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Informace z radnice
Vážení spoluobčané, opět nám utekl kalendářní rok a jako vždy
nás čeká jeho bilancování. Letošní rok se nesl v duchu
rekonstrukcí a oprav městských budov, což většina občanů
postřehla. V současné době se měnila střešní krytina na budově
pošty, kam přes popraskaný šindel zatékalo do podkrovního
bytu. S tím se vyměnila i střešní okna a jedno okno bylo přidáno.
Hned naproti došlo k výměně střešní krytiny na hospodářské budově u restaurace Na sále, v levé části
budovy by měla v příštím roce vzniknout lékárna. Další výměna střešní krytiny a nové oplechování oken
nástaveb probíhá na městských bytových domech na sídlišti. S touto akcí dojde k rekonstrukci balkónů,
výměně zábradlí a dlažby. Dále by mělo dojít k zateplení všech štítových stěn. Děkuji nájemníkům za
trpělivost a shovívavost při rekonstrukci budov. Stavební firmu honí nejen prozatím pěkné počasí, ale i
termín dokončení stavby, proto stavební práce probíhají i o víkendech. Bohužel celý adventní čas
prožívají obyvatelé bytů se zvuky kladiv a vrtaček, přesto děkuji za pochopení. Do podkrovních bytů
dlouhá léta zatéká, palubky okolo oken odpadávají, zateplení zmizelo, oprava střechy byla nutná. Město
na rekonstrukci získalo dotaci od Ministerstva financí ve výši cca 78 % z uznatelných nákladů. Celá
akce by měla být dokončena do 31. března 2021.
Další velkou akcí je úprava tvrze na náměstí, kde také v současné době probíhá výměna střešní krytiny.
Spolu s ní musel být rozbourán a nově vystavěn komín, který má dva obrovské sopouchy a ty se musely
znovu vystavět. Dnes se můžeme podívat na krásný bílý komín vyčnívající ze střechy. Ve vnitřních
prostorách už je vše vybouráno, rozvedena elektřina, voda, odpady a hotovy omítací práce. Do Vánoc
bude vylit čistý beton na podlahách a hrubé vnitřní práce budou hotovy. Budova je kulturní památkou,
proto se musí každá činnost konzultovat s Národním památkovým ústavem, nakonec snad bude tvrz
chloubou našeho náměstí. Ve dvoře tvrze probíhá tesání kopie korce akademickým sochařem.
V měsíci září došlo k instalaci přístřešků s nádobami pro tříděný odpad
téměř ve všech obcích a mnoha částech Krásné Hory. Za hezké přístřešky
můžeme poděkovat krásnohorské firmě HOZ, stavební firmě Diviš a
Ministerstvu životního prostředí, program OPŽP, za dotaci ve výši 85%
z uznatelných nákladů. U přístřešků docházelo k doasfaltování, a proto
někde došlo i k opravě komunikací. Některé přístřešky budou ještě
dodělány mimo dotaci, a to na sídlišti a v Koutech. Tento měsíc byl též
zkolaudován technický ateliér, ke kterému v posledních týdnech bylo
přivedeno nové elektrické vedení, proto byla ulice u městského úřadu a mateřské školy uzavřena,
probíhaly zde výkopové práce. Na technický ateliér poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj dotaci
z IROPu ve výši 95% z uznatelných nákladů a bude sloužit jako nový prostor pro mateřskou školu,
družinu i pro žáky ZŠ pro pracovní a tvůrčí činnosti.

Kdo si chodí zasportovat na hřiště, nepřehlédl nové
workoutové a dětské hřiště na okraji cvičného
fotbalového hřiště, na které město získalo dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj z Podpory obnovy a
rozvoje venkova ve výši 70% z uznatelných nákladů.
Doufám, že se hodně občanů bylo podívat u našeho
významného kamene Viklan, kde si můžete odpočinout
na příjemném posezení a začíst se do informačních
tabulí. Projekt byl podpořen 100% dotací SZIF.
Komunitní centrum se bohužel z důvodu covidových opatření nemohlo otevřít, ale bylo podpořeno
dotací z Ministerstva pro místní rozvoj z IROPu ve výši 95% z uznatelných nákladů.
V červenci otevřela dveře nově opravená restaurace Na sále, která nás překvapila nejen milým a
usměvavým personálem, ale i dobrým jídlem. Teď prožívají těžké období, přeji jim už žádné nucené
zavírání a spoustu spokojených návštěvníků. Den otevřených dveří komunitního centra se konal
v sobotních dopoledních hodinách o pouti, překvapil nás velký zájem občanů a radost z nových prostor.
Tento den byl uspořádán i krásnohorský jarmark, který se vyvedl. Lidé odcházeli spokojeni do svých
domovů s dobrou náladou.
Mnoho občanů si všimlo, že na jižní straně náměstí jsou na chodnících barevné značky, které vyznačují
nové vedení elektřiny pro tvrz a restauraci Na sále. V současných dnech tedy dochází k vybagrování
chodníků na jižní a východní straně náměstí. A když už bude bagr na náměstí, bude vybagrována severní
i západní strana náměstí a venkovní elektrické vedení bude schováno do zemního kabelového vedení.
Doufám, že práce budou probíhat rychle a nebude tak docházet k velkému omezení parkovacích míst a
chodníků. Děkuji za shovívavost všem občanům a majitelům rodinných domů na náměstí.
Zdravotní středisko dostalo nové protihlukové dveře do ordinací, v základní škole došlo k výměně
vnitřních dveří v původní budově školy. V jarních měsících bylo opraveno sociální zařízení v kabinách,
v letních měsících došlo k výstavbě hasičské zbrojnice ve Vleticích. V některých obcích se zřídila nová
solární svítidla veřejného osvětlení. Mnoho nájemních bytů přechází na elektrické vytápění, rozdíl ceny
za navýšení hlavního jističe hradí město.
V letošním roce Krásnou Horu na náměstí zdobí krásný vzrostlý vánoční strom. Za výzdobu děkuji
všem zúčastněným, kteří se sami nabídli, že se o výzdobu vánočního stromu postarají. Tímto bych jim
rád poděkoval, výzdoba se povedla, těší mě spokojený ohlas občanů.
A co nás čeká příští rok? Město zažádalo o dotaci na opravu hřbitovní zdi a márnice, která nám byla
přidělena. Stále budou probíhat práce v budově bývalého statku, který by dle předpokladů mohl být po
prázdninách hotový. Ve stodole čp. 14 naproti poště vznikne lékárna. Připravujeme projekt na opravu
staré líhně, kde plánujeme ubytování pro seniory. Dále bychom chtěli začít s budováním vodovodu, na
který již máme zpracován projekt. K tomu máme nalezen záložní zdroj pitné vody a chtěli bychom
vybudovat nový vrt a jeho napojení na stávající vodovod. Bude probíhat schvalování územního plánu,
který je téměř dokončen a připraven na projednávání. Na Malém náměstí plánuje ČEZ rekonstrukci
elektrického vedení, venkovní elektrické vedení půjde do země. S tímto má město zájem provést v těchto
místech výstavbu vodovodu.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a klidné Vánoce a do nového roku 2021 Vám přeji hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti.
starosta města

Poplatek za psy je splatný pro rok 2021 do 28.2.2021
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí v Kč:
Za jednoho psa v rodinném domě
Za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě téhož držitele
za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší
65 let
Za jednoho psa v bytovém domě
Za druhého a každého dalšího psa v bytovém domě téhož majitele
Za psa v bytovém domě jehož držitelem je osoba starší 65 let
Za druhého a dalšího psa téhož držitele, která je osoba starší 65 let
Za jednoho psa určeného k hlídání objektů nesloužících k bydlení
Za druhého a každého dalšího psa určeného k hlídání objektů
nesloužících k bydlení

120
180
120
180
500
600
200
300
120
180

Odvoz komunálního odpadu v roce 2021 bude prováděn ve stejných termínech
jako v roce 2020.
Odvoz v době vánočních svátků bude 21.12.2020 a 28.12.2020.
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 1 000,- 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. Olej je nutné doma slít do PET lahve, zavíčkovat ji a přinést do označené nádoby.
Olej pak čeká ekologická likvidace.
Nádoby na použitý olej jsou umístěny ve sběrném dvoře a u pošty.

Pozor - od roku 2021 dochází ke zvýšení poplatku za TKO
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo výši poplatku za odvoz komunálního odpadu pro rok
2021 ve výši 850,- Kč na poplatníka, což znamená:
- osoby s trvalým pobytem ve městě ve výši 650,- Kč za osobu a rok (850,- Kč se slevou 200,Kč za trvalý pobyt)
- rekreační objekty (stavby, byty bez přihlášených osob) ve výši 850,- Kč za nemovitost a rok
- podnikající fyzické osoby a organizace ve výši 70,- Kč + DPH za odvoz jedné nádoby
(popelnice 110 l).
Důvodem bylo, že letošní rok skončí u odpadů v červených číslech. Náklady na uložení na
skládku stále rostou a každým rokem se bude zdražovat do neúnosných čísel. Proto je nutné velmi
poctivé třídění odpadů.
Vyčíslení příjmů a výdajů prozatím za rok 2020:
Celkem příjmy
Celkem výdaje bez investic:
Doplatek města 314 538,17 Kč k 10.12.2020

1 447 684,18
1 762 222,35

Předpoklad na rok 2021: výdaje předpoklad 1 700 000,Poplatníci 1053 obyvatel + 300 rekreačních objektů = 1 353 ks = 1 256,- Kč/ na poplatníka

Poplatek za TKO pro rok 2021 je splatný:
-pro trvale žijící občany 650,- Kč za osobu a rok (po slevě 200,- Kč z 850,- Kč na poplatníka) ve
dvou splátkách a to 1. splátka k 28.2.2021 a 2. splátka k 31.7.2021,
-pro ostatní 850,- Kč za vlastníka nemovitosti bez trvalého pobytu (rekreační objekty, chalupy) a je
splatný k 28.2.2021 za nemovitost a rok.
Poplatek je možný uhradit na běžný účet města, 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.
Chválíme ty občany, kteří třídí odpad a prosíme zbývající občany o třídění odpadů a
rozkládání papírových krabic.

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 2021 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.krasnahora.cz/mestsky-urad/vyzva-dotace-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 1.1.2021 do 31.12.2021. V případě zájmu
bude dotační program pokračovat i v dalších letech. Pokud bude větší zájem v roce 2021,
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 již ve starším vydání zpravodaje z měsíce září 2019.

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 2 0 2 1

Provozní doba sběrného dvora:
Zimní provoz:

listopad – duben
vždy 1.sobota v měsíci 10,00 – 12,00 hodin
středa 14,00 – 16,00 hod.

Letní provoz:

květen – říjen
středa
13,00 – 17,00
sobota 10,00 – 12,00

ZD Krásná Hora nad
Vltavou, a.s. nabízí
k zakoupení dárkové
poukazy do firemní
prodejny masa v různých
hodnotách.

Sběrný dvůr bude mít zavřeno od 23.12.2020 do 5.1.2021.
Otevře se opět ve středu 6.1.2021 v obvyklých hodinách.

Městský úřad v Krásné Hoře nad Vltavou bude
Knihovna
uzavřen od 22.12.2020 do 3.1.2021 mimo
pondělí 28.12.2020, kdy bude mít úřední Krásná Hora nad Vltavou
Provozní doba
hodiny od 8,00 – 13,00 hodin. Od 4.1.2021 bude
otevřeno v obvyklých hodinách dle platného od 23.12.2020 -31.12.2020
zavřeno
vládního nařízení.
od 4.1.2021 otevřeno

Z Farního úřadu
Milí čtenáři Zpravodaje, milí farníci,
prožíváme čas, který je na naší severní polokouli obdobím dlouhých nocí, a tak je atmosféra adventu a
Vánoc dokreslována úchvatnou hrou světla a tmy. Advent je spjat se smířením ducha, příslibem a
nadějí. Je časem očekávání a příprav, kdy se celá církev připravuje na oslavy příchodu Krista na tento
svět (adventus =příchod), a také vyhlíží jeho příchod na konci věků.
Asi si kladete otázku, jak se na takový příchod Krista připravit. Nebudu se dlouze rozepisovat, nebudu
Vám dávat tisíce rad. Jen připojím modlitbu sv. Františka, která přesně vystihuje, kam bychom mohli
směřovat své kroky ke změně postojů, nálad, myšlení a chování, abychom mohli tento PŘÍCHOD
očekávat s upřímnou radostí…
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.
Přejeme Vám všem pokojné a požehnané Vánoce.
Aby Vaše životy byly plné lásky, pochopení, pokory, zdraví a štěstí.
Aby Vaše každodenní cesty bez ohledu na ujeté vzdálenosti byly
zakončeny jen a jen šťastnými dojezdy.
Aby všude vládl smích a dobrá nálada.
Aby byl mír.
Aby bylo prostě dobře.
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KRÁSNÁ HORA NAD VLTAVOU PŘEJE VŠEM
RADOSTNÉ SVÁTKY A PO NICH POŽEHNANÝ, DOBRÝ A POKOJNÝ ROK 2021…
Jestli budou povoleny??

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

24.12.2020
25.12.2020
26.12.2020
27.12.2020
1. 1.2021

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

Konání bohoslužeb závisí na platnosti celostátních covidových opatření.
P. ThMgr. Zbigniew Grzyb
PODĚKOVÁNÍ
Automotoklub Milevsko jako pořadatel již tradiční jízdy veteránů pod názvem „Veteráni
Prvomájových Petrovic“, která se ze známých důvodů letos mohla uskutečnit až 4. července, si
dovoluje touto cestou poděkovat všem pořadatelům a organizátorům v Krásné Hoře a
v Klenovicích.
Bez všech těchto ochotných a obětavých lidí by nebylo možné tuto akci, která si podle zvyšující
se účasti získává na stále větší oblibě, vůbec uskutečnit.
Zvláštní poděkování patří Městu Krásná Hora nad Vltavou a všem dalším sponzorům, kteří se
podílejí na velmi náročné akci po finanční stránce.
Ještě jednou všem zúčastněným srdečně děkuji, přeji hezké a klidné prožití svátků vánočních a
spokojený rok 2021. Za AMK Milevsko Šrůt Jaroslav

Hasičské okénko
Opět se blíží konec roku a to je u hasičů období hodnocení činnosti za uplynulý rok a plánování
činnosti na rok 2021. Připravují se výroční valné hromady jednotlivých hasičských sborů.
Bohužel v letošním roce je naše činnost poznamenaná pandemií Covidu-19 a tak většinu naší
naplánované činnosti jsme nemohli uskutečnit. Věřím proto, že příští rok bude pro naši činnost
příznivější a podaří se nám všechny plány uskutečnit.
Činnost, která se nám podařila uskutečnit:
V zimním období to byly plesy SDH Krásná Hora a Mokřice, dále to byly v Mokřici letní zábavy
na parketu. Některým sborům se podařilo uspořádat letní posezení pro své členy a rodinné
příslušníky, ve Vleticích se podařilo uspořádat oslavy 800 let Vletic a 70 let SDH Vletice. Dále
sbory podle svých možností dělaly brigády na úpravu svých zbrojnic, popřípadě na zlepšení
prostředí v jednotlivých vesnicích.
Z hasičské činnosti se podařila noční soutěž v Mokřici 15.8. a Svatováclavský pohár v Krásné
Hoře 26.9. Jednalo se již o 20. ročník, bohužel celá soutěž byla provázena nepřízní počasí. Celý
den nám propršel, proto byla účast velmi slabá, zúčastnilo se 7 družstev mužů, zvítězili muži ze
Skalice a 1 družstvo žen z Kňovic.
Výjezdy zásahové jednotky od 1.1.2020 do 30.11.2020:
10.2. odstraňování spadlých větví ze silnice směr Krašovice
14.6. čerpání vody ze zatopené garáže v Klučenicích
20.6. čerpání vody z přetékajícího rybníka v Klučenicích
28.8. odstranění padlého stromu v Krašovicích
24.11. požár dřeva a automobilu ve Velké
Na závěr chci poděkovat všem hasičkám a hasičům Krásnohorského okrsku za jejich činnost,
kterou vykonali i přes nepřízeň osudu. Všem hasičům přeji klidné prožití vánočních svátků se
svými rodinami, hodně zdraví do nového roku a příznivější rok pro činnost.
Všem spoluobčanům hasiči děkují za přízeň, sponzorům za jejich příspěvky na činnost. Přeji
všem občanům krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti a ukončení
pandemie Covidu-19, aby rok 2021 byl pro nás všechny příznivější.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS

Firma FEKORB nabízí odvoz sypkých materiálů, vyvážení jímek a septiků. Odvoz firma provádí
třístranným sklápěčem LIAZ 9t.

Zprávy ze školy – prosinec 2020
Ve zpravodaji, který vycházel na konci srpna, jsme si přáli, aby letošní školní rok
probíhal pokud možno klidněji, než druhé pololetí předcházejícího školního roku. Bylo to
však jinak, a kdy se vrátíme k běžnému školnímu roku, kdo ví ..
Ani naše Balonková slavnost, kterou vítáme nové děti ve školce a ve škole
neproběhla jako obvykle. Přivítání nových dětí ve školce se odehrálo v mateřské školce, ale soutěže a
dárečky samozřejmě byly. Prvňáčky jsme přivítali jako obvykle na hřišti pod školou, aby mohli přijít i
rodiče. Deváťáci připravili program jako každý rok, ale vše se událo bez účasti dětí a rodičů z dalších
tříd, abychom nevytvořili velkou skupinu  Přesto si myslím, že všichni naši nováčci si přivítání užili,
a příště se budeme moci vrátit k naší velké balonkové slavnosti.
Na začátku školního roku jsme měli naplánováno několik úkolů a organizačních kroků, neboť
jsme se museli připravit na případné zhoršení epidemiologické situace a přechod na distanční
vzdělávání. Jak rychle se zhoršila situace s onemocněním Covid-19, víme všichni. Distanční vzdělávání
přišlo, jen jsme si nemysleli, že to bude tak rychle. A že to bude u nás ve škole takový šrumec, to už
nás vůbec nenapadlo ..
Od začátku září jsme přešli na elektronickou žákovskou knížku (i když se zatím neznámkovalo),
do které má každý rodič pod svým heslem přístup k informacím týkajícím se průběhu výuky –
hodnocení, známky, omlouvání, rozvrh, suplování. A zároveň můžeme potřebné informace sdělovat
rodičům emailem. Pokud někdo nemá přístup na internet, známky a hodnocení dostanou žáci
pravidelně vytištěné. Svůj přístup mají samozřejmě do systému i žáci, kteří mají zároveň založený svůj
školní email, na kterém komunikují s učiteli, pokud je třeba.
Na původních webových stránkách však nebyl dostatek prostoru pro vytvoření emailových
adres pro všechny žáky, a ovládání stránek již nebylo vyhovující. Z těchto důvodů jsme nechali
vytvořit nové školní webovky. Nakonec se podařilo na původní doméně – takže odkaz
www.skolahora.cz zůstává, zůstávají i pracovní adresy zaměstnanců a adresy žáků mají jednotně
nastavený formát emailové adresy.
Se žákovskou jsme se popasovali v první polovině září, ve druhé polovině září pak nás ještě
čekala nahlášená kontrola ČŠI. Přechod na nové webovky a zavedení nového systému na distanční
vzdělávání bylo v plánu na konec září a začátek října. Plán nám ovšem dost zásadně narušilo
onemocnění pedagogů ve škole i ve školce. V pátek 2.října už byla nemocná více jak polovina
sborovny a musela jsem vyhlásit ředitelské volno, protože zdravých učitelů nás ve škole moc nezbylo
☺ Od 5.října do 12.října KHS Příbram uzavřela školu z důvodu nemoci pedagogického sboru. Mezitím
se objevila nemoc i mezi pedagogy MŠ, takže KHS Příbram vyhlásila karanténu i v mateřské škole.
Karanténa ve školce byla do 19.října. Přehled nemocných zaměstnanců, případně zaměstnanců v
nařízené karanténě byl v průběhu října dost dlouhý. Základní školu jsme tedy po karanténě otevřeli
13.října a celostátně se školy uzavřely 14.října. Přechod na distanční výuku jsme řešili v době, kdy ještě
byla část pedagogů na nemocenské, takže v době od 14.října do 23.října byla distanční výuka
v omezeném režimu – online hodiny byly pouze na druhém stupni, první stupeň pracoval hlavně podle
týdenních plánů a komunikace paní učitelek s rodiči emailem.
Během prodloužených podzimních prázdnin, kdy jsme konečně byli všichni zdrávi a vyřešili
neočekávané komplikace s přechodem na nové prostředí webovek, jsme mohli absolvovat vzdělávání
v novém systému MS Teams, které bude i nadále naší hlavní komunikační platformou nejen v rámci
distančního vzdělávání. V tomto prázdninovém týdnu se všichni učitelé snažili co nejvíce proniknout
do nového komunikačního systému, aby vzdělávání na dálku mohlo probíhat co nejintenzivněji.
Po podzimních prázdninách od pondělí 2.listopadu i za pomoci rodičů mohli na distanční výuku
v prostředí MS Teams, včetně doporučeného počtu online hodin přejít žáci od 4.ročníku a v průběhu
týdne pak i žáci 2. i 3.ročníku. Prvňáčci měli vlastní zjednodušený model komunikace s paní učitelkou.
Vzhledem k tomu, že se nám v červnu a září podařilo nakoupit další nové ipady a notebooky,
mohli si učitelé vyměnit starší notebooky za nové, žákům hlavně na prvním stupni jsme mohli zapůjčit
ipady, aby pro ně připojení na hodiny bylo jednodušší. Mohli jsme zapůjčit notebooky i žákům na
druhém stupni, kdo potřeboval, dostal i vytištěné pracovní listy.

Se zavedením nového prostředí pro online výuku nejvíce pomohli náš školní správce sítě a
technický poradce p.uč. Švec a zástupkyně p.uč. Vlčková. Pochvalu si však zaslouží celý pedagogický
sbor včetně asistentek a paní vychovatelky. Všichni se maximálně snaží pracovat v novém prostředí,
maximálně využívat možností, ve sborovně probíhá spolupráce a sdílení, jak se co dělá, jak to
funguje...
Všichni už zvládli spoustu nových dovedností. Velké poděkování patří samozřejmě i rodičům,
zejména mladších dětí, za velkou pomoc při vypracování úkolů i za pomoc při připojení na online
hodiny. Snažili jsme se, aby nikdo ze žáků nezůstal v průběhu distanční výuky mimo, paní učitelky
poskytovaly zpětnou vazbu, případně individuální konzultace.
V současné době jsme rádi, že můžeme být ve škole. Zejména pro nejmladší žáčky toto období
bylo hodně složité, obtížné i pro rodiče. Úplně optimální v současné době není střídání části dětí
druhého stupně na prezenční a distanční výuce, ale co se dá dělat. Snažíme se maximálně dodržovat
hygienická nařízení, omezit setkávání tříd mezi sebou, omezit setkávání na obědě, větráme, nosíme
roušky, myjeme si ruce, nezpíváme, necvičíme, ... Ale jsme rádi, že většina dětí může být ve škole a
zatím jsme skoro všichni zdrávi. Jelikož již proběhlo první čtvrtletí školního roku, třídní učitelé nabídli
rodičům i online setkání nad hodnocením práce žáků a případně v minulém týdnu individuální schůzky
ve škole.
V mateřské škole, která také byla v říjnu v karanténě, probíhala částečně distanční výuka i pro
předškoláky. Pak i v období, kdy ve třídě předškoláků chyběla více jak polovina dětí, paní učitelky na
webové stránky připravovaly pro děti podklady na možné procvičování. V průběhu měsíce listopadu
však většina dětí do školky chodí a jsou skoro také všichni zdrávi. Ve školce zvládli v omezené míře
několik akcí např. i Martin na bílém koni přijel, svatomartinské rohlíčky se pekly. Proběhlo
předvánoční fotografování, ale také bez rodičů. I Mikuláš přišel, ale čerti naštěstí zřejmě měli
karanténu, takže nedorazili. A ještě se připravuje nějaké vánoční překvapení pro děti i pro rodiče.
Jak jsem se zmiňovala, škola má nové webové stránky, se kterými se také učíme pracovat a
využívat nového prostředí. Stránky budeme průběžně doplňovat, upravovat a vylepšovat, aby zde byly
všechny potřebné informace. Prosíme tedy o shovívavost, že ještě vše není bez nedostatků.
Nyní je polovina prosince a uvidíme, jak se bude školní rok ubírat dále …
Na závěr všem přeji hlavně pevné zdraví a dostatek optimismu do následujících dní. Užijte si svátky
vánoční, letos hlavně v kruhu rodinném.
Děkujeme za spolupráci a podporu všem, kdo nám jakkoliv pomáhá.
Těšíme se na setkávání v roce 2021, nejen v online prostředí.

ředitelka ZŠ a MŠ

Fotografie z 20. let minulého století

Něco z historie
Ke konci léta přijela na náš úřad Česká televize. Natočila reportáž pro
pořad Náš venkov pro díl s názvem „Nemůžeme to zbourat“. Zajímala
je budova statku. Premiéra pořadu byla 7. listopadu 2020 v 9,10 hodin.
Kdo pořad neviděl, může si jej pustit přes i-vysílání. A co v pořadu
nezaznělo? V letošním roce začala rekonstrukce budovy čp. 45. Budova je
nemovitou kulturní památkou zapsaná pod číslem rejstříku ÚSKP 31482/24197 jako vrchnostenský dvůr, bývalá tvrz, později, není datováno kdy, byla
přestavěna na sýpku.
Dle historických nálezů je možné, že osídlování Krásnohorska mohlo sahat až k 9.
století, větší příliv obyvatel do našeho kraje do této lesnaté a neobydlené krajiny byl až
v 10. – 12. století.
Ve 12. – 14. století se prožívalo vrcholné období produkce drahých kovů. I na
Krásnohorsku se nacházela významná těžební oblast. Nejstarší způsob těžby bylo
rýžování zlata z potočních a říčních náplavů. Z tohoto zlata byly raženy mince již za
krále Jana Lucemburského. Po vyčerpání zlatonosných ložisek se přecházelo na
podzemní těžbu, která na Krásnohorsku zaměstnávala stovky lidí. Kostel v Krásné Hoře byl zasvěcen sv. Mikuláši, jenž byl
pro svou štědrost považován za patrona obchodníků, formanů a ochránce zlatých hor.
První písemná zmínka je z roku 1341, kdy Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského, vysadila Krásnou Horu na
horní město, která tehdy držela Kamýcko. Předpokládá se, že prvotní hornické osídlení pravidelně vyměřeného města bylo
patrně německé, jak dokládá jméno Schönberg. V panovnických rukou zůstala Krásná Hora až do 16. století, jako součást
karlštejnského statku a do soukromých rukou se dostala až roku 1554. Od roku 1576 byla Krásná Hora v rukou
lobkovického panství Vysoký Chlumec.
11. ledna 1351 stvrdil Karel IV. Krásné Hoře výsady královského horního města a zdejší zlato sloužilo spolu s knínským a
jílovským k ražbě zlatých mincí. Z krásnohorského zlata byla dokonce zhotovena česká královská koruna. (z milešovského
byl mnohem později vyroben řetěz pražských primátorů). Etapa rozkvětu skončila počátkem 15. století. Důvody byly
rostoucí náklady, technické potíže ve větších hloubkách, vyčerpání přístupnějších bohatých žil a důsledky husitských bouří
a válek.
Další výsady horního městečka utvrdil 10.12.1456 Jiří z Poděbrad, r. 1479 král Vladislav (Jagelonský) a r. 1538 král
Ferdinand. (S dovolením krále Ferdinanda postoupil Šebestián Markvart z Hrádku, purkrabě Karlštejský 8. června 1554
městečko Krásná Hora Václavovi Podhradskému z Vlčí hory. Vyměnil tak Krásnou Horu za statek Běleč ke Karlštejnu.
Roku 1554 Václav Podhradský z Vlčí hory ji prodal r. 1556 Janu Vorlovi z Plavče.

Zřejmě Jan Vorel z Plavče postavil tvrz obehnanou hlubokým příkopem. Zřejmě už na místě, kde nějaká stavba
stála. Jan Vorel, byl humanistický básník, v místní historii však jako tvrdý feudální pán, který vystupňoval
vykořisťování krásnohorských poddaných, zvláště horníků, bez ohledu na jejich stará privilegia. Časté spory
dokonce r. 1559 vyústily ve vzbouření proti nenáviděnému pánovi.
R. 1559 vypukla v městečku revoluce proti vrchnosti (vzrostla moc šlechty, poddaný lid byl sužován robotou).
Krásnohořští měšťané „Hor zlatých“, kteří nebyli zvyklí robotě, těžce nesli utiskování a Jan Vorel si přivlastnil
pozemky i majetek občanů neprávem. Rozhořčený lid zpustošil Vorlův statek (rozbil okna, dveře, podlahy
vylámal, skoby, háky ze zdí vytrhal, kola rozbil, ploty vyvrátil, ryby vylovil, strouhy rozkopal, lesy vykácel,
mladé stromy polámal). Bouře byla potlačena, původci byli zavřeni do těžkého žaláře, robota byla utužena. Jan
Vorel žádal na zemském úřadě seznam škod, přišla komise. Na polích nebylo kolik let oráno, čeleď utekla, vše
bylo spaseno opuštěným dobytkem.
R. 1564 předal Vorel Krásnou Horu manželce.

„Orel statek zadlužil u třech věřitelů (Silvestr Mlázovský, Jindřich Šlejnic ze Šlejnic) roku 1570.
Jeden z nich byl Jáchym Novohradský z Kolovrat, který položil r. 1572 1000 kop pro Orla, aby závady
na témž statku svedl a statek čistý v moc Jáchymovi do dvou let uvedl. Než se to stalo Orel zemřel a
vdova Anna Třemovská s dvěma syny odevzdala město Krásnou Horu a ves Bražnou Jáchymovi.“
Zapsáno v r. 1576 a téhož roku prodal Jáchym týž statek Ladislavovi Popelovi z Lobkovic a od té doby patřil ke
Chlumci (Vysokému).
R. 1572 se prováděl soupis prohlídky Krásné Hory a z této doby
byl soupis majetku.
Od roku 1576 patřila Krásná Hora Lobkovicům, kteří ji připojili
ke svému panství Vysoký Chlumec. V jeho popisu z r. 1623 se
už tvrz v Krásné Hoře neuvádí. Nepoužívaná tvrz byla neznámo
kdy přestavěna na sýpku a po dalších přestavbách se dochovala
dodnes. Je to poměrně velká budova na náměstí obdélníkového
půdorysu, využívána v přízemí k bydlení, dvě horní podlaží jako
sýpka. Sklepy a přízemí jsou klenuté, které zřejmě pochází
z původní tvrze.

Přestavba tvrze na sýpku je známá z mnoha příkladů na celém území Čech, podobné sýpky vidíme v mnoha vesničkách.
Jednalo se o jediný skutečně pevný zděný objekt v prostředí venkovského městečka, přestavba objektu, kromě obvodových
zdí, se jeví na konec 18. nebo spíše začátkem 19. století.
Zajímavý je sklep, který jakoby nesouvisel s nadzemními částmi budovami, (odlišná velikost, poloha obvodových stěn,
šikmá orientace). Sklep je zaklenut valenou kamennou klenbou s příměsí cihel, zdivo je kamenné s příměsí cihel. Tato
kamenná klenba se používala v předbělohorské době neb je to středověký stavební prvek, avšak v Povltaví se mohla
používat i v 17. – 19. století. Sklep býval větší. Ve sklepě můžeme vidět dvojici kamenických gotických článků. I v okolí
jsou předbělohorské kamenné stavby jako Bražná, Drážkov, Bláhová Lhota, Solopysky.. Nadzemní část se jeví jako
pozdně barokní či spíše klasicistní novostavba. Předpoklad nadzemní stavby je r. 1800 – 1820. K dalším úpravám došlo na
přelomu 19. a 20. století – zřízení nového sklepa vně objektu – venku (na brambory).
Roku 1790 vyhořel dvůr i s dalšími budovami v obci, r. 1816 opět vyhořel dvůr s ruinami. Roku 1818 začaly opravy dvora
a roku 1830 byly dokončeny.
V kronice je zapsáno, že Panský dvůr v Krásné Hoře do zrušení poddanství držívala vrchnost, posledními a
nejdelšími z nich byly Lobkowiczové z Vysokého Chlumce, což znamená do r. 1848. Z této doby se zachoval zápis:
„Dvůr má obdélníkovou budovu, lichoběžníkový dvůr s několika hospodářskými budovami, které celý dvůr
uzavírají a dvě vjezdové brány. U dvora stával ovčín, proti němu se nacházel rybníček, který později zavezl nájemce
pan Švagr. V roce 1859 byl projekt na návrh bytu v I. patře, Chlumecké panství stavbu nepodpořilo.

Prvními nájemníky po roce 1848 byli čtyři občané krásnohorští, pak r. 1851 se stal nájemce Filip
Polák, po něm Natha Lebenhart, r. 1889 Vojtěch Dvořák, poté Máchovi a dále r. 1893 pan Švagr
Josef. Jeho syn Jaroslav Švagr dvůr koupil r. 1923.
„Nájemce Filip Polák, požíval dosti úcty od lidu. Vydržoval hospodářského šafáře nebo poklasného skotáka, jemuž se
říkalo pasák, dále ovčáka, polního hlídače a četnou čeleď. Některá čeleď bydlela společně ve dvoře, ve velké světnici, které
se říkalo „ratejna“. Polák měl 80 kusů dobytka, který po žních vyháněl na pastvu, měl několik párů koní a velké stádo ovcí,
ty pásl na Strážníku a Homoli. Po žních pastva byla všude po dvorských polích. Míval v majetku pozemky na vrchu Bor,
část jich později měl v pronájmu drobný lid z okolí, kterým po světové válce byly prodány jako zahrady.
Roku 1889 hospodařil ve dvoře Vojtěch Dvořák, pachtýř, nájemce dvora. Po něm přešla nemovitost na Jana Máchu, který
byl majitelem čp. 39.
Za hospodáře Voj. Dvořáka se začalo říkat „U pojezdných“, protože Dvořák zastával práci pojezdného panství
Chlumeckého. Po Janu Máchovi přešla usedlost na syna Josefa Máchu, který koupil ještě usedlost čp. 38, ten měl dva syny
Jarolína a Otakara a dceru Marii. V pokročilém věku postoupil synu Jarolínovi i s usedlostmi čp. 39 a 38. Statek dostal
věnem mladší syn Otakar, hospodařící správcem na panství arcibiskupském, proto postoupil čp. 45 bratrovi Jarolínovi
v užívání. Jarolín obhospodařoval tři usedlosti, proto nájem čp. 45 před světovou válkou prodal Jarolín panu Josefu
Švagrovi. Ten později předal synu J. Švagrovi.

Statek sám byl do r. 1923. Tohoto roku na základě
pozemkové reformy byl rozparcelován a rozprodán
Státním pozemkovým úřadem. „Krásnohorský dvůr,
jehož byl majitelem Zdenko Lobkowic, rozprodán mezi
lid méně majetný, přednost mají legionáři a váleční
invalidi“. Z celkové výměry 600 měr polí a luk,
(5 měr je 1 hektar), zbytkový statek 250 měr (50 ha) koupil
dlouholetý nájemce Jaroslav Švagr, syn dlouholetého
nájemce. Půda předána lidem dne 15.11.1923. Lesy a rybníky
se neparcelovaly. Lobkowiczům zůstaly některé lesy
(Hřeben, Strážník, Brtevník). Důvodem bylo napravit křivdy
spáchané na českém národě po bitvě na Bílé hoře, půda
přecházela do rukou drobného lidu..
Dvůr míval zahrádku ve spodní části od vstupních vrat do
náměstí, ve které vyčníval sklep. Po výstavbě vedlejšího čp.
46, bylo vše zrušeno. Z této zahrádky se nechalo vstoupit do chodeb (šachet) a
mladí kluci probíhali až ke kříži, dál se nedostali, pak jim zhaslo světlo.
Statky mívaly na zahradách boudy nebo stodoly v polích, kam uskladňovali obilí,
seno apod. Dvůr měl boudu na Kohoutech, přes noc ji nějací šprýmaři přestěhovali
za hřbitov do velké louže. (Ke stěhování bylo třeba alespoň 6 chlapů).
Výpisky z kroniky:
R. 1939 10.7. zemřel Josef Švagr z čp. 45.
R. 1945 zemřel majitel statku Švagr a dědičkou byla manželka paní Švagrová.
R. 1948 se začalo rozhodovat o záboru půdy v čp. 45, národním správcem se stal p.
Brčák.
R. 1953 převzal Státní statek a správcem se stal Jiří Varachoub, který zde působil
dříve jako čeledín.
R. 1977 převzalo statek JZD Krásná Hora – ve chlévech stál dobytek, v přízemí
budovy statku byly kanceláře, v patře archiv.
V 80. letech se kanceláře přestěhovaly do areálu ZD a přízemí tvrze bylo využíváno jako dva byty.
R. 1981 se do bývalého ovčína nastěhovala prodejna potravin, v době výstavby nového obchodního domu.
R. 1992 se zde prodávalo mléko ze ZD, později v prostoru byla Česká spořitelna a po vrácení budovy pošty v restituci mezi
r. 1993 – 1995 se do prostor nastěhovala pošta, než obec postavila budovu pošty na pozemcích obce. V restituci byla
vrácena nemovitost rodině Švagrové, která nemovitost nabídla k odkupu, vystřídalo se zde několik majitelů, jeden z nich jej
pronajmul Zahradnictví Krásná Hora, které prostory využíval dodnes.
kronikářka města

