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,
jak jsem nastínil v minulém čísle
Zpravodaje, čeká naše město velmi hektický
rok – tedy zcela jistě v oblasti investičních
akcí. Jedním z obrovských úkolů, který před
námi stojí, je zahájení prací na nejen
revitalizaci samého středu města, ale
v podstatě na jeho významné proměně. A
to na proměně v důstojnou vizitku našeho
města.
Město Kraslice proto odkoupilo objekt
někdejších Lesů ČR v ul. Havlíčkova čp. 2 za
částku 1.710.000 Kč,
když předtím
odkoupilo dva navazující objekty na Nám.
TGM čp. 1 a ul. Dukelská čp.199, tj. „Starou
radnici“ (či naposledy ředitelství podniku
Krajka Kraslice) a tzv. „Besedu“ (později
podniková prodejna Krajky) za celkových
2.900.000 Kč.
O konkrétním využití zakoupených objektů
je zatím stále vedena diskuse, ale již se
podařilo najít ve shodě využití pro čp. 1, kde
by mělo konečně vzniknout Městské
muzeum, doplněné o Informační centrum,
dále se uvažuje o nebytových prostorách a
také o bytech. Pokud jde ale o dvě poslední
úvahy, je třeba brát v potaz současné
standardy, které je třeba – zejména
v souvislosti s výstavbou bytů – dnes splnit.
Budovat byty ve starém objektu tak, aby
byla splněna mj. např. energetická kritéria,
je značně sporné. Jak takový objekt třeba
zateplit s ohledem na některé prvky fasády?
Proto např. uvažujeme o „ubourání“
horních dvou podlaží a jejich opětovné
výstavbě (a třeba i dostavbě nového
podlaží) ve stejném stylu, avšak s použitím
moderních materiálů a
současných
stavebních postupů. Pokud jde o využití čp.
199, pohybujeme se prozatím jen
v nejasných úvahách. Těší mne ale, že
převládá názor na zachování objektu. Umím
si zde představit třeba jakési zázemí pro
některé neziskové organizace, které se
věnují např. mládeži, mohly by se tu
nacházet klubovny, učebny či jiné prostory
pro volnočasové a vzdělávací aktivity. Ale
jsou to prozatím jen úvahy. Využití pro
poslední zakoupený objekt čp. 2 zatím
vůbec není jasné – využití domu pro
přestavbu na byty asi není úplně finančně
reálné. Je třeba vzít v úvahu, že ani jeden
z těchto tří objektů nebyl určen pro bydlení,
ale vždy jako administrativní budovy. Jejich
parametry proto nejsou pro přeměnu na
byty právě ideální a adaptace na byty se jeví
spíše jako neúnosně drahá. Ale uvidíme.
V současné době se připravuje zadání pro
urbanistickou studii, která by nám měla

napomoci k dosažení nejvhodnějšího řešení ostudou Kraslic, je právě v tuto chvíli
a přijetí patřičného rozhodnutí. S touto velikou výzvou a příležitostí. Máme před
urbanistickou studií hodláme seznámit také sebou dlouho neřešený problém a chceme
veřejnost a vtáhnout ji tak do procesu ho řešit – máme elán, vůli i peníze. Tedy kdy
přeměny centra města, která bude tváří jindy, když ne právě teď! Ano, je to náročný
města pro třeba další století. Jde-li však o úkol i vysoký cíl a jeho dosažení
otázku demolice některé z budov, nerad nepochybně přesáhne toto volební období,
bych předjímal počkáme si na ale celé zastupitelstvo se na této věci
urbanistické studie. Osobně určitě nejsem shodlo a věřím, že nové zastupitelstvo
velkým příznivcem bourání, na můj vkus se převezme pomyslnou štafetu a kontinuálně
v Kraslicích bouralo už příliš a ne vždy ku naváže na práci, do níž se pustilo
prospěchu, ale i přesto se může příp. zastupitelstvo současné. Když myšlenka na
demolice čp. 2 ukázat jako jediné možné řešení problému centra města poprvé
řešení – jednoduše proto, že se nepodaří v roce 2015 zazněla na jednání
najít vhodné využití anebo bude nutná zastupitelstva, byly reakce spíše opatrné až
adaptace tak finančně náročná, že to chladné. O to více mne těší, že se nakonec
zkrátka nebude v našich možnostech.
podařilo toto téma znovu otevřít a najít
Kromě objektu čp. 1 jsou ostatní budovy společnou shodu nejen na ochotě problém
v poměrně dobré kondici. Do těchto budov řešit, ale podniknout i první konkrétní
nezatéká a jsou také téměř zcela vyklizené. kroky k dosažení vytyčeného cíle, kterým je
Problematický je však stav budovy čp. 1 – vtisknout středu města přívětivou tvář. A k
zde již „řádí“ dřevomorka a jsou už tomu je nepochybně zapotřebí to
ohroženy dřevěné konstrukční prvky nejzákladnější: vyřešení majetkoprávních
střechy jako nutný důsledek dlouhodobého vztahů, což se nyní plně zdařilo. Ale nejde
zatékání. Kromě objektu čp. 199 bude také jen o tyto budovy, naším cílem je i přeměna
nutné zajistit, aby opadávající omítka či navazujícího prostoru Náměstí TGM, které
skleněné výplně (resp. zbytky výplní) oken by také mělo dostat zpět důstojnou
nadále neohrožovaly chodce –
tedy, podobu. Ano, je to obrovitý úkol, ale jeho
úkolem číslo jedna je zajištění bezpečnosti a splnění je pro Kraslice reálné. Současně
bych rád všechny ujistil, že práce na
zabezpečení proti vstupu cizích osob.
V tuto chvíli je velmi obtížné předpovídat dosažení tohoto velkého cíle nebude
náklady, které si rekonstrukce vyžádají, ale v žádném případě znamenat zanedbávání
půjde jistě o desítky milionů korun, přičemž jiných úkolů a aspektů života našeho města.
počítáme s využitím dotací všude tam, kde I nadále budeme s jistotou pokračovat
v opravách chodníků, komunikací, budování
to jen bude možné a přijatelné.
Myslím, že vedení města i zastupitelstvo si parkovišť, péči o městský majetek a jeho
je plně vědomo velikosti tohoto úkolu o rozvoj. Již nyní je naplánována řada
zodpovědnosti, kterou tímto rozhodnutím investičních akcí a mnohé z nich již se
na sebe vzalo. Uvážím-li však, že město je zajištěnou dotací. Zkrátka, budeme i nadále
v současné době takové finanční kondici pracovat na přeměně Kraslic na dobré
jako nikdy za posledních 25 let, bylo snad až místo k životu, byť nás čeká ještě mnoho a
trestuhodné, kdyby pouze nečinně nechalo mnoho práce.
Roman Kotilínek, starosta města
věci svému osudu a jen se těšilo z vysokého
stavu městské pokladny. Tyto peníze je
potřeba dostat do
města ve prospěch
jeho občanů, nikoliv
na nich „sedět“. To
ale
v
žádném
případě neznamená,
že bychom se měli
pustit
do
bezhlavého
a
nerozvážného
utrácení nebo že
bychom se měli
začít
chovat
nezodpovědně. To
jistě ne. Ale sama
skutečnost, že střed
města
je Takto by mohla po rekonstrukci vypadat budova čp. 1.dlouhodobě
vizualizace
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Slovo zastupitele
MUVME SPOLU,
POSLOUCHEJME SE,
ODPOVÍDEJME SI…
Současný svět lidské komunikace se odehrává ve
velkém rozsahu na „sociálních sítích, kde je, zdá
se, možné všechno. Předseda vlády tvrdí, že
místopředseda vlády „oje…ává stát“ a nic
zvláštního se neděje. Skutečnost, že peníze
daňových poplatníků určené na cestovní náhrady
použil pan předseda vlády na financování své
hypotéky, už pan předseda za „oje…vání“ státu
nepovažuje.
Tak úrovně komunikace ústavních činitelů
v Kraslicích nedosahujeme, přesto je komunikace
kraslických na sociálních sítích velmi živá a velmi
různě kvalitní. Pan předseda vlády povzbudil i
naše fórum k používání velmi šťavnatých slov,
včetně pestrých názvů pohlavních orgánů.
Na sociálních sítích, které se týkají Kraslic, se
objevují kvalitní příspěvky, které vypovídají o
dobré znalosti situace v Kraslicích i o vysoké
kultuře projevu. Vedle toho se můžeme setkat
s projevy, které se v minulosti objevovaly na
vnitřních dveřích veřejných záchodků. Jeden si
zoufá a vidí dnešní Kraslice jako marnost nad
marnost a konečné řešení očekává se zahrnutím
Kraslic buldozery. Druhý má za to, že většina na
Zastupitelstvu
zastává
názory
levicové
„garnitury“ z 50. a 60. let minulého století a vede
Kraslice do záhuby. Kritika vytýká také péči o
socialistické dědictví – kulturáku, paneláků a
stříškám pro kontejnery. Nuže tedy mluvme
spolu, poslouchejme se a odpovídejme si.
Doufám, že nejsem sám, kdo vidí i jinou tvář
Kraslic. Vidím bývalá Městská jatka, která díky

snaze pana Alexandra Tučáka, dotacím státu a
také i zčásti pomoci města, rozkvetla do původní
krásy, kterou nám mnozí mohou závidět. Město
se evidentně snaží opravovat další kulturní
památky, například vzorně zrestaurovaná
knihovna. Také opravy na školce v Lipové ulici
vrátí této nádherné budově její půvab. Město
odkoupilo od soukromého vlastníka zapsanou
kulturní památku, bývalé „ČSAD“, která se stala
terčem vandalů, a hrozilo její zničení. Její
rekonstrukce nepokračuje sice tak rychle, jak
bychom si přáli, ale nehrozí už jí zničení a pomalu
se vrací její využití ve prospěch města. Podpora
města při zachování „Hrázděnky“ je také zásadní.
Podíl města na
zachování
hutě
v Šindelové, obnova
renesanční desky na
hřbitově, příspěvky
na opravu kostela…
A
„socialistický
kulturní
dům?“
V minulosti byla
vlastníkem
této
budovy
odborová
organizace Amati.
Jistě
si
mnozí
vzpomenou
na
pekelný dým, když
byl kulturní dům
vytápěn,
aby
německým turistům
nebyla zima při
chutném obědě, na
který byli přiváženi
autobusy…
Odbory
rozhodně
nebyly
schopny
zajistit
nutnou
rekonstrukci celého
kulturního
domu.
Město tedy, pokud
nechtělo
nečinně
přihlížet vývoji, který
mohl skončit jako
Svatava nebo Perla –
„vietnamská
ekonomika
všechno
za
35
korun“,
muselo
vstoupit
ve
veřejném zájmu do
jednání
s vlastníkem, které
skončilo
odkoupením

kulturního domu městem za několik milionů
korun. Kdo chce, najde doklady o tom, kdo
financoval výstavbu kulturního domu a zjistí, že
to rozhodně nebyly pouze odbory. Prvním
krokem města /na úvěr/ byla rekonstrukce
kotelny a postupně podle možností následovala
celková rekonstrukce, která ještě není hotová.
Přesto je kulturní dům už nyní v dobrém stavu a
slouží veřejnosti. Kde bychom se scházeli na
plesech, divadelních představeních a dalších
kulturních akcích?
Kritice přístřešků moc nerozumím. V minulosti
stály kontejnery na trávě nebo v blátě a pršelo
na ně. Nyní je to kultivovaná forma třídění
odpadů. Co víc k tomu dodat.
Téma, které je nyní na stole, souvisí
s odkoupením tří budov v centru města. Tyto
budovy byly v soukromém vlastnictví a patrně
byly spojeny s očekáváním výrazného
ekonomického výnosu. To se ovšem vlastníci
přepočítali a ani se vstupem České republiky do
Evropské unie se žádná poptávka po starých
nemovitostech v centru Kraslic neprojevila.
Z těchto obrovských budov se postupně stávaly
ruiny, o které se nikdo nestaral a upomínky
stavebního úřadu a vedení města se míjely
účinkem. Bortící se střechy, propadající se
stropy, dřevomorka… byl to naopak pocit
zodpovědnosti, který vedl vedení města a celé
Zastupitelstvo, aby hledalo východisko ze
situace, která je velmi složitá. Po zhodnocení,
kdo všechno nic neudělá, skončilo pouze u
jediného možného subjektu, a tím bylo samotné
město.
Úvaha byla následující: Když to koupíme, co s tím
budeme dělat? Jako nosná alternativa se ukázala
rekonstrukce pro vybudování sociálních bytů. Co
když to nepůjde přestavět? Co když bude
přestavba na byty neúnosně drahá? Přeci jen to
původně byly administrativní budovy. Máme
finanční zdroje na tak velké sousto? To není jen
nějaký „dům“, to je téměř půlka náměstí. Na
stole byly dvě možnosti: nedělat nic, je to
problém soukromých vlastníků, nebo vzít svou
zodpovědnost a nenechat vzhled města svému
osudu. Těžké rozhodnutí, za které se postavili
všichni zastupitelé. A všichni budou muset tuto
zodpovědnost nést až do zdárného konce. Je
určitě mnohem lehčí napsat na Facebook, „ co
jsme si to zase zvolili.“ Jako Zastupitelé máme
povinnost poslouchat názory občanů, mluvit
s nimi a odpovídat jim. Máme ovšem také právo
ignorovat urážky a vulgarity. Svoboda projevu
dává všem šanci představit se. Někdy je to
smutné čtení, ale ta svoboda za to stojí.
Otakar Mika - zastupitel
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Schůze rady města proběhla 18.01.2017. Nejdůležitějšími
projednávanými záležitostmi byly:
 souhlas se zveřejněním záměru pronájmu pozemků
 schválení žádostí o pronájem pozemku, např. za účelem
zahrady, manipulační plochy
 ukončení smluv o nájmu pozemků
 přidělení obytné místnosti v objektu ubytovny čp. 1700
 přidělení bytu v čp. 1760 v ul. B. Smetany
 prodloužení nájemní smlouvy se společností RETE internet s. r.
o. na pronájem nebytových prostor za účelem instalace
technologického celku pro bezdrátovou komunikaci v budově
městského úřadu
 projednání upraveného výkazu výměru stavby odsouhlasený
společností DOZORSTAV s. r. o. na akci „Oprava historické části
oplocení, Lipová cesta 1091, Kraslice“ s tím, že dojde ke zvýšení
celkové ceny díla o 703 tis. Kč včetně DPH
 projednání upraveného výkazu výměru stavby „Stavební úpravy
oplocení a vybudování přístupového chodníku, Lipová cesta
1091, Kraslice“ s tím že dojde k navýšení ceny díla o 624 tis. Kč
včetně DPH
 projednání návrhu výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky na
akci „Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ Města Kraslice“ a
schválení znění výzvy k podání nabídek. Zároveň byla
ustanovena komise pro otevírání obálek a pro posuzování a
hodnocení nabídek ve složení František Stůj, náhradník Mgr.
Ivona Šípošová, Miloslav Poslední, náhradník Zdeněk Bíba, Mgr.
Zdeněk Pečenka, náhradník Mgr. Pavlína Poledňáková, Emil
Bahno, náhradník Bc. Viktor Semrád, Ing. Lucie Hammová,
náhradník Bc. Kateřina Gajdová
 na základě žádosti majitele nemovitosti Lékárna U kostela,
Nerudova ul. bylo odsouhlaseno zřízení jednoho vyhrazeného
parkovacího stání pro osobní automobil v ulici Nerudova při
pravém okraji místní komunikace o umístění informativní
dopravní značky „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ v
kombinaci s dodatkovou tabulkou s textem „max. 30 min“
 schválení dodatku k pojistné smlouvě, na základě kterého
dochází ke změně v pojištěných osobách Sboru dobrovolných
hasičů
 schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení
provedení zápisů údajů do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí, jejímiž smluvními stranami
jsou město Kraslice a obec Šindelová
 schválen byl koncept kronikářského zápisu
 schválen byl dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytování právní
pomoci městu Kraslice
 na návrh starosty města byla členkou Komise Sboru pro
občanské záležitosti jmenována paní Martina Vetenglová
 na základě žádosti Ing. Miloše Ptáčka odsouhlasila rada města
vydání souhlasného vyjádření společnosti RESIDENCE Kraslice, s.
r. o. k záměru výstavby podporovaných bytů pro občany města
Kraslice
 na návrh tajemníka městského úřadu odsouhlasila rada členství
ve Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z. s.
Zastupitelstvo se sešlo ke svému jednání 02. února 2017.
Projednávány byly tyto záležitosti:
 schválení prodejů pozemků nebo části pozemků na základě
zveřejněných
záměrů,
např.
za
účelem
narovnání
majetkoprávních vztahů
 schválení záměru na zpracování znaleckého ocenění pozemků v
kú. Hraničná za účelem zpětného odkoupení od společnosti
Frontera, s.r.o.
 odsouhlasení nabídky na odkup nemovitosti čp. 2 v ul.
Havlíčkova za cenu 1,7 mil Kč, přičemž tato kupní cena je
konečná a bude uhrazena po vyklizení a předání celého
předmětu převodu
 zřízení služebností (věcných břemen)
 vydání změny č. 1 Územního plánu Kraslice

Z jednání orgánů města

 projednání
žádosti
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka o příspěvek na
nákup sněžné rolby ke strojové úpravě lyžařských tratí v západní
části Krušných hor a schválení poskytnutí příspěvku ve výši 51
tis. Kč
 projednání a schválení cenové nabídky na akci Provedení
pasportizace majetku příspěvkové organizace Technické služby
města Kraslic
 projednání a schválení nabídky společnosti Luděk Tesař—
CITYFINANCE, Praha na provedení auditu—analýzy příspěvkové
organizace Technické služby města Kraslic, jejímž hlavním
obsahem by bylo posouzení nákladů města s ohledem na rozsah
činností, SWOT analýza společnosti, porovnání outsourcingu ve
srovnání s aktuální situací (odpady) a posouzení správy majetku
včetně personálního řízení
 schválení rozpočtových opatření
 projednání žádosti předsedy okresního soudu JUDr. Ladislava
Šturmy o opětovnou volbu přísedících okresního soudu a
následná opětovná volba dotčených přísedících.
red

MěÚ informuje

Zápis do mateřských
škol

Dne 10. května 2017 proběhne ve všech mateřských školách
zřízených městem Kraslice zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
Dovolujeme si rodiče dětí upozornit, že s novelou školského
zákona platí ustanovení o povinném předškolním vzdělávání.
Nově tak od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní
docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Každé dítě,
které má trvalý pobyt v Kraslicích a dosáhne v období mezi
1.9.2016—31.8.2017 pěti let věku, musí rodiče přihlásit k
povinnému předškolnímu vzdělávání nebo doložit, že dítě bude
navštěvovat přípravnou třídu, nebo bude vzděláváno
individuálně.
red

Plánovaný ořez vrby rostoucí mezi Císařskými
Městský úřad Kraslice plánuje ořez velké vrby rostoucí mezi
památnými stromy – Císařskými duby v Kraslicích. Jedná se o
lokalitu u kruhového objezdu poblíž katolické fary. Ořez vrby
v centru města je nutný: padají z ní velké větve a ubírá prostor
sousedním pomaleji rostoucím dubům. Podle odborného
posouzení dendroložky Ing. Mileny Novákové, Ph.D., je vhodné
vrbu pokácet (dlouhověké duby mají větší perspektivu než vrba).
Městský úřad se však rozhodl pro šetrnější řešení, tedy ořez
koruny stromu.
RNDr. Jiří Hejkal, vedoucí odboru životního prostředí Městského
úřadu Kraslice

Informace občanům
Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště
v Sokolově bude zajišťovat rozšířené úřední hodiny
v Kraslicích, Dukelská 1855, 2. patro v kancelářích
Územního pracoviště v Kraslicích po dobu kampaně
na výběr přiznání daní z příjmů od 27.3. do
3.4.2017 dle následujícího harmonogramu:
Pondělí 8.00 - 17.00
Úterý 8.00 - 15.00
Středa 8.00 - 17.00,
Čtvrtek 8.00 - 15.00
Pátek 8.00 - 13.30.

Technické služby

Zpráva o dosavadním průběhu
zimní údržby
Plán zimní údržby 2016-2017
Úkolem zimní údržby je zmírňování závad
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací,
vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich
důsledky tak, aby zimní údržba byla zajišťována
s přihlédnutím ke společenským potřebám na
straně jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka komunikací na straně druhé.
Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna
pozemní komunikace, kterou nemůže chodec
předvídat při pohybu přizpůsobeném jejímu
stavebnímu a dopravně technickému stavu,
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Vzhledem k tomu, že společenské potřeby
občanů jsou vždy vyšší než ekonomické aspekty,
jsou úkoly stanovené plánem zimní údržby
průsečíkem společenských potřeb uživatelů
komunikací s možnostmi danými rozpočtem
vlastníka. V zimním období není možno závady
ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen
zmírnit s tím, že plán zimní údržby stanovuje
místní a časové priority v návaznosti na
skutečnost, že závady nelze odstranit okamžitě
na celém území města.
Plán zimní údržby přesně specifikuje trasy, které
nejsou
v
zimním
období
udržovány.
Zjednodušeně se jedná o ojedinělé části
komunikací na Tisové, Zelené Hoře, Krásné,
Počátkách a propojky mezi komunikacemi,
které nejsou pro pohyb vozidel nebo chodců
podstatné.
Při zimní údržbě jsou využívány především tyto
postupy:
Odklízení sněhu mechanickými prostředky—je z
ekologického
i
ekonomického
hlediska
nejvhodnější technologií zimní údržby. K
odstranění sněhové pokrývky z komunikací jsou
využívány čelní nesené pluhy s proměnnou
geometrií—převážně hydraulicky stavitelné
šípové pluhy, které jsou vybaveny vodícími
kolečky a gumovou stírací lištou usazenou na
odpruženém sklápěcím systému. To vše z
důvodu zajištění šetrného odstranění sněhu z
povrchu komunikace a současně zamezení
poškození techniky při najetí do překážky. S
posypem komunikací se začíná až po odstranění
sněhu.
Inertní posyp— účinek takového posypu
spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového
materiálu ulpí na povrchu vrstvy náledí nebo
zhutněného sněhu, čím se zvýší koeficient tření.
Toto zvýšení je však malé, a proto pouze
zmírňuje kluzkost komunikací. Inertní posyp
kamennou drtí 4/8 mm k odstranění nebo
zmírnění kluzkosti sněhové vrstvy bude
přednostně
aplikován
na
dopravně
nebezpečných a vytížených místech komunikací,
tj. prudká stoupání, křižovatky, směrové
oblouky a autobusové zastávky.
Chemický posyp—na základě usnesení rady
města z roku 2012 je na místních komunikacích
povoleno použití posypové soli. Chemický posyp
je používán zejména při vzniku náledí, kdy
inertní posyp neulpívá na povrchu komunikace.
Posypová sůl chemickým procesem naruší
zledovatělý povrch za současného odtávání
sněhových krystalů. Její účinnost se uvádí do –
5°. Látka není klasifikována jako nebezpečná.
Chemický postřik—solanka—je koncentrovaný
roztok soli a vody, který se používá ke skrápění
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komunikace. Výhodou je okamžitý účinek při
procesu tání sněhu a ledu, dobrá přilnavost
roztoku na komunikace, šetrnost vůči životnímu
prostředí a hospodárnost.
Ruční úklid a posyp—se provádí zpravidla na
místech, která jsou pro mechanizační prostředky
nepřístupná. Sníh se odstraňuje a posyp se
provádí zejména na nástupech přechodů pro
chodce, schodištích, úzkých pěšinách apod.
Nasazení údržby
Začátek a ukončení zimní údržby vyhlašuje
ředitel TSMK dle povětrnostní situace V období
vyhlášené zimní údržby je řádná pracovní doba
zajišťována ve dvousměnném provozu—ranní
směna v čase od 3.00—11.30 hodin (5 řidičů, 5
zaměstnanců na ruční dočištění. Ranní směně
jsou k dispozici pracovníci VPP v počtu 15 na
ruční dočištění) a odpolední směna v čase od
11.30—20.00 hodin (5 řidičů a 2 zaměstnanci na
ruční dočištění).
Stálá pohotovostní služba na pracovišti mimo
řádnou pracovní dobu není zajišťována, pouze
pohotovost mimo pracoviště. Pohotovost
pracovníků mimo pracoviště v době pracovního
volna a pracovního klidu určují vedoucí techničtí
pracovníci, příp. ředitel.
Časové limity pro nasazení sil a prostředků
zimní údržby:
V pracovní době nejdéle do 30 minut od zjištění,
že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5 cm.
V době pracovní pohotovosti do 60 minut od
zjištění, že vrstva napadaného sněhu dosáhla 5
cm.
V případě vyhlášení kalamitní situace určuje
další průběh zimní údržby bezpečnostní rada
města.
Mechanizace pro údržbu komunikací:
Zetor Proxima Power—kolový traktor s neseným
šípovým pluhem, sypačem a čelním nakladačem.
Délka udržované trasy je 4332 bm.
Massey Ferguson—kolový traktor s neseným
předním šípovým pluhem. Délka udržované trasy
je 10201 bm.
Chodníkový sypač MULTICAR M30—s přídavnou
radlicí. Délka trasy je 7224 bm.
Chodníkový sypač MULTICAR 26 A—s přídavnou
radlicí. Délka trasy je 18897 bm.
Víceúčelový stroj LOKUST 853—určen pro úklid
parkovišť, přechodů pro chodce, autobusových
zastávek apod.
Vysokozdvižný vozík Linde H 30 D—určen pro
nakládku posypového materiálu v depu a úklid.
Dakr č. 1/Dakr č. 2—ručně vedený pluh, určeno
pro úklid chodníků s šířkou menší jak 180 cm.
Sněžná fréza na chodníky pásová 2 ks—určena
pro úklid sněhu.
Silniční sypač LIAZ 110—s přídavnou radlicí
(gumový břit).
Traktorbagr JCB 4CX 14H4WA—s neseným
šípovým pluhem. Délka udržované trasy je 8147
bm.

Průběžný přehled nasazení techniky a nákladů
na zimní údržbu:
V následující tabulce je přehled nasazení
techniky v období od 02.01.2017—15.01.2017.

Průměrné náklady na vlastní
techniku na den činí 24150 Kč, tzn. že za období
od 02.01. do 15.01. činily náklady celkem
313950 Kč. Ve sledovaném období se provádělo
většinou plužení a odklízení sněhu bez odvozu.
V období od 06.01. využily TMSK techniku pro
vyvážení sněhu a úpravu komunikací takto:
traktorbagr JCB jako nakladač, 2x UNC jako
nakladač, traktor Proxima jako pluh, traktor
Massey jako pluh, traktor Zetor jako vlek a cat
pásový jako dozer.
Od externích dodavatelů byla zapůjčena
technika pouze pro zvládnutí odvozu sněhu z
intravilánu města.

Odklizený sníh byl ukládán na bývalou skládku
na předměstí.
Náklady na odvoz sněhu fakturované externími
dodavateli činí za období od 16.01 do 28.01.
celkem 546 tis. Kč včetně DPH, kdy v nákladech
nejsou započítány výkony techniky Městský lesů
Kraslice s. r. o.
Do 28.01. bylo z města odvezeno 619 plně
naložených nákladních vozidel o celkovém
objemu 11488 m3 sněhu. Odvážení sněhu
prováděla ve sledovaném období i KSÚS KK (ul.
Havlíčkova, Wolkerova a Mánesova).
Vyhodnocení
provádění
zimní
údržby
komunikací:
Na základě průběhu letošní údržby bude vedení
města navrhovat některé změny v Plánu zimní
údržby komunikací. Předběžně se jedná o
následující návrhy:
 smluvně zajistit údržbu komunikací v
odlehlých lokalitách města (Čirá, Sněžná),
 předložit návrh na pořízení techniky, která
bude schopna udržovat chodníky, které není
možné projet vzhledem k nedostatečné
šířce,
 řešit nedostatky v koordinaci zimní údržby se
správcem KSÚS KK.
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Spolupráce s chovateli
I letošní zimní výstava králíků, která se konala
14.1.2016, probíhala ve spolupráci ZO ČSCH a SŠ,
ZŠ a MŠ Kraslice. Tentokrát své úkoly svědomitě
plnili tito mladí chovatelé naší školy: Karolína
Kubátová, Kateřina Hamouzová, Klára Pouzarová,
Danylo Luhovský. Mladí milovníci zvířat bedlivě
sledovali práci zkušených chovatelů a pomáhali
se vším, co bylo potřeba. Chovatelé samozřejmě
odměnili žáky chválou, cennými radami, které
navazují i na školní výklad, a chutným jídlem.
Také jsme vystavovali 4 zakrslé beránky, kteří se
narodili v naší králíkárně. Díky zasvěceným
radám chovatelů jsme si mohli připsat další
úspěch – námi chovaní králíci získali čestnou
cenu.
Děkujeme chovatelům, že nám předávají své
znalosti a zkušenosti, a těšíme se na další
spolupráci.
Bc. N. Luhovská

Drosera sídlící na Bublavě, útulek pro kočky
Konec toulání v Kraslicích a finanční injekci si
zasloužila i zvířátka v našem školním zookoutku.
V záchranné stanici Drosera jsme před mnoha
lety adoptovali zraněné káně lesní, kterého naši
žáci pojmenovali Ozák. Doufáme, že částka 7 tisíc
korun postačí alespoň na část jeho ročních
nároků na potravu. Dárkový šek si přijel osobně
převzít pan Smolík a jsme moc rádi, že nás
navštívil, protože jsme si konečně po delší době
mohli domluvit další spolupráci. Těšíme se!
Paní Jančová za 7 tisíc korun pro svých více než
100 kočiček pořídila 60 kg granulí Royal Canin a
80 litrů přírodního steliva. Na předání dárkového
šeku jsme s dětmi z přírodopisného semináře
vyrazili přímo do útulku, kde se nám jeho
provozovatelka věnovala s péčí jí pověstnou.
Velmi mile nás překvapila krásnými zprávami. Od
její návštěvy na naší škole, která proběhla 1.12.
2016, se jí totiž podařilo umístit do nových
domovů několik kočiček, dokonce i těch, které u
nás měla s sebou. Máme radost…za tlustého
Kubíka i za malého Rendu.
Pro školní zookoutek bylo nakoupeno 125 kg
krmení pro králíky a hlodavce, 40 kg směsi pro
papoušky, vitamínové a minerální doplňky a
ještě nám zbylo na pořízení 4 nových filtrů do
akvárií.
Inu…tady vidíte, jak hodně jsme my všichni
pomohli a jak je to hezké…
Tak zase příště!
Ing. I. Germušková

Basketbal – 1. stupeň – okresní
kola
Pouze čtyři školy z okresu (2 z Kraslic a 2 ze
Sokolova) měly odvahu zúčastnit se okresního
kola v basketbalu 1. stupně. Turnaje byly
organizovány v rámci sportovní ligy škol.
Družstvo chlapců, které vinou marodky čítalo jen
6 hráčů, obsadilo 4. místo, ale chlapci si zaslouží
pochvalu za bojovnost. O poznání lépe se dařilo
dívkám, které po vítězstvích nad ZŠ Kraslice,
Dukelská 25:17 a nad ZŠ Sokolov, Rokycanova
30:0 prohrály pouze se ZŠ Sokolov, Švabinského
20:26, obsadily tak 2. místo a postupují do
krajského finále. Blahopřání a poděkování za
vzornou reprezentaci školy zaslouží všechny
hráčky: Amélie Vopičková, Zuzana Vajsejtlová,
Štěpánka Turanská, Sandra Škardová, Eliška
Slabá, Lucie Streschnáková, Kristýna Lédlová a
Elen Schreibner.
Mgr. E. Břízová

Předání výtěžku z Vánočního
jarmarku
Školní Vánoční jarmark vám určitě nemusím
představovat. Jistě máte všichni ještě v živé
paměti ten poslední, který proběhl 5. prosince
2016. O částce, kterou jsme vydělali pro zvířátka,
jsme vás již také informovali, ale pokud je vaše
paměť podobná té mé, raději vám to ještě
připomenu. Bylo to něco málo přes 21 tisíc
korun! V tomto školním roce jsme se rozhodli
spravedlivě obdarovat záchrannou stanici

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
ze mlejna. Ve druhé polovině představení přišly
na řadu hudební nástroje a zpěv, opět z různých
pohádek a filmů. Celé představení bylo velice
zajímavé, zábavné a příjemné. Moc děkujeme
všem účinkujícím a jejich učitelům za krásné
dopoledne. Mohli jsme využít i prostory herny.
Tímto děkujeme klubu Šnek za zprostředkování a
možnost vyžití.
M. Némethová

Představení o Karlu IV.
Ve čtvrtek 26. 1.
jsme v sále ZUŠ
zhlédli divadelní
představení
o
významné české
osobnosti Karlu IV.
s názvem Králů
český
a
císař
římský Karel IV.
v podání Divadla
jednoho
herce
z Hradce Králové.
Celé představení
zvládl, jak už název
divadla napovídá,
odehrát jeden herec. Stručně, ale přesto
zábavně, nám představil život českého vládce a
císaře, řeč byla především o významných
událostech, které utvářely osobnost Karla IV. a
tím i dějiny naší země. Cílem tohoto představení
bylo osvěžit nám znalosti ze školních lavic a
případně nás i seznámit se zajímavými zážitky
Karla IV., o kterých jsme doposud neslyšeli.
Velké poděkování patří Městu Kraslice, které
představení finančně podpořilo.
M. Cibulková, Z. Netopilová,
V. Kopecká (žákyně 8.A)

Zeměpisná olympiáda
Školní kolo Zeměpisné olympiády probíhalo
24.1.2017. V šestých třídách se zúčastnilo 16
žáků, z nichž nejúspěšnější byli Sára Vondrašová,
Daniel Králíček a Karolína Turanská. Ze sedmých
tříd se účastnilo 29 žáků. Nejlepšího výsledku
dosáhl Šimon Rajtmajer, dalších skvělých
výsledků dosáhly Karolína Kubátová, Meggie
Nikaschová, Kateřina Hamouzová, Anna Silvie
Hejkalová, Kristýna Kadlecová, Klára Verešová a
Michal Bartl. V osmých a devátých třídách se
zúčastnilo 39 žáků, z nichž nejúspěšnější byli Filip
Hubl, Filip Bláha a Adam Kühnl. Všem
zúčastněným děkuji.
Bc. D. Brodníček

Krajské finále v basketbalu
Po 2. místě z okresního kola se našemu družstvu
Návštěva klubu Šnek
děvčat 1. stupně dařilo i ve finále kraje. Finálový
Improvizované divadelní představení a hudební turnaj proběhl v Karlových Varech. Ve své
vystoupení
klientů
denního
stacionáře skupině jsme porazili družstvo z Chebu, ale
nestačili jsme na karlovarské družstvo.
V semifinále jsme vrátili porážku našim
přemožitelkám z okresního kola, dívkám ze ZŠ
Sokolov, Švabinského. Ve finále jsme tedy opět
narazili na karlovarské družstvo. I přes velkou
bojovnost bylo nad naše síly, ale ze stříbrných
medailí máme opravdovou radost.
Naši školu reprezentovaly: Amélie Vopičková,
Zuzana Vajsejtlová, Štěpánka Turanská, Sandra
Škardová, Šárka Verešová a Elen Schreibner.
Mgr. E. Břízová

Mateřídouška
bylo
velice
pěkné.
S našimi kamarády ze školky v Kraslicích jsme
měli možnost zhlédnout práci klientů z
Mateřídoušky v Sokolově. Jsou to lidé s
mentálním či fyzickým handicapem. Pod
vedením svých vychovatelů a učitelů nám
předvedli úryvky z pohádek Mrazík a Princezna
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Vánoční dukátek
15.12.2016 se uskutečnil den otevřených dveří
pro předškolní děti, které se prostřednictvím
dovednostních her a tvořivých dílen mohly
seznámit s prostředím školy. Zde je přivítáme
v dubnu na zápisu do prvních tříd a především
pak v září, kdy se oficiálně stanou novými žáky
naší školy.
U nás na prvním stupni je poslední vyučovací den
kalendářního roku ve znamení her a besídek,
kde si naposledy společně vychutnáváme
vánoční atmosféru. Dopoledne začíná soutěžně.
V tělocvičně jsou pro děti připraveny zábavné
sportovní hry, v jejichž závěru čekají na vítěze
drobná ocenění. Pak se paní učitelky společně
dětmi rozejdou do tříd. Zpívají se koledy,
ochutnává se cukroví a rozdávají se dárečky.
Mgr. L. Semrádová

už toho víme spoustu. Kožešiny z některých
zvířat byly příjemným zpestřením a názornou
ukázkou. Vábničky, díky kterým myslivci vydávali
zvuky, patřily jednotlivým zástupcům lesní říše. I
ty jsme některé poznaly. Beseda byla moc pěkná
a poučná, pejsek se se všemi z nás pomazlil. Na
závěr přišlo pasování na nejlepší sběrače - jeden
zástupce byl přímo pasován mysliveckou dýkou a
ostatní obdrželi pasovací listinu. Nechyběly
dárky, za které moc děkujeme.
M. Némethová

Pořadí: dívky – 1. SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova
1717, 2. ZŠ Kraslice, Dukelská, 3. ZŠ Oloví; chlapci
– 1. SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, 2. ZŠ
Oloví, 3. ZŠ Kraslice, Dukelská.
Naši školu reprezentovali: A. Čabanová, K.
Šimková, L. Streschnáková, A. Vopičková, N.
Fischer, Š. Turanská, E. Slabá, J. Blaho, M. Bílý, M.
Miko, J. Staněk, T. Palivec, M. Hamouz.
Mgr. E. Břízová

Tři králové

Astronomická olympiáda
Dne 15. prosince proběhla na naší škole
astronomická olympiáda, které se zúčastnili žáci
druhého stupně. Nejlepších výsledků ve školním
kole dosáhli: Šimon Rajtmajer (7.A), Žaneta
Uhlíková (7.B), Kateřina Hamouzová (7.A) a Anna
Sylvie Hejkalová (7.B.). Celkem postoupilo 10
žáků do krajského kola. Všem zúčastněným
děkuji za dobrou práci.
Bc. D. Brodníček

V pátek 6.1 2017 se žákyně třídy 6.A převtělily do
tří králů a překvapily žáčky 1. stupně i děti v MŠ
svou návštěvou. Kašpar – Kačka Musziejovská,
Melichar – Hanka Pavlíčková a Baltazar – Aneta
Miklová vstupovali do tříd s tradiční tříkrálovou
písní, kterou jim děti i některé paní učitelky
ochotně pomáhaly zpívat. Popřáli všem hodně
štěstí, zdraví a dlouhá léta, rozdali bonbónky a
jiné dobrůtky a nad dveřmi nechali požehnání:
K+M+B 2017.
Velmi chválím děvčata za to, jak zodpovědně se
zhostila tohoto úkolu, a velký DÍK patří šikovné
mamince - Evě Pavlíčkové, která ušila krásné
kostýmy a věnovala je pro další léta naší škole.
Ing. I. Germušková

Vánoční turnaj v kuželkách
Na 22. prosince, poslední školní den
předcházejícího roku, pro nás třídní učitel Mgr.
Bříza připravil turnaj v kraslické kuželně. Soutěžili
jsme ve čtyřech družstvech, nejlepší se ukázalo
být to, v němž byl právě náš pan učitel. Pěkné
dopoledne jsme zakončili společným obědem
v restauraci Domu kultury. Určitě budeme
všichni na tento den rádi vzpomínat.
Žáci 9. třídy

Školní kolo biologické
olympiády
Dne 13.12.16 na naší škole proběhla teoretická
část školního kola Biologické olympiády
v kategorii mladší žáci (6. – 7. roč.) a starší žáci
(8. – 9. roč.). V mladší kategorii se zúčastnilo 19
žáků a ve starší kategorii 20 žáků. Tentokrát si
děti vyzkoušely být detektivem v přírodě.
Dne 6.1.17 proběhla praktická část u mladších
žáků, která se skládala z poznávání rostlin a
živočichů a z laboratorního úkolu. Ve školním
kole zvítězila Karolína Kubátová (7.A) s počtem
bodů 59,5, 2. místo osadila Kateřina Hamouzová
(7.A) s počtem bodů 57,5 a 3. místo Anna
Hejkalová (7.B) s 55 body.
U starších žáků praktická část olympiády
proběhla dne 13.1.17. 1. místo obsadil Václav
Ksandr (8.B) s 55,5 body, 2. skončila Petra
Pospíšilová (9., 50,5 bodů) a hezké 3. místo
náleží žákyni Natálce Müllerové (9, 47,5 bodu).
Žáci z 1. až 3. místa postupují do okresního kola.
Děkujeme všem žákům za jejich ochotu a snahu.
Bc. N. Luhovská

Sněhové sochaření v družině
Okrskové kolo ve florbalu 1.
stupně

Beseda s myslivci
v Jindřichovicích
Odměnou za podzimní sběr kaštanů nám byla
naučná a pěkná beseda s myslivci, kteří přišli i
s pejskem. Slavnostní troubení zahájilo příjemné
povídání o lesní zvěři. Otázky jsme hravě zvládali
odpovědět, protože o přírodě a lese samotném

Ve středu 11.1. pořádala ZŠ Dukelská okrskové
kolo ve florbalu pro družstva 1. stupně ZŠ.
V kraslické sokolovně se sešlo celkem 6 družstev
– 3 chlapecká a 3 dívčí. Všechny zápasy byly
velmi vyrovnané a napínavé, o celkovém pořadí
rozhodovalo až skóre. Velikou bojovnost
prokázali naši chlapci, když se jim podařilo otočit
nepříznivý výsledek druhého utkání, ve kterém
nakonec zvítězili a vyhráli tak i celý turnaj. Z 1.
míst postupují obě naše družstva do okresního
kola.

Děti ze školní družiny
využily
čerstvě
napadaný sníh a daly
se do sněhového
sochaření. Sníh moc
nelepil a stavby se v
mrazivém
počasí
rozpadávaly,
ale
snaha byla a některé
ze staveb vydržely.
Rozhodně
si
to
všichni užili. Sníh
vydržel i další týden a
my jsme ve stavění
pokračovali.
I. Kafarová
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Mladší minižactvo U 12 se 11. 2.2017 střetne
v kraslické sokolovně s TJ Sokol Kraslice (od 10 a
12 hod.) a 25.2.2017 v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, Havlíčkova 1717 od 10 a 12 hod. s TJ
Předmětové soutěže v ZŠ
Lokomotiva Cheb. Ženy odehrají v pátek
24.2.2017 od 20 hod. v kraslické školní tělocvičně
Dukelská 2016/2017
odložené utkání s BK Sokolov a pokusí se
Dějepisná olympiáda
soupeřkám vrátit porážku z 1. poloviny soutěže.
Téma 46. ročníku soutěže: „Marie Terezie –
P. Poledňáková
žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18.
stol.“ připomíná 300. výročí narození jedné z
velkých postav evropské historie, které oslavíme
v roce 2017. Soutěžící se museli popasovat
s rozličnými úkoly mapujícími období vlády
jediné české panovnice i jejích synů, včetně
Příběh jednoho z pomníků v
událostí ovlivňující evropskou historii, důležitých
osobností vědy a kultury 18. st.
Kraslicích
Školního kola, které proběhlo 24. listopadu 2016,
Karlovarský
sochař,
malíř a grafik Karel Kuneš
se zúčastnilo celkem 12 soutěžících, kteří
prokázali slušné znalosti nejen české historie. narozen 12. prosince 1920 v Domažlicích, zemřel
Soutěžící se činili a tři z nich se stali úspěšnými 27. prosince 1997 v Karlových Varech. V letech
řešiteli a vybojovali si právo účasti v okresním 1942—1945 studoval na Škole umění ve Zlíně, v
kole. První místo obsadil Matěj POKORNÝ (VIII. letech 1945—1949 na Akademii výtvarných
třída), na druhém místě se umístila Kateřina umění v Praze.
DIVIŠOVÁ (VII. A), třetí skončila Lucie V roce 1949, v době svých studií, vytvořil sochu
„Chlapec s letadlem“. Jde o patinovanou sádru
BITTMANOVÁ (IX. třída).
Okresní kolo se uskutečnilo 16. 1. 2017 v DDM vysokou 145 cm, která je dodnes v majetku
Sokolov a zúčastnilo se jej na 30 zapálených rodiny, a byl mezi exponáty na několika
znalců historie a většina ze soutěžících se ukázala umělcových výstavách.
jako odborníci na dějiny 18. století a Habsburský Tato socha, později odlitá do bronzu, vstoupila i
rod zvlášť. Se záludnými otázkami si řada z nich do historie města Kraslice. V roce 1962 jsem byl
poradila náramně a stali se tak úspěšnými ve skupině učitelů výtvarné výchovy, které Mistr
řešiteli, neboť získali alespoň 60% bodů ze 100 Kuneš pozval do svého ateliéru v Karlových
možných. Naši zástupci se mezi účastníky Varech na besedu. Mezi vystavenými pracemi
neztratili. Káťa vybojovala 6. místo (úspěšná mě upoutala socha chlapce s letadlem a řekl
řešitelka), Matěj obsadil 20. místo a Lucka jsem Mistrovi, že tuto sochu máme na pomníku v
skončila o dvě místa za ním. Oba dva měli jen Kraslicích. Dozvěděl jsem se, že o tom něco
slyšel. V roce 1949 ji dělal pro Karlovy Vary—
minimální odstup od hranice 60 bodů.
Všem třem za úspěšnou reprezentaci děkujeme a Starou Roli a nechal ji odlít do bronzu ve slévárně
doufáme, že Matěj s Káťou své projevené v Rotavě. Tam patrně odlili dvě verze sochy, ale
znalosti i čerstvě nabité zkušenosti zúročí i on že z toho nebude dělat problém. V Kraslicích
v nadcházejících ročnících Dějepisné olympiády. byl druhý odlitek umístěn na podstavci, kde
původně stála socha rytíře Dotzauera (do roku
Za ZŠ Dukelská Mgr. Miroslav Pokorný 1945), 1946—1948 socha T. G. Masaryka. Patrně
¨
v roce 1956 na podstavec postavili Chlapce s
letadlem. V polovině 60. let socha záhadně
zmizela a na podstavci se objevila kovová miska.
Poškozená socha chlapce údajně existuje—ale ví
někdo kde?
BSK Tatran Kraslice
Socha ve Staré Roli stála v parčíku uprostřed
Ženy prohrály s BK Lokomotiva Karlovy Vary trávníku na podstavci s nápisem „Děti jsou květy
29:77 (Mačasová 12, Schambergerová 10, života“. Někdy po roce 2000 byla ukradena a
Vopičková 4, Polanová 2, Svobodová 1) a zvítězily zůstal jen povalený podstavec.
nad TJ Jiskra Aš 94:46 (Mačasová 25,
Václav Kotěšovec
Schambergerová 20, Vopičková 17, Polanová 8,
Vetenglová 8, Marešová 6, Břízová 4, Harapátová
4, Vaňková 2).
Mladší minižactvo U 12 prohrálo s TJ Lokomotiva
Cheb 45:67 a 26:62 (Mucha Š. 23, Vajsejtlová 12,
Vopičková 10, Turanská K. 10, Mucha M. 5,
Tišerová 4, Tolliszusová 3, Kričfalušijová 2,
Minaříková 2). S favorizovaným týmem DBaK
Kožlany naše družstvo v dramatickém utkání
zvítězilo 63:62, ale v následujícím utkání už na
své soupeře nestačilo a prohrálo 41:66
(Vopičková 3, Vajsejtlová 22, Minaříková 12,
Mucha Š. 12, Mucha M. 12, Tišerová 8, Turanská
K. 5).
Nejmladší minižactvo odehrálo dva turnaje.
V prvním zvítězilo nad TJ Sokol Kraslice 76:4
(Vopičková 19, Kričfalušijová 14, Strejček 10,
Turanská Š. 9, Tišerová 8, Mucha Š. 6, Minaříková
5,Vetenglová 5), porazilo i BK Sokolov 48:16
(Vopičková 15, Mucha Š. 13, Tišerová 8,
Minaříková 5, Kričfalušijová 4, Turanská Š. 2,
Vetenglová 1). V domácím prostředí se naše
družstvo utkalo s BCM Sokolov – v přímém
souboji o 1. místo v tabulce KP naše družstvo
prohrálo 15:21 (Vopičková 5, Minaříková 4,
Kričfalušijová 2, Mucha Š. 2, Škardová 2) a
v následujícím utkání s přehledem zvítězilo nad
BK Lokomotiva Karlovy Vary „B“ 85:4 (Vopičková
21, Tišerová 20, Mucha Š. 20, Kričfalušijová 12,
Turanská Š. 6, Minaříková 6).

ZŠ Dukelská

Napsali jste nám

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Vánoční besídka v MŠ
K Vánocům patří neodmyslitelně i vánoční
cukroví. S chutí jsme se pustili do pečení
vanilkových rohlíčků. Děti válely těsto a potom
tvarovaly malé rohlíčky. Naše paní kuchařky byly
tak hodné a rohlíčky nám upekly, moc jim
děkujeme.
Sladké dobroty jsme s dětmi připravili jako
pohoštění na vánoční besídku. Byla plná
básniček, koled a tanečků. Přiletěl i Ježíšek a pod
stromeček nadělil spoustu dárečků. Společně s
rodiči jsme zdobili perníčky, poslouchali koledy a
povídali si o vánočních tradicích. Nakonec jsme si
pouštěli lodičky a rozkrajovali jablíčko, v každém
byla ukryta hvězdička.
L. Gabčová

Předvánoční Zumbamaraton
Těsně před Vánoci se na naší škole konal
Zumbamaraton určený dívkám z celého 2.
stupně. Jednalo se o dvě hodiny plné
temperamentního
tance,
především
v latinskoamerickém rytmu. Mile nás překvapila
hojná účast a nasazení, s jakým žákyně
tancovaly. Celá akce se velice vydařila a budeme
se těšit na další tancování.
Mgr. Jana Grussmannová

Sportovní zprávy

Beseda o závislostech, lásce a
vztazích
Ještě před tím, než začaly vánoční prázdniny,
dorazil k nám do školy lektor Zdeněk Pospíšil, aby
si se žáky 8. a 9. tříd popovídal v rámci předmětu
výchova ke zdraví o tom, co je pro mnohé z nich
v jejich věku velmi aktuální. S osmáky besedoval
o problematice závislostí na návykových látkách
a upozornil také na možné potíže spojené
s předčasným zahájením sexuálního života, které
jde se závislostmi často ruku v ruce. S deváťáky,
s nimiž o závislostech hovořil již v minulém
školním roce, si tentokrát popovídal o lásce a
vztazích.
„K nám do třídy přišel pán, který nám vyprávěl
příběhy lidí v našem věku, kteří vztahy moc
uspěchali a doplatili na to. Říkal nám, jak vypadá
skutečná láska, abychom nenaletěli. Popisoval
nám, jak se chovají lidé k osobě, kterou milují,
třeba, že se o vás ten druhý zajímá, bere na vás
ohledy a nedělá nic, co nebudete chtít. Pan
Pospíšil nás o přestávce i vyslechl a poradil nám
s osobními problémy. Na panu lektorovi bylo
vidět, že rád pomáhá a radí lidem, kteří to
potřebují. V několika okamžicích jsme se
společně i zasmáli. Přednáška byla velmi poučná,
pravdivá a mě se moc líbila.“ (P. Pospíšilová, 9.
třída) .
Mgr. E. Litváková

ZŠ Dukelská
Minibasketbal dívky
Dne 18. 1. 2017 se konal v Sokolově na ZŠ
Švabinského
turnaj
okresního
kola
minibasketbalu dívek. Některá děvčata z naší
školy navštěvují pravidelně místní basketbalové
kluby, proto dostala také šanci reprezentovat
v tomto sportu naši školu. Děvčata ve složení
Monika Tišerová, Tereza Elízová, Karolína
Minaříková, Tereza Pasztorová, Klára Novotná,
Adéla Vetenglová, Kateřina Kričfalušiová,
Kateřina Frankovičová, Adéla Brunnerová a
Klaudie Baráková se pustila hned od začátku do
urputného boje. Turnaj děvčat měl velmi
vyrovnané zápasy, byla to krásná hra a pro
basketbalového fanouška hezká podívaná. Naše
děvčata nakonec obsadila 3.místo a odvezla si
tak domu svoje první medaile za reprezentaci
školy. Všechna děvčata moc chválím za velkou
bojovnost.
Alexandra Jančová
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příznivé počasí a vyrazili na kopeček. Jelikož byl
sníh čerstvě napadaný, peřina byla opravdu
hluboká. Lehli jsme si na zem a jeden za druhým
váleli sudy. Po chvíli vypadal svah připravený na
rychlou jízdu na bobech. A tak si dvacet pět
„sněhuláků“ nasedlo a jezdilo a jezdilo a jezdilo.
Místo červeného nosu červené tváře, místo
uhlíků rozzářené oči, jen ten široký úsměv byl
stejný.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, 4.A,B

Ať žije zima
Konečně je tady stále očekávaná zima. Nevíme,
jak dlouho vydrží, a proto honem na kopec. Sice
už nejsme nejmladší, ale do bobů se vejdeme,
tak proč si trošku netradičně nezasportovat na
kopci. Paní učitelka se také vrátila do dětských
let a půjčila si na ježdění lopatu. Bobovali jsme,
koulovali jsme se, vyváděli jsme a závodili jsme.
Poté jsme si na češtině napsali slohová cvičení,
kde jsme popsali, jak vnímáme krajinu na saních
nebo na bobech. Vznikly výborné práce, za které
jsme si vysloužili pěkné známky.
Mgr. Michaela Kajabová

Karel IV. v Kraslicích
Ano, byl tady, sice ne dnes, ale právě dnes jsme
mohli zhlédnout divadelní představení o jeho
životě, činech, bojích a láskách. Divadlo jednoho
herce udrželo naši pozornost na celou hodinu.
Pan aktér nás zaujal svým výborným výkonem,
optimismem a velmi zajímavým povídáním o
životě našeho nejslavnějšího vládce.
Vždy nás těší, když nám někdo zopakuje či přiblíží
známou osobnost zábavnou formou.
Mgr. Michaela Kajabová

Minibasketbal chlapci

Lyžařský kurz

Dne 17. 1. 2017 se konal v Sokolově na ZŠ
Švabinského
turnaj
okresního
kola
minibasketbalu chlapců. Několik chlapců naší
školy navštěvuje pravidelně místní basketbalové
kluby, proto dostali šanci reprezentovat v tomto
sportu naši školu a vlastně si tak vyzkoušet
podobnou soutěž na okresní úrovni. Protože
chlapci ve složení Matěj Mucha, Šimon Mucha,
Jan Kratochvíl, Jaroslav Křeček, Stanislav Rau,
Adam Polanský, Nikolas Strejček, Otakar
Kuzebauch a Stanislav Mareček hned od začátku
bojovali s velkou chutí, obsadili v turnaji úžasné
1. místo a zároveň postup do kola krajského.
Krajské kolo se konalo dne 26. 1. 2017
v Karlových Varech na ZŠ Konečná. Naši chlapci
opět bojovali s velkou chutí, ale o medaile se jim
hrát nepodařilo, obsadili 5. místo a jsou tedy
pátým nejlepším týmem v kraji, což je velký
úspěch a ráda bych všechny chlapce pochválila
za velkou bojovnost.
Alexandra Jančová

Ať si, kdo chce, na tuto zima nadává, jak chce,
jedna věc se jí nedá upřít, je naprosto skvělá na
zimní sporty. V době výcviku bylo po ránu sice
trochu mrazivo, ale v 9 hodin, kdy jsme každý
den začínali, už slunce zaplašilo nejhorší mráz a
nakonec bylo příjemné slunečné počasí. My
lyžaři jsme byli rozděleni na tři oddíly. V prvním
oddíle byli ti, kdo celkem pravidelně lyžují. Ve
druhém byli ti, kteří mají s lyžováním alespoň
nějakou zkušenost a nespadnou na mírném
svahu. Ve třetím oddíle byli úplní začátečníci, u
kterých však byl nedostatek lyžařských
dovedností vyvážen snahou a zapálením.
Náhodný svědek, který by nás viděl pouze první a
poslední den, by si nemohl nevšimnout velikého
zlepšení. Taky to stálo hodně úsilíJ. Největší
zlepšení bylo tradičně vidět na třetím oddílu. Ti,
kdo se v pondělí povalovali po svahu jako banda
opilých válečných invalidů (ve stylu pana Zilvara
z chudobince), na konci výcviku jezdili na lanovce

krátce po jeho
narození
a
donesli
mu
vzácné dary –
kadidlo,
myrhu a zlato.
My jsme na
oplátku
králům (Dianě
Čermákové,
Báře Furišové
a Tobiášovi Körferovi ze 6. A) věnovali nějaké
maličkosti za odměnu. Když odcházeli, všichni jim
zatleskali a poděkovali. Na dveře třídy napsali
zkratku K + M + B. Jejich návštěva se nám moc
líbila.
Mgr. N. Pacovská

POLOLETNÍ PLES
„Na všech školách se dnes rozdávalo
vysvědčení…,“ takto zněla zpráva v televizních
novinách 31.1.
O
našem
rozdávání by
vypadala
asi
takto:
„Na
ZŠ
Dukelská
rozdávaly
učitelky
vysvědčení na
pololetním
plese.“
První stupeň se
celý
měsíc
pilně připravoval na tento slavnostní den. Ples
uvedli prvňáčci rytmickým jivem a ostatní třídy
se nenechaly zahanbit vysokou úrovní jejich
vystoupení a předvedly vskutku úctyhodné
výkony během svých tanečních představení. A
nejen třídy. I jednotlivci vystupovali se svým
uměním a talentem. Každou chvíli se ze sálu
ozývalo hlasité výskání a potlesk určený
bombastickým výkonům.
Kdo navštívil náš ples, nemohl si nevšimnout, jak
se malí účastníci náramně bavili a dokázali se po
celou dobu chovat kultivovaně. Mladí kavalíři
zdvořile žádali půvabné dámy o tanec a ty
s elegancí a šarmem nikdy neodmítly.
Romantická polonéza 4. A dojala až k slzám
přítomné maminky a uzavřela pestrou část plesu.
Nastal čas rozdávání vysvědčení a napětí
vrcholilo. Děti si pyšně odnášely výsledky svých
školních znalostí a dovedností, a když se objevila
sem tam nějaká kulatější známka, nikdo si z toho
pro tento velkolepý den nic nedělal.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

Vánoční trhy pro dobrou věc

a sjížděli svah jako olympijští reprezentanti
(Ghany).
BOBOVAČKA
Vzkaz pro naše následovníky, které čeká lyžařský
výcvik příští rok: Nebojte se, nebuďte líní a užijte
Hurá! Sníh! Honem ven a na boby!
Hned po prázdninách napadlo, a tak jsme využili si to tak, jako my letos.
Za účastníky kurzu Jan Kuzebauch

Tři králové
Měli jsme úplně obyčejnou hodinu matematiky a
vtom někdo zaklepal na dveře. Do třídy vstoupili
Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar a spustili:
,,My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.“
Pak nám pověděli něco o historii této tradice,
kdo jsou a jak se na světě objevili. Dozvěděli jsme
se například, že Tři králové přišli za Ježíškem

Na konci prosince jsme uspořádali v naší třídě
vánoční
trhy.
Aby ten náš
prodej
získal
nový
rozměr,
rozhodli jsme
se, že uděláme
dobrou věc a za
část
peněz,
které vyděláme,
zakoupíme
dárek dětem do
denního centra Žirafa. Každý daroval, kolik chtěl.
Na trhu jsme prodávali ozdoby na stromeček,
lahůdky, vaječný koňak, hračky a další výrobky.
Část z dětí šla poté koupit dárek a ten jsme
odnesli.
V lednu si děti v Žirafě rozbalily dárky, které od
nás dostaly. Pod stromečkem našly velkého
plyšového medvěda, dřevěnou abecedu, ovoce a
něco dobrého na zub. Jsme rádi, že jsme udělali
dobrou věc a těšíme se na příští rok, kdy opět
někomu uděláme radost.
Mgr. Michaela Kajabová, tř. uč. 7.A
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Něco o letošní Tříkrálové sbírce:
Poprvé
se
konala v Oloví
díky
mladé
mamince
Andree, která
chodila
se
synem a 2
jeho
kamarády.
V
Kraslicích
poprvé chodil
„ náš Vlastík“
a jeho nadšení
z této aktivity je obrovské; můžete se ho zeptat
v kraslické Bille, kde vás vždy přivítá svým
úsměvem. Ten má vždy i vzpomenutá Andrea.
Bublavský Josef už tradičně nechyběl při této TS,
stejně tak jako Luboš R. v Kraslicích a ve Stříbrné
a Jan S. v Jindřichovicích. Také paterovi jste dali
na tento účel 5.178 Kč, byly přidány do jedné
z kasiček! Do 5 pokladniček bylo vybráno celkem
54 778,-- Kč a 140 euro.
Díky Bohu za ochranu při cestách (ve sněhu a
mrazu). Že naše končiny jsou ateistické? Kéž by
mohl být každý pochybující u počítání kasiček na
MěÚ Kraslice, kde byly Zuzana T., Anička Ž. a
Luboš R. Dobré dílo se zdařilo, kéž přinese i
užitek!
Pán Bůh zaplať každému, kdo přispěl!
PODĚKOVÁNÍ
všem štědrým dárcům letošní Tříkrálové sbírky,
obětavým koledníkům, jejich doprovodu,
rodičům dětí i organizátorům.

PROBLÉM!
Jak oslovit ty z katolíků, kteří pravidelně
nenavštěvují naše bohoslužby? Kteří jsou sice
pokřtění, ale jako by jim to stačilo a NIC více od
Pána nežádají? A když už, tak když nastane
problém (nemoc, úmrtí, ztráta zaměstnání či
přátel, zklamání atd.). Děkuji Bohu za každého
z vás, kteří naše Farní listy čtete, také je i
předáte; vám, kteří si naše zážitky a poznatky
otevíráte na web. stránkách či si o tom či onom
povíte. Jsem vděčný za každé takovéto setkání
s vámi! Vím, že by měla být i zpětná vazba (na
webu chybí rubrika DOTAZY); ale už takhle
nestíhám a ještě odpovídat, na to už mi nezbývá
čas. ALE TO NEZNAMENÁ, že se nedá reagovat:
vhodit do košíčku se sbírkou složený papír
s otázkou či reakcí, mailem poslat zprávu, to se
dá lehce – a já za to budu moc rád! Už teď
„Díky!“

Stále aktuální starost!
Před časem jsme hmotnou a finanční starost o
Antonína Pokorného nahradili modlitební
pomocí. Výsledek je patrný: Toník chodí na
bohoslužby, též chodil i čistý a spokojený – byl
ubytován v Oloví v charitním domě. Odtud
odešel; vrátil se k Zuzaně Firmanové. Snad bude
stále čistý i spokojený!
pf

Něco o letošních
opravách:

plánovaných

Pokud dostaneme dotaci na opravu střechy
kraslického kostela (v pořadí již 8. etapu!), pak by
celkový náklad na levou boční výměnu krytiny
činil 450 tis. Kč. Před čelní stranou olovské fary
stojí přes zimu lešení (gratis) a proto by se na
jaře měla staticky zajištěná budova objevit
v novém hávu za 102.758 Kč. V rotavském
kostele je špatná akustika, proto se pokusíme o
nápravu tím, že pozveme odborníky, aby nám
s tím pomohli. Ať Pán žehná!
Navíc bych rád podél bublavského kostela do
bahnitého a rozježděného terénu nechal navézt
drť pro zpevnění cesty (tudy si zkracují cestu
návštěvníci „Chemičky“ z hotelu Horská Bouda).

Nechci dělat zle a zakázat to, byť jezdí po
církevním pozemku! Aspoň se touto cestou
přiblíží kostelu a tím i Pánu Bohu! Podobně je
tomu i mezi farou a kostelem na Stříbrné. Na
akce nám slíbily fin. pomoc oba OÚ, shodou
okolností jsou zde starosty oba bráškové Igor i
Boris. I jim a zastupitelům všech měst a obcí
patří obrovský DÍK! Oříškem bude poražení cca
34 smrků podél příjezdové cesty k rotavskému
kostelu. Letos na jaře se to s pomocí Boží,
s šikovností Josefa Babky z Bublavy, snad podaří!
Chcete strom? Ozvěte se!
P. pf

Římskokatolická farnost

Bl.Hroznaty, které zhotovil
Václav Rázek na bývalé faře ve Vejprnicích, šest a
to: po jedné v kostele Kraslice, Rotava, Oloví a
Jindřichovice, jednu cestovní na faře v Kraslicích.
Poslední šestá byla před léty věnována do
kostela sv.Michaela naší partnerské farnosti
v Neutraublingu. Originál je v klášteře v Teplé.
Modleme se k našemu diecéznímu patronu,
vždyť on nám rozumí co se týče umění žít
uprostřed bezbožného lidu. Svou obětí života,
obětí ztráty milované ženy, milovaného syna a
konečně i daru veškerého majetku jím
Úvaha o štěstí aneb čím je pro založenému tepelskému klášteru, se stal
VZOREM pro každého dárce i v naší kraslické
mne moje rodina?
farnosti. Blahoslavený, snad již brzy svatořečený,
Každý chce být šťastný. Ale co to štěstí vlastně HROZNATO, ORODUJ ZA NÁS!
je? Jedno slovo ale každý člověk si vybaví něco
jiného? Znamená mít štěstí vlastnit peníze, mít
Ptáme se stále víc, ale kdo dá
pevné zdraví, přátele nebo snad lásku?
Pojem štěstí se mění na potřebách jedince – když správnou odpověď?
jsme děti, stačí nám ke štěstí dostatek hraček. Nabízím pár moudrých a užitečných myšlenek
Když vyrosteme z dětských let a hračky nás G.Márfiho, arcibiskupa z Vesprém – z Maďarska.
nezajímají, potřebujeme ke štěstí přátele a Otázka: Je Evropa dosud křesťanská? V Polsku
peníze. Později dospějeme a zjistíme, že peníze žije. Ale bohužel v této Evropě už není vidět; a to
nejsou všechno, proto ke štěstí stále ani v naší zemi. (Maďarsku!).
potřebujeme přátele, ale hledáme i lásku, proto
Otázka: Co znamená slovo, že musíme chránit
abychom byli šťastni, prahneme po lásce.
křesťanskou Evropu? Je nutné lidem vysvětlit, že
Později když poznáme tu pravou, tak nám ke se musíme vrátit co nejrychleji ke kořenům! Náš
štěstí stačí být s ní, založit rodinu. A právě v této letopočet od Narození Krista; slavení Neděle (kdy
době se zase věci, které chceme ke štěstí, změní. Kristus zmrtvýchvstal) – zatímco židé světí
Nyní to bude rodina a práce abychom rodinu užili sobotu a muslimové pátek! Architektura,
a mohli se o ní postarat. Jsme staří dědoušek s literatura, hudba i výtvarné umění mluví o
babičkou a ke štěstí nám nyní bude postačovat křesťanství. Jestli odhodíme mravní hodnoty, pak
pevné zdraví a vnoučata.
se od sebe odloučí sexualita, láska, cit a život.
Zamysleli jste se někdy nad tím, jaké by to bylo Morálka muslimů je jiná než naše! To, co pro nás
být sám/sama? Bez přátel a hlavně rodiny? je hříchem, je pro ně ctností. Co pro nás není
Samozřejmě skoro každý z nás si to aspoň jednou nijak vážnou chybou, je pro ně smrtelným
přál. Ale uvažoval o tom do hloubky? Ne. Tedy hříchem. Např.: podvést káfira (což je každý,kdo
aspoň já ne. Až doteď.
nevěří v Alláha) je pro ně chvályhodným činem.
Někdy i pouhé pomyšlení na to, že mám za zády O tom musíme přemýšlet, i když bez odsuzování.
někoho, kdo mě pořád hlídá, mi nepřipadá Nikdo jim nechce ubližovat, ani k nim chovat
zrovna příjemné. Každý chce být někdy sám a nenávist; přejme jim dobré, ale oni jsou jiní! Není
postavit se na své vlastní nohy bez cizí pomoci. to jejich chyba, že takto okupují Evropu, ale naše.
Ale když spadnete až na úplné dno, rodina je Pro muslimy je džihád zásadou, že se musí
první, kdo vám přispěchá na pomoc, ať jste expandovat. Jejich povinností je vytvořit na
spadli sebehlouběji.
většině zeměkoule dár al-islám – území islámu a
Čili pocit štěstí se mění podle momentálních zavést šaríu (specifické náboženské právo).
potřeb jedince, které chce právě uspokojovat? Migrace má nejen své příčiny, ale i cíle. Přírodní
Ano dalo by se to také tak říci.
JV
katastrofy, války nutí uprchlíky hledat nový
domov. Do Kataru či Spojených arabských
neputují, tam je tyto muslimské země
Co si znovu aktuálně popřát do emirátů
nepustí; dostanou ale peníze,tím jsou nuceni
Nového roku 2017?
riskovat i životy a destabilizovat Evropu. Dalším
3 věci se snaž ovládat: své nálady, jazyk a své momentem je levná pracovní síla, kterou tito lidé
jsou (moderní otroci)! Ježíš řekl: „buďte bezelstní
chování!
jako holubice“, ale také „buďte opatrní jako
3 věci se snaž posilovat: svou odvahu,
hadi“. Jen kvůli tomu, že jsou vlci Božími tvory, je
laskavost, vlídnost k druhým.
ještě nemusíme pustit volně mezi ovce, a to ani,
O 3 věci usiluj: o zdraví, o veselou mysl, o
když sem přichází v rouše beránčím. Při mém
dobré přátele.
kněžském svěcení biskup Fr.Tomášek mimojiné
3 věcí se chraň: tvrdosti srdce, přecitlivosti, citoval ono místo o holubicích a hadech. Posílal
nevděčnosti.
nás do tehdy komunistické reality, “Do služby
3 věci bys měl obdivovat: přírodu, děti, staré jděte s pomocí boží“, řekl; v katedrále byli i
členové StB; ti si byli příliš jistí svou
lidi.
vševědoucností a vítězstvím bezbožství 3 věci bys měl rozdávat: almužnu, útěchu
ateismu. U mne se jim to nepovedlo, a nejen u
trpícím, pochvalu!
Rok 2017 bude rokem blahoslaveného Hroznaty, mne! Snad nás tyto řádky ještě pevněji vrátí do
patrona naší diecéze. Při letošní tepelské pouti náruče Pána Ježíše, Syna Božího, jenž je více než
bude ukončen rok přípravy jeho svatořečení. prorok a člověk! A Matka Boží, Panna Maria
Před lety jsem vám všem nabídl malou knížečku pomohla v dobách minulých, pomůže i nyní.
P.pf
P.Piťhy: NOVENA BL. HROZNATY. Měla hnědou Utíkejme se k ní do ochrany
barvu, obsahovala nejen modlitby, ale i hezky
podaný život tohoto světce. Prosím, kdo ji ještě Pohyblivé liturgické svátky 2017
nemáte, přihlaste se; vy kdo jste ji dostali – 01.03.- Popeleční středa;
najděte si ji!! Budeme si připomínat a společně 13.04.Slavnost
Zmrtvýchvstání
Páně
prožívat aktuální pohled na problematiku (velikonoce);
dnešního člověka. Je až s podivem, kolik
podobného je v době Hroznatově i naší! Život 25.05.- Slavnost Nanebevstoupení Páně;
jeho je i naší učebnicí! Proto si katoličtí křesťané 04.06.- Slavnost Seslání Ducha sv. (letnice);
váží vzorů a ideálů, které žili ve stejné zemi, jako 18.06.- Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo);
my. Naše farnost má ze 60-ti těchto soch 03.12.- 1.neděle adventní.
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Ze života křesťanů
„Povstane
národ
proti národu…budou mnohá zemětřesení ,
hladomory, nevyléčitelné nemoci…Ale před tím
vás budou nenávidět a zavírat do vězení pro
jméno mé…“. (Ježíš)
O hrůzách pronásledování následovníků Krista,
prorokoval Pán Ježíš již před dvěma tisíci lety.
Mnozí křesťané tato slova z evangelií nebrala a
někteří dodnes neberou vážně. Již od září
minulého roku se modlíme za českého bratra,
misionáře Petra Jaška z CB, otce dvou dětí, který
byl v prosinci 2015 zadržen a uvězněn v Súdánu
za údajnou špionáž. Během několika měsíců bylo
v petici nashromážděna 350 tisíc podpisů
s žádostí o jeho propuštění. Přesto súdánský
trestní soud v Chartúnu 29. ledna 2017 odsoudil
Petra Jaška ve všech bodech obžaloby na 20 let
vězení. Výzva k modlitbám a k půstům je stále
aktuální a jsme vděčni za podporu a následné
jednání ministra zahraniční L. Zaorálka, pro

kterého je propuštění Petra Jaška absolutní
prioritou. Modleme se za Petra i jeho rodinu.
Bůh ho může vyvést z vězení ať už skrze
diplomatická jednání nebo jiným způsobem. Po
zadržení před více jak rokem, hrozil Petru Jaškovi
i trest smrti. V severním Súdánu převládá
muslimské náboženství, v jižním Súdánu
křesťanské. Bratr P. Jašek jezdil do jižního i
severního pomáhat všem potřebným i
nemocným dětem. Apoštol Pavel nás křesťany
vybízí i k duchovní podpoře slovy: „Pamatujte na
vězně, jako byste byli uvězněny s nimi…
pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás může
potkat utrpení. (Židům 13,3).
V minulých číslech zpravodaje jsem se zmínil o
„pokojném“ životě nás křesťanů v české
republice a v Kraslicích. Jak nicotné jsou někdy
žabomyší války a hloupé spory i mezi božím
lidem u nás, oproti pronásledovaným církvím
v jiných zemích. Boží lid by měl být světlem a solí
této země. Pravdou také je, že jen Boží láska
přikrývá množství
hříchů.
A
znamením
křesťanů by tato
láska měla být
viditelná
i
k
takovým
lidem, kteří se
křesťanům
posmívají, kteří
je pomlouvají a
utiskují, protože
oni
svým
postojem
jen
dokazují, že o
Bohu nic neví. O
takových Bůh
mluví, že se tím
sami odsuzují.
Nebylo
by
zdvořilé psát o
jednotlivcích

nebo sborech se kterými jsme skutečně
„svázání“ Boží láskou, to si každý člověk může
přečíst ze životů křesťanů sám. Nejlépe je to
viditelné na případných sborových nebo
veřejných akcích v našem regionu. Často se říká,
s těmi to jde, s těmi to nejde. Jak směšný
argument na adresu nás křesťanů, z nichž někteří
o vzájemnou spolupráci v našem městě, ani
nestojí. „Vše je možné věřícímu !“, říká sám Ježíš
jeho následovníkům. Takže chtějme více
obětovat sebe pro růst Božího Království i
v našem městě.
Modleme se za lidi
v autoritativních postaveních a v modlitbách
neoblevujme, protože to se líbí našemu Pánu.
V lásce Kristově,
František Hanzlíček

Ještě slovo k letošní zimě
Letošní sníh a led nás po letech opět zaskočil. Již
jsme si odvykli. A proto MOC děkujeme vedení
města, které investovalo do akce „Odklízení
sněhu“, která nám důchodcům i v odlehlých
ulicích, usnadňuje kalamitu zdárně přežít. A
samozřejmě největší dík patří pracovníkům
Technických služeb, kteří sníh odklízeli.
Děkují mnozí důchodci a méně pohybliví občané
z Kraslic.
František Hanzlíček
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Fotografická soutěž

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. února 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Únorové číslo vychází 13. února 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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ZŠ Kraslice, Opletalova
Jedeme podle ABECEDY
Již čtvrtý rok končíme 1. pololetí školní akcí
jménem ABECEDA. Letošní témata byla dána
písmeny T, Z, Ž a tak jsme, mimo jiné, zpívali
zimní písničky, obdivovali Zuzanu a Terezu,
dozvěděli se něco o Tutanchamonovi, vařili
topinambury a neunikl nám ani přehled
osobností se jménem Tomáš. Nejkouzelnější však
byla již tradičně hudební skupina „Nastrouhaná
japka“ a vystoupení nejmladších, při němž včelka
pomáhala ztracené bačkorce malé Lucinky.
Do slovního pexesa, křížovky a sestavování slov
poslepu se s chutí zapojili i rodiče, kterým tímto
děkujeme za účast. Stejně tak i panu starostovi
R. Kotilínkovi, který si udělal čas a přišel naše
žáky podpořit.
Mgr. Renata Valenová

MŠ U Elektrárny
SNĚHULÁCKÁ HODINKA PRO
DĚTI ZE ZŠ

Shotokan Ryu Karate Klub
Kraslice

V prosinci 2016, přijaly naše pozvání na
„SNĚHULÁCKOU HODINKU“ děti z 1.tř. a paní
učitelka Mgr. A. Muchová ze ZŠ Dukelská.
Děti a paní učitelka ze třídy Medvíďat je přivítaly
v oblecích sněhuláků . Společně si vyrobily přání
se sněhulákem z vatových tampónů, které si
„prvňáčci“ odnesly na památku domů.
Soutěžilo se v hodu koulí z bambule na
postaveného sněhuláka a pár dětí z 1.třídy se
za pomoci papírových roliček , čepic, šál a
knoflíků, proměnilo v další sněhuláčky.
Na závěr jsme se rozloučili písničkou Jedna koule,
druhá koule… a prvňáčci nám předali dárek
v podobě vánočního kapříka. Bylo to moc
příjemně strávené dopoledne.
Dagmar Smolíková, MŠ U Elektrárny

Shotokan
Ryu
Karate
Klub
Kraslice
děkuje
touto
cestou
městu
Kraslice
za
podporu
a dotaci
na
celoroční
činnost.
Klub vyučuje karate stylu Shotokan a je členem
Japonské Asociace Karate JKA. Trénink v duchu
karate-dó probíhá dvakrát týdně. Jde o rozvoj a
zdokonalování těla i mysli. Cvičíme jak závodní
formu, tak i využití technik pro sebeobranu. Naši
závodníci
se
účastní
krajských
i
celorepublikových soutěží, ale také seminářů
s japonským mistrem Shihanem Hideo Ochim.
Úspěchy v sezoně 2016
David Pakosta
1. místo kumite mladší žáci v Lázeňském poháru
Karlových Varů, 2. místo kumite mladší žáci v I.
kole Národního poháru JKA, 3. místo kumite
mladší žáci ve Vánoční ceně města Chodov, 5.
místo kumite mladších žáků na Mistrovství
České republiky a nominace do reprezentace
ČR
Monika Blanická
2. místo karate kata mladší žákyně v Lázeňském
poháru Karlových Varů, 2. místo karate kata
mladší žákyně ve Vánoční ceně města Chodov.
V roce 2017 bychom rádi rozšířili naše závodní
družstvo o nové členy, takže držte palce, ať se
nám daří a medaile cinkají. K. Herčíková

MŠ Zámeček
MŠ Zámeček .Lipová cesta
Kraslice

MŠ Barvička
Třetí ročník německo- českého
bobování
Letošní zima, plná sněhu, mrazu a ledu, nám
umožnila uskutečnit další ročník německo –
českého bobování v zimním středisku
Műhleithen. Plni očekávání a radosti jsme
nastupovali do autobusu. V Klingenthalu
přistoupili naši kamarádi ze Sonnenschein.
Přivítala nás pohádková zimní krajina, vše bylo
zahaleno sněhem. Na sjezdové dráze byla
praporky vyznačena závodní trasa.
Nejprve bylo ale zkušební kolo.
Zpočátku byla na startu tlačenice,
ale na všechny se dostalo.
V závodním kole se poctivě měřil čas
dojezdu. Všichni projeli cílem!!
Během bobování byl podáván teplý
čaj a tak nikomu zima nevadila. Po
vyhlášení výsledků a rozdání medailí
se nikomu nechtělo nastupovat zpět
do autobusu. Byl to skvělý zážitek!!
Tato akce se konala s finanční
podporou Česko-německého fond
budoucnosti v rámci projektu „Hraj
si, zpívej, povídej“.

Sportovní noviny

Sníh zasypal celé město. Největší radost z toho
mají právě děti. Na zahradě si děláme cestičky,
některé děti se nám skoro ztrácí ve sněhu. Když
je sníh tak akorát ,tak honem stavíme. Sněhulák
se povedl a co teprve hrad se schody a
skluzavkou. Hodně pomáhají i hrabla pro děti,
které máme díky projektu s MěÚ Kraslice .Ještě
namalovat a je to.
Kluzáky na kopečku jsou také moc fajn. Dobře, že
máme zahradu. Jsme venku, na sněhu a v
bezpečí.
Děti z MŠ Zámeček

