaném „U Špalů“, viz přiložené foto. Výpis
z rodinné kroniky: „A tak v dávných dobách,
zastavil se člověk na místě, kde dnes stojí mlýn ve
Vleticích, tam našel zalíbení a tam se usadil, aby
potomci jeho zde hospodařili a rostli, později
podchytili příhodný spád vody a využili vodní sílu a
postavili na proudu potoka Brziny mlýn.“ Za dobu
trvání tohoto mlýna se vystřídalo mnoho majitelů,
z nichž ale zajímaví jsou poslední držitelé. Okolo
roku 1840 se přiženil na mlýn František Bareš a mlýn přivedl k nebývalému rozkvětu. Původní
dřevěné mlýnské stavení zbořil a postavil kamenné, které stojí dodnes a byl úspěšným hospodářem.
Roku 1873 se přiženil na tento mlýn Stanislav Hotovec, sládek z Malčan. Stanislav byl synem pána
Hotovce na Malčanech a Moráni, potomka slavného rytířského rodu. Na foto jejich erb. Za tohoto
majitele opět došlo k přestavbě hospodářských stavení.
Rod Hotovců původně pocházel z Husince, nejstarší známý předek je znám
Mikuláš Hotovec z Husince, narozen cca r. 1350 a zemřel r. 1420, byl
purkrabí hradu Husi – rada králův. Roku 1534 se připomíná potomek Vít
jako rytíř, další potomci:
r. 1648 je znám Daniel Bedřich jako obránce Prahy proti Švédům,
r. 1692 Václav Podivín jmenován královským myslivcem na Zbiroze, později
královským českým dvorním lovčím v Brandýse
r. 1697 Antonín Bernard byl kornetem, tj. praporčíkem jízdy v císařském
vojsku
r. 1697 JUDr. Hynek Pavel, r. 1721 byl soudcem a sekretářem u královského
tribunálu markrabství Moravského a r. 1735 je jmenován královským dvorním radou.
r. 1717 byl prelátem velechrámu sv. Víta na Pražském hradě a kanovníkem u sv. Petra a Pavla na
Vyšehradě
r. 1743 Emanuel František jmenován c.k.radou a soudcem tribunálu markrabství Moravského a byl
povýšen do stavu svobodných pánů.
Nejstarší předek Mikuláš Hotovec z Husince se osobně znal s Janem Husem. Jan Hus byl z chudičké
rodiny a Mikuláš si jej oblíbil a podporoval na studiích v Praze. Když r. 1412 začaly husitské nepokoje
v Praze a Jan Hus musel z Prahy odejít, odešel k Mikuláši Hotovcovi. Mikuláš Hotovec se zkráceně psal
původně Mikuláš z Pístného, podle své rodné tvrze – Pístného. Král Václav jmenoval ho 16. března
1406 purkrabím na královském hradě Husi na Vimpersku, nedaleko Husince, odtud se stal známým
pod jménem Mikuláš z Husi. Král Václav využíval Mikuláše v poselstvech a liboval si jeho odhodlanosti
a ráznosti. Když se král Václav od husitů odvrátil, stal se Mikuláš prostředníkem a žádal u krále, aby
husitům propůjčil více kostelů. Král se tohoto zalekl a vyhnal Mikuláše jako buřiče z Prahy. I pak se
mluvívalo, že krále Václava chtějí lidé svrhnouti a dosaditi Mikuláše z Husi.

V době rozporů mezi vírou Pražanů a Táborů, zatoužili všichni po
uklidnění a uvažovalo se o zvolení krále. Navrhoval se Vladislav Jagailo a
tak 10. prosince 1420 bylo svoláno památné hádání, kterého se účastnil i
Mikuláš z Husi. Ten byl rozhořčen, že nechtějí volit krále z českého
národa, jeho hlasu nebylo vyslyšeno, proto odešel ze shromáždění,
sednul na koně a ujížděl z Prahy, u Vyšehradu se setkal s vozy, které chtěl
předjet, bohužel spadl i s koněm ze stráně a při pádu se zranil. Měl těžký
úraz nohy, načež zemřel 24. prosince 1420. Byl to slavný bojovník
z Žižkových dob, jeho potomci jsou rod Hotovců. Rod měl čtyři větve –
držitel velkostatku „Malčany“ nedaleko Knína, - držitel Verměřice u
Dobříše a třetí držitel manského statku Zhoře nedaleko Sedlčan, čtvrtý
býval okresním hejtmanem na Smíchově. Později mají rodinnou
souvislost i na rodinu Slabových z Červeného mlýna.
Hotovcův mlýn měl zděnou patrovou budovu, která v sobě skrývala jak provoz, tak i bydlení mlynáře.
Vodní dílo mlýna začínalo zhruba 0,5 km vzdáleným jezem, který zvedal vodu do mlýnského náhonu.
Na konci 19. století měl mlýn dvě vodní kola o výšce 3,5 m, která poháněla dvě česká složení, jejíž
kameny dosahovaly průměru 0,75 m. Ve mlýně pak bylo vystavěno třetí vodní kolo, které pohánělo
stoupy. Dne 8. srpna 1879 dostal mlýn ve vodoprávním řízení znamení. Na budovu mlýna byla
zasazena železná kramle s nápisem SH 1879, dle tehdejšího majitele mlýna Stanislava Hotovce. Další
znamení bylo zasazeno do zájezku na pozemku druhého mlynáře, byl to žulový sloup s dřevěným
křížem a destičkou, který komise umístila na vysoký břeh 7 m od propusti vody z jezu do náhonu. Na
konci roku 1934 splnil Ludvík Hotovec veškeré povinnosti pro svůj mlýn a získal živnostensko-policejní
a vodoprávní schválení. Za 24 hodin byl mlýn schopen zpracovat 12 q
obilí. Ideální kapacita byla odhadnuta na 8 q denně. Ročně dokázal mlýn
vyprodukovat cca 8 vagónu pšenice a 7 vagónu žita.
Ve mlýně se stále mlelo do roku 1941, během 2. světové války byl mlýn
zapečetěn. Po válce byl r. 1945 chod mlýna na krátkou dobu obnoven.
Po vzniku JZD v obci kolem roku 1950 byl postupně provoz mlýna zcela
ukončen a již nikdy nebyl obnoven. Majitelé pracovali v JZD v živočišné
výrobě a pan Kubík vykonával práci s koňmi. Mlynář Hotovec postavil
z vděčnosti, že se mu uzdravila dcera, u svého mlýna v tarase hezkou
kapličku. Má vchod do špičky klenutý a nad ním letopočet 1928
s nápisem „Zdrávas Maria“.
Další mlýn Bláhův stojí pouze 0,6 km od Hotovcova mlýna. Též
se v jedné jednopatrové budově nacházel mlýn i obytná část
pro rodinu mlynáře. Roku 1878 celý mlýn shořel. Roku 1879
bylo mlýnu zasazeno normální znamení a to přímo na
obytném stavení a to železná kramle s nápisem F B 1879.
Druhé znamení bylo zasazeno u jezu na pozemku pana
Hotovce. Jez byl vystavěn z kamene a drnů. Zde byl zasazen
klasický cejch ze žulového sloupu. Mlýn, v době šetření,
poháněl pouze jedno vodní kolo. Kontingent tohoto mlýna byl
nižší než Hotovcův mlýn.
Oba mlýny byly námezdními mlýny.
Posledním mlýnem je poslední mlýn na Počepickém potoce,
zvaný Mlýnec, stál na samotě cca 1km severovýchodně od
Vletic. Jednalo se o zděnou přízemní budovu s mlýnicí.
Mlynářskou minulost si uchovala ve své podobě nejen budova,
ale i zachovalý náhon. Později byla do
mlýna
instalována
válcová
stolice
s loupačkou. Mlýn nevyužíval žádný
přídavný motor, který by mu nahrazoval
vodní silu. Ve mlýně se mnoho věcí stále
provádělo pomocí lidské síly, například
mouka byla doposled míchaná ručně.
Stejně jako většina ostatních mlýnů nepřežil
ani Mlýnec 50. léta 20. století.
kronikářka města

