OSLAVY 650. VÝROČÍ MĚSTA
ODLOŽENY
Vážení spoluobčané,
jak mnozí jistě víte, město Kraslice, stejně jako města Karlovy Vary a Schöneck
si v letošním roce připomínají své 650. výročí. Ve dnech 14. a 15. srpna t. r.
měly toto výročí v Kraslicích připomenout oslavy s bohatým programem.
Nejistota, která nastala s příchodem koronavirové pandemie a následného
nouzového stavu, přinesla i nejistotu nad osudem oslav. Nikdo nebyl schopen
odhadnout, zda bude možné oslavy uskutečnit. Otazníky vyvstávaly nad
otázkou, zda bude možné pořádat akce, na nichž budou tisíce účastníků. I nyní
zatím stále platí omezení počtu účastníků hromadných akcí na 500 osob. Bylo
mnoho otázek, ale jen málo odpovědí. A riziko, že práce desítek osob, které se
měly podílet na náročné organizaci a rozsáhlých přípravách oslav, přijde
vniveč, bylo veliké. Přípravný výbor, který byl k tomuto účelu zřízen, proto
doporučil oslavy města v letošním roce neuskutečnit a přeložit je na rok 2021.
Toto doporučení projednala také Kulturní komise při Radě města Kraslice,
která se k tomuto závěru přiklonila. Toto doporučení podpořilo rovněž
Zastupitelstvo města Kraslice. Podobná rozhodnutí byla nucena učinit i mnohá
jiná města. Také město Schöneck upustilo od oslav téhož výročí, o čemž mne
písemně informovala paní starostka ve své zprávě ze dne 21. dubna t.r.
Je mi velice líto, že „rána Osudu“ překazila naše plány, ale věřím, že významné
„narozeniny“ našeho města budeme moci společně důstojně oslavit, byť o rok
později. Nicméně, o připomínku tohoto jubilea nepřijdeme ani letos. V rámci
výročí připravuje Spolek přátel města Kraslice výstavu kraslického krajkářského
umění a další, věřím, že zajímavá akce, kterou připravuje Spolek Železniční
klub M131.1 ve spolupráci se Základní uměleckou školou Kraslice a dalšími
subjekty, se uskuteční 19. září, kdy se pod názvem „Párou ze století do století“
uskuteční nostalgická jízda proti proudu času. V Kraslicích se můžeme těšit ne
na jeden, ale hned na dva parní vlaky a další bohatý doprovodný program.
Všichni jste na zmíněné akce srdečně zváni.
Roman Kotilínek

