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,
v dnešním „slovu na úvod“ mi dovolte malou úvahu
a zamyšlení. Zamyšlení nad tím, jak my, občané
Kraslic vnímáme své město a jak naše město vnímají
– řekněme – přespolní. Nezřídka se potkávám
s názory a nářky, že „v Kraslicích se nic neděje, nic
tu není, že to tu jde od deseti k pěti, že tu
s prominutím chcípl pes“ atd. Však to mnozí znáte.
Jsem jistě dalek toho, abych tvrdil, že Kraslice jsou
„pupkem světa“, kde se pro samý překypující život
nechodí spát. Nebo že je tu vše skvělé a super.
Máme řadu problémů a nedostatků a ještě dlouho
budeme mít co zlepšovat. Myslím, že pravda je
někde uprostřed. Kdo chce a umí, kdo chce být
aktivní, zábavu si vždy najde. Je to možná těžší nežli
někde ve velkém městě, protože je často potřeba
vynaložit pro svou seberealizaci více úsilí a námahy.
Ale spousta aktivních a šikovných lidí, kteří tu žijí
s námi, mne neustále svými výsledky přesvědčuje,
že to není nemožné, že to jde. Kraslice za poslední
léta zažívají změny a pozvolna mění i svou tvář.
Ano, možná to někomu přijde, že opravdu velmi
pozvolna, někomu to nepřijde vůbec. Je to možná
tím, že si toho mnohdy ani nevšímáme, že to
nevnímáme anebo to považujeme za samozřejmé.
Všímají si však jiní. Lidé, kteří navštěvují Kraslice,
mívají z města většinou pozitivní pocit. Naposledy
se mi s tímto pocitem svěřila paní redaktorka, která
přijela z Prahy točit o Kraslicích rozhlasovou
reportáž. Prošla si město a byla „unešena“. Měla
také přehled o kulturním a společenském dění
v Kraslicích – a byla nadšena. A není to jediný
příklad, s nímž jsem se setkal. Naše město je
„přespolními“ vnímáno daleko pozitivněji než jej
vnímáme my sami. Město Kraslice – a věřte tomu
nebo ne – může být v některých věcech dokonce i
vzorovým příkladem pro celou republiku. Jako např.
v přístupu k problematice zajištění bezpečnosti
našich škol a školských zařízení. Tento aktivní
přístup ke zmíněné problematice jsem před
krátkým časem prezentoval na semináři na toto
téma. A podle ohlasů, zdá se, že s velkým
úspěchem. Tedy, i v Kraslicích se mohou „rodit“
zajímavé věci a inspirující řešení. Na „slajdech“
svého vystoupení jsem krátce představil i naše
město a musím konstatovat, že to vyvolalo v řadách
posluchačů živý zájem o naše město. Pojďme každý
z nás vytvářet pozitivní obraz našeho města – tím,
jak o něm mluvíme, jak o něm píšeme, jak o něm
přemýšlíme. Zahoďme šedivý negativismus – ano, je
to těžší než jen snadno kritizovat práci těch, kteří se
o něco snaží, než jen nadávat, jak je všechno špatné
a nestojí to za nic. Z vytváření pozitivního obrazu a
utváření pozitivního vztahu k našemu městu,
budeme mít užitek my všichni. Přinejmenším tím, že
budeme hrdí na to, že jsem „Krasličáci“ a že Kraslice
přece jen nejsou tak špatným místem pro život.
Roman Kotilínek, starosta města

Výstava řemesel
Pořádalo ji Město Kraslice
Spolek
Krušnohorská
krajka.
K
tradičně
zastoupeným řemeslům přibylo krášlení
Kraslic voskem v podání paní Tittelové. Děti
mohly sledovat tohle umění ,mohly také
zkusit pletení pomlázek v podání učňů školy
v Havlíčkově ulici a Ivany Hrubé a Karla
Hamouze. Školy a školky se vyřádily v
jarních námětech, učni a dospělí řemeslníci
opět zvýšili úroveň svých výrobků. Nevím,
jak mám chválit vystoupení žáků ZUŠ.
Orchestr, solisté i tanečníci - jedna velká
báseň. Nedá se popsat, musí se vidět a
slyšet. Tentokrát musím pochválit rodiče,
příbuzné a známé vystupujících dětí,
protože přišli v daleko větším počtu, než na
podzim. Pro všechny vystupující je jejich
zájem důležitý. Děkuji všem, kteří mi
pomáhají
s
organizací, Městu
Kraslice za záštitu
a
Městským
lesům za pomoc
při výzdobě sálu.
Těším se na další.
MUDr.
Dana
Záhejská
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Slovo zastupitele
POHYB V KRASLICÍCH
Občas každý narazíme na nějakého morouse,
který vidí život kolem sebe beznadějně černě a
často vyjadřuje svoji otrávenost slovy
„V Kraslicích se nic neděje.“ Normálně takový
výlev nestojí za pozornost, většinou jsou to lidé
plní všelijakých mindráků, kteří jsou hlavně
nespokojení se svým životem. Přesto jsem si, po
posledním zasedání městského Zastupitelstva,
dal tu práci, abych zrekapituloval, co se vlastně
v Kraslicích teď děje. Některé věci se dějí
viditelně a některé z povahy věci vidět nejsou.
Když společnost Hachtel zahájila na Svatavské
cestě přípravné práce na výstavbě nové haly,
která bude mít rozlohu 4 tisíc metrů čtverečních,
tak to vidět je. Další podnikatel Ing. Ptáček se
společností Kornet, zahájil také výstavbu nové
haly, která je ovšem skryta kolemjdoucím za
plotem. Podle mých informací bude investovat
také Sametex a další společnosti, které působí
v Kraslicích. Jenom přibližný součet těchto
investic hodně přesahuje částku 100 milionů
korun. Samo město Kraslice bude letos realizovat
investice ve výši přesahující 65 milionů korun.
Část těchto prostředků půjde na úhradu
předfinancování dotačních titulů a později se
vrátí zpět do pokladny města.

ZŠ Kraslice, Opletalova
Poděkování kraslické knihovně
Městská knihovna v Kraslicích připravuje pro
naše žáky zajímavé besedy, pozvání na divadelní
představení a výstavy. Jako poděkování se naši
žáci rozhodli pohostit paní knihovnice domácím
mrkvovým koláčem, který nejen upekli, ale
přinesli do knihovny osobně předat. Jsme rádi, že
koláč chutnal a těšíme se na další zajímavá
pozvání.
Mgr. Iva Sokolová

Další věci se dějí sice méně
viditelně, ale jsou nezbytné pro
přípravu
dalších
rozsáhlých
stavebních projektů. Do finální
podoby
jde
projektová
dokumentace
na
dostavbu
odborných učeben Základní školy
v Dukelské ulici. Město bude na
podzim žádat na tuto akci o dotaci
a v případě úspěchu bude v roce
2018 zahájena stavba za zhruba 60
milionů korun. Město také zadalo
urbanistickou studii na řešení
celkové situace po zakoupení
domů na náměstí T. G. Masaryka a přilehlých
ulicích. Ještě letos bude následovat objednávka
na projektovou dokumentaci minimálně části
této lokality tak, aby připravena na realizaci
v roce 2018. KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST zadala zpracování projektové
dokumentace na intenzifikaci čistírny odpadních
vod, aby čistírna splňovala přísnější normy na
vypouštění odpadních vod. To jsou ty méně
viditelné přípravy na akce, které také přesáhnou
v souhrnu stovku milionů korun. Tyto investice
dokazují, že je v Kraslicích dynamický pohyb,
který potvrzuje rozvoj města. Vedle toho je
možné také zaznamenat celou řadu živých lidí,
kteří organizují mnoho kulturních, sportovních a
sociálních akcí. Jenom na posledním jednání
obrázků a určování slabik slov na interaktivní
tabuli. Jako pozornost si děti odnesly obrázek
s omalovánkou.
Druhá návštěva se uskutečnila v ZŠ Dukelská. I
v této třídě se prvňáčci pochlubili zvládnutím
čtení s porozuměním, ale nikoli analytickosyntetickou metodou, ale genetickou. Děti z PT
žádný rozdíl nepostřehly, ale jejich doprovod
ano. V kombinované hodině zbyl čas i na
matematiku, počítání na počítadle se dětem
líbilo. V závěru si společně se staršími kamarády
vyrobily narcisku, kterou si odnesly domů.
Za přijetí v obou třídách, které bylo velmi milé,
patří velký dík paní učitelkám Mgr. Evě Břízové a
Mgr. Lence Botlíkové.
Mgr. Martina Bečková

SVĚTOVÝ DEN VODY

Návštěvy v prvních třídách
Děti z PT se
v
průběhu
měsíce března
přišly podívat
na své starší
kamarády do
1.
tříd
základních
škol. Nejprve
navštívily ZŠ v
Havlíčkově
ulice.
Při
společně
strávené
hodině si děti
poslechly
čtení
prvňáčků,
podívaly se, jak je poslouchá ruka při vedení
pera v písankách, a na závěr hodiny byla
připravena společná činnost. Vyhledávání

Žáci naší školy se věnovali tématu VODA v rámci
SVĚTOVÉHO DNE VODY, který připadá na 22.
března. Na shlédnutých reportážích, fotografiích
a následné diskusi žáci zjistili, že i
v nejobyčejnějších věcech, které nás obklopují
každý den, lze najít krásu a tajemství. Uvědomili
si, že voda je všude kolem nás, ale nikdo jí neumí
vyrobit. Tudíž je jen na nás v jakém stavu si ji
zachováme a jak dlouho nám vydrží.
Společně jsme sestavovali koloběh vody a
vyplňovali pracovní listy. Ovšem nejzáživnější
byly pokusy s vodou. Naše škola se změnila
v jednu velkou laboratoř a po skupinách si žáci
mohli sami vyzkoušet, co voda všechno umí a
jaké má fyzikální vlastnosti. Většina z nich byla
překvapena jaké „ zázračné věci“ dokáže tak „
obyčejná“ voda. Myslím, že projektový den se
vydařil a všem se líbil.
Mgr. Jana Klvačová

Zastupitelstva
byly
schváleny
významné
příspěvky z Grantového systému města na
podporu těchto aktivit. Pro vyjmenování všech
zde není tolik prostoru a lze je možné nalézt na
webových stránkách města.
Pozoruhodný doklad perspektivy Kraslic jsou také
zájemci o stavební parcely na výstavbu rodinných
domů. Cena cca 100 korun za metr čtvereční
stavební parcely se v Kraslicích určitě dlouho
neudrží. Město je proto také velmi aktivní
v přípravě stavebních parcel, které budou mít
také veškeré inženýrské sítě.
Po této malé jarní inventuře mohu s klidem
potvrdit, že se v Kraslicích „něco děje,“ a není
toho málo.
Otakar Mika – zastupitel města

MŠ Barvička
Jarní setkání
v KISPI
Ve čtvrtek 2.
března 2017
jsme
se
společně
s partnerskou
školou
Sonnenschein
vypravili do
střediska
KISPI
v Grűnbachu. Naše jarní setkání jsme zahájili
společnou písní „Dobrý den, Guten Tag“, kterou
děti znají jak v češtině, tak v němčině. Při
jazykové animaci se děti naučily nová slovíčka.
Při společných hrách se děti vzájemně
domlouvaly. Kde nestačila slova, byly použity
ruce. Využili jsme také dětskou autoškolu.
Mezinárodní
posádky
bravurně
zvládaly
objížďku, kruhový objezd i světelnou křižovatku.
Po společném obědě byl čas i na jarní vyrábění a
kreslení. Tato akce se konala s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička
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ZUŠ Kraslice
Další úspěch žáků
základní umělecké
školy
Jak jsme již informovali v minulém
vydání zpravodaje, žáci Základní
umělecké školy zcela ovládli okresní
soutěž základních uměleckých škol
ve hře na kytaru a smyčcové
nástroje. Velká většina z nich
postoupila do krajského kola a zde
se ve hře na kytaru umístili:
kategorie do 8 let-Sebastian
Záblocký 2. místo (p. uč.
Stibůrková) kategorie do 9 let Cveková
Barbora
1.
místo,
Peroutková Natálie 1. místo (p. uč
Alexandra Ranglová Müllerová)
kategorie do 10 let-Riedlová Anežka
2.místo,Zandtová Veronika 2. místo
(p. uč. A. Ranglová Müllerová) kat.
do 12 let Perlík Lukáš 2. místo (p.
uč. A. Ranglová Müllerová)
Stibůrková Karolína 2. místo( p. uč.
Stibůrková) kat. do 15 let Perlík
Ondřej 1.místo ( p. uč. A. Ranglová
Müllerová).
Ve hře na housle, kategorie do 9
let, získala Nela Slobodová čestné
uznání (p.uč. Bubleová Zdeňka).
Ve hře na violoncello v kategorii do
12 zvítězil Ondřej Seehák ( učitel p.
Klvač Pavel). Z celkového počtu 57
soutěžících mohli do celostátního
kola postoupit pouze tři soutěžící.
Toto privilegium si přesvědčivým a
bezchybným výkonem vyhrál právě
Ondřej Seehák. Publikum jej
odměnilo
dlouhotrvajícím
potleskem. Ondřej Seehák, který se
tímto
zařadil
mezi
nejlepší
violoncellisty státu bude v Liberci ve
dnech 11.5.-14.5. reprezentovat
naši školu i Město Kraslice.
Základní umělecká škola však sbírá
trofeje i v dalších oborech. Žáci
tanečního oboru navázali na

Z jednání orgánů města
předchozí úspěchy. V březnu se
účastnili
regionálního
kola
Karlovarského a Plzeňského kraje
v disciplíně „Taneční skupina roku“.
Bezkonkurečně 1. místo. Následně
se zúčastnili tří postupových
regionálních kol Czech Dance Tour,
Czech Dance Masters17. Vždy
s přehledem zvítězili a postoupili do
kol zemských. Tam budou bojovat o
postup do kola celostátního. Opět
vynikající reprezentace školy a
města. Všem soutěžícím a jejich
učitelům patří velké poděkování a
gratulace.
František Stůj-ředitel školy

Muzikantský ples
Dne 18. března pořádal Zábavní
orchestr Kraslice s.z. ve spolupráci
se ZUŠ Kraslice muzikantský ples,
jako poslední ples sezony 2017.
Myšlenka uspořádat tento ples
vznikla jednak jako reakce na přání
části veřejnosti, která neměla
možnost navštívit některý z
předcházejících plesů a jednak i ve
snaze tento tradiční ples obnovit. I
když
nebyl
návštěvně
tak
„nadupaný“
jako
plesy
předcházející, z ohlasů návštěvníků
mohou být pořadatelé spokojeni.
Pořadatelé i účinkující chtěli mj.
prezentovat
veřejnosti
tu
skutečnost, že ve městě stále
existuje potenciál lidí, kteří jsou
schopni z minimálními náklady
zrealizovat jakoukoli akci. K tanci a
poslechu hrály výhradně místní
kapely, k moderování nebylo nutné
nikoho zvát (mluvit snad umíme
všichni) doprovodný program v režii
p. ing. Rokové Reginy a p. Rokové
Kateřiny sklidil velké ovace,
pořadatelská služba fungovala na
výbornou. Ozvučení bez problémů.
Takže se již všichni můžeme těšit na
březen 2018, na reprízu, která musí
být ještě lepší.
za pořadatele František Stůj

Rada města se sešla v březnu dvakrát. První schůze proběhla 1. března a
byly na ní projednávány mimo jiné tyto záležitosti:
 schválení druhého návrhu zadávací dokumentace na projekt „Pořízení
speciálního dopravního automobilu pro JSDH Kraslice“
 zveřejnění záměrů prodejů nebo pronájmů pozemků města
 schválení pronájmů pozemků na základě již zveřejněných záměrů
 prodloužení nájemní smlouvy na byt v ul. Husova
 povolení prodloužení splátkového kalendáře
 schválení Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k
veřejné zakázce na stavební práce „Kraslice—bezbariérové komunikace
pro pěší“ a zároveň jmenování komise pro otevírání obálek a pro
posuzování a hodnocení nabídek
 schválení výzvy k zaslání cenové nabídky na vypracování územní studie
„Kraslice—střed města“ a její odeslání společnostem M PROJEKT se
sídlem v Chebu a NOAR CZ se sídlem Praha 3
 schválení rozpočtových opatření
 schválení odpisových plánů a finančních plánů příspěvkových organizací
a odpisového plánu města na rok 2017
 schválení inventarizační zprávy za rok 2016
 projednání žádosti KSÚS KK o stanovisko města Kraslice ve věci návrhu
přemístění autobusové zastávky v části Počátky z důvodu odprodeje
části silničního pozemku soukromé osobě s tím, že město nesouhlasilo s
navrhovaným řešením a doporučilo přemístit autobusovou zastávku na
pozemek, který je v majetku města a je v blízkosti stávající zastávky
 schválení poskytnutí peněžního daru nadačnímu fondu Gaudeamus na
uskutečnění dějepisné soutěže
 souhlas se zpracováním studie proveditelnosti „Cyklostezka v
Kraslicích“
 projednání zprávy o hodnocení a posouzení nabídek veřejné zakázky na
dodávky na akci „Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice,
kdy jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti ICS—
Systémy s. r. o. s nabídkovou
Další schůze proběhla 22.03. a byly na ní projednávány především tyto
záležitosti:
 zveřejnění záměrů prodeje či pronájmů pozemků v majetku města
 schválení pronájmů či zřízení pachtů na základě již zveřejněných záměrů
 ukončení nájemní smlouvy z důvodu zvlášť hrubého porušení nájemní
smlouvy
 přidělení uvolněných nájemních bytů
 schválení žádosti o prodloužení termínu dokončení dokumentace pro
vydání rozhodnutí o umístění stavby a navýšení ceny díla o 12 tis. Kč
bez DPH na akci „Zpracování PD a inženýrská činnost pro stavbu
„Přírodní koupací biotop“ a odsouhlasení dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo
 schválení výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Rekonstrukce
silničního mostu—Kámen“
 jmenování vedoucího úředníka odboru dopravy MěÚ Kraslice
 schválení použití fondu investic u TSMK na nákup kloubového rideru—
malého pracovního nosiče nářadí
 schválení rozpočtových opatření
 projednání a schválení rozborů hospodaření příspěvkových organizací
města
 schválení záměru demontáže plechové haly u bývalého sídla TSMK v ul.
Pod Nádražím
 schválení aktualizovaného Řádu veřejného pohřebiště
 schválení směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, žáků a
studentů ve školách a školských zařízení zřizovaných městem Kraslice
 projednání žádosti společnosti Pivovar Kraslice a.s . o poskytnutí
investiční pobídky městem Kraslice na projekt „Výstavba pivovaru v
Kraslicích“ formou odpuštění poplatku za skládkování suti na skládce
provozované TSMK a dále odpuštění poplatku za zábor veřejného
prostranství po dobu bouracích prací a výstavby nové budovy s tím, že
rada rozhodla o předložení žádosti ke schválení zastupitelstvu města
 schválení aktualizovaných platových výměrů ředitelů příspěvkových
organizací
 udělení výjimek ze stanoveného počtu dětí ve třídách mateřských škol
 projednání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci
vyhlášené grantové výzvy (program č. 2)
 schválení programu prevence kriminality na rok 2017 a vyhodnocení
programu prevence za rok 2016
 schválení vyhlášení 2. kola předkládání projektů v oblasti sociální a
zdravotní v rámci programu veřejné podpory č. 2 pro rok 2017

Z jednání orgánů města
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pokračování ze str. 3
Zastupitelstvo města bylo svoláno na 30.03. a byly na programu
mimo jiné tyto záležitosti:
 projednání stížnosti obyvatel ul. 5. května a Alšovy na rušení
nočního klidu a poškozování nemovitostí v přilehlém okolí
DISCOBARU Atlanta, kdy zastupitelé schválili okamžité odnětí
udělené výjimky ze stanoveného konce provozní doby u dané
provozovny
 schválení prodejů pozemků na základě již schválených záměrů
 zastupitelé souhlasili s odkoupením komunikace do vlastnictví
města, kdy tato byla realizována v rámci výstavby objektu
prodejny Travel Free
 odsouhlasení bezúplatných převodů pozemků v k. ú. Sněžná z
vlastnictví Státního pozemkového úřadu na město
 schválení smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene)
především na zařízení distribuční soustavy ČEZ
 schválení odměn za výkon funkce
člena zastupitelstva, kdy s účinností
od 1. 4. 2017 byly stanoveny odměny
takto: 731 Kč za výkon funkce člena
ZM, 1530 Kč za výkon funkce člena
výboru nebo komise, 1729 Kč za
výkon funkce předsedy výboru nebo
komise, 2117 Kč za výkon funkce
člena rady, 30315 za výkon funkce
neuvolněného místostarosty
 odsouhlasení nabídky na odkup
souboru historických předmětů s
tematikou Kraslic za nabídkovou cenu
150 tis. Kč
 projednání a následné odložení
žádosti společnosti Pivovar Kraslice a.
s. o poskytnutí investiční pobídky
městem
Kraslice
na
projekt
„Výstavba pivovaru v Kraslicích“ se
zdůvodněním, že dosud není vydán
souhlas s demolicí
 přijetí nabídky HZS KK na bezúplatný
převod velkokapacitní cisterny CAS
32 značky Tatra
 schválení rozpočtových opatření
 vydání obecně závazné vyhlášky,
kterou se mění vyhláška o místním
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
 schválení podnětu na pořízení změny
č. 3 a 4 Územního plánu Kraslice
 schválení aktualizace č. 2 Programu
rozvoje města Kraslice
 schválení příspěvku na obnovu
kulturní památky „Výměna krytiny na
levé boční lodi kostela Božího Těla
Kraslice“ ve výši 60 tis. Kč
 schválení příspěvku na obnovu
kulturní památky „Záchrana stoleté
šestsettřicetšestky“ ve výši 30 tis. Kč
 schválení poskytnutí příspěvku na
obnovu kulturní památky „Obnova
Hrázděného domu čp. 217 Kraslice“
ve výši 60 tis. Kč
 projednání žádostí o poskytnutí
příspěvku z rozpočtu města v rámci
vyhlášeného
programu
veřejné
podpory č. 2 pro rok 2017
 schválení vstupu města do Asociace
Bezpečná škola z. s.
red

Nezisková organizace
Náhradním
rodinám,o.p.s.
a
Statutární
město
Karlovy
Vary
zvou
všechny kluky, holky,
rodiče a prarodiče na oslavu mezinárodního
dne rodin –
13.05.2017 od 10:00 do 17:00 hodin na koupališti Rolava
v Karlových Varech. Přijďte prožít den plný zábavy, her a soutěží
ve všech prostorách areálu. Jako host vystoupí Ondřej Ruml.
Programem provází patron neziskové organizace pan Aleš Háma.
Zveme všechny, kteří si chtějí užít hezký den s celou rodinou.
Jana Míglová, Náhradním rodinám,o.p.s.
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Napsali jste nám

Román
z prostředí
Kraslic nese název „Letní dny bez konce“
KNIŽNÍ TIP - Co mají společného Barcelona, Varšava a Kraslice? Zdánlivě
nic, avšak ve žhavém a místy i mrazivém románu kraslického rodáka
Milana Hlouška „Letní dny bez konce“ je spojuje napínavý příběh, který se
mohl odehrát tisíce kilometrů daleko, ale klidně i v ulici kohokoli z nás.
Knižní novinku vydalo pražské nakladatelství KRIGL. Od dubna 2017 bude
k dostání na pultech knihkupectví v České republice a na Slovensku.
„Román Letní dny bez konce jsem psal pln pochybností od jara 2015
zhruba rok. Největší část knihy se zrodila během léta, kdy jsem záměrně
vyhledával samotu. Nyní naopak zamířím mezi lidi, abych pocítil jejich
reakce a zjistil, o čem přemýšlejí, když jim předkládám svoje nejniternější
pocity, úvahy a myšlenky. Osobně se na to velice těším,“ svěřil se Hloušek
s tím, že slavnostní křest se uskuteční ve středu 19. dubna 2017 od 19
hodin v podkroví Městské knihovny v Kraslicích. Vstup je na akci zdarma.
„Pro čtenáře z mého rodného města bude asi zajímavé, že jsem stěžejní
část příběhu zasadil právě do prostředí Kraslic a jeho okolí. Párkrát se v
knize zmiňuji také o Sokolovu a dalších místech regionu. Vedle toho se
románové postavy vydávají do polské Varšavy, španělské Barcelony nebo
putují Portugalskem. Kdo chce, může se na dobrodružnou cestu Evropou
vydat s nimi.“
Autor jde záměrně proti proudu obvyklého vyprávění a svým originálním
stylem se tak odlišuje od většiny žánrové produkce. Čtenáře vplétá do
tajemného osudu malého děvčátka z horského městečka, které se svojí
matkou trpí pod útlakem sadistického tyrana. Jejich trápení by možná
zůstalo navždy skryté, nebýt starého muže ze sousedství, jenž začíná tušit,
že se za zdmi jejich domu odehrává cosi hrůzostrašného. Ačkoli sám
prožívá bol z rozpadu rodiny zapříčiněného tragickou smrtí dcery,
rozhodne se k činu, k němuž těžce sbírá odvahu. To je však pouze jeden
díl skládačky životního dramatu, který autor svým netradičním
vypravěčským stylem přináší. Zajímavě pojatá je i ústřední postava
mladého novináře Michala, jenž neplatí za klasického románového
hrdinu. Životem je spíše postrkován, než aby se mu sám vzepřel. Z letargie
ho vytrhne teprve až dovolená ve Španělsku, kde se potkává s nymfami,
které ho vrhnou do víru neočekávaných zvratů a vychýlí jeho osudovou
křivku.
Spisovatel se v knize neostýchá postavit vážným tématům jako je domácí
násilí nebo stalking. Tyto náměty se jako červená linka táhnou celým
románem a nastavují zrcadlo současné společnosti. Vedle toho autor umí
příběh odlehčit nadsázkou a humorem. Především v pasážích, kdy se na
scéně objevuje zcela netypická románová postava – Trabant.
Milan Hloušek, Kraslice
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Učitelé (se) učí a baví zároveň v rámci MAP
ORP Kraslice

Název projektu: MAP ORP Kraslice, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000045

Místní akční plán (dále jen MAP) ORP Kraslice je plánovací projekt pro
aktivity vedoucí k naplnění dlouhodobého záměru zlepšení kvality
vzdělávání na školách a rozvoje potenciálu každého žáka. Důraz je zde
kladen na partnerství, rozvoj a udržení dlouhodobé a efektivní
komunikace aktérů působících ve vzdělávání na území Kraslicka.
Jednou z podaktivit projektu je tzv. budování znalostních kapacit, což
v praxi mimo jiné znamená vyhledávání, identifikaci dobrých učitelů, tzv.
pedagogických lídrů, kteří jsou ochotni se o své znalosti, zkušenosti
podělit se svými kolegy. A právě takovými jsou paní učitelky Základní školy
Opletalova v Kraslicích, Mgr. Iva Sokolová a Mgr. Jana Klvačová. Aktivně a
nadšeně se chopily přípravy a realizace zajímavého semináře na
téma ,,Alternativní a augmentativní komunikace“, který pro své kolegy
realizovaly dne 15. 2. 2017 ve své domovské základní škole. Paní učitelky
představily problematiku speciální komunikace s dětmi s různými
speciálními potřebami, a to velice zábavnou a originální formou. Účastníci
se tedy nejen dozvěděli zajímavé informace, ale především si vyměnili
také zkušenosti s prací s dětmi se speciálními potřebami a zároveň se
náramně bavili.
Za realizátora projektu srdečně děkujeme paní učitelce Sokolové a paní
učitelce Klvačové za nevšední zážitek, paní ředitelce Mgr. Šípošové za
umožnění této akce na ,její“ škole a všem přítomným za účast a vytvoření
skvělé atmosféry na semináři .
Mgr. Zuzana Odvody, MAS Sokolovsko o.p.s.

MŠ U Elektrárny
Naše rodné
město
Kraslice
Předškolní
vzdělávání
podporuje
výchovné působení
rodiny a doplňuje je
o
specifické
podněty, rozvíjí je a
obohacuje.
Je
etapou vzdělávání,
v němž dítě získává
především sociální
zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty
pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.
V naší „Veselé školce“ vzděláváme děti podle Školní vzdělávací program
pro předškolní výchovu „Jaro, léto, podzim, zima, v každé době je mi
príma.“
Vzdělávací obsah tvoří čtyři integrované bloky, které jsou vnitřně
propojeny, vychází z ročního období a jsou voleny tak, aby byly dětem
blízké, přirozeně motivující . Dále se dělí na měsíční a týdenní témata,
která vychází z bezprostředního okolí předškolního dítěte.
Jedním takovým tématem je „ Naše rodné město Kraslice.“ Děti se celý
týden formou hry, metodou prožitkového a situačního učení seznamovaly
s naším krásným rodným městem – Kraslicemi.
MŠ U Elektrárny – Veselá školka

Nabídka zaměstnání
Firma Lasting Sport přijme ŠIČKY do HPP/
dohodu i brigádu
Požadujeme:
vyučené v oboru nebo s praxí v šití
prádla aspoň půl roku. Jedná se o šití
funkčních trik a prádla
Nabízíme:
 ranní směna - mzda v úkolu k
přepočtu dle výkonu a kvality 85 100 Kč na hodinu + příplatky za
přesčas
 práce v příjemném moderním
prostředí
 5 týdnů dovolené + vánoční odměny
 pracovní doba 6.30 – 15.00 dle
dohody
 v případě dojíždění příplatek nebo
zajistíme odvoz Kraslice - Sokolov a
zpět
- hledáme šičky i na spolupráci k
vytvoření nového pracoviště v Kraslicích .
- zadáme práci i šicí firmě ( práce ve
mzdě )
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Sportovní zprávy
Jarní část fotbalové sezóny
začíná
Zde předkládáme rozpisy všech našich týmů:

ORANIZACE TJ SOKOL KRASLICE
pořádá nábor na XVI. všesokolský slet 2018
v sokolovně 19. 4. od 17.00 do 18.30 hodin
Skladba – Méďové - rodič s dítětem, které do června 2018 dovrší nejvíce 5
let
Cirkus – starší žactvo – chlapci i dívky 10 – 13 let
Ženobraní – ženy bez omezení věku
Při náboru budou skladby ukázány.
Nácvik skladeb povede Mgr. Šárka Kuzebauchová a bude probíhat celý
školní rok 2018/19 v rozsahu jedné hodiny týdně.
Přihláška je závazná. Během května a června je nutné objednat sletový
cvičební úbor.
Bližší informace budou podány 19.4. Případné dotazy na tel. 608 965 258.

BSK Tatran Kraslice
Ženy odehrály v březnu jen jedno utkání s BaK Plzeň. Pokud by se jim
podařilo v utkání zvítězit, mohly pomýšlet na 2. místo v konečné tabulce
OP. V 2. čtvrtině ale kraslické družstvo střelecky propadlo a ani zlepšený
výkon v druhé polovině utkání na vítězství nestačil. Naše družstvo prohrálo
69:78 (Mačasová 16, Marešová 15, Schambergerová 12, Vetenglová 8,
Svobodová 6, Polanová 6, Vopičková 4, Harapátová 2).
Mladší minižactvo U 12 mělo podobný cíl – zvítězit v posledních utkáních
OP na hřišti DBaK Kožlany a bojovat o 2. místo v konečné tabulce OP.
V prvním utkání ale naše družstvo prohrálo 47:67 a v druhém smolně
nejnižším možným rozdílem 57:58 (Vopičková 29, Vajsejtlová 26,
Minaříková 10, Tišerová 10, Mucha Š. 8, Mucha M. 6, Turanská K. 4,
Králíček 4, Pasztorová 3, Škardová 2, Kričfalušijová 2). Našemu družstvu
tak v závěrečné tabulce OP patří 3. místo.
Poslední březnovou sobotu se v Karlových Varech odehrálo 1. kolo
kvalifikace o národní finále mladších minižaček U 12. V úvodním utkání
naše družstvo prohrálo s BCM Sokolov 33:64 (Tišerová 13, Vopičková 6,
Minaříková 6, Kričfalušijová 2, Vajsejtlová 2, Bocková 2, Turanská K. 2),
podlehlo i družstvu BK Lokomotiva Karlovy Vary 34:76 (Vopičková 1,
Tišerová 7, Vajsejtlová 6, Turanská Š. 4, Turanská K. 4, Minaříková 1,
Kričfalušijová 1).
V termínu 15. – 16.4.2017 pořádáme v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
Havlíčkova 1717 tradiční Velikonoční turnaj smíšených družstev o Pohár
starosty Kraslic. Do turnaje se přihlásilo 9 družstev. O týden později,
v sobotu 22.4.2017, nastoupí od 16 hod. v kraslické tělocvičně
k závěrečnému utkání sezóny ženy, které vyzvou vedoucí tým OP BK
Lokomotiva Karlovy Vary.
P. Poledňáková

Na úvod jarní fáze remíza!
TJ Sokol Lázně Kynžvart : SK Kraslice-fotbal – 0:0 (0:0), pen: 4:3.
Od začátku zápasu se hrál vyrovnaný fotbal a na obou mužstvech bylo
vidět nerozehranost po zimní přestávce. Navíc terén byl velmi těžký a příliš
nepřispíval nějaké kombinační hře. Prvních 30 minut bylo přeci jen o něco
lepší naše mužstvo, nicméně chyběla přesnější finální fáze. Své šance
nedotáhl Müller a Berdychovi se před brankářem zamotal míč mezi
nohama. Poté se domácí zlepšili a mohli jít i do vedení, ale jejich kapitán
sám před Svobodou mířil nad.
Ve druhém poločase to byl především boj a nakopávaná. Ovšem přibylo
šancí. Na obou stranách se po shrumážích ve vápnech zatřáslo břevno.
Vítězství mohl vystřelit našemu mužstvu Salay, ale po samostatném úniku
trefil pouze tyč. V závěru zápasu mohli rozhodnout i domácí, ale na
poslední chvíli zachránil skluzem Procházka alespoň bod.
Vzhledem k průběhu zápasu je remíza spravedlivá. Rozhodnout musely
tedy pokutové kopy, ve kterých bod navíc získali domácí, kteří proměnili
všechny penalty, naopak z našeho týmu nedal Lomoz.
Za zmínku určitě stojí, že se ve druhém poločase v dresu domácích podívali
na hřiště i dva bývalí krasličtí hráči Sláva Tomeš s Martinem Zadňančinem.
Sestava: Svoboda – Lomoz, Procházka T., Studeník, Procházka L. – Schwarz,
Berdych, Palocsányi – Dočkal T. (75´Doboš), Müller (46´Salay), Grunt
(66´Seidl).
Tomáš Procházka

Římskokatolická farnost
Nabízím pár moudrých návrhů k postní
době:
Postím se očima. Budu se dívat méně na TV, filmy
– abych více viděl na sebe, abych viděl
každodenní maličkosti i stopy Boží ve světě.
Postím se ušima. Budu méně poslouchat rádio,
CD – abych měl více klidu se zaposlouchat do
sebe, naslouchat druhým i vnímat víc Boží slovo.
Postím se ústy. Budu jíst méně sladkostí,
vybraných jídel, odřeknu si kolu, pivo či víno (i
méně je dobré); dá se pít i voda, dát si chleba –
aby mi došlo, co je mít hlad, žízeň, abych s dary
zacházel pečlivěji.
Postím se rukama. Při práci nebudu dělat
zbytečně přestávky, či naopak se nepřepínat a
tím být nervózní – abych více pomohl tam, kde je
to nutné, abych si udělal čas k modlitbě a sepnul
ruce…
Postím se nohama. Nebudu stále pospíchat a
lítat sem a tam – abych si udělal více času na
slíbené návštěvy.
Postím se celým tělem. Budu přisuzovat menší
význam věcem, událostem v politice, zprávám ze
světa – abych lépe objevoval vlastní schopnosti,
dary i možnosti, abych se setkával s blízkými
v rodině i s Bohem. Amen.
MEDITACE pro dobu postní:
Konej dobro – ale neptej se, co ti to přinese. Jaký
smysl má takto se ptát a neptat se, co to přinese
druhému?
Konej dobro – ale neptej se, jestli je ten,
kterému pomáháš, hoden tvé pomoci. Jinak
znehodnocuješ dobro, které konáš.
Konej dobro – ale ne, aby všichni viděli, jaký
dokážeš být nezištný. Jak můžeš být nezištný,
když ti tolik záleží na sobě?
Konej dobro – ale neříkej: Škoda, že si toho
nikdo nevšiml. Je pro tebe „Bůh“ nikdo?“
Konej dobro – ale ne proto, aby tě chválili. A
když už tě někdo pochválí, tak hleď, aby v tvém
srdci nerostl plevel pýchy.
Konej dobro – ale nečekej na dík. A když ti
poděkují, tak buď vděčný.
Konej dobro – ale nečekej na odměnu. Neboť
jak jinak vypozoruješ, že jsi již hodně odměněn
tím, že jsi mohl dobro vůbec vykonat?

Na co si dát pozor?
V tyto dny jsem se od jednoho mladého muže –
syna - dozvěděl tuto informaci: „Mám starost o
svého otce; navštěvují ho jistí lidé – Jehovisté – a
stále ho přemlouvají, aby jim převedl majetek, že
se o něho postarají atd.“ Dobročinnosti nechce
nikdo bránit, ale má-li tento tatínek syna, PROČ
volit tuto cestu? Dnes se objevují stále nové
metody slibující od neuvěřitelných úroků po
nejlepší hrnce apod. Smutné je, že staří lidé ve
své důvěřivosti naletí. O to větší HŘÍCH má ten,
kdo klame, lže, podvádí! Dozvíme-li se o něčem
takovém, je naší svatou POVINNOSTÍ varovat; je
postní doba a k ní patří i starost o nemocné,
staré. Nemlčme, prosme Ducha svatého o radu,
moudrost i umění JAK a KDY říci slovo VAROVNÉ
a UPŘÍMNÉ!

Od nápravy duchovního života k opravám
našich objektů:
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protože i lítost často chybí; a proč a o co se
vlastně modlit….. Snad jen fakt, že o překvapení
nebývá nouze, např. udeří nemoc, zazvoní
exekutor, práce není apod. Pak i v nouzi člověk
pozná přítele, nezřídka ho hledá a najde i v Bohu.
Pak se rozpomenu, jak mu to říci: vlastními slovy,
slovy podobně postižených lidí. A jsem u
modlitby! Ale musí dojít až k tomu? Nechtěl by
snad dobrý Bůh slyšet i naše díky nad radostí,
kterou nám dopřál?
■ I letos se rýsují možnosti. Z dotačního
programu ORP3 z Min. kultury se v Kraslicích na
úřadu z rozšířenou působností dá získat na
opravu památek 173tis.Kč. Sešly se 2 žádosti:
Hrázděnka a Jindřichovický kostel. Pro jistou
velkorysost Přátel města Kraslic, kteří svou
žádost stáhli, bude se i letos fasáda kostela sv.
Martina opravovat (rozsah bude záležet i na daru
místního sponzora) a to směrem k hlavní silnici.
Co nevidět začne v Oloví oprava fasády! I zde
bude potřebná každá koruna (107 tis. Kč).
■ Konečně jsme se v rotavském kostele dočkali
ozvučení interiéru! Poprvé se nádherná
slyšitelnost slova ukázala při křížové cestě
08.03.2017. Jsou zde 4 malé reprobedny
umístěné na bočních zdech, 4 mikrofony, do
kterých se dá číst či mluvit od sedes, od ambonu
i oltáře; čtvrtý je bezdrátový. Právě ten jsme
mohli použít při křížové cestě. Cena: 56.163 Kč.
Chybí nám 3.237 Kč a tuto částku uhradíme
z farního hospodaření. Bohu díky! Jemu, dárcům
i Tomáši Lachmanovi z Plzně, který práci s láskou
pro nás provedl. A není náhodou, že jsme vše
poprvé prožili právě při cestě našeho Pána ke
kalvárii! Snad skončí utrpení mnohých; těch co
dobře neslyšeli, nerozuměli.
(Až přijedete na pouť ke sv. Petru a Pavlu, sami
se přisvědčíte!)
■ 24.02. přivezl P. Petr Bauchner umělecky
zhotovený kovový oltář prozatím do boční lodě
kraslického kostela. Celá léta měl své místo
v kostele sv. Petra a Pavla v Krajkové, kam jej dal
zhotovit Mons. Vyhlídka, tamní farář. V jeho
působností byla tehdy i olovská farnost, kam do
kostela sv. Michaela arch. rád jezdil. A právě do
tohoto kostela by měl tento přesunutý oltář být
převezen po opravě interiéru (je zde nutná nová
elektroinstalace, oprava kazetového stropu,
vitráží-oken, podlahy a výmalby). V Krajkové mají
nový oltář a tento kovový by skončil ve šrotu,
stejně jako „hvězda“, kterou máme u obětního
stolu v kostele Božího Těla v Kraslicích. Snad se P.
Vladimír Vyhlídka bude radovat, že oltář, u
kterého kdysi sloužil mši sv. v Krajkové, poslouží
všem věrným v Oloví! A sv. Petr, spolupatron
kostela v Krajkové, ať se raduje z obou kněží
Petra i Petera, kteří oltář zachránili! Díky Pánu
Bohu za režii. I nápadu našeho Miloše B. Ani my
nepatříme do „šrotu“.
■ Na poražení čeká cca 34 smrků podél
příjezdové cesty k rotavskému kostelu. I to se
snad podaří.

325 l. nikajský koncil. Podle nich připadají
velikonoční svátky na neděli následující po
prvním jarním úplňku. Pokud první jarní úplněk
připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další
neděli. Pondělí velikonoční podle těchto pravidel
může připadnout na den v rozmezí od 23. března
do 26. dubna.
Pokud běžný člověk uslyší slova „půst“ a
„velikonoce“, představí si většinou v prvním
případě něco nepříjemného – odříkání, zákazy a
strádání – a v druhém případě bujné oslavy
příchodu jara spojené s lidovými zvyky a
prodloužený víkend se dnem volna navíc. Pro nás
křesťany je však hlavním tématem postní a
velikonoční doby obnova. Obnova našeho vztahu
k Bohu prostřednictvím díla Ježíše Krista. Tato
obnova má dva zdroje – pravdivý pohled na sebe
sama a sestoupení k základům naší víry.
To může inspirovat také nás – velikonoční doba
je příležitostí, kdy můžeme začít očišťovat chrám
naší vlastní duše od balastu, který nám zakrývá
pohled na živého Boha, naslouchat více jeho
slovu a společně slavit hod s naším pravým
velikonočním Beránkem, Pánem Ježíšem
Kristem.
Velikonoce jsou také časem, kdy si při pohledu
na kříž Ježíše Krista uvědomujeme cenu naší
spásy a nezměrnou velikost Boží lásky k nám.
Vyjadřujeme to účastí na pašijových a
velkopátečních bohoslužbách. Mnozí z nás,
zvláště starší členové církve, byli vychováváni v
přesvědčení, že utrpení a oběť Pána Ježíše jsou
ústřední událostí evangelia, a v pojetí, které tím
Velkému
pátku
propůjčuje
postavení
nejvýznamnějšího dne v církevním roce. To je
však neúplný pohled. Spasitelova smrt dostává
svůj pravý význam jen v události zmrtvýchvstání.
Bez souvislosti se vzkříšením se nám připomínka
Kristovy oběti stává pouze vzpomínkou na
hrdinskou smrt padlého reka, ponurou
bolestínskou tryznou. „Není-li však Kristus
vzkříšen, je vaše víra marná, zůstáváte ve svých
hříších. Pak tedy zahynuli i ti, kteří v Kristu
zemřeli.“, píše svatý Pavel.
Velikonoce tak jsou nejen pozváním k
pravdivému pohledu na vlastní já a k sestoupení
k základům víry, která stojí na velikonočním
tajemství, ale také pozváním k radosti z nového
života. Ne z toho, který se probouzí s příchodem
jara a jako všechno stvořené dříve nebo později
zaniká a ztrácí se. Ježíš Kristus nám nabízí radost
z věčného života založeného na slově živého
Boha, z jehož paměti nemizí nikdo, a na
skutečnosti zmrtvýchvstání, ve kterém je
zlomena moc zla a smrti. Katolíci tuto radost
vyjadřují jásavým zpěvem „Alleluja“, ruští
pravoslavní křesťané radostným pozdravem
„Christos vaskrjes!“ (Kristus byl vzkříšen!) Tato
radost je obecně křesťanská, pro tentokrát
můžeme odložit i naši příslovečnou „střízlivost“ a
„vážnost“.
JV

Kristus je Pán všech věků, on vládne dějinám,
jeho je království i moc i sláva
Věřím, že každého z nás potěší malá pozornost. po všechny věky věků. (z velikonoční liturgie)
Vy, co chodíte v adventní i postní době ke
svátosti smíření, víte, že dostáváte „malou
záložku“ se slovy modlitby, zamyšlení. V poslední
době jsem mohl udělat radost „starším“ z nás
MODLITBOU VE STÁŘÍ. Sám též pociťuji svůj věk,
sám jsem si jednu „nadělil“. A modlím se ji
pravidelně. A proč se ji modlit častěji? Nebylo by
jistě od věci se ji pomodlit za jiného seniora; pak
mu o tom říci s otázkou, zda by se ji sám také
nechtěl pomodlit a pak mu ji i darovat? Zkusme
to! A budete-li „úspěšní“, rád vám záložku (a
nejen tu poslední) pro toho šťastného člověka
dám. Má ten obrázek s pěknými slovy ležet v mé
kostelní tašce?
pf

Nejsme jen sběratelé?

■ V měsíci březnu jsme se konečně dočkali nové
vitráže (okna) určené pro kostel sv. Martina
v Jindřichovicích. Zmizelo tím pádem plechové
provizorium (po zlodějích, kteří 2x v kostele něco
ukradli). Daleko smutnější je skutečnost, že jiní
„zloději“ nám ukradli věřící! Že se nedají tito
zloději pojmenovat? To snad ne! Zde jsou:
pohodlný život; lhostejnost vůči věčnosti;
nejrůznější lákadla tohoto moderního světa; Velikonoční doba …..
nechuť se eventuálně vydat ke zpovědnici, Pravidla pro určení data Velikonoc stanovil roku
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Olympiáda v anglickém jazyce

ZŠ Dukelská

17. 2. bojovali o postup mladší i starší chlapci a Děti
ze
v obou kategoriích postoupili do okresního kola. školky byly velmi šikovné, už se moc těšíme, až je
V okresních kolech chlapci obou kategorií přivítáme v naší škole.
Mgr. Alena Muchová
bojovali statečně, na medailové umístění to však
nestačilo.
20. 2. sehrála své souboje mladší a starší
děvčata. Mladším děvčatům utekl pouze o vlásek
postup do okresního kola, když se soupeřkami ze
ZŠ Kraslice, Havlíčkova prohrála až v prodloužení.
Všechny hráče a hráčky moc chválím za vzornou
reprezentaci školy.
Alexandra Jančová

Ve školních kolech, která se konala 24. a 30.
ledna, zvítězily Kateřina Divišová a Tereza
Andrysíková. Po necelém měsíci, tedy 22.února,
jsme vyrazily do DDM v Sokolově. Zde jsme se
měly utkat se žáky ostatních škol. Nervozitu jsme
nepociťovaly a vládla veselá nálada, kterou jsme
sdílely se žáky z ZŠ Havlíčkova. Po splnění
poslechové i ústní části jsme chvíli čekali na
vyhlášení. V mladší kategorii skončila naše škola
na 5.-6.místě. Sice jsme nevyhrály, ale z výsledků
jsme byly celkem spokojené a načerpaly jsme
Okresní kolo recitace
mnoho zkušeností pro další soutěže.
Odpolední pohrávání si s básněmi, trénování
Kateřina Divišová
s paní učitelkou Kocifajovou se vyplatilo.
V Sokolově se všechny děti z 2. kategorie dostaly
Olympiáda v českém jazyce
do užšího výběru na postup do kraje. Jenže
1. prosince 2016 proběhlo školní kolo Olympiády z devíti vybraných recitátorů mohli postoupit
v českém jazyce, ve kterém našlo odvahu změřit pouze čtyři. V rozborovém semináři se od
své síly 9 statečných soutěžících z 8. a 9. ročníku. předsedkyně poroty spisovatelky a herečky Hany
Nejlépe nástrahy zadání zvládla Lucie Militké děti dozvěděly, co se jim povedlo, na co
BITTMANOVÁ, která prokázala jazykové znalosti si mají dávat pozor a další rady, které jim
v mluvnické části a obsadila 1. místo, na 2. místě pomohou zvládat tento umělecký projev. Přesto
skončil Matěj STUDENÍK, jenž prokázal slohové měla porota těžkou volbu. Z naší školy postoupili
nadání (oba IX. třída), na 3. místě se umístil do Krajského kola recitace v Karlových Varech
Matěj POKORNÝ (VIII. třída).
Otakar Kuzebauch ze IV.A a Simona Šlajsová
První dva se jako úspěšní řešitelé probojovali do z V.B. Ve středu 12.4. jim budeme držet palce.
okresního kola. To se uskutečnilo 1. února 2017.
Mgr. Jana Kocifajová
Naši zástupci s úkoly vypořádali se ctí, ale na
Přednáška o Indii u sedmáků
postupové umístění to však nestačilo, Matěj
obsadil 8. místo a Lucka skončila na 10. místě. Kdo z nás se podívá do Indie? Upřímně, moc nás
Oběma děkujeme za reprezentaci školy a asi nebude. Cestování je poměrně náročné a
přejeme mnoho štěstí při přijímacích zkouškách nákladné. Indie je velmi zajímavá země plná
na střední školu.
Mgr. Miroslav Pokorný barev a kontrastů. Nejvíce informací nám může
říct člověk, který Indii několikrát navštívil a o tuto
Výroba
zemi se zajímá. Petr Uhlík, pracovník
sokolovského muzea, nám věnoval téměř dvě
taštiček,
hodiny svého času a o této zemi spolu s ukázkou
penálů a
jeho fotografií nám povyprávěl. Dotazů byla na
peněženek konci hodiny spousta.
Páté třídy si letos Děkujeme Petrovi a přejeme mu, ať navštíví
měly
možnost mnohé další země a doufáme, že nám o nich
vyzkoušet
naživo ještě bude vyprávět. Mgr. Michaela Kajabová
práci
módního
Tréma je náš přítel
návrháře. Nejdříve si Recitace je zvláštní a velmi náročný druh umění.
žáci
vyzkoušeli Vyžaduje spoustu soustředění, trpělivosti,
kresbu
návrhu přípravy, emocí atd. Ale naši žáci se s tím vším
budoucího výrobku. poprali. Většina z recitátorů se musela poprat
Poté
se
učili s trémou, zklidnit a zesílit hlas, uchvátit publikum
narýsovat
střih. a předvést co nejlepší výkon. Je dobré vědět, že
Museli
také tréma není jen náš nepřítel, ale pomáhá nám
přemýšlet
nad zlepšit projev. Necítíme ji přeci jediní.
seznamem
Recitační soutěž se konala 9. 3. 2017 odpoledne
materiálů, které na
a soutěže se účastnilo 13 žáků z prvního i
svůj návrh využijí.
druhého stupně. Zazněly verše J. V. Sládka, J.
Naše poctivá příprava nám pomohla ke krásným
Nohavici, V. Nezvala, M. Černíka, E. Frynty a
a jedinečným výrobkům, které by mohly
mnohých dalších. Všichni soutěžící předvedli
některým designérům dobře konkurovat.
obdivuhodné výkony, ale do okresního kola
Mgr. Brunnerová Barbora
můžou postoupit pouze někteří. Tříčlenná porota
Jak se žilo židům za 2. světové vybrala šest nejlepších recitátorů, které poslala
do dalšího kola. Viktorie Uhlíková, Tereza
války?
Trohemčuková,
Šimon
Hruška,
Otakar
Už víme, že za války se všem lidem nežilo a nežije Kuzebauch, Simona Šlajsová a nejmladší Ellen
dobře. O tom jsme se přesvědčili na vlastní kůži, Vicanová nás budou reprezentovat v Sokolově.
vydali jsme se do muzea v Sokolově, kde jsme si Všem gratulujeme a postupujícím držíme palce.
poslechli natočenou přednášku paní Evy
Mgr. Michaela Kajabová
Urbanové. Ta vyprávěla, jak se židům v tomto
Návštěva
budoucích
prvňáčků
těžkém čase žilo, o deportaci židů, životu
v Terezíně a Osvětimi a existenci po 2. světové Už brzy zasednou do školních lavic naši mladší
válce. Dále jsme si prohlídli stálou expozici kamarádi, a proto jsme je přivítali v naší škole.
sokolovského muzea, kde je také část věnovaná Ukázali jsme jim, co všechno jsme se už naučili.
židům.
Společně jsme vyráběli krásnou jarní kytičku a
Jelikož nám ujel vlak a další jel za hodinu, skočili zacvičili si u jarní básničky. Přečetli jsme dětem
jsme do cukrárny na něco dobrého a pak se s pohádku o mláďátkách, která se rodí na jaře.
plnými bříšky dobrůtek vrátili zpět do Kraslic.
Na další návštěvu jsme pozvali děti i s rodiči.
Čekala nás výprava po škole, při které děti
Mgr. Michaela Kajabová
do různých částí naší školy a plnily
Basketbal žáků druhého stupně zavítaly
zajímavé úkoly.
V únoru se odehrála okrsková kola v basketbalu Po jejich splnění získaly část puzzle, po jehož
žáků a žákyň druhého stupně. Pro děvčata i sestavení se objevil obrázek moudré sovičky. Na
chlapce je pořádala naše škola v místní závěr si mohly skutečnou sovičku a její kamarády
sokolovně.
prohlédnout v tělocvičně.

Beseda s Janem
Opatřilem
Víte, kdo je Jan Opatřil?
Je to spisovatel a ilustrátor
knížek pro děti, ale i hororů
pro dospělé.
Seznámili jsme se s ním na
besedě v knihovně.
Představil nám své knížky
Kapřík Metlík. Při vyprávění
jsme se velmi pobavili, protože Jan Opatřil je
moc zábavný.
Na konci besedy se nám mladý spisovatel
podepsal.
Žáci III.B

PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA
Přišlo jaro a ptáci na sebe upozorňují hlasitým
zpěvem. Vzali jsme dalekohledy a vyrazili do lesa
jako praví přírodovědci. V lese jsme pozorovali
vše, co se mihlo – ptáky, veverky, vítr ve větvích.
Poznávali jsme hnízda na stromech a podle klíče
určovali, který zpěváček se nám v objektivu
ukázal. Nebylo jednoduché naučit se vnímat vše
v přírodě, obzvlášť když nás chvílemi přemohlo
jaro a my radostně výskali na celý les.
Zanedlouho se v nás ale opět probudil
pozorovatel a s dalekohledem na očích jsme
disciplinovaně mlčky sledovali okolí.
Být pravým přírodovědcem je těžké, ale velmi
krásné. Musíme se jen naučit být v lese potichu.
Za 4.A,B Mgr. Šárka Kuzebauchová

VÝPRAVA
PO ŠKOLE
Jak škola uvnitř
vypadá?
Jaké
jsou učitelky? Jak
asi bude vypadat
naše třída? Co se
vlastně ve škole
budeme
učit?
Zvládnu
učení
jako ostatní žáci?
Na spoustu otázek dostali předškoláčci odpověď
odpoledne 23.března. Přišli s rodiči, přivítali se
s učitelkami z 1. stupně, s panem ředitelem a
výprava po škole mohla začít. Cestičkou po
barevných šipkách se s maminkou, tatínkem,
babičkou, dědou dostávali do různých částí školy,
kde plnili předškolácké úkoly. Nebylo to
jednoduché, přesto všechny děti vypracovaly
úkoly s ohromnou chutí. Za odměnu za každý
splněný úkol dostaly puzzle s naší kamarádkou
sovičkou.
A právě sovička Amálka přijela i za nimi do naší
školy. Pan Miloslav Pražák povyprávěl dětem o
způsobu života dravých ptáků a předvedl
chytrost krkavce Máni. Děti se smály, když Máňa
otevíral batoh, aby si vyndal svačinu a po celou
dobu krátké přednášky na sebe upozorňoval
legračními kousky. Amálka na vše dohlížela se
sovím klidem a moudrostí a předškoláci si pyšně
odnášely domů její obrázek.
Mgr. Šárka Kuzebauchová
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Ze života křesťanů

„Někteří
pak
první
budou
poslední
a
poslední budou první.“ (Ježíš)
Ze slov Pána Ježíše vyplývá, že lidská představa a snaha o dosažení
„Nebeského Království“, může být naprosto jiná v duchovním životě jak
pro věřící, tak i pro „hledající“. Po Ježíšově učení se rodila v posluchačích Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
otázka, kdo tedy může být spasen? Na to Pán Ježíš vysvětluje principy,
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho chopravidla a přikázání, která jsou v běžném životě pro ateisty většinou
„hloupá-směšná“, nesplnitelná a pro některé věřící moc přísná. Slovo Boží
vu ! Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks .
ale poukazuje na vážnost a naplnění prorockých slov, například s varovným
oznámením, že lidé budou více milovat peníze než Boha. Stejně tak budou
Prode j : 18. dubna a 26. května 2017
svá postavení, vzdělání, záliby a nezdravé chtíče, stále intenzivněji
upřednostňovat, před vztahem s Bohem. Je nesčíslný počet nástrah a
bludných cest, které se staly v životech mnoha lidí samozřejmostí. Také je
Kraslice – u autobus. nádaží – 15.50 hod.
málo těch lidí, kteří se dnes nad svým životem zamyslí a více jej v nitru
zkoumají, zda je jejich cesta v souladu s Boží vůlí, či nikoli. Kdo věří a žije
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
upřímně s Ježíšem Kristem, tak ví, že učení Ježíšovo a apoštolů, nezakazuje
poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
mít peníze, touhu po vzdělání, zálibách ve sportu, umění, zábavných
programech, aj. Pravé křesťanství nestojí na příkazech „musíš a nesmíš“,
tel.601576270, 728605840
ale pouze na svobodě v Duchu svatém. No a ten, kdo Ducha nemá, tak
nemůže prožívat svobodu s Ním. Biblické učení ale zároveň vede k
nepřekročení a k nevybočení z principů, které stanovil
sám Bůh pro člověka. Jedno z proroctví stále oznamuje:
Michal Kala-Rotava, Fr. Hanzlíček-Kraslice, pastor Rudi Walter-Německo
„Nemylte se, Bůh nebude nikdy oklamán“. A jestliže
vzpomeneme na proroctví, které přišlo před jedenácti lety
i do našeho národa se slovy: „ Boží probuzení k vám bude
přicházet hlavně skrze Rómy“. Pak nezbývá, než Bohu
děkovat a všemožně „probuzení“ podporovat s vědomím,
že Boží slovo je pravda a den ode dne se naplňuje.
Koncem března nás navštívil rómský pastor a evangelista
z Německa Rudi Walter s Michalem Kalou z rómského
sboru v Rotavě. Jejich přítomnost požehnala celý náš
dům. Cítil jsem se mezi nimi jak mezi dvěma anděly.
Smyslem návštěvy u nás, bylo předání Boží vize o jejich
službě pro ČR. To, že Rudi Walter slouží na mnoha místech
střední Evropy je známé. Ale že je jeho vliv v našem
národě tak silný, že zasahuje přes Rotavu, Kraslice,
Chodov, Vřesovou, Rakovník až do Mladé Boleslavi, kde se
díky jeho poselství obracejí cikáni k Ježíši Kristu, to lze
nazvat zázrakem a požehnáním pro náš národ. Díky Bohu
za znovuzrozené cikány, od kterých bychom se mohli
v mnohém jak věřící tak i nevěřící učit !!
S přáním požehnaných Velikonoc, František Hanzlíček

Prodej slepiček
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Konverzační soutěž v
německém jazyce pro střední
školy
V úterý 28.02.2017 se uskutečnila konverzační
soutěž v německém jazyce pro naše
středoškoláky. Soutěže se účastnilo osm
studentů ze čtvrtých ročníků. Jejich úkolem bylo
zvládnout dvě disciplíny. Nejprve měli pohovořit
na vylosované téma a tím předvést své
dovednosti v oblasti monologu a ve druhé
disciplíně se naopak prověřovala komunikace v
cizím jazyce. Mluvené slovo je pro naše studenty
v současnosti velmi důležité, protože zanedlouho
budou maturovat. Dialog s učitelem byl vždy
spojen s obrázkem, který žáci obdrželi. Velkým
překvapením byl výkon M. Trudiče, který
dokázal, že domácí příprava vede k úspěchu.
Obsadil společně s P. Lučanem první místo.
Druhé místo patří J. Zelinovi a třetí místo
vybojoval R. Chrabačka. Všem našim studentům
přejeme hodně sil při přípravě na jejich první
velkou životní zkoušku.
Mgr. M. Bladská

Nekoktám, čtu
„Nekoktám, čtu!“ - tak se jmenuje projekt, jehož
hlavním smyslem je podpora dětského
čtenářství. Ve spolupráci s Městskou knihovnou
Kraslice se do něj zapojili i žáci čtvrtého a pátého
ročníku. Vybraní žáci z dané třídy "bojovali" mezi
sebou ve čtení. Postoupit dále však mohl pouze
nejlepší čtenář - za 4.A to byla Lucie Bauerová, za
4.B Robin Siegert, za 5.A Tereza Minaříková a za
5.B David Kačírek. Vítězové byli odměněni
krásnou knihou, diplomem a medailí. Velký dík
patří paní Maštalířové za skvělou organizaci celé
soutěže.
Mgr. L. Růžičková

Jarní překvapení pro opuštěné
pejsky
Protože milujeme zvířátka a velmi rádi jim

pomáháme, uspořádali jsme začátkem ledna
Novoroční sbírku pro opuštěné pejsky
v záchytném zařízení na ranči Vránov. Sbírka
probíhala do konce února a podařilo se nám
nasbírat obrovské množství piškotků, granulí,
konzerv a jiných psích dobrůtek, také deky a
pelíšky, misky, obojky, vodítka i hračky. K tomu
jsme nashromáždili z finančních příspěvků
neuvěřitelných 5 tisíc korun! Tímto chci velmi
poděkovat paní Cichocké, která sama opuštěným
chlupáčkům věnovala 1 000 korun! Také náš pan
ředitel Zdeněk Pečenka a jeho milá sekretářka
Monika Fučíkovská se svou láskou k pejskům
netají a přispěli do sbírky nemalým finančním
obnosem. Velký dík patří také třídním učitelkám
Ivance Svobodové, Aničce Pečenkové, Aleně
Baníkové,
Lence
Růžičkové
a
Lence
Winkelhöferové, které své žáčky tak motivovaly,
že uspořádali své vlastní malé sbírky. Ty jsme si
pak za doprovodu mladých paparazzi z 2. stupně
převzali. Holky, jste úžasné a pejskové vám moc
děkují.
No a jak probíhalo celé slavnostní předání? Bylo
to opravdu krásné! Na ranč Vránov vyrazil plný
autobus žáků z celé školy a 2 učitelky. Autobus
sice praskal ve švech, ale nikomu to nevadilo, a
dokonce ani po průjezdu našimi klikatými
cestami nikdo neblinkal. Po příjezdu nás přivítala
provozovatelka záchytného zařízení pro psy paní
Veronika Fazekašová se svou milou kolegyní a
teoreticky nás připravily na setkání s pejsky.
Povídání s nimi bylo velice poučné a díky
přítomnosti přátelské fenky Cindy i zábavné. Pro
piškot by udělala opravdu cokoliv. Vyfasovali
jsme kyblík s piškoty a šli ke kotcům. Navštívila
jsem již řadu zvířecích útulků, ale nikde nebylo
tak čisťoučko. Žádný zápach, žádná špína či
výkaly. Děvčata tu o pejsky opravdu vzorně
pečují. Když už nám nezbyl ani jediný piškotek,
dostali jsme vodítka a pejsky jsme vzali na
krátkou, ale velmi pěknou procházku okolní
přírodou. Pro děti samozřejmě úžasný zážitek!
Jako bonus nás čekala návštěva stáje
s nádhernými koňmi. K tomu opět zásoba
dobrůtek, aby se s námi ochotně muchlovali. Ale
po pravdě řečeno, ani je nebylo potřeba…
muchlovali by se i bez nich…tak hodní byli.
A od koníků k oslíkům. Ten menší nás sice dost
slušně ignoroval, ale ten větší si všiml igelitky se
suchým pečivem a podvolil se neodbytnému
matlání dětských ručiček. Když pečivo došlo a
začal nás mít plné zuby, otočil se zadkem a
vypláznul jazyk. Tím dal jasně najevo, co si o tom
všem myslí. A pak že jsou hloupí!
Končíme u výběhu s ovečkami a několikadenními
jehňátky. Nevěřili byste, jak věrohodně umí
bečet naše děti! Najednou tam místo pěti byly
desítky jehňátek! Opravdu rozkošné…
Odjížděli jsme s úžasným pocitem, že jsme
pomohli nejen opuštěným pejskům, ale také
lidem, kteří se o ně starají…je potřeba, aby
věděli, že na to nejsou sami.
Všichni jsme se shodli na jednom…BYL TO VELMI
KRÁSNÝ DEN…
Ing. I. Germušková

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
1.B na besedě v knihovně
Dne 16. 3. 2017 jsme navštívili naši knihovnu.
Návštěva měla stanoveny dva cíle, prvním bylo
dozvědět se něco o ilustrátorech nejznámějších
dětských knih a druhým motivovat prvňáčky
k chuti číst a tím se dozvědět mnohé zajímavě
věci.
Paní knihovnice měla pro děti připravené pěkné
povídání a ukázky ilustrací nejznámějších
dětských knih, jakými byly například Povídání o
pejskovi a kočičce, Krteček, ale i pohádka
Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Dětem se návštěva
moc líbila, byly moc šikovné a odpovídaly na
kladené otázky se zájmem a chutí. Rádi bychom
za příjemnou návštěvu poděkovali a už se moc
těšíme na další, kde se jistě dozvíme další
zajímavé informace.
Mgr. A. Baníková

Jarní dílna
Ve čtvrtek děti z mateřské školy a školní družiny
měly ve školní jídelně tvořivou jarní dílnu.
Maminky a babičky si s dětmi vyráběly kytičky,
kloboučky čelenky a další výrobky s jarní
tématikou. Každý si našel, co se mu líbilo. Všichni
byli s výsledkem svého snažení spokojení. Těšíme
se na další spolupráci.
Kolektiv MŠ a ŠD

Beseda se spisovatelem
Ve středu
15.3.2017
se třídy 3.A
a
3.
B
poprvé
zúčastnily
autorského
čtení
v Městské
knihovně
Kraslice. Ze
své knihy
Kapřík
Metlík
předčítal
autor
a
ilustrátor
v
jedné
osobě Jan
Opatřil. Žáci
byli tímto
novým
zážitkem
nadšeni,
líbilo se jim
jak
samotné
čtení, tak i vyprávění o a ocenili možnost diskuse
s autorem. Rádi bychom tímto poděkovali paní
Martě Maštalířové za zprostředkování toho
zážitku.
Mgr. L. Semrádová, Mgr. D. Vázlerová - Roková
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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. dubna 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Dubnové číslo vychází 13. dubna 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Jaro ťuká na
okénko

MŠ B. Němcové

Při pohledu z okna, to však
nevypadá, ale v naší
mateřské škole se na jaro
připravujeme.
Sázení
hrášku a čočky byla pro
děti
zábava
ale
i
ponaučení, že čočka a
hrách se nejenom jí, ale
dají se i sázet. Všechny děti
si zasadily své semínko a
nezapomněly je hlavně
zalít. Každý den mohou
pozorovat, co se bude dít
s čočkou a hráškem. Nyní
také vědí, co je potřeba
k tomu, aby nám vyrostla čočková a hrášková travička. Naše čekání se
určitě vyplatí, protože si děti do ní, před velikonocemi posadí svá
nazdobená vajíčka.
Kolektiv MŠ. B. Němcové

Na návštěvě v 1. třídě
Na pozvání dětí a paní
učitelky Mgr. Botlíkové se
naše děti šly podívat do
1. třídy ZŠ Kraslice,
Dukelská. Po krásném
přivítání se děti posadily
do lavic a vyzkoušely si
počítání, poznat některá
písmena a také napsat své
jméno na tabuli. Pěkné
povídání o jaru a kytičkách
si děti vystřihly a nalepily
narcisku.
Dětem se ve škole moc
líbilo, a už se těší, že z nich
Kolektiv MŠ. B. Němcové

budou také školáci.

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Divadlo v
Jindřichovicích
Ve čtvrtek 16.3. na naši
školu zavítal p. Pohoda s
dcerou (herci z Karlových
Varů) a zahráli nám
pohádku „O kocourovi v
botách".
Kocour v botách, velice
známá
pohádková
postava, vyšetřoval a
napravoval v našich
lesích
vše
zlé
a
nesprávné. A tak se stalo, že medvěd, který se probudil ze zimního spánku,
začal vykrádat med lesním včelám a kocour vše musel vyšetřit. Děti se
během pohádky naučily písničku, kterou p. Pohoda doprovázel hrou na
kytaru. Pohádka byla veselá, poučná a my se těšíme na další návštěvu p.
Pohody.
J. Potočná

Houbičková výstava
Na „Houbičkové výstavě“ své
výrobky vystavovalo 29 žáků z 1.
i
2.
stupně.
Výběr
nejpovedenějších výrobků byl na
všech, kdo měli zájem výrobky
hodnotit. Každý měl možnost dát
svůj hlas pěti výtvorům, které se
líbily nejvíc. Početná porota
rozhodla takto:
5. místo obsadila Denisa
Vondrašová ze 4.B. O 4. místo se
dělí Štěpánka Turanská ze 4.A,
Jonáš Germuška z 2.A a Kačka Nekolová z 1.B. 3.místo získala muchomůrka
Hanky Pavlíčkové ze 6.A a hříbek Melanky Toliszusové ze 6.B. Na 2.místo
jste dosadili houbový polštářek Rozárky Germuškové ze 4.B a vítězem se
stala Verunka Zaspalová z 2.A a její povedené obří houby. Zvláštní ocenění
pak získávají třídy 5.B, 4.B,1.A, 1.B a jejich třídní učitelky za nádherné
kolektivní práce. Všichni ocenění dostali diplomy a drobné dárečky. Všemi
výrobky se můžete pokochat ve fotogalerii.
Ing. I. Germušková

Maškarní karneval DDM

