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Volby do Zastupitelstva města Krásná Hora nad Vltavou a do Senátu
Parlamentu České republiky
se konají v budově Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou
v pátek 10. října 2014 od 14, 00 hodin do 22, 00 hodin a
v sobotu 11. října 2014 od 8, 00 hodin do 14,00 hodin
Knihovna Krásná Hora nad Vltavou
Pondělí
Čtvrtek

15.00 – 17.30 hodin
7,30 – 11,00 hodin

Informace z radnice
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o dění v našem městě.
Jak jistě všichni víte, právě probíhá oprava krajských komunikací – průtahy městem.
Opravu komunikací a položení kanalizace provádí firma Metrostav zastoupená firmou BES.
Tato akce je financována Středočeským krajem a město se podílí zhruba 3%. Souběžně
s rekonstrukcí komunikací probíhá položení vodovodního řadu, který plně financujeme sami
z městských peněz. Podařilo se nám změnit dodavatelskou firmu a tím, snížit původní cenu
z cca 6 mil. Kč na polovinu. Ke stavebním pracím navazují také opravy chodníků a dalších
přilehlých pozemků, které musíme zaplatit ze svého.
Víme, že tyto akce velice znesnadňují život vám všem, ale doufáme ve vaše pochopení a
trpělivost po dobu výstavby. Po dokončení bude naše město opět o něco hezčí a příjemnější
místo k životu.
Připravuje se ještě další akce, jako částečná rekonstrukce veřejného osvětlení, která by měla
být hotova do konce letošního roku. Většina světel bude vyměněna v katastrálních územích:
Krásná Hora nad Vltavou, Podmoky, Tisovnice, Mokřice, Švastalova Lhota a Zhoř nad Vltavou.
V současné době se uskutečnilo výběrové řízení, dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst by měla činit 95% a 5% by mělo hradit město. Další probíhající akcí je dodání
kompostérů trvale žijícím občanům krásnohorska. Kompostéry budou mít 900 l a jsou určeny
pro domácí kompostování, nedílnou součástí bude technická dokumentace a dodání
„Průvodce kompostováním“. Kompostéry budou předávány na základě smlouvy o výpůjčce na
dobu 5 let, po té přejdou automaticky do vlastnictví vypůjčitele. Dotace je ze Státního fondu
životního prostředí ČR činí 90% a 10% nákladů hradí město. Dodány by měly být v podzimních
měsících a ihned poté se budeme je snažit předávat zájemcům.
Vedení města děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na rekonstrukci obecní budovy
v Podmokách, kde vzniklo příjemné posezení pro místní občany. Též děkuje dalším
dobrovolníkům ze Zhoři, kde proběhla výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici. Dále
děkuje všem hasičským sborům za dobrovolnou aktivitu ve svých obcích, kterou přispívají
nejen k údržbě obcí, ale i ke zviditelnění našeho hezkého kraje.
Jistě jste také postřehli změnu ve vedení města, kdy z postu starosty odstoupil ze
zdravotních důvodů pan Pavel Spilka a zastupitelstvo města touto funkcí do voleb pověřilo p.
Víta Hubičku.
Doufáme, že z blízkých voleb vzejde nové vedení, které se bude snažit město dále rozvíjet a
je to v rukou nás všech s jakou zodpovědností se k volbám postavíme.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí a spoustu spokojených dnů.
Vedení města

Sběrný dvůr ve dvoře úřadu v bývalém statku „U Hejhalů“
dne středa 17. září 2014 od 12,00 – 17,00 hodin
čtvrtek 18. září 2014 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).

Základní škola a mateřská škola
Informace ze školy na začátku školního roku 2014-15
Nový školní rok začínáme s celkovým počtem žáků 114, tj.skoro stejně jako na
konci loňského školního roku. Žáci budou opět v osmi třídách. Nejmenší třída jsou
letos prvňáci, ale jako vždy zůstanou na většinu hodin samostatnou třídou. Spojenou
třídou budou čtvrťáci a páťáci, kteří práci ve spojené třídě již dobře zvládají.
Pro následující školní rok máme změny v pedagogickém sboru: dvě nové paní
učitelky - Kateřina Matoušková bude učit 4.a 5.ročník a Miriam Bašová bude učit
dějepis a výtvarnou výchovu na druhém stupni. Naopak paní učitelka Sedláková bude
vyučovat pouze několik hodin německého a ruského jazyka a paní učitelka Švastalová
bude učit pouze český jazyk na druhém stupni.
Z hlediska výuky je zásadní změna při výuce čtení v prvním ročníku. Rozhodli
jsme se přejit od výuky syntetickou = „slabikovací“ metodou ke způsobu výuky tzv.
genetickou metodou, kde děti budou spojovat jednotlivá písmena rovnou do slov bez
slabikování. Není to úplná novinka, vyučuje ji již spousta škol, a my jsme přesvědčeni,
že pro děti bude tento způsob výuky přínosem. Na konci školního roku očekáváme jen
samé zdatné čtenáře.
V mateřské škole již proběhla první informační schůzka na konci srpna, kde byli
rodiče seznámeni s organizací pro tento školní rok. Zatím je ve školce zapsáno 38
dětí, některé další by měly přijít ještě během školního roku. Ve skupině předškoláků
bude 16 dětí. V mladší třídě je letos více dětí těsně před třetím rokem, které jsme
mohli přijmout, protože školka není naplněna do plné kapacity.
Během prázdnin jako obvykle proběhly opravy a úpravy v obou budovách:
- V budově základní školy z rozpočtu města byla provedena rekonstrukce chlapeckých
záchodů v obou patrech. Jsme za to velmi rádi, protože stav WC, byl vždy žáky
považován za nejslabší místo v budově. Nyní mají chlapci krásné světlé záchody. Za
provedení prací děkujeme panu Kutilovi a Procházkovi.
- V mateřské škole byl vyměněn koberec v hlavní třídě. Zde jsme využili peníze z
poplatků rodičů, které se ve školce vybírají. Zároveň byl vyměněn tmavý, a též
opotřebovaný koberec v dolní třídě MŠ. Zde se použila ta část koberce z horní třídy,
která ještě nebyla příliš poničená.
- V dolní budově jsme se ještě na konci roku rozhodli pro úpravu původní školní
knihovny na učitelský kabinet a zároveň místo na setkávání a posezení s rodiči. Školní
knihovna se přestěhovala do vedlejší třídy, takže bude i více přístupná dětem. Učitelé
se konečně dočkají šatních skříní a kulturního místa na uvaření kávy, čaje, a tak. Při
návštěvě rodičů bude kabinet sloužit jako klidné místo pro popovídání, což nám nyní
chybělo. Tento kabinet zatím není hotový, ale jeho realizace bude dokončena
v průběhu září.
Jako všude jinde i naše škola se snaží získávat peníze nad rámec rozpočtu
z různých krajských nebo celostátních projektů většinou podpořených penězi EU:
- Jsme zapojeni v projektu „Školy v pohybu“, který nám pomohl, a ještě pomůže
financovat více vzdělávání učitelů pro celou sborovnu, a snad přinesl trochu změnu
v přemýšlení o naší práci.
- Nový projekt, který by měl přinést doplnění technického vybavení pro školu a
vzdělávání pro učitele v používání techniky, se jmenuje „ICT nás baví“. Projekt je již
schválený, je v něm zapojeno dalších 50 škol.
- Konečně se rozběhla i možnost čerpání peněz EU pro mateřské školy. Naše
mateřská škola se zatím stihla zapojit do krajského projektu „Naši šikulové“. Projekt
přinese pro školku bezplatné vzdělávání v oblastech polytechnického rozvoje dětí
(např.malí stavitelé, malí řemeslníci, ..) Paní učitelky jsou přihlášeny na vzdělávání ve
třech blocích seminářů. Snad získáme i nějakou pomůcku.
- Podařilo se nám přihlásit do krajského projektu určeného rodičům „Bezpečně na
internetu“. O projekt byl obrovský zájem, ale jsme již zařazeni mezi 40 škol, pro které
byly finance určeny. Do školy přijede na besedu s rodiči lektor, který seznámí nebo
připomene nebezpečí používání internetu, a hlavně jak toto nebezpečí eliminovat
zejména ve vztahu k mladým uživatelům.

Naším hlavním cílem pro následující školní rok je více využívat efektivní metody
ve školní práci - zejména metody kooperativního vyučování, občas projektového
vyučování, maximálně využívat techniku, kterou mají vyučující k dispozici.
Myslím, že jsem zde stručně vypsala základní informace k novému školnímu
roku. Plán školních akcí bude během září na stránkách www.skolahora.cz. Na
stránkách školy se pak snažíme akce zveřejnit v kalendáři, případně ve fotogalerii
najdete i fotky z některých akcí.
První školní akcí, na kterou bych vás chtěla již nyní pozvat je Balónková
slavnost, kde přivítáme nové prvňáky a nové děti v mateřské škole. Termín akce je
zatím stanoven na úterý 9.9. od 17hodin (změny budou včas zveřejněny – neradi
bychom zmokli jako loni).
Děkuji všem za přípravu nového školního roku. Přeji nám všem žákům,
učitelům, rodičům pohodový školní rok.
Závěrem bych ráda ze své pozice ředitelky školy poděkovala bývalému
starostovi panu Pavlu Spilkovi za mnohaletou spolupráci a za velkou podporu školy.
Děkuji.
Mgr.Eva Šedivá,ředitelka školy

Sokol ve městě
Nazdar sestry, bratři, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravil s nadcházejícím příchodem nového školního
roku. Zároveň přeji všem dětem, které nastupují po prázdninách do školky a školy
mnoho úspěchů v jejich začátcích i pokračování a rádi je přivítáme i s jejich rodiči
v naší tělocvičné jednotě Sokol.
V letošním roce opět probíhá Liga neregistrovaných tenistů, proběhl druhý ročník
turnaje Krásná Hora CUP za aktivní účasti našeho čestného člena Pavla Nového,
kterého doplnil ve dvojici náš jednatel Pavel Hadáček. Mezi muži obhájila loňské
prvenství dvojice Martin Hadač a Tomáš Kadlec.
V ženách zvítězily Michaela Balounová s Gabčou Vávrovou.
Nohejbalisté nezaháleli ani letos a i oni uspořádali svůj mimořádný turnaj
s vysokou účastí a velkou kvalitou.
Sportu se v Krásné Hoře daří, proto využívejte našich sportovišť.
Přeji vám všem jenom zdraví a radost ze života!
starosta T.J.Sokol Jiří
Dušek

Z Farního úřadu
Za námi jsou již prázdniny. Začal nový školní rok. Blíží se rovněž poutní
slavnost, která se koná na oslavu svátku Panny Marie a je historický poděkováním
za dar úrody. Před námi je takže posvícení, které nám připomíná posvěcení
našeho farního kostela 13.10. 1855 roku a určení k bohoslužebním účelům. Každý
kostel je to místem, kde se setkává historie i současnost, kde se prolíná to
materiální s tím duchovním a proto krásný, opravený kostel může být chloubou
obce nebo města. Naopak zničený, napolo rozbouraný kostel je do jisté míry
svědectvím úrovní lidi žijících na daném území. A je v podstatě jedno jestli jsme
více či méně věřící. Kostel byl, je a bude nejen místem setkání s Duchovnem ale
také i kulturní památkou, která nám připomíná naše dějiny a spojuje nás z našimi
předky, kterých život byl velmi úzce spjat z cyklem slavnosti a svátků slavených
během roku.
Děkuji všem farníkům naši farnosti, všem občanům našeho města, okolních
vesnic
i osad za pomoc při opravách kostela a zvu na společnou oslavu
poutní slavnosti 14. září a oslavu výročí posvěcení našeho kostela sv. Mikuláše,
P. Zbigniew Grzyb
která se koná 19. října 2014.

Hasičské okénko
Pomalu nám končí léto, které je vždy bohaté na naši hasičskou činnost,
s kterou Vás chci seznámit:
1.5. Výjezd na dohašení dohořívající čarodějnice u Klenovic.
28.5. jsme měli tři výjezdy:
Brzy ráno to byl výjezd na čerpání vody se zatopením sklepa v Kamýku
nad Vltavou.
V dopoledních hodinách jsme byli opět voláni do Kamýka n. Vlt. na
čerpání vod se zatopené zahrady.
Ve večerních hodinách jsme měli třetí výjezd, opět na čerpání vody se
zaplavených sklepů v chatě pod Švastalovou Lhotou.
7.7. výjezd k požáru zahradní chatky v Kamýku n. Vlt.
Sportovní činnost:
10.5. okrsková soutěž s těmito výsledky:
muži od 15 let:
muži od 35 let:
1. Mokřice
1. Mokřice
2. Zhoř
3. Krásná Hora

děti:
1. Mokřice

14.6. Pohárová soutěž v Mokřici za účasti 7 družstev mužů, 2 družstev žen a 7
družstev dětí.
23.8. Noční soutěž v Mokřici, celkem se zúčastnilo 18 družstev. V mužích
zvítězili hasiči ze Sestrouně a v ženách hasičky ze Smrkova.
Kulturní činnost:
4.5. Mše za zemřelé hasiče
22.6. Účast v průvodu při církevní slavnosti „Božího těla“. V Mokřici opět
uspořádali 3 letní taneční zábavy. V letošním roce slaví dva naše sbory a to
Krásná Hora a Mokřice 125 let od svého založení.
Pozvánka na akce, které budeme pořádat v září:
13.9 Pouťová zábava v Krásné Hoře od 20,00 hodin hudba „Static“
27.9.Svatováclavský pohár spojený s oslavou 125. výročí založení SDH Krásná
Hora od 12,00 na hřišti.
Na tyto akce zveme všechny naše občany a příznivce. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem hasičům a hasičkám, kteří se na uvedených akcích
Václav Šplíchal, starosta 18. okrsku SHČMS
podíleli.

MAS Sedlčansko, o. p. s., vás zve na Varhany znějící 2014
(6. – 27. září 2014)
– pátý ročník mezinárodního varhanního festivalu,
který představí památné varhany na Slánsku a Sedlčansku. Festival pořádají
Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., MAS Sedlčansko, o. p. s., Královské město Slaný
a obec Petrovice pod uměleckou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Bližší informace můžete zjistit na: WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ
Varhany znějící 2014, Slaný–Velvary–Zlonice & Petrovice a Dolní Hbity. Pátý
ročník mezinárodního varhanního festivalu se v roce 2014 uskuteční díky dotaci z Programu
rozvoje venkova ČR, kterou získaly Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., ve spolupráci s MAS
Sedlčansko, o. p. s. Partnery projektu jsou Královské město Slaný a obec Petrovice. Proto vám
můžeme tentokrát představit památné varhany nejenom na Slánsku (Slaný, Velvary, Zlonice),
ale také na Sedlčansku (Petrovice a Dolní Hbity) a to jak na hlavních koncertech – včetně
možnosti zúčastnit se po registraci jednoho koncertu na Sedlčansku pro zájemce ze Slánska a
naopak – tak při putování za varhanami v obou regionech. V rámci zmíněné dotace se také
uskuteční dvě rozsáhlé rekonstrukce varhan – Zlonice a Petrovice u Sedlčan – a oba opravené
nástroje také samozřejmě uslyšíte na festivalových koncertech.

KONCERTY SEDLČANSKO
20. 9. – Petrovice
kostel Sv. Petra a Pavla (18.00, výměnný koncert)
Z hudebních pokladů venkovských kantorů, Pavel Černý (CZ) – varhany
24. 9. – Dolní Hbity, kostel Sv. Jana Křtitele (19.30)
Bach a jeho následovníci v 19. a 20. století, Petr Čech (CZ) – varhany
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI NA SEDLČANSKU
27. 9. – Krásná Hora nad Vltavou, Svatý Jan, Kamýk nad Vltavou
a Maková Hora – průvodce – Pavel Černý (varhaník a organolog)
• Oprava a prezentace varhan (Zlonice, Petrovice)
• Zájezd posluchačů ze Slánska na festivalový koncert na Sedlčansko a
naopak
• Putování za varhanami na Slánsku a na Sedlčansku
• Vydání CD (troj CD) • Přenos obrazu z kůru • Upomínkové grafiky

Dochované vzpomínky bývalého kronikáře
pana Stanislava Kofroně –
seriál, psaný v 90. letech minulého století

Svazek: Stěhování do Ameriky ze Sedlčanska - Stanislav Kofroň (V období konce 19. století)

Od doby svého dětství slýchal jsem v naší rodině o Americe. Narodil jsem se
po první světové válce jako první generace novorozenců již do Československa
(1919) a v době mého útlého dětství nám ze zámoří občas došel pozdrav i balíček a
já si zanedlouho uvědomoval, že máme v Americe několik strýců a tet. Když jsme
s bratrem povyrostli a měli již představu o světě, uvědomovali jsme si, jak velká
nás dělí od nich vzdálenost. (Dnes ji překoná letadlo v několika hodinách).
Informativní zdroje byly tehdy malé, rádio „krystal“ bylo vzácností, tisk na
vesnici téměř žádný, a tak se po práci při petrolejkách besedovalo, vyprávěli se
zážitky ze života. Převažovalo hodně vzpomínání na události ze světové války a
dopisy z Ameriky s českým časopisem „Hospodář“, odtamtud k nám zasílaným,
byly vítaným zpestřením.
Tehdy po 1. světové válce v občasném balíku z Ameriky byly potraviny (balíček
rýže, kávy, ale i tabáku), pamatuji si, že byly přibaleny i obnošené šaty a dokonce
hodiny, o to vše byla po válce velká bída. V Americe uvítali zase drané peří a
hlavně sušené houby.
Nám dětem se nejvíce líbil ten časopis „Hospodář“ pro svou titulní stránku.
Farmář-hospodář tam seděl v klobouku mezi kukuřičnými klasy a držel v ruce
časopis „Hospodář“, kde na titulní stránce byl opět obrázek téhož časopisu, jak
farmář čte časopis s týmž obrázkem. To tehdy kukuřice byla ještě pro nás
neznámou plodinou.
Dopisů ale mnoho nebylo a balíčky také ubyly, česky hovořili již hůř, s cizím
přízvukem, a s psaním to bylo ještě horší. To již pomalu styk s přáteli v Americe
ustával. Dá se říci, že vlastně po druhé světové válce splynuli naši příbuzní větším
dílem s tamním prostředím. Také poslední časopis „Hospodář“ z 15. září 1948,
který mám po ruce, změnil velikost formátu i barevná obálka s hospodářem
chyběla. (Je to ročník LVIII č. 18, vydaný ve státu Omany).
Zajímavostí tohoto časopisu bylo, že jako čtrnáctideník na téměř padesáti
stranách uveřejňoval mnoho vzpomínek našich krajanů na svou rodnou vlast.
V článcích se netajili tím, že jejich rod vyhnala do Ameriky bída. Proto kritizovali
třídní rozdíly tehdejší své otčiny a netajili se mnozí ve svých článcích s kritikou
poměrů v novém domově za mořem. Ale vcelku našli tam naši lidé podmínky lepší,
než byly doma.
Po více než jednom století od vystěhování našich příbuzných se dnes již
neznáme, zřejmě potomci ani česky nehovoří. Přesto jsem se vrátil k problému
vystěhování českých lidí za moře, abych si tím připomenul atmosféru minulých
dob a také i své příbuzné. Vedle vzpomínek na vyprávění svých rodičů jsem
především studoval písemnosti tehdejšího hejtmanství Sedlčany a též farní kroniky
některých obcí. V Okresním archivu v Příbrami byly dostupné materiály zhruba
z období závěru předminulého století (1875 – 1900) z oblasti Sedlčanska, Sedlecka
a Voticka. To již v Americe mnoho lidí odtud žilo a svými dopisy lákali příbuzné a
známé, aby se také rozhodli hledat lepší podmínky za mořem. Vystěhovali se již
v první vlně odchodů za moře po polovině 19. století, kdy překonání takových
vzdáleností starými dopravními prostředky (i plachetnicemi) bylo zřejmě velikým
dobrodružstvím.

Dostupné materiály mi sice o vlastních příbuzných nic neřekly, ale poodhalily
drsnou skutečnost, co často vedlo naše lidi k tomu, aby hledali nový domov v cizině.
Po zrušení nevolnictví se totiž mohli již volněji stěhovat za prací v manufakturách
do měst, ale ne všichni v rámci Rakouska-Uherska našli práci. Podmínky na území
sledovaného Sedlčanska a jeho okolí byly zvlášť málo příznivé, byl to kraj chudý.
Ještě dlouho se této krajině od Čertovy hrbatiny, Javorové skály přes Petrovicko a
Onen Svět až k Vltavě vyhýbal jakýkoliv průmysl pro nedostatek dopravních spojů
a v roce 1884 jen na Nechvalicku zemřeli hlady čtyři žebráci.
V té době Amerika nabízela řešení k odstranění této nouze, možnosti práce i
podnikání. V druhé polovině 19. století totiž nastal ve Spojených státech rozvoj
průmyslové výroby, rostla poptávka po pracovních silách a nabídky volné půdy
přilákaly též nemálo přistěhovalců z dalších zemí. Přijížděli lidé z Kanady, Itálie,
Ruska a velkou část tvořili lidé z tehdejšího Rakouska-Uherska, Češi, Slováci a
Poláci a další.

