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,
sice to podle počasí nevypadá, ale kalendář se nemýlí, když
naznačuje, že se čas prázdnin a dovolených kvapem blíží. A
s nimi se blíží i doba plná kulturních akcí nejpestřejšího
zabarvení. Již tradičním místem, kde se odehrává
„kraslické kulturní léto“, jsou Městské sady. Věřím, že i
letos bude toto příjemné místo opět dějištěm zajímavých
setkání se zajímavými lidmi a že budou i místem
příjemných zážitků.
Příjemné zážitky však kazil fakt, že ani po řadu dlouhých let
se nepodařilo v městských sadech vybudovat důstojné
sociální zázemí, které by návštěvníkům mnohých
kulturních a sportovních akcí umožnilo komfort hodný 21.
století. Jsem proto velmi rád, že se po letech planých slibů,
které zněly nepřetržitě od roku 2001, kdy se do sadů opět
vrátil kulturní život, podařilo prosadit do investičních plánů
pro rok 2017 realizaci řešení k nápravě tohoto
trestuhodného nedostatku. Pevně doufám, že návštěvníci
letošních akcí již budou moci tento počin ocenit a že toto
rozhodnutí přispěje k významnému zlepšení komfortu při
pořádaných akcích.
Uvedená investiční akce, která je již vyprojektována a bude
realizována, jakmile bude ve veřejné soutěži vybrán
zhotovitel, není však jedinou, která bude letos v Kraslicích
realizována. V tomto roce bude pokračovat rekonstrukce
chodníků na sídlišti „Sever“ včetně
vybudování nového parkoviště s cca 80
parkovacími místy, po němž občané z tohoto
sídliště již dlouho naléhavě volají. Již nyní
probíhá projekt „Zeleň napříč Kraslicemi“,
spočívající ve výsadbě účelové zeleně podél
hlavního silničního tahu napříč městem. Dále
bude již brzy započato s rekonstrukcí ulice
Kpt. Jaroše, vč. vybudování nového chodníku
ve směru od vlakového nádraží k sídlišti
„Sever“. Rekonstrukce se dočkají také
chodníky v ulici Havlíčkova a Wolkerova, kde
je rekonstrukce rozdělena do dvou etap.
K tomu je třeba přičíst také projekty na
zateplení fasády bývalého kina, kde vzniklo za
významné podpory města hojně využívané
mateřské a dětské centrum, ale i
rekonstrukci školních dílen při Střední,
základní a mateřské škole v Havlíčkově ulici.
A to jsem zmínil jen ty nejzajímavější a
největší, přičemž těchto investičních akcí je
ještě více. Svědčí o tom i objem finančních
prostředků, které město na tyto akce
vynaloží: v letech 2017-2019 se počítá
s investicemi ve výši cca 70 mil. korun,
přičemž z dotací se podařilo zajistit na tyto
investice více než 50 mil. korun. Je třeba
naplno využít posledních dotačních možností,
které ještě zbývají, a myslím, že to daří.
Chtěl-li bych závěrem parafrázovat slogan
jistého politika, pak si dovolím svůj dnešní
příspěvek zakončit slovy: „Nekecáme,
makáme!“
Roman Kotilínek, starosta města

„Nádech“
pro přírodu v okolí Kraslic
„UKLIĎ SVĚT, UKLIĎ ČESKO“
Dne 8.4.2017 v krásné jarní
sobotě se parta dobrovolníků
z Kraslic sešla na jarním úklidu
části lesa v přímé blízkosti
sídliště Sever a Městských
sadů.
Úklidová akce se svolávala a
organizovala
pomocí
Facebooku.
Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kdo pochopili, že do
lesa a přírody nepatří lidský
odpad a přišli bez jediného
studu vzít rukavice a pytle do
ruky.
Někteří občané Kraslicka se
nechávají slyšet, že je všude
spousta odpadu, černých
skládek, psích exkrementů.
Chtěla bych říct, že to je vždy
jen o lidech, kteří ten odpad
do přírody nosí a o těch, kteří ho z lesa zase tahají ven, každý jednotlivec
ať si sáhne sám do svého svědomí.
Ti, co o tom jen nemluví, ale
odpad z lesa opravdu
vynášejí, jsou také těmi,
kteří přijdou na hromadnou
úklidovou akci a tímto bych
jim
chtěla
osobně
poděkovat.
Monice Zachové, Karolínce
Zachové,
Richardovi
Pavlíčkovi, Erikovi Pavlíčkovi,
Haničce
Pavlíčkové,
Vendulce Konšelové a jejímu
synovi Michalovi,
Věře
Fridrichové,
Heleně
Chloubkové a její vnučce
Verunce,
Marie
Langhamerové, poděkování
patří i Janě Tučákové, která
v dopoledních hodinách je
v práci, ale darovala nám
pytle, které jsme do
posledního naplnili.
Poděkovat bych chtěla také
vedení města Kraslice za
pomoc s organizací odvozu
odpadu, nejen tohoto z akce
8.4.2017, ale i jiných akcí
„úklidu černých skládek“,
který fotím a zasílám
s popisem místa, kde se
tento lidský odpad nachází.
Za občany Kraslicka
Adéla Fridrichová

Slovo zastupitele
VÝTAH V POLIKLINICE
Městské zastupitelstvo bude mít na svém
zasedání, které se bude konat ve čtvrtek
18.5.2017 od 16 hodin, na programu
závažné rozhodnutí o přijetí úvěrového
rámce na předfinancování rozsáhlých dotací
a na řešení přístavby Základní školy
v Dukelské ulici a výstavby sociálních bytů.
Přesto bych rád upozornil na jeden bod
programu a to na návrh veřejnoprávní
smlouvy, která je připravena k uzavření mezi
městem Kraslice a vlastníkem polikliniky. Na
základě této smlouvy poskytne město
Kraslice finanční prostředky na výstavbu
výtahu v poliklinice. Předběžná výše
investice činí 2.210.613,-Kč
Město by na základě této smlouvy uhradilo
investici a vlastník polikliniky by se zavázal
udržovat výtah v provozu, hradit energie a
nezbytné revize a opravy. Vlastník polikliniky
informoval také o dalších opravách
polikliniky, které budou zahájeny tento rok.
Debata o nutnosti výtahu v poliklinice se
vede desítky let. Jedním z argumentů, který
jsem slyšel, byl i ten, že si výtah má postavit
vlastník polikliniky sám, že je to podnikatel
jako každý jiný.
Proč dávat veřejné peníze do soukromého
podnikání. To si potom může zažádat třeba
hospodský nebo jiný podnikatel.
Pro pořádek je nutné uvést, že pokud jsou
splněny zákonné požadavky, tak je smlouva
o poskytnutí veřejných prostředků do
privátní sféry zcela v souladu s právem.
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Zkušenost nám ovšem říká, že tam, kde
najdou společnou řeč zaměstnavatelé (slovo
podnikatel je dnes téměř synonymem pro
podvodníka) a veřejná správa, tak se často
povedou dobré věci ve prospěch celé obce.
Někde sama obec hledá nějaké řešení
složitého problému, kde se soukromý zájem
s veřejným zájmem setkává. Jako příklad lze
uvést problém snižování počtu obyvatel
v Kraslicích. Také z toho důvodu má město
program pro podporu výstavby rodinných
domů a bytů. Kdo postaví nový rodinný dům
a podle podmínek podpory ho zkolauduje,
dostane 50.000,- podpory od města. Jiným
způsobem město podporuje vybudování
domovní čistírny nebo vlastního zdroje vody
tam, kde není možné se připojit na veřejnou
síť. Zde by také mohla zaznít námitka, že
postavení domu je pouze soukromá
záležitost a přeci lze postup radnice
pochopit. Skutečnost je taková, že každý,
kdo si postaví dům v Kraslicích, se k městu
pevně připoutá. Na druhé straně také
zaměstnavatelé podporují různé charitativní,
kulturní, sportovní a společenské akce. Firmy
a živnostníci, kteří mají společenskou
odpovědnost neříkají: „Co je nám do toho, ať
si to lidi zaplatí.“ Výtah v poliklinice pomůže
zejména starším a nemocným lidem. Výtah
nevydělává peníze a bude sloužit i těm, kteří
ho třeba ještě nyní nepotřebují. Pokud
zastupitelé odsouhlasí návrh veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace na výtah
v poliklinice, tak lze očekávat, že se první
pacienti „svezou“ ještě před koncem tohoto
roku. Otakar Mika – zastupitel.

MěÚ informuje

Název projektu: Zateplení objektu ul. B.
Smetany čp. 1700, Kraslice
Registrační číslo projektu:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001756
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.
Celkové způsobilé výdaje projektu: 1,7 mil.
Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 40 %
Název příjemce podpory: Město Kraslice
Datum zahájení realizace projektu: 3. 4.
2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 28.
2. 2019
Popis projektu: Předmětem podpory je
zateplení obvodového zdiva kontaktním
zateplovacím systémem, zateplení vnitřních
příček a stropních konstrukcí, které sousedí s
nevytápěným prostorem. Realizací projektu
dojde ke snížení energetické náročnosti
veřejné budovy - městské ubytovny č. p.
1700 v Kraslicích, která slouží pro
krátkodobé ubytování obyvatel v nouzi.
Kromě
zateplení
bude
v
objektu
vyregulována otopná soustava a zaveden
energetický management.
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Z jednání orgánů města
Dne 3. dubna proběhla mimořádná schůze rady
města. Na této schůzi byl projednáván protokol o
otevírání obálek s nabídkami a protokol z jednání
komise o hodnocení a posouzení nabídek a rada
města rozhodla vzhledem k tomu, že nabídku
podal pouze jediný účastník, o zrušení
zadávacího řízení na projekt „Speciální dopravní
automobil pro JSDH Kraslice“.
Řádná schůze rady města proběhla 12. dubna a
projednávány byly tyto záležitosti:
- zveřejnění záměrů prodeje či pronájmu
pozemků v majetku města
- neschválení nabídky společnosti ENWOX
ENERGY s. r. o. na dodání zařízení (reduktoru)
pro úsporu elektrické energie pro budovu
městského úřadu
- přidělení uvolněného bytu č. 5 v čp– 87 v ul.
Husova
- schválení výzvy k podání nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce na
akci „Klimatizace kanceláři IV. NP v budově
Městského úřadu Kraslice“ a ustanovení
komise pro otevírání obálek a pro posuzování
a hodnocení nabídek
- schválení výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu
na stavební práce na akci „Kraslice—
rekonstrukce ul. Školní“ a ustanovení komise

Napsali jste nám
Hudební dílna klubu
Aktiv-natáčení
hudebního CD
V našem společném klubu chlapci
a děvčata najdou plno užitečných věcí, které
jim můžou pomoci. Ať se jedná o možnost
odpočinku, rady,
vzdělání, ale také
hudbu,
kterou
mají velice rádi. A
tak
jsme
se
rozhodli společně
natočit hudební
CD přímo u nás v
klubu. Ještě před
natáčením
bylo
potřeba v klubu
vymyslet místo,
kde bude natáčení
probíhat. A tak
jsme se rozhodli z

pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek
- schválení výzvy k podání nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce na
akci „Rekonstrukce a vybavení školních dílen,
centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice“
a jmenování komise pro otevírání obálek a pro
posuzování a hodnocení nabídek
- schválení výzvy k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení
referentského automobilu“ a jmenování
komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek
- projednání možnosti podání žádosti o
poskytnutí
účelové
investiční
dotace
Generálním
ředitelstvím
Hasičského
záchranného sboru ČR na pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH Kraslice na
rok 2018 v rámci programu „Dotace pro
jednotky SDH obcí“ a souhlas s podáním
žádosti o poskytnutí dotace z výše uvedeného
programu
- souhlas s vyřazením přebytečného a
neupotřebitelného majetku města
- schválení
poskytnutí
finanční
odměny
předsedovi a členům ústřední inventarizační
komise a předsedům a členům dílčích
inventarizačních komisí
- schválení nové Směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu města
Kraslice
- schválení rozpočtového opatření

- schválení smlouvy o bezúplatném převodu

naší herní komory vytvořit nahrávací studio.
Naši klienti se podíleli na úpravě tohoto
prostoru a to jak vizuálně, ale také akusticky.
Každý přinesl například plato od vajíček, které
nám pomohlo poté s akustickou stránkou
našeho studia. Naši klienti chtěli ukázat, že
dokážou vytvořit něco, co je charakterizuje a
zároveň prezentuje. Společnými silami jsme se
snažili vytvořit hudbu, kterou mají naši klienti
rádi. Sami se podíleli na jejím vytvoření od
samého začátku. Touto volnočasovou
skupinovou aktivitou jsme chtěli docílit toho,
aby se naši klienti naučili vzájemné spolupráci,
tolerantnosti, píle, ale také zdokonalování ve
hře na hudební nástroje a získat všeobecný
přehled hudební nauky a dějin hudby.
Nedílnou součástí této aktivity bylo také
několik workshopů, které byly především
zaměřeny na základy hudební akustiky a práce
s nahrávacími programy. Klienti v tomto
období ve spolupráci s pracovníky natočili
plnohodnotné hudební CD se 14 skladbami,
které charakterizují jejich folklor a kulturu.
Samotné natáčení jedné písně trvalo 3 hodiny
a poté další 3 hodiny klienti s pracovníky
upravovali nahrávané zvuky do konečné
podoby. Celková práce na tomto hudebním
CD zabralo tedy cca 84 hodin práce. Na tomto
faktu jde vidět, že tato aktivita se u našich
klientů stala tou nejoblíbenější.

potřeli žlutou barvou posypali žlutým
posypem. Dodělali očko a zobáček a
posadili kuřátko na zahrádku, zapíchli
rozkvetlou větvičku a bylo hotovo. Ke
kuřátku si ještě potřeli bílou barvou vajíčko
a párátkem s čokoládou si vajíčko
nazdobili. Domů si děti odnášely
velikonoční kuřátko a nazdobené vajíčko.
Jestli ho však domů donesly nebo skončilo
cestou v jejich bříšku, toť otázka. Kromě
zdobení perníčků jsme se také byli s dětmi
podívat na vynášení Morany, na výstavě v
Domě kultury - Jaro je tu a čeká na nás
ještě "slet čarodějnic".
Kolektiv - MŠ U Elektrárny Kraslice

Tato služba je financována z prostředků Karlovarského kraje

Jan Jiroušek

MŠ U Elektrárny
Velikonoční tvoření
Opět se rok s rokem sešel a než jsme se po
zimě nadáli, už tu máme nejhezčí svátky
jara - Velikonoce. Jako každý rok jsme si
pro rodiče připravili společnou akci s dětmi
- zdobení perníčků. Letos si společně
zdobili muffinky s perníčkem kuřátka. Z
muffinek si udělali zelenou zahrádku s
malými kytičkami a perníček kuřátka

-

-

-

automobilu Škoda felicia 1,6 LX Combi
uzavřené mezi městem Kraslice a obcí
Jindřichovice
schválení nového odloučeného pracoviště ZUŠ,
a to v objektu sokolovny
projednání protokolu o otevírání obálek s
nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek na
plnění veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce silničního mostku p. p. č. 411,
k.ú. Kámen u Kraslic“ a rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky v souladu s doporučením
komise, kdy jako nejvhodnější nabídka byla
vyhodnocena nabídky společnosti TRAIL Servis
a. s. se sídlem v Ústí nad Labem s nabídkovou
cenou 930 tis. Kč bez DPH
projednání návrhu energetického poradce ing.
Jiřího Jirgla na nákup plynu pro město a jeho
příspěvkové organizace pro rok 2018 v objemu
100 % předpokládané spotřeby a pro rok 2019
v objemu 50 % předpokládané spotřeby z
důvodu aktuálního vývoje ceny a schválení
nákupu plynu pro roky 2018 a 2019 v
navrhovaném
objemu
prostřednictvím
vítězného dodavatele plynu společnosti CONTE
spol. s r. o., Praha 1
projednání protokolu o posouzení a hodnocení
nabídek na podlimitní veřejnou zakázku na
stavební práce na akci „Kraslice—bezbariérové
komunikace pro pěší“ a výběr nejvhodnější
nabídky, a to nabídky společnosti SWIETELSKY
stavební s. r. o., České Budějovice s
nabídkovou cenou 9,297 mil. Kč bez DPH.
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MŠ Barvička
7. ročník fotbalového turnaje
mateřských škol v Klingenthalu
Ve čtvrtek 6. dubna 2017
pořádal oddíl FSV 1990
Klingenthal
tradiční
fotbalový turnájek pro děti
z
mateřských
škol.
V tomto roce jsme jeli
obhajovat naše loňské vítězství. Turnaje se
zúčastnili:
MŠ „Barvička“ Kraslice, „Sokol“ Kraslice, MŠ
„Zum Friedefűrsten“, MŠ „Sonnenschein“,
MŠ „Kids’s & Co“, MŠ „Zwoticher
Waldwichtel“.
Hrálo se systémem každý s každým. Loňské
vítězství jsme sice neobhájili, ale opět děti
prožily výbornou atmosféru turnaje.
Poděkování patří panu M. Pokornému za
pomoc
při
fotbalových
trénincích.
Děkujeme
také
rodičům,
kteří
mohutně
povzbuzovali
hráče. Tato akce
se
konala
s
finanční
podporou Českoněmeckého fondu
budoucnosti.
Kolektiv
MŠ
Barvička

Výprava k Rotavským
varhanům
Na čtvrtek 27. dubna
jsme
naplánovali
výpravu k Rotavským
varhanům. Naším cílem
bylo přiblížit dětem
z partnerské školy Sonnenschein naši
krajinu. Rotavské varhany určitě patří
k zajímavým místům našeho regionu.
Původně jsme při plánování měli obavy,
aby nebylo na výpravu příliš horko.
Nikoho z nás nenapadlo, že koncem
dubna půjdeme v teplém oblečení a
v čepicích a budeme se obávat, aby nás
nepřekvapily sněhové přeháňky. Chladno
sice bylo, ale nepršelo ani nesněžilo. Už

na
začátku
cesty
jsme
v Růžovém údolí obdivovali klikatící se
potůček. Cestou jsme počítali ptačí budky
– skončili jsme na čísle 22.! Zastavili jsme
se u „Rotavských sluňáků“. Bohužel se
netřpytily, sluníčko bylo schované za
mraky. Míjeli jsme „kaolínové jámy“ –
zvláštní dolíky byly plné vody. Pak už nás
čekaly varhany. Své překvapení děti ani
učitelky neskrývaly. Varhany na ně
zapůsobily. Děti hned zajímalo: „Kdo to
tam tak naskládal?“. Po svačině, která
mimochodem v přírodě moc chutnala,
jsme vyrazili zpět. Těší nás, že naše
partnerství přináší mimo jiné poznávání
krásných koutů Krušných hor. Tato akce
se konala s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička
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ZŠ Dukelská
JOHN AND MARY
neboli Jeníček a Mařenka - se vydali do lesa na
strawberry - jahody. Pobíhali po lese, až se lost ztratili a museli hledat light - světýlko. Cestou
káceli trees - stromy , vyhnuli se nuclear power
station – atomové elektrárně, potkali opilého
woodman - dřevorubce, až došli k perníkové
little house - chaloupce. Při mlsání ginger bread perníku je nachytala babizna a ta je pustila, jen
když zodpověděli five questions – pět otázek.
Naštěstí znali správné answers – odpovědi, a tak
jim ježibaba ukázala cestu home – domů.
Děti si užily nejen velikou legraci, ale i napětí a
ani nepoznaly, že se učí angličtinu. Až teprve po
divadle se chlubil jeden druhému, čemu všemu
rozuměl.
Mgr. Šárka Kuzebauchová
A jak divadlo zhodnotily děti?
Divadlo se mi moc líbilo. Bylo velice legrační a i
podle života, a to mně překvapilo.
Jeníček a Mařenka jsou sourozenci a snad každí
sourozenci se hádají. Všechny postavy byly
krásně promyšlené. Například ta ježibaba říkala:
„To není motorová pila, to je moje kabelka“ a
další vtípky.
No zkrátka, divadlo bylo krásné.
A na závěr nám Mario nabízel hračky, ale neřekl
cenu ani telefonní číslo. Anežka Riedlová III.B
Mně se představení John and Mary líbilo.
Myslela jsem, že představení bude celé hrané
v angličtině, ale bylo hrané v angličtině i
v češtině.
Bylo srandovní, hlavně hlášky, třeba: „Pokud
zavoláte do deseti minut, dostanete i opilého
dřevorubce.“ Nebo: „Vykopni ty dveře, vždyť
jsou z perníku.“
Prostě, bylo to hezké. Klárka Bartošová III.B

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ
Jaké bude počasí? To věděly rosničky z naší třídy.
Zítra jasno, ale v neděli déšť a mráz. V Praze 5
oC, v Brně 10 oC, v Kraslicích velká zima.
Předpověď se neomezila pouze na naši
republiku. Že v Americe bude tornádo a v Africe
horko, nás upozornili meteorologové – kluci. …
a pro lepší zapamatovatelnost se rosničky
předvedly i ve vhodném oblečení pro daný den.
V televizi by nás tato předpověď jistě obohatila.
Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 4.B

Jarní výstava
Jaro je tu! Sluníčko příjemně hřeje a zručné ruce
šikovných dětí i dospěláků vyráběly výtvory na

konala od 30.března do 1. dubna v kulturním
domě.
I my jsme se šli na výstavu podívat. Byla plná
krásných věcí i pestrých barev. Obdivovali jsme,
jak jsou tvůrci šikovní, jaké mají nápady. Také
jsme si koupili nádherné jarní dárečky.
Mgr. Edita Janková, tř.uč. III.B

Do vroucí vody jsme vsypávali čarovné býlí
(dobromysl, voňavý rmen, andělský kořen,
devětsil, vonný klas, štědřenec, stříbrník,
voněkras). Hotovým lektvarem jsme potřeli rty a
olízli je. Tím se prý kouzlo probudilo.
Takže … až se nám bude vše dařit celý rok, je
jasné, že jsme dobře čarovali.
čarodějnice Bludimíra, 4.B

Jak vyrobit sýr
Od kterých zvířat můžeme získat mléko? Co
všechno z mléka můžeme vyrobit? Kolik žaludků
má kráva a jak se jmenují? Na všechny otázky
jsme získali odpovědi na školním statku v Chebu.
Děti byly velmi šikovné a pečlivě poslouchaly
všechny informace. Společně jsme si jeden
výrobek z mléka zkusili sami vytvořit – sýr. Práce
se nám všem podařila a maminkám a tatínkům
jsme odvezli domů vzorek na ochutnání. A jak
jsme sýr vyrobili? To je tajemství.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

Návštěva ekocentra v Chebu –
2. A, 2. B
Dne 30. března jsme opět navštívili ekocentrum v
Chebu, tentokrát se dvěma programy – „Babka
kořenářka“ a „Zasadit chleba.“
Ellen Vicanová: „ Uvařili jsme čaj ze šípku,
meduňky, máty, šalvěje, podbělu a kopřivy.
Vyráběli jsme mastičku z měsíčku. Měsíček byl 14
dní v oleji. Do mističky jsme dali 3 kapky tohoto
oleje, přidali jsme 2 plátky včelího vosku a
rozpustili. Nechali jsme to ztuhnout. Moc se mi
na farmě líbilo.“
Nella Zámková : „Hned, jak jsme přijeli na
ekofarmu, všimla jsem si záhonů s kytkami. Na
záhonech rostly okrasné sedmikrásky, fialové
krokusy a macešky. Venku byli zvířata. Uvařili
jsme si čaj z bylin a osladili ho medem.“
Matyáš Šimeček: „ Nejvíc se líbilo vyrábění
mastičky. Potom bylo hezké, jak jsme hladili
zvířátka. Čaj z bylin byl také dobrý. Moc hezký
výlet.“
Ondra Kozumplík: „Byli jsme na farmě kvůli
chlebu. Ten se vyrábí z 5 lžic hladké mouky, 4 lžic
vody, trošku kmínu, soli a droždí. Potom jsme
dali chleba vykynout, pak na 20 minut do trouby
upéct. Když jsme ho vyndali, potřeli jsme ho
solenou vodou a znovu dali do trouby. Když
vystydl, snědli jsme ho. Byl výborný, doma jsem
si ho udělal znovu.“
Ondra Scherbaum: „ Na ekofarmě jsme pekli
chleba. Zkoušeli jsme si umlít mouku z obilí mezi
dvěma kameny. Bylo to super, rád by ch tam jel
znovu. Lidi, jeďte tam taky.“

Velikonoční jarmark
V pátek 7. 4.
2017 se v ZŠ
Dukelská konal
Velikonoční
jarmark. Co bylo
jeho cílem? Aby
se lidé sešli, užili
si
hezké
odpoledne
a
ocenili práci dětí,
které si pro ně
připravili spoustu
zajímavých
výrobků. Koupí
těchto krásných
věcí
mohli
podpořit kočičí
útulek
Konec
toulání a dravce
ze záchranného
spolku Drosera.
Někteří z nás
vyráběli i doma a
své „zboží“ pak hrdě prodávali u stánku. Za
odměnu jsme dostali od paní učitelky diplom.
Žáci 1. A

V LESE
Dnes jsme s naší třídou poznávali les. Učili jsme
se mu naslouchat. Jak ptáci v korunách zpívají,
hučí potok a šumí stromy. ….
Moc mne to poučilo a bavilo. Určitě se do lesa
zase podívám.
(Martin Nekoranec, 4.B)
… pak jsme začali hledat nějaké brouky a dávali
do kelímků, kde jsme si je mohli pěkně
prohlédnout. Paní Dvořáková nám je pomohla
určovat, jak si je máme zařadit, jestli jsou to
brouci, kteří žijí v zemi, nebo v kůře stromů.
Tato hodina se mi velice líbila. Dozvěděl jsem se
mnoho nového o živočiších, kteří jsou sice malí,
ale pro přírodu užiteční. Moc paní Dvořákové
děkuji a těším se na další hodinu v přírodě.
(Ondřej Široký, 4.B)

… já jsem chytla křižáka a šneka. Měli jsme
hledat i nějaké stopy po zvířatech. Za stopu jsme
ČARODĚJNÉ ČAROVÁNÍ
našla bobek.
Projít čarodějnickou výukou není vůbec žádná Moc jsem si to užila, bylo to skvělé a moc děkuji
legrace. Museli jsme se spojit celá třída, za tento den.
( Klára Kerulová, 4.B)
abychom zvládli všechna kouzla. To nejdůležitější
a nejtěžší kouzlo na nás čekalo při vaření
lektvaru pro zdaření plánů. Muselo se u něj říci … prohlíželi jsme si všechny živočichy, které našla
mocné
zaklínadlo
a
dodržet
všechny celá naše třída. … při tom mi vlezli dva brouci na
čarodějnické rituály – stáli jsme v magickém nohu, to mi moc příjemné nebylo, jinak vše
kruhu, potřikráte jsme vzývali sílu všech čtyř ostatní bylo krásné! Dnešní hodina přírodovědy
byla nádherná. Moc děkuji paní, která nám vše
živlů:
ukázala a vysvětlila. Moc jsem si to užila.
Vzývám
sílu
vody
a
sílu
vzduchu,
popřejte
přání
téma „Jaro“. Jejich um a dovednost si mohl
(Kristýna Kerulová, 4.B)
mému sluchu. Dej, sílo ohně, dej, sílo země, ať
každý prohlédnout na jarní výstavě, která se
vaše moc spojí se ve mně. …

str. 6

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Jarní výstava v DK

Pohádkáři ze 3. A

Ve dnech 30.3.
– 1.4. jsme
společně
s obyvateli a
návštěvníky
Kraslic mohli
navštívit Jarní
výstavu, která
se již tradičně
konala v Domě
kultury
Kraslice. Žáci naší školy se na ní také podíleli, a
tak jim samozřejmě udělalo radost, když viděli
své výtvory. Obdivovali jsme také výstavky
ostatních škol a školek, umění háčkování,
paličkování, drátkování, keramiku a další výtvory
nesmírně šikovných rukou. Výstava se všem moc
líbila.
Mgr. D. Roková Vázlerová

V měsíci březnu, který je tradičně Měsícem
knihy, jsem se věnovali pohádkám.
Nejdříve žáci luštili Pohádkový kvíz, ve kterém
odpovídali na otázky týkající se známých
pohádek. Většinou odpověděli správně a
dokázali, že o Zlatovlásce, Smolíčkovi, Sněhurce,
Jeníčkovi a Mařence nebo Popelce ví téměř vše.
Pak nás ale napadlo, jak by to vypadalo, kdyby
v těchto pohádkách byla správná některá ze
špatných odpovědí v kvízu, a jak by to vypadalo,
kdyby Jiříkovi při poznávání Zlatovlásky
pomáhala hruška nebo zlaté rybky, Smolíčka
z chaloupky unesly zdravotní sestry nebo oživlé
brambory a podobně. A tak děti napsaly vlastní
verze známých pohádek. Musím konstatovat, že
je psaní a vymýšlení velmi bavilo a ještě větší
zábava nastala, když si navzájem své pohádky
předčítali. Nakonec jsme v tajném hlasování
vybrali pohádky, které se nám zdály nejzdařilejší.
Všechny pohádky získaly alespoň jeden hlas,
takže všichni spisovatelé došli uznání. A kdo
dostal nejvíc hlasů? Nejlepším pohádkářem 3. A
se stal Kubík Šolc, jehož pohádka o Zlatovlásce,
kde Jiříkovi pomáhala kouzelná hruška, se nám
zdála nejzajímavější. Velmi jsme se také pobavili
u pohádky Terezky Kopecké, ve které Budulínka
unesly oživlé brambory do hlíny a tam musel jíst
žížaly, brouky a drobný hmyz, nebo Adélky
Králíčkové, která také do své pohádky použila
oživlé brambory, anebo Vládíka Štorkána, kde
zlostná veverka chtěla unést Jeníčka a Mařenku,
ti však chodili do juda a je vám jasné, jak to
s veverkou dopadloJ.
Všem se tvoření moc líbilo a určitě ještě někdy
nějakou pohádku nebo příběh vymyslíme.
Za 3. A Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Březen v MŠ
Na jedné z našich každodenních vycházek jsme
podnikli výšlap ke krmelci. Chtěli jsme dát
zvířátkům něco na přilepšenou a tak, kdo měl
doma tvrdý chleba nebo nějaké pečivo, nesl ho v
batůžku až ke krmelci. Cesta vedla do prudkého
kopce, tak jsme si pořádně procvičili svaly na
nohách. Žádná zvířátka jsme neviděli, ale
myslíme si, že se schovala a čekala, až jim dáme
to papání, a když jsme odešli, konaly se zvířecí
hody.

Také jsme se byli podívat v 1.B. Třída byla krásně
vyzdobená, prvňáčci seděli v lavicích, paní
učitelka stála u stolečku a mile se na nás
usmívala. Na uvítanou jsme si společně zazpívali.
Prvňáčci nám ukázali svoje učebnice a pomůcky.
Pracovali jsme i s interaktivní tabulí a nakonec
jsme si zahráli slovní fotbal. Už se moc těšíme do
školy.
Navštívili jsme také Městskou knihovnu a
prohlédli si obrázkové knížky pro děti. Paní
knihovnice si s námi povídala, k čemu slouží
knihovna, také nám prozradila, že v naší
knihovně je přes 9000 knih. Byla to krásná
návštěva, určitě se půjdeme do knihovny podívat
O krále dějepisu
s maminkou a půjčíme si nějakou knížku domů.
Dne
4.4.
2017
se na naší škole uskutečnila soutěž
L. Gabčová
O krále dějepisu. V tomto roce byly otázky
Vynášení zaměřeny na letopočty končící sedmičkou v
časovém rozmezí 1907-1997. Do soutěže se
Morany
přihlásilo celkem 22 žáků, kteří jsou ze sedmých,
Žáci 1. stupně osmých ročníků a také z deváté třídy. Soutěžilo
společně s dětmi se formou testu. Do příští soutěže nám
z MŠ dali v pátek bude vládnout schopný panovník Filip I., protože
31.3. vale paní právě Filip Hubl z deváté třídy obsadil první
Zimě.
Vynášení
Morany podtrhlo
krásné
počasí,
které
umocnilo
jarní atmosféru.
Mgr. L. Semrádová

Po stopách spisovatelů
V březnu se naše CK vydala po stopách
spisovatelů našich oblíbených knih. Snažili jsme
se zjistit, odkud pochází a poodhalit zajímavosti
z jejich života. Ty nejoblíbenější knihy představila
výstava ve školní jídelně.
Mgr. V. Habartová

místo. V těsném závěsu za ním se umístili Marcel
Schöttner také z deváté třídy a Václav Kořistka z
osmé třídy. Chtěla bych také pochválit Žanetu
Uhlíkovou, která obsadila čtvrté místo se ztrátou
pouhého jednoho bodu. Příští rok se otázky
budou týkat vzniku Československa. Proč asi?
Mgr. M. Bladská

Okrskové kolo ve vybíjené
V úterý 11. 4. se konalo v kraslické sokolovně
okrskové kolo ve vybíjené. Naše družstvo,
složené z chlapců a dívek 4. a 5. tříd, nastoupilo
proti družstvu ze ZŠ Dukelská. Po několika
odehraných utkáních jsme nad soupeři zvítězili a
zajistili si tak postup do okresního kola, které
proběhne po velikonočních prázdninách
v Sokolově.
Mgr. J. Grussmannová

Exkurze do Prahy
Exkurze začala ve čtvrtek 6.4. ráno odjezdem od
školy. První naší zastávkou byla návštěva Muzea
voskových figurín Grévin. Tam jsme se setkali se
světoznámými spisovateli, vědci, zpěváky, herci,
malíři nebo i s Karlem IV. a Janem Husem.
Dokonce jsme si pořídili fotky s Krtečkem,
Spejblem a Hurvínkem. Na konci prohlídky jsme
si každý vytvořili svou voskovou figurínu.
Poté jsme měli čas projít si Prahu. Viděli jsme
Staroměstskou radnici, Prašnou bránu a při cestě
do Holešovic jsme se stavili v Letenských sadech,
kde jsme si vychutnali neuvěřitelný výhled na
celou Praha.
Na výstavišti probíhala Matějská pouť, a tak jsme
navštívili atrakce. Poté nás čekal hlavní cíl naší
cesty – návštěva skvělého muzikálu Ples upírů v
Music hall Goja, který nás bavil a všichni jsme si
ho chválili.
Celodenní výlet jsme si všichni užili. Za vše
děkujeme Bc. Natálii Luhovské, čerstvé mamince
(moc jí blahopřejeme), která pro nás exkurzi
uspořádala, a Mgr. D. Brodníčkovi i Mgr. J.
Kubátovi, kteří nás doprovodili. Velké
poděkování patří i Městu Kraslice, které v rámci
grantového systému naši exkurzi podpořilo
finančně.
Natalie Müllerová, 9. třída

Zápis do 1. tříd
Ve
středu
12. 4. 2017
se otevřely
brány naší
školy
budoucím
prvňáčkům.
Děti plnily
úkoly
týkající
se
zjišťování
úrovně
školní
zralosti
zaměřené
např. na výslovnost, znalost barev a početních
představ, jemnou motoriku,… Většinu úkolů
plnily na speciální tabulce, kterou nám podle
našich požadavků vyrobili učitelé odborného
výcviku se studenty SŠ.
V závěru na děti
čekal diplom a drobné dárečky. Děti byly
šikovné, a tak se na budoucí prvňáčky už moc
těšíme. Kolektiv 1. stupně

Žáci 1.A v knihovně
Žáci 1.A navštívili ve čtvrtek 20.4.2017 Městskou
knihovnu Kraslice. Knihovnice paní Maštalířová si
pro děti připravila zajímavé povídání a ukázala
jim různé druhy knížek. Na závěr si děti prohlédly
prostory knihovny. Beseda se jim líbila a někteří
se v pátek do knihovny i přihlásili.
Mgr. E. Břízová
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Městská knihovna
Březen 2017 v knihovně
V měsíci březnu navštívilo městskou knihovnu při
různých příležitostech a akcích uspořádaných pro
veřejnost přibližně 1800 uživatelů. Přihlásilo se
celkem 25 nových dětských čtenářů a 6
dospělých. Konala se knihovnická dílna na téma
čtení – recyklace starých knih, které se zúčastnilo
23 děti a 5 dospělých. Dětští čtenáři se při
autorském čtení seznámili se spisovatelem
Janem Opatřilem, který jim četl ze svých knih o
kapříku Metlíkovi. I středečního čtení se
zúčastnilo hodně dětí – poslouchaly ukázky
z knihy Policejní pohádky v podání paní
knihovnice. Měsíc březen pak vyvrcholil akcí Noc
s Andersenem.

18. výstava Kraslice
v Kraslicích
6. – 9. 4. 2017 uspořádala městská knihovna již
18. výstavu Kraslice v Kraslicích. Byla zde
vystavena část expozice Asociace malířů a
malířek kraslic, která sídlí v Libotenicích a má zde
Galerii kraslic. Na výstavě byly k vidění kraslice
zdobené tradičními technikami, mezi které patří
zdobení dužinou jezerní sítiny, voskový reliéf,
vosková batika, zdobení slámou a škrabané
kraslice. Součástí výstavy byly praktické ukázky
tradičního zdobení kraslic některými členy
Asociace a dále zdobení perníčků, výroba
dekorací z kukuřičného šustí, pletení pomlázek,
v neposlední řadě také přehlídka výrobků
zdravotně postižených z chráněných dílen
Zdraposo Sokolov. Asociace také jako každý rok
měla k prodeji své vlastní výrobky a samozřejmě
také mistrovské kraslice. Lidé si na výstavě mohli
prohlédnout i výrobky Domu dětí a mládeže
Kraslice. Děkujeme všem, kteří k nám do Kraslic
přijeli předvádět stará řemesla a snaží se tak o
zachování lidových tradic našich předků.

Křest knihy Milana Hlouška
19. dubna 2017 se v Městské knihovně konal
křest knihy Letní dny bez konce. Milé povídání se
zástupci nakladatele se hezky protáhlo. Téměř
padesát návštěvníků a čtenářů knihovny si mohlo
knihu nechat podepsat od autora. Příjemný
večer byl zakončen symbolickým pokřtěním
knihy vodou z řeky Svatavy. Knihu si můžete
půjčit v Městské knihovně nebo zakoupit
v Kulturním a informačním centru.

Knížka pro prvňáčka
V rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro
prvňáčka 2016/2017 navštívili knihovnu žáci
prvních tříd 2. ZŠ Dukelská Kraslice. Cílem tohoto
projektu je rozvoj čtenářské gramotnosti již od
první třídy. Společných čtením byla tentokrát
milá knížka Daniely Krolupperové Bubáček. Na
základě poslechu děti plnily jednotlivé úkoly,
např. práce s písmeny, porozumění obsahu
příběhu, vnímání vlastností hlavního hrdiny.
Výtvarně zpracovaly hlavní postavu, obrázky si
pak odnesly sebou do třídy. Odměnou pro ně
bude knížka – původní česká novinka, kterou
nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky
koupit. Letos je to kniha spisovatele Martina
Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie
v Lampálii, kterou děti obdrží ještě s jinými
překvapeními na dalším čtení v měsíci červnu.
Marta Maštalířová

Fotografická soutěž vyhlášená
Městskou knihovnou Kraslice
byla prodloužena do konce
srpna 2017.
Více informací na webu MKK.

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Anglická představení
John and Mary je českoanglické představení pro
žáky 1. stupně na motivy pohádky Jeníček a
Mařenka.
„Bylo to o zbrusu nových robotech, kteří se
jmenovali John a Mary (Jeníček a Mařenka). Byla
to moderní Perníková chaloupka. V představení
bylo hodně legračních scének, z nichž
nejvtipnější bylo, když John kácel strom
motorovou pilou. Moc se mi to líbilo, bylo to
hezké.“ Václav Janota, 5. B
Peter Black – A New beginning
Dům kultury v Kraslicích žil již od rána čilým
ruchem. 14. března 2017 k nám do Kraslic opět
přijeli herci z Divadelního centra se svým
představením v anglickém jazyce. Představení
Peter Black, které žáci viděli v loňském roce, se
všem velmi líbilo, a proto jsme přijali nabídku na
pokračování s názvem „Peter Black 2 A new
beginning. Toto představení bylo určeno žákům
2. stupně.
Divadelní centrum nás nezklamalo. Žáci přijali
obě představení s nadšením, o čemž svědčil
jejich velký zájem a hojná účast. Spolupráce
s Divadelním centrem byla opět vynikající –
připravená cvičení před a po představení byla
pedagogům opět včas doručena. Podle náznaků
v těchto cvičeních se již žáci těšili a předpovídali,
o čem asi hra bude. Že se jim hra líbila a rozuměli
jí, nám potvrdil dlouhotrvající potlesk na konci.
Hodnocení dospělých a žáků se často liší
spontánností. Několik reakcí žáků závěrem …
6. ročník:
„Divadlo se mi moc líbilo, nejvíc jak rapoval na

střeše.“
„Vtipný bylo, jak pletli angličtinu s češtinou.“
„Byla to opět sranda a jsem ráda, že udělali 2. díl.
Bylo by super, kdyby udělali 3. díl.“
„Bylo to super divadlo, rozuměl jsem skoro
všemu.“
7. ročník:
„Líbil se mi repovací kominík, domov důchodců a
jak na konci zůstal u té slečny.“
„Divadlo bylo o povoláních, o tom, jak se máme
v práci chovat – dobrý.“
„Nejvíce se mi líbilo, jak Peter umýval auto a celé
ho rozbil. A pak děda bouchající do televize.“
„Líbilo se mi, jak tam občas mluvili česky.“
8. ročník:
„Pobavila mě česká slova, která zamíchali do
angličtiny, bylo to třeba gumáky, piškvorky,
montérky aj.“
„Hezký bylo, jak důchodce vybafl na Petera. A ty
kulisy musely dát práce!“
„Bylo to dobré procvičení angličtiny, osobně
bych nic neměnil. Skvělý herecký výkon.“
„Bylo to zábavné a docela ponaučující, docela
jsem rozuměl.“
„Hezký, ale občas jsem nerozuměla. Uvědomila
jsem si, že bych se měla hodně tu angličtinu učit,
protože ji moc neovládám.“
9. ročník:
„Nemám nic, co bych mohl vytknout. Nejlepší
bylo, když pracoval jako kominík.“
„Na představení se mi nejvíce líbil příběh a dialog
mezi osobami.“
„Bylo to vtipné a velmi dobře zahrané divadlo
(samozřejmě, že i ta ženská byla nádherná).“
„Do života mi to dalo, že i když budu mít vše
vystudováno, můžu mít smůlu a nemít práci.“
Zajímavé a upřímné postřehy, že?!
Druhá úspěšná akce tohoto druhu nezakládá
ještě tradici. To nám ukáže budoucnost.
Uspokojivé je, že se představení líbilo a dalo
žákům různé náměty k zamyšlení a že si trochu
„otestovali“ svou angličtinu.
Naše poděkování opět patří Městu Kraslice,
které stejně jako minulý rok uhradilo převážnou
část vstupného. Podpora kulturních akcí pro žáky
ze strany města je hezkou tradicí. Děkujeme.
Za žáky a pedagogy: Mgr. Hana Vlčková

Matematický klokan
V pátek 17.3. proběhla
celostátní soutěž
Matematický klokan. Na naší škole se z 2. stupně
účastnilo celkem 32 žáků. V kategorii Benjamín
(6. a 7. ročník) 3. místo obsadil Šimon Rajtmajer
(7.A) se 75 body, 2.místo Lukáš Perlík (6.A) se 79
body a 1.místo Anna Silvie Hejkalová (7.B) s
úctyhodnými 100 body.
V kategorii Kadet (8. a 9. ročník) dosáhl na
3.místo František Kavúr (9.) se 46 body, 2.místo
obsadila Natálie Müllerová (9.) se 47 body. O
1.místo se dělí Vanessa Vopičková (8.A), Lukáš
Novotný (9.), Eliška Ulrichová (9.) a Petra
Pospíšilová (9.) se 49 body.
V kategorii Klokánek (4. a 5. ročník) soutěžilo 68
dětí. 1. místo obsadila Kateřina Stinglová z 5.A, o
2. a 3. místo se dělí David Kačírek z 5.B a Adéla
Lomozová z 5.A.
Kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídy se zúčastnilo 90
dětí. 1. místo obsadil Jakub Šolc z 3.A, 2. místo
Lukáš Račko z 2.A a 3. místo Veronika Zaspalová
z 2.A.
Všem děkujeme za účast a příští rok na
shledanou.
Ing. I. Germušková, Mgr. J. Trnková

Sportovní zprávy
Reporty ze zápasů „A“
týmu
Slušný výkon na lídra nestačil!
SK Kraslice-fotbal : 1.FC Karlovy Vary „B“ – 2:6
(1:2).
První domácí zápas jara a pěkné počasí přilákalo
na náš stadionek skvělých 156 diváků. Náš tým
přivítal vedoucí celek soutěže, od kterého na
podzim obdržel náklep 9:2.
Snaha o nezopakování úvodu z podzimního
utkání (obdrželi jsme branku po 8 vteřinách)
vzala za své hned ve druhé minutě, kdy chtěl
Šalda posunout míč hlavou k brankáři Svobodovi,
přitom ale nechtěně „namazal“ hostujícímu
Šupíkovi, který s přehledem zakončil – 0:1. Tento
stav našimi hráči otřásl a Vary diktovali hru.
Především kolmé přihrávky za obranu nám dělali
problémy. Po jedné z nich utekl po pravém křídle
Lattisch a nedal Svobodovi šanci – 0:2. Nutno říci,
že hosté měli spoustu dalších šancí, které buď
nedotáhli nebo je skvěle vychytal Svoboda.
Zhruba po půl hodině hry se nám podařilo snížit,
když se po pěkné kombinační akci před
pokutovým územím soupeře dostal míč ke
Schwarzovi, který krásně levačkou uklidil míč
k tyči – 1:2. To naše kluky nakoplo a najednou se
hra velmi vyrovnala a začali přicházet naše další
šance. Bohužel ani z těch největších tutovek,
které měli Salay, dvakrát Dočkal, který šel
dokonce sám na brankáře a Procházka jsme nic
nevytěžili a tak první půle skončila 1:2.
Jak jsme výborně zvládli konec prvního poločasu,
tak začátek druhého byl hrůzostrašný. Nejprve
ve 47 minutě hosté zvýšili z takové penalty
nepenalty (něco podobného jako večer v derby
kopala Slavie proti Spartě) a ještě v té samé
minutě utekl po křídle hostující záložník, který
předložil Šupíkovi před odkrytou branku a ten se
nemýlil – 1:4. Domácí však nesložili zbraně a
snažili se dál bojovat. Vyplatilo se a snížení
přinesl individuální akcí a přízemní střelou k tyči
Salay. Následné minuty patřili jednoznačně
našemu celku, ale nedařila se finální fáze a nebo
jsme zklamali v zakončení. A tak to byli naopak
hosté, kteří opět navýšili svůj náskok, když se
Slakoper krásně trefil z 25 metrů. Do konce
zápasu se hosté trefili ještě jednou po překonání
našeho ofsajd systému. V závěru zápasu měli
v našem týmu ještě velké šance Grunt a
Štěpánek, ale také potvrdili naší slabinu v tomto
zápase a tou jednoznačně bylo neproměňování (i
ložených) šancí.
Sestava: Svoboda – Lomoz, Studeník, Šalda –
Müller (79´Nekoranec), Schwarz, Berdych
(64´Grunt), Procházka, Palocsányi (80´Seidl) –
Dočkal T., Salay (84´Štěpánek)
Pouze jedna půle nestačí!
FK Loket : SK Kraslice-fotbal – 4:1 (0:1)
Ve třetím kole jsme zajížděli na horkou půdu
Lokte, který má na jaře výbornou formu a tudíž
byl favoritem.
Začátek utkání ovšem překvapil domácí a asi i
naše hráče. Po 4 minutách byl totiž důrazný
Šiman, utekl obraně a přehodil brankáře – 0:1.
S domácími hráči to evidentně otřáslo a náš tým
byl následující minuty lepší. Postupně domácí
hru vyrovnali a začali se nebezpečně dostávat
před Svobodu. Ten ale několika výbornými
zákroky náš tým podržel, a když už ho domácí
překonali, tak dvakrát výborně zasáhl Studeník,
který zabránil „jistým“ gólům. Ke konci poločasu
jsme si vytvořili dvě výborné šance, ale Šiman
trefil jen střed branky a Schwarz nepálil důrazně.
Do kabin se tak šlo za pro nás příznivého stavu.
Druhý poločas jsme chtěli zahájit lépe než
v předchozím kole, to se ale nepovedlo. První
šanci domácí ještě neproměnili, napodruhé už
ale ve 48 minutě Kolesnáč utekl naší obraně a

překonal Svobodu – 1:1. O chvíli
později byl za nesportovní chování
vyloučen domácí Šťastný a tak domácí
dohrávali v deseti hráčích. Paradoxně
to ale byla pro domácí spíše výhoda.
V 61 minutě prošel domácí útočník do
našeho vápna a tam ho na hraně
faulu odzbrojil Dočkal. Bohužel byla nařízena
penalta, kterou Faber s přehledem proměnil.
Když v 75 minutě po odmávaném, ale
neodpískaném ofsajdu zvýšil na 3:1 opět Faber,
bylo po zápase. Naši hráči se už na nic nezmohli.
Za zmínku stojí alespoň volný přímý kop
Studeníka z dobrých 30ti metrů, který jen těsně
přestřelil. V závěru zápasu ještě dovršil po
samostatné akci svůj hattrick Faber a stanovil tak
konečné skóre 4:1.
Sestava: Svoboda – Šalda (46´Doboš), Studeník
©, Dočkal R. (71´Seidl) – Lomoz, Schwarz,
Berdych, Palocsányi – Nekoranec (51´Štěpánek),
Grunt, Šiman
Aprílové počasí přineslo první výhru!
SK Kraslice - fotbal : TJ Jiskra Plesná – 3:2 (3:1)
V dalším domácím zápase se na našem hřišti
představil předposlední tým z Plesné. Počasí si
na hráče přichystalo různá překvapení, od
Mallorky po Sibiř se střídalo každou chvíli.
Základní sestava našeho mužstva doznala změn,
když kvůli zranění ze zápasu v Lokti nemohli
nastoupit Studeník ani Šalda. První jmenovaný se
ujal funkce asistenta a ten druhý se místo balonu
chopil bubnu a společně s dalšími zraněnými a
příznivci udělali bouřlivou atmosféru.
Začátek zápasu patřil domácím. Již v šesté
minutě se po krásném centru Salaye do balonu
položil Grunt a rozvlnil síť – 1:0. Poté jsme stále
měli mírnou převahu, avšak chyběla větší
přesnost přihrávek. Hosté postupně hru
vyrovnali a v podstatě z první vážnější šance
vyrovnali i skóre. Po faulu R.Dočkala na hranici
vápna se z přímého kopu trefil hostující kapitán
Votruba, když Svobodovi v bráně domácích
propadl balon těsně pod rukou. Naštěstí chvíli na
to ve 23 minutě byl důsledný ve vápně Müller a
po chybě brankáře dotlačil míč do sítě – 2:1. To
ovšem nebylo v prvním poločase vše. Průnik
Berdycha zastavili hosté jen za cenu faulu a
z nařízené penalty se Salay nemýlil – 3:1.
Do druhé půle jsme šli s odhodláním především
chytit úvod. Bohužel se to nepovedlo a ve 48
minutě se z nepřímého volného kopu trefil opět
Votruba, když přízemní střelu nešťastně tečoval
ve zdi stojící Grunt a Svoboda neměl šanci.
Bohužel to hosty nabudilo a domácí trochu
srazilo. Navíc v poločase musel vystřídat
Berdych, který měl po jednom ze soubojů lehký
otřes mozku a musel na vyšetření do nemocnice.
Naštěstí to nebylo nic vážnějšího a ještě večer se
za námi vrátil. Bohužel jeho nepřítomností na
hřišti trpěla naše hra, když jsme přišli o střed
hřiště. Hosté se až příliš často a snadno dostávali
k naší brance. Naše obrana včele s brankářem
Svobodou však držela naděje na dobrý výsledek.
Ve druhé půli jsme moc šancí neměli a tu
největší zahodil Müller, když z dálky netrefil
odkrytou branku. Hosté se až do konce zápasu
snažili o vyrovnání, což se jim i pár minut před
koncem povedlo, naštěstí pro nás z ofsajdu a tak
zápas skončil naším vítězstvím 3:2.
Sestava: Svoboda – Dočkal R., Procházka ©,
Schwarz (64´Nekoranec), Šiman – Lomoz,
Berdych (46´Doboš), Palocsányi (84´Seidl) –
Grunt (56´Dočkal T.), Salay, Müller
Dolní Rychnov naděloval i po Velikonocích!
SK Dolní Rychnov : SK Kraslice - fotbal – 8:3 (3:1)
V sobotním dopoledni jsme zajížděli na horkou
půdu Dolního Rychnova. Ve velmi nevlídném
počasí nám domácí uštědřili slušnou lekci a my
odjeli s nadílkou.
Úvod zápasu byl celkem vyrovnaný, avšak již po 9
minutách udělal v rozehrávce chybu kapitán
Procházka, domácí šli do rychlého brejku a po
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centru ze strany zavěsil hlavou
domácí Kalabza. Bohužel chvíli na to
přidal druhý gól po samostatném úniku Křenek a
zvýšil na 2:0. Naštěstí o chvíli později snížil Salay
a nám se hned lépe dýchalo. Ovšem nadále byli
domácí o trochu lepším týmem, ale Svoboda
v bráně držel naše naděje. Když se zdálo, že hru
vyrovnáváme, dal Křenek svůj druhý gól a zvýšil
tak na 3:1.
Co napsat o druhé půli fakt nevím. Snažili jsme
se, ale branky dávali domácí. Nejhorší byla pasáž
zápasu mezi 60 a 70 minutou, kdy nám domácí
dali hned 4 branky a zvýšili náskok na hrozivých
7:1. Postupně dali branky Křenek, Vůjtěch, opět
Křenek a Peterka. Až poté se podařilo Salayovi po
akci Dočkala snížit. Do konce zápasu padly ještě
dvě branky, na každé straně jedna, a tak zápas
skončil vítězstvím Dolního Rychnova 8:3.
Sestava: Svoboda – Procházka L. (72´Doboš),
Studeník, Schwarz, Šalda – Müller (46´Seidl),
Procházka T. ©, Palocsányi (64´Nekoranec) –
Grunt (73´Nekoranec), Salay, Dočkal

Nadcházející domácí zápasy
našich týmů
A tým:
NE 28.5.2017 14:00 Kraslice—Kr. Poříčí B
Starší žáci:
SO 27.5.2017 10:00 Kraslice/Rotava—N. Sedlo/
Loket
SO 3.6.2017 10:00 Kraslice/Rotava—Habartov
Mladší přípravka:
NE 28.5.2017 10:00 Kraslice—Krajková
NE 11.6.2017 10:00 Kraslice—Vintířov

Výsledkový servis
A tým:
26.3.2017 Kynžvart : Kraslice 0:0 (PK 5:4)
2.4.2017 Kraslice : 1.FC K.Vary B
2:6
9.4.2017 Loket : Kraslice
4:1
16.4.2017 Kraslice : Plesná
3:2
22.4.2017 D.Rychnov : Kraslice
8:3

Starší žáci:
1.4.2017 Habartov : Kraslice/Rotava
22.4.2017Kraslice/Rotava : Svatava

0:5
7:3

Mladší přípravka:
16.4.2017
N.Sedlo : Kraslice 9:5
23.4.2017
Kynšperk : Kraslice 3:6
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Nabízím pár moudrých pohledů:

Sv.Augustin: Jako je kořenem všeho zla
SEBELÁSKA, je kořenem všeho dobra LÁSKA. Bez
této
lásky
je
boháč chudý a
s ní
je
chudák bohatý! Co slavíme o velikonocích?
Ježíšovu sebelásku – nebo lásku obětující se za
nás? Když tedy přijmu tuto jeho lásku v jeho
OBĚTI na kříži, stávám se bohatým, bez ní jsem
chudý. Tato oběť NENÍ POSLEDNÍ skutečností, ale
cenou za moji SPÁSU (život se i po smrti změní –
v život VĚČNÝ).
Oplácet dobro zlem je ďábelské! Oplácet zlo
zlem je pudové. Oplácet dobro dobrem je
lidské. Oplácet zlo dobrem je božské! To zažil náš
Pán: za odsouzení, bičování i smrt nám nabízí
ODPUŠTĚNÍ. To je výzva: a z naší strany očekává
VÍRU, LÍTOST a DŮVĚRU v pravdivost jeho slov.
On není LHÁŘ! On je pravda sama! Takže uvěřit
v něho není bláznovství!

Radost ze splněného přání, které
má své pokračování!

Po ozvučení interiéru rotavského kostela, které si
před zpovědí vyzkoušela i Anna Marešová, která
více než 2 měsíce chyběla pro nemoc, máme díky
velké šikovnosti Josefa Babky z Bublavy poraženy
všechny stromy po pravé straně tohoto
chrámu! 34 kmenů; leží tam jak složené sirky!
Pomohl mu náš Pán a příhodný vítr. Kéž
dopadnou dobře i další akce: odvoz silných
kmenů, rozdrcení větví, náš úklid (shrabání
větviček a jehličí) pak i výsadba malých smrčků.
Z vašich účelových darů a sbírek je vše uhrazeno i
díky 20 tis. Kč z rozpočtu Města Rotavy.
18.04. začala dlouho očekávaná oprava fasády
fary v Oloví. Kéž se dílu daří a budeme moci
touto formou za měsíc oslavit dobrotivost naše
Pána.
Rozpočet je na více než 102 tis. Kč. K dnešnímu
dni máme cca 53.450 Kč (10 tis. Kč od Města
Oloví, od 2 dárců – 30 tis. a 10 tis. Kč atd.).
PROTO vás moc prosím, pokud chcete dát
jakýkoliv
dar
či
příspěvek
pro
naši
farnost, směřujme vše na 2 akce: kapli v Oloví a
střechu
pravé
boční
lodi
kostela
v Kraslicích (rozpočet na 500 tis. Kč)! K této akci
se vrátíme, až započne oprava firmou Hrách.
Pro vysvětlení: s novým biskupem přišlo i mnoho
změn. Mezi ně patří tzv. solidarita v nedostatku.
Ve skutečnosti to znamená, že naše farnost na
plzeň. biskupství za rok 2016 odvede 10%
z ročních sbírek ve výši 13.129,-Kč a 10% z darů
ve výši 12.411,-Kč. Navíc se odvede záloha na rok
2017 v poloviční výši. PROTI tomu není odvolání!
To je ta solidarita v praxi. My si naříkat
nemůžeme, protože nám v rámci solidarity
rodáci ze SRN během minulých let dali obrovské
částky. Existuje však jedna výjimka a tím je
biskupstvím schválená účelová sbírka na určitou
akci. Jak mne znáte, vždy plně využívám všech
možností a řekl bych i nemožností, jak na to!
Mne ani tak nezajímá NATO, jako toto! Pro
letošní rok nám schválili tři účelové sbírky:
Ozvučení kostela v Rotavě, Fasádu fary Oloví a
Výměnu krytiny boční lodi kostela v Kraslicích. 1.
je
ukončena,
další
pokračují! Z těchto
účelových darů a sbírek se NIC na biskupství
neodvádí!! Proto vás všechny PROSÍM o řešení
viz nahoře (vše dáme na 2 zbývající akce). Pro
příští rok pak budeme hledat spolu
s ekonomickou radou farnosti nejnaléhavější
prioritu! Snad mi věříte! A proto už
předem: Zaplať Pán Bůh za každý i sebemenší
dar!

neuhlídali Vzkříšeného Ježíše, zato policisté
díky Bohu uhlídali nás! Ve Stříbrné po mši sv.,
jako každoročně, i letos pro nás Věra S. připravila
pohoštění (velikonoční nádivku, bochánek, čaj,
kávu). Nebylo nás mnoho, pozvali jsme proto
oba hlídkující policisty do kostela k malé
ochutnávce – a oni neodmítli! Bylo to moc hezké
gesto z obou stran. Prohlídli si celý kostel i
uložený a vystavený Betlém ve zpovědnici!
Zcela jiným dojmem působil letošní pohled na
skupinky šlehajících mladíků. Je krásné, že se
oživují starobylé zvyky; nemělo by ale zůstat
pouze u nich. Stejně jako o vánocích, kdy se
nadělují dárky na základě Darovaného Syna
nebeským Otcem, který nepohrdl betlémskou
stájí, tak o velikonocích tentýž Syn nepohrdl
trůnem–křížem, On Král nebe i země. Pokud
zůstane oslava vánoc či velikonoc jen u dárků/u
šlehání/, pak je to zoufale málo! Vždyť i barevná
vajíčka skrývají tajemství! Skrytý život pod
skořápkou v podobě kuřátka, ptáčátka, je obraz
pro živého Krista, který musel „rozlomit bránu
smrti“ a jako živý se ukázat všem učedníkům, tak
i kuřátko musí rozlomit vaječnou skořápku a
ukázat se nejen kvočně, ale i světu! Stává se
nezřídka, že kvočna svým zobáčkem pomůže
skořápku rozbít – a tak i živý Ježíš pomůže svým
vítězstvím nad smrtí k věčnému životu nám!
Toužíme se ukázat na věčnosti nebeskému
světu? Žijme proto podle dobrých rad a příkladu
našeho Pána! Jako o vánocích mnozí objevili
Betlém, který si doma postaví, kéž postupem
času objeví titíž i Boží hrob!

Překvapení

V kapli v Horních Nivách jsem 17.4. zaslechl
otázku: Víte, že umřela paní Křížová? Pohřeb
měla v den, kdy jsme se domlouvali na dnešní
mši. Paní Anna byla první starostkou po něžné
revoluci, její starostí, láskou byla zdejší kaple P.
Marie Pomocnice (Maria Hilf). Byl jsem rád, že
jsme se mohli 17.4. za ni přimluvit u Pána. Mons.
Josef Žák byl často jako traktorista, než šel do
semináře, v rodině Vlasty a Anny Křížových. I já
jsem této ženě zavázán vděčností. Proto ať jí Pán
Ježíš dá klidné odpočinutí v Boží blízkosti. Tím se
i mně dostalo odpovědi: Zbytečná není žádná
mše sv., ať je to kdekoliv!
A protože o překvapení NENÍ nouze, uskutečnilo
se takové na Velký pátek. V ten den se vydalo
několik „poutníků“ z řad baptistů spolu se svým
kazatelem ing. Tomášem P. po krajině na
Kraslicku. První zastávkou byl kostel sv. Jakuba
na Sněžné, poté posloužil jako útulek i kostel sv.
Jiljí v Kostelní. Oba tyto kostely jsou nejstaršími
v naší farnosti. Jistě máme radost, že mohly
posloužit pro chvíli rozjímání. V naší vlasti se
baptisté objevili až koncem 19. stol. O to více
potěší, že se pokusili návštěvou starých chrámů
vrátit ke kořenům křesťanství v tomto kraji. Díky i
oběma bratřím, Josefu H. a Martinovi J., kteří
otevřeli naše svatyně. A tak se bratři a sestry
z baptistického sboru setkali i s námi, protože se
jich dotklo promodlené prostředí, které svou
návštěvou i my stále oživujeme. Kéž se rozjímání
nad smrtí Kristovou změní i v nové oživení v jeho
zmrtvýchvstání! Toto tajemství nekončí smrtí! Na
tu navazuje nový vztah, nový život v boží
blízkosti.
Do třetice: na Hod Boží velikonoční jsem
v jindřichovickém kostele posvětil 2 pozlacená
křídla
svatostánku.
Ta
byla
poničena
bezohlednými zloději. Tak jsme se radovali nejen
my, ale jistě i P. Antonín Vedral SJ, za jehož
působení k tomu došlo. I já jsem v prvních letech
po něžné revoluci na Hořovicku tohle zažil:
bezmoc, vztek a touhu po nápravě. Vzkříšený
Kristus rozrazil brány smrti,
otevřel nám bránu k věčnosti.
A
opravená
dvířka
svatostánku toto krásně
dokreslují. Ať i naše víra je
ryzí, jako je ryzí plátkové
zlato na křídlech
P. pf

Otevřel jsem před tebou
DVEŘE, které už nemůže
nikdo zavřít. (Zjev.3,8)
A přece si je mohu
Na pondělí velikonoční jsme zpívali rytmickou
„zabouchnout“ sám: když
píseň To anděl kámen odvalil. Ve třetí sloce stojí:
„U hrobu stojí samý voják, ti tam drží stráž“ a v Ježíše neuvěřím a hřeším…
Nenech všechno na Pánu,
letos o velikonocích před našimi kostely hlídala
pomoz mu! Jeho smrtí se
venku Policie ČR! Docela trefné! Vojáci římští
otevřela náruč i pro mne!

Nabízím několik pohledů z prožitých
velikonoc:

Římskokatolická farnost
Trochu jiný pohled na květen ……

Ze všech mariánských pobožností patří mezi
nejrozšířenější, nejoblíbenější a nejznámější
májové pobožnosti, které se konají po celý měsíc
květen. Básníci pokládají měsíc květen za
nejkrásnější v roce, měsíc, kdy je již příroda
definitivně probuzena ze svého zimního spánku a
zdraví nás překrásnými květy rozličných vůní a
barev. Měsíc, kdy se i lidské srdce probouzí ze
spánku, zapáleno citem nejkrásnějším – láskou.
Není divu, že již středověcí básníci zdobili Pannu
Marii obrazy převzatými právě z rozkvetlé
přírody a vili věnce kvítků z chvalozpěvů a
modliteb k její cti a chvále. Uvádí se, že již ve 13.
století kastilský král Alfons X. složil ke cti Panny
Marie, Paní máje, oslavnou mariánskou píseň,
která bývá považována za jakýsi pravzor
nynějších májových pobožností a mariánských
májových zpěvů.
Jaký cíl sleduje konání májových pobožností? Za
prvé je to oslava Matky Boží Panny Marie, za
druhé je to povzbuzení k následování jejích
ctností, jakési vybídnutí, abychom kráčeli ve
šlépějích Neposkvrněné, a skrze ni tak došli k
Ježíši Kristu. Velmi krásně to vyjádřil někdejší
apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Giovanni
Copa, když na Svaté Hoře při výročí korunovace
Panny Marie připomenul slova Svatého otce Jana
Pavla II., že lidský život má být cestou
šlechetnosti, obrácení a lásky a že na této cestě v
novém tisíciletí nás doprovází Nejsvětější Panna,
na kterou poukázal jako na zářící jitřenku a
bezpečnou vůdkyni na této cestě. V závěru své
homilie pronesl horoucí přání: „Nenechávejte
Pannu Marii a jejího syna stranou svých životů.
Nikdy! Dávejte našemu Králi a Královně vždy
první místo! Jim patří vždycky čest, sláva,
prvenství a láska. Prchejte vždycky od hříchu.
Buďte stále pokolením, které je blahoslaví na
zemi i na nebi. Milujte Ježíše, milujte Marii, naše
jediné lásky, naše jediné naděje, hleďte stále do
jejich tváří, korunovaných jasem, zářících
milosrdenstvím a láskou.
Je tedy třeba mít neustále na paměti, že jakákoli
mariánská úcta není nikdy odtržena od Boha
Otce, Syna a Ducha svatého. Marie sama byla
přece v první řadě pokornou služebnicí Boží.
JV

Vybrané akce naší farnosti v květnu

27.05. so – 11,00 hod. – Horní Nivy, P. Marie
(Pomocnice)
27.05. so – 14,00 hod. – Kostelní – Maiandacht
mit Hl. Messe (D)
27.05. so – 16,30 hod. – Mezihorská, P. Marie
(Pomocnice)

MŠ B. Němcové
Setkání s dobrovolnými hasiči

Počasí nám přálo na setkání v dopoledních
hodinách v úterý 3. května 2017 s místními
hasiči.
Děti se na toto setkání moc těšily, a tak předem
nakreslily obrázky pro naše hasiče s požární
tématikou.
Po přivítání s hasiči, jsme si nejdříve prohlédli to
velké hasičské auto vybavené různými hadicemi,
pilami, dýchacími přístroji, žebříky a ochranným
oblečením pro hasiče. Nejvíce se dětem líbila
prohlídka vnitřku tohoto velkého auta a
vyzkoušely si také tu velkou hasičskou přilbu. Ale
největší přání se dětem splnilo na závěr, když se
hasiči loučili a
odjížděli
se
spuštěním
světel
a
zvukového
signálu.
Velké
poděkování
patří
našim
dobrovolným
hasičům, že si
našli
čas
a
připravili našim
dětem krásné
dopoledne plné
zážitků.
Kolektiv a děti
MŠ. B. Němcové

Ze života křesťanů
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Slova Božího lze přijímat pouze vnitřním, Blížící se léto nám kromě dovolených
duchovním člověkem, který sytí našeho a prázdnin nabízí mnoho pestrých
ducha. Kdo žije déle s Bohem, tak ví, že každý kulturních a sportovních aktivit. Z každé si
člověk je stvořen k Božímu obrazu, čili nese můžeme odnést příjemný a dobrý zážitek. Ale
obraz „trojjediného“ Boha (Otec+Syn+Duch). z těch programů, které pořádají křesťané po celé
Proto ti, kdo v Boha uvěřili, vnímají člověka zemi, máme možnost si vzít něco navíc. Tím je
jako trojjediného (tělo+duše+duch). Mezi Slovo Boží, které má schopnost dát i nový život.
křesťany je vžitá definice člověka, který je 10. ročník akce Try & Play v Kraslicích bude hostit
duch, má duši a žije v těle. A protože žijeme po čtyři dny některé interprety, umělce,
v čase „pozemském“, tak svá těla živíme kazatele, kterým Slovo Boží změnilo i dalo nový
pozemskými neboli tělesnými pokrmy. Stejně život. Někteří hudebníci tak svá poznání
tak je ale důležité živit svého ducha zhudebnili, ale také jsou ochotni se o svou
(duchovního člověka) pokrmem duchovním. zkušenost podělit jak z pódia, tak i mimo něj,
Mít dobré a zdravé tělo je závislé na dobrém třeba ve stanové hospůdce. Akci odstartuje
a zdravém pokrmu, které tělo přijímá. Stejně tradičně Láďa Křížek, v pátek přijede Kalwich a
tak tomu je s pokrmem duchovním, po session bude i s kapelou Crash. Vše proběhne dle
kterém buď zdravě rosteme nebo nezdravě programu
až
do
nedělní
Bohoslužby.
chřadneme. Na zemi jsou miliony nabídek Fotoprojekcí si připomeneme amátovskou
duchovních pokrmů a ještě více „kuchařů- kapelu „Singing Boys“. Pár písněmi z jejich
výrobců-písmáků“ těch pokrmů. Výběr je repertoáru tak vzpomeneme i s přítomnými
nekonečný, ale jen jeden z nich nabízí skrze muzikanty na Jirku Nápravníka „Mrskoče“, který
svůj pokrm život, a to život věčný. Je to sám nás vloni v říjnu po těžké nemoci opustil. Já
Ježíš, který svá slova nazývá Duchem svatým věřím, že se s ním jednou setkám „tam“ neboť i
a životem, přičemž dodává: „Vše pomine, ale on rád přijímal do svého duchovního srdce Slova
má slova nikdy nepominou, ta zůstávají na života.
František Hanzlíček
věky!!“. Slova Boží
zůstávají
věčná
v těch lidech, kteří
jim uvěřili a kteří se
jimi
(duchovním
způsobem)
denně Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
sytí. Tací lidé mají hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho choBoží zaslíbení, že po
vu ! Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks .
fyzické
smrti
jejich
duchovní vnitřní bytost
Prode j : 18. dubna a 26. května 2017
nezahyne, ale bude žít
věčně v nadpřirozeném
čase a prostoru, „v nebi“.
Proto tak Bůh miloval
Kraslice – u autobus. nádaží – 15.50 hod.
svět, že dal svého
jednorozeného Syna, aby Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
každý kdo v Něho věří
poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
nezahynul, ale měl život
tel.601576270, 728605840
věčný.

Prodej slepiček

„Slova, která vám mluvím, jsou Duch a život…
někteří jim ale nevěří.“ (Ježíš)
Dnes, na rozdíl od dávné minulosti můžeme
svobodně číst Slova Ježíše z mnoha českých
překladů Bible a v několika tisících jazycích. Při
čtení nebo poslechu Bible máme pouze dvě
možnosti, jak slovo přijímat. Buď jej přijímáme
tělesně nebo duchovně. „Tělesný“ příjem
zdokonaluje a naplňuje naši mysl, náš intelekt a
tak se rodí mnoho vzdělaných a studovaných
teologů a učitelů teologie. „Duchovní“ příjem
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ZŠ Kraslice, Opletalova
ZRUČNÝ CHLAPEC
Žáci naší školy se již tradičně i letos
zúčastnili soutěže „Zručný chlapec“, která se
konala dne 6. dubna. Jak název vypovídá,
jedná se o klání dvoučlenných chlapeckých
družstev v manuálních zručnostech. Soutěže
se zúčastnilo celkem pět škol ze
sokolovského okresu a jedna škola
z Karlových Varů. Úkolem letošního
porovnávání dovedností byla výroba budky
pro netopýry. Výroba byla velice náročná
nejenom
po
stránce
truhlářského
zpracování dřeva, ale jednalo se i o práci
s kovem při výrobě náročných pantů pro
konečnou kompletaci výrobku. Naše
dvoučlenné soutěžní družstvo se umístilo na
prvním místě. Žáci byli připravení a pečlivě
na zadané téma trénovali. Měli optimální
podmínky a k dispozici profesionální nářadí
a vybavení školní dílny, které jsme jako
škola získali díky dotačnímu titulu v rámci
projektu „Výzva 57“. Vlastní soutěž se
odehrála v Horním Slavkově v areálu
Odborného učiliště Kounice. Organizátorem
této akce byla ZŠ Horní Slavkov. Je
obdivuhodné, že se najdou nadšení
organizátoři, kteří jsou ochotni podobné
akce pro děti realizovat bez finanční
podpory. Veškeré náklady si školy hradí
samy.
Mgr. Miroslav Hladký

do kraslických ulic bojovat s odpadky po
nepořádných spoluobčanech.
Uklízeli jsme především sídliště Sever a
přilehlé okolí a podařilo se nám nasbírat
neuvěřitelné množství odpadu – téměř 400
kg. Nejvíce jsme nasbírali plastových lahví,
obalů od cukrovinek a dalšího jídla, obalů od
cigaret a plechovek od alkoholu. Během
celé akce měly děti gumové rukavice a byly
řádně poučeny jak chránit své zdraví, a
který odpad mohou sbírat. Za celý učitelský
tým mohu potvrdit, že akce „Ukliďme
Česko“ vzbudila v našich žácích zájem o
problém s odpadky v Kraslicích. Věřím, že
právě tato zkušenost v nich zanechá pocit,
že také díky nim je naše okolí čistější a
mnohem lépe se v něm žije.
Mgr. Iva Sokolová

na hřiště a zpět. Děti si z akce odnesli
drobné dárky v podobě reflexních prvků,
omalovánek či pexesa a spoustu zážitků i
vědomostí. My, učitelé, jsme ocenili skvělou
organizaci akce a především možnost výuky
v terénu, výuky hrou.
Mgr. Martina Bečková

Den ptactva
Jsou to tři roky, co žáci naší školy vyrobili
sadu ptačích budek a rozvěsili je v lese u
vleku. Byl nejvyšší čas zkontrolovat, jestli
jsou budky stále na svém místě. Využili jsme
krásných dní konce března a vyrazili.
S potěšením jsme našli všechny budky na
svém místě a ujistili se, že mají své
nájemníky. Víme tak, že úsilí vložené do
práce na budkách, přineslo své ovoce
Aktivní a Aktivem
V pátek 7. dubna jsme ve škole přivítali
milou návštěvu z kraslického Klubu Aktiv.
Byli jsme seznámeni s nabídkou aktivit klubu
a pozváni k jeho návštěvě. Dostalo se nám i
malé ochutnávky z jeho činnosti v podobě
hudebního
vystoupení.
Všem
třem
zástupcům – Marii Salayové, Janu Jirouškovi
a Štefanu Gabčovi velmi děkujeme. Mgr.
Renata Valenová

MŠ Lipová cesta
DEN S BESIPEM A SLOŽKAMI
IZS

Dne 12. dubna se naše škola zúčastnila
jedinečné akce, kterou pořádalo město
Rotava a na kterou jsme byli pozváni spolu
s dalšími školami z Jindřichovic, Oloví a
Rotavy. Objednaným autobusem jsme
přejeli do vedlejšího města, kde na místním
fotbalovém hřišti byly rozmístěny stánky
jednotlivých složek IZS i se svou technikou a
pomůckami. Své stanoviště zde měli nejen
hasiči z jednotky SDH Rotava, ale i HZS
Karlovarského kraje, jejichž technika včetně
cisternové stříkačky s 30m výsuvnou
plošinou se těšila velkému zájmu dětí. Na
dalším místě a ve velkém stanu měl svůj
akční koutek BESIP. Děti měli možnost
prokázat základní znalosti pravidel BESIP,
vyzkoušet si trenažéry motorových vozidel a
ty větší i simulátor nárazu. Zájem byl i o
stánek vodních záchranářů a prohlídku
sanitky zdravotnické služby. Připraveny byly
dvě velmi akční ukázky, které upoutaly
profesionalitou i odvahou aktérů. Tou první
byla ukázka zásahu psovoda a služebního
psa Policie ČR, tou druhou byla ukázka
slaňování dvou členů HS Bublava právě
z výše zmíněné plošiny. V obou případech se
malým i velkým tajil dech a aktéry po
Ukliďme Česko – Ukliďme
úspěšné ukázce odměnili potleskem. Na
Kraslice
závěr zmíním i člena MP Rotava, který spolu
Žáci a učitelé naší školy se zúčastnili s asistenty prevence kriminality dohlížel na
celostátního projektu „Ukliďme Česko“, a bezpečnost při přesunu zvýšeného množství
po vzoru dalších škol a dobrovolníků vyrazili dětí a doprovázel je od zastávky autobusu

Utíká to,
utíká
Ani se neotočíme
a je tu konec
školního roku. Ani
naše MŠ po celý
tento
čas
nezahálela. Děti se
naučily
spoustu
písniček, tanečků
a básniček. Cvičili
jsme, kreslili
i
stříhali. Vyráběli
spoustu
zajímavých věcí. Měli jsme ve školce i
divadlo, různé besedy o naší přírodě. Naučili
jsme se spoustu nových věcí. Několik
fotografií z našeho školního života.
Od vajíčka po žabičku. Vynášení Morany.
Příprava na velikonoce a spousta dalších. Ve
školce je prostě prima.
MŠ Zámeček

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. května 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Květnové číslo vychází 15. května 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Velikonoční turnaj
smíšených družstev
Ve dnech 16.4. – 17.4.2017 proběhl
25. ročník Velikonočního turnaje
smíšených družstev v basketbalu o
Pohár starosty města Kraslice.
Turnaje se zúčastnilo 9 družstev,
která bojovala ve třech skupinách o
celková
umístění.
Současně
probíhala anketa, která měla
vybrat nejlepších pět hráčů,
nejlepšího muže a ženu turnaje.
Celý víkend se nesl v duchu
indiánů, a tak se hlasovalo i o
nejlepší masku.
Turnaj byl letos obohacen kulturní
akcí, která oproti minulým
ročníkům probíhala venku ve stanu
u tělocvičny a součástí této zábavy
bylo grilování prasete, klobás,
nakládaného masa, podával se
guláš i další dobroty a večer byl
završen hudebně taneční zábavou.
Výsledky:
1.
Sokopeklo,
2.
Velikonoční nadílka, 3. Aritmie
Praha, 4. Koenzym Q10, 5.
Brejzovci, 6. Respect my Jambo, 7.
Tuten Tým, 8. Středeční Jelita, 9.
Basket Tachov. Nejlepší pětka
turnaje:
Zdeněk
Pešek,
Vít
Sochovský, Tomáš Langhammer,
Martina
Vážanová,
Barbora
Schambergerová. Nejlepší hráči:
Martina Vážanová a Jirka Slavík.
Nejlepší indián: Rostislav Milata.
I přes mírnou nepřízeň počasí se
jubilejní ročník turnaje povedl a po
vyhlášení výsledků a předání
ocenění z rukou starosty p.
Kotilínka odjížděli postupně a
spokojeně účastníci domů.
Velký dík patří společnostem, které
turnaj podpořily finančně: : Kukal&
Uhlíř
DSS,
KMS
KRASLICKÁ
MĚSTSKÁ SPOLEČNOST, Hachtel
MHZ, Kornet, Rete internet,
Sametex, Orakle, Roman Monhert a
Město Kraslice. Věcnými cenami
přispěly
firmy:
Basketking.cz,
Zeman maso, uzeniny – paní Hana
Obručová, Velkopekárna Lepič
Kraslice, Pekařství U Václava – pan
Cetl, Kraslice, Město Kraslice. Všem
děkujeme.
Zdeněk Brantl ml.

Pálení čarodějnic

