zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod
Vážení přátelé,
držíte právě v rukou třetí číslo Zpravodaje
města Kraslice letošního roku. Znamená to,
že zima nám zvolna dává své „vale“, třebaže
nás ještě pozlobí. Ale jaro se nezadržitelně
každým dnem o kousek přibližuje. Spolu se
zimou odchází nejen doba zimních strastí, ale
také radostí, k nimž nepochybně patří i čas
bálů a plesů. Letošní sezóna byla v Kraslicích
na plesy docela bohatá. A svůj ples, tak jako
každým rokem, pořádalo i město Kraslice. A
podle ohlasů to byl ples vskutku vydařený.
Přesto se našli i kritikové – ne snad kvůli
plesu samotnému, ale kvůli nedostupnosti
vstupenek. Těmto kritikům bych proto rád
vzkázal toto:
Městský ples pořádá město Kraslice a to si
také zajišťuje distribuci vstupenek. Ostatně
tak, jako každý jiný pořadatel kterékoliv akce.
Pokud
nějaké
vstupenky
zůstanou
neprodané, doprodávají se v Kraslickém
informačním centru. Zkušenost posledních let
je ale taková, že po vstupenkách na ples
města je poptávka už od prosince. Takže
zájemce, který začne shánět vstupenky dva
týdny před plesem, nejspíš nebude mít šanci.
Snad jen, když se mu poštěstí a někdo je
třeba z důvodu nemoci vrátí. Na letošní ples
města se rozprodalo rekordních 300
vstupenek – více už jednoduše není
z kapacitních důvodů možné. Jedovaté
poznámky, že „si to rozebrali na úřadě“, jsou
opravdu jedovaté a hloupé a svědčí buď o
neznalosti, nebo o zlobě. Těch několik málo
zaměstnanců městského úřadu, které jsem
na plese potkal, bych snadno spočítal na
prstech jedné ruky.
Na skutečnost, že je v několika posledních
letech ples města beznadějně vyprodaný,
jsem naopak velmi hrdý, protože to znamená,
že je atraktivní a vyhledávaný, že má úroveň.
Znamená to, že všichni, kteří se na jeho
přípravě a průběhu podílejí, odvádějí skvělou
práci a vysoká návštěvnost je jen výborným
vysvědčením. A já jim všem za tuto velmi
dobrou práci tímto upřímně děkuji. Byly totiž
také doby, kdy byl velký problém rozprodat
vstupenky alespoň na polovinu sálu. A co
mne ještě velmi těší, že se výrazně proměnila
také věková skladba návštěvníků plesu – ples
navštěvuje veliká spousta mladých lidí, což je
úplně nový fenomén plesu města.
A tak mi závěrem nezbývá než se rozloučit se
slovy: tak zase za rok! A těm, na které se
letos nedostalo, snad jen připomenu repliku
známého hesla o tom, že kdo zaváhá…
neplesá.
Roman Kotilínek, starosta města
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Slovo zastupitele
DVOJÍ KVALITA NEJENOM V
POTRAVINÁCH
Pan premiér Sobotka se pustil do boje za větší
kvalitu potravin v Česku. Nelíbí se mu horší
kvalita potravin dovážených do České republiky,
na rozdíl od potravin prodávaných v západních
částech Evropské unie. Stejný obal, stejný název,
ale jiné složení - většinou horší.
To pro nás v Kraslicích není nic nového. Vedle
větší kvality se navíc dá řada potravin v Německu
koupit za srovnatelnou cenu – někdy i levněji.
Tato dvojí kvalita je pro občany nepochybně
ponižující a je dobře, že se premiér probudil a
protestuje proti této praxi. V Kraslicích ovšem
vidíme ještě další dvojí kvalitu, kterou pan
premiér a ani ministr dopravy evidentně nevidí a
která bije do očí. Je to kvalita silnic a jejich
údržba. Po každé zimě je to stejné – vedle
výtluků jsou to už i nebezpečné díry, které
ohrožují
bezpečnost,
potrhané
krajnice,
otevřené středové spáry kudy proniká do

podkladu vozovky voda, chybějící vodorovné
značení,
chybějící
svodidla
na
velmi
nebezpečných místech, kde je pár patníků
z první republiky a kde si pamětníci ještě vybaví
lanové zábrany. Menší smyk a jste v rozvodněné
Svatavě. Občas kousek opraveného úseku
s nezbytným „ pomníkem vděčnosti“, který nám
připomíná, že tento „kousek silnice“ nám
pomohla opravit Evropská unie. Když se vydáte
z Kraslic opačným směrem do
Schönecku nebo Falkensteinu a
najednou, jakoby zázrakem, vidíte
- také po zimě, jinou kvalitu silnic.
Pozornému
pohledu
neujde
odvodnění
silnice,
zpevněné
krajnice, pečlivě zalité praskliny.
Vodorovné značení je perfektní a
ne jenom občas a zejména v mlze
ho řidiči ocení. Co je příčinou této
dvojí kvality? Mezi Kraslicemi a
Schöneckem je vzdálenost pár
kilometrů, nadmořská výška je
stejná a možná i vyšší. Zimu máme
stejnou, tak v čem je problém? Na

ZUŠ Kraslice

silnice druhé a třetí třídy dostaly kraje pro tento
rok 3.5 miliardy korun. Na základě odborných
posudků je to stále málo. Je to ovšem pouze
v penězích? Není situace kolem výstavby dálnic a
oprav ostatních komunikací dokladem našeho
neuvěřitelného šlendriánu a neschopnosti? Bude
pokračovat praxe studených vysprávek, které
mají životnost jako sníh na sjezdovkách? Silnice,
které vznikaly v dobách Marie Terezie, nebyly
stavěné na zátěž dnešní dopravy. Lesní
společnosti musí dostat dřevo z lesa a čerpací
stanice musí být zásobené pohonnými hmotami.
To znamená zatížení přesahující 40 tun. Tady
oprava odfrézováním a položení nového
asfaltového koberce příliš nepomůže. Proto je
také záruční doba na takovou opravu dvouletá.
Většinou to není daleko od hranice životnosti.
Jak dlouho ještě budeme druhořadou zemí,
která nedokáže kvalitně obnovit svou
infrastrukturu a hlavně ji pečlivě udržovat? Za to
nemohou nadnárodní společnosti, jako je tomu
u potravin. To je
výsledek naší práce.
Blíží
se
konec
evropských dotací,
který se výrazně
projeví na příjmové
stránce
státního
rozpočtu. Nelze tedy
v
budoucnosti
očekávat
zvýšení
rozpočtu
na
rekonstrukce
infrastruktury. Lze
však
očekávat
změnu v přístupu a
technologii našich
„oprav“?
Otakar Mika
zastupitel

Skvělý úspěch žáků základní
umělecké školy

Dne 21.února pořádala ZUŠ Kraslice okresní kolo soutěže
„hudebních škol“ ve hře na kytaru sólo a v komorní hře. Tato soutěž je pravidelně
vyhlašována MŠMT. Škola přivítala celkem 25 nejlepších kytaristů okresu Sokolov.
Z kraslické „zušky“ postoupilo do vyššího krajského kola celkem 8 žáků, prakticky všichni,
kteří za ZUŠ Kraslice soutěžili. Je tedy zřejmé, že v jejich soutěžních kategoriích nenašli
konkurenci.
Jsou to: Cveková Barbora, Peroutková Natálie, Riedlová Anežka, Zandtová Veronika, Perlík
Lukáš, Perlík Ondřej—žáci ze třídy p. učitelky Alexandry Müllerové, dipl.um.; Záblocký
Sebastian, Stibůrková Karolína-žáci ze třídy p. učitelky Renaty Stibůrkové, dipl.um., DiS
Jako absolutní vítězové soutěže byli porotou vyhlášeni rovněž žáci z kraslické umělecké
školy a sice: Peroutková Natálie-absolutní vítěz v kategorii do 9 let-vyučuje p.
A.Müllerová, dipl. um.; Perlík Ondřej- absolutní vítěz v kategorii do 15 let – vyučuje rovněž
p. A. Müllerová, dipl.um.
Dne 22. února pokračovala soutěž ve hře na smyčcové nástroje. Tuto soutěž zajišťovala
Základní umělecká škola v Chodově.
Ve hře na housle získala 1. místo s postupem Nela Slobodová, 2.místo-Souhradová
Viktorie Anna, 3. místo Kropp Jaroslav. Žáci ze třídy p. učitelky Bubleové Zdeňky.
Ve hře na violoncello získal Ondřej Seehák 1. místo s postupem, žák p. učitele Pavla
Klvače.
Všichni postupující budou svůj postup obhajovat v soutěži krajských uměleckých škol.
22.března hra- na
smyčcové nástroje
-Karlovy
Vary,
dne 23.března –
hra na kytaruKraslice.
Všem soutěžícím
blahopřejeme a
děkujeme jejich
učitelům
za
profesionální
přípravu na tuto
soutěž.
František
ředitel

Stůj,
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TSMK informují
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté
město 2017, kterou pro Vás připravujeme v měsíci dubnu. Jedná se o
přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a
likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.
Objemným odpadem se rozumí odpad z domácností, který kvůli
nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných
sběrných nádob. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku,
objemné lepenkové, skleněné, plastové nebo kovové obaly apod.
Do přistavených kontejnerů můžete též odkládat i kompletní použité
elektrozařízení jako jsou lednice, televize apod. V žádném případě do
těchto kontejnerů nepatří pneumatiky, autoplasty, stavební a průmyslové
odpady. Tento odpad lze odevzdat (likvidace odpadu dle platného ceníku)
na novém Sběrném dvoře, který najdete v areálu bývalého ČSAD v ul.
Lipová cesta.
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek
9.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek
8.00 – 14.00 hod.
Pro bližší informace se prosím obraťte na Technické služby města Kraslic se
sídlem v Havlíčkově ul. 1910, tel. 725 919 910, 352 687 708.

Z jednání orgánů města

V minulém měsíci se
rada města ke své
schůzi sešla dne 8. února. Na této schůzi byly projednávány tyto
záležitosti:
 zveřejnění záměrů prodeje či pronájmu majetku města na základě
žádostí občanů
 schválení návrhu dodatku k dohodě o přičlenění honebních pozemků
 zveřejnění záměru—rozšíření pronájmu dalších částí prostor v objektu
bývalého kina v Kraslicích
 schválení přidělení bytu č. 8 v ul. Pod Nádražím čp. 1684
 projednání a zamítnutí žádosti o vyhrazení parkovacího stání v ul.
Palackého
 projednání protokolu o otevírání obálek s nabídkami, posouzení a
hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Zateplení objektu ul. B. Smetany čp. 1700, Kraslice“, kdy jako
nejvýhodnější byla vybrána nabídka společnosti KV Realinvest s. r. o.
Karlovy Vary
 schválena byla výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb.
 souhlas s přijetím věcného daru—2 ks datového projektoru pro SŠ, ZŠ a
MŠ Kraslice od Karlovarského kraje zastoupeného ISŠTE Sokolov
 zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Speciální DA pro
JSDH Kraslice“
 schválení podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
Karlovarského kraje—odboru životního prostředí a zemědělství na
realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených
povodněmi na akci „Aktualizace povodňových plánů ORP Kraslice“
 aktualizace plánu zimní údržby.

Napsali jste nám

red

Člověk v tísni o.p.s.
Klub NZDM
Kraslice
Malování
v klubu
V
tomto
monitorovacím
období se naši klienti, dívky a chlapci,
zapojili do činností, které jsme v
tomto období zažili velice rádi. Naši
děvčata a mládenci chtěli v klubu
vytvořit
něco,
co
by
je
charakterizovalo a na první pohled
bylo zřejmé, co mají rádi. Pracovníci
mládeži vytyčili v klubu místo, kam mohou nakreslit barvami
charakteristické znaky či citáty, které je zajímají nebo je mají rádi.
Chlapci si zvolili nejslavnější fotbalová mužstva historie, která působí na
evropském kontinentě. Dále si také vybrali hokejové týmy působící v
nejslavnější hokejové soutěži světa NHL. Pracovníci touto aktivitou chtěli
docílit toho, aby se klienti tímto způsobem vzdělávali, ale také, aby se
dozvěděli více informací o historii klubů. Dále se klienti seznámili se
základními informacemi z oboru heraldiky. Dle jejich slov jsou velice rádi,
že si mohli klub vyzdobit a zútulnit. Je úžasné pozorovat tyto mladé lidi
při práci. Na předem připravené místo si společně nakreslili svůj název
své taneční skupiny, která pravidelně navštěvuje náš klub v rámci dívčího
odpoledne. Jelikož dívky se teprve v klubu zabydlují, pracovníci je
prozatím nezatěžují před touto aktivitou přílišnými vzdělávacími
workshopy. Pracovníci si chtějí nejprve s klientkami upevnit vztah a zvýšit
jejich důvěru. Tyto aspekty jsou dle našeho názoru velice důležité. Na
této práci se podílejí s vervou jim vlastní. Vidíme na nich, že jim tato
aktivita pomáhá se rozvíjet a vyjadřovat. Jejich osobní vklad a nadšení se
promítá i do jejich přístupu k tomuto místu, ke kterému si vytvořili blízký
vztah a pouto. Cítí se zde dobře, což je pro nás pracovníky velmi dobrá
zpráva. V poslední době dokonce přichází s dalšími nápady, které by rádi
v klubu Aktiv realizovali. Jejich dobrý příklad a způsob prezentace přispěl
k tomu, že do našeho klubu začali chodit další děvčata, které se přidali k
těm stávajícím. Je moc hezké, že všichni dohromady tvoří jeden tým který
spojuje přání dělat něco užitečného a smysl plného. Je z toho vidět, že
dobré příklady táhnou.
Všem moc děkujeme za aktivní účast a přínos.
Služba Nízkoprahového zařízeni pro děti a mládež je hrazena z prostředků
Karlovarského kraje.
Jan Jiroušek
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Nejlepší sportovec 2016
Vyhlášení ankety Nejlepší
sportovec Kraslic v roce 2016
Nejlepší sportovci Kraslic za rok 2016 byli
vyhlášeni v rámci ankety pořádané Komisí pro
sport a tělovýchovu při RM Kraslice v pondělí
13.2.2017 v obřadní síni Městského úřadu
Kraslice.
Tadeáš Trudič (No Respect Racing Team Kraslice)
obsadil 1. místo v Závodech do vrchu v Kraslicích,
1. místo v závodě PUMPTRACK, 1. místo
v závodech Kraslické boule a Beer Downhill
Kraslice.
Ondřej Široký (Motokros klub Kraslice) obsadil 2.
místo v seriálu BURIANKA CUP v kategorii 65
cm3, 1. místo v seriálu CROSS COUNTRY
v kategorii 65 cm3 a 4. místo v seriálu VVL CROSS
KOPF SEEL PRO CUP.
Jakub Vyleta (Plavecký klub Baník Sokolov)
obsadil 1. místo ve čtyřboji v Malé ceně Chodska
v Domažlicích, 1. místo v motýlku na 50 m, ve
volném způsobu na 200 m a v polohovém závodě
na 100 m v Tachovském poháru, 4. místo ve
volném způsobu na 100 m v Letním poháru
České republiky desetiletých v Jindřichově
Hradci, 2. místo ve volném způsobu na 100 m a
3. místo v motýlku na 100 m ve Velké ceně
města Plzně, 1. místo ve volném způsobu na 100
i 200 m Krajského přeboru západních Čech
mladšího žactva v Tachově, 1. místo ve volném
způsobu na 200 a 400 m, 2. místo ve volném
způsobu na 100 m a 3. místo v motýlku na 50 m
v Krajském přeboru žactva 11 let a ml. pro
Karlovarský a Plzeňský kraj, 4. místo ve volném
způsobu na 400 m v Zimním poháru 10 a 11
letého žactva Čechy – Plzeň.
Božena Klierová (Klub českých turistů Kraslice) je
členkou klubu, která se každoročně zúčastňuje
všech akcí pořádaných klubem. Vždy prochází
celým pochodem bez ohledu na počasí v pohodě
a dodává ostatním účastníkům energii a dobrou
náladu.

Informace pro občany
Přijďte se poradit, jak získat
evropské dotace na
energetické úspory v bydlení
Centrum pro regionální rozvoj České republiky
vás zve na sérii seminářů „Dotace (nejen) pro
obce“, která pomáhá žadatelům využít možností
Integrovaného
regionálního
operačního
programu (IROP) a jeho konkrétních výzev.
V Karlových Varech se dne 25. 4. 2017 ve
spolupráci s Eurocentrem Karlovy Vary uskuteční
seminář určený těm žadatelům, kteří chtějí získat
podporu z evropských fondů na projekty
zaměřené na zvýšení energetických úspor v
bydlení. V aktuální výzvě „Energetické úspory
v bytových domech II“ je pro ně k dispozici 3,5
miliardy korun z Evropského fondu pro
regionální rozvoj. Podporována je řada aktivit,
které přispívají k energetickým úsporám, a tyto
aktivity lze kombinovat.
Na seminář je bezplatný vstup a výrazně vám
může pomoci ve snaze získat podporu na vaše
projekty z programu IROP. Kromě užitečných
informací můžete totiž své projekty konzultovat
také se specialisty z Centra pro regionální rozvoj
České republiky, kteří jsou vždy přítomni.
Podrobnější informace nejen k tomuto, ale i
k dalším seminářům (uskutečňují se v různých
krajích ČR a zaměřují se na různá témata)
najdete vždy s předstihem na internetových
stránkách www.crr.cz v sekci Kalendář akcí.

Jiří Bodnarik (Šipkový klub Kraslice) je
zakládajícím členem klubu, který v roce 2016
oslavil životní jubileum. V republikových
turnajích obsazuje přední bodovaná místa.
Družstvo nejmladšího minižactva (Basketbalový
sportovní klub Tatran Kraslice, z.s.) obsadilo
v sezóně 2015/2016 1. místo v krajském přeboru
a 2. místo ve finále OP. Ve finálovém turnaji KP 3
na 3 obsadilo družstvo 3. místo.
V sezóně 2016/2017 je v průběžné tabulce KP
družstvo nejmladšího minižactva na 2. místě,
když na 1. místo ztrácí jediný bod. Členové
družstva byli také úspěšní ve streetballových
turnajích – obsadili mj. 1. a 2. místo na turnaji
Street Games v Kraslicích. Družstvo nejmladšího
minižactva tvoří tito hráči: Kričfalušijová
Kateřina, Minaříková Karolína, Mucha Šimon,
Strejček Nikolas, Škardová Sandra, Tišerová
Monika, Turanská Štěpánka, Vetenglová Adéla a
Vopičková Amélie. Družstvo trénují Martin
Dvořák, Petra Vopičková a Zdeněk Brantl ml.

Libor Mareš (Volejbalový sportovní
klub Tatran Kraslice) je kapitánem družstva,
které zvítězilo v Zimní lize – krajské soutěži
smíšených družstev. Organizuje turnaje 1. ligy
této soutěže, které se konají každý měsíc
v kraslické sokolovně. Aktivně se účastní brigád
na venkovních kurtech a je členem výboru VSK.
Miroslav Pokorný (Sportovní klub Kraslice –
fotbal, z.s.) zasvětil celý svůj život sportu,
především fotbalu a volejbalu. Ve fotbalovém
klubu působil v mnoha funkcích – byl trenérem
mládeže, členem výkonného výboru, předsedou
klubu, pokladníkem a před odchodem do
sportovní penze vedoucím A mužstva. Jako učitel
tělocviku se celý život věnoval práci s mládeží a
dodával klubům talentované sportovce.
Oceněným sportovcům blahopřeji a do dalších
let přeji mnoho sportovních i osobních úspěchů.

Regionální značka „Original
product of Sokolovsko” a
soutěž Tradiční výrobek roku

tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i
u začínajícího výrobce návaznost na tradiční
výrobu na tomto území.
Na své využití tak čekají v historii úspěšné
řemeslné výroby např. paličkování krajek, výroba
dřevěných hraček, umělecké truhlářství nebo
perleťářství.
Soutěž Tradiční výrobek roku
Cílem soutěže je získat přehled o zajímavých
produktech na území Sokolovska, propagovat je
a motivovat výrobce, aby také usilovali o získání
značky Original product of Sokolovsko.
Zájemci o účast v soutěži zdarma se mohou již
nyní přihlásit prostřednictvím formuláře na webu
http://www.sokolov-vychod.cz/tradicni-vyrobekroku.
Uzávěrka přihlášek do soutěže je do 30. 4. 2017.
O vítězi rozhoduje hlasování na internetu během
května.
Soutěž má dvě zajímavá specifika:
– podmínkou není, že výrobce již musí podnikat,
proto si může kdokoli, kdo vyrábí něco
zajímavého, otestovat, jaký bude o jeho výrobek
zájem
- nominovat může výrobce do soutěže někdo
jiný.
Vyhlášení certifikovaných producentů a vítěze
soutěže se uskuteční v červnu v rámci Festivalu
řemesel na Statku Bernard.
Správcem značky a pořadatelem soutěže je
Mikroregion Sokolov – východ. http://
www.sokolov-vychod.cz/.
Koordinátor značky: Bc. Dagmar Hůrková,
telefon: 352 723 185, hurkova@sokolovvychod.cz

Malí a střední podnikatelé
se mohou zapojit do dvou
zajímavých aktivit, které
marketingově
podporují
regionální podniky na území
okresu Sokolov. Jedná se o
certifikace značky „Original
product of Sokolovsko“ a
soutěž Tradiční výrobek
roku.
Na jaře 2017 proběhne 4. ročník certifikací
značky „Original product of Sokolovsko“. Žádosti
o udělení značky se předkládají během dubna a
května. Pokud výrobce splní podmínky
oprávněnosti jak pro výrobce, tak i pro výrobek,
žádost posuzuje na začátku června certifikační
komise. Získá-li produkt min. 10 bodů za
jedinečnost,
komise
udělí
producentovi
certifikát, tzn. právo užívání značky „Original
product of Sokolovsko“.
Celkem je již certifikováno 9 regionálních
výrobků ze Sokolovska
Katalog certifikovaných výrobků najdete na
odkaze:
http://www.sokolov-vychod.cz/original-productof-sokolovsko
Značka garantuje především původ výrobku
v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou
návaznost na dané území. I na území Sokolovska
žije řada zručných řemeslníků a nápaditých
producentů. Jedním z bodovacích kritérií je

Ing. Iva Harapátová
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Okrsková kola v basketbalu
Okrsková
kola
v basketbalu mladšího
a
staršího
žactva
pořádala ZŠ Dukelská
v kraslické sokolovně.
Mladší i starší žáci
shodně
porazili
družstvo ZŠ Oloví, ale
prohráli se ZŠ Kraslice,
Dukelská, obsadili tedy
2. místo. O poznání
lépe se vedlo dívkám.
Mladší žákyně porazily
ZŠ Oloví 58:0 a ZŠ
Kraslice,
Dukelská
v napínavém utkání 14:10 po prodloužení. Starší
žákyně porazily ZŠ Oloví 42:2 a ZŠ Kraslice,
Dukelská 48:2. Obě dívčí družstva obsadila
v okrskových kolech 1. místo a vybojovala postup
do okresního kola.
Mgr. P. Poledňáková

žákům děkujeme za reprezentaci školy!
Mgr. J. Grussmannová

Olympiáda v anglickém jazyce

Ve školním kole žáci soutěžili ve dvou kategoriích
– IA – žáci 6. a 7. tříd, IIA – žáci 8. a 9. tříd.
Soutěžící si mohou ověřit své vědomosti ve více
rovinách. Nejprve absolvují poslech neznámého
obsahu, představí porotě sebe a svou rodinu.
Hlavní částí této olympiády je konverzace na
téma, které si soutěžící vylosuje. Porota klade
otázky, aby zjistila, je-li žák skutečně schopen
v anglickém jazyce komunikovat.
V kategorii IA soutěžilo 12 žáků, z nichž bylo 5
úspěšných
řešitelů.
V
kategorii
IIA
reprezentovalo své třídy 12 účastníků, ale jen 4
z nich vyřešili všechny úkoly úspěšně.
Do okresního kola v kategorii IA postoupila
Žaneta Uhlíková, žákyně 7. B, v kategorii IIA 1.
místo ve školním kole obsadil Antonio Polanský,
žák 9. třídy.
Svou školu může v okresním kole reprezentovat
Konverzace v německém jazyce v každé kategorii vždy jen jeden žák.
Ve středu 22. února 2017 se vítězové školního
V úterý 21. února se na
kola Olympiády v anglickém jazyce zúčastnili
naší škole uskutečnila
okresního kola této soutěže v Sokolově.
konverzační
soutěž
V kategorii A I naši
v německém jazyce.
školu velmi dobře
Odvahu soutěžit mělo
reprezentovala
osm žáků z 9. třídy.
Žaneta Uhlíková,
Soutěžící
měli
před
která obsadila ve
sebou dva úkoly –
velké konkurenci
nejprve mluvili na téma,
velmi pěkné 3.
které si vylosovali, a ve
místo.
druhé disciplíně měli
Blahopřejeme.
vytvořit co nejvíce vět,
V kategorii A II se
které je napadaly při
ve
velmi
silné
pohledu
na
určitý
konkurenci
obrázek.
Výkony
probojoval Antonio
soutěžících byly velmi
vyrovnané, ale plyšového medvídka, který byl Polanský na pěkné 7. místo. Oběma žákům patří
jako symbol německého hlavního města pochvala a poděkování za dobrou reprezentaci
Mgr. H. Vlčková
připraven pro vítěze, si odnesla Ivana Matyášová, školy.
jejíž projev byl přirozený a bez gramatických
Basketbal – okresní kolo
chyb. Druhé místo obsadila Aneta Řežábková a o
Po
vítězství
v okrskovém kole se mladší žákyně
třetí místo se podělily Natalie Müllerová a Petra
Pospíšilová. Pochvalu však zaslouží všichni žáci, vydaly do Horního Slavkova na finálový turnaj
kteří se do boje s německou slovní zásobou a okresu Sokolov. Ve školní tělocvičně se sešlo 5
družstev, která vyhrála své okrsky. Naše děvčata
gramatikou pustili.
Mgr. M. Bladská
nastoupila nejprve proti ZŠ Sokolov, Švabinského
Zimní radovánky
a zvítězila 10:6, porazila i dívky ze ZŠ Chodov
17:8, nad družstvem pořádající školy ZŠ Horní
v Jindřichovicích
Slavkov jsme zvítězili 14:7 a v závěrečném utkání,
Letošní zimu jsme si užili v plné míře, počasí a které získalo formu finále, protože se v něm
dobré podmínky nám umožňovaly spousty střetla dvě neporažená družstva, jsme zvítězili
aktivit. Bobování bylo hlavní náplní pobytů v nad ZŠ Březová 7:2.
přírodě. Jak děti z družiny, tak z mateřinky si užily Kromě zlatých medailí, které naše děvčata
na kopci spoustu zážitků a naučily se nové vybojovala, se mohou těšit i na účast v krajském
dovednosti. Zdolávání sněhových bariér, stavby finále.
ze sněhu, pozorování změn v přírodě a vycházky
Naši školu reprezentovaly: Monika Blahová,
do lesa splnily očekávání a s Paní zimou jsme se
Eliška Bocková, Klára Pouzarová, Karolína
příjemně rozloučili. M. Némethová
Primačová, Melanie Tolliszusová, Sandra
Okresní kolo v přehazované Trousilová, Karolína Turanská, Adéla Váczi a
Mgr. P. Poledňáková
V úterý 21. 2. se vybraní žáci 4. a 5. tříd zúčastnili Michala Velíčková.
okresního kola v přehazované, které se konalo
v Sokolově. Utkalo se tam 8 nejlepších týmů,
které poustoupily z jednotlivých okrskových kol.
Žáci naší školy se na turnaj těšili, podali dobrý
výkon, nicméně konkurence byla veliká. Všem

Maškarní karneval v družině
V měsíci únoru ve školní družině proběhl maškarní
karneval. Téměř každý si vyrobil papírovou
škrabošku. Někteří kreslili obrázky. Ale úplně
všichni si rádi zasoutěžili, buď už v soutěžích
známých, nebo těch, které ještě nezkoušeli.
Rozhodně si užili legraci a zasmáli se. Kolektiv ŠD

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Únor ve školce
V únoru jsme měli v MŠ besedu s názvem
Zvířátka v ohrožení. Paní učitelka Mgr. Alena
Baníková si s námi povídala o zvířátkách, která
jsou díky lidské bezohlednosti v nebezpečí.
Vysvětlila dětem, proč se nesmějí vyhazovat
odpadky v lese nebo na ulici na zem. Viděli jsme
obrázky se zraněnými zvířátky. Například ježečka,
který měl kolem čumáčku plastový kroužek.
Sovičku, která spadla do komína a nemohla ven.
Nakonec všechno dobře dopadlo díky lidem,
kteří pomáhají zraněným zvířátkům, jako
například záchranná stanice Drosera. Děkujeme
za přínosné povídání, díky kterému budeme
vědět, jak pomoci zraněnému zvířátku, nebo na
koho se obrátit.
Také proběhl maškarní bál. Už ráno začala
prohlídka masek. Byli u nás víly, princezny,
beruška, také zvířátka, jako krásná fenka
dalmatina nebo král zvířat lev, piráti a želvák
Ninja, rapper, šašek a upír. Všechny masky byly
krásné a nápadité. Přišla i Šebestová s Machem
nebo třeba talíř se špagetami. Tančili jsme,
soutěžili, dováděli a samozřejmě nemohlo chybět
ani občerstvení. Porota nemohla vybrat
nejkrásnější masku. Bylo to velmi těžké. A tak si
každá maska odnesla domů sladkou odměnu a
malou pozornost. Děkujeme všem rodičům za
krásné masky, které přispěly k tomu, že náš
maškarní bál byl nejlepší.
L. Gabčová a I. Studeníková

Krajské
finále
v basketbalu
Krajského
kola
sportovní
ligy
škol v basketbalu
se v kategorii
mladší
žákyně
zúčastnilo 6 družstev okresu Sokolov, Cheb a
Karlovy Vary, která získala právo účasti
v okresních kolech. Naše družstvo postoupilo do
krajského finále po vítězství v kole okresním. Ve
skupině A, kam bylo naše družstvo nalosováno,
se děvčata utkala nejprve s družstvem 5. ZŠ
Cheb. V tomto utkání nedokázala přehrát
výbornou obranu svých soupeřek a prohrála.
V následujícím utkání ale naše hráčky předvedly,
že mají bojovného ducha, a ZŠ Karlovy Vary,
Krušnohorská porazily. Jako 2. ve skupině se naše
družstvo v play-off střetlo s vítězem skupiny B,
ZŠ Březová a v tomto utkání zvítězilo.
Probojovalo se tak do finále turnaje, kde narazilo
opět na 5.ZŠ Cheb. Ani tentokrát naše dívky na
výbornou obranu chebského družstva nenašly
recept a ve finálovém utkání prohrály. 2. místo
ve finále Karlovarského kraje ale považujeme za
velký úspěch.
Na zisku stříbrných medailí se podílely: Monika
Blahová, Eliška Bocková, Klára Pouzarová,
Karolína Primačová, Melanie Tolliszusová, Sandra
Trousilová, Karolína Turanská, Adéla Váczi a
Michala Velíčková.
Mgr. P. Poledňáková
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ZŠ Dukelská
Co dělají zvířátka v zimě
Velmi zajímavý výukový program si pro nás
připravila Mgr. Kateřina Dvořáková, která za
námi přijela z Mariánských Lázní. Dozvěděli jsme
se, čím se živí zvířátka, když jejich potravu
zakrývá vrstva sněhu, jak tráví zimu žáby, co musí
udělat netopýr, aby přežil zimu…. Některé
situace jsme si dokonce mohli vyzkoušet „na
vlastní kůži“. Na chvíli jsme se proměnili
v netopýry a naším úkolem bylo „nachytat“ šest
můr v časovém limitu a schovat se do jeskyně.
Dále jsme se vydali po stopách lesních zvířat.
Pokud jsme šli správně, na konci cesty jsme
objevili, čím se dané zvíře živí. Nakonec jsme si
pro zvířátka vyrobili malé krmítko. Do jablíčka
jsme napíchali semínka slunečnice. Program se
nám velmi líbil, už se moc těšíme na další.
Za 1. A Mgr. Alena Muchová

(hudebník vypadal tak trochu jako zasněný
tanečník), ale pak s údivem, sledovali hru na
Etherwave Theremin Plus - jeden z nejstarších
elektronických hudebních nástrojů. Hlasitost a
ladění tohoto nástroje se určuje polohou paží
okolo dvou antén. Hra je velmi náročná, protože
pokaždé se tóny nacházejí v jiné výšce a
vzdálenosti od antén.
Pan Hrabě ukončil posezení hrou na svůj oblíbený
tenorsaxofon
romantickým
bluesem
a
zodpověděl naše zvídavé otázky: „Hrál jste jinde
než v Evropě? – Ne.
Už jste hrál v Československo má talent? – Ne a
nebudu.
Hrajete taky džes? – Ano.“
(Mgr. Šárka
Kuzebauchová)
Hrabě je známý český spisovatel, ale ten nás už
navštívit nemůže, a tak nás navštívil jiný Hrabě, a
to muzikant, který hraje po celé Evropě. Na naší
škole nám představil různé dotykové nástroje a
dechový nástroj saxofon. Dotykové flétny,
dotyková deska, theramin – tyto elektrické
hudební nástroje jsme neznali, někteří z nás si
zkusili na ně zahrát. Na saxofon jsme si poslechli
skladby jazzové i rock and roll. Koncert rychle
uběhl, zpříjemnili jsme si jednu hodinku a pak
jsme se vrátili do hodin. Mgr. Michaela Kajabová

ČTVRŤÁCI NA DOPRAVNÍM
HŘIŠTI
Ve škole jsme už základní dopravní průpravu
měli, a tak jsme vyrazili do Karlových Varů do
Centra záchrany a bezpečí. Naučené vědomosti o
povinné výbavě cyklisty a znalosti dopravních
značek nestačí k tomu, abychom získali průkaz
cyklisty. Jak složité jsou pro nás dopravní situace
nejen na rovné silnici, ale i na křižovatkách ve
městech, se ukázalo, když jsme na interaktivní
tabuli několikrát způsobili dopravní nehodu.
Pochopili jsme, že se ještě máme hodně co učit, a
těšíme se na praktickou část dopravní výuky –
jízdu na kole a řešení dopravních situací přímo na
křižovatkách na dopravním hřišti.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

KARNEVAL

Haló, pane Karnevale, račte dále, račte dále…..
Všechny zveme hej, hej, hej na maškarní REJ.
Touto básní jsme zahájili náš karneval. Třída se
nám proměnila v pohádkový svět, ve kterém se
proháněli kouzelníci, princezny, žirafy, tygři,
upíři…. Karnevalem provázela klaunice Pepina.
Na návštěvu za námi „připlul“ námořník, který
nám vyprávěl o práci na lodi. Na závěr tohoto
kouzelného dne jsme si zatancovali na písně
z pohádek. Celý den jsme si báječně užili.
Pan Hrabě v ZŠ Dukelská
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová
Jsme ve škole? Na chvíli jsme úplně zapomněli,
kde jsme. Stali se z nás „fanoušci“
na koncertě hudebního umělce Pavla Hraběte.
Zpívali jsme, tleskali, někteří z nás si dokonce
zkusili zahrát na hudební nástroje. Povídali jsme
si o zvláštních hudebních nástrojích. Na jeden se
hrálo pohybem prstu po obrazovce tabletu, na
jiný zase pohybem ruky ve vzduchu. Na chvíli
jsme si mysleli, že před námi stojí kouzelník.
Nakonec jsme si společně zazpívali píseň „Skákal
pes“ v upravené, moderní podobě. (Mgr. Alena
Muchová)
Pavel Hrabě z Plzně nás během jedné hodiny
seznámil se zajímavými hudebními nástroji.
Nejprve nám s nadšením zahrál na
sopránsaxofon několik džezových skladeb a pak
předvedl hru na elektronický dotykový dechový
MASOPUST ČTVRTÝCH TŘÍD
nástroj Akai EWI. Pozval si z našich řad malého Ostatky, končiny, konec masopustu, fašank
muzikanta a nechal ho vyluzovat několik tónů anebo prostě maškarní jsme slavili v úterý
z tohoto nástroje. Znělo to trochu legračně, ale i posledního února. Ač se naše veselé řádění a
přesto jsme mu vesele zatleskali.
pobíhání maškar mohlo jevit jako pouhá zábava,
Velmi upoutal naši pozornost další elektronický měli jsme výuku. Během tancování a soutěžení
model Korg Kaossilator Pro+, což je syntezátor, jsme se dozvěděli spoustu informací o původu
který se ovládá jako mobilní telefon pouhým svátku i o průběhu jeho oslav. Nejprve jsme
dotykem prstů s ovládací plochou. Naši zhlédli videoukázku o historii masopustu a poté
kamarádi, vybraní muzikanti, tvořili melodii jsme vypracovali spoustu otázek odpovídajících
improvizací a někteří předvedli vskutku skryté na masopustní téma. Běhali jsme nejen po třídě,
nadání a cit pro rytmus.
ale i po chodbách školy a sbírali další informace o
Na závěr jsme nejprve trochu posměšně této zábavné tradici. Zazpívali jsme si rozvernou

písničku o maškarách a na rytmickou hudbu jsme
se pokoušeli o kloboukový tanec. Největší
zábavou pro nás bylo, když jsme se ve dvojicích
snažili podtancovávat (níže a níže a ještě nížeji)
koště. Je dobře, že tento svátek stále přetrvává, i
když má modernější podobu.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

SOUTĚŽ ČTENÁŘŮ

Pohádky, bajky, básničky, dobrodružné příběhy,
encyklopedie. To vše je literatura, která je určena
pro nás – dětské čtenáře. Čteme si doma i ve
škole, učíme se číst s porozuměním i s
přednesem.
Ve třídě jsme mezi sebou vybrali tři nejlepší
čtenáře a šli do knihovny, abychom již pouze jako
porota z těchto tří vybrali toho nejlepšího.
Soutěžící Dominik Houdek, Šimon Hruška a
Klárka Kerulová četli úryvky z různých knih. My
ostatní = porota jsme hodnotili jejich čtenářský
projev (plynulost čtení, intonace, chybovost,
hlasitost a porozumění textu). Všichni tři se velmi
snažili a svým přednesem nás vtáhli do
napínavého děje vybrané knihy. Vybrat toho
nejlepšího bylo těžké. Na třetím místě skončil
Dominik, druhé místo obsadil Šimon a vítězná
příčka čekala na Klárku, která štěstím zadržovala
slzičky.
Čtenáři vyhráli krásné knížky. Klárce jsme první
místo všichni přáli a budeme jí držet palce při
obhajování vítězství, tentokrát už mezi
soutěžícími čtvrtých a pátých tříd obou
základních škol v našem městě.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

MAŠKARNÍ REJ
ve školní družině
Poslední únorový pátek patřil ve školní družině
všem, kteří se přišli pobavit na maškarní rej.
Nejprve se nám předvedly masky z jednotlivých
oddělení. Při promenádě masek mezi barevnými
fáborky jsme si je všichni mohli pořádně
prohlédnout. Masky byly pestré – princezny,
piráti, šašci, fotbalisté a fotbalistky, medvědi, víly
a spousta dalších.
Chválíme všechny děti za přípravu a bezvadnou
atmosféru při soutěžích v oddělení.
Při tanci a občerstvení nám celé odpoledne
uteklo jako voda a těšíme se opět za rok!
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD
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Sportovní zprávy
Ani v zimě jsme v klubu SK
Kraslice - fotbal úplně
nezaháleli
Po listopadovém ukončení sezony proběhly
v našich týmech tradiční rozlučky a uložili jsme
se k zimnímu spánku. Někteří ho měli delší,
někteří kratší, ale nyní jsou již všichni plni
energie a natěšení na jarní část sezony, která pro
děti začne až v dubnu a na domácím hřišti se
představí až ke konci dubna. Termíny jejich
zápasů budou upřesněny v následujícím čísle.
Naopak dospělí začínají sezonu již 26.3. na hřišti
Kynžvartu. Nejbližší domácí zápasy našeho celku
budou:
Neděle 2.4.2017 14:00 Kraslice – 1.FC Karlovy
Vary B
Neděle 16.4.2017 14:00
Kraslice – Plesná
Dospělí začali přípravu na konci ledna a trénují 23 krát týdně venku a v hale. Starší žáci se již také
připravují a na turnaji v Lubech obsadili krásné
třetí místo. Nejaktivnější jsou naši nejmladší,
kteří již absolvovali 2 turnaje a další je čekají.
V turnaji v Kynšperku obsadili kluci krásné druhé
místo, když jejich výsledky byly: Kraslice :
Krajková - 2:0, Kraslice : Kynšperk - 2:0, Kraslice :
Citice - 0:1, Kraslice : Březová - 0:0. Turnaj
v Sokolově byl pro naše kluky velkým soustem,
nicméně ty zkušenosti jsou k nezaplacení.
V konkurenci Viktorie Plzeň, Baníku Sokolov, FC
Cheb a dalších skončili sice poslední, ale bojovali
seč jim síly stačili a to je nejdůležitější.
V zimě nezahálel ani výkonný
výbor
a
nejdůležitějším
počinem je schválení nového
loga našeho klubu, které vám
tímto
představuji.
Za
vytvoření tohoto krásného
loga vděčíme grafickému
studiu TruthPrint z Kraslic.
Více
informací
ohledně
našeho klubu naleznete na
našem facebookovém profilu nebo webových
stránkách,
které
mají
novou
adresu:
www.skkraslicefotbal.cz
Tomáš Procházka, předseda

BSK Tatran Kraslice
Ženy zvítězily nad TJ Sokol Toužim 62:57
(Vopičková 12, Schambergerová 12, Polanová
10, Mačasová 10, Marešová 9, Vetenglová 6,
Břízová 2, Harapátová 1), porazily i své
přemožitelky z 1. poloviny sezóny BK Sokolov
69:57 (Mačasová 19, Schambergerová 14,
Vopičková 12, Svobodová 8, Marešová 5,
Svojšová 4, Vetenglová 4, Břízová 2, Harapátová
1).
Mladší minižactvo porazilo TJ Sokol Kraslice
53:37 a 51:50 (Vopičková 53, Tišerová 12,
Vajsejtlová 9, Mucha Š. 8, Mucha M. 8, Králíček
6, Kričfalušijová 4, Turanská Š. 2, Turanská K. 2),
po skvělém výkonu zvítězilo i nad TJ Lokomotiva
Cheb 81:44 a 83:50 (Vopičková 44, Tišerová 16,
Mucha M. 16, Mucha Š. 15, Vetenglová 13,
Minaříková 12, Tolliszusová 10, Vajsejtlová 10,
Kričfalušijová 8, Pasztorová 8, Turanská K. 8,
Strejček 2, Bocková 2).
Nejmladší minižactvo odehrálo poslední
mistrovský turnaj KP v Sokolově. Porazilo
nejprve TJ Thermia Karlovy Vary 38:4 (Vopičková
10, Mucha Š. 8, Vetenglová 7, Tišerová 6,
Minaříková 4, Strejček 2, Kričfalušijová 1) a poté i
BK Sokolov 40:9 (Minaříková 11, Kričfalušijová 9,
Vopičková 8, Tišerová 6, Vetenglová 2, Turanská
Š. 2, Mucha Š. 2). Těmito vítězstvími družstvo
potvrdilo 2. místo v konečné tabulce KP.
V sobotu 4. března odehrají v tělocvičně SŠ, ZŠ a
MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 od 16 hod. ženy
utkání OP proti BaK Plzeň. P. Poledňáková

MŠ Barvička
Návštěva GEWA Music
v Adorfu
Společně
s
naší
partnerskou
MŠ
Sonnenschein
jsme navštívili
GEWA Music
v Adorfu. Exkurze byla velmi zajímavá a
perfektně připravena. Navštívili jsme
dílny, kde se vyrábí smyčcové nástroje.
Děti si prohlédly dřevodílnu. Dozvěděly
se, že javor a smrk musí na své
zpracování čekat 10 let. Po tuto dobu
dřevo vysychá. Poté jsme viděli, jak se
nástroje z jednotlivých komponentů
sestavují. V útulných dílnách to vonělo
dřevem a lakem. V předváděcí hale byly
vystaveny všechny nástroje, které GEWA
vyrábí a distribuuje. Sál byl plný malých
klavíristů, kytaristů, trumpetistů a
bubeníků. Děti s nadšením vyzkoušely
hudební nástroje. Skvělý zážitek. Velké
poděkování patří panu Karlu Sandnerovi,
který tuto akci pro děti velmi pečlivě
připravil. Tato akce se konala s finanční
podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička

Římskokatolická farnost
Popeleční středa, začátek půstu
Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává,
že během roku jen s velkým vypětím nacházíme
čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto
vyhlížíme např. čas dovolené, kdy konečně
můžeme být spolu. V podobném významu se
odehrává i doba postní. Během roku nám totiž
často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha.
Proto již více jak sedmnáct set let církev
praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní
dobu, která má tři sloupy: Modlitbu, půst a
almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se
populárně lidé domnívají. Jde mnohem více o
čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v
období postní doby jsme pozváni hledat více
času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést
k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými
prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy,
vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy.
Křesťanská liturgie potvrzovala životní styl půstu
v tomto předjarním období. V půstu
zvýrazňovala a hledala moudré sebeomezení v
zájmu sebezachování v psychickém i fyzickém
smyslu. Odlehčuje se nejen duši, ale i tělu a
nejvíce srdci, které si nemůže ani na chvíli
odpočinout a musí pracovat permanentně.
Po veselém masopustním období nastává čas
útlumu, čili půstu. Ten začíná na Popeleční
středu, která připadne letos na 1. březen 2017.
Název dne pochází ze zvyku pálit palmy nebo
kočičky z Květné neděle z loňského roku. Takto
získaný popel se používá při bohoslužbě
Popeleční středy, kdy jsou věřící poznamenáni
křížkem, popelem na čelo. Zaznamenání
popelem je doprovázeno slovy: “Pamatuj, že jsi
prach a v prach se obrátíš.” nebo “Obrať se a věř
evangeliu.” Je to symbol pokání. Popeleční
středa je připomínkou lidské konečnosti a cíle
nebo směřování vlastního života.
Popeleční středou začínáme postní období a v
ten den je přísný půst, téměř hladovka. Je to
pozvání liturgie do nového liturgického roku.
Následující dny nás přivedou k Velikonocům,
památce na umučení, smrt a zmrtvýchvstání
Pána. Připomíná pomíjivost pozemského života -
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všechno se jednou pomine a my zemřeme.
Jsme poutníky na tomto světě, kteří nesmějí
zapomenout na svůj pravý a konečný cíl.
Písmo křesťanům půst nenařizuje. Bůh jej od
křesťanů nepožaduje ani jej na nich nevynucuje.
Zároveň ale Bible předkládá půst jako něco
dobrého, prospěšného a užitečného. Půst a
modlitba jdou často ruku v ruce. Příliš často se
stává, že při půstu se zaměříme pouze na to,
abychom nepřijímali potravu. Záměrem půstu by
ale naopak mělo být to, že se přestaneme dívat
na věci z tohoto světa a zcela se zaměříme na
Boha. Půst je něco, čím ukazujeme Bohu i sobě
samým, že svůj vztah s Bohem bereme vážně.
Půst nám pomáhá získat novou perspektivu a
obnovit své spoléhání na Boha.
Přestože půst v Písmu skoro vždy znamená
zdržování se od pokrmů, jsou i jiné způsoby jak
se postit. Za půst se dá považovat všechno, čeho
se dočasně vzdáme, abychom se cele zaměřili na
Boha. Půst by měl být časově omezen, obzvláště
pokud se týká jídla. Dlouhá období bez jídla
mohou být pro těla škodlivá. Půst není zamýšlen
jako trest pro tělo, ale přesměrování pozornosti
k Bohu. Na půst by se také nemělo nahlížet jako
na dietní metodu. Smyslem biblického půstu
není zhubnout, ale získat hlubší společenství s
Bohem. Postit se může každý, ale někteří lidé
toho nemusí být schopni (např. lidé s diabetes).
Každý se může něčeho dočasně vzdát, aby se
přiblížil k Bohu.
Tím, že sejmeme zrak z věcí z tohoto světa,
můžeme svou pozornost lépe obrátit ke Kristu.
Půst není způsob, jak z Boha dostat to, co
chceme. Půst mění nás, ne Boha. Půst není
prostředkem k tomu, abychom vypadali
duchovnější než ostatní. Půst máme držet v
duchu pokory a s radostným postojem.
Půst končí na Bílou, velikonoční sobotu po
vzkříšení Krista. Nezavírejme se jen do čtyř
domovních stěn nebo panelákové šedi.
Neomezujme svůj život jen na zaměstnání,
nákupy a domácí práce. Zajděte si alespoň v
tento den do kostela a nadýchněte se tamější
atmosféry. Energie modliteb a neviditelných sil
vám pomohou, i když to hned nemusíte
postřehnout.
JV

Křížové cesty v postní době: Rotava – středa od
15,45 hod., Kraslice - pátek od 16,45 hod. (vždy
následuje mše sv.)

Pranostika na měsíc březen trochu jinak
12. března— Na svatého Řehoře, den s nocí v
jedné míře. Na svatého Řehoře, ledy plují do
moře, vlaštovičky od moře. Na svatého Řehoře,
čáp letí od moře, žába hubu otevře, líný sedlák,
který neoře. Na svatého Řehoře, šelma sedlák,
který neoře. Na svatého Řehoře, žába hubu
otevře. Na svatého Řehoře, plove led do moře.
Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře. 17.
března—Mrzne-li na svatou Gertrudu, jistě
mrzne ještě 40 dní. Mrzne-li na svatou Gertrudu,
bude mrznout ještě celý měsíc.
19. března— Je-li na svatého Josefa hezky, urodí
se málo obilí. Na svatého Josefa když jest krásný
čas, bude úrodný rok; prší-li neb padá sníh, bude
mokro a neúroda. Pěkný den na svatého Josefa
zvěstuje dobrý rok. Svatého Josefa vítr z Moravy
- bude hodně trávy; a když z polské strany - bude
zrní i slámy. Na svatého Josefa sníh - urodí se
hojně bílého jetele. Je-li na svatého Josefa vítr,
potrvá čtvrt roku. Mráz po svatém Josefu
neuškodí květu. Svatý Josef s tváří milou končí
zimu plnou. Nenajde-li led Matějova pila, najde
Josefova širočina. Josefova širočina ničí poslední
ledy. Svatý Josef přichází na led s pantokem.
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí.
Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou.
20. března—Na svatého Jáchyma skončila se už
zima.
22. března—Na Kazimíra pohoda - na kobzole
úroda.
25. března—Jaké Zvěstování Boží Matky - takové
velikonoční svátky. Na den Zvěstování Panny
Marie déšť - urodí se rež. Svítí-li slunce na den
Zvěstování Panny Marie, bude úrodný rok.
Východ slunce na Zvěstování Panny Marie
předpokládá dobrý rok. Když noc na Matičku
jasno, bude úroda, krásno. Jaro zvěstuje
Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání. O svatém
Viktorínu už je teplo i ve stínu.
30. března—O svatém Kvirinu už je teplo i ve
stínu.
31. března—O svaté Balbíně je už u nás po zimě.
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Ze života křesťanů

sjížděl tři dny se synem bublavské sjezdovky,
domu se vracel k večeru a snad do půlnoci (?)
pracoval mimo jiné i na nových biblických
projektech. Byl jsem i svědkem důležitého
rozhovoru s osobnostmi z Ameriky. Po dobu
návštěvy nikdy nezapomněl na telefonické
hovory s rodinou a hlavně s manželkou Katkou.
Našel i čas navštívit některé přátele, s kterými se
zná z minulých návštěv Kraslic. Během jedné
hodinky v naši misijní skupince nám odpověděl
na všechny dotazy a představil nový plánovaný
projekt studijní Bible.
Tato Bible, psaná
v českém jazyku i se studijními vysvětlivkami, je
vhodná pro zájemce o hlubší poznání a
porozumění toho, co nám lidem říká skrze Bibli
Bůh. První „testovací“ kniha ze studijní Bible je
kniha „Daniel“, která by měla být v březnu 2017
již v prodeji. Na závěr návštěvy jsme mohli
přijmout požehnání z jeho srdce pro naši domácí
církev, akci Try & Play a pro město Kraslice. S
upřímnou radostí děkoval Bohu za to, že jsme
stále s Pánem Ježíšem a že jdeme po společné
cestě života, do Bohem připraveného cíle. Díky
Pánu !!
Za misijní skupinu v Kraslicích František Hanzlíček

„Hostem jsem byl a přijímali jste mě…Cokoli jste
činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších,
mě jste činili“. (Ježíš)
V době nejkrásnějších slunečních dnů a
připravených sjezdovek v okolí Kraslic, navštívil
náš dům vzácný host, pastor - učitel a
překladatel Bible, bratr Alexandr Sasha Flek se
synem Adamem. Saša Kraslice zná již od roku
1988, kdy jako dvacetiletý vychovatel se
zúčastnil krátkodobé praxe v dětském táboře ve
Stříbrné. Již v této době zaséval Boží moudrosti i
do naši, v té době začínající, ilegální letniční
skupinky v našem domě. Po absolvování mnoha
škol a institucí, z nichž byla největší mezinárodní
biblická škola ve švédské Uppsale, byl několik let
našim pastorem. Je zakladatelem biblické školy a
církve „Voda života“ v Praze, později
přejmenované na „Slovo života“. Pro český
národ přijal vizi od Pána, který ho vedl
k překladu Bible Kralické vydané roku 1613, ze
staročeského jazyka do srozumitelnější češtiny
dnešní doby. Tak vznikla po 400 letech nová
česká „Bible 21“ /Překlad 21. století/,
zachovávající smysl
a
duchovnost
kralického
Alexandr Sasha Flek se synem Adamem, manželé Hanzlíčkovi.
překladu. Je až neuvěřitelné,
kolik Božího potenciálu se
vejde do Bohem „vyvolené
nádoby ke cti“, již od
mladého
věku.
Těžko
bychom hledali místa na celé
zemi, kde Saša nesloužil
formou seminářů, učením,
bohoslužeb a spolupráce
v pestrých programech po
dobu cca 30. let. Sašovi je
dnes 48 let, je otcem dvou
dospělých dcer (jedné již
vdané), dvou dospívajících
synů,
i
radostným
dědečkem. V polovině února

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
PROBĚHNE VE STŘEDU
12.04.2017 OD 13.00—16.00 H
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘINESEME V
PŘÍŠTÍM ČÍSLE ZPRAVODAJE
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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. března2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Březnové číslo vychází 14. března 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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ZŠ Kraslice, Opletalova
ZE ZIMY DO JARA ANEB DEN
S HORSKOU SLUŽBOU
V pátek 24. února vyjela celá naše škola na
vzdělávací akci, kterou připravila paní učitelka
Mgr. Radka Gottfriedová s členy HS Bublava.
Nedá se říci, že by nám počasí přálo, protože
čtvrteční noc byla ve znamení silného větru,
který přerušil dodávku elektrické energie do
mnoha měst a obcí. Výjimkou nebylo ani město
Kraslice, ani obec Bublava. Přestože vlek na
sjezdovce fungoval a s dodávkou proudu
problémy neměl, stanice HS toto štěstí neměla.
Čekaly na nás podmínky opravdu „horské“.
Vítr, sněžení a v zázemí, které nám členové HS
poskytli, se nedalo rozsvítit. Přes to, nebo
právě proto, jsme si však nedali náladu zkazit.
Ti starší měli možnost si uvědomit, že na
horách to může být opravdu drsné a členové
HS jsou tu pro nás za každého počasí a
nemohou čekat, až bude venku slunečno nebo
teplo. Viděli jsme práci s technikou, někteří si
vyzkoušeli, jaké je to být „zachraňován“ a na
všechny čekalo ještě malé překvapení v podobě
drobných dárků. I počasí se v polovině akce
umoudřilo. Když jsme se vrátili do Kraslic,
dojem z teplotního rozdílu byl značný. Sníh
téměř nikde, slunce hřálo a člověk měl opravdu
dojem, že přijel ze zimy do jara.
Učitelé a žáci děkují tímto členům HS okrsek
Bublava za vydařenou akci a za dlouholetou
spolupráci.
Mgr. Martina Bečková

MŠ U Elektrárny

MŠ B. Němcové

Únor – měsíc karnevalu

KARNEVALOVÝ REJ

Únor je měsíc karnevalu a masopustního veselí.
Také v naší Veselé školce se uskutečnil karneval.
Nejdříve jsme si karnevalově vyzdobili třídy a
připravili program a dárečky pro naše děti.
Karneval zahájil jako tradičně klaun Pepíno
svým vystoupením, do kterého zapojil i děti. Po
vystoupení jsme měli pro děti připravené sladké
překvapení a potom jsme se již vrhli do víru
karnevalového veselí. Na děti čekaly různé
soutěžní disciplíny, tanečky a rejdění. A jakže to
všechno dopadlo? Na výbornou. Na závěr jsme
dětem rozdali diplomy a sladkou odměnu.
Všichni se budeme těšit na další karnevalové
dovádění.
MŠ U Elektrárny

Ve čtvrtek 23. února proběhlo ve třídě „Berušek“
karnevalové veselí. Už ráno vcházeli do
vyzdobené třídy překrásné princezny, víly a
karkulky, piráti a čarodějové. Rodiče si s kostýmy
dali velkou práci. Po zvládnutí přehlídky všech
masek jsme se přenesli do říše soutěží a her.
Dobře jsme se bavili, a to hlavně při rejdění a
tanci v průběhu celého dopoledne. Na závěr
nechyběla ani sladká odměna a diplom za
nejkrásnější masku. Moc jsme si to užili! Tak zase
za rok!
Kolektiv MŠ B. Němcové

Zvířata v nebezpečí – MŠ U
Elektrárny
Děkujeme paní Mgr.
A.
Baníkové
z DROSERY a sovičce
Rozárce za velmi
přínosnou a výborně
připravenou
přednášku pro děti
s názvem „ZVÍŘATA
V NEBEZPEČÍ“.
Děti se v rámci
environmentální
výchovy
seznámily
v jakých nebezpečích
se zvířata leckdy
ocitnou a jak lidé
mohou pomoci. Při
hře Na stopaře děti
přiřazovaly ke stopám
z odlitků správného živočicha a právem sklidily
pochvalu a ocenění Zvířecího stopaře.
V pracovních listech našly
cestičku
bludištěm
do
záchranné stanice a doplnily
chybějící části čápovi. I když
některá zranění zvířátek jsou
vážná, tak se děti dozvěděly,
že většinu zraněných dokáží
v záchranných
stanicích
vyléčit a vrátit je zpět do
jejich přirozeného prostředí.
Kolektiv MŠ U Elektrárny

MŠ Barvička
Zvířata v nebezpečí
V rámci projektu „Zahrady a hřiště v přírodním
stylu ve městě Kraslice“ proběhla další velmi
zajímavá beseda „Zvířata v nebezpečí“. Mgr.
Alena Baníková připravila předškolákům besedu
plnou informací, zábavy a kvízu. Nejprve si děti
prohlédly fotodokumentaci o tom, co se vše
může zvířátkům v přírodě stát. Tyto nehody
zaviní lidé svou pohodlností – odhazováním
odpadků v přírodě. Po prohlédnutí sádrových
odlitků zvířecích stop, řešily děti jednoduchý kvíz
– komu asi patří tyto stopy? Při činnosti
s pracovním listem hledaly cestu, dokreslovaly
čápovi nohy či nalepovaly
vystřižené obrázky zvířat
do lesa. Na závěr byly děti
odměněny
diplomem.
Děkujeme Mgr. Aleně
Baníkové a také Ing. Lucii
Hammové
za
zprostředkování besedy.
Kolektiv MŠ Barvička

