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Informace z radnice
V letošním roce proběhlo kácení
4 ks lip na hřbitově, 1 ks lípy a 3
ks kaštanů ve Zhoři na návsi a
přerostlých smrků v ulici na
Petrovice.

Sběr
železného
šrotu
provedou
hasiči
v Krásné
Hoře dne:
2.4.2016.

___________
Městský úřad v letošním roce má
přislíben pronájem dalších 10 ks
kontejnérů na plast a 10 ks kontejnérů
na papír.
V současné době se připravuje oprava schodů ke zdravotnímu středisku.
Město žádá v roce 2016 o dotace:
- na nástavbu a st. úpravy hasičské zbrojnice Krásná Hora nad Vltavou
- na pracovníky veřejně prospěšných prací
- na vybavení místní knihovny
- na zpracování územní plánu města
Město v roce 2015 získalo dotace:
Veřejně prospěšné práce
Svozové auto na odpad
Zdravotní středisko zateplení
Požární ochrana – pohonné hmoty

25.5.2016
od
14,00 –16,30

hodin
v zasedací
místnosti
městského
úřadu bude
zájemcům
změřen
cholesterol,
tlak a
diabetes.
Test na
cholesterol
a glykémii
je
zpoplatněn
100,- Kč.

Největší akce roku 2015:
Zdravotní středisko -zateplení, střecha a
klimatizace
Vodovod rozšíření a opravy
Kanalizace rozšíření a opravy
Komunikace, chodníky – předláždění
Vyčištění rybníku v Krašovicích
Oprava bytů v bytových domech čp. 184 a 185
Mateřská škola – oprava WC
Dětské hřiště Podmoky
Kopírovací stroj
Traktor Starjet P-5 zahradní
RENAULT Premium auto na odpad
Svozové auto na odpad
Na webových stránkách města www.krasna-hora.cz je vyvěšen závěrečný
účet za rok 2015.
V části „Na Porážce“ proběhla rekultivace pozemků a prostor bude
nadále oset trávou, pro snadnější údržbu bude dále sklízen ZD Krásná
Hora, a.s. Z tohoto důvodu prosíme občany, aby na výše uvedené
pozemky dále neukládali žádný odpad.

Kontejnér
na klestí a posekanou trávu
Městský úřad o víkendech přistaví kontejnér
na klestí a kontejnér na trávu ke dvoru úřadu
„U Hejhalů“.
Prosíme o ukládání do
kontejnéru „Pouze klestí“, pouze větvě po
stříhání stromků a keřů, které je možné štěpkovat a do kontejnéru „Pouze
tráva“, opravdu pouze jen posekanou trávu a listí. V období sekání trávy (od
poloviny dubna 2016) bude k využití pouze kontejnér na posekanou trávu.
Další kontejnér je umístěn u bývalé vodárny za zahrádkámi bytových domů
na sídlišti.

Květinový
den - dne 11.
května 2016
(středa)
můžete opět
přispět
libovolným
finančním
příspěvkem
v Krásné Hoře
na boj proti
rakovině.
Odměnou za
tento příspěvek
vám bude žlutá
květinka.
Zakoupit ji
budete moci od
žáků 9. třídy,
které během dne
potkáte
s pokladnami
někde ve městě.
Peníze odevzdáte
do zapečetěných
pokladen,
ty budou poté
na poště
otevřeny a
peníze se hned
odešlou na konto
LPR. Sbírka
probíhá
11. května 2016
celostátně.

Zápis dětí do
mateřské
školy

Znovu nás čeká úprava veřejné zeleně a tímto by rád městský úřad poděkoval
těm občanům, kteří sekají nebo i jinak udržují obecní pozemky v okolí svých
středa
domů a chalup.
6.dubna 2016
Městský úřad Krásná Hora nad Vltavou
od 13-17hod
přeje všem obyvatelům krásné a klidné Velikonoce, plné
v mateřské
pohody, radosti a jarního sluníčka.
škole,
Jiří Urban, starosta města
horní třída.

Zemědělská společnost ZD Krásná Hora, a.s. nabízí
vlastníkům zemědělské půdy

odkup pozemků za výhodné ceny
Jsme společnost, která na těchto pozemcích přímo hospodaří, staráme se o
kulturní krajinu, zaměstnáváme místní lidi, podporujeme místní společenský
život. Prosíme, neprodávejte pozemky spekulantům, kterým na
místních vůbec nezáleží.
Kontakt: tel. 318 862 310, 318 862 327
Email: zdkh@zdkh.cz

Linka pomoci obětem kriminality a
domácího násilí má číslo 116 006

Knihovna
Krásná Hora nad
Vltavou
Provozní doba o
letních prázdninách
pouze:
Pondělí
15.30 – 17.30
hodin

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí
domácího. Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při
pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať Ohlašování
už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, pálení klestí
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Právnické osoby,
podnikající fyzické
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i osoby i fyzické osoby
nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a provádějící spalování
nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované biologického odpadu
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů,
– pálení zbytků po
kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a lesní těžbě, spalování
informace o svých právech a ochraně.
látek přírodního
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost
charakteru na
prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
hromadách např. i
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou jarní spalování větví
situaci potřebují konzultovat.
z průklestu ovocných
stromů mají
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře
povinnost ohlásit
Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, pálení: internetem na
který je financován z Norských fondů.
www.hzskladno.cz
nebo
Více informací naleznete na webových stránkách www.linkahttp://hzssk.webrex.cz
pomoci.cz.
a na městský úřad

Sběr ve dvoře úřadu v bývalém statku „U Hejhalů“
dne středa 27. dubna 2016 od 12,00 – 17,00 hodin
čtvrtek 28. dubna 2016 od 8,00 – 12,00 hodin
Sběr použitého ošacení
(letní, zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, domácí potřeby –
nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené, vatové přikrývky, polštáře a deky, obuv –
nepoškozenou, hračky – kompletní)
Sběr elektrozařízení: staré lednice, fritovací hrnce, počítače, televizory, fotoaparáty, rádia,
telefony, elektrické hračky, dálkové ovladače, kopírky, gramofony, magnetofony, reprobedny,
kalkulačky, monitory. Kompletní vyřazené přístroje jsou odebírány zdarma.
Sběr nebezpečných odpadů:
staré barvy, motorové oleje, olejové filtry, brzdová a chladící kapalina, rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, detergenty a odmašťovadla, fotochemikálie, staré léky, zbytky zahradní
chemie, olověné aku baterie, monočlánky, zářivky (v uzavřených nádobách).

Sběr velkoobjemového odpadu na „Porážce“ ve výše uvedených
dnech a hodinách: dveře, sedačky, postele, skříně, koberce

Krásnohorská divadelní opona
V minulých dnech navštívil naše městečko zástupce Národního informačního a poradenského
střediska pro kulturu z Prahy a fotil si naši historickou divadelní oponu, která je umístěna
v zasedací místnosti městského úřadu, pro její zveřejnění do veřejně přístupné Databáze českého
amatérského divadla (Báze opony) na internetové adrese: www.amaterskedivadlo.cz.
Na divadelní oponě je umístěn pohled na městečko z vrchu Strážník okolo roku 1880. Protože bylo
krásné počasí, zástupce nafotil stejný pohled v dnešní podobě.
Soubor malovaných opon byl veřejnosti představen v roce 2010. Projekt byl podpořen z Finančních
mechanizmů EHP/Norsko. Na stránkách databáze je zachyceno přes 650 malovaných opon.
Trochu z historie divadla a opony: Ochotníci z Krásné Hory hrávali divadla v hostinci „Na sále“ již
před r. 1860. Jeviště měli primitivní: prkna na sudech a kulisy papírové nebo z praporů. Roku 1878 si
pořídili vlastní jeviště, plátno darovaly hospodyně, dříví a prkna hospodáři. Oponu a kulisy namaloval
malíř pokojů z Jistebnice a některé části místní obchodník Vil. Němeček. Od těch dob hrávalo se i
šestkrát do roka. Vůdcem ochotníků byl dr. Jos. Bareš. V roce 1890 byly schváleny stanovy spolku,
který přijal jméno Spolek divadelních ochotníků „Tyl“ se sídlem v Krásné Hoře. Prvním ředitelem se
stal Jarolím Mácha. Spolek koupil r. 1922 nové jeviště, později sedadla a pianino. Spolek „Tyl“
podporoval všechny kulturní snahy např. přispíval do školy na pomůcky, na stavbu sokolovny.

Jakýmsi zárodkem ochotnického souboru v obci byl patrně zpěvácký spolek „Ozvěna“ s
25 zpěváky a dalšími přispívajícími členy (mezi nimi prý byl také otec Emmy Destinnové
A.A.Kittl). Mezi 1865-1870 vznikl pak ochotnický spolek „Divadelní sdružení“. Poprvé se
údajně hrálo r. 1875 představení hry „Trojí políbení“. Stanovy a vlastní registrace
ochotnického spolu „Tyl“, který z tohoto sdružení vznikl pravděpodobně v roce 1881, však
byly potvrzeny až roku 1890. Iniciátory byli učitelé Novák a Jindrák, ovšem v době schválení
stanov zde prý již nebyli a spolek upadal. Teprve díky lékaři Barešovi a učiteli Špalemu se
činnost sdružení zase naplno rozvíjela. Po roce 1926 se spolek začleňuje do spolupráce se
spolky z okolí (zapůjčování rekvizit, kostýmů, paruk). Rok 1926 je rokem výročí úmrtí
J.K.Tyla, jehož jméno má soubor v názvu, proto byl rokem konání akcí s tvorbou a životem
J.K.Tyla. Roku 1927 přiřadil spolek, nemající dostatek prostor, svou knihovnu (čítající asi
400 her) ke knihovně obecní. Kupuje si vlastní pianino, což je důležitý moment. Činnost
spolku Tyl byla poměrně intenzivní a pravidelná, léta 2. světové války nevyjímaje. Roku 1952
je spolek začleněn do místní Osvětové besedy a jeho aktivita je postupně zcela zastavena.
převzato z databáze českého amatérského divadla, výpis z obecních kronik
Restaurátorské práce divadelní opony byly provedeny malířkou paní Josefou Burianovou
z Vrbice v roce 1997.

kronikářka města

Základní škola a mateřská škola
Školní rok 2015-16 se nepozorovaně přesunul do druhého pololetí,
dovolte mi opět pár informací z naší školy.
V lednu žáci druhého stupně od sedmičky do devítky absolvovali lyžařský výcvikový
kurz na Zadově. Ač týden před konáním akce šumavské sjezdovky byly pokryté více blátem
než sněhem, třetí týden v lednu kupodivu sníh napadl. Lyžaři odjížděli na zasněženou
Šumavu, a dokonce i běžky vezli s sebou. Z kurzu se vrátili všichni v pořádku, a snad se ve
svém lyžařském umění zdokonalili 
Ze školních akcí, které nejsou pravidelné, zmíním alespoň návštěvu úspěšného
muzikálu „Ať žijí duchové“ v sedlčanském kulturním domě, kterého se zúčastnili všichni žáci
prvního stupně. Muzikál se velmi líbil a dopoledne v Sedlčanech bylo využito i k návštěvě
muzea. Letos nově zařazenou akcí bylo odpolední bruslení na sedlčanském zimním stadionu
v rámci hodin tělesné výchovy. Zúčastnily se žákyně druhého stupně s paní učitelkou
Čandovou. Jestli bude více zim jako ta letošní, tak asi budeme muset na sedlčanský zimák
jezdit pravidelně ...
Cílem naší školy je mimo jiné, aby všichni žáci mohli pracovat v klidném pracovním
prostředí, bez strachu a obav, aby dobře fungovaly vztahy ve třídě i mezi ostatními spolužáky.
Třídní učitelé se snaží více pracovat s kolektivem třídy, s třídními pravidly. Součástí tohoto
cíle je i předcházet šikaně, a proto paní učitelka Čandová v tomto školním roce absolvuje
několikadenní vzdělávací program s tématem minimalizace šikany. Organizace, která seminář
MIŠ pro učitele realizuje, má se vzděláváním učitelů v oblasti minimalizace šikany dlouholeté
zkušenosti. Předpokládáme tedy, že poznatky ze semináře, které nám paní učitelka předává,
budou přínosem pro celkové klima školy.
Pro rodiče nově v tomto školním roce jedenkrát za měsíc vypisuji termín „ředitelské
kavárny“. Rodiče mají možnost v podvečerním čase zajít za mnou do školy, a promluvit si o
tom, co je trápí, nebo štve, nebo se potřebují na něco zeptat a probrat v klidu… Pozvání do
kavárny platí pro rodiče z mateřinky i základky. V rámci dubnových třídních schůzek
proběhne volba školské rady na další období. Rodiče budou informováni formou letáčku
v dubnu před termínem třídních schůzek.
I ve školní družině je vidět mnoho akcí. V tělocvičně proběhl tradiční maškarní
karneval, připravuje se další společné tvoření s rodiči na téma Velikonoce, v dubnu je
naplánováno spaní v družině v rámci akce „Noc s Andersenem“.
Mateřská škola si začátkem školního roku nastavila trochu větší změny ve své práci
s dětmi. Program, jehož prvky začaly paní učitelky zařazovat do vzdělávacího procesu se
jmenuje „Začít spolu“ a v České republice běží na některých školkách od konce devadesátých
let. Cíle, které program má, jsou v souladu s celkovou vizí naší školy, což byl důvod pro jeho
využití. Cíle se dají shrnout do tří bodů a to: 1.Dítě jako tvůrce svého vzdělání. 2. Rodič jako
vítaný spolupracovník školy. 3. Učitel jako průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě. Část
činností probíhá v tzv. centrech aktivit a dětem je dána volba, jakým způsobem budou
vzdělávací úkol plnit. Například zda v tématu ovoce – půjde pracovat do centra „Ateliér“ a
bude ovoce malovat, nebo do centra „Písmena“ a bude skládat slova z písmen podle vzoru,
nebo bude ovoce vystřihávat, apod. Podle odborných poznatků v práci, kterou děláme
dobrovolně, jsme úspěšnější, než v té co udělat musíme. Dětem je dána možnost při výběru
způsobu splnění úkolu, a zároveň se po nich požaduje, aby vybraný úkol dokončily. Což pro
některé občas bývá problém. Paní učitelky velmi oceňují, že se rodiče zapojili do plnění
ranních úkolů, které jsou úvodem do pracovního tématu dne. Velmi hezká účast byla i na
odpoledních dílnách rodičů a dětí. Minulý měsíc jsme s paní učitelkami vyjeli do Kadaně na
celodenní seminář Den ve školce Začít spolu, a viděli jak funguje už renomovaná školka při
provozu. Návštěva přinesla další cenné poznatky, nápady, a zkušenosti. Plánujeme např. i
postupné vylepšování jídelníčku tak, aby byl zdravější . A ještě aktuální informace:
Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve středu 6.dubna od 13 do 17hodin v mateřské
škole, horní třída. Pokud je vaše dítko relativně samostatné, je možno přihlásit i dítě mladší
tří let. Jestli potřebujete vidět, jak školka pracuje, po telefonické dohodě lze přijít školku
navštívit.
Na závěr děkuji všem rodičům ze SRPDŠ za uspořádání dětského maškarního
karnevalu a žákům devátého ročníku za organizaci odpoledne. Mgr.Eva Šedivá,ředitelka školy

Sokol ve městě
Nazdar bratři a sestry, vážení spoluobčané.
Jaro kvapem klepe na dveře, příroda se probouzí a čekají nás příjemné slunečné dny a práce.
Přejeme vám mnoho zdaru při zdolávání první jarní brázdy.
I my sokolové jsme měli práci a zdolávali první jarní rozhodování na Valné hromadě, která
nebyla nikterak valná. Vzhledem k tomu, že jsme opět po třech letech volili vedení, bylo nás
poskrovnu. Nakonec dopadly volby následovně: starosta - Jiří Dušek, jednatel - Pavel
Hadáček, náčelnice - Simona Dušková, náčelník - Josef Novotný, kontrola - Miroslava
Mackeová a hospodářka Olga Hadáčková. Ta na své funkce hospodářky a vzdělavatelky
druhý den rezignovala. Funkce hospodářky, kterou dlouhá léta vykonávala, bude k dispozici
na mimořádné Valné hromadě. I proto uvítáme v našich řadách aktivní lidi s dobrými nápady,
odpovědností a chutí dělat něco přínosného pro široké okolí a zároveň se u toho i bavit!
V loňském roce jsme procházeli transformací na samostatný pobočný spolek ČOS, což nám
dává nové možnosti, ale zároveň nás to nutí k větší zodpovědnosti.
V letošním roce žádáme o několik dotací, které by měli mít přínos i pro širokou veřejnost. Za
zmínku stojí např. žádost o dotaci na tenisovou halu, která by mohla vyrůst na současných
tenisových kurtech. Při přípravě žádosti jsme zjistili upřímnou podporu okolních obcí,
sokolských jednot a zároveň i podnikatelských subjektů, která nás upřímně potěšila a
potvrdila správnost našeho snažení.
Také nás čekají přípravy na Všesokolský slet, který se bude konat v roce 2018. Rádi bychom
tedy uvítali ve svých řadách aktivní lidi, kteří by se chtěli zúčastnit jedné z největších a
zároveň nejkrásnějších akcí u nás.
Děkujeme vedení města, vedení ZD, všem firmám a osobám, které nás již tradičně podporují!
Přejeme vám příjemné prožití svátků Velikonočních a mnoho zdaru.
Starosta Jiří Dušek ve spolupráci s jednatelem Pavlem Hadáčkem

Poplatek za psy byl splatný pro rok 2016 do 28.2.2016.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek platí držitel psa. Držitel je
povinen písemně nebo ústně oznámit obci do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví.
Sazba poplatku za psa činí ročně:
a) za prvního psa v rodinném domě
50,- Kč
b) za druhého a dalšího psa v rodinném domě 100,- Kč
c) za psa v bytových domech
500,- Kč
d) za psa určeného k hlídání objektů, nesloužících k bydlení 50,- Kč
e) za psa v bytových domech, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatelem
sirotčího důchodu
200,- Kč

Poplatek za odvoz odpadů v roce 2016
Žádáme poplatníky, kteří dosud neuhradili poplatek za odvoz odpadu na rok 2016, aby tak
neprodleně učinili. Splatnost již uplynula u rekreačních objektů a 1. část poplatku u trvale
žijících občanů byla již splatná k 28.2.2016. 2. část poplatku pro trvale žijící občany je splatná
k 31.7.2016.
600,- Kč/ za osobu a rok – pro trvale žijící
800,- Kč/ rok - na rekreační objekt

Z Farního úřadu
Ve chvíli, kdy vychází tento článek, prožíváme závěr čtyřicetidenní postní doby, která
začala popeleční středou slovy při udělování popelce: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se
navrátíš.“ Pro křesťany je postní doba přípravou na Velikonoce a zároveň snahou o
prohloubení vztahu k Bohu a lidem. Vede nás k zamyšlení nad smyslem života, nad tím, jak
ho smysluplně naplnit, abychom něco důležitého nepokazili nebo nepromarnili šanci vykonat
něco dobrého. Vede nás také k důvěře v Boží prozřetelnost a k tomu, abychom si více vážili
věcí, které máme a které se nám zdají samozřejmé...krása přírody, hudby, umění a hlavně
vztahů k lidem, kteří nám jsou blízcí.
Velikonoce nám připomínají to, že nám Ježíš projevil tu největší možnou lásku, jaká na
světě existuje – dát za někoho svůj život. Asi většina křesťanů si o Velikonocích „uvědomí“,
že za ně Kristus zemřel, někdo u onoho uvědomování prožije trochu nepříjemné mrazení,
někoho to vede k více či méně hluboké vděčnosti, někdo neprožije nic… Není to ale trochu
málo si něco „uvědomit“? O letošních Velikonocích si můžeme nejen „uvědomovat“ Boží
milost. Můžeme i přemýšlet nad tím, zda nám je tato milost vzácná. Poznáme to snadno –
promítala se a promítá se v našich skutcích? Vidíme to nejen my, ale i lidé kolem nás? Máme
odvahu naznačený rozměr milosti připomínat sobě i druhým? Pokud zjistíme, že něco není v
pořádku, potom tou nejlepší cestou je nejen „více si uvědomit“ jak to se mnou vypadá. Cesta
je… něco změnit.
Přejeme Vám v průběhu letošních Velikonoc nová krásná setkání. Se sebou, s druhými, s
Kristem. Kéž Vás posílí, naplní radostí a láskou.
Za římskokatolickou farnost M.
Žemličková
Bohoslužby – Velikonoce 2016
Zelený Čtvrtek
Velký Pátek

18.00
14.30
15.00
Bílá Sobota
19.00
Neděle Zmrtvýchvstání Páně 9.30
Velikonoční pondělí
9.30

Mše svatá na památku Večeře Páně
Pobožnost Křížové cesty
Památka Umučení Páně
Velikonoční vigilie
Slavnostní velikonoční bohoslužba
Velikonoční bohoslužba

Zveme všechny dne 26.6.2016 :
od 10.00 hod. na slavnostní bohoslužbu slouženou kardinálem
Dominikem Dukou. Při bohoslužbě bude žehnán nový zvon.
od 15,00 hodin slavnostní Svatohubertský koncert
P. Zbigniew Grzyb

Pozvánka
Krásná Hora nad Vltavou, Petrovice, Klučenice, Milešov a Svatý Jan
pořádají dne 7. května 2016

společenský večer

ke Dni matek v Kulturním domě v Krásné Hoře nad Vltavou
Začátek je v 17.00 hodin, kdy bude podáváno občerstvení.
V programu vystoupí děti ze ZUŠ Petrovice a další učinkující.
K tanci a poslechu zahraje AXIOM.
Srdečně zveme všechny matky i jejich partnery!

Očkování psů proti vzteklině
proběhne ve dvou termínech dle níže uvedeného rozpisu:

dne 30.dubna 2016
Krásná Hora n. Vlt.
Podmoky
Mrázovy
Zhoř
Žákovec

14.00
14.45
15.00
15.15
15.30

-

14.40
14.55
15.10
15.25
15.40

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

dne 7. května 2016
Vrbice
Mokřice
Krašovice
Hostovnice
Vletice
Plešiště

14.00
14.15
14.30
14.50
15.00
15.20

-

14.10
14.25
14.40
14.55
15.10
15.25

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

Očkovací poplatek činí Kč 100,-- za 1 psa.
Očkovací průkaz s sebou !!!
Upozornění
Podle místní vyhlášky o zajištění veřejného pořádku je volné pobíhání psů trestné.
Je povinností každého majitele zamezit volnému pobíhání psa.

Hasičské okénko
Zimní období je u hasičů dobou, kdy hodnotí na svých výročních valných hromadách činnost
za uplynulý rok a připravuji se na činnost v dalším roce. Hasičské sbory Krásná Hora a
Mokřice opět uspořádaly své tradiční hasičské plesy. Nyní vás seznámím s návrhem činnosti
v letošním roce:
2.4. SDH Krásná Hora provede sběr železného šrotu v Krásné Hoře
8.5. v rámci oslav svátku patrona hasičů bude mše za zemřelé hasiče
14.5. bude se konat na hřišti okrsková soutěž v požárním sportu
11.6. pohárová soutěž v Mokřici, po soutěži bude taneční zábava
16.7. fotbalový turnaj v Mokřici, po skončení bude taneční zábava
20.8. fotbalový turnaj a noční soutěž v Mokřici
10.9. Zhořská osma – hasičská soutěž ve Zhoři
17.9. pouťová zábava – pořádá SDH Krásná Hora
24.9. Svatováclavský pohár – pořádá SDH Krásná Hora
Na tyto akce zveme všechny naše spoluobčany.
Výjezdy k zásahům:
25.1. požár štěpky v kotelně Klučenicích
29.2. odstraňování padlých stromů na silnici Krásná Hora – Petrovice
Na závěr bych chtěl poděkovat všem hasičům z našeho okrsku za jejich činnost v roce
2015.
Všem občanům děkujeme za přízeň, zvláště chci poděkovat všem sponzorům, kteří
přispěli na hasičské plesy Krásné Hory a Mokřice. Zároveň bych chtěl pozvat zvláště mladší
spoluobčany do našich řad.
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS

