zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
jiskry novoročního ohňostroje se už
dávno rozplynuly a život zvolna vplynul
do všedních dnů nového roku. Ještě
jednou bych rád všem popřál, aby to
byl rok pohodový a úspěšný.
Tak jako v minulém roce, má město
Kraslice i pro tento rok naplánovanou
celou řadu investičních akcí, které chce
letos realizovat nebo připravit
k realizaci. Zmíním např. velkou
investiční akci, která se týká dokončení
I. etapy rekonstrukce chodníků na
sídlišti „Sever“ a zároveň spuštění II.
etapy v téže lokalitě. Nově bude letos
spuštěna
realizace
rekonstrukce
komunikace a chodníků ulice Kpt.
Jaroše vč. dobudování nových dosud
chybějících chodníků od vlakového
nádraží směrem k sídlišti v rámci
dotačního titulu „Bezpečná doprava“.
Započne se také s rekonstrukcí
chodníků v ulici Havlíčkova a
Wolkerova. Dojde rovněž k realizaci
projektu „Zeleň napříč Kraslicemi“,
který spočívá ve výsadbě zeleně podél
hlavní dopravní tepny napříč městem.
Bude realizována I. etapa zabezpečení
školských
zařízení,
spočívající
v instalaci technického vybavení a
aplikaci nových pravidel „provozního
režimu“ v těchto zařízeních. Vedle
těchto velkých investičních akcí bude
realizováno i množství nejrůznějších
menších investic, jakými je např.
renovace a doplnění historického
oplocení u mateřské školy v Lipové
ulici nebo instalace venkovních
cvičebních prvků v klidové zóně u
kostela v ulici Hradební. Město je
připraveno v letošním roce investovat
do oprav a celkového zvelebení Kraslic
více 63 milionů korun, a to s velmi
významným
podílem
finančních
prostředků, které se podařilo získat
z evropských strukturálních fondů.
Věřím, že i letošní rok bude ve
znamení postupné přeměny našeho
města v příjemné místo pro život. A
tak nezbývá než si přát, aby se vše
dařilo realizovat ke spokojenosti nás
všech. Držme si tedy i v roce 2017
palce!
Roman Kotilínek, starosta města

BY T Y V K R A S L IC ÍC H
V minulých číslech Zpravodaje byla
zveřejněna informace o tom, že by město
Kraslice odkoupilo dva opuštěné domy na
náměstí TGM. Jedná se o č. p. 1 a č. p. 199.
Jeden je znám jako bývalé ředitelství
„Krajky“ a sousední jako „Osvěta.“
Tento záměr byl všemi hlasy přítomných
zastupitelů schválen a město se stalo
majitelem uvedených nemovitostí. Co se
bude dít dál? Prvním krokem je zpracování
zadání pro urbanistickou studii. Potom bude
následovat velmi důležité rozhodnutí, co
v těch budovách bude umístěno, a do
tohoto rozhodování bude zapojena
veřejnost pomocí ankety. Když zastupitelé
schválí budoucí účel těchto staveb, tak bude
v soutěži vybrán nejlepší projekt. Pracovní
skupina, kterou si zřídilo Zastupitelstvo,
zkoumá různé možnosti budoucího využití a
velmi často je shoda na vybudování nových
bytů v těchto budovách.
Jsme nyní na začátku a zatím není nic
rozhodnuto. Dovolte mně, abych vyjádřil
svůj osobní názor, který jsem připraven
obhájit. Mít vlastní byt je snem mnoha lidí a
je možné ho nyní získat prostřednictvím
hypotéky za cenu téměř celoživotního
zadlužení. Lze ho také koupit na trhu
nemovitostí, ale vždy se jedná o několika set
tisícový výdaj. Pro ty, kteří na vlastní byt
nedosáhnou, zbývá možnost nájemního
bydlení. Ceny nájmů jsou různé, ale stále je
to vysoká položka v hospodaření rodiny. To
není nic nového a o této realitě se lze
snadno dočíst. Jsou ovšem skutečnosti, o
kterých se z nějakého
důvodu
nepíše.
V televizním přenosu
jsme mohli vidět
demolici
sídliště
Chánov.
Starosta
Mostu si pochvaluje,
že za demolici zaplatí
město jenom menší
část a zbytek uhradí

stát, resp.
ministerstvo
pro místní
rozvoj.
Stejně tak
reportáž ze
Sokolova,
kde
se
patrně
budou demolovat bytové domy poblíž ulice
Boženy Němcové. Při pohledu na záběry
těchto bytových domů by si cizinec musel
položit otázku: „co se tady stalo? Je stav
těch domů následek bombardování nebo
nějaké živelné pohromy?“ Žádný novinář si
veřejně nedovolí položit otázku: „Kdo
přivedl tyto domy do tohoto bídného stavu?
Vytrhaná okna, dveře, zničené veškeré
rozvody a okolí plné odpadků. V Chánově
byla skrz panelové domy vidět okolní krajina
a domy připomínaly válečný obraz
Stalingradu. Za stav těchto konkrétních
nemovitostí, a podobně je tomu i jinde
v republice, mohou jejich bývalí nájemníci,
což byli v drtivé většině nepřizpůsobiví
občané. Nejenom v Kraslicích očekáváme
nový zákon o sociálním bydlení a nejenom
v Kraslicích nechceme šetřit a přijímat úvěry
na bytovou výstavbu a následně přidělovat
byty lidem, kteří jsou schopni v krátké době
byty zcela zničit. Jestli stát dokáže
registrovat moji disciplínu v silničním
provozu a při ztrátě určitého počtu bodů
mně odebrat řidičský průkaz, potom musí
být také schopen nastavit pravidla pro ty,
kteří chtějí od státu nebo obce získat byt.
Pokud budou mít za sebou historii velmi
špatných nájemníků, tak budou muset být
z možnosti získat obecní byt na nějakou
dobu vyřazeni. Bez ohledu na barvu pleti,
náboženského vyznání, nebo sexuálního
zaměření. Předpokládám, že se jako
zastupitelé budeme bránit státu, který chce
tyto problémy přehodit na obce.
Otakar Mika – zastupitel města Kraslice
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Napsali jste nám
Člověk v tísni o.p.s.
klub Aktiv NZDM
Kraslice
Holčičí odpoledne
Jsme moc rádi, že oproti
předchozím měsícům, kdy děvčata přišla do
nízkoprahového zařízení spíše sporadicky, nyní
chodí pravidelně cca 2x do týdně, přičemž
každý čtvrtek od 15:00 – 17:00 hod je klub
určený jen pro děvčata. V této době je klub pro
kluky uzavřený. Jedinou výjimkou je, že se kluci
s děvčaty domluví na společném odpoledni a
aktivitách. Na holčičí odpoledne chodí
pravidelně šest děvčat z Rotavy, které tvoří
taneční skupinu „Roma Queens“. Děvčata
využívají prostory klubu Aktiv především k
tomu, aby zde nacvičovala taneční sestavy.
Prozatím
se
motivují jinými
tanečními
skupinami,
které
jsou
zaměřené na
tradiční
Romský folklor.
Přesto,
že
začátky
byly
rozpačité,
vytrvalost
a
úsilí
holek
přináší
své
ovoce. Holky se
už vyrovnaly s
trémou
a
ostychem
a

nacvičily část své taneční
sestavy. Jsme moc rádi, že
si postupně na sebe
zvykáme, což vede k
pravidelné
výměně
myšlenek a prohlubování
vzájemného vztahu. Do
budoucna bychom velmi
rádi našli pro děvčata dobrovolnici/ka, který/ra
má zkušenost s tanečním souborem a
vystupováním na veřejnosti. Další cíl, na kterém
bychom rádi pracovali, je spojit hudební
skupinu (kluky z nízkoprahového zařízení) a
taneční skupinu (děvčata z nízkoprahového
zařízení), kteří by společně nacvičovali a do
budoucna prezentovali klub navenek. Myslíme
si, že by to pro naše mladé lidi mohl být ten
správný krok směrem vpřed. Moc jsme si přáli,
abychom něco takového mohli v našem klubu
Aktiv realizovat. Teď k tomu máme ty nejlepší
předpoklady a jsme připraveni pro to udělat
vše, co bude v našich silách. První z věcí, kterou
jsme udělali, je to, že jsme holkám našli v
našem klubu své místečko, kde si holky tvoří
svou prezentaci v podobě obrázků, plakátů a
dalších specifických věcí, kterými se můžou
představit a vyjádřit. Holky to přijaly s
nadšením a s vervou se pustily do práce. Když
jsme jim sdělili, že kromě své zdi budou mít i
svůj čas, kdy bude klub otevřený jen pro ně,
byly ještě více odhodlané a motivované to vše
využít ve svůj prospěch.
Tímto bychom chtěli pozvat i ostatní mladé lidi
(chlapce i děvčata), aby se nebáli mezi nás
přijít. Velmi rádi Vám náš klub představíme a
ukážeme. Všichni jste srdečně zváni.
Tato služba je financována z prostředků
Karlovarského kraje.
Honza Jiroušek

MěÚ informuje
Kdy Vám končí platnost
řidičského průkazu?
Podle informací ministerstva dopravy více než
tři čtvrtě milionu řidičů si bude muset v
letošním roce vyměnit svůj řidičský průkaz.
Jedná se o řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz
vydaný v průběhu roku 2007 s platností na 10
let. Rok 2007 byl totiž z hlediska počtu
vydaných „řidičáků“ nejvytíženější v historii. V
roce 2007 bylo vydáno celkem 1146518
průkazů. Z hlediska věku je skupinou, které se
výměna týká nejvíce, skupina řidičů ve věku
nad 61 let. V této věkové skupině zbývá k
výměně přes 260 tisíc průkazů. Z hlediska
měsíců pak patří mezi nejvytíženější březen,
říjen a listopad. V Kraslicích se výměna týká
celkem 829 řidičských průkazů.
Řidiči by neměli s návštěvou úřadu vyčkávat,
aby se vyhnuli zbytečným frontám. O nový
řidičský průkaz lze požádat již 3 měsíce před
skončením platnosti a je zcela zdarma, lhůta
pro vydání je 20 dnů. V případě expresního
vydání do pěti dnů si řidiči připlatí 500 korun.
K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít
s platným průkazem totožnosti na příslušný
úřad obce s rozšířenou působností a donést
jednu průkazovou fotografii a současný řidičák.
Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí
jim za řízení s propadlým řidičským průkazem
pokuta, která je na místě do 2 tis. korun, v
případě správního řízení až 2,5 tis. korun.
red
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Čertovské pondělí v 9. třídě
Tohle pondělí 5.12. u nás bylo skutečně
hektické. Část spolužáků se starala o
mikulášskou nadílku, další si vzali na starost
Srdíčkové dny pro OS Život dětem a ostatní
finišovali s přípravami Vánočního jarmarku. Jak
jsem již zmínil, bylo to hektické, ale vše jsme
stihli. Těšili jsme se, až budeme prodávat a
užívat si předvánoční pohodu. Pondělí 5.12.
osobně hodnotím jedničkou.
Filip Hubl

Čertovská nadílka
v Jindřichovicích
S velkou netrpělivostí a malou dušičkou jsme
očekávali příchod svaté trojice. A opravdu
dorazili – Mikuláš, čert i andílek. Děvčata jako
andílci a chlapci jako čerti byli velice stateční a
jeden po druhém něco málo zarecitovali nebo
zazpívali. Odměnou jim potom byl balíček plný
dobrot. Letos prý byli všichni hodní a ti, co
nebyli, slíbili, že se napraví.
A ještě jedna milá návštěva – pan Kotilínek,
starosta Kraslic, dětem nadělil spoustu
sladkostí a popřál všem mnoho zdraví a štěstí
do nového roku. Moc děkujeme.
M. Némethová

okresní kolo v plavání. Z celého okresu se
přihlásilo 8 družstev v kategorii dívek a 6
družstev v kategorii chlapců. I my jsme se této
soutěže zúčastnili. Jedno družstvo vždy tvořilo
6 dívek nebo 6 chlapců. Závodilo se ve třech
disciplínách (6 x 50m individuální disciplína, 3
x 25m polohová štafeta, 6 x 50m štafeta). Naše
žákyně porazily 2 sokolovské školy a skončily
tak na 6. místě. Velkého úspěchu jsme dosáhli
v kategorii chlapců. Družstvo ve složení Jakub
Kozma, Daniel Havelka, Jaroslav Kropp, Adam
Künhl, Ondřej Perlík a Martin Prokopec
obsadilo krásné 2. místo.
Gratulujeme!
Mgr. J. Grussmannová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
nicméně poslední zápas jsme prohrály a díky
horšímu skóre jsme obsadily 4. místo. Určitě
stojí za vyzdvihnutí skvělý výkon naší
brankářky Anety Miklové. Ve čtvrtek pak jelo
bojovat za naši školu družstvo starších žákyň.
Ty obsadily 5. místo. Všem zúčastněným
děkujeme!
Mgr. J. Grussmannová

Bowling
Ve čtvrtek 8.prosince jsme se velmi úspěšně
zúčastnili další soutěže sportovní ligy škol 1.
stupně. Tentokrát to byl bowling.
Pět dětí z naší školy - Štěpánka Turanská,
Amélie Vopičková, Jakub Staněk, Matěj
Hamouz a Hubert Farkaš, se vydalo na
bowlingovou dráhu do Královského Poříčí.
Přestože je to pro děti netradiční soutěž, se
kterou mají málo zkušeností, naši závodníci se
neztratili a obsadili velmi pěkné třetí místo.
Zvláště je nutno vyzdvihnout výkon Jakuba
Staňka, který naházel nejvíce bodů ze všech
dětí, které se zúčastnily soutěže.
Mgr. J. Trnková

Mikulášská nadílka v MŠ
I k nám přišel na návštěvu Mikuláš, čerti a
andílci. Čertíci prskali a také pouštěli trochu té
hrůzy a strachu. Chtěli si odnést zlobidla. My
jsme jim ale žádné děti nedali. Zazpívali jsme,
zarecitovali a slíbili, že se polepšíme. Mikuláš
promluvil k dětem a potom už mohli andílci
rozdávat sladké odměny. Potom se na nás
přišel podívat pan starosta a dal nám také
nějaké mlsání od Mikuláše. I jemu jsme
zazpívali. Děkujeme tedy všem Mikulášům,
andělům i čertům za pěkné dopoledne.
Odpoledne jsme se zúčastnili jako před rokem
Vánočního jarmarku, jehož výtěžek jde na
pomoc zvířátkům. Vyráběli jsme vánoční
ozdoby ze dřeva, papíru a přírodních
materiálů. Zapojily se všechny děti z naší MŠ.
Jsme rádi, že i my můžeme přispět na dobrou
věc, i když jsme ještě malí.
L. Gabčová

Nocování ve škole
Z pátku na sobotu jsme s žáky ze 7.B a 8.A
přespali ve škole. Program byl velice pestrý.
Začali jsme přípravou domácí pizzy v kuchyňce,
pak jsme se přesunuli do školního bazénu, ve
kterém jsme si zařádili a zahráli spoustu her.
Následovala výborná večeře a po ní večerní
hraní v tělocvičně. Před usnutím jsme koukli na
film a šli spát. Ráno po budíčku jsme se
pořádně protáhli, umyli, nasnídali, sbalili a
vyrazili zpět do svých domovů. Nám i dětem se
akce moc líbila a doufáme, že si ji společně
zase někdy zopakujeme.
Mgr. J. Grussmannová, Bc. N. Luhovská

Olympiáda v českém jazyce 43. ročník, 2016/2017 - školní
kolo – I. kategorie
Účast v soutěži byla dobrovolná. Zadané úkoly
řešili soutěžící samostatně. Ve slohové části
bylo hodnoceno dodržení tématu, plynulost a
návaznost textu, vhodný výběr lexikálních
prostředků i větná stavba. Přihlíženo bylo také
i k tvaroslovné a pravopisné správnosti. Za
jazykovou část bylo možno získat maximálně
23 bodů a za volný slohový útvar na téma
Moje vzlety a pády celkem 10 bodů.
Délka textu byla stanovena v rozmezí
20-25 řádek.
V okresním kole nás
bude reprezentovat žákyně 9. třídy
Petra Pospíšilová a žák 8. třídy Filip
Bláha.
Mgr. Zdena Petrová a Mgr. Eva
Litváková děkují všem soutěžícím za
účast v soutěži.

Okresní kolo v plavání
V pátek 2. 12. se v Sokolově konalo

Florbal
V minulém týdnu proběhla okresní kola
ve florbalu. V úterý se v Sokolově
potkala družstva mladších žákyň, která
vyhrála okrsková kola. Náš tým měl
našlápnuto na stříbrnou medaili,
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Vánoční jarmark
Tradiční předvánoční akcí je na naší škole
charitativní Vánoční jarmark. Dlouho před
samotným jarmarkem a v rámci projektového
dne žáci připraví něco k zakousnutí a vyrobí
různá přáníčka, vánoční dekorace a další
předměty. To vše se poté pokouší prodat na
Vánočním jarmarku. A výsledek je úctyhodný.
Samotným prodejem výrobků bylo vybráno
21.434,- Kč, tato částka bude rozdělena mezi
záchrannou stanici živočichů Drosera Bublava,
kočičí útulek Konec toulání a dostane se i na
naše zvířátka v zookoutku. Souběžně
s jarmarkem probíhala i sbírka Srdíčkové dny
pro občanské sdružení Život dětem a v ní bylo
prodejem předmětů s logem Srdíčkových dnů
utrženo 7.657,- Kč. Prodejem drobných
předmětů a kočičích kalendářů bylo vybráno
ještě 3.647,- Kč pro kočičí útulek. Celková
částka, která byla na jarmarku získána, tedy
činí 32.738,- Kč. Děkujeme všem, kdo se do
akce aktivně zapojili.
Mgr. P. Poledňáková

Pan myslivec v MŠ
Ve středu 14.12. proběhla v MŠ beseda o
přikrmování zvěře. Děti se dozvěděly, která
krmiva jsou vhodná pro zvířátka v zimě. Krásné
vyprávění nám zpestřila psí fenka, která
ukázala dětem, jak umí plnit úkoly, jež jí
zadával páníček. K celému povídání jsme měli
pracovní list a díky panu Ksandrovi se podařilo
všem dětem zadané úkoly splnit. Děkujeme za
velmi přínosnou besedu.
L. Gabčová

Vánoční turnaj v kroketu
Děti z první
a
druhé
třídy
ve
školní
družině
před
vánočními
prázdninami
porovnávaly
síly
v
kroketu. Za
snahu
a
soutěžního
ducha
čekala
všechny sportovce sladká odměna.
I. Kafarová

značky,
ukázali
hodně
křižovatek,
abychom
věděli, kdo
má
přednost a
naučili se
pravidlo
pravé ruky.
To
vše
pomocí
interaktivní
tabule,
podle které
jsme také
psali
závěrečný
test.
Tomáš Giňa
(5.B): Ráno
nás
autobus odvezl do Sokolova. Učili jsme se o
vodorovných značkách, pravidla provozu a vše,
co s tím souvisí. Test mě bavil. Nečekal jsem,
že právě já „sklerotik“ dostanu průkaz cyklisty.
Zuzana Vajsejtlová (5.B) - Jeli jsme se třídou na
dopravní výchovu. Když jsme tam přijeli, měli
jsme říct, co si kdo pamatuje z předcházející
návštěvy. Většina nevěděla skoro nic, a tak
jsme to procházeli celé znovu. Museli jsme
říkat, po které straně můžeme jezdit, co
znamenají které značky, kdo kdy dává
přednost atd. Potom jsme "psali" test. Vlastně
jsme ho nepsali. Dostali jsme takové
"telefony", které byly propojené s interaktivní
tabulí, a na nich jsme mačkali tlačítka.
Mgr. L. Winkelhöferová

Vánoce v Jindřichovicích

Dopravní výchova
V pondělí 12.12.2016 byla 5.A na dopravní
výchově v Sokolově. Opakovali jsme předpisy
a pravidla jízdy na kole. Také jsme jezdili na
trenažeru a dělali jsme testy na průkaz cyklisty.
Ze 17 účastníků získalo průkaz cyklisty pouze 7
dětí. Všem dětem se návštěva dopravního
hřiště líbila.
Adéla Lomozová, 5.A
V úterý jsme zase po roce jeli na dopravní
výchovu do DDM Sokolov. Zopakovali jsme si
pravidla silničního prozovu z loňska, tentokrát
ale v roli cyklistů. Prošli jsme si dopravní

Předvánoční čas si u nás ve školce
a v družině zpříjemňujeme
spoustou aktivit. Nesmí chybět
adventní kalendář s úkoly, na který
se děti každý den netrpělivě těší.
Přípravy na vánoční besídku se
opravdu vyplatily, protože se
program a náplň (přednes,
recitace, zpěv i pohyb od
každého troška) opravdu velice
vyvedly. Nechyběly dárky pro naše
nejbližší ani tradiční vánoční
soutěž, tentokrát na téma
"nejoriginálnější vánoční přání".
Zvítězilo voňavé, perníkové a
opravdu jedinečné!
Vánoční den zakončil náš
letošní rok. Dárkování je mezi
dětmi stále velice oblíbené. Ani na
nás Ježíšek nezapomněl a nadílka
byla opravdu veliká. Zvířátka v lese
jsme také obdarovali a slavnostní
oběd byl vynikající. Prostě Vánoce
se vším všudy.
M. Némethová
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ZŠ Dukelská
DIVADLO VE ŠKOLCE
Poslední školní den před Vánocemi jsme šli do
MŠ B. Němcové zahrát pohádku S čerty nejsou
žerty našim malým kamarádům. Školkáčci drželi
palce Petrovi Máchalovi a hodnému čertovi
Jankovi, aby se jim podařilo zvítězit nad
nespravedlností zaviněnou hamižnou Dorotou
Máchalovou, lakotným panem správcem a
pyšnou Angelínou. Nakonec vše dobře dopadlo.
Za odměnu jsme dostali sladkosti a pohráli si
v „trpaslíčkovém“ prostředí. Prostě pohádkové
ukončení školních dní.
Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 4.B

POVÍDÁNÍ O VÁNOCÍCH
Adventní čas je čas rozjímání, klidu a těšení se na
sváteční dny. 4. třídy se sešly v knihovně, aby si
popovídaly o Vánocích, o starobylých zvycích, o
Ježíškovi. Naladili jsme se na Štědrý večer, na
dárky, cukroví i pohádky. Upřímně jsme si popřáli
šťastné Vánoce a rozešli se domů.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

Mikulášská nadílka
Je 5. prosince a do školy mají dorazit čerti,
andělé, ale hlavně Mikuláš. V dnešní době se
opravdoví andělé špatně shánějí. Čerti také moc
nevylézají, protože se bojí lidí a Mikuláš se musí
připravovat na odpoledne. To bylo důvodem
k rozhodnutí, že anděly, čerty a Mikuláše budou
dělat někteří z žáků naší školy. Jenže jak takové
děti najít? Je třeba, aby to byly děti ze všech
nejhodnější,
nejzodpovědnější
a
taky
nejochotnější. Naštěstí, jednu třídu takových dětí
na škole máme a to je zrovna ta naše, 8. A.
Zhostili jsme se tedy rolí známých z Mikulášské
tradice a vydali jsme se postrašit, pobavit a
odměnit naše spolužáky. Všichni se báli. Děti se
bály, učitelky se bály, pan ředitel se bál. Kdo se
bál, tak ten se pak i smál a kdo se smál, tak ten i
něco dostal. A ten, kdo se chystá zlobit, tak ať si
to rozmyslí, protože přijdeme příští rok znovu.
Mefistofeles

Čerti z osmé třídy
Na 5. prosince jsme dostali úkol uspořádat
mikulášskou nadílku pro naše mladší spolužáky
na 1. stupni. Ráno jsme se všichni sešli normálně
ve třídě, někteří už v maskách, jiní se teprve do
kostýmů převlékli. Z některých se stali čerti
vskutku pekelní a andělé přímo nebeští. Andělem
se stal i pan učitel. Pak už jsme se vydali hodným
nadělovat, zlobivce postrašit.
Nejprve jsme navštívili 3. třídy. Ti, co zlobili, se
báli a brečeli, ale i ti hodní se trošku třásli. Potom
už to šlo „jako po másle“.
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Postupně jsme obešli všechny třídy 1. stupně.
Když jsme „dostrašili“, šli jsme na oběd, neboť i
zástupci pekla a nebes mají naprosto pozemský
hlad. Ti, co na oběd nechodí, na nás počkali ve
třídě.
Po obědě nás čekala druhá směna ve školní
družině. V družině jsme neposlušné děti
postrašili, vyslechli sliby, že se polepší. Po té jsme
všechny obdarovali a spokojeni a s dobrým
pocitem jsme šli domů.
Matěj Pokorný

dobu shoří celá místnost od hořící svíčky…. Také
jsme se podívali na ochranné obleky hasičů.
Vyzkoušeli jsme si skutečný telefonní hovor na
tísňovou linku. Nakonec nám hasiči připravili
překvapení v podobě skutečně „zakouřené“
místnosti, ze které jsme museli uniknout předem
nacvičeným způsobem. Všichni jsme ze
Záchranného kruhu odcházeli velmi nadšení a už
se moc těšíme na další program.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

NÁŠ ŠTĚDRÝ VEČER

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN
SOUTĚŽÍ SAPERE A TUTA VIA
VITAE

Předposlední den před prázdninami nás čekalo
velké dobrodružství – spaní ve škole. Se spacáky,
jídlem, dárečky a kostýmy na divadlo jsme se
dokolíbali odpoledne do třídy. Po představení
jsme se rozloučili s rodiči a chystali se prožít
Štědrý večer i s vánočními zvyky a hlavně se
svými kamarády – spolužáky.
Připravený slavnostní stůl zval k usednutí. Hlavně
se od večeře nezvedejte! To nám chutnalo!
(Maminky nám skutečně připravily salát a řízek.)
Rozkrojili jsme si jablíčka a radovali se
z vykrmených hvězdiček.
Po večeři jsme stoupali na sekeru. A bosky. To
aby nás celý rok nebolely nohy. Házeli jsme
pantoflí, pouštěli lodičky, namazali si tváře
medem a pomalu se chystali ke stromečku.
Konečně přišla ta dlouho očekávaná chvíle.
Postavili jsme se kolem stromečku a zazpívali si
koledy. A až teprve nyní byl čas na ROZBALOVÁNÍ
DÁREČKŮ.
Všechny nás malá překvapeníčka potěšila.
Dlouho jsme si hráli a unavení, ale spokojení
jsme usedli ke štědrovečerní pohádce Čert a
Káča promítané na malém dětském projektoru.
Byla už skoro půlnoc, když jsme ulehli. Spát se
nám ještě nechtělo, a tak jsme si povídali a špitali
a chichotali se, jen abychom prodloužili ten
zvláštní den.
Ráno se nám z pelíšku moc nechtělo, ale na
pomoc nám přišly některé maminky a třída byla
uklizená v cukuletu. A my máme o velký zážitek
víc.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč. 4.B

NÁVŠTĚVA VE ŠKOLCE
Paní učitelka Smolíková a děti ze školky „U
Elektrárny“ si pro nás připravili krásný program.
Po příjemném přivítání jsme si za pomoci malých
sněhuláčků vyrobili vánoční přáníčko. Dále jsme
si společně zasoutěžili v hodu sněhovou koulí. A
aby nebylo líto prvňáčkům, že nejsou sněhuláčci,
proměnily je děti během chvilky k nepoznání.
Nakonec jsme dětem a paní učitelkám předali
kouzelné rybičky. Popřáli jsme krásné Vánoce a
hodně štěstí a zdraví do nového roku 2017.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

Dne 30.11.2016 v sále ZUŠ v Nové Roli proběhlo
slavnostní předávání cen nejúspěšnějším žákům
Karlovarského kraje, kteří se umístili na předních
místech v různých soutěžích za školní rok
2015/2016. Každý žák obdržel poukaz, diplom a
porcelánového smajlíka.
Zúčastnili se i žáci
ze ZŠ Dukelská Kraslice. V soutěži Tuta Via Vitaebezpečná cesta životem získali 1. místo Eva
Nguyenová z 5.ročníku Lucie Peršínová, David
Minh Nguyen ze 6.ročníku za 1. kategorii, Sabina
Patrovská, Tereza Kertézová, Eliška Bočáková
z 9.ročník za 2. kategorii. V soutěži SAPEREvědět, jak žít se umístili na 1. místě Diana
Čermáková, Richard Hoznour a Lucie Štípková ze
6.ročníku.
Lucie Peršínová

ČERTI A MIKULÁŠ
VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Jako
každý rok
na
začátku
prosince,
přišli
čerti
a
Mikuláš
navštívit
školní
družinu.
Nejprve
jsme se
s čerty
přivítali
písní Mikuláši, Mikuláši…
A teprve poté čerti dostali „černé listiny „
z každého oddělení.
Poté si z listiny přečetli zlobivé děti a ty musely
čertům a Mikuláši zazpívat nebo přednést
čertovskou říkanku nebo písničku.
Některé zlobivé děti slibovaly „hory - doly“, tak
SVĚT OHNĚ
snad to opravdu dodrží, abychom nemuseli
Návštěva v Záchranném kruhu v Karlových čertům telefonovat. Vzali jsme si totiž od nich,
Varech byla opravdu velmi zajímavá. Dozvěděli jakožto moderních čertů, telefonní číslo do
Lenka Michorová
jsme se, co může způsobit, když se do Pekel…
rozpáleného oleje nalije voda, za jak krátkou
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Ze života křesťanů

ZŠ Dukelská

Vánoční vystoupení pro
důchodce – 1.B

12. 12. 2016 žáci 1. B předvedli důchodcům své
vánoční vystoupení. Přednesli několik básniček a
zazpívali koledy. V klubu zavládla velice pěkná
atmosféra, neboť děti - převléknuté za andělíčky
Letošní Vánoce nám Ježíšek sice nenadělil sníh, – vypadaly roztomile a svým vystoupením strhly
ale dárečky
ke zpěvu i ostatní přítomné.
nám do školní družiny přinesl.
Na závěr děti rozdaly vánoční přáníčka a
Zpěv vánočních koled u stromečku a poté vzájemně jsme si popřáli hezké Vánoce a šťastný
rozbalování dárečků v oddělení – to byla ta nový rok.
Za žáky 1. B – Mgr. L. Botlíková
správná vánoční nálada ve školní družině.
Děti dostaly jejich tolik oblíbenou stavebnici
Lego, společenské hry, puzzle a kočárky pro
panenky.
Společně jsme si popovídali o Vánocích, zobali
jsme vánoční cukroví od maminek.
Na závěr jsme si popřáli veselé Vánoce a vše
nejlepší do nového roku 2017!
A to přejeme i Vám, čtenářům Zpravodaje!
Lenka Michorová, vychovatelka

VÁNOCE 2016
ve školní družině

IX. A ve Zwickau (procvičujeme
Němčinu)

VÁNOCE VE ŠKOLE
Společně strávené Vánoce s paní učitelkou a
spolužáky? Sešli jsme se v 17 hodin ve škole a za
pomoci rodičů jsme si odnesli do třídy spacáky,
karimatky, polštářky….. Pak jsme se začali
proměňovat v anděly. Vyrobili jsme si andělská
křídla a jako andělé jsme odcházeli do jídelny ke
štědrovečerní večeři. Po večeři nastal čas na
vánoční zvyky – rozkrajování jablíček, pouštění
skořápky po vodě, házení botou, mazání medem,
stání na sekyře… Jen na koledy už nezbyl čas,
všichni jsme spěchali ke stromečku. Po rozdání
dárečků jsme se spokojeně uložili do spacákových
pelíšků a společně jsme se podívali na vánoční
pohádku. Dlouho jsme nemohli usnout, takže
ranní vstávání bylo náročné. Vánoce ve škole se
nám velmi líbily, s tak početnou „rodinou“ jsme
je ještě nikdy neslavili.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

VÁNOČNÍ KONCERT
Koledy a zpívání jsme si užili na koncertě v ZUŠ.
Poslouchali jsme vyprávění o tradičních Vánocích
a na závěr nás všechny potěšilo malé soutěžení
s písničkami z pohádek.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

5. 12. 2016 jsme podnikli výlet do SRN, chtěli
jsme si zpestřit adventní čas a zároveň si v praxi
ověřit své znalosti německého jazyka. Okolo
deváté hodiny ranní jsme se s naším
doprovodem, třídním učitelem M. Pokorným a
němčinářkou V. Kozumplíkovou, vydali na
vánoční
trhy do
Zwickau.
Ve vlaku
bylo
příjemné
teplo, a
tak nám
cesta
utekla.
Vlak nás
dovezl do
samého
centra
města, doslova na dosah historického náměstí.
Vánoční atmosféra města nás nadchla a i přes
vlezlou zimu jsme si město prošli se zájmem.
Uchvátil nás dóm sv. Marie – nádherný kostel
v monumentálním gotickém stylu, v jehož těsné
blízkosti byly instalovány ledové sochy, kterých si
někteří z nás ani nevšimli. Přesto pro většinu
z nás byl největším lákadlem obchodní dům
„Zwickau Arcade“, kde jsme trávili čas sháněním
dárků pro své bližní či kamarády. Přestože
v němčině nedominujeme, všichni se domluvili
alespoň na objednávce jídla, či zaplacení
oblečení. A když už jsme si nevěděli rady,
obrovskou výhodou pro nás bylo, že většina
pokladníků ovládala angličtinu. Den jsme
zakončili na náměstí ve tři hodiny odpoledne,
nastoupili do vlaku a v šest hodin jsme vystoupili
v Kraslicích na nádraží, unavení, zmrzlí, ale šťastní
a spokojení.
Lucie Bittmanová, žákyně 9. třídy

„Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás
odmítá, odmítá mně. Kdo odmítá mně, odmítá
toho, který mně poslal.“ (Ježíš)
Díky Bohu za vše dobré, co jsme již přijali od
našeho Pána. Díku Bohu za jeho slova
povzbuzení, poučení i napomenutí. Díky za
všechny dary Ducha svatého, které nám pomáhají
slyšet a porozumět Božímu hlasu a lépe vnímat
Jeho přítomnost. Vždyť ON je tím Slovem,
Pravdou, Cestou a Životem.
Při pohledu na uplynulý rok 2016, můžeme vidět
rozmanitou pestrost programů a vykonaných
skutků víry, jak u místních denominací, tak i
souhrnně u regionální církve v našem městě a
kraji.
Viditelná
je
rostoucí
spolupráce
s křesťanskými sbory z Německa, při zábavných
programech s dětmi, oslavách, modlitebních
setkáních
i při vzdělávacích seminářích.
Návštěvnost těchto společných německo-českých
setkání je často i v několika stovkách přítomných
křesťanů. Každé setkání nese ovoce povzbuzení ,
upevnění víry a společného „modlitebního boje“
proti duchovním temnostem dnešních dnů. Tak
jako každý znovuzrozený křesťan má možnost
přijmout dary Ducha svatého, stejně takovou
možnost mají dnes již od Letnic všechny
křesťanské skupiny, sbory a církve. Proto je stále
aktuální výzva k božímu lidu: „Dary Ducha
svatého nepohrdejte a žádostivě je přijímejte…“.
Na podobné téma bude v neděli 5. února ve
„ŠNEKU“ od 10:30 do 11:30 hodin služba slovem
a písněmi. Vedení této Bohoslužby při kávě i
případné volné diskuze pod názvem “Svoboda
v Kristu“,
se ujme „Misijní skupina KS
v Kraslicích“, která vás tímto srdečně zve
k naslouchání toho, co říká sám Bůh. Vedení
„ŠNEKU“ srdečně zve do kavárny a na ostatní
bohaté programy v roce 2017.
Tým organizátorů akce „Try & Play“ 2017 v
Kraslicích, konané v Městských sadech ve dnech
29.6. – 2.7. 2017 zve tímto k účasti i k pomoci
v oblasti stavby stanů, aparatury, dekorace pódia,
pořadatelské a informační služby, dále ke všemu,
co může akci zpestřit a zdokonalit pro radost
druhým.
Zájemci
kontaktujte
tým:
www.tryandplay.krestan.org Vystoupení na této
akci přislíbili: Láďa Křížek 26.6. od 19,oo ; Crash +
Trio+Present Perfect při společném jam session
30.6. od 19,oo; Kalwich, End of Scream vystoupí
večer v sobotu 1.7.;
nedělní kázání na
Bohoslužbě 2.7. od 11,oo povede pastor David
Bubik z „Církve Bez Hranic“.
S přáním pokojného a radostného roku 2017,
František Hanzlíček
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Římskokatolická farnost
www.farnostkraslice.estranky.cz
e-mail: fara.kraslice@seznam.cz
Tel. číslo: 359 574 053 ŘKF

mobil: 724 204 702 PPF

Jde o skutečný posun, či se mi to jen zdá?
Před několika lety se naše společnost vrátila
k pravým vánocům i s Ježíškem. To bylo pro nás
věřící radostné zjištění! Jenže to mělo chybu!
Vánoční melodie zněly již koncem října. Letos se
jejich zpěv posunul směrem k listopadu. Lze si jen
přát, aby se posunuly asi tak do poloviny prosince.
To však vyžaduje jistý vývoj. Ten se odehrál v době
minulé, pamatujete? Jeden náš president řekl
dětem: Ježíšek se narodil, dospěl, narostly mu
vousy a tak k nám ze Sovětského svazu přijel na
saních jako Děda Mráz! Inu, děti vám to řeknou!
V Rotavě se jedna část města jmenuje Rusland.
Děti za totality čekaly na Dědu Mráze v dnes již
neexistujícím sále hotelu, který měl krytinu
z měděného plechu. Zde se konaly plesy, po něžné
revoluci nejprve zmizely plechy. Do tohoto domu
začalo zatékat a tak byl před časem zbourán. Dnes
je vedle továrny Rotas, dříve Škodovka, prázdné
místo. Ale něco se tam přece jen vznáší: zážitek
dětí; těm je dnes přes 50, 60 let! Při vánoční
besídce se konferenciér ptal: „Odkud přijel Děda
Mráz?“ Děti odpověděly:“ Z Ruslandu!“„Dobře, to
je německy: Z Ruska. A na čem přijel?“ Děti měly
říci: Na saních“. Ony toho „Dědu Mráze“ poznaly,
bydlel totiž na Ruslandu! A proto po pravdě
zvolaly:“Na kole!“ Snad se ještě dočkám, aby se
naši spoluobčané seznámili s překrásnými
adventním zpěvy! Máme na světě nejkrásnější
adventní melodie, jejich vznik sahá do 15. století.
Mohou ale konkurovat líbivým melodiím
z muzikálů či americkým songům, které zpívají
v rytmu černoši? Nic proti tomu, spirituály jsou
pokladem hudby tohoto etnika! Ale připomíná mi
to něco z minulosti. To se zpívaly ruské častušky a
dnes zase melodie z Ameriky. Jako bychom neměli
své vlastní poklady! Inu, chce to čas! Bůh ho má!
On si počká, až nám to dojde! Asi nám budou
muset otevřít oči jiní; příkladem je osud Antonína
Dvořáka. Pokud žil zde v Praze, nebyl uznán. Až
v Americe došel uznání! Ale musí nám opět jiný
národ ukázat, jaké máme adventní hodnoty a
k tomuto zjištění dopomoci?

Co se ani o svátcích nezastaví…..
Tento článek se mi nepíše s lehkým srdcem,
naopak! Během minulých dní nás překvapily
zprávy o odchodu i mladých lidí z tohoto světa.
Uprostřed shonu, příprav na klidné rodinné
setkání pod stromečkem, přemýšlení, jak
překvapit milým dárkem, se vše mění – a Nový
rok klepe na dveře! Jistě, jak krásná, bohatá je
naše víra – i tento náš časný život se změní ve
věčný. Vírou přijímám uklidnění, že Ježíš proto na
svět přišel, aby i naše zemřelé uvedl do setkání
se všemi, kteří nás již předešli na druhý břeh. Již
žádný shon, klid a mír. Každým rokem
můžeme vzpomínat, co vše jsme směli
se zemřelými prožít! Překvapit i je
můžeme dárkem: modlitbou, mší sv.! Toto
vše se stává balzámem pro duši!
Život pomíjí, bohatství se rozplyne;
oblíbenost je vrtkavá, smysly se opotřebí,
svět se mění, přátelé umírají. Jen Jeden je
neměnný, jen Jeden vůči nám je pravdivý
a může pro nás znamenat všechno; jen
Jeden
nás
může
přetvářet
a
vlastnit. J.H.Newman „Díky, Ježíši, že
jsi!“
Byl jsem nedávno požádán, abych se jako
řečník rozloučil v obřadní síni se
zemřelým. Řekl jsem: Rozloučit se mohu
jako věřící člověk, s pokřtěným jako kněz.
Nedokáži mluvit nad hrobem bez
Boha. Byl jsem odmítnut; velice jsem si
vážil této upřímnosti! Mně se „ulevilo“,
jako kněz jsem poté obětoval za
zemřelého mši sv. Zároveň se mi „přitížilo“
při vzpomínce na ony pozůstalé, kteří, jak
řekli, jsou nevěřící! Jak lehké je předat
zemřelého ze své náruče do náruče Boží!
Jaké bohatství dává víra ve Vzkříšeného!

A nyní z jiného soudku!
Kolem nás se vše vyvíjí, nemyslím tím Darwina.
Koledy se jednou snad budou zpívat o vánocích,
adventní písně v adventu, nevěřící snad pod tíhou
smrti připustí možnost věčného života a existenci
Boha. Jinověrci a vlažní katolíci snad „zajedou na
hlubinu“. Co to znamená? Že se od koncertů,
setkání u vánočních stromů a stánků, od Noci
kostelů a jiných aktivit, „prokopou“ i ke
svátostem. Je to cesta hledání, která lidi přivádí z
dálky k hlubšímu prožívání víry. Z druhé strany
snad fanatici připustí možnost, že i hledáním se
lze přiblížit k pravému Bohu
v
pravdě,
spravedlnosti i lásce. Ohrožený člověk hledá sílu i
pevnou půdu pod nohama. A co nás ohrožuje
více? Chamtivost a nenasytnost, na kterou
reaguje exekuce? Lhostejnost a vlažnost
k otázkám víry, na kterou útočí fanatický islám?
Riskování a prožívání adrenalinu, na které útočí
smrt či zranění? Polopravdy či přímo do očí bijící
lži, na které navazuje zklamání? Ježíš, Boží Syn i
pravý člověk nás nechce obelhat. Za nebeskou
skutečnost dal a obětoval svůj život. Jeho názory,
jeho myšlenky, jeho učení jsou stále platné a živé!
Nastávající rok nám k tomu všemu jistě dá
příležitost. Nebojme se ani otázky: Co mám Pane
udělat já? Tuším, že ode mne „něco“ očekáváš!
Nechci tě zklamat! Chci být i užitečný! Už předem
děkuji a věřím, že mne v Novém roce povedeš a
budeš řídit! Říká se: odvážnému štěstí přeje. Tak
vám přeji odvahu zeptat se Pána, pokoru jeho
slovo přijmout a lásku k činu P. pf

K začátku nového roku ….
Do nového roku se obvykle přeje hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti úspěchů, lásky...
Je jen na všech nás, jak se nám podaří tato
vzájemná přání naplnit – jak se dokážeme
postarat o své zdraví, štěstí, vnitřní spokojenost,
jak mít otevřené srdce.
Co dělat, jak do sebe investovat, aby se přání
splnila? Do čeho vlastně vkládáme čas, energii a
peníze teď? Zkusme se s nadhledem sami na sebe
podívat trochu jinak. Jinak než jen jako na lovce
úspěchů a materiálních hodnot.
Nikdy není doba jen lehká nebo jen těžká, vždycky
se dá najít cesta, jak tíži zmírnit a radost znásobit.
Závist, panovačnost, bezohlednost, kriminalita,
šikana, ale i obyčejné pomluvy nás otravují
a stravují čím dál víc, den po dni. I mlčení a
tolerování korupce a klientelismu, nebo jen úplně
obyčejný strach o „tom" mluvit nás podvědomě
skličují a vše nás soustavně ubíjí. To přece ale
doopravdy nechceme.
Prostupuje nás všeobecná nechuť něco s tím
udělat? Nebo je to jen pohodlnost? Zamračený a
negativní postoj není na místě. Je třeba začít
s úsměvem, teď hned a nejlépe u sebe samých.
Brzy snad dokážeme, že umíme žít lépe.
Materiálně asi ne, máme věci a zařízení, o kterých
se našim předkům ani nesnilo, a přesto se stále
ženeme za dalšími.

Ale lidsky ano. Pojďme si tedy začít
dávat ty nejhezčí dárky – ne ty v
lesklém papíře převázané mašlí, ne ty jednou
nebo dvakrát ročně, když je „oficiální" příležitost.
To, co si máme dávat, nevyžaduje peníze ani
složitý výběr. Je to prosté i obtížné zároveň.
Pojďme se mít rádi, vážit si sebe navzájem a
pomáhat si. Oceňovat šikovné, nadané, pilné,
poctivé, pracovité lidi. Pojďme o nich mluvit,
chválit jejich práci, navštívit jejich firmu, kupovat
jejich výrobky. Choďme na jejich koncerty, do
divadel, čtěme jejich knihy.
Dávejme okolí to, co potěší i nás samotné –
pochvalu, poděkování, úsměv, oporu, bezpečí,
přátelství. Hledejme cesty „jak na to". I když to
možná bude znít jako klišé a občas tohle rčení
dostává pěkně na frak, věřme tomu, že slušnost se
'nosí'. Že usínat s čistým svědomím a myslí je
opravdu k nezaplacení a mnoho rádoby mocných
tenhle komfort klidného spánku nemá a za nic si
jej nekoupí. Že být sám sebou bez přetvářky je
mnohem jednodušší a čestnější než střídání
masek, za nimiž se ukrýváme. Že chtít být lepší a
něco pro to udělat je víc, než předstírat
dokonalost. Že zdravá sebedůvěra, i s občasným
hnacím motorem nejistoty, nás může přivést na
cestu, která sama o sobě může být cílem.
Do nového roku se obvykle přeje hodně zdraví,
štěstí, úspěchů, lásky... Ještě něco by se ale mělo
přát – nezapomínat na to, že jeden upřímný
radostný úsměv zmůže víc než hromada peněz, že
ruka podaná v pravý čas je silnější než všechny
sliby, že vlídné slovo nic nestojí, ale má cenu zlata,
že víra vyléčí lecjaký šrám.
JV

Co si popřát do Nového roku 2017?
Některé lidi můžete obelhat vždycky, a každého
lze obelhat někdy,
nelze ale všechny lidi obelhat vždycky! Abraham
Lincoln

Tříkrálová sbírka
V první polovině ledna se v ulicích našich obcí a
měst opět vyrojí koledníci, aby u prahů
domácností, na chodnících či náměstích předali
poselství o narození Božího syna. Lidem popřejí
šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný
dárek a při tom poprosí o příspěvek do
zapečetěné pokladničky s logem Charity ČR.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 bude tradičně
určen na pomoc lidem, kteří si sami pomoci
nedokáží, a to kvůli stáří, nemoci, hendikepu či
sociální situaci.
Tříkrálové koledníky můžete na rozličných
místech České republiky potkat v rozmezí od 1.
do 15. ledna 2017.
Jak váš příspěvek pomáhá?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky,
pomůže 65 % přímo ve vaší obci nebo regionu,
15 % využije na své projekty vaše diecézní
Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5
% jde na celostátní projekty a 5 % na režie sbírky.
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MŠ U Elektrárny
Vánoční zdobení perníčků
Dne 20.12.2016 v odpoledních hodinách
proběhla na naší MŠ společná akce rodičů s
dětmi "Zdobení panáčků Perníčků". Při
příchodu dětí s rodiči do třídy "medvíďat" na
ně již čekaly připravené stoly s perníčky a
cukrovou polevou. Každé z dětí dostalo
zdobičku a dle vlastní fantazie si panáčka
"Perníčka" vyzdobilo. Panáčka "Perníčka" si
děti poté mohly odnést domů. Zdali však ho
donesly domů nebo již cestou skončil v jejich
bříšku, je otázka. Ani na rodiče jsme
nezapomněli - děti jim vyrobily přáníčko
"Sněhulák" s přáním prožití krásných
vánočních svátků.
Na závěr bychom chtěli Vám všem popřát
krásné Vánoce a mnoho štěstí při vykročení do
Nového roku 2017.
Kolektiv MŠ U Elektrárny

Napsali jste nám
Naše předvánoční putování
Adventní doba naštěstí není pouze časem
horečných nákupů. Má především svůj
duchovní obsah. A tím je nejen příprava na
Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se v našem
každodenním životě a proto Spolek Němců a
přátel německé kultury Kraslice uspořádal na
pozvání německých přátel zájezd do
Regensburgu. V posledním dni měsíce
listopadu se padesát členů z Kraslic, Rotavy,
Klingenthalu a Chebu zájezdovým autobusem
firmy Vyskočil vypravilo na návštěvu svátečně
vyzdobeného německého města a vánočních
trhů. V dopoledních hodinách jsme byli na
místě, očekávali nás naši přátelé z
Neutraublingu, kteří nám celý den dělali
doprovod.
Při návštěvě Regensburgu se můžete těšit na
výpravu do více než 2000 let dlouhé historie
města. Památky z dob dávno minulých jsou
rozesety v historické části města a citlivě
propojeny s nároky dnešní doby. I přes svůj
historický ráz si město zachovalo svou
přátelskou a pohostinnou tvář. Díky
autentickým
památkám
je
Regensburg od roku 2006 v
exkluzivní společnosti dalších
atraktivit zapsaných na seznam
světového
přírodního
a
kulturního dědictví UNESCO. Na
světě se nachází jen málo měst,
jejichž celé staré město by bylo
prohlášeno za světové kulturní
dědictví - Regensburg je jedním z
nich. Procházka centrem je jako
nenadálé setkání se středověkem
- úzké uličky, skryté vnitřní dvory,
dóm, Stará radnice, Zlatá věž.
Takové ulice už dnes ve městech
nenajdete - zde je uchovávají
záměrně s okolní výstavbou

domů. Procházet se sotva metr širokými
uličkami je opravdový zážitek, zejména v
předvánočním období, kdy jsou vyzdobeny
vánoční tématikou.
Historické centrum města je velmi malebné,
významné pamětihodnosti a památky si
můžete pohodlným tempem projít hezky
pěšky. Zvolili jsme ale 45 minutovou
vyhlídkovou jízdu městem City - Busem. Z
německého a českého výkladu jsme se
dozvěděli, že Regensburg se nazývá v češtině
Řezno, ale častěji se používá název německý.
Historie Řezna je velmi bohatá a nelze přesně
říci, kdy bylo založeno. Objevovaly se zde
Keltská sídliště a později Římské vojenské
tábory. Můžete se procházet úzkými
středověkými uličkami i obdivovat honosný
chrám Svatého Petra. Jeho více než 100 metrů
vysoké věže se staly symbolem města. Gotická
katedrála bude podivně známá - ano, je zde
mnoho
podrobností
se
svatovítskou
katedrálou v Praze. Regensburg byl jedno z
mála měst ušetřených zničením bombovými
nálety za 2. světové války, proto si můžeme
vychutnávat pohled na originál, který přečkal
několik
staletí.
Jedinečnou
atmosféru
propůjčují katedrále také barevná okna, ta
nejstarší pocházejí ze 13. a 14. století.
Kamenný most – most, který byl postaven ve
12. století, patřil ve své době k
nejvýznamnějším stavbám v Evropě. Přes
Dunaj se v Regensburgu rozpíná dodnes. Měří
308,7 metrů, a i když není tak zdobný, určitě
připomene náš Karlův most v Praze. Kamenný
most byl vzorem pro první kamenný most v
Praze – Juditin most. Z mostu se nabízejí
krásné panoramatické výhledy na věže města.
Je nestarším používaným kamenným mostem
na sever od Alp.
Slavnostně vyzdobené město přímo zvalo na
vánoční trhy, které se konaly hned na třech
místech. Čekala nás pestrá nabídka vánočního
zboží: jmelí, adventních věnců, svíček, hraček,
vánočních ozdob a vazeb, cukrovinek,
adventních kalendářů, betlémů, výrobků
uměleckých řemesel, a v neposlední řadě
typického vánočního občerstvení. V tu chvíli
zapomenete na shon a prožíváte působivou
předvánoční atmosféru a kouzlo, které nikdy
nevyprchá - tak trochu Vánoce pod širým
nebem.
Den se pomalu chýlil ke konci a nastalo loučení
s přáteli a zážitky ze zájezdu. Po krátkém
tradičním adventním občerstvení jsme
nastoupili cestu zpět do svých domovů. Určitě
budu hovořit i z duše ostatních účastníků, když
poděkuji za krásné přijetí, strávený čas a
občerstvení našim německým přátelům manželům Michaelu a Sybile Harteisovým,
manželům Engebertu a Marianne Harteisovým,
manželům Leinovým a Gräfovým, panu
Wolfgangu Bὄhmovi a v neposlední řadě panu
faráři Josefu Weidlovi. Nelze zapomenout a
poděkovat nutno i organizátorům zájezdu manželům Dietzovým a řidičům luxusního
autobusu, kteří nás v příjemné atmosféře
dopravili v pořádku tam i zpět.
J. Volfová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Okrsková kola ve florbalu
Ve středu 23. 11. 2016 se na naší škole konalo
okrskové kolo ve florbalu mladších a starších
žákyň. Turnaje se zúčastnily týmy SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, ZŠ Dukelská a ZŠ Oloví. Naše žákyně
se mohou pochlubit vítězstvími v obou
kategoriích. Zajistily si tak postup do okresního
kola, které proběhne v Sokolově a na Březové.
Dne 24. 11. pokračovala soutěž turnajem
chlapců. Naši mladší i starší hoši se utkali se ZŠ
Dukelská, ZŠ Oloví a s Gymnáziem
Sokolov. Obě naše družstva nakonec skončila
shodně na druhých místech, když nejprve jasně
porazila ZŠ Dukelskou a ZŠ Oloví, aby v
rozhodujících zápasech s Gymnáziem Sokolov
jen velice těsně prohrála. Oba tyto rozhodující
zápasy o postup do okresního finále byly velice
vyrovnané, dramatické a emočně vypjaté.
Zvláště mrzela porážka starší chlapce, kteří v
předchozích dvou utkáních nastříleli celkem 17
gólů, ale v rozhodujícím utkání je střelecký klid
opustil a vstřelili góly jen dva. Vzhledem k
tomu, že tým starších žáků tvořili převážně žáci
osmých tříd, mohou získanou zkušenost
využít v příštích turnajích a napravit tento dílčí
neúspěch.
Mgr. J. Grussmannová, Mgr. J. Kubát

Povídání s paní Sašou
Víte, že máme v Kraslicích útulek pro opuštěné
kočky?
A víte, co všechno provoz takového útulku
obnáší?
Proč je vlastně tolik koček bez domova?
Můžeme i my nějak pomoci?
Na všechny tyto otázky i na mnohé další nám
odpovídala
paní
Alexandra
Jančová,
provozovatelka kočičího útulku Konec toulání
v Kraslicích, která nás navštívila 1.12. 2016
v naší škole. Přednáška byla velmi zajímavá a
emotivní. Paní Saša má zvířata, o která se
stará, opravdu ráda a to je patrné z každého
jejího slova o nich. Na závěr pro nás měla
připravené krásné chlupaté překvapení
v podobě maxikocoura Kubíka, dvou
mourovatých kočičích brášků a malinkého
koťátka Rendy, který je nejnovějším
přírůstkem v její veliké kočičí rodině.
Moc děkujeme za Váš čas, přejeme mnoho sil
a energie pro pokračování ve Vaší úctyhodné
práci a také my budeme dělat maximum pro
to, aby těch opuštěných a nechtěných čičinek
bylo co nejméně.
Žáci SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Plavání – 1. stupeň
Pátek 11. listopadu byl velkým závodním dnem
pro 6 děvčat a 6 chlapců z 1.stupně. Celkově
naši závodníci vybojovali v okresním kole
v plavání pěkné 5. místo.
Soutěže se zúčastnili tito žáci: Kateřina
Stinglová, Sandra Škardová a Vlastislav Farský z
5.A, Zuzana Vajsejtlová, Martin Bílý a Jaroslav
Blaho z 5. B, Karolína Suchá, Štěpánka
Turanská, Jakub Staněk, Tomáš Palivec a Jakub
Vyleta ze 4. A a Amélie Vopičková ze 4. B.
Velkou pochvalu zaslouží Jakub Staněk za
vítězství v disciplíně volný způsob a Jakub
Vyleta, který byl nejrychlejší v disciplíně prsa.
Chlapci Jakub Vyleta, Jakub Staněk a Vlastislav
Farský zaplavali velmi dobře i polohovou
štafetu 3 x 25 m, kde vybojovali 2. pozici. Z
děvčat se umístila nejlépe Karolína Suchá –
doplavala na 3. příčce ve znaku.
Mgr. J. Trnková

KARLOVARSKÉHO KRAJE a tři vyučovací hodiny
se věnoval žákům 8. a 9. ročníku.
Po zhlédnutí krátkého, ale výstižného a
odstrašujícího dokumentárního filmu nás pan
kapitán zasvětil do problematiky drogového
světa v zahraničí, v České republice i konkrétně
v našem kraji. Poslední hodinu ochotně
odpovídal na všetečné otázky žáků i
vyučujících.
Mnohokrát děkujeme za čas, který nám pan
kapitán věnoval, a doufáme, že se příští rok
opět setkáme, protože tato osvětová činnost
má jistě velký význam v životě našich dětí.
Ing. Iva Germušková

O čisté planetě
Dne 21. 11. 2016 jsme šli se školou do
Kulturního domu v Kraslicích na divadelní
představení O čisté planetě. Bylo moc krásné a
zajímavé. Líbila se mi světelná show. Kromě
toho bylo představení i poučné. Ukázali nám,
co by se s naší planetou stalo, kdybychom o ni
nepečovali a jenom ji znečišťovali.
Lucie Bauerová, 4. A

Putování se sv. Martinem
Kdo by neznal pranostiky
„Na svatého
Martina, kouří se nám z komína“ „Svatý
Martin přijíždí na bílém koni“ nebo „Jeho bílý
kůň zaléhá nám celý dvůr“? My se dozvěděli,
kdo byl sv. Martin a proč je patronem vojáků,
jezdců a koní, cestovatelů, vinařů, chudých…
Naše pouť začala v Maďarsku, v místě jeho
narození. Pokračovala přes Rakousko, Itálii a
skončila ve Francii, v místě jeho odpočinku.
Obrázky hus, koní a památek, které jsme při
cestě navštívili, zdobí školní družinu.
Mgr. Věra Habartová

Přednáška
Ve středu 16.11. u nás ve škole proběhla
zajímavá přednáška na velice aktuální téma
„drogy“. Navštívil nás pan kpt. Mgr. Bc.
Jaroslav Pakosta z Odboru obecné kriminality
KRAJSKÉHO
ŘEDITELSTVÍ
POLICIE

první nám představili
stroj, který pracovně
nazývají „bagr“. Ten
má za úkol vybrat ze
splaškové vody ty
nejhrubší nečistoty.
Dalším důmyslným
mechanismem byla
hrubá a jemná česla,
která také odstraňují
hrubější
nečistoty.
Zde je nutný i
manuální zásah, kdy se z česel musí odstranit
to, co tam prostě nesmí být. Vírový lapák písku
zachycuje ty nejjemnější nečistoty. V další části
probíhají
procesy
jako
denitrifikace,
okysličování a biologické čištění vody, jejichž
výsledkem je odtok čisté vody do řeky. Kvalita
takové vody je neustále kontrolována. Poslední
zastávkou byla asi nejaromatičtější část čističky
a tou byla místnost, kde se lisuje kal. Někteří
z našich spolužáků to bohužel nezvládli…
bábovky.
Děkujeme paní Mikleové i panu Brantlovi za to,
že se nám v tak sychravém počasí ochotně
věnovali, dalo nám to rozhodně víc než
rozsáhlý text v učebnici.
A prosíme vás…šetřete VOD(o)U!
Ing. I. Germušková a V. Vopičková

Vánoce v EU

Exkurze do čističky
Dne 7.11. se osmé ročníky v rámci výuky
chemie vydaly do biologické čističky odpadních
vod.
Přivítali nás paní Mikleová s panem Brantlem a
společně nás provedli celým areálem. Jako

Jak slaví Vánoce obyvatelé evropských států?
Jaké zvláštnosti se objevují v tradicích a zvycích
těchto zemí? Odpovědi na tyto otázky a ještě
mnohem více zajímavostí se dozvěděli žáci 4. a
5. ročníků na poutavé přednášce o EU.
Překvapení vzbudila u žáků informace, že ve
Švédsku dárky roznáší naparáděný vánoční
kozel s rohy ozdobenými červenou stuhou
nebo to, že v části Itálie létá na koštěti
čarodějnice Befana, která komínem hází
hodným dětem dárky a zlobivým naděluje uhlí.
Přednáška zpestřila našim žákům předvánoční
čas a nabídla spoustu inspirace.
Mgr. L. Špringsová
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Sportovní zprávy
Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat městu
Kraslice, potažmo Zastupitelstvu města Kraslice
za poskytnutou finanční podporu na Mistrovství
Evropy v šipkách. Mistrovství se konalo v
chorvatském městě Poreč, a to v termínu od 4.—
10. 6. 2016. Původní plán byl, že na uvedené
mistrovství odjedu se svým kolegou ze Šipkového
klubu Nikola Kraslice Petrem Křivkou, se kterým
jsem měl původně hrát Evropský šampionát ve
dvojicích mužů 501 double out. S tímto hráčem
máme v ČR nemalé úspěchy, např. jsme v
letošním roce obsadili nádherné třetí místo v
celostátní tabulce dvojic mužů. Nicméně Petr
Křivka z důvodu vážné nemoci jeho syna nemohl
na Evropský šampionát odjet a z toho důvodu
místo Petra nastoupil jiný, taktéž velmi úspěšný
hráč Antonín Davídek, se kterým jsem následně
dne 7. 6. 2016 odehrál mistrovství Evropy dvojic
mužů a společně jsme skončili jako druhá
nejlepší dvojice z ČR, a to na úžasném 5. místě z
cca 300 přihlášených dvojic. Dne 5. 6. 2016 jsem
se s A. Davídkem a ještě s dalšími čtyřmi hráči
zúčastnil Evropského poháru družstev, kde jsme
skončili jako nejlepší český team a obsadili jsme
ve velké konkurenci našich i cizích týmů
nádherné 7. místo z 85. přihlášených družstev.
Dále jsme se s A. Davídkem a s hráčkou Marcelou
Rajmanovou dne 8. 6. 2016 přihlásili do
Evropského šampionátu Triple Mix 701 double
out, kde jsme obsadili 13. místo z cca 280
přihlášených týmů. Toto jsou nejlepší výsledky z
celého týdenního maratonu na ME 2016,k kde
jsem se samozřejmě zúčastnil i dalších
doprovodných turnajů uvedeného mistrovství,
kde jsem se převážně umístil do 20. místa. Dále
bych chtěl ještě zmínit poslední den ME 10. 6.
2016, kdy se hrál hlavní Evropský šampionát
jednotlivců v 501 double out, kterého se
zúčastnilo přes 600 nejlepších hráčů z celé
Evropy. Mě osobně se podařilo probojovat na
celkem solidní 63. místo.
Ještě jednou bych chtěl tedy poděkovat za
finanční podporu tohoto ne moc známého
sportovního odvětví a v roce 2017 se chci já i
další výborní hráči z Šipkového klubu Nikola
Kraslice jako je Petr Křivka, Lukáš Zmrzlý, Jiří
Trnka a Jaroslav Kantor opět zúčastnit ME, které
se tentokrát koná v Itálii, a to ve městě Caorle,
kde se budeme snažit utrhnout co nejlepší
výsledky a náležitě reprezentovat města Kraslice
a ČR.
Vladan Fridrich

Kynologický klub Kraslice
Poděkování
Členové
kynologického klubu
Kraslice se v letošním
roce
účastnili
několika závodů a
zkoušek
podle
mezinárodního
zkušebního
řádu.
Někteří
svěřenci
skládali
zkoušku
z poslušnosti, jiní
zase ze stopování
a obrany. Každá složená zkouška je hodnocena
rozhodčím, který hodnotí připravenost psích
svěřenců i psovodů. Tím to děkuji všem členům
za úspěšnou reprezentaci kynologického klubu
Kraslice a gratuluji k úspěšně složeným
zkouškám.
V loňském roce 2015 i letošním roce 2016 došlo
k údržbě klubovny a opravám výcvikových
překážek, doplnění výcvikového vybavení, jak
pro nácvik obran, tak i pro nácvik poslušnosti za
přispění z grantu města Kraslice. Chtěli bychom
poděkovat, že nás město Kraslice podpořilo a
jako klub jsme mohli provést větší opravy i
doplnit určité vybavení pro naše svěřence.
Připravujeme se na další sportovní sezonu, kdy
se chceme zúčastnit dalších závodů a rádi
bychom chtěli se svými svěřenci složit další a
složitější zkoušky. Chystáme se v roce 2017 pro
občany města Kraslic a přilehlých obcí uspořádat
ukázku výcviku psů, kde bude provedena ukázka
z poslušnosti a obrany.
Ještě jednou děkuji všem členům za úspěšnou
reprezentaci kynologického klubu a za finanční
podporu města Kraslice.
Předseda KK Kraslice Stanislav Hrubý

BSK Tatran Kraslice
Ženy vydřely s prořídlou lavičkou vítězství
v utkání s TJ Slavoj Tachov 60:54 (Mačasová
23, Schambergerová 23, Vopičková 6,
Marešová 6, Břízová 2) a do nového roku
vstoupí z 2. místa v průběžné tabulce OP.
Mladší minižactvo prohrálo s DBaK Kožlany –
Plzeň 25:53 a 39:55 (Vopičková 21, Vajsejtlová
13, Vetenglová 5, Mucha Š. 5, Mucha M. 5,
Turanská K. 5, Minaříková 5, Tišerová 3,
Kričfalušijová 2) a zvítězilo nad TJ Sokol
Kraslice 57:47 a 59:54 (Vopičková 51, Mucha
M. 14, Kričfalušijová 11, Mucha Š. 9,
Minaříková 8, Vajsejtlová 8, Tolliszusová 4,
Turanská K. 4, Turanská Š. 2, Strejček 2,
Králíček 2, Bocková 1). V průběžné tabulce OP
patří družstvu 3. místo.
Nejmladší
minižactvo
odehrálo
další
mistrovský turnaj KP v Toužimi. Nad BK
Lokomotiva Karlovy Vary zvítězilo naše
družstvo 75:4 (Vopičková 24, Minaříková 21,
Tišerová 11, Turanská S. 7, Kričfalušijová 6,
Vetenglová 2, Strejček 2, Mucha Š. 2), porazilo
i TJ Thermia Karlovy Vary 40:18 (Mucha Š. 16,
Vopičková 11, Tišerová 6, Vetenglová 4,
Minaříková 2, Turanská Š. 1) a domácí TJ Sokol
Toužim 41:7 (Minaříková 13, Tišerová 11,
Vopičková 6, Mucha Š. 5, Vetenglová 4,
Kričfalušijová 2). V průběžné tabulce KP patří
našemu družstvu 2. místo, když má stejně
bodů jako vedoucí BCM Sokolov a o
průběžném pořadí rozhoduje skóre ve
vzájemných utkáních. O konečném vítězi se tak
nejspíš rozhodne 29.1.2017 na turnaji
v Kraslicích, kde se obě družstva naposledy
v letošní sezóně střetnou v přímém souboji.
V lednu 2017 odehraje v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, Havlíčkova 1717 mistrovská utkání
v sobotu 28.1.2017 od 11:00 a 13:00 hod.
mladší minižactvo U 12 s DBaK Kožlany-Plzeň a
v neděli 29.1.2017 se od 9:00 hod. odehraje
mistrovský turnaj KP nejmladšího minižactva U
11, při kterém naše družstvo nastoupí proti
BCM Sokolov a BK Lokomotiva Karlovy Vary B.
P. Poledňáková

Ženy BSK T. Kraslice děkují své bývalé i budoucí
spoluhráčce za krásné nové dresy, které jim věnovala.

Zpravodaj města Kraslic vydává Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice Telefon: 352 370 411, fax: 352 686 809, e-mail:
odehnalova@meu.kraslice.cz. Registrováno pod č. MK ČR E 12 587. Grafická úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad Kraslice, Nám. 28. října
1438, Kraslice. Za obsah příspěvků ručí autoři, články neprocházejí gramatickou ani stylistickou úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s
názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: odehnalova@meu.kraslice.cz nebo přineste na jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ
Kraslice. Uzávěrka příštího čísla: 27. ledna 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Lednové číslo vychází 12. ledna 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Obrazem z Mikulášské

MŠ B. Němcové
Návštěva pana starosty
V dopoledních hodinách navštívil
naší mateřskou školu dne 5.
prosince 2016 pán starosta Roman
Kotilínek.
Přišel si s dětmi popovídat, jak se
těší na Mikuláše, ale také na vánoce. Děti mu na oplátku zazpívaly
čertovskou písničku a zarecitovaly básničku o Mikulášovi. Za odměnu
dostaly děti od pana starosty sladkou mikulášskou nadílku.
Děti a kolektiv MŠ. B. Němcové

Už jsou tady vánoce
Poslední adventní týden byl velice
pestrý.
Děti
se
postupně
seznamovaly s vánočními zvyky a
tradicemi. Pomáhaly dekorativně
vyzdobit naší mateřskou školu a
dokonce si vyzdobily i smrček na
školní zahradě. A pak přišlo vánoční
nadělování.
Od
rána
jsme
poslouchali koledy, pozorovali jsme
světýlka na vodě a rozkrojili jsme si
jablíčko pro štěstí, které jsme také
nakonec snědli a při tom si něco
přáli. Nechyběly ani prskavky, které
měly u dětí úspěch. A pak zazvonil
zvoneček. Děti uviděly rozsvícený
vánoční stromek a pod ním plno
krásných dárků. Nadílka byla
opravdu bohatá a dokázala rozzářit
dětské oči. Slavnostně prostřené
stoly, na kterých bylo i vánoční cukroví od našich maminek. Vánoční
den byl plný zážitků. Nakonec si děti odnesly vlastnoručně vyrobené
přáníčko pro své blízké. Odcházely spokojené domů a určitě se těšily
na druhý den, jak si budou hrát s novými hračkami.
MŠ. Boženy Němcové

MŠ Lipová cesta
Mikulášská
nadílka ve
školce
Venku žádný sníh, ale
hodně namrzlo, i tak
může vypadat den, kdy
chodí Mikuláš se svými
pomocníky. .Zašel i do
naší školky. Některé
děti se bály již dopředu, jiné byly statečné. Všichni zazpívaly nebo
řekly říkanku. Andělé byli velice hodní. Čertíci si označili „adepty“ do
peklíčka a nálada byla fajn.
Mnohokrát děkujeme žákům 9.třídy ZŠ Havlíčkova ul. Pod vedením
třídního učitele p. Břízy Byli velice příjemní a milí Mikuláš, čerti i
andílci a děti mají na co vzpomínat.
Na Mikuláše to nebyla jediná návštěva. Děti také navštívil starosta
města pan Roman Kotilínek a předal dětem sladkosti. Pak s dětmi
diskutoval o čertech a Mikulášovi a vyslechl si i společnou píseň.
Děkujeme
MŠ Zámeček

