zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Žena Regionu 2017
V tomto roce se uskutečnil již 8. ročník celonárodní soutěže ŽENA
REGIONU. Je určena všem ženám, které dosahují jedinečných
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném
životě, tvoří hodnoty, pomáhají nemocným, dětem či zvířatům,
přispívají ke zlepšení a rozvoji svého regionu a ještě při tom
zvládají péči o rodinu. Nejedná se přitom jen o veřejně známé a
úspěšné osobnosti, ale především o obyčejné ženy, o jejichž
smysluplných a nezištných aktivitách nemá veřejnost ani média
většinou ani tušení.
Poděkování patří výkonné ředitelce tohoto projektu Mgr. Marii
Heřmánkové a hejtmance Karlovarského kraje Mgr. Janě
Vildumetzové za krásné připravené odpoledne a podvečer v Grand
Hotel Pupp.
Nominaci Veroniky Hřebejkové, ředitelky neziskové organizace
Kraslický ŠNEK, navrhnul v den poslední možné registrace její
kamarád Jan Sebján.
Rád by podtrhnul a vyzdvihnul nejen činnost ŠNEKA, na kterém
usilovně oba dva pracují, ale také dobrosrdečnost Veroniky, která
se věnuje hned několika zajímavým a potřebným projektům, a to
zcela nezištně, ve svém volném čase.
Je úžasně motivují vidět Vaši podporu při hlasování a sdílení mezi
Vámi všemi a ochotě věnovat chvilku času podpoře těchto aktivit.
Z možných 29. nominovaných žen získala Veronika úžasné 4. místo,
od 3. místa dělící pouze 3 hlasy.
Rádi bychom Vám poděkovali, protože jen díky Vašemu hlasu jsme
měli možnost to dotáhnout takto daleko!!! Děkujeme!
Výsledky hlasování zde: http://www.zenaregionu.cz/vysledky
Děkujeme a přinášíme pár fotografií z této krásné akce!
A jak se uvádí na webu této soutěže: "Silných příběhů výjimečných
žen, které dokáží skloubit svou profesi, prospěšné aktivity i péči o
rodinu, je v každém regionu nepochybně nespočet, jen se o jejich
úsilí a obětavosti málo veřejně mluví. Změňme to!"
Děkujeme, děkujeme, děkujeme!
Mateřský klub ŠNEK
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MŠ Barvička
Bosá stezka
V současné době vrcholí v naší republice boom v chůzi naboso. A
tak se i v Kraslicích koncem roku 2016 zřídila pobočka spolku Bosá
turistika, kterou vede paní Kamencová. První letošní akcí byla
ochutnávka bosé stezky v MŠ Barvířská, určená dětem a jejich
rodičům.
Není to jen shoda
náhod, že právě v této
školce začali jako
první v naší zemi,
používat v roce 2010
Vítkův
chodník.
Chodník je skládací
varianta určená do
interiéru pro MŠ a ZŠ,
volnočasové
organizace, používá se
také na rehabilitacích
a v lázních. Jeho cílem
je podpořit zdravý
vývoj dětské nohy.
Právě chůze naboso
v přírodním terénu je
nejpřirozenější pohyb
pro
naše
nohy.
Rodíme se z 99% se
zdravýma nohama, jak
je možné, že ve věku 6
let má třetina dětí nohu poškozenou? Je dobré si uvědomit, že
teprve za posledních 100 let jsme svá chodidla uvěznili natrvalo do
pevné obuvi. Dříve lidé celý den nebo jeho část strávili naboso.
Pokud máme chodidla uvězněná v obuvi 20 a více let, chůze
naboso pro nás nemusí být komfortní a potřebujeme nohu na
tento pohyb začít postupně zvykat. Samozřejmě chůze naboso není

vhodná pro všechny. Např. u větších deformit nohou nebo pro
diabetiky.
Jak už to bývá i chůze naboso po různém povrchu má svá pravidla a
pokud je dodržujeme, je to pro nás velkým přínosem. Naše tělo se
např. psychicky i fyzicky otužuje, dochází k většímu prokrvení,
ovlivněním reflexních zón chodidel působíme na celý organizmus a
pravidelnou chůzí se zlepšují naše zdravotní obtíže. Nejlepší na tom
je, že tato metoda není finančně náročná a pomáhá dětem i
seniorům.
Ale dnešní akce nebyla o pravidlech, ale o tom, abychom si
připravenou stezku, kterou zaměstnanci MŠ velice pěkně připravili,
s dětmi prošli. Někdo chůzi pojal jako zážitkovou cestu a svými
chodidly „ochutnával“ terén po kterém šel. Využili jsme i Kneippův
chodník, dřevěné schody se zářezy, písek i vrbový tunel.
Všem se líbilo i kneippování, přírodní materiál dřevo, kůra, klacíky,
mech a smrkové
šišky.
Modřínové
šišky velký ohlas
nesklidily, ale na
konci cesty děti
čekalo překvapení
v podobě barviček.
Ty si natřely na
chodidla, kterými
prošly po plátně a
tak si děti vytvořily
velmi
zajímavý
obraz…
Na návštěvu přišel i
lesní skřítek Vítek,
který si s dětmi
celou cestu prošel.
Byl zde i pan kameraman, který natáčel nejen loutku, ale i živého
skřítka pro DVD, které se připravuje k programu Zdravá dětská
noha – Vítkův chodník.
Podiatr Ivana Kamencová a kolektiv MŠ Barvička Kraslice
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V květnu se uskutečnily čtyři schůze rady města.
První proběhla 03. května a mimo jiné byly
projednávány tyto záležitosti:
- schválení
změny
Organizačního
řádu
Městského úřadu Kraslice
- projednání a schválení zveřejnění záměrů
prodeje či pronájmu pozemků
- přidělení bytu č. 8 v čp. 1753 v ul. B. Smetany
- schválení návrhu výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce vzduchotechniky bazénové haly
a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova
1717“ a jmenování komise pro otevírání obálek
a pro posuzování a hodnocení nabídek
- schválení návrhu výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce na akci „Stání pro
mobilní WC a přípojky inž. sítí městských sadů
Kraslice a jmenování komise pro otevírání
obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek
- schválení smlouvy o dílo na zpracování „Územní
studie Kraslice—střed města“
- schválení posílení fondu investic z rezervního
fondu MKK částkou 150 tis. Kč na opravu a
technické zhodnocení půdních prostor Domu
kultury Kraslice a souhlas s použitím finančních
prostředků z fondu investic MKK na realizaci
stavby terasy a pergoly na schodišti domu
kultury ve výši 320 tis. Kč
- schválení rozpočtového opatření
- projednání jediné došlé nabídky uchazeče
Komerční banka a. s. v rámci výběrového řízení
na dlouhodobý investiční úvěrový rámec města
s tím, že bylo zastupitelstvu města doporučeno
schválit došlou nabídku
- jmenování ing. Jaroslava Souhrady členem
Komise pro plánování a financování sociálních
služeb Rady Karlovarského kraje
Další schůze rady, tentokrát mimo řádný termín,
proběhla 11.05.2017 a hlavními body jednání
byly:
- projednání zápisu z posouzení a hodnocení
výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
na akci „Kraslice—rekonstrukce ulice Školní“ s
tím, že rada města rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, kterou byla nabídka
společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o. s
nabídkovou cenou 3,582 mil Kč bez DPH
- projednání protokolu o otevírání a hodnocení
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci „Klimatizace kanceláří IV.
NP v budově Městského úřadu Kraslice“ s tím,
že radní rozhodli o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou byla nabídka společnosti
Chladící společnost CZ s. r. o. s nabídkovou
cenou 618 tis. Kč bez DPH
- přidělení obytné místnosti v čp. 1700 v ul. B.
Smetany
- projednání protokolu o otevírání obálek a
protokolu o posouzení a hodnocení nabídek z 2.
jednání veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci „Rekonstrukce a
vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ
a MŠ Kraslice s tím, že bylo rozhodnuto o

MŠ B. Němcové

výběru nejvhodnější nabídky, kterou byla
nabídka společnosti PP-servis Plzeň s. r. o. s
nabídkovou cenou 2,798 mil. Kč bez DPH.
Další schůze rady proběhla v řádném termínu, tj.
24. května a hlavními projednávanými
záležitostmi byly:
- projednání žádostí občanů a schválení nebo
neschválení zveřejnění záměrů prodeje či
pronájmu pozemků
- projednání návrhu změny katastrální hranice
mezi katastrálním územím Černá u Kraslic a
Liboc u Kraslic v rámci zpracování komplexních
pozemkových úprav v k. ú. Liboc u Kraslic s tím,
že bylo zastupitelstvu doporučeno schválit
změnu katastrální hranice mezi částmi Černá a
Liboc
- schválení směrnice o bližších podmínkách
užívání bytů pronajímaných městem Kraslice s
účinností od 01.07.2017
- schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o
dílo na akci „Rekonstrukce silničního mostku p.
p. č. 411 k. ú. Kámen u Kraslic s tím, že
předmětem dodatku je navýšení celkové ceny
díla o 160 tis. Kč v návaznosti na soupis
víceprací a méněprací předložený společností
TRAIL Servis a. s.
- schválení rozpočtového opatření
- vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu
na dodávku s názvem „Pořízení referentského
automobilu“ s tím, že jako nejvýhodnější byla
vyhodnocena nabídka společnosti Porsche Inter
Auto CZ s. r. o. s nabídkovou cenou 276 tis Kč.
včetně DPH
- vydání osvědčení novému členu zastupitelstva
města panu Martinu Votočkovi, kterému vznikl
mandát po rezignaci pana Otakara Miky
- schválení podání žádosti o podporu do 6. výzvy
MAS Sokolovsko na projekt „Rekonstrukce
vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ
a MŠ Kraslice
- projednání protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na akci „Stání pro mobilní WC a
přípojky inž. sítí městských sadů Kraslice“ s tím,
že jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka
společnosti ZISTAV s. r. o. s nabídkovou cenou
1,183 mil. Kč bez DPH
- projednání protokolu o otevírání a hodnocení
nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce na akci „Rekonstrukce
vzduchotechniky bazénové haly a tělocvičny SŠ,
ZŠ a MŠ Kraslice, kdy jako nejvýhodnější byla
vybrána nabídka společnosti PROFI KLIMA a. s.
s nabídkovou cenou 2,697 mil. Kč bez DPH.
Poslední schůze rady města v květnu proběhla
poslední květnový den. Jediným projednávaným
bodem byl návrh místostarosty města na opravu
komunikace v části města Kraslice—Kostelní
(směr Vysoký kámen) za nabídkovou cenu 292
tis. Kč bez DPH společností TRAIL Servis a. s. s
tím, že bylo řediteli TSMK uloženo zajistit
nezbytnou opravu výše uvedené komunikace.
V květnu se ke svému zasedání sešli i zastupitelé,
a to 18.05. Projednávány byly mimo jiné i tyto
záležitosti:
- projednání a schválení smlouvy o úvěru mezi

samostatně
procvičily
přemístění
žabek
z nebezpečí na bezpečné místo.
Přístup paní Mgr. Dvořákové se zamlouval nejen
dětem, ale i paním učitelkám. Pro děti měla
Od vajíčka k žabičce
MŠ Na Vyhlídce
V úterý 30. května jsme v naší mateřské škole připravenu nejednu aktivitu.
přivítali paní Mgr. Dvořákovou, která
nám vyprávěla o zrození žabiček a jejich
dalším životě. Děti si za podmanivého
doprovodu kvákání žabek poslechly
zajímavosti o životě žab. Seznámili jsme
se pomocí obrázků a hlasového projevu
s nejznámějšími druhy žab a jejich
typickými vlastnostmi. Děti si zahrály na
žabí koncert, kdy hlasově napodobovaly
žabí kuňkání. Také jsme si společně
procvičili žabí skoky a pohyby žabek ve
vodě.
Poslední část byla zaměřena na ochranu
skokanů- např. na silnici, kdy si děti

Z jednání orgánů města
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městem Kraslice a Komerční bankou do výše
uvěrového limitu 100 mil. Kč na financování
investičních akcí města Kraslice
projednání žádosti Polikliniky Kraslice s. r. o. o
poskytnutí dotace z rozpočtu města na
vybudování výtahu v budově polikliniky a
schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města ve výši 2,250 mil. Kč
projednání návrhu na financování investičních
akcí v roce 2017, kdy byl vysloven souhlas se
zajištěním financování prostřednictvím čerpání
úvěru
následujících
investičních
akcí:
rekonstrukce
chodníku
kpt.
Jaroše,
rekonstrukce, statické zabezpečení chodníku
kpt. Jaroše, rekonstrukce chodníku Havlíčkova
ul., rekonstrukce chodníku Wolkerova I. a II.
etapa, zateplení fasády B. Smetany 1700 a
rekonstrukce školních dílen SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
zastupitelé dále prohlásili, že finanční
prostředky z přijatého úvěrového rámce budou
prioritně použity k financování dostavby
Základní školy Kraslice, Dukelská 1122 a
rekonstrukce budov čp. 1 na nám. TGM, čp. 2 v
ul. Havlíčkova a čp. 199 v ul. Dukelská
projednána byla žádost pana Capa o udělení
výjimky ze stanoveného konce provozní doby u
provozovny Disco Bar Atlanta s tím, že výjimka
nebyla udělena
v souvislosti s předcházejícím bodem byla
projednána žádost pana Capa o umístění
kamerového bodu na objektu Disco Bar Atlanta,
se kterou zastupitelé nesouhlasili
zároveň zastupitelé nesouhlasili s nabídkou
pana Bc. Capa na odkup jeho nemovitosti v ul.
5. května
projednání žádostí o odkoupení pozemků
schválení smlouvy o výpůjčce k pozemku p. č.
6766/1 v k. ú. Kraslice uzavírané mezi Městem
Kraslice a Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje pro realizaci stavby
„Dostavba ZŠ Kraslice, Dukelská 1122“
schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na
zajištění sociálních služeb v roce 2017 ve výši
12,6 tis. Kč
schválení rozpočtových opatření
schválení navýšení neinvestičního příspěvku
Technickým službám města Kraslice o 69 tis. Kč
na pokrytí odpisů dlouhodobého majetku a o
1,011 mil. Kč na pokrytí nákladů na odvoz
sněhu v období od 16.01.—28.02.2017
byla vydána obecně závazná vyhláška, kterou se
mění vyhláška o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města Kraslice
byla vydána obecně závazná vyhláška, kterou se
mění vyhláška o veřejném pořádku s tím, že byl
v souladu s platnou legislativou doplněn zákaz
kouření v blízkosti škol a školských zařízení a na
akcích, které navštěvují převážně děti
schválena byla nová příloha č. 2 zřizovací listiny
TSMK, která vymezuje rozsah svěřeného
majetku.
red

ZŠ Kraslice, Opletalova
Naše škola, Základní
škola,
Opletalova
1121, Kraslice, otevírá
od září 2017 třídu 1.
stupně
běžné
základní
školy.
V souvislosti s tím
proběhl v dubnu 2017
na naší škole historicky první zápis do 1. tříd ZŠ.
Naše škola nabízí klidné, tiché prostředí, výuku
zabezpečují speciální pedagogové a ve třídách je
nízký počet žáků. Pokud právě vaše dítě
potřebuje speciálnější přístup nebo v souvislosti
se specifickými poruchami učení mu vyhovuje
menší kolektiv, větší klid a soustředění, přijďte se
podívat.
Kolektiv pedagogických pracovníků
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Informace pro občany

Podmínky dotací na zateplení
bytových domů jsou v současné
době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném
regionálním operačním programu (IROP), se
v tomto programovacím období (2014–2020) již
nedá očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli
všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení
fotovoltaických kolektorů, případně o změně
zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) totiž zjednodušuje podmínky, zrychluje
administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových
způsobilých výdajů projektu.
Ministerstvo pro místní rozvoj i nadále
zjednodušuje proces předložení žádostí o
podporu energeticky úsporných opatření pro
bytové domy se čtyřmi a více bytovými
jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky
přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit
méně dokladů a pro vlastníky bytových domů je
nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces
hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit
pravidla pro získání podpory na zdroje tepla.
Vzhledem k tomu, že dosažení energetických
úspor se neváže pouze na zateplení a výměnu
oken, ale také na zajištění dostatečného větrání,
úpravu otopného systému a případně také na
změnu zdroje tepla, přistoupil Řídicí orgán IROP
k návrhu změny hodnotících kritérií týkajících se
právě zdrojů tepla nebo jednotek pro nucené
větrání se zpětným získáváním tepla. Tato
kritéria budou předložena počátkem června
členům Monitorovacího výboru IROP, který o

přijetí těchto změn rozhoduje,
vysvětluje náměstek pro řízení sekce
evropských
programů
Zdeněk
Semorád.
Změny
budou
poté
promítnuty do revize 37. výzvy.
Snahou MMR je umožnit podporu výměny
např. plynového nebo elektrického kotle za
tepelné čerpadlo, což v současné době není
možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího
řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn
nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických
kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší
míru podpory pro žadatele (aktuálně je
poskytována podpora ve výši 30 až 40 %
z celkových způsobilých výdajů podle míry
dosažených úspor) a tedy zateplit bytový dům je
v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je
možné říci, že podpora je výhodná pro všechny
typy bytových domů: evidujeme žádosti o
podporu na malé bytové domy o 4 bytech
(přibližně pětina žádostí je podána na bytové
domy o velikosti do 10 bytových jednotek), ale
také na velké panelové domy. Také zastoupení
panelových a cihlových bytových domů je
přibližně rovnocenné, dodává náměstek
Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání
žádostí se zatím jeví vlastníci bytových domů
v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím
podány žádosti o podporu v celkovém objemu
280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech
administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Naopak nejméně žádostí o podporu je
z Pardubického kraje a z Vysočiny. Mezi
nejčastější žadatele patří společenství vlastníků
jednotek (60 % předložených žádostí) a obce (25
% předložených žádostí).
V polovině května evidujeme v obou výzvách
téměř 600 žádostí v pozitivních stavech (tedy bez
zamítnutých nebo žádostí stažených žadatelem)

vyzkoušet různé druhy rytmů, bubnování
a společný tanec. Kraslické družstvo
obsadilo na hrách celkové 12. místo.
Výstavu z Her bez hranic si můžete
Hry bez hranic v Nejdku
prohlédnout v dětské knihovně do konce
Marta Maštalířová
Letošní Hry bez hranic se konaly v Nejdku prázdnin.
20. května a byly na téma „setkání
národů“. Soutěžilo mezi sebou 15
Knihovnická dílna - patron
knihoven karlovarského kraje. Knihovnu
Krušných hor Rudovřes
v Kraslicích reprezentovalo družstvo
Portugalska ve složení Daniel Krásný,
Samuel Kursa, Sára Mrázová a Adéla
Brunnerová. Jednotlivé disciplíny byly
zaměřeny na zvyky a tradice národů. Děti
určovaly jídla, předměty, významné
osobnosti, vlajky a světadíly i známé
světové a české spisovatele. Součástí her
byl kvíz o historii, památkách a
osobnostech Nejdku. Přestože byla zima,
děti se pochodem po nejdecké křížové
cestě zahřály a u křížku si udělaly
společnou fotografii. Jedním z úkolů bylo
také vytvoření vlněné koláže kapličky
nebo křížku. Z těchto výrobků vznikne
Během knihovnické dílničky (25. května
putovní
výstava
po
zúčastněných 2017) děti tentokrát kreslily patrona
knihovnách. Vyvrcholením her bylo Krušných hor, kterému se říkalo Rudovřes.
bubenické představení, kdy si děti mohly
Na základě poslechu pověsti se
snažily představit si, jak asi mohl
vypadat. Ochraňoval prý Krušné
hory před lidmi, kteří by jim
chtěli škodit. Kreslit přišlo 6 dětí
a každý vytvořil několik obrázků.
Ty
zůstanou
vystavené
v dětském oddělení knihovny.
Během června bude vybrán
nejhezčí obrázek, který se stane
i s ostatními součástí nově
připravované knihy o kraslickém
hradišti. Děti se tak stanou
skutečnými ilustrátory.
Marta Maštalířová

Městská knihovna

o celkovém objemu dotačního požadavku téměř
1,25 miliardy korun a aktuálně jsou vyplaceny
první projekty, např. v Moravskoslezském,
Libereckém nebo Pardubickém kraji. Dalších
přibližně 370 projektů je v různých fázích
realizace a přibližně 200 projektů je ve fázi
hodnocení. Většina projektů je podána na
zateplení obvodových konstrukcí a výměnu oken.
Podmínky 37. výzvy ale umožňují (při splnění
podmínek) podpořit zateplení bytových domů,
jejichž vlastníci již částečné zateplení nebo
výměnu oken provedli. Výhodné podmínky pro
získání podpory se vztahují k bytovým domům,
které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové zóně či v památkové rezervaci
a z důvodů památkové ochrany nemohou splnit
stejná technická kritéria, jako ostatní bytové
domy.
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá
do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo
byste se rádi dozvěděli další informace o získání
podpory, obraťte se na regionální pracoviště
Centra pro regionální rozvoj ČR. Regionální
pracoviště sídlí ve všech krajských městech.
Kontakty jsou zveřejněny na webové adrese
www.crr.cz.
Autor: Miroslav Krob
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Napsali jste nám
Představovali jsme náš klub ve
spolupráci s kapelou NaDen
28. 4. 2017 jsme představili náš
klub žákům 2.stupně SŠ,ZŠ,MŠ
Havlíčkova Kraslice na místní
střední škole v Kraslicích. Přednáška
se uskutečnila v místním hudebním
sále školy. Touto cestou jsme
prezentovali náš klub a organizaci Člověk v tísni
o.p.s. Tímto setkáním jsme se ještě více dostali
do podvědomí mladých lidí, kteří by do
budoucna mohli využít naše služby. Jsme
opravdu rádi, že jsme měli možnost předat
informace žákům, ale také třídním učitelům a
výchovným poradcům, jelikož vzdělání a
uplatnitelnost mladých lidí je nám společné.
Představovali jsme nejen samotnou činnost
klubu, ale také možnost tzv.retrostipendií, které
organizace Člověk v tísni o.p.s. poskytuje. Chtěl
by jsi vědět co to je? Tak navštiv náš klub osobně
a my ti rádi vše vysvětlíme a provedeme tě našim
klubem.
Po prezentaci našeho klubu a organizace nás
vystřídala úžasná kapela NaDen, která nám
pomohla s uvolněním atmosféry a seznámila
žáky s hudebními nástroji, které ovládá (kytara,
saxofon, akordeon). Skupina NaDen původně
vznikla na jeden den za účelem záskoku na
dobročinné
akci, které se
nemohl
zúčastnit známý
písničkář
Jaromír
Nohavica. A tak
se tato kapela
dala
dohromady a již
2 roky hrají
písně
tohoto
písničkáře
s vlastní aranží a zápalem. V repertoáru jsme
měli možnost slyšet ty nejznámější písničky
Jaromíra Nohavici, ale také Ivana Mládka či
známé melodie z pohádek. Dětem a učitelům se
přednáška klubu s hudebním vystoupením velice
líbila a pevně věříme, že v budoucnu akci
zopakujeme opět ve spolupráci s kapelou.
Chtěli bychom touto cestou jako pracovníci
klubu NZDM Aktiv Kraslice poděkovat SŠ,ZŠ,MŠ
Kraslice za pozvání a možnost prezentovat náš
klub a organizaci, ale také kapele NaDen za to, že
jste za námi přijeli a vystoupili bez nároku na
honorář.
Tato služba je financována z prostředků Karlovarského kraje

ZUŠ Kraslice
Vážení přátelé a milovníci vážné i
nevážné hudby!
Do prázdnin nám už zbývá jen pár
dní, přesto u nás na „ zušce “
nezahálíme. Tento školní rok
zakončíme tak trochu netradičně
v duchu vážné hudby a hlavně
operního zpěvu.
Od soboty 24. června bude v sálu
Základní umělecké školy v Kraslicích
probíhat mistrovský kurz klasického
zpěvu, jehož lektorem bude operní
pěvec, tenorista IGOR JAN, který
zpíval po boku operních hvězd ,
jako
Edita Gruberová, Anna
Netrebko, Placido Domingo či Eva
Marton.
V úterý 27. 6. tento kurz zakončí
SLAVNOSTNÍ KONCERT, na kterém
zazní známé árie operního světa
v podání samotného MISTRA IGORA
JANA, Petry Dudášové, Zuzany
Kolářové, Renaty Stibůrkové, Zlatuše
Sellinger, Petra Habarta…
Jako host vystoupí klavírní trio
Collegium Armonioso, jehož členy
jsou posluchači teplické konzervatoře
pod
vedením
Mgr.
Marata
Šajachmetova.
(Pavel
Klvač/
violoncello,
Kateřina
Škardová/
klarinet, Jana Pochobradská/klavír).
Dovolte, abych Vás touto cestou co
nejsrdečněji pozvala na krásný
koncert, který pro nás všechny bude
jistě velkým hudebním zážitkem.
Těšíme se na Vás. Zlatuše Sellinger

Ze života křesťanů
„já
jsem
přišel,
abyste
měli
život
v plnosti…“ (Ježíš)
Slova Ježíše z evangelia sv. Jana, jsou na hlavním
banneru tradiční čtyřdenní akce „Try & Play“
v Městských sadech v Kraslicích. Banner s
poselstvím „Život je víc“ a s podtextem Ježíšova
zaslíbení, odkrývá charakter jak akce jako takové ,
tak charakter pořadatelů i některých týmových
pracovníků a interpretů. Banner tím zároveň vede
některé účastníky k zamyšlení se nad svým
životem a mnohé zdravě „provokuje“ k vnitřní
meditaci ve smyslu, že život je víc „než“- než jsou
naše představivosti, znalosti a zkušenosti… Život
je vždy víc, než si dokážeme sami představit. Život
je vždy o mnoho více, než jsme schopni vymyslet,
život je víc než potenciál, který se snažíme díky
našemu sebedokonalejšímu úsilí vyprodukovat,
život je víc než čas, který vnímáme zde na zemi…
Pro znovuzrozeného křesťana je životem sám
Ježíš Kristus, což potvrzuje svým výrokem: „Já
jsem ta cesta i pravda i život“. Plnost života není
úměrná naší inteligenci, ani naší víře a poznání.
Plnost života je úměrná pouze našemu splynutí
s Bohem, k čemuž má každý člověk svobodný
přístup. Vidíme zde dvě životní možnosti, dvě
cesty. Nabízenou plnost z rukou Boha přijmout a
nebo ji odmítnout.
Letošní 10. ročník akce „Try & Play“ v Kraslicích Městských sadech, otevře tradičně Láďa Křížek
s akustikou ve čtvrtek 29.6. 2017 od 19,oo hod.
Pátek a sobota patří od 10,oo do 18,oo hodin
dětem a mládeži, kdy se budou moci zúčastnit
zábavných her, které pro ně připraví pořadatelé,
společně s 22. hlídkou R. Rangers. Taktéž si
budou moci vyzkoušet a zahrát si na bicí, klávesy a
kytary, připravené na pódiu. Před přechodem do
večerního hudebního programu, vystoupí
„Bubeníci z Kraslic“ a v sobotu Kuba z kapely
„Boron“ se svým workshopem pro děti. Kraslický
worship s krátkým Božím poselstvím bude půlit
večerní program kolem 18. hodiny v pátek a
v sobotu. Páteční večer bude patřit nejen

oblíbenému rapperovi Kalwichovi, ale i
pamětníkům rockové hudby 60. – 70. let při
vystoupení kapely „The Crash“. V této části
vzpomeneme na Jirku Nápravníka z amátovské
kapely „Singing Boys“. Jirku „Mrskoče“ který nás
nečekaně vloni opustil, a jeho kapelu si
připomeneme cca pěti nejoblíbenějšími songy,
které kapela S.B. v 60. letech i v sadech hrála.
Večer ukončí tradiční jam session s přítomnými
muzikanty. V sobotu nám zahrají po 18. hodině
„Stripes of Glory“, „Your Delusion“ a „End of
Scream“. V hl. stanu bude probíhat projekce
s různou tématikou. Catering bude otevřen od
rána do 24,oo hodin. Tato čtyřdenní akce bude
ukončena nedělní Bohoslužbou od 11,oo - 13,oo
hodin s pastorem Davidem Bubikem z „Církve bez
hranic“.
VSTUP NA AKCI, STANOVÁNÍ A PARKOVÁNÍ je
v místě činu jako vždy ZDARMA.
Srdečně zve „Misijní skupina“
z Kraslic
s dobrovolníky.

MŠ U Elektrárny
Ekologický výukový program „
Od vajíčka k žabce“
Dne 5.5.2017 navštívila naši Veselou školičku Mgr.
Kateřina Dvořáková
s výukovým programem pro předškolní děti „Od
vajíčka k žabce.“
Hned v úvodu děti hádaly, co jim dala lektorka do
ruky – byly to „žabí vajíčka.“ Vhodnou
formou vysvětlila dětem vývoj žabky - od vajíčka,
přes pulce až k žábě. Rozdělila si děti do
žabích skupin – ropuchy, rosničky, skokani zelení a
hnědí. Pak následovalo pouštění
nahrávek „zpěvu žabiček“ podle druhu a kladení
vajíček do rybníčku.
Ve druhé části se děti seznámily s ochranou
žabiček ve volné přírodě.
Rádi bychom touto cestou poděkovali nejen Mgr.
Kateřině Dvořákové za poučný výukový program,
ale i Ing. Hammové za zprostředkování této
přednášky. Děti a zaměstnanci MŠ U Elektrárny

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Den s Besipem
V dubnu jsme byli
pozváni do Rotavy
na akci Den s
Besipem.
Na
fotbalovém
hřišti
byla
připravena
spousta stanovišť,
na kterých jsme
mohli zhlédnout a
vyzkoušet
si
pomůcky
mnoha

záchranných složek.
U vodních záchranářů to byla masáž srdce na
figuríně. Hasičské auto profesionálních hasičů
skrývalo mnoho nářadí a pomůcek nejen k hašení
požárů. Trenažér na vyzkoušení jízdy v autě s
bezpečnostními pásy si vyzkoušeli ti starší. Horská
služba nám přivezla svůj vozový park a speciální
vozítko pro transport zraněného z nedostupných
míst. Policie ČR předvedla zásah policejního psa se
zadržením pachatele. I na tomto stanovišti jsme si
mohli prohlédnout jejich vozový park a vyzkoušet
sirény, houkačky, blikačky. Slaňování pro
zraněného bylo velice napínavé a profesionální.
Na závěr jsme dostali spousty dárečků ve formě
propagačních materiálů. Celé dopoledne bylo
velice pěkné a poučné. Za pozvání děkujeme.
M. Némethová

Vybíjená – okresní kolo
Ve čtvrtek 20. 4. jsme se s vybranými žáky 4. a 5.
tříd vydali do Sokolova na okresní kolo sportovní
ligy škol ve vybíjené. V turnaji se utkali vítězové
všech okrsků spadajících pod okres Sokolov.
Úroveň zde byla opravdu vysoká. Výsledky byly
dosti vyrovnané, nicméně naše družstvo skončilo
na 4. místě. Všem žákům děkujeme za maximální
nasazení, se kterým do každého utkání šli.
Mgr. J. Grussmannová

Sluha dvou pánů
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Účast v KK SOČ
Dne 26. dubna 2017 se
uskutečnilo krajské kolo
Středoškolské odborné
činnosti v Chebu. Ze SŠ,
ZŠ a MŠ v Kraslicích se
zúčastnilo
této
soutěže 5 studentů, kteří
opět prezentovali a
obhajovali své práce
v technických oborech
(strojírenství,
stavebnictví, informatika
a
elektrotechnika).
Všechny tyto práce byly
oceňovány především za
to, že je jejich autoři
zpracovávali v podnicích, kde se studenti v rámci
dlouhodobých praxí seznámili s provozem
podniků a svou prací pomohli řešit některou jejich
problematiku. Podniky tuto činnost studentů
velmi oceňovaly.
Studenti uvedené školy byli v KK SOČ velmi
úspěšní. Celkově získali 2 první místa, 2 druhá
místa a jedno třetí místo. Velikým úspěchem bylo
ocenění Petra Hofmana, který se svou prací
z oboru strojírenství postupuje do celostátního
kola SOČ. Další první místo, ale bez postupu, získal
Richard Štěrba v oboru stavebnictví. Druhými
místy byli oceněni Patrik Lučan v oboru
strojírenství a Denis Marat v elektrotechnice. Třetí
místo získal v informatice Roman Chrabačka.
Všichni uvedení studenti byli odměněni
hodnotnými cenami (knihy, elektronika).
RNDr. Helena Míčková, garant SOČ na škole

Vitamínová bomba
Jako
každým
rokem jsme i v
letošním dostali
z projektu Ovoce
do škol různé
druhy ovoce a
zeleniny,
které
nejsou
tak
známé. Děti měly
možnost
ochutnat pestrou
škálu zajímavých
příchutí.
Středeční
poslední hodina
byla
věnována
ochutnávání
a
mlsání
samých
vitamínových
dobrot. Některé méně známé druhy mající
zvláštní chuť dětem příliš nechutnaly, jiné naopak
ano. Než se děti pustily do ochutnávky, měly za
úkol namalovat jedno nejoblíbenější ovoce a
jednu zeleninu. Jelikož jsou to děti šikovné,
věděly, že meloun není ovocem, nýbrž zeleninou a
mnohé ho také namalovaly. Mgr. A. Baníková

Dne 21. dubna se v Kulturním domě v Kraslicích
odehrálo divadelní představení Sluha dvou pánů,
které si žáci naší školy nemohli nechat ujít.
Divadlo trvalo přibližně 3 hodiny a zahrnovalo
humorný příběh se zajímavou zápletkou, která
bavila velkou část diváků až do samotného konce.
Největší potlesk však díky svým hláškám a
Matematický
hereckému výkonu sklidil představitel hlavní
postavy – sluha. I když nás děj celého představení
klokan
vrátil do let dávno minulých, herecké výkony
V okresním kole
všech divadelníků přiměly všechny, aby na
vědomostní
minulost pohlédli očima současnosti a nalezli
soutěže
značné rozdíly těchto dvou dob. Stejně jako
Matematický
ostatní bych si přála, aby toto divadlo k nám opět
klokan
byla
zavítalo a znovu pobavilo třeba jiným příběhem.
v
kategorii
M. Nikaschová, 7.A
„benjamín“
Velké poděkování za finanční podporu patří
vyhodnocena na 2.
Městu Kraslice a Karlovarskému krajskému úřadu.
– 3. místě Anna
Obě tyto instituce přispěly významnou finanční Silvie Hejkalová ze 7.B. Blahopřejeme!
částkou na uvedené představení, a tak se ho Dopravní soutěž mladých cyklistů
mohli zúčastnit všichni žáci.
Můžeme říct, že již tradičně jsme se 4.5. zúčastnili
okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů,
kterou spolu s městem Sokolov a Besip KV kraje
pořádá DDM Sokolov. Čekaly nás stejné úkoly jako
loni. Museli jsme poskytnout první pomoc
zraněnému figurantovi (sáček, ze kterého stříkala
krev, byl velmi přesvědčivý), projet dopravním
hřištěm pod dohledem policisty při důsledném
dodržování pravidel silničního provozu, jejichž
znalost jsme následně museli prokázat také při
testových
otázkách
u
počítače.
Nejkomplikovanějším úkolem je ale vždy tzv. jízda
zručnosti, při níž je potřeba projet na kole dráhu

plnou překážek. Obě
naše posádky se svých
úkolů zhostily se ctí.
Mladší
družstvo,
jmenovitě
Kateřina
Stinglová,
Tereza
Čabajová,
Matěj
Hamouz
a
Jakub
Vyleta, se účastnilo
poprvé, a tak pro něj
bylo vše nové. I přesto
obsadilo pěkné 9.
místo ze 13 zúčastněných. Ve starším družstvu
jsme sice museli obměnit 2 členy oproti loňsku,
ale jejich výsledek byl výborný. S rozdílem cca 6
chyb proti prvnímu obsadili jmenovitě Natalie
Müllerová, Vanessa Vopičková, Filip Šlajs a Lukáš
Novotný skvělé druhé místo, které nám zajistilo
postup do krajského kola v Chebu. Držte nám
palce... Mgr. L. Winkelhöferová

Duben v MŠ
V dubnu jsme sázeli travičku, barvili vajíčka
netradiční metodou krepovým papírem. Naučili
jsme se koledu a vyzdobili jsme školku našimi
výrobky.
Protože je duben měsíc bezpečnosti, věnovali
jsme druhou půlku dubna právě jí. Začali jsme
besedou s panem policistou. Naučili jsme se
několik dopravních značek, jak se chránit při jízdě
na kole a kolečkových bruslích. Co všechno má mít
jízdní kolo, jak přecházet silnici. Proč jsou ve
městě semafory a co jaká barva znamená. Jak je
důležité, aby nás bylo dobře vidět. Co je to
reflexní prvek.
Druhá beseda proběhla s panem kriminalistou,
který nás upozornil, jaké nebezpečí nám hrozí,
když mluvíme s cizími lidmi. Jak se zachovat, když
nám někdo cizí nabízí sladkosti atd. Dětem se
nejvíc líbil kufřík, kde měl pan kriminalista různé
věci, které nám ukázal, a vysvětlil, k čemu slouží.
Také nám ukázal, jak se berou otisky prstů, podle
kterých se dá dopadnout pachatel.
A konec měsíce patřil čarodějnicím. Kouzlení,
čáry, máry, hokusy a pokusy. Jako správné
čarodějnice jsme vše vyzkoušeli a nechybělo ani
létání na koštěti. Vždyť jednou za rok na to máme
nárok. Nikoho jsme nestrašili, krásně jsme se
pobavili.
L. Gabčová, I. Studeníková

Mc Donalds Cup
Ve středu 10.5. proběhlo v Oloví za krásného
počasí okrskové kolo v kopané Mc Donalds Cup.
Obě naše družstva odehrála pěkné a bojovné
zápasy. Družstvo složené z dětí z 2. a 3. tříd (Jakub
Brizgala, Olga Karičková, Matěj Odehnal, Samuel
Gábor, Jiří Kondrys, Karel Stellner, Erik Pavlíček a
Jonáš Germuška) vyhrálo 2 zápasy a obsadilo 2.
místo. Družstvo složené z dětí z 4. a 5. tříd (Martin
Bílý, Miroslav Miko, Lukáš Vychodil, Hubert
Farkaš, Jaroslav Blaho, František Miko a Tomáš
Palivec) dvakrát remizovalo a končilo na 3. místě.
Mgr. E. Břízová
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Štafetový pohár
10. května 2017
jelo 16 dětí prvního
stupně
bojovat
v okresním kole ve
štafetovém běhu.
V závodech se
běžely dvě štafety
8 x 100 m a dvě
štafety smíšené 8 x
200 m. Štafety 8 x
100 m byly určené
pro 4 děvčata a 4
chlapce z 1. - 3.
třídy a totéž pro

ZŠ Dukelská
Carlo Goldoni – Comedie dell‘
arte

Italská komedie Sluha dvou pánů se nyní dostala
až k nám do Kraslic. Žáci druhého stupně měli
možnost zhlédnout tuto divadelní hru, která
nejen že je komedie, ale pro dětského diváka
poměrně náročná díky své délce.
Temperamentní
hra
dokázala
zaujmout
zajímavou zápletkou, cílenými dvojsmysly, které
žáky 2. stupně dokázaly rozesmát a samozřejmě
nesměl chybět ani šťastný konec. Příběhu
nechybělo téma lásky, lži a doprovázely ho písně.
V hlavní roli se předvedli Jan Bartoška,
Magdalena Wronková, Martin Dvořák a další.
Žáky představení zaujalo a zvládli tak zhlédnout
děti ze 4. - 5. třídy.
Po nich se běžely 2 štafety 8 x 200 m . Tyto štafety jednu ze svých nejdelších komedií.
Mgr. Michaela Kajabová
byly smíšené - vždy 2 chlapci a 2 děvčata z mladší
kategorie a 2 chlapci a 2 děvčata ze starší
KONCERT
kategorie.
Jak se obléknout na koncert? Jak se na něm
Letošní závody byly obohaceny o doplňkové správně chovat? Jakým způsobem poděkovat
disciplíny – skok do dálky a hod plným míčem. účinkujícím za hudební výkon? To vše jsme si
Tyto soutěže se nezapočítávaly do celkového prakticky vyzkoušeli 18.května na koncertě tří
pořadí, ale přesto byli vyhodnoceni nejlepší
úžasných muzikantů z Moravy. A co na to děti?:
soutěžící v obou disciplínách.
„ Mohli jsme si zazpívat a jít na podium.“ „ Hráli
V okresním kole se naše družstvo umístilo na krásné lidové písničky a písničky z pohádek.“ „
velmi pěkném pátém místě.
Bylo to moc pěkné. Dokonce hráli blues a zpívali
Pochvalu zaslouží všechny děti z družstva – Lukáš písničku, kterou zpívám ve sboru.“ „ Mně se
Račko, Alexandr Peteš, Jakub Pouzar, Jan Brizgala, líbily všechny písničky a taky jsem si zazpívala.“ „
Jakub Staněk, Jakub Vyleta, Vlasta Farský, Nikolas Nejdřív jsem chtěl spát, ale ta muzika mě
Kratochvíl, Kristýna Lédlová, Laura Habalová, nabudila.“ „ Muzikanti byli moc příjemní lidé.
Kristýna Divišová, Magdalena Müllerová, Amálka, Hráli na baskytaru, bicí a piáno. Kytarista uměl
Vopičková, Nataly Fischer, Sandra Škardová a moc hezky zpívat. Líbilo se mi to, protože jsem
Štěpánka Turanská.
Mgr. J. Trnková
rytmický typ.“ „ Styděla jsem se jít na podium,
Exkurze z Brna
ale šla jsem. Skoro každou písničku jsem znala.
Ve dnech 10. – 12. 5. 2017 navštívily Kraslice Byla jsem moc šťastná.“ „ Líbilo se mi, jak tam
žákyně 1. ročníku oboru Výrobce textilií z Brna. hráli a zpívali. Bylo to moc krásný.“ „ Takový
Tedy stejného oboru, který máme na naší škole. koncert jsem nečekal. Hodně se mi líbila kytara
Zúčastnily se exkurse v závodech společnosti a bubny. Škoda, že to nebylo delší. Určitě
Sametex, která je rovněž naší partnerskou firmou. doporučuji.“ „ Všichni tam zpívali. Ten nádherný
Ve volných chvílích si prošly i prostory naší školy, pocit si zapamatuji navždy.“ „ Měl jsem krásný
a to jak šicí dílny, tak i prostory hudebního sálu. pocit z hudby. Moc se mi líbilo, jak moderovali
Prohlídka závodu i město Kraslice se žákyním líbily celou akci.“
a už se těší na další návštěvu. My jim přejeme Děti si celý koncert užívaly a okamžitě věděly, jak
mnoho úspěchů v jejich studiu. Ing. J. Ješátko
kapelu ocenit potleskem.
Maturity
Žáci IV.A a Mgr. Kocifajová
Dne 22.5. 2017 proběhla na naší škole ústní část
Exkurze BODY EXHIBITION
maturitní zkoušky. Jednalo se o naše první
9. května se osmé a
maturanty, a proto naším největším přáním byl
deváté třídy vydaly na
klidný a úspěšný průběh. Ráno se dostavili naši
výstavu do Prahy „THE
žáci a přes veškerou nervozitu se museli připravit
HUMAN
BODY
na zdolání překážek v podobě odborných
EXHIBITION“.
Velice
předmětů, českého jazyka a literatury a
zajímavým způsobem
německého jazyka. Po krátké bojové poradě a
jsme se zde seznámili
popřání štěstíčka od třídní učitelky jsme mohli
s anatomií lidského
začít. Během zkoušek předvedli studenti dobré
těla.
Výstava
byla
výkony ze všech tří jmenovaných předmětů,
rozčleněna
dle
všichni u ústní zkoušky uspěli a pro nás vyučující
skončila šťastně jedna pracovní etapa. Na závěr orgánových soustav, např. opěrná, svalová,
jsme si vyslechli milá slova předsedy maturitní vylučovací … soustava. Velice nás mrzelo, že se
komise Ing. Bc. Ivana Lavičky, ředitele školy Mgr. na výstavě nemohlo fotit, ale přes to jsme si
Zdeňka Pečenky a třídní učitelky Mgr. Moniky odnesli mnoho zajímavých zážitků a znalostí.
Mgr. Bohumila Trohemčuková
Bladské. Velkou radost nám učitelům udělala
pochvala učitelů ze sokolovského gymnázia, kteří
Přednáška pana Pospíšila
nám pomáhali při průběhu ústní maturitní Dne 17. května 2017 se v naší třídě IX.A
zkoušky a kterým se výkony našich žáků líbily. Pro uskutečnila zajímavá přednáška, která pro nás
umístění studentů naší školy do místních firem je
pro nás důležitá skutečnost, že předvedli dobré dospívající byla velmi inspirativní. Zaznělo téma
znalosti v odborné části maturitní zkoušky. Jako – láska, sex, vztahy. Přednášel lektor organizace
třídní učitelka bych chtěla poděkovat všem Acet pan Zdeněk Pospíšil. Zpočátku jsme se při
jeho povídání usmívali, ale
vyučujícím, kteří
brzy jsme pochopili, že jeho
se podíleli na
slova mají hloubku. Seznámil
přípravě
žáků
nás
s
příběhy
našich
mé
třídy
k
vrstevníků z jiných škol.
maturitním
Některé nás vyděsily či
zkouškám.
znechutily, jiné pobavily.
Studentům bych
Podělil se s námi i o zkušenosti
ráda
popřála
s jeho manželstvím, které mu
úspěšný vstup
mnozí musí jistě závidět.
do pracovního
Většina přednášek nás poučí,
nebo
ale při téhle každému z nás
vysokoškolského
pracovaly mozkové závity,
života.
naše myšlenky hledaly nás
Mgr. Monika
samotné, naše činy. Donutila
Bladská

nás přemýšlet
o
minulosti,
přítomnosti i
budoucnosti.
Některá slova
se
nás
se
samozřejmostí
dotkla, oslovila
nás. Rozhodně
jsme
si
z přednášky něco odnesli a s jistotou to jednou
použijeme snad k dobrému.
Lucie Bittmanová, žákyně IX.A

Pálení čarodějnic ve školní
družině
Letošní
slet
čarodějnic
se
ve
školní
družině
konal za
chladného
počasí –
foukal
studený
vítr
a
přivál
mnoho netopýrů a roztomilých čarodějů a
čarodějnic.
My jsme se však nedali odradit a na koštěti jsme
si přesto zalétali úplně všichni. Ohýnek jsme
kvůli silnému větru raději nezapálili , ale dřevo
jme připravili.
Taneční rej se rozjel v odděleních , hudba vesele
hrála a roztancovala nás všechny. Vyzkoušeli
jsme si i různé soutěže a to nás bavilo. Těšíme se
opět za rok! Lenka Michorová, vychovatelka ŠD

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
ve školní družině
Výtvarná soutěž u nás ve školní družině má
tradici již několik let a ta letošní byla na téma
„pohádkové postavy“.
Soutěže se zúčastnila většina dětí, obrázky se
všem moc podařily. Vítěze si děti vylosovaly
samy, podle počtu bodů.
Každý zúčastněný získal drobnou sladkou
odměnu a ti nejlepší ještě navíc výtvarné
pomůcky, aby mohli znovu s chutí malovat.
Chválíme moc všechny účastníky soutěže!!!
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD

Ze života mravenců
Po dlouhé době k nám opět přijela Mgr. Kateřina
Dvořáková s výukovým programem „Ze života
mravenců“. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých informací o životě těchto malých
tvorečků. Jak jsou pracovití, jak dobře
spolupracují, chrání královnu….. Na jakých
místech a za jak krátkou dobu si umí vybudovat
krásné mraveniště. Některé situace z jejich
života jsme si také zkusili zahrát. Hledali jsme
kamarády a cestu k mraveništi podle vůně,
snažili jsme se chytit do pasti některé malé
nepřátele… Program se nám velmi líbil, moc se
těšíme na další, který se koná v červnu a má
název „Na pavoučí síti“.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová
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Sportovní zprávy
Reporty ze zápasů „A“ týmu
V závěru zápasu jsme vybojovali vítězství!
SK Kraslice-fotbal : TJ Hranice – 4:3 (1:2).
30.4.2017
Ve velmi důležitém souboji jsme na domácím
hřišti přivítali celek TJ Hranice.
Úvod zápasu byl vyrovnaný, ovšem hosté z první
vážné akce skórovali. Po rychlé akci prostřelil ze
strany Svobodu Dorotovič – 0:1. Naštěstí o pár
minut později nalezl dlouhým pasem Studeník
Dočkala, který krásně zpracoval balon a prostřelil
hostujícího brankáře. Po půl hodině hry přišla
typická situace nedáš – dostaneš. Nejprve jsme
Palocsánym nastřelili ze strany břevno, abychom
vzápětí z rychlé akce středem hřiště obdrželi
druhý gól – 1:2.
V poločasové přestávce byla trochu bouřka,
protože jsme nehráli dobře. Patrně nás to
nabudilo, jelikož hned ve 46 minutě vstřelil
Palocsányi vyrovnávací branku, když dorazil
střelu Dočkala – 2:2. O pár minut později nás
mohl do vedení posunout Dočkal, ale penaltu
nařízenou za faul na Müllera mu chytil hostující
brankář. V 65 minutě jsme již přeci jen šli
dovedení, když se sváteční střelec hlavou
Palocsányi trefil krásně po rohu Procházky.
Bohužel o několik minut později hosté vyrovnali.
Zbytečně až moc jsme ustupovali a hostující
Starsiak prostřelil Svobodu. Byl to již jeho druhý
gól v zápase. Konec utkání byl vyrovnaný. Hosté
mohli strhnout vítězství na svou stranu, když
měli možnost kopat přímý volný kop z velmi
zajímavé pozice těsně za hranicí velkého vápna.
Naštěstí trefili střed brány, kde byl připraven
Svoboda. V 89 minutě se zrodila vítězná akce
zápasu. Perfektně jsme vyřešili rychlý brejk po
útočné akci hostů. Dočkal vysunul Grunta, který
zavezl míč do vápna, přešel přes obránce,
zpětnou nahrávkou našel Berdycha na vápně,
který nechytatelnou střelou nedal brankáři šanci.
Tímto jsme vyhráli 4:3 a radost pak byla
převeliká.
Sestava: Svoboda – Lomoz, Studeník, Doboš,
Šalda – Procházka ©, Berdych, Palocsányi –
Dočkal, Nekoranec (53´Grunt), Müller (73´Pacek)

Lázeňský vzduch našemu týmu svědčil!
TJ Jáchymov : SK Kraslice-fotbal – 3:5 (1:4).
7.5.2017
K dalšímu utkání jsme zajížděli na půdu
sestupem ohroženého Jáchymova. Věřili jsme, že
můžeme urvat nějaké body, i když jsme věděli, že
domácí jsou houževnatý soupeř, který nás
minulý rok na vlastním hřišti porazil.
Úvod zápasu byl z našeho pohledu až snový. Na
světelné tabuli ještě nenaskočila ani první
minuta, když otevřel skóre Berdych. Jarda Grunt
ho našel krásným pasem, domácí obránci zaspali
a Jirka překonal brankáře střelou mezi nohy.
Domácí se ani nevzpamatovali, když Doboš
vysunul Palocsányho, který krásným centrem
nalezl ve vápně zcela neobsazeného Procházku,
jenž střelou k tyči opět rozvlnil síť. Běžela teprve
pátá minuta a už jsme vedli 0:2. Domácí byli
evidentně otřeseni a k naší brance se dostávali
jen sporadicky dlouhými nakopávanými balony.
Když už to vypadalo, že srovnávají hru, šel balon
od našeho vápna po ose Procházka – Grunt –
Dočkal, který šel sám na brankáře, udělal mu
kličku a střelou do prázdné branky zvýšil náš
náskok. Ve 35 minutě se domácím podařilo
snížit, když přímý volný kop dokázal ještě
Svoboda vyrazit, ale na dorážku Tichého byl
krátký. Závěr poločasu však opět patřil nám.
Dokázali jsme si vytvořit několik velmi dobrých
příležitostí, Palocsányi trefil břevno, Procházkovi
střela nesedla, Grunt těsně minul. Až po centru
Schwarze dal střelou o tyčku a záda brankáře
branku T. Dočkal - 1:4.
Bohužel nám nevyšel začátek druhé půle, když
jsme dali domácím lacino takříkajíc „čuchnout“.
Nejprve v padesáté minutě po odraženém
balonu snížil střelou k tyči Kostka, aby o 10 minut

později snížil na
rozdíl
jediné
branky střelou do
protipohybu
Svobody
Baláž.
Výbornou šanci na
zvýšení
našeho
náskoku
měl
Procházka,
ale
v rozhodující chvíli
si balon ukopl.
Domácí cítili šanci,
tlačili se do našeho
vápna a naše obrana horko těžko odolávala. Klid
do našich řad dal v 68 minutě T.Dočkal, který si
po dlouhém pasu od Studeníka navedl balon do
střelecké pozice a přízemní střelou k tyči zvýšil
náš náskok opět na dvě branky. Dovršil tak svůj
hattrick. Domácí se do konce zápasu ještě snažili,
ale my už jsme si výsledek pohlídali a získali tak
velmi důležité a cenné tři body.
Sestava: Svoboda – Lomoz, Studeník, Doboš
(89´Štěpánek), Šalda – Schwarz, Berdych,
Palocsányi – Grunt (66´Müller), Procházka ©,
Dočkal

Vítězná série pokračuje
SK Kraslice-fotbal : TJ Dynamo Krajková – 3:0
(1:0). 14.5.2017
V dalším domácím zápase jsme přivítali tým z
Krajkové, který má na jaře velmi dobré výsledky.
Očekával se vyrovnaný zápas, když naším cílem
bylo oplatit hostům porážku z podzimu.
V pěkném počasí (teda než přišla taková větší
přeprška J) zavítalo na náš stadionek výborných
128 platících diváků.
Úvod zápasu patřil našim hráčům. Již v první
minutě prošel po pravé straně Procházka, ale
jeho přihrávka nenašla před brankou adresáta.
V osmé minutě už bylo veselo. K odraženému
balonu se dostal Studeník, vypálil na branku,
hostující brankář jeho střelu pouze vyrazil a
Müller pohodlně poslal míč do sítě – 1:0. Hosté
byli otřeseni, nicméně se postupně dostali do
hry. Především Galajda se Švandrlíkem dělali naší
obraně velké starosti. Do vyložené šance se ale
nedostali a se dvěma velmi nepříjemnými
střelami si poradil brankář Hofman, který
v tomto zápase dostal přednost před tradiční
jedničkou Svobodou. Na rozdíl od hostů jsme si
během první půle vytvořili další velmi dobré
příležitosti k navýšení skóre. Útočník Nekoranec
měl dvě příležitosti po přihrávkách Procházky,
ale nejprve hlavou balon netrefil a podruhé
chyběl jeho střele větší důraz. Jednou se za
brankářem hostí zatřásla i branková konstrukce,
to když po shrumáži ve vápně napálil míč
levačkou Studeník, ale jeho střela skončila jen na
tyči.
Druhá půle začala náporem hostí, ale do šance se
nedostávali. Všechny jejich snahy končily ještě
před vápnem. My jsme se uchýlili k rychlým
protiútokům. Jeden z nich mohl proměnit
v branku Procházka, ale přestřelil. To v 68 minutě
se opět po rychlém kontru dostal míč k Müllerovi
a střelou na bližší tyč navýšil náš náskok. O
několik minut později bylo ještě veseleji.
Procházka rozehrál rohový kop nakrátko na
Berdycha, který si balon potáhl a vystřelil. Jeho
ránu ještě někdo z hostujících hráčů tečoval a
nakonec skončila v síti – 3:0. Závěr zápasu se pak
už víceméně dohrával.
Sestava: Hofman – Lomoz, Studeník, Doboš
(76´Rozsíval), Šalda – Procházka ©, Berdych,
Palocsányi (68´Seidl) – Nekoranec (50´Dočkal),
Müller (76´Štěpánek), Grunt

netrval
dlouho. Ve 14 minutě se po rohu trefil hlavou
Kapic a vyrovnal na 1:1. O chvíli později mohl
skóre na naši stranu opět překlopit Procházka T.,
ale jeho střelu zblízka vyrazil domácí obránce
z brankové čáry. Domácí pak převzali otěže
zápasu a usídlili se na naší půlce. Naštěstí hrozili
většinou střelami z dálky. Největší jejich šanci
zazdil po chybě Studeníka Holý, kterého vychytal
Hofman. V závěru poločasu jsme přeci jen hru
vyrovnali a přišli i velké šance. Parádní střelou
z voleje se představil Grunt, ale vychytal ho
brankář. Dva góly měl na noze Štěpánek, ale
nejprve střelou z vápna těsně minul a
samostatný nájezd zakončil střelou do brankáře.
Druhý poločas začal typickou situací nedáš
dostaneš. Nejprve obešel Dočkal brankáře, ale
jeho pomalou střelu dokázali domácí obránci
chytit na brankové čáře, aby z následného
protiútoku využil Novák práci Holého a pohodlně
usměrnil míč k tyči – 2:1. Druhá půle se vůbec
nesla v zahazování našich šancí. Střídající Šiman
mohl hned po minutě na hřišti vstřelit
vyrovnávací branku, ale jeho střela si cestu do
brány nenašla. Dočkal šel sám na brankáře, ale
trefil jen jeho připravené ruce. Dobré příležitosti
měl Procházka, ale také se nedokázal prosadit.
Ani si nepamatuju všechny naše příležitosti. Bylo
jich opravdu dost. Domácí hrozili jen
z ojedinělých brejků, ale o to byli nebezpečnější.
Párkrát nás musel podržet opět velmi dobrý
Hofman. Naštěstí v 72 minutě se po přihrávce
Šimana dobře zorientoval ve vápně Dočkal a i
když velmi pomalou, ale přesnou, střelou o tyč
vyrovnal. Do konce zápasu jsme se snažili
strhnout vedení na svou stranu, ale vítězství nám
nebylo tentokrát souzeno. Ačkoli domácí už
nestíhali, tak my jsme nebyli schopni dopravit
míč do sítě. I kdyby se hrálo snad dalších 30
minut, tak bychom stejně gól nevstřelili.
A tak museli přijít na řadu penalty. V prvních 4
sériích proměnili všichni. Až v poslední páté sérii
vychytal Studeníka domácí brankář a tak jsme
bohužel prohráli 5:4.
Sestava: Hofman – Procházka L., Rozsíval,
Studeník, Šalda – Procházka T. ©, Berdych,
Palocsányi (46´Lomoz) – Grunt (56´Šiman),
Dočkal, Štěpánek (67´Nekoranec)
Tomáš Procházka, předseda klubu

Nadcházející domácí zápasy našich
týmů
A tým:
NE 18.6.2017 14:00 Kraslice—Kynšperk
Starší žáci:
SO 17.6.2017 10:00 Kraslice/Rotava—Březová/
Citice
Mladší přípravka:
NE 11.6.2017 10:00 Kraslice—Vintířov

Výsledkový servis
A tým:
30.4.2017 Kraslice : Hranice
7.5.2017 Jáchymov : Kraslice
14.5.2017 Kraslice : Krajková
16.4.2017 Skalná : Kraslice

4:3 (1:2)
3:5 (1:4)
3:0 (1:0)
3:2 (1:1),
Pen: 5:4

Starší žáci:
29.4.2017 Kraslice/Rotava : Chodov
1:11 (0:5)
1.5.2017 Březová/Citice : Kraslice/Rotava
12:1 (6:1)
6.5.2017 N.Role : Kraslice/Rotava
10:0 (3:0)
13.5.2017 Kraslice/Rotava : Kr.Poříčí 1:10 (1:5)
20.5.2017 Lomnice : Kraslice/Rotava 9:1 (3:1)
24.5.2017 N.Sedlo/Loket : Kraslice/Rotava
9:4 (3:2)
Ze Skalné jsme přivezli pouze bod
FK Skalná : SK Kraslice-fotbal – 2:2 (1:1). PK 5:4 Mladší přípravka:
30.4.2017 Kraslice : Citice
0:2 (0:1)
20.5.2017
10:0 (4:0)
Další zápas jsme sehráli na horké půdě ve Skalné. 7.5.2017 Kr.Poříčí : Kraslice
2:8 (1:4)
Domácím jsme měli co oplácet, protože nás na 14.5.2017 Kraslice : D.Rychnov
podzim na našem hřišti porazili 6:2.
21.5.2017 Lomnice : Kraslice
14:3 (6:0)
Úvod zápasu nám opět vyšel. Již v osmé minutě
šel sám na branku Dočkal a přízemní střelou
Tomáš Procházka, předseda klubu
k tyči se nemýlil – 0:1. Bohužel náš náskok
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Bohoslužby, setkání a
PRAVIDELNOST .

k úhradám různých aktivit. „Hora“ větví za
kostelem bude rozdrcena a využita
k mulčování. Poděkování patří všem vám,
kteří jste pomohli s úklidem kolem pařezů a
pomůžete s výsadbou malých smrčků. Tyto
určitě vyrýpneme u kaple sv. Vojtěcha
v Kraslicích (Glasbergu). Zde by po čase
začaly ohrožovat tuto stavbu a nám
v Rotavě pomohou. Další najdeme pod
rotavským kostelem (dle rady Jarmilky V.)– i
zde trochu pomůžeme přírodě. Dík i Vlastě a
Marcelce za úklid navíc!
P.Pf

Díky za vaši účast při každé akci, kterou
spolu konáme. Jak nám asi všem došlo,
bývá nás stále méně. Důvody jsou dány:
nemoci, stáří, únava. Když k tomu přidáme
i občasnou nechuť, trochu pohodlnosti a
možná i určitou rozpačitost nad kázáním
„našeho faráře“, pak se stává, že se
pravidelně už nejsme schopni ani v neděli
setkat. Nechci zde připomínat, že je naším
právem i povinností zúčastnit se každou
neděli na mši sv. Věřte mi, je těžké spojit
prosbu i dík a zároveň nabídnout i OPRAVY (a stále častěji se
ptám: PRO KOHO?
poučení! Pomozte mi. Díky!

Je rozdíl mezi legrací a
radostí?
Velikonoční doba má předehru v postní
době. A je to doba vážná. Že je ji možné
prožít i jinak, dokazuje tato událost: V jedné
farnosti se pan farář potřeboval poněkud
dříve dostat po bohoslužbách na Popeleční
středu z kostela. Přemýšlel, jak to udělat,
když kostel byl plný věřících. Zavolal si
kostelníka. Řekl mu, že udělování Popelce
není svátost a že ji může udělovat i nekněz.
Poučil ho, že se při udělování znamení kříže
na čele říká: „Člověče, prach jsi a v prach se
obrátíš!“ Kostelník celou noc nespal, stále si
ta slova opakoval. Před obřadem se ptal:
„Jak se to říká, já si to pletu?“ Farář jen
zaúpěl a řekl: „Moula jsi a moulou
zůstaneš!“ Při udělování Popelce stál v první
řadě místní pan starosta a kostelník pravil:
“Moula jsi a moulou zůstaneš!“ Starosta
vyděšeně namítá: „Ale to dříve znělo jinak?“
Kostelník odvětil: „To víte, dříve se to říkalo
latinsky.“ Tak to je legrace. Radostí je fakt,
že po naší smrti není konec, ale že i ten
největší „moula“ je Bohem milován a pro
lítost, kterou před smrtí projevil, byl spasen.
Víme, jaký smutek na člověka padne, když
se dozví, že někdo známý zemřel! Ale díky
Zmrtvýchvstalému se pomalu pro věřícího
stává i toto důvodem k radosti: vždyť je
možné se u Pána sejít! Znovu se vidět! Že se
pro to musí něco udělat z naší strany je
jasné: věřit v Ježíše a litovat i těch
nejmenších pochybení! Nikdo z nás není bez
viny! Kdybych to o sobě tvrdil, jsem pyšný a
pýcha je největší překážkou směrem
k Bohu.
Ale
lze v lítosti spoléhat
na
milosrdenství Boží! Pak žádná legrace
nezkazí pravou radost! To vám i sobě
vyprošuji z celého srdce. Váš pater.

Překvapení
Smrky u kostela sv. Petra a Pavla v Rotavě
přestaly stínit. Slunce i světlo od této chvíle
proniká do naší svatyně. Výtěžek použijeme
ve farnosti k nutným drobným úpravám a

18.04. začala oprava fasády fary v Oloví a
14.05 je HOTOVO! Při pohledu na krásu
zeleně v přírodě Boží, jsme šťastní, že dva
odstíny zdobí i tento dům boží; vždyť se zde
každou neděli scházíme k rozhovoru
s Pánem a jsme zváni i k jeho stolu Slova i
Oběti! Od tohoto okamžiku se nemusíme
stydět jít v Oloví na mši sv. (Vím, že zadní
strana fary volá SOS taktéž po opravě a že
kostel sv. Michaela stále ještě čeká…). Ale
buďme Bohu vděční i za toto dílo (zpevnění
stavby a novou fasádu). Celkem nás to přišlo
na 233.231Kč. Díky všem, kteří přispěli! Díky
firmě Plaub/Novák za dobře provedenou
práci. Sponzorsky nám nahodili stěnu, kde
byly uloženy podlážky, natřeli barvou
parapety
i
nadokapní
žlaby (+barva), opravili štít s křížem a
tmelem zajistili – to vše v ceně 11.200Kč
navíc! Díky za pomoc od této firmy. Díky i
za ochotu pana Adamjaka a za klempířské
práce!
Toto ale není vše! Hezky to vyjádřil náš
Miloš: „Páter, vždy jste říkal, že se má
počkat, až bude chtít i Pán Bůh!“ Tady
v Oloví se to znovu potvrdilo. Kdybychom si
prosadili opravu fasády před 5-6 lety, pak by
ta práce byla zbytečná. Ne, že by fasáda
nevolala po opravě, byla to ostuda, ale…..
Nejprve ČEZ přeložil el. vedení ze vzduchu do
země. Zmizely konsole a dráty. Poté se
ukázala nutnost: havarijní statika (při
dalším zemětřesení by to fara nevydržela).
Vloni se dílo povedlo. Kdo z nás viděl
traverzy, otvory ve zdi, ten si uvědomil, co

Římskokatolická farnost
vše za touto akcí je!
Proto patří největší dík našemu Pánu, že
s jeho plánem kolem fary to vyšlo na 100
%.
A díky i za to, že jsme poslechli a
neprosadili „svou vůli“. Tak nashledanou
zde.
P.pf

Domov není samozřejmost.

Domov přece nemusí být jen to, že máme
"velkej barák" a u něj stát "parádní fáro".
Proč?
Proč mají lidi tendenci se pořád před
ostatními ukazovat a dokazovat jim, že jsou
lepší? Proč?
To je těžká otázka, některé studie poukazují
na to, že člověk se chová tak jak se chová
dav. Tzv. KAM VÍTR TAM PLÁŠŤ. Ale Proč?
Protože je to pohodlnější.
Nedat na to, co si o nás ostatní myslí, nedat
na to, co musím udělat proto, aby mě "brali"
a nedat na to abych, když někam přijdu,
byla oblíbená, je totiž hrozně těžké.
Bohužel mám kolem sebe i takové lidi, kteří
sami vědí, že kdyby těmi pupky světa nebyli,
nevytahovali se, tak by zjistili, že jsou
vlastně úplně obyčejní, nic nedokázali a
každý se stará o sebe.
Ale Ouha - objevení Ameriky - lidi se
opravdu starají jen sami o sebe, možná, že
se na vás budou koukat divně, když si
obarvíte vlasy na divokou růžovou, vezmete
si rytířské brnění a půjdete se projít po
náměstí, ale víte co, jen co zajdou za roh,
tak na vás zapomenou.
Takže snaha o to aby byl člověk vidět,
vychloubat se a být nejlepší je vlastně
zbytečná.
Pro mě slovo domov znamená:
- mít se kam vracet
- mít se ke komu přitulit
- mít někoho komu můžu sdělit svoje
myšlenky
- mít práci
Nejsem si právě úplně jistá, jestli můžu
nazvat domovem něco takového jako je,
vracení se se strachem, otravou, nemít si s
kým popovídat, vědět, že naši na mě nemají
čas, atd. atd. Co myslíte?
Samozřejmě jsou mezi námi tací, kteří
nemají ani jedno, to už je ale další kapitola k
zamyšlení.
JV

Modlitba v den narozenin.
Pane, dej, ať rozeznám - pravdu od lži;
ctnost
od
hříchu;
abych
vynikal
spravedlností, laskavostí, dobročinností a
bezúhonností. Odvrať ode mne faleš, závist,
malomyslnost a nestatečnost. DEJ, ať se
stanu dobrým křesťanem a až vyprší čas mé
vezdejší pouti, učiň její den poslední – DNEM
mého narození pro život věčný –
nepomíjející. Amen
Naše společné akce v nejbližší době:
10.06. so – ZMĚNA Jindřichovice mše sv.
s nedělní platností v 11:00!
11.06. ne – KRÁSNÁ kaple bohoslužba
v 11:00!
11.06. ne – GROTTE kaple nad Olovím – mše
sv. ve 14:30!
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
V sezóně 2016/2017 obsadily ženy v oblastním
přeboru 3. místo, mladší minižactvo U 12
v oblastním přeboru vybojovalo také 3. místo a
nejmladší minižactvo U 11 skončilo v krajském
přeboru na 2. místě.
Velké poděkování za finanční podporu patří
Městu Kraslice.
P.
Poledňáková

ZŠ Dukelská
KRAJSKÉ KOLO DĚTSKÉ
RECITACE
Středa 19. 4. nám
začala o hodinu dříve
než běžný školní den
vlakovým odjezdem
do Karlových Varů na
Krajské kolo dětské
recitace. Poprvé a
zároveň
naposled
v Krajské knihovně.
Simona Šlajsová z
V.B překonala trému,
která
ji
trochu
svazovala, básní od
Jaroslava Seiferta Chlapec a hvězdy. Svoje úplně
první vystoupení na kraji zvládla velice pěkně.
Uznala to také porota a dokonce Simonka měla
soukromou poradu s porotkyní, která ji upozornila
na konkrétní chybičky v textu. Porota ocenila, že
přestože si Simona vybrala těžkou báseň, rozuměla
jí a věděla, o čem mluví.
Dalším recitátorem, který si neudělal ostudu, byl
Otakar Kuzebauch ze IV. A. Svoji jiskru a
temperament dal do básně Co mě všechno zajímá,
kterou pro něj napsal starší bratr Bohumil. A
opravdu mu sedla. Pobavil posluchače klukovskou
hravostí a rozšafným koncem je rozesmál. Při
hodnocení měla porota připomínku ke špatné
artikulaci několika slov. A to nevěděla, jak hodně
na sobě s výslovností zapracoval.
Simonko a Otíku, jsem na vás pyšná a těším se, že
spolu
budeme
pracovat
i
příští
rok.
Máte oba na to!
Mgr. Jana Kocifajová

Festival minibasketbalu Most
28. – 30.4.2017 jsme
se zúčastnili Festivalu
v
Mostě
U12
v kategorii dívky. Byl
to náš první turnaj
republikové úrovně,
a tak jsme odjížděli
hlavně
nasbírat
zkušenosti a zahájit
přípravu na příští
sezónu. Pro některé
hráčky to byl úplně
první turnaj takového
rozměru a v takto
velké hale.
Na turnaj jsme jeli
bez Štěpánky Turanské, která kvůli nemoci
musela zůstat doma. Bohužel nás hned v pátek
musela opustit i Zuzka Vajsejtlová, která
onemocněla.
První utkání jsme hráli ve 14:30 hned v pátek a
to s budoucími
vítězkami
Spartou Praha.
Druhé
utkání
jsme hráli taktéž
v pátek a to
s Ústím nad
Labem od 19:30.
V sobotu nás
čekalo
pouze
jedno
utkání
s
Ostravou.
V tomto utkání se
ukázalo, že i
s
takovýmto
velkoklubem se
dá hrát chvílemi i
vyrovnané

JAK NA LOUCE VYROSTL SVETR
Z
názvu
výukového
programu jsme již
tušili, že se hodně
dozvíme
o
zpracování vlny.
Nejen
dozvíme,
ale
také
vyzkoušíme.
Zpočátku
nás
trocha teorie seznámila se spoustou možností
přírodních materiálů určených k výrobě látky.
Nejexotičtější byla krabí vlákna, nejzajímavější
vlákna bource morušového, jehož kokon jsme
zkoumali pod mikroskopem. A pak už honem,
honem zpracovávat ovčí vlnu. Nejprve se musí
čerstvě ostříhaná pořádně proprat a pak učesat na
mechanickém válcovitém kartáči. Těžké bylo šlapat
na kolovrátku, abychom upředli vlákno, zato
zábavné tkaní na stavu nás přímo nadchlo.
Výsledek? Strakatá šála.
Domů jsme si ale odváželi vlastnoručně vyrobené
kuličky a dredy z plsti. Není to všechno! Při tom
všem jsme ještě stihli prohlédnout všechny chlévy
s domácími zvířaty – krávami, ovcemi, kozami,
prasaty, husami, krocany, slepicemi, králíky. Před
padesáti lety by to pro nikoho nebylo tolik
zajímavé, jako pro nás dnes.
Mgr. Kuzebauchová Šárka

UPEČ TŘEBA CHLEBA
Společně jsme jeli se 4.B, která šla na výukový
program o zpracování vlny. My jsme se proměnili
v hospodáře, kteří se opět seznámili se
základními obilninami. Všechny jsme znali ze školy,
ale jeden druh jsme nepoznali – proso. Vyzkoušeli
jsme si tři způsoby mletí mouky – pravěký způsob

utkání, a tak nás prohra o to více mrzela. Po
zápase jsme si jeli odpočinout do aquaparku.
V neděli jsme hráli první utkání, a to v 8:00, kde
jsme se chtěli porvat o předposlední místo a
vyhrát aspoň jedno utkání. Průběh utkání
opravdu nasvědčoval tomu, že bychom mohli
utkání vyhrát. Avšak zbytečné chyby při
vyhazování a následné ztráty nás stály spoustu
bodů. V utkání jsme vedli i o 15 bodů. V poslední
čtvrtině se vyfaulovala Amálka. Náskok se nám
udržet nepodařilo, a tak jsme prohráli o 4 body.
Ze všech hráček turnaje se do finále soutěže
střelby trestných hodů probojovala Amálka
Vopičková a Adélka Vetenglová. Ve finálovém
rozstřelu nejvíce TH nastřílela Amálka, a tak tuto
soutěž vyhrála. Adélka byla vyhlášena nejmladší
hráčkou turnaje a zároveň dostala dárky při
vyhlášení jejích narozenin.
Chtěli bychom poděkovat rodičům, kteří s námi
kulturně a sportovně prožívali každou minutu!!!
Doufáme, že hráčky nasbíraly cenné zkušenosti,
které jim pomohou v jejich dalším osobním
růstů.
Z. Brantl, P. Vopičková, M. Dvořák

kamenem, středověký v hmoždíři a nejrychlejší na
mlýnku mezi mlýnskými kameny. Nejvíce
trpělivosti jsme potřebovali při samotné přípravě
chleba. Hnětli jsme a hnětli a hnětli a hnětli a takto
jsme se střídali ve dvojicích a pořád jsme hnětli, a
když už bylo střídání dvojic při hnětení čím dál
častější, bylo uhněteno. Vypracované bochánky a
pletýnky různých tvarů jsme nechali vykynout a
mezitím jsme šli podojit umělou kravku, prohlédli
jsme si všechna hospodářská zvířata a vykynuté
těsto jsme pomazali slanou vodou a dali je zapéct.
Vůně čerstvého chleba v nás probouzela
nedočkavost a
hlavně představy, jak si
pochutnáme my i naši nejbližší.
Mgr. Kocifajová Jana

Kontrolujeme osobní
automobily – V. A
Dostáváme žluté
vesty a pokyny,
jak se správně
kontrolují auta.
Musíme
zkontrolovat
doklady,
zelenou kartu,
technický stav
vozidla, zda je
řidič připoután atd. Je toho opravdu mnoho, na co
musí dát policisté pozor. Škoda, že jsme na tuto
akci měli pouze hodinku, protože nám počasí přálo
a všichni jsme si nestihli zastavit to své auto. My,
na které vyšla řada, jsme rozdali vzorným řidičům
veselé obrázky. Jelikož jsme byli hodní, dostali
jsme za naši práci odměnu v podobě reflexní
pásky.
Přejeme všem řidičům, aby dostávali od policistů
vždy úsměvy a pochvaly. Mgr. Michaela Jiroušková

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. června 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Červnové číslo vychází 09. června 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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MěÚ informuje
Akce pro děti
Na přelomu měsíců května a června 2017 odbor
sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu
Kraslice, pod taktovkou manažera prevence
kriminality uskutečnil hned několik akcí
preventivního charakteru, zaměřených na oblast
dopravy a ochrany osobního bezpečí.
V dopravě jsme si společně s Policií České
republiky, obvodním oddělením Kraslice a
koordinátorem pro BESIP Karlovarského kraje
zahráli na dětskou policii, kdy v rámci této akce
jsme na různých místech našeho města
prováděli s žáky pátých tříd dopravní kontroly
zaměřené na řidiče motorových vozidel. Děti se
tak dozvěděly, jaké doklady má mít řidič
motorového vozidla u sebe, když řídí vozidlo,
v jakém stavu má vozidlo, pohybující se po silnici
být a také jaké povinnosti musí jeho řidič
dodržovat. Po provedené dopravní kontrole byl
pak každý řidič odměněný obrázkem tzv.
smajlíka, který se buď usmíval anebo mračil, a to
podle toho, zda byla, nebo nebyla zjištěna
nějaká závada. Děti si pak jako odměnu odnesly
reflexní pásky, které mohou za snížené
viditelnosti použít, aby byly v silničním provozu
nepřehlédnutelné.
Další akcí, tentokrát zaměřenou na osobní
bezpečí, byla prezentace činnosti složek
Integrovaného záchranného systému, kam patří
Policie České republiky, Hasičský záchranný sbor
a Zdravotnická záchranná služba. Zástupci všech
tří vyjmenovaných složek se k ukázce sjely do
kraslických městských sadů dopoledne 1. 6.
2017. Doprovázela je i Horská služba z Bublavy.
Při připravených ukázkách děti z prvních stupňů
kraslických škol viděly zásah policisty proti
nebezpečnému pachateli, který odmítá opustit
vozidlo a dále součinnost hasičů a zdravotníků
při vyproštění zraněné osoby z havarovaného
vozu. Poté prostředky pro poskytnutí první
pomoci zraněným v nepřístupném terénu
předvedli také záchranáři horské služby. Děti si
po skončení ukázek mohly prohlédnout
přistavenou techniku také z blízka, kdy od
posádek dostaly také náležitý výklad. Tato akce
měla dětem hlavně ukázat to, že máme zkušené
záchranáře, kteří jsou vždy na blízku a umí těm,
kteří se dostanou do svízelné situace, rychle a
kvalifikovaně pomoci.
Náš dík však nepatří jen záchranářům, kteří svou
činnost prezentovali, ale také autoservisu pana
Bílského, který nám pro modelovou situaci
poskytl vůz určený k likvidaci, pánům Michalu a
Ladislavu Tiurinovým, kteří nám toto vozidlo
převezli a panu Novotnému z dechové hudby
Horalka, který nám poskytl zázemí pro
uspořádání ukázky.
Pro měsíc červen dále připravujeme se sociální
službou KOTEC o.p.s. workshop pro žáky
druhého stupně základních škol, zaměřený na
nebezpečí užívání omamných a psychotropních
látek.
Přejeme dětem krásné prázdniny a všem
dospělým příjemné léto.
Josef Chlouba, manažer prevence kriminality
Městský úřad Kraslice, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví

REPREZENTUJEME
KARLOVARSKÝ KRAJ
Od podzimu probíhala na ZŠ Kraslice školní,
okresní a krajská kola soutěže „SAPERE – vědět,
jak žít.“ - tato kola probíhala na PC speciálním
herním softwaru. Soutěžilo se na téma zdravého
životního stylu, zdravé stravy a pohybu. V 1.
kategorii jsme se úspěšně probojovali za
Karlovarský kraj až do celostátního kola do
Prahy. Celostátní kolo probíhalo prezenční
formou 26.4. 2015 v refektáři historického
areálu EMAUZY, kde se utkala nejlepší tříčlenná
družstva z celé ČR. Soutěžící museli vybrat
správnou variantu a co nejrychleji na ni
odpovědět. Toto naši žáci zvládli na jedničku,
umístili se na krásném 3. místě. Soutěžili žáci
Miroslav Vavřík, Veronika Tenglerová a Matěj
Mucha.

Souběžně také probíhala soutěž „TUTA VIA
VITAE – bezpečná cesta životem“, která probíhá
obdobným způsobem. Otázky byly na témata
první pomoci, bezpečného hašení požáru a
bezpečnosti v silničním provozu. Do celostátních
kol se naši žáci probojovali v obou kategoriích.
V I. kategorii nás reprezentovali Michaela
Karpíšková, Tomáš Zechner a Nguyen Phuc Tien a
umístili se na 4. místě. 3. místo jim uteklo o pár
bodíků. Ve II. kategorii reprezentovali naši školu
a kraj žáci Lucie Peršínová, Lucie Bittmanová a
Iveta Schwarzová. Velká děvčata se umístila na
3. místě.
Všem žákům moc děkujeme za úžasnou
reprezentaci školy, Karlovarského kraje a
svědomitou přípravu na soutěž.
Mgr. Bohumila Trohemčuková

