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Informace z radnice
Vážení občané, utekl další rok a zase jako vždy nás čeká jeho bilancování. V letošním roce se
podařilo opravit několik částí komunikací: Zhoř – Švastalova Lhota, Mokřice – Krašovice.
Některé zastávky dostaly nový kabát, ve škole vznikla venkovní třída, probíhá výstavba
nového bytového domu, začala stavba „Komunitního centra“ v budově bývalé restaurace „Na
sále“ a stavba „Technického ateliéru“ při základní škole. Díky dotaci zakoupilo město pro
SDH Krásná Hora nový dopravní automobil pro hasiče. Dále se zakoupilo mulčovací rameno
na traktor pro vysekávání příkopů. V současné době město kupuje bývalý statek na náměstí, na
který dostalo dotaci. Dotace byla přidělena na rekonstrukci budovy bývalého špýcharu pro
kanceláře městského úřadu, muzeum a depozitář.
V prostorách úřadu v zasedací místnosti vzniklo malé muzeum z období pravěku a středověku.
Nálezy pochází z Krásnohorska a jeho okolí. Občané se mohou kdykoliv v době otevření
úřadu přijít podívat.
Město oznamuje změnu ve vyhlášce o místních poplatcích. Každý poplatek od nového roku
musí mít svou vyhlášku. Vyhlášky i výše poplatků budou schvalovány na prosincovém
zasedání zastupitelstva. Oznámení o výši poplatku od 1.1.2020 bude zveřejněno na
informačních tabulích a úřední desce webových stránek města ihned po schválení.
Zastupitelstvo schválilo nový pohřební řád, platný od 1.1.2020, bude vyvěšen ve vývěsce na
hřbitovní zdi.
Ze zdravotních důvodů ukončila lékařskou praxi MUDr. Věra Čedíková. Od 9.12.2019 otevře
ordinaci nová lékařka MUDr. Kristína Marková, která bude ordinovat v podobných hodinách
jako MUDr. Čedíková.
V měsíci prosinci budou ordinační hodiny od 7,00 – 13,00 každý den, kromě středy a během
vánočních svátků bude otevřeno 23.12., 27.12. a 30.12. 2019 od 7,00 – 13,00 hod., další dny
v prosinci bude zavřeno. Od ledna bude MUDr. Marková působit i v Klučenicích a
v Drážkově, proto ordinační hodiny od ledna 2020 budou jistě upraveny.
Touto cestou bych rád poděkoval za dlouholetou obětavou práci paní MUDr. Čedíkové, která
kdykoliv ochotně a vstřícně každého ošetřila. Přeji jí brzké uzdravení a vrácení do spokojeného
rodinného života. Děkuji i panu Vladimíru Čedíkovi za spolupráci.
Dále bych chtěl poděkovat sdružení MAS o.p.s. za uspořádání zajímavého Krásnohorského
jarmarku a to 12. října 2019 na náměstí v Krásné Hoře. Hosté si mohli zakoupit farmářské
zboží, občerstvení, k dobré náladě zahrál harmonikář, zajímavostí bylo představení „Králičího
hopu“. Jarmarku přálo počasí a lidé odcházeli s dobrou náladou do svých domovů. Budu rád,
když se v této akci bude pokračovat.
Všem občanům přeji krásné Vánoce a do nového roku hodně štěstí, zdraví a pohody.
starosta města

FANTOM
14.12.2019
od 18,00 h.
hosté:
Nela
Duchačová
Nina
Fialová
Sbor
Mil-Roses
v kostele sv.
Mikuláše
v Krásné
Hoře n. Vlt.
Vstupné
dobrovolné

___________
24.12.2019
od 14,00 hod.
Vánoční
koncert
chrámového
sboru

Půlnoční mše
od 24.00 hod.
v kostele
sv. Mikuláše

Knihovna
Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba

od 23.12.2019 -31.12.2019 zavřeno
od 2.1.2020 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
23.12. – 27.12.2019 zavřeno
otevřeno 30.12.2019 do 12,00 hod.
31.1.2019 - 1.1.2020 zavřeno
otevřeno od 2.1.2020

Poplatek za psy
je splatný pro rok 2020 do 28.2.2020.
Oznámení o výši poplatku od 1.1.2020
bude zveřejněno na informačních tabulích
a úřední desce webových stránek města
ihned po schválení.

Poplatek za TKO pro rok 2020
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 28.2.2020 a 2. splátka
k 31.7.2020,
-pro ostatní 800,- Kč
za vlastníka
nemovitosti bez trvalého pobytu (rekreační
objekty, chalupy) a je splatný k 28.2.2020
za nemovitost a rok
Poplatek je možný uhradit na běžný účet
městského
úřadu,
číslo
účtu:
521713399/0800. Je třeba uvést variabilní
symbol, který můžete mít doma
z minulých let, pokud ho neznáte, rádi vám
jej sdělíme na městském úřadě, případně
na tel. 318 862 309.

Odvoz komunálního odpadu v roce 2020 bude prováděn ve stejných termínech
jako v roce 2019.
Odvoz v době vánočních svátků bude 23.12.2019 a 30.12.2019.
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 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.

Sběr použitého kuchyňského oleje
Kuchyňský olej nepatří do odpadů. Při zchladnutí v potrubí tuhne a je těžké jej odstranit, finančně nákladné je i
čistit kontaminovanou vodu. Nově budou zřízeny nádoby na použitý olej s nálepkou „kuchyňský olej“. Olej je
nutné doma slít do PET lahve, zavíčkovat ji a přinést do označené nádoby. Olej pak čeká ekologická likvidace.
Nádoby na použitý olej budou umístěny ve sběrném dvoře a u pošty.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1.1.2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas,
očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3.7.2011.

SVS
připomíná
chovatelům
povinnost nechat čipovat své psy do
konce roku
Majitelé psů v České republice mají čas do konce roku
na to, aby nechali svá zvířata u soukromého
veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu
2020 bude na základě novely veterinárního zákona
schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený
mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině, tedy v půl
roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to,
pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které
bylo provedeno před 3. červencem 2011. Státní
veterinární správa (SVS) aktuálně zveřejnila na svém
webu odpovědi na nejčastější otázky na téma
povinného čipování psů.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární
léčebnou a preventivní činnost, (jsou registrovaní u
Komory
veterinárních
lékařů
ČR: https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru).
Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky)
čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do
zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již
roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů
v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný
s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně
aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben
z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete
nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude
hrozit ve správním řízení uložení pokuty ve výši až 20 000
Kč.
Zavedení povinného označení všech psů by mělo do
budoucna především usnadnit identifikaci psů ze strany
kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů
a kontrolu dodržování stanovených předpisů chovateli.
Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často
znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování
problematických chovů velkého množství zvířat – tzv.
množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo
je jeho majitelem, což je přínosné v případech krádeží psů,
ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například
zaviní dopravní nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je
potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané,
řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší
naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než
neoznačený pes.
„Státní veterinární správa apeluje na chovatele, aby včas
navštívili se svým psem ošetřujícího veterinárního lékaře a
nechali psa čipovat,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk
Semerád. „Chápeme, že nová povinnost přinese sice
jednorázovou administrativní a finanční zátěž pro chovatele
ve výši stovek korun, nicméně její přínosy by měly být dle
našeho očekávání výrazně vyšší,“ dodal Semerád. Petr
Vorlíček, tiskový mluvčí SVS

Toulava otevře novou stezku
Pěší Stezka údolím Lužnice z Plané nad
Lužnicí do Týna nad Vltavou se má brzy stát
první dálkovou pěší trasou, která bude
zařazena na seznam nejlepších stezek
v Evropě.Turistická oblast Toulava s Klubem
českých turistů totiž připravuje právě tuto trasu
tak, aby jí byla udělena značka „Leading Quality
Trails Best of Europe“, tedy v překladu
„Stezky špičkové kvality, nejlepší v Evropě“.
Na Starém kontinentu je v současnosti 16
takových tras a to především v Německu, Řecku,
Rakousku, či Nizozemsku. V České republice to
bude úplně první stezka s tímto označením.
Značku uděluje Evropská asociace turistických
klubů – tedy jakýsi spolek klubů turistů
z jednotlivých evropských zemí. Na co se tedy
mohou turisté těšit? Na 55 km dlouhou pěší
trasu, která je rozdělena do 4 denních etap. Na
trase leží historická města Tábor a Bechyně,
zříceniny Příběnice a Dobronice, Stádlecký
řetězový most, zámek Koloděje nad Lužnicí, ale
především
překrásné
hluboké
údolí
Lužnice. Stezka se vine kolem skalních stěn i
tunelem ve skále, po starých cestách, které KČT
s podporou hraběte Harracha stavěl už v roce
1899, kolem mlýnů a peřejí .Aby mohla evropské
označení získat, musí splňovat řadu náležitostí,
které zaručí turistovi patřičnou kvalitu. A to
především – většina trasy jde mimo asfaltové
povrchy přírodními pěšinami, kde turista
nepotká automobil, po celé délce nabízí přírodní a
další atraktivity, člověk tu najde informace o tom,
kde se najíst a napít, kde přespat, a také má
možnost nechat si převézt svá zavazadla do
místa, kde bude nocovat. Stezka je vedena po
stávajícím značení KČT, které se kvůli certifikaci v
některých místech muselo upravit a přeložit na
jiné cesty.Celou trasou provedou také informační
cedule o zajímavostech kolem řeky (těch je
celkem 18), jejichž součástí je i vědomostní kvíz,
aby spolu turisté mohli během cesty soutěžit.
Jejich instalace právě probíhá. Duchovním
průvodcem na stezce se potom stal spisovatel
Zdeněk Šmíd (1937-2011), autor legendární
vodácké knížky Proč bychom se netopili, jehož
poetické citáty z knihy Lužnice-putování s řekou
provázejí turisty po celé trase. Citáty byly použity
se svolením syna pana Šmída. Projekt navazuje
na trasu Stezka
podél
Lužnice
nás spojuje, která
byla vyznačena od
pramene
až
k
soutoku
Klubem
českých turistů v
roce 2014. Trasa
na seznamu Best
of Europe bude finální čtyřdenní etapou této 230
km dlouhé trasy.Pokud vše půjde dobře a značka
kvality bude stezce udělena, Toulava ji oficiálně
otevře na jaře roku 2020 spolu se zástupci
Jihočeského kraje, který projekt "Stezka
Lužnice Toulavou" finančně podpořil, měst a
obcí a KČT, kteří se na úpravách stezky také
podíleli.

Výzva k podání žádosti o poskytování dotace z rozpočtu města na
vybudování čistírny odpadních vod
Zastupitelstvo města Krásná Hora nad Vltavou na svém veřejném zasedání dne 12.8.2019 schválilo
usnesením č. j. 690/2019 Pravidla pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Krásná Hora
nad Vltavou na vybudování čistírny odpadních vod pro vlastníky nemovitostí s trvalým pobytem na
území města, kde se nepočítá s městskou splaškovou kanalizací.
Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 činí výši 400 000,- Kč z rozpočtu města.
Maximální výše dotace činí 40 000,- Kč/nemovitost.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dní.
K žádosti o dotaci využijte formuláře umístěného na http://www.krasna-hora.cz/mestsky-urad/vyzvadotace-domovni-cistirny, při jeho vyplňování se řiďte Pravidly č. 1/2019 Města Krásná Hora nad
Vltavou, umístěné na stejných webových stránkách. V listinné podobě je možné formulář a pravidla
získat v účtárně městského úřadu.
Žádosti v rámci dotace budou přijímány od 1.1.2020 do 31.12.2020. V případě zájmu bude dotační
program pokračovat i v dalších letech. Pokud bude větší zájem v roce 2020, může dojít k navýšení
finančních prostředků v rozpočtu města (dle finančních možností města) nebo zařadit žádost do dalšího
roku.
Dokumentace k dotacím:
- Pravidla č. 1/2019 Města Krásná Hora nad Vltavou podmínek k poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu města na vybudování domovní čistírny odpadních vod
- Žádost o poskytnutí dotace
Vyplněnou žádost je nutné doručit s přílohami na Město Krásná Hora nad Vltavou.
Pokud potřebujete s vyplněním pomoci, dohodněte si schůzku na tel. 318 862 309.
Pravidla podmínek byla zveřejněna už v minulém zpravodaji z měsíce září 2019.
Městský úřad děkuje pořadatelům krásné sobotní akce „Zahájení adventu“. Dětem se povedlo
vystoupení před zaplněným kostelem a na prostranství před kostelem u vánočních stánků jste si mohli
zakoupit nádherné vánoční výzdoby a dobroty.

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 2020
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU PŘEJE VŠEM
RADOSTNÉ SVÁTKY A PO NICH POŽEHNANÝ, DOBRÝ A POKOJNÝ ROK 2020…

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

24.12.2019
25.12.2019
26.12.2019
30.12.2019
1. 1.2020

24,00 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin
9,30 hodin
P. ThMgr. Zbigniew Grzyb

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. 2019 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“.

Zprávy ze školy – listopad 2019
Krásné podzimní dny nás ukolébaly, že bude ještě dlouho podzim krásný. Najednou je
konec listopadu, podzim je pochmurný a než jsme se rozkoukali, máme ve škole za sebou první
čtvrtletí a těšíme se na vánoční prázdniny ☺ Zde je tedy několik informací z průběhu letošního
školního roku.
Letos jsme trochu pozměnili pedagogický sbor. V mateřské škole začala pracovat nová
asistentka pedagoga slečna Talaváňová ve třídě mladších školních dětí a u předškoláků na část úvazku
pracuje paní učitelka Lacinová. V rámci řízené činnosti jsou i u starších dětí dvě paní učitelky a mohou
se dětem více věnovat, pracovat individuálně nebo v malé skupince, zaměřit se více na logopedii apod.
V základní škole nově učí paní učitelka Strýčková, má spojené naše dvě nejmenší třídy, třetí a
čtvrtou. Na konci školního roku jsme se loučili s paní učitelkou Sedlákovou, takže ruský jazyk letos
vyučuje paní učitelka Zacharová. Paní učitelka Spálenská oproti loňskému školnímu roku má více
hodin angličtiny, učí angličtinu ve třech ročnících druhého stupně. Paní učitelka Balounová letos
dokončila vysokoškolské studium a jsme moc rádi, že s námi ve škole zůstává. Na začátku příštího
kalendářního roku se školní rozpočty začnou počítat podle nových pravidel, které naší malé škole úplně
nakloněné nejsou, ale zbylo nám pár hodin na zástupce ředitele, takže paní učitelka Vlčková od
letošního školního roku je na pozici zástupkyně ředitelky. Snad přece jen ten boj s administrativou
všeho druhu společně vybojujeme a zbude více času na plánování nových věcí, hledání příkladů dobré
praxe, zkušeností z jiných škol, společných školních akcí ..
Těšíme se, že od letošního školního roku budeme více využívat zahradu a venkovní třídu.
Děkujeme za pomoc rodičům při podzimní brigádě, kdy jsme připravili prostor pro vysázení vrbových
stavbiček. Tunýlek a dvě iglú na jaře obrostou a budou poskytovat místo na hry pro školku a menší děti
z družiny. V rámci brigády byla ještě založena hmatová stezka. Dále bude pokračovat výsadba kolem
plotu tak, aby už v jarním období prostředí zahrady bylo trochu odhlučněné od silnice a bylo na zahradě
příjemněji. Vybavení zahrady jsme doplnili několika novými lavičkami a další malé lavičky se právě
opravují. Zakoupili jsme také hezké lavičky před školu a doufáme, že dlouho vydrží.
V mateřské školce také už proběhlo několik plánovaných akcí, mimo jiné - ekologický program
Když se barví listí a Kdo mě chytí s lektorkou Fauny Hrachov, výchovný program Hornického muzea
Příbram Hry a hračky, dále Malé cirkusové představení. Odpoledne pak tvoření s rodiči, tradiční
vánoční fotografování pro celou rodinu, letošní první beseda s odborníkem, speciální pedagožkou.
V základní škole mimo jiné již v říjnu vyrazili žáci druhého stupně do Prahy na exkurzi.
Hlavním cílem cesty bylo samozřejmě Národní muzeum, které bylo po několika letech rekonstrukce
opět otevřeno. Předpokládáme, že v následujících letech bude toto muzeum cílem našich exkurzí častěji
pro první i druhý stupeň.
Letos jsme díky organizátorům Svatohubertské mše mohli zhlédnout další a poslední repliku
koruny Karla IV. – tentokrát Královskou korunu říše římské. Deváťáci opět připravili stručnou
prezentaci o historii koruny a doplnili přehled a informace o třech předcházejících korunách Karla IV.
Vy, kdo jste se byli podívat v kostele, jste všechny hlavní informace o korunách našli na informačním
panelu. Žáci naší školy si mohli korunu prohlédnout v pondělí dopoledne, než si jí šperkař pan Jiří
Urban odvezl. A kdo by si rád udělal pořádek v tom, jaké koruny jsme mohli v krásnohorském kostele
za poslední dva roky vidět, tak je to takto:
V roce 2017 byly vystaveny repliky dvou korun Karla IV. – Svatováclavská královská koruna (z roku
1346 – ta, která údajně měla být zčásti zhotovena z krásnohorského zlata) a ještě Římská císařská
koruna (tou byl korunován římským císařem v roce 1355).
V roce 2018 jsme viděli repliku Koruny lombardského krále – nejmenší ze všech korun (byl jí
korunován v roce 1355 předtím, než byl korunován římským císařem).
V roce 2019 jsme viděli Korunu římského krále (tou byl korunován v roce 1349). Replika této koruny
navíc byla vyrobena stejně jako ta původní. Opravdu na ní byly drahé kameny, navíc nádherně
broušené, vzácné antické gemy a kameje.
Jsme rádi, že naši žáci měli možnost repliky korun vidět a snad si ti starší v rámci přípravy prezentace
něco málo z historie uložili.
Ale nyní ještě k historii nedávné. Tak jako ve většině míst České republiky i u nás ve škole jsme
si připomněli 30. výročí Sametové revoluce. Nejvíce se tomuto tématu věnovali žáci 7. až 9. ročníku.
Opět jsme se zapojili do „Příběhů bezpráví“, což je projekt organizace Člověk v tísni, a mohli si
zapůjčit nový film Dopisy přes železnou oponu. Žáci viděli, jak se žilo ve východní a jak v západní
Evropě. Jen nevím, jestli si dokázali představit všechna omezení a strach, které v nás starších byly
zakořeněné. V druhé části odpoledne formou skupinové práce napříč těmito ročníky odpovídali

na připravené otázky, aby si uložili základní informace z tohoto už historického období. A třeba si o
tom s rodiči či prarodiči pak doma popovídali, abychom nezapomněli ..
A další plány na druhou část pololetí - hned po Vánocích pojedou na hory přihlášení žáci
druhého stupně, na Špičák na Šumavě. Druhý týden v lednu budou dopoledne jezdit do lyžařské školy
na Monínci děti z mateřské školy a nově i žáci prvního stupně. Rodiče využili možnosti blízkého
lyžařského areálu a svým dětem zaplatili patnáctihodinový lyžařský kurz. Vyučovat budou instruktoři
lyžařské školy a škola zajistí doprovod. Zaplníme skoro celý autobus a sníh na Monínci určitě bude.
Na závěr bych za naši školu chtěla popřát všem krásnohorským i okolním do nového roku
hlavně zdraví a spoustu životního optimismu. Děkujeme všem, kdo školu podporují.
ředitelka ZŠ a MŠ

Hasičské okénko
Blíží se konec roku a to je u hasičů období Výročních valných hromad, na kterých hodnotí svoji
činnost za uplynulý rok a plánují svoji činnost na příští rok. Letos jsou tato jednání o to
významnější, protože si hasiči budou volit nové vedení na příštích 5 let.
Nyní několik slov o hasičské činnosti od posledního vydání zpravodaje:
Výjezdy k požárům:
22.9. Požár trávy u Trhovek
30.9. Odklízení padlého stromu na silnici z Krásné Hory do Podmok
22.11. Požár bytu v Kamýku
25.11. Požár v areálu ZD Nechvalice
Od začátku roku jsme měli zatím 11 výjezdů.
Sportovní činnost:
28.9. Svatováclavský pohár 19. ročník: Zúčastnilo se 8 družstev mužů a 5 družstev žen. Zvítězili
muži z Kamýka a ženy z Kňovic.
Kulturní akce:
17.9. Pouťová zábava SDH Krásná Hora.
27.10. Položení věnce u pomníku padlých vojínů z 1. světové války.
2.11. Výlov rybníka v Mokřici pořádali hasiči z Mokřice.
10.11. Na pozvání jsme se zúčastnili Svatohubertské mše.
Pozvánky na kulturní akce pořádané v nejbližším období:
7.12. SDH Mokřice zve na Mikulášskou zábavu pro děti od 14,00 hodin a večer od 20,00 hodin
na Mikulášskou zábavu pro dospělé.
28.12. SDH Mokřice zve na tradiční Vaťákový ples.
18.1. SDH Krásná Hora zve na tradiční hasičský ples.
Na závěr chci poděkovat všem hasičkám a hasičům krásnohorského okrsku za jejich celoroční
činnost. Přeji jim šťastnou volbu nových funkcionářů v jejich sborech. Zároveň všem hasičkám a
hasičům přeji klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví do nového roku a mnoho hasičských
a osobních úspěchů v příštím roce.
Všem spoluobčanům hasiči děkují za přízeň, sponzorům za jejich příspěvky na činnost.
Přeji všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a úspěchů v novém
roce 2020.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS

Program kulturního domu Krásná Hora nad Vltavou
25.12. 2019
Myslivecký ples Svatý Jan
18. 1. 2020
Ples SDH Krásná Hora
8. 2. 2020
Ples TJ Krásná Hora
21. 2. 2020
Ples AK Příbram
29. 2. 2020
Dětský maškarní karneval
7. 3. 2020
Ples SDH Mokřice
Program kulturního domu Mokřice
7.12. 2019
Dětská Mikulášská zábava Boba a Toma
7.12. 2019
Mikulášská zábava Boba a Toma
28.12. 2019
Vaťákový ples

od 14,00 hodin
od 20,00 hodin

Již třetím rokem pokračuje na Sedlčansku a částečně i na Příbramsku projekt nazvaný Místní
akční plán vzdělávání regionu Sedlčanska, který je zaměřen na podporu spolupráce a zvyšování úrovně
vzdělávání v uvedených oblastech. Podobnou podporu vzdělávání může získat i dalších 150 regionů
v České republice. Určitě se zeptáte, jak se dá z regionální úrovně podpořit vzdělávání ve školách? Dá
a velmi konkrétně a cíleně. Nejvíce aktivit a finančních prostředků je věnováno na vzdělávání učitelů a
na jednání s odborníky (metodiky a didaktiky), na sdílení zkušeností na společných setkáních a na
zajištění spolupráce s externími odborníky.
Rodiče dětí na zapojených školách a vaše škola mezi zapojené patří, však již mohli postřehnout
řadu aktivit, které zde přímo probíhají. Abychom podpořili šikovnost ručiček našich nejmenších,
vyjíždí do školek odborné lektorky s šicím a dřevěným programem. Organizujeme vzdělávací dílny
pro vychovatelky školních družin, které jsou zaměřené na podporu řemeslné a manuální zručnosti a
kreativity. Děti na druhém stupni se účastní soutěže Dílenský výrobek, připravený týmem odborníků
na téma stejné pro všechny zúčastněné školy.
Některé školy regionu ověřují nové metody a pomůcky, které činí výuku zajímavější a
přitažlivější a pomáhají uspět i dětem, které v běžné výuce nevynikají. Připravuje je didaktička Eva
Zirhutová se svými spolupracovníky.
Další ze zajímavých aktivit je využití deskových a logických her zejména v matematice pro
rozvoj rozumových dovedností. S deskovými hrami vyjíždí lektorka Vendula Vrzalová také do družin
a mateřských škol a vede též herny v MC Petrklíč Sedlčany a v knihovně v Petrovicích, kam si v daný
čas mohou zdarma přijít zahrát děti i dospělí bez rozdílu věku.
Nabízíme programy i pro rodiče: výtvarné dílny (nejen s dětmi) vede v ateliéru ZUŠ Diana
Pinkasová, dílny se vzdělávacími a výchovnými tématy probíhají v MC Petrklíč.
Vedle našeho hlavního cíle „Úspěch pro každého žáka“ stojí podpůrný cíl „Bezpečné a
otevřené prostředí na školách“. Vzděláváme proto učitele i ředitele škol (probíhají každoroční setkání
vedení škol), spolupracujeme s renomovanými místními odborníky, ale také s lektory, kteří působí
mimo region a propojujeme jejich činnost se školami. V případě výchovných problémů se školy
mohou obracet na detašované pracoviště Střediska výchovné péče Dobřichovice v Sedlčanech, rodiče
také mohou najít podporu u odborníků z Farní charity Starý Knín. Jedná se o komplexní program
zaměřený na řešení těžkostí spojených se vzdělávacími a výchovnými problémy žáků a podporu jejich
rodin. Program stojí primárně na spolupráci realizátorů projektu MAP, zástupců škol, pedagogů,
regionálních psychologů, sociologů a speciálních pedagogů a
pracovníků místních subjektů (SVP, OSPOD...).
Výsledkem by měl být fungující systém, ve kterém ten, kdo
čelí nějaké překážce: výchovnému problému, těžkosti ve
vzdělávání (žák, učitel, rodič, ...) měl možnost se obrátit na
kompetentního člověka a s jeho pomocí a prostřednictvím různých
subjektů situaci řešit.
Další informace o projektu naleznete na stránkách nositele
projektu MAS Sedlčansko: www.mas-sedlcansko.eu/map2,
aktuální informace o aktivitách pro veřejnost na profilu Fb MAP
Sedlčansko a pokud Vás zajímá, co zajímavého se odehrává ve
výuce, využijte stránky výukového portálu UBU www.ucenibezucebnic.cz (spolek Místo pro život, z.ú.).

Provozní doba sběrného dvora:
Zimní provoz:
Letní provoz:

listopad – duben
vždy 1.sobota v měsíci 10,00 – 12,00 hodin
květen – říjen
středa
13,00 – 17,00
sobota
10,00 – 12,00

V neděli 10. listopadu mohli naši občané navštívit místní chrám sv. Mikuláše,
kde se konala slavnostní troubená Svatohubertská mše, při které byla
vystavena Římská královská koruna.
Římskokatolická farnost Krásná Hora nad Vltavou, Město Krásná Hora nad
Vltavou a Myslivecký spolek Jedlina pozvali občany do chrámu svatého
Mikuláše v Krásné Hoře nad Vltavou na slavnostní Svatohubertskou
troubenou mši svatou v neděli 10. listopadu 2019 od 10,00 hodin, kterou
celebroval Mons. ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, Th.D., světící biskup
pražský a generální vikář pražské arcidiecéze.
Slavnostní mše byla slavena ke cti patrona myslivců a lesníků. V průběhu
slavnosti byla vystavena kopie Římské královské koruny, jejímž nositelem
byl Karel IV. Originál je uchováván v katedrále v Cáchách. Karel IV.
navštěvoval náš kraj jako panovník i lovec. Např. podle zdejší tradice mu
poskytli krásnohorští měšťané cca 2,5 kg zlata na zhotovení Svatováclavné koruny. Název obce Hbity
je dle tradic odvozen od královy příhody na lovu, Na Valové hoře u nedaleké Tisovnice uvádějí ještě
turistické mapy z minulého století zříceninu loveckého, patrně dřevěného hrádku s příznačným
názvem Zvířenec. V listině Karla IV. lokalizované „Villa Dobrensis“ (na statku dobříšském) vydané
na loveckém hrádku Vargač, je prvně uvedena Dobříš jako korunní statek a je řada dalších, ať
doložených či tradovaných skutečností jeho vztahu ke zdejšímu
kraji – kdysi Podbrdské župě, jejímž správním centrem byl hrad
Vrškamýk, dříve zvaný Hunec.
Kopii vytvořil pan Jiří Urban. Tato koruna není rozložitelná, ale je
možné sundat náramek. Výroba koruny trvala přes 12 měsíců, je ze
stříbra a následně pozlacená, tak je i originál. Obvod je posetý
pravými drahokamy, dech se nám tají nad drobnými medailonky
s obličeji a postavami lidí.
Při bohoslužbě zazněla „Hubertská mše B dur“ od Dr. Petra Vacka, kterou provedl smíšený pěvecký
sbor Záboj Sedlčany, vedený sbormistryní Vladimírou Severovou a
doprovázený sdružením Povltavští trubači. Návštěvníci slyšeli troubenou
mši, doprovázenou sborem, pro mnohé krásný výjimečný zážitek.
Návštěvou nás poctili rytíři svatého Václava a rytíři Vojenského a
špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalemského. Průvod v čele
s ministranty, rytíři, hasiči a myslivci nám uvedl biskupa s naším páterem
do kostela. Během mše biskup hovořil o smrti a posmrtném životě.
Neopomenul zmínit krásu našeho kraje a příjemné ranní cesty do Krásné
Hory. Po mši, která trvala 1,40 hodin, před kostelem Povltavští trubači
předvedli krátký koncert svých skladeb, jako začátek a konec lovu, zahájení
přestávky při lovu, Halali a další. Poté se pozvaní přesídlili do místního
kulturního domu, kde následoval slavnostní oběd.
V 15,00 hodin v chrámu zazněl odpolední koncert smíšeného pěveckého sboru Záboj za klavírního
doprovodu Ing. Martina Severy. Zazněly církevní i světské skladby ze širokého žánrového spektra. Po
celou neděli byla Římská královská koruna vystavena pro veřejnost s pravidelným krátkým výkladem.
V pondělí dopoledne měly možnost místní školy, spolky a
skupiny samostatných prohlídek vystavené koruny s výkladem.
K této slavnostní příležitosti byly raženy medaile.
Karel IV. byl korunován šestkrát pěti korunami. V našem
chrámu už byla představena Svatováclavská, Císařská,
Lombardská a Římská královská koruna. Vzhled další koruny
nebyl dochován.
kronikářka města

Obec
Krašovice
Blíží se konec roku 2019 a tak je čas bilancovat a připomenout si události, které se v průběhu roku
uskutečnily. Co se v Krašovicích v roce 2019 konalo?
Jednoznačně největší akcí byly oslavy 800 let od první písemné zmínky o obci Krašovice. Oslavy se
uskutečnily 15.6.2019 v Krašovicích na návsi. V průběhu odpoledne se konala slavnostní mše, hráli
harmonikáři, vidět jsme mohli taneční vystoupení Country báby a nebo výstavu dobových fotografií. K
této příležitosti jsme vysadili i památeční lípu. Počasí této akci opravdu přálo a užili jsme si tak krásné
sobotní odpoledne. Večer se harmonikáři vyměnili s kapelou a začala taneční zábava. Tu nám sice
přerušila bouřka a výpadek elektřiny, ale i přesto kapela hrála a zpívalo se dlouho do noci.
V Krašovicích jsme před 2 lety obnovili tradici stavění májky. Tak i v roce 2019 se tato akce
uskutečnila. Při té příležitosti se potkali místní, poseděli u ohně, upekli buřty a popovídali si.
S koncem léta se konala i oslava ukončení léta, která se konala 31.8. a při její příležitosti jsme májku
porazili. Na návsi se točilo pivo a pekla se krůta. Na harmoniku nám zahrál i pan Hanzlík.
Už od léta jsme ladili další akci a to Polévkový festival. Letos jsme uskutečnili jeho nultý ročník, který
byl jen na zkoušku. Zajímalo nás, zda tato akce bude místní zajímat a zda vůbec někdo dorazí. Náves
nemáme tak velkou a tak jsme stanovili maximum 6 soutěžních týmů. Letos se soutěžilo o nejlepší
Sekyrkovou polévku.
Amatérské kuchařské týmy měly stanovený časový limit na vaření a dostaly základní suroviny.
Povinnou součástí byla i dřevěná sekyrka. Týmy musely připravit přibližně 5 l polévky v kotlíku na
ohništi přímo na místě. Jakmile bylo dovařeno, přišla na řadu ochutnávka a následně hlasování. Každý
návštěvník měl 1 hlas a vyhrál tým s největším počtem hlasů. Výherci získali zlaté medaile a zlatou
sekyrku. Celá akce byla zdarma a kuchařské týmy věnovaly do vaření jak čas, tak i další suroviny a za
to jim patří díky. Festival se navíc konal v krásnou podzimní sobotu a tak to
byla i hezká akce pro rodiny s dětmi.
A co plánujeme na další rok? První akcí roku 2020 bude opět stavění
májky, určitě zopakujeme i Polévkový festival – jeho nový koncept ještě
vymýšlíme. A další akce? Ještě uvidíme, ale těšte se.
Za spolek Přátelé Krašovic Jana Prošková
V neděli 1. prosince se v Krašovicích konalo slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Letos bylo výjimečné, rozsvícení doprovázely písně
koled a vedle stromku občané vytvořili krásný slaměný betlém v životní
velikosti. Před svatou rodinou odpočívají i dvě ovečky. Krašovice jsou
první naší obcí, kde krásně osvícený vánoční strom zdobí i betlém.

Něco z historie…
V blízkosti Krašovic býval malý lůmek na křemen.
Založen byl začátkem 20. století. V roce 1961 začaly RD
Jílové provádět průzkum ložiska. Je ražena štola
s několika překopy. Celková délka chodeb na 1. patře je
220 metrů. Byl ražen komín na povrch a pod štolovým
patrem 25 metrů hlubové slepé hloubení. Na něm překop, ale od dalšího
průzkumu bylo upuštěno. Nejkvalitnější křemen pochází z 1. patra. V levé
části ložiska byla vylámána komora 15x5x3metry, kde bylo v poslední etapě vytěženo přes 200 tun
křemene. Čistota křemene je okolo 97 %, při ručním třídění až 99 %. Rozměry ložiska jsou 80x50m a
mocnost 30 metrů. Nejčastěji je na ložisku křemen obecný nebo mléčný, ale nalezly se křemeny zcela
čiré v křišťálové kvalitě, ale i kouřové záhnědy. V některých žilkách byl zjištěn i
obsah zlata 2-6g/t. Dalším významným minerálem je
zde turmalín – dravit, hnědavě prosvítající. Další
minerály: arzenopyrit, skorodit a muskovit. Dnes je
do místa vstup zakázán a označen jako opuštěné
důlní dílo z roku 2001. Lokalita byla vedena též jako
zimoviště netopýrů, kterým zde byl ponechán otvor o průměru 20 cm.

ČERVENÝ mlýn u Krašovic
Červený mlýn se nachází na levém břehu
mělkého údolí potoka Brziny asi 1,5 km
východně od obce Krašovice. Mlýn je
opatřen napájecím rybníčkem a kamenné
sloupky stavidla jsou datovány rokem 1881.
Patří k nejstarším a největším v okolí. Vystaven byl
v sousedství tvrze krašovické, k níž se mlýn jako nerozlučná
součást počítal. Dle ústní tradice stával prý původní mlýn
,,Červený“ na loučce pod cihelnou Kabátovou, kde bylo objeveno pohřebiště předhistorické. Když pak
vyhořel, byl prý poněkud severněji jezuity na nynějším místě postaven.
Název je odvozen od zdejší krajiny bohaté na zlato. Tehdy bývala v původním mlýnu drcena červená
zlatonosná ruda z vrchu Roudnice. Červený mlýn býval mlýnem "panským". V roce 1544 jej zmiňuje
ve svém dědictví rytíř Jiřík z Krašovic v zápise o svém dědictví. Je to poslední mlýn na Brzině.
Nejdříve byl mlýn bez názvu. První písemná zmínka „Červený“ se vyskytuje r. 1683 v gruntovní knize
krašovické, kde se praví: ,,Roku 1683 koupil Tomáš Bartůněk od vrchnosti louku pod Červeným
mlýnem, ježto při své chalupě dosud žádného palouku neměl“. Mlýn měl i svůj znak, který je datován
r. 1505 a je v úvodu článku.
Teprve r. 1725 se uvádí v purkrechtní knize krašovické mlynářka „Marina Dlouhá“. Panským mlýnem
byl až do poloviny 18. století. Roku 1751 prodala jezuitská vrchnost ,,Červený“ mlýn mlynáři
Václavu Dlouhému, jehož předkové snad po staletí konali služby mlynářské vrchnosti v Krašovicích.
Po Václavu Dlouhém hospodařil ve mlýně syn Matěj Dlouhý, ten rozšířil mlýn o pilu.
Rodina Dlouhých měla mlýn „Červený“ nejméně 150 let. Poslední z toho rodu Josef Dlouhý, prodal
mlýn, šenkýři z Petrovic Josefu Krbcovi r. 1837, který však jej za 2 léta prodal. Od té doby měnili se
několikráte majitelé. Od 8. května 1871 náležel ,,Červený“ mlýn rodině Slabových, která majetek
značně rozšířila a zvelebila. Místo tak zvaného třetího složení a stup zřídila umělecké a válcové stroje,
vystavěla sušárnu na ovoce, zavedla vodu železnými trubkami do celého stavení, chlévů a zelinářských
zahrad. Václav Slaba doplnil mlýnské zařízení novými stroji válcovými k výrobě jemných obilných
produktů, opatřil mlýn elektrickým světlem a dvěma hromosvody, mlýn měl 2 kola, dvoje válce,
francouzský a český kámen a loupačku. Mlátil a řezal vodním pohonem. Rod Slabů patřil k nejstarším
rodům v naší krajině.
(Sedlecko, Voticko, Sedlčansko, Č. Habart)
V Červeném mlýně se narodil redaktor měsíčníku „Sedlčanský kraj“ pan Jiří Pavel Slaba, redakce
měsíčníku: „Červený mlýn“ Krásná Hora u Sedlčan.
Pan Slaba se narodil 29. června 1908 v Červeném mlýně, navštěvoval reálku dr. A. Hejduka v Písku.
Oblíbil si historii, kterou přednášel a začal psát. Bohužel musel zanechat studií a vrátit se na Červený
mlýn, kde redigoval měsíčník a psal reportáže ze svých cest. Byl zakladatelem, majitelem,
vydavatelem a odpovědným redaktorem Sedlčanského kraje v jedné osobě. Jeho články se mohly
nalézt i v Mlynářských novinách, Mladém venkově, v Listech milevského kraje, Vltavských proudech,
Lidovém deníku, Našem kraji, Rolnických listech i v Ohníčcích mládí. Časopis „Sedlčanský kraj“
vyšel poprvé 10. srpna 1934 a byl politicky i finančně nezávislým na jakékoliv politické straně nebo
finanční skupině. Stal se tlumočníkem potřeb okresu, iniciátorem kulturního dění i hospodářského
vzestupu a informátorem života okresu. Pan Slaba vydával listy z vlastní touhy po novinářské činnosti
a pro potřeby opomíjeného regionu. Podařilo se mu získat kulturní pracovníky nejen ze Sedlčanska, ale
i z Táborska či Voticka. Listy byly kvalitní a čtenářsky přitažlivým regionálním časopisem. Byl
vydáván jednou za měsíc na šesti stránkách, nesl podtitul Nezávislý list hájící zájmy Sedlčanska,
Sedlecka a Voticka. Přestože měly listy dobrou úroveň a čtenáři byl žádán, nevycházel ani celé čtyři
roky. V roce 1937 se uvolnilo místo redaktora v oblíbeném táborském listě, který vycházel pod
názvem „ Český jih“. Pan Slaba odchází na funkci redaktora do Tábora. Poslední číslo tehdejších listů
vyšlo 3. prosince 1937. Znovuzrození „Sedlčanského kraje“ se uskutečnilo na
počátku 90. let minulého století. Listy stále vychází jako týdeník. Zpočátku
vycházela i dvě čísla týdně.
kronikářka města
Zakladatel Sedlčanského kraje J. P. Slaba na svatební fotografii.

