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Informace z radnice
Vážení spoluobčané, čas letí jako voda a opět nastal krásný adventní čas.
Poslední měsíc v kalendářním roce vyzývá k rekapitulaci uplynulého roku.
Proto bych rád shrnul, co se v letošním roce podařilo.
V Krásné Hoře byla zřízena nová autobusová zastávka s názvem „Pražská“
v ulici ke Kamýku. Zastávka je funkční s novým jízdním řádem, který platí
od 9.12.2018. Na podzim byla provedena oprava místních komunikací
v Mokřici, na Mrázovech, Míkův mlýn – Rybníček a k bytovým domům na
bývalé šachtě. Dále došlo k opravě přelivu a vyčistění rybníka Mezihoří,
k zateplení stropu v bytových domech na šachtě.
Proběhla kolaudace sběrného dvora, který bude otevřen začátkem příštího
roku. V současné době se čeká na připojení elektrického proudu. Je určen
obyvatelům krásnohorska pro sběr tříděného odpadu jako oděvů, papíru,
plastů, železa, nebezpečného odpadu, elektroodpadu, trávy, větví a směsného
komunálního odpadu. Otevírací doba nebude každý den a před otevřením ji
včas oznámíme.
Zahájí se výstavba nového bytového domu „Voleská“, dokončena by měla
být v roce 2020. Dále byla podaná žádost o dotaci na komunitní centrum
v objektu bývalého sálu v restauraci „U Jana“ a technický ateliér z bývalé
školní dílny.
Dokončena byla oprava části budov městského statku „U Hejhalů“, kde
město garážuje své pracovní stroje.
V letošním roce vyšla dotace na kompostéry, město přijalo 200 ks
kompostérů, které vydává zájemcům na základě smlouvy o výpůjčce.
Výpůjčka je na 5 let a po uplynutí této doby přechází automaticky na
půjčitele. Kompostéry jsou určeny nejen pro trvale žijící občany, ale i pro
majitele rekreačních nemovitostí. Kompostéry budou vydávány opět na jaře
2019, o přesném datumu budeme občany informovat. Smlouvu lze na úřadě
uzavřít kdykoliv.
Město získalo další dotace:
- sběrný dvůr s vybavením (kontejnery na odpady, nakladač,
štěpkovač)
- pořízení informačního systému pro městský úřad (elektronická úřední
deska, docházkový systém, server pro zálohování dat)

FANTOM
15.12.2018
od 18,00 h.
hosté:
Nela
Duchačová
Nina Fialová
Sbor
Mil-Roses
v kostele sv.
Mikuláše
v Krásné
Hoře n. Vlt.
Vstupné
dobrovolné

___________
24.12.2018
od 14,00 hod.
Vánoční
koncert
chrámového
sboru

Půlnoční mše
od 24.00 hod.
v kostele
sv. Mikuláše

Od nového roku
budou veškeré
informace úřadu
na elektronické
úřední
desce
umístěné
na
budově
úřadu.
Úřední deska je stejná jako na
webových
stránkách
města
www.krasna-hora.cz

Na dětské hřiště u
okalů se zakoupily
lavice, stoly, na
hřbitově
byly
vyměněny
staré
lavičky za nové
lavice,
v pečovatelském
domě
se
též
vyměnily nevyhovující lavice za nové posezení.

Město uhradilo zakoupení zvonu do kapličky
v Podmokách spolu s Honebním společenstvím Krásná
Hora I.
Při oslavě 100. výročí Československa byly položeny věnce k pamětním deskám na křížcích
v Mokřici a Vrbici i k pomníku padlým v 1. světové válce v Krásné Hoře. Dále byla zasazena
pamětní lípa u rybníka Krajňák.

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se konaly komunální volby. V zastupitelstvu města došlo
proti minulému období ke změně. Změnili se čtyři členové a vedení města se rozšířilo o
místostarostku. Ustavující schůze zvoleného zastupitelstva se konala dne 5.11.2018, všichni
zvolení písemně stvrdili slib zastupitele. Nově zvolení zastupitelé děkují za projevenou
důvěru.
Z opravy se vrátilo hasičské vozidlo. Hasičský sbor už bude mít možnost opět vyjíždět
k požárním zásahům.
Dovolte mi závěrem, abych vám všem popřál klidný adventní čas, šťastné a veselé Vánoce,
pohodu ve vašich rodinách a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky, pracovních a osobních
úspěchů v novém roce 2019.
starosta města

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. PF 2019

Knihovna
Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba

od 24.12.2018 -31.12.2018 zavřeno
od 3.1.2019 otevřeno
Knihovna stále nabízí zdarma zájemcům vyřazené
knihy z městské knihovny. Ve vstupní chodbě
městského úřadu jsou volně přístupné.

Provozní doba městského úřadu
o vánočních svátcích
otevřeno v pátek 21.12.2018 do 12,00
hod.
27.12.- 31.12.2018 zavřeno
otevřeno od úterý 2.1.2019

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

Poplatek za TKO pro rok 2019
je 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 28.2.2019 a 2. splátka
k 31.7.2019,
-pro ostatní 800,- Kč za vlastníka
nemovitosti bez trvalého pobytu
(rekreační objekty, chalupy) a je je
splatná k 28.2.2019 za nemovitost a rok

Odvoz komunálního odpadu bude prováděn ve stejných termínech jako
v roce 2018.
Odvoz v době vánočních svátků bude 27.12.2018 a pak ve čtvrtek 3.1.2019.
Mimořádný svoz bude dne 21.12.2018 pouze v Krásné Hoře.
Prosíme občany o třídění odpadů, pro město je stále výhodnější než odvoz netříděného
odpadu na komunální skládku. Dále o úsporné ukládání plastů a papírů do kontejnerů. U
plastových lahví prosíme odstranit víčka a láhev zmáčknout. Krabice je třeba rovněž rozložit,
případně roztrhat a vložit pouze v rozloženém stavu do kontejneru. Nejsou-li kontejnery plné,
v žádném případě neponechávejte tento odpad v jejich okolí. Je to nevzhledné a vítr odpad
rozfoukává do prostranství.
Nádoba popelnice 110 l-pozinkovaná je k prodeji na městském úřadě v ceně 900,- 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.

Změna k vítání občánků, blahopřání k životnímu výročí:
Přihlášení k obřadu, blahopřání k životnímu výročí
Vzhledem k zachování ochrany osobních údajů a v souvislosti s nařízením GDPR, budou
- rodiče s dětmi zváni na „vítání občánků“ pouze na základě přihlášení k tomuto
obřadu (stačí projevit zájem telefonicky). Přihlásit k obřadu bude možno dítě do 1
roku, s podmínkou, že matka bude mít, v době narození dítěte, trvalý pobyt ve městě.
Vítání občánků probíhá 2x do roka, a to většinou v měsíci květnu nebo červnu a
v měsíci listopadu nebo prosinci.
- oslavence navštěvujeme při životním výročí 70 let, 75 let, 80 let a od 85 let je
možné navštěvovat oslavence každým rokem v den narozenin (vždy v nejbližší
pracovní den) pouze na základě přihlášení (stačí telefonicky).
- Zlatá svatba 50 let, Diamantová svatba 60 let
město gratuluje k výročí svatby 50, 60 let a více spolu, kdo má zájem o slavnost
v obřadní síni nebo doma v rodinném prostředí lze vyhovět dle domluvy po přihlášení
Kontakt: Město Krásná Hora nad Vltavou
Tel.: 318 862 309
Email: podatelna@krasna-hora.cz (trachtova@krasna-hora.cz – evidence obyvatel)

Informace ze školy – prosinec 2018
Zdá se, že nedávno začal školní rok, ale adventní kalendář na oknech naší
školy již odpočítává dny do Štědrého dne. Dovolte mi tedy pár informací ze školy.
Na konci září jsme využili možnosti a seznámili se s další replikou jedné z korun
Karla IV., tentokrát v krásnohorském kostele byla vystavena koruna Železná. Stejně jako loni
i letošní deváťáci vytvořili informační panel vztahující se k historii Krásné Hory spojené
s těžbou zlata a historii Karlových korun. S nejdůležitějšími poznatky pak své spolužáky
seznámili při prohlídce repliky Železné koruny.
Na konci října jsme si ve škole i ve školce připomněli letošní 100. výročí vzniku
republiky. V mateřské škole paní učitelky připravily dětem program, ve kterém se přiměřeně
věku seznamovaly s naší zemí - nakreslily vlajku, vyrobily tričko, vytvořily obrázek
národního stromu, .... Starší žáci v základní škole měli za úkol sami si připravit podklady k
jednotlivým důležitým datům - 1918, 1938, 1948, 1968. Cílem bylo vyhledat základní
informace o těchto událostech a vhodným způsobem vytvořit prezentaci pro spolužáky.
Poslední pracovní den před 28. říjnem jsme se pak sešli v tělocvičně a shlédli připravené
prezentace. Některá z těchto naukových vystoupení se velmi povedla, některá méně, ale snad
tento způsob přispěl k uložení důležitých poznatků z historie naší země. Z hlediska
vzdělávacího si žáci zkoušeli vyhledávat informace, vybrat důležité, uspořádat, a vhodnou
formou je zpracovat pro spolužáky, což jsou v současné době dovednosti, které je třeba
rozvíjet průběžně. Možná, že i někde u vás doma, kde si nejspíše prarodiče pamatují poslední
přelomové události našich dějin, jste si také popovídali o vašich zkušenostech z nedávné
historie. To by bylo fajn ...
Za námi je již i hodnocení prvního čtvrtletí. Na konci listopadu proběhl konzultační
týden, kdy rodiče většinou se svým dítkem, průběžně přicházeli na domluvené konzultace
k průběhu prvního čtvrtletí. Možnost konzultací mají i rodiče dětí v mateřské škole, dle
dohody s paní učitelkami. Škola je samozřejmě i v průběhu roku otevřená komunikaci a
spolupráci s rodiči, je možno se i přijít podívat do hodiny.
Většina akcí od začátku školního roku probíhá podle naplánovaného kalendáře, mimo
jiné - dopravní výchova a sportování s DA-Bou na prvním stupni, druhý stupeň také v rámci
připomenutí historie navštívil památník Vojna a část expozice Hornického muzea Příbram,
všichni se zúčastnili přírodovědného programu Dravci a sovy. Dále byla uspořádána školní
kola soutěží pišqworky, přírodovědný klokan, olympiáda z českého jazyka a dějepisu. Žáci
devátého ročníku mají za sebou testování v rámci projektů Scio, návštěvu úřadu práce a
veletrhu škol, neboť je na začátku druhého pololetí čeká důležité rozhodnutí – kam dále?
V mateřské škole také proběhlo několik akcí – divadélko, cvičení pro školáčky, podzimní
hrátky pro rodiče a děti, hudební vystoupení, předvánoční fotografování, …
Plánované předvánoční akce: v mateřské školce probíhá ve spolupráci s rodiči akce
Zvonkové Vánoce, pro školní děti jsou objednány dvě exkurze -Techmánie Plzeň pro starší
žáky a exkurze na výrobu svíček v Písku pro mladší. Proběhne i nová akce žákovského
parlamentu - odpolední promítání. Připraveny jsou dva vítězné filmy dle hlasování, jeden
pro první a jeden pro druhý stupeň.
Žáci ZUŠky se připravují na dva vánoční koncerty ve škole – příští týden kytaristé, poslední
předvánoční týden žáci hry na klavír a klávesy. A pak už bude pátek 21.12., dopolední
vánoční posezení se třídou, a jsou tady svátky vánoční …
S koncem kalendářního roku vám děkujeme za přízeň a podporu naší školy, žákům i
zaměstnancům za odvedenou práci v letošním roce a do nového roku 2019
přejeme zdraví, štěstí, co nejvíce klidu a pohody, co nejméně starostí.
Vám i vašim blízkým krásné svátky vánoční.
ředitelka ZŠ a MŠ

Přejeme našim klientům a jejich blízkým krásné prožití vánočních svátků
v novém roce 2019 vždy bezstarostnou jízdu tím správným směrem.

Kancelář Krásná Hora nad Vltavou, Po: 8.30 hod. – 11.30 hod.,
St: 9.00 hod. – 15.00 hod.
Tel.: 773 633 489, e-mail: nadezda.prochazkova@ceskapojistovna.cz
NOVINKA!!!
Nově je možné platit na kanceláři platby pojistného platební kartou.

Z Farního úřadu

Jak nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?

Většina z nás žije úplně stejně, ať advent je nebo není. Pro mnoho lidí je toto období dokonce
jedním z nejhektičtějších v roce. Komplikuje se nám to i tím, že jsme na konci kalendářního
roku, v práci se musí dokončit uzávěrky, účastníme se vánočních večírků, koncertů a samozřejmě
nakupujeme dárky pro své blízké a přátele. Z období přípravy se stalo období slavení a honění se.
Je před Vánoci a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat a zařídit. Některým z nás
ještě k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoční stromek a v obchodech zní koledy.
Advent se nám nějak ztratil.
Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?
Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se ocitáme.
Nemohu jít přece na náměstí podříznout vánoční strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce, nemohu
ignorovat zvyky, které dnes patří do předvánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé,
kdy byl advent skutečně adventem, tedy dobou usebrání a půstu. Budu-li v sobě živit vnitřní
naštvanost a otrávenost, nikomu tím neprospěji. Musí přece existovat řešení, abychom i v této
době nakonec zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem a Vánocemi a
neminuli to podstatné.
Ráda bych nás povzbudila myšlenkou, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti a
kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se narodil ve
stáji a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho učenci z Východu,
poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho ale nepoznali a
nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich představ.
Věříme, že advent je dobou čekání, ale jsme si jistí, že je to On, kdo spíše čeká na nás, než my na
Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, že je nám blízko. Věříme, že
Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho shonu, našich nákupů, večírků a
koncertů.
A tak se modlím, abych ho objevila i uprostřed své práce a starostí, ve své únavě i při setkání s
přáteli, a nečekala, až se naplní MÉ představy o Vánocích a o přípravě na jejich slavení.
Pokojný advent a požehnané Vánoce i celý následující rok všem...
za Římskokatolickou
farnost Marcela Žemličková

Vánoční bohoslužby
Štědrý den – Půlnoční Mše sv. Rybova
Slavnost Narození Páně
Druhý vánoční svátek (Sv. Štěpána)
Svátek Svaté Rodiny
Nový rok

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
30.12.2018
1. 1.2019

24,00 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin

Zveme vás…….
NA VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU V KRÁSNÉ HOŘE NAD VLTAVOU, KTERÝ
POŘÁDÁ MĚSTSKÝ A FARNÍ ÚŘAD V KRÁSNÉ HOŘE NAD VLT.
NA ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. 2018 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“.

Hasičské okénko
Přichází vánoční čas a s ním se blíží konec roku a to je čas pro hodnocení naší činnosti v letošním
roce. V této době se konají výroční valné hromady v našich sborech dobrovolných hasičů, na
kterých hodnotíme naši činnost za uplynulý rok a připravujeme návrhy činnosti na rok 2019.
Nyní několik slov k činnosti v letošním roce:
Přestože jsme po celý rok měli nepojízdnou cisternu, tak jsme byli u několika zásahů s naší
ostatní technikou.
27.5. Požár v bytovém domě v Kamýku nad Vltavou.
4.8. Odklízení padlého stromu na silnici z Krásné Hory na Řadova.
10.8. Hledání ztracené osoby u Solenic.
24.9. Odstranění padlého stromu přes silnici na výjezdu z Krásné Hory směr Petrovice.
28.9. Odstranění poškozeného stromu po nehodě v Krašovicích.
16.10. Požár lesa na vrchu Šiberný u Drážkova.
Sportovní činnost od posledního vydání zpravodaje:
29.9. Svatováclavský pohár v Krásné Hoře za účasti 9 družstev mužů (zvítězili muži z Počepic) a
8 družstev žen ( zvítězily ženy z Počepic), z našeho okrsku se zúčastnila Krásná Hora a Zhoř.
Kulturní činnost:
15.9. Pouťová zábava v Krásné Hoře.
23.9. Hubertská mše spojená s výstavou Lombardské koruny, za účasti hasičů z celého okrsku.
28.10. Oslavu 100 let vzniku československé republiky organizovali hasiči spolu se Sokolem
Krásná Hora. Byly položeny věnce u pomníku padlých vojínů z 1. světové války a po pietní
vzpomínce byla zasazena pamětní lípa v blízkosti hřbitova.
3.11. výlov rybníka v Mokřici. Tuto již tradiční akci opět uspořádali hasiči z Mokřice. Kromě
výlovu čekalo účastníky bohaté občerstvení a po celý den doprovázeno harmonikáři. Opět se
zúčastnilo kolem 400 lidí.
8.12. Mikulášské zábavy, odpoledne pro děti a večer pro dospělé.
Příští rok by měl být u hasičů slavnostní: tři sbory oslaví výročí svého vzniku:
Krásná Hora 130 let
Mokřice
130 let
Podmoky
115 let
Na závěr chci poděkovat všem hasičkám a hasičům Krásnohorského okrsku za jejich celoroční
nezištnou činnost. Věřím, že se letos krásnohorští hasiči dočkají bohatého Ježíška a to opravdové
cisterny. Zároveň přeji všem hasičkám a hasičům klidné a příjemné prožití vánočních svátků ve
svých rodinách a do nového roku jim přeji hodně zdraví a hodně úspěchů v hasičském i osobním
životě.
Všem spoluobčanům děkuji jménem všech hasičů za přízeň a sponzorům za jejich příspěvky na
hasičskou činnost. Přeji všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků v kruhu svých
nejbližších a do nového roku hodně zdraví, úspěchů a splněných přání v roce 2019.
starosta 18. okrsku SHČMS

Program kulturního domu Krásná Hora nad Vltavou
25.12.2018
Myslivecký ples Svatý Jan
19. 1.2019
Ples SDH Krásná Hora
2. 2.2019
Ples TJ Krásná Hora
22. 2.2019
Ples AK Příbram
2. 3.2019
Ples SDH Mokřice
Program kulturního domu Mokřice
28.12.2018
Vaťákový ples

Něco z historie …..
Letošní rok je významný tím, že republika slaví 100. výročí vzniku.
Přiblížím vám válečnou dobu zapsanou v kronice našeho městečka.
Zabitím následníka trůnu Františka Ferdinanda v Sarajevě - začala válečná doba a to dne 28.
července 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo Srbsku válku. Počátkem měsíce srpna byla
vyhlášena všeobecná mobilizace. Den mobilizace připadl na neděli, kdy v Krásné Hoře slavil
hasičský sbor 25. výročí založení. Našemu krásnohorskému starostovi panu Karlu
Michálkovi byla doručena zpráva o mobilizaci dopoledne. Starosta nechtěl rušit náladu
dopolední slavnosti, vyhlášku vyvěsil až odpoledne. Zpráva polila lidi smutkem a strachem.
Na náměstí se tvořily skupinky mužů, kteří uvažovali s hrůzou o celé situaci. Večer se
pořádalo Na sále divadelní představení a po něm taneční zábava. Dobrá nálada vypršela,
pomyšlením na příští dny. Jaké nastalo loučení v rodinách si nechceme představovat.
V pondělí ráno se odebrali všichni muži do 36 let patřící k vojsku ke svým plukům. Houfy
mužů odcházely z vesnic s kufříky a ranci na zádech. Bylo období žní, plno práce na polích a
bohatá úroda. Postupně rukovali všichni muži od 19 let do 50 let. Doma zůstali starci, ženy,
děti, invalidi. Hospodářství zůstalo na ženách, které musely orat, sít, sklízet. Do toho přišly
další roky sucha, úroda byla nedostačující. Nato byly vydány vyhlášky, že musí každý
hospodář odvádět daný počet obilí, brambor, masa atd. státu. S neúrodou stát odvody
zpřísňoval a ke konci války byly odvody tak vysoké, že by lid vymřel hlady. Ceny se šplhaly
příšerně vysoko. Obchodníci neměli co prodávat. Všechny potraviny, oděvy, kůže, mletí v
mlýnech byly na přídělové lístky. Na venkov odjížděli lidé z měst, kteří za část mouky, masa,
vajec byli ochotni dát až nepřiměřené ceny. Převážně obcházeli mlýny, kde prosili o mouku a
tu se snažili převézt do měst. Dost často se stávalo, že získané potraviny jim zabavila státní
služba na nádražích. U nás byla též bída, ale většinou každý měl nějaké své hospodářství a
lidé si tvořili tajné skrýše na potraviny. Někde se lidé živili čím šlo. Do mouky se semlelo
dřevo, sláma, žaludy. Zvířatům se stlalo pouze hrabankou z lesa. Dopisy vojínům i od vojáků
procházely přísnou cenzurou, proto některé nebyly doručeny. Vojenská pole byla pokryta
mrtvými těly otců, dědů, synů. Válka vzala našemu městečku zvon sv. Mikuláše z našeho
kostela z roku 1582, pořízen z nákladů farnosti a zvon umíráček. Výroční trhy byly zrušeny.
Velice pan kronikář chválí pana starostu, který vždy bez řečí pomáhal psát rodinám dopisy
vojínům do války a snažil se zmírňovat přísné rakouské rozkazy posílané starostům pro
dobro lidí. Dbal na to, aby bezohledné rakouské rekviziční komise při zabírání všeho
možného nevyrabovaly od nás všechny potraviny, slámu, seno, dobytek.
Zpráva o vzniku československého státu se donesla do městečka 29. října 1918. Městečko se
odělo do praporů za blátivého a studeného počasí. Lidé i tak se shromáždili před domem
pana starosty Michálka, zazpívali píseň „Kde domov můj“ a „Hej Slované“. Staří mužové
sundali čepice a mládež provolávala slávu drahé země. Průvod občanů s hudbou, z kterých
spadla velká tíha, se ubíral všemi ulicemi v čele s lampiónovým průvodem. Lidé sundávali
německé nápisy.
Hned po té se začali z války vracet přeživší muži. Vlaky byly plné, vojáci mnohdy stáli na
jedné noze, jen aby jeli domů. Někteří přinášeli zprávy o padlých do jejich rodin, případně
zbylé věci (fajfky se jménem atd.).
V každém městě se utvořil národní výbor, který spolu se sokolem se staral o pořádek.
kronikářka města

Sokol ve městě
Vážení spoluobčané,sestry a bratři.
Blíží se konec roku a je potřeba si připomenout, co se v Sokole od prázdnin událo.
28. září proběhl velký úklid v sokolovně, následně zde strávilo noc několik dětí.
Sobotní dopoledne 6. října se neslo ve znamení již pátého ročníku běžeckých závodů "Zlatý
kohout". Na trase dlouhé 4,7km v okolí města, bojovala tříčlenná družstva nejen s časem, ale
i s různými úkoly, které jsme si pro závodníky připravili. Letos se zúčastnilo 19 družstev ve
třech kategoriích. Výsledky:
mladší 1. Valentýna Ondrová, Denisa Ondrová, Ester Pechová
2.Renata Šťastná, Ivana Holubová, Karolína Bláhová
3. Kristýna Šmejkalová, Vít Reiner

starší: 1. David Hubička, Simona Dušková, Lucie Lacinová
2. Tereza Zelenková, Aneta Procházková, Anna Pecková
3. Natalie Zelenková, Elena Holubová
dospělí 1. Daniel Hadáček, Stanislav Kulanda, Filip Kakeš
2. Martin Palus, Jan Krůta, Jakub Kakeš
3. Pavlína Trinerová, Miluše Mackeová, Alena Pyšnová
V neděli 28. října jsme se zúčastnili oslav 100. výročí vzniku samostatné Československé
republiky. Položili jsme věnec k památníku obětem 1. světové války, kde sestra Olga
Trachtová Hadáčková připomněla významnou roli sokola při vzniku republiky. Poté jsem
měl tu čest, podílet se spolu se starostou, panem farářem a velitelem hasičů na zasazeni
památného stromu u hřbitova.
Další významný den 17. 11. jsme pořádali Drakiádu. Oproti minulým letům nám přálo nejen
počasí, ale i zájem místních občanů. Ve slunečném odpoledni bylo možno na obloze spatřit
až patnáct draků naráz. Komu byla zima, mohl se ohřát u ohně a zakousnout pečenou
bramboru.
V sobotu 24.11. se konal turnaj ve stolním tenise neregistrovaných hráčů. O pohár starosty
města se utkalo 24 hráčů. Hlavní trofej si odvezl Rys, druhý skončil Nevlida a třetí Macke M.
Od října začala pravidelná cvičení pro děti v tělocvičně ZŠ. Každou středu 16:15 až 17:00.
Dále občanům nabízíme pronájem sokolovny, kde jsou k dispozici tři stoly na ping pong.
Na závěr bych rád popřál všem veselé Vánoce a šťastný nový rok.
starosta T.J. Sokol Krásná Hora nad Vltavou

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Jedna rodina z Krásné Hory a dalších šedesát z Příbramska již dostalo finanční podporu nadace
Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným onemocněním. Díky
každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů – mohou všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce. Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je mnohem více. Rodiče
často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší snahou je, aby se tato informace co nejvíce
rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či
sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich
se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo vážné
onemocnění. Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem, které se potýkají se
vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl rakovinou jeden
z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než 5 643 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše
potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete přečíst
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáháte.

Informace z Místní akční skupiny Sedlčansko, o.p.s., (MAS)

MAS podporuje místní projekty, a to na základě své
strategie komunitně vedeného místního rozvoje. K
tomuto účelu máme k dispozici sumu 86 mil. Kč
celkových způsobilých výdajů. Podpora je poskytována
ze tří různých operačních programů: Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP), Programu
rozvoje venkova (PRV) a Operačního programu
zaměstnanost (OPZ). Více informací naleznete na
našich stránkách www.mas-sedlcansko.eu nebo
kontaktuje či navštivte Kancelář MAS v Petrovicích
vedle Obecního domu.
Na začátku roku jsme vypsali první dvě výzvy z
Operačního programu zaměstnanost (OPZ) s alokací 6 milionů korun. Výzvy z tohoto
programu jsou zaměřeny na podporu zejména ohrožených skupin žadatelů, a to především na ty
se ztíženým přístupem a možnostmi uplatnění na trhu práce jako jsou osoby ZTP, ženy
vracející se z rodičovské dovolené nebo osoby ve věku 55+. 1. výzva byla vypsána na podporu
sociálních služeb. Přihlásila se Farní charita Starý Knín s projektem S Farní charitou vždy „IN“
na rozšíření jejich služeb více do území Sedlčanska, a tento projekt již úspěšně realizuje. Ve 2.
výzvě byl vybrán projekt Třetí klíč k práci od Centra Petrklíč, z.s. v Sedlčanech. Cílem
projektu je řešení zaměstnanosti osob ohrožených na trhu práce, konkrétně pak osob pečujících
o děti do 15 let a osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené.
Zaměstnanost je podporována formou poradenství a rekvalifikačních kurzů. V případě zájmu o
zapojení do tohoto projektu kontaktujte Centrum Petrklíč. V roce 2019 plánujeme vypsání tří
výzev a to výzvu na podporu vzniku a provoz zařízení pro děti, které nahradí nedostatečné
kapacity školních družin, zajištění doprovodu dětí na zájmové aktivity, dětské skupiny a
příměstské tábory, dětské skupiny, výzvu na podporu sociálních služeb a komunitních center
v regionu MAS Sedlčansko, kde budou podporovány mzdy sociálních pracovníků v rámci
komunitních center dle zákona č. 108/2006 Sb., zejména odborné sociální poradenství a
nakonec výzvu na podporu sociálního podnikání v regionu MAS Sedlčansko, a to především na
vznik a rozšíření kapacity podniku a nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání - integrační sociální podnik.
Z operačního programu IROP jsme v roce 2018 vypsali dvě výzvy, a to výzvu č. 1 na podporu
vzniku komunitních center s alokací 21 milionů korun a výzvu č. 2 na podporu regionálního
školství s alokací 4 miliony. Míra podpory je 95 % způsobilých výdajů a to u všech žadatelů.
Do výzvy č. 1 se přihlásily dvě žádosti na vznik komunitních center v hodnotě cca 14,5
milionu, a to v Krásné Hoře v horním patře nad restaurací U Jana a v Kamýku, v objektu
bývalé vojenské jídelny vedle Kulturního domu. Komunitní centrum by mělo sloužit jako
víceúčelové zařízení pro občany města a stejně tak jako zázemí pro realizaci volnočasových
aktivit, kulturních a zájmových akcí, které vyplývají z tradic a zvyků místní komunity a je
bezproblémově dostupné všem občanům lokality. V rámci komunitního centra mohou být
poskytovány sociální služby a sociální poradenství. Vzhledem k zájmu ze strany žadatelů
plánujeme na začátku roku 2019 tuto výzvu zopakovat. Do výzvy č. 2 se nám přihlásily taktéž
dva projekty dohromady za 4 miliony korun. Jeden z nich by měl podpořit vybudování
technického ateliéru z bývalých dílen za kostelem v Krásné Hoře a druhý vybudování
přírodovědné učebny v základní škole v Kamýku. Projekty z obou výzev prošly kontrolou a
hodnocením na straně MAS a byly doporučeny ze strany MAS k financování. Nyní se budou
hodnotit na řídícím orgánu IROP. To, zda budou úspěšné, bude jasné zhruba v půlce roku 2019.
V druhé polovině roku 2019 je dále plánována výzva zaměřená na rozvoj sociálního podnikání
v území MAS.
Z operačního programu PRV jsme v roce 2018 vypsali jednu výzvu s alokací 19,4 milionu Kč.
Přihlásilo se nám 19 žádostí. Největší zájem byl o podporu rostlinné a živočišné výroby, kde
hodnocením MAS prošlo 12 žadatelů, z nichž již první mají z řídícího orgánu přislíbenou

dotaci. Další tři žádosti prošly hodnocením MAS v rámci podpory rozvoje nezemědělských
činností včetně cestovního ruchu a podpory zpracování zemědělských produktů. Zdaleka jsme
však nevyčerpali přidělenou alokaci na celé období.
Nejpozději na začátku roku 2019 bude vyhlášena výzva č. 2 PRV, v rámci které budou
přijímány žádosti do konce února 2019. Předpokládaná alokace pro tuto výzvu je 16,6 milionu
korun. Podpořit bude možné zpracování zemědělských produktů, rozvoj nezemědělských
činností včetně rozvoje cestovního ruchu, rekonstrukci a výstavbu polních a lesních cest včetně
souvisejících objektů a technického vybavení typu: obnova nebo oprava odvodnění lesních
cest, oprava krajnic, dále projekty zaměřené především na rekreační funkci lesa typu výstavba
naučných prvků (různé informační tabule s přírodními či kulturními zajímavostmi), fitness a
herní prvky nebo odpočinková stanoviště a projekty
Na území MAS Sedlčanska, se stejně jako v dalších regionech České republiky, realizuje
projekt na podporu vzdělávání, tzv. MAP. Ve spolupráci zkušených pedagogů a odborníků,
pracovníků různých regionálních organizací působících ve vzdělávací oblasti chce napomáhat
růstu úrovně vzdělávání v regionu.
Tematicky je projekt zaměřen na hlavní vzdělávací oblasti: čtenářskou a matematickou
gramotnost, ale i na další témata: řemeslnou a manuální zručnost dětí a žáků, žákovské
parlamenty, provázanost výuky s místem školy a regionu, a také PEPSI program, jehož první
písmena zahrnují následující oblasti: pedagogiku, psychologii, sociální pedagogiku a inkluzi.
Projekt podporují i uznávaní externí odborníci, ochotní poskytovat učitelům a rodičům
konzultace, vést semináře a dílny, pomáhat vyhodnocovat průběh projektu. Velký zájem je o
program podpory logických a deskových her. Lektorka projektu Vendula Vrzalová pomáhá v
několika školách s Kluby deskových her, vyjíždí do družin a pořádá herní odpoledne –
Deskohraní, střídavě v Petrovicích a Sedlčanech pro děti i jejich rodiče. Jednou ročně
organizuje v regionu velké Herní odpoledne se Světem deskových her, na který se sjíždí děti i
rodiče z širšího okolí. Od podzimu roku 2018 se rozjel i program pro rodiče, kteří mají hlubší
zájem podporovat rozvoj svých dětí. Proběhla první dílna s lektorkou Dianou Pinkasovou
v Centru Petrklíč v Sedlčanech, plánují se další dílny a také besedy a semináře na vzdělávací i
psychologická témata. Příští „dílna“ k tématu Jak připravit děti na základní školu s Evou
Zirhutovou se koná 14. ledna 2019 opět v Petrklíči. Kdo by měl zájem se zapojit, dveře jsou
otevřené. Informace o projektu můžou zájemci o naše aktivity najít na webových stránkách
MAS Sedlčansko a aktuální akce sledovat na Fb stránce MAP Sedlčansko. Nositelem projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro region Sedlčanska II je MAS Sedlčansko o.p.s. a jeho
partnerem je Obec Kamýk nad Vltavou.
MAS se věnuje i pořádání vánočních koncertů, letos proběhl v Krásné Hoře a Kamýku dne
8.12.2018, v září jsme jako již tradičně putovali za varhanami po 4 kostelích na území MAS.
Nabízíme služby pověřence GDPR, školení řidičů a mnoho dalšího.
Vše potřebné k získání dotace a realizaci Vašeho záměru naleznete na našich stránkách.
Za Kancelář MAS Vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku jen to
dobré.
Mgr. Jana Mašková, Ervín Haintz, MBA a Mgr. Jaroslav Kříž

