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Městský úřad v Krásné Hoře nad Vltavou
přeje
všem svým spoluobčanům pevné zdraví,
mnoho osobních i pracovních úspěchů
a spoustu šťastných dnů v novém roce.

Knihovna Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba
čtvrtek 19.12.2013 7,30 – 11,30 hodin
od 23. 12. 2013 – 2.1.2014 zavřeno
pondělí 6. 1.2014 15,30 – 17,30 hodin

Česká pojišťovna Krásná Hora nad Vltavou
pro nemoc prozatím uzavřena do 10.1.2014.

Z farního úřadu
V sobotu 30. listopadu rozsvícením stromku na náměstí v Krásné Hoře i
koncertem dětí z místní Základní školy v našem farním kostele sv. Mikuláše
jsme vstoupili do adventní doby. Doba adventu je přípravou na Vánoce, na
oslavu skutečnosti Narození Ježíše Krista. A proto je dobré v tomto čase
adventu se na malou chvíli zastavit, trochu se vnitřně ztišit a uvědomit si, že
Vánoce jsou pro každého, ať více či méně duchovně založeného /věřícího/
člověka, ještě jednou příležitostí přinést do svého okolí radost a naději, která tak
často chybí dnešnímu zklamanému či skleslému světu /člověku/.
Bez skutečné naděje se může velmi rychle změnit boj proti jednomu
zlu, ve zlo jiné a proto neustále platí konstatování jednoho z křesťanských
filosofů, který kdysi řekl, že „zítřejší svět bude náležet tomu, kdo mu nabídne
největší naději“. Naděje je často křehká a zvlášť zranitelná skutečnost, a proto je
pro nás advent výzvou, abychom znovu zatoužili být v tomto našem světě,
ohrožovaném beznadějí, těmi kteří o Vánocích dokážou zpřítomnit tu pravou
naději, kterou jen tak nelze porazit.
Přeji Všem požehnané svátky vánoční a mnoho setkání s živou nadějí,
která muže přinést především osobní setkání s narozeným Ježíšem.

Vánoční bohoslužby
Štědrý den – Půlnoční Mše sv. Rybova 24.12.2013
24,00 hodin
Slavnost Narození Páně
pondělí
25.12.2013
9,30 hodin
Druhý vánoční svátek (Sv. Štěpána) úterý
26.12.2013
9,30 hodin
Svátek Svaté Rodiny
neděle
30.12.2013
9,30 hodin
Bohoslužba na závěr roku 2013
pondělí
31.12.2013
16,00 hodin
Nový rok
úterý
1. 1.2014
9,30 hodin
P. Zbigniew Grzyb

Zveme vás … NA VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU V KRÁSNÉ HOŘE NAD VLTAVOU, KTERÝ POŘÁDÁ
MĚSTSKÝ A FARNÍ ÚŘAD V KRÁSNÉ HOŘE NAD VLTAVOU NA ŠTĚDRÝ DEN 24.
12. 2013 OD 14.00 HODIN V KOSTELE SV. MIKULÁŠE.
NA PŮLNOČNÍ MŠI V KOSTELE SV. MIKULÁŠE V KRÁSNÉ HOŘE NAD
VLTAVOU, KDE CHRÁMOVÝ SBOR PŘEDNESE
„RYBOVU VÁNOČNÍ MŠI“.

Provozní doba o vánočních svátcích na městském úřadu
Pátek 20.12.2013
7,00 - 12,00 hodin
Pondělí 23.12.2013
8,00 – 15,30 hodin
Pátek 27.12.2013
zavřeno
Pondělí 30.12.2013
8,00 – 15,30 hodin
Úterý 31.12.2013
zavřeno
Čtvrtek 2. 1. 2014
8,00 – 15,30 hodin

LÉKÁRNA V KRÁSNÉ HOŘE JE OPĚT OTEVŘENA
Rádi Vás uvidíme ve znovuotevřené lékárně, která sídlí na známém místěnaproti městskému úřadu. Provozovatelem je K-Pharma s r.o., ředitelem je pan
Libor Grygera.
Telefonní kontakt: 318 862 212
Email: lekarnakrasnahora@centrum.cz
Provozní doba: Pondělí
7,00 – 18,00 hodin
Úterý
7,00 – 18,00 hodin
Středa
7,00 – 18,00 hodin
Čtvrtek
7,00 - 18,00 hodin
Pátek
8,00 – 17,00 hodin
Při vážných obtížích možnost otevření i mimo otevírací dobu:
tel: 775 366 624 (pondělí -středa) nebo
tel.: 777 686 682 (pondělí – neděle)
Provozní doba lékárny o vánočních svátcích:
23.12.2013- 27.12.2013 zavřeno
30.12.2013
8,00 – 16,00 hodin
31.12.2013
8,00 – 16,00 hodin
1.1.2014
zavřeno
2.1.2014
8,00 – 16,00 hodin
3.1.2014
8,00 – 16,00 hodin
Lékárna je neřetězového typu, jako bonus poskytujeme slevu 30 Kč na každý recept,
měření tlaku zdarma, poradenskou činnost, zákaznické kartičky a milý úsměv.
Na Vaši návštěvu se těší lékárnice Linda Röslerová a Marcela Macháčková.

Kolektiv Zelesa děkuje všem sponzorům letošní akce
" Zelesa pro děti", která se konala 21. září.
Finančními nebo věcnými dary přispěli:
Eko-soft, spol. s r. o., Krásná Hora n. Vlt.
Pila Bražná
Marie Černá - Krmiva, Kamýk n. Vlt.
Pavel Lacina - Stavebniny, Krásná Hora n. Vlt.
Kamýk DAUNEN
Potraviny Pavel Šach, Krásná Hora n. Vlt.
Zmrzka " U Ádi", Kamýk n. Vlt.
Hostinec U Zemanů, Kamýk n. Vlt.

Dary byly použity na odměny vystupujícím, pomůcky pro hry, odměny pro děti,
zajištění elektrické energie a odvoz odpadků.
S přáním krásných adventních dní Eva Andertová ze spolku Zelesa tel: 605538859

Informace z radnice…
Vážení spoluobčané,
uplynulý rok se u nás ve městě udělalo spoustu práce. Jak té běžné práce
jako je údržba městského majetku, služby občanům a činností zajištující
normální chod města, tak i práce mimořádné. Například na jaře nás
postihla povodeň, která napáchala značné škody, hlavně na silnicích, ale
potrápila i spoustu občanů. Tímto bychom chtěli poděkovat místním
hasičům i firmám za jejich práci a nasazení při řešení a likvidaci škod
způsobených velkou vodou.
Zřejmě největší akcí v tomto roce bylo vybudování silničního obchvatu
Krásné Hory od Porážky k ZD Krásná Hora, a.s., který výrazně ulevil od
dopravní zátěže ve středu města. Obchvat byl financován dotací ROP SČ a z
financí města. Bohužel vlivem různých události došlo k navýšení ceny o cca
3 mil. Kč, což zatíží finanční rozpočet města více než se předpokládalo.

Místní komunikace v Krásné Hoře
V měsíci listopadu 2012 začala výstavba nové místní komunikace Krásné Hory od Porážky k ZD Krásná Hora nad
Vltavou, a.s. a v měsíci říjnu 2013 byla tato akce dokončena.
Stavba je spolufinancována Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, v souladu s nařízením Rady (ES)
o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti č. 14-27/2012/VRRSČ
ze dne 5.9.2012, oblast podpory: Regionální dopravní infrastruktura reg. č. projektu: CZ.1.15/1.1.00/58.01176.

Také došlo ke změnám ve složení zastupitelstva. Bohužel zemřel jeden jeho
člen pan Stanislav Lhotecký. Na jeho místo nastoupil p. Miroslav Procházka
ml., jako další z pořadí na kandidátce. Dále odstoupili místostarosta p. Jiří
Kužel a člen zastupitelstva p. Ing. Luděk Mácha. Místo nich se stali členem
zastupitelstva p. Martin Kutil a p. Jiří Dušek. Z těchto důvodu jsme museli
zvolit místostarostu nového, kterým se stal Vít Hubička a došlo i ke změnám
v radě města, jejímž členy v současné době jsou starosta, místostarosta, Mgr.
Blažena Suchopárová, Pavel Lacina a Miroslav Procházka.
V současné době hledíme kupředu, kdy největší akcí příštího roku by
měla být oprava „Silnice II/102 a II/118 Krásná Hora nad Vltavou, průtah“,
které jsou v majetku kraje a v součinnosti s touto akcí chceme dobudovat
vodovodní řád a přípojky. Pokud se tato akce uskuteční, prosíme občany o
shovívavost, protože dopravní situace ve městě bude během prací velice
složitá.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří pomáhají při úklidu
veřejných prostranství v blízkosti svých domů a bytů a za krásnou vánoční
výzdobu. Dále bychom chtěli poděkovat všem občanům Krásné Hory za jejich
přístup a podněty k městu, popřát hodně úspěchu a pevného zdraví
v příštím roce.
vedení města

Ze školy a ze školky
V posledním Zpravodaji jsem svůj článek končila krátkým seznámením
s projektem Školy v pohybu, do kterého se naše škola letos zapojila – dnes
přidám něco o průběhu projektu. Cíl projektu je vytvořit motivující prostředí
pro vzdělávání pedagogických pracovníků a vedení školy, tak abychom
vytvořili motivující prostředí i pro práci našich žáků. Vzdělávání je určeno
hlavně pro celou „sborovnu“, protože mimo jiné bychom rádi pracovali jako
dobře fungující tým. Na začátku října jsme absolvovali společný dvoudenní
seminář, kde jsme si stanovili naše cíle, jejichž naplněním bychom chtěli
svoji práci zlepšit. Jedním z našich hlavních cílů je zapojit do naší práce
efektivnější způsoby výuky – např. kooperativní vyučování, projektové
vyučování, větší využití techniky v hodinách, … Projekt nám umožnil i stáž
na základní škole v Chrudimi, kde hodně využívají např. kooperativní
vyučování. Byli jsme se podívat v hodinách, diskutovali s učiteli o jejich
způsobu práce, a zároveň k tématu proběhl úvodní seminář. Moc se nám
tam líbilo. Spolu s výchovnou poradkyní jsme absolvovaly další dva pracovní
workshopy pro vedení školy. Zatím jsme si všichni společně sestavili „akční“
plán, jak po různých krocích či krůčcích naši práci posunout kupředu.
Doufáme, že změny se postupně projeví i na práci našich žáků, na jejich
aktivitě, chuti do práce, výsledcích, … Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Mimo to jsme všichni
absolvovali odpolední seminář na práci s ipady, protože i to je ta technika,
kterou bychom chtěli ve větší míře používat.
Jinak od začátku školního roku plníme náš standardní pracovní
program ve škole, ve školce i v družině. Zde je přehled některých školních
akcí:
Balónková slavnost na začátku školního roku nám letos propršela, tak snad
příště bude lépe. Mokré fotografie jsou na školním webu, jako všechny větší
školní akce.
Žáci 2. až 5.ročníku absolvovali pětidenní pobyt s výukou plavání v
šumavském Srní a opět byli všichni spokojeni a snad se i naučili trochu
plavat.
Zapojili jsme se do programu sedlčanského sportovního klubu DA-BA, který
pro první stupeň i školku připravuje několikrát do roka sportovní soutěže.
Proběhlo školní kolo soutěže v Piškvorkách, jejíž vítězem a výhercem dortu se
stala Adéla Zelenková. Pětičlenné družstvo se účastnilo oblastní soutěže
v Sedlčanech.
Uskutečnilo se i školní kolo soutěže Přírodovědný klokan, kde největší počet
bodů získal Milan Kakeš z osmého ročníku.
Začaly pracovat kroužky v obvyklém rozsahu tj. počítače pro 1.st.,
přírodovědný kroužek, náboženství, volejbal
Začaly pracovat 3 nové kroužky:
- kroužek kin-ballu (což je nová sportovní disciplína, velmi akční, na níž
jsme zakoupili vybavení a pan učitel Švec se zúčastnil semináře s lektory
této hry)
- kroužek tábornických dovedností (vede paní Holubová a určen je pro
1.stupeň)
- kroužek malované zpívánky, který je pro prvňáky a vede p.uč. Ringesová

Osmáci a deváťáci se byli podívat na Úřadu práce v Příbrami ohledně volby
povolání.
V mateřské škole již proběhla dvě odpolední setkání pro rodiče a
několik objednaných dopoledních akcí např. Klauní Vánoce, divadélko, …
A poslední akcí, kterou jsme připravili pro všechny krásnohorské, bylo
zahájení adventu. Doufám, že jste se společně s námi naladili na vánoční
atmosféru a jsme rádi, že jste si zakoupili výrobky na adventním jarmarku.
Děkuji všem, kdo naší škole pomáhají a Vám všem přeji krásné a
pohodové Vánoce.
Mgr.Eva Šedivá, ředitelka školy

Program kulturního domu
25.12.2013
18.1.2014
15.2.2014
22.2.2014
28.2.2014
22.3.2014

Myslivecký ples Svatý Jan
Hasičský ples
Sportovní ples
Hasičský ples – SDH Mokřice
Ples Agrární komory
Maškarní ples

Nový územní plán města Krásná Hora nad Vltavou – výzva
Město Krásná Hora nad Vltavou pořizuje nový územní plán pro celé správní
území, to je tyto katastrální území:
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky, Proudkovice, Zhoř nad Vltavou,
Švastalova Lhota, Plešiště, Tisovnice, Vletice, Krašovice, Mokřice.
V souvislosti s pořízením nového územního plánu města mohou občané nebo
fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě
na území města v termínu do 31.1.2014 uplatnit návrhy na změnu
funkčního využití těchto pozemků nebo staveb.
Návrhy musí obsahovat:
- údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho
vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o
parcele)
- údaje o navrhované změně využití ploch na území obce (snímek
katastrální mapy)
- údaje o současném využití dotčených návrhem navrhovatele
- důvody na provedení změny v území
Návrhy je možné zasílat poštou, elektronicky nebo osobně podat k
městskému úřadu na adresu: Město Krásná Hora nad Vltavou čp. 90,
PSČ 262 56.
Bližší informace je možné získat na Městském úřadu Krásná Hora nad
Vltavou. Tato výzva je v plném znění uveřejněna na webové stránce města:
www.krasna-hora.cz a na úřední desce města.

Hasičské okénko
Konec roku je vždy hodnocením činnosti za uplynulý rok. V této době se
scházíme na Výročních valných hromadách v našich hasičských sborech,
abychom zhodnotili co se nám podařilo, ale i to co jsme neudělali.
V hasičských sborech Plešiště, Krásná Hora a Vletice již tyto valné hromady
proběhly, v ostatních (Mokřice, Podmoky a Zhoř) toto hodnocení proběhne
v měsíci lednu.
A nyní několik vět o činnosti, která proběhla od posledního vydání
zpravodaje:
Výjezdy zásahové jednotky:
V této době jsem měli jeden výjezd a to 6.12. na odstraňování padlých
stromů na silnici mezi Kamýkem a Zduchovicemi. Od začátku roku jsme
měli celkem 9 výjezdů.
Sportovní činnost:
28.září sbor dobrovolných hasičů Krásná Hora uspořádal 13. ročník
Svatováclavského poháru za účasti 11 družstev mužů, 5 družstev žen a 1
družstva žáků. Vítězi se stali muži z Mokřice a ženy z Kosovy Hory.
Kulturní činnost:
28. října jsme se zúčastnili položení věnce u pomníku padlých vojínů z 1.
světové války. Zde si zaslouží poděkování mladí sokolové, kteří pod vedením
paní Duškové zazpívali státní hymnu.
2. listopadu sbor dobrovolných hasičů Mokřice opět uspořádal výlov rybníka.
Akce se velmi vydařila i účast byla asi 300 – 350 lidí, kteří si kromě
zakoupení ryb, mohli užít bohatého občerstvení a dobré muziky.
7. prosince se v mokřickém kulturním domě konala Mikulášská zábava.
Několik pozvánek na nejbližší období:
27.12.2013 pořádají mokřičtí hasiči Vaťákový ples, který se koná
v mokřickém kulturním domě, který hasiči neustále vylepšují.
18.1.2014 pořádají krásnohorští hasiči tradiční Hasičský ples ve
Společenském domě v Krásné Hoře.
22.2.2014 pořádají mokřičtí hasiči ples v Krásné Hoře.
Na tyto akce vás srdečně zvou pořadatelé.
Na závěr chci poděkovat všem hasičům a hasičkám krásnohorského
okrsku za jejich celoroční činnost, zvláštní poděkování za přestavbu
obecního domku v Podmokách si zaslouží podmočtí hasiči. Zároveň přeji
všem hasičkám a hasičům klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do
nového roku a mnoho hasičských úspěchů v příštím roce.
Všem spoluobčanům hasiči děkují za přízeň, sponzorům za jejich
příspěvky na činnost. Přeji všem občanům příjemné a klidné prožití Vánoc,
hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2014. Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SH ČMS

SOKOL VE MĚSTĚ
Nazdar sestry, bratři, vážení spoluobčané.
Letošní rok jsme se účastnili několika sokolských i nesokolských akcí,
kde jsme reprezentovali naše město. Vylepšovali jsme okolí našeho kurtu, v
čemž budeme pokračovat i v následujícím roce. Všem, kteří se na tom
podíleli moc děkuji!
Přeji vám klidné svátky a mnoho energie do roku 2014!
Starosta T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou Jiří Dušek

Přeji Vám krásné vánoce a úspěšný vstup do nového roku!
Jiří Kužel, ředitel MAS Sedlčansko, o.p.s.

