zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Vážení občané,
dne
28.
června
navštívila
na
mé
pozvání naše město hejtmanka Karlovarského kraje paní Jana
Vildumetzová. Paní hejtmanka se aktivně zajímala o problémy
Kraslic a možnosti, jak by s jejich řešením mohl Karlovarský kraj
pomoci. Se zástupci města diskutovala o otázkách spojených
především s opravou a údržbou komunikací, které jsou v majetku
Karlovarského kraje, o podpoře při úsilí na vybudování cyklotrasy
mezi Kraslicemi a Sokolovem a jejího připojení na cyklotrasu podél
Ohře. Otevřena byla také otázka podpory Karlovarského kraje při
zlepšování sociálních služeb, zejména pro seniory. Paní hejtmanka
se ovšem zajímala i o řadu dalších otázek z oblasti zaměstnanosti či
školství.
V rámci návštěvy Kraslic zavítala i do dvou mladých a dynamicky se
rozvíjejících společností. Jednou z nich byla společnost zabývající
se vývojem a výrobou špičkových simulátorů pro závodní jezdce,
které se daří prorážet především na evropské a světové trhy.
Druhá společnost, kterou navštívila, se zabývá výrobou klarinetů
na špičkové úrovni. Paní hejtmanka byla velice překvapena, že
v Kraslicích působí společnosti s tak unikátním výrobním
programem a vysokým světovým renomé. Ocenila kreativitu i úsilí
těchto společností a živě se zajímala nejen o doby počátků těchto
společností, ale také i o jejich další perspektivy. Dotkla se v této
souvislosti také palčivé problematiky nedostatku a získávání
kvalifikovaných pracovníků. Řada společností není v současné
době schopna uspokojit poptávku po svých výrobcích jen proto, že
nemá dostatek pracovníků.
Během poslední části své návštěvy se paní hejtmanka neformálně
setkala s občany Kraslic. Obeznámila je s aktivitami a prací
Karlovarského kraje. Současně zodpověděla řadu otázek na
nejrůznější témata, která tíží občany našeho města v návaznosti na
možnosti pomoci ze
strany Karlovarského
kraje. Při rozloučení
s občany přislíbila, že
se
do
Kraslic
v budoucnu opět ráda
vrátí.
Krásné
letní
a
prázdninové dny všem
přeje
Roman
Kotilínek,
starosta města

Slovo na úvod

Poslední zvonění
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Napsali jste nám
Za zvuku majestátných tonů lesních rohů
Trubačů z Kladské se 17. 6. 2017 ve 14
hodin vydal procesní průvod od přírodní
památky Vysoký kámen u osady Kostelní
nedaleko Kraslic k nově vybudovanému
pietnímu místu s výklenkovou kaplí, která
stojí na původním místě kaple Božího Těla
postavené z darů kraslických farníků v roce
1817.
Původní kaple po 2. světové válce
chátrala, až byla v padesátých letech
minulého století při budování hraničního
pásma zbořena a celý prostor postupně
pohltil les. Zůstala jen lípa vyobrazená na
dobových kresbách. Lesy České republiky,
s. p. zadaly na přelomu let 2015/16
zpracování studie a následně projektu na
obnovu historicky zajímavého místa.
Realizace byla nákladem 1 mil. Kč
dokončena na sklonku roku 2016. Při
stavebních pracích bylo ze země vyzvednuto
několik opracovaných žulových kvádrů,
které pravděpodobně patřily k původní
stavbě a dnes jsou součástí pietního místa.
Úvodní slovo slavnostního odpoledne
pronesl ředitel Krajského ředitelství Lesů
České republiky, s. p. Ing. Miroslav Rozner.
Ve svém vystoupení zdůraznil, že péče o
státní les nespočívá pouze v lesnickém
hospodaření, ale i hledání cest pro účelné
využívání
lesa
veřejností.
Přiblížil
přítomným Program 2020, jehož cílem je
zajištění plnění funkcí veřejného zájmu ve
státních lesích. Jedním z bodů zmíněného
programu je i obnova zchátralých nebo
zcela zničených regionálně významných
staveb na pozemcích s právem hospodařit
pro státní podnik Lesy České republiky.
Poděkoval také všem, kteří se zasloužili o
realizaci zajímavého projektu.
Starosta města Kraslic pan Roman
Kotilínek se ve své řeči filozoficky zamyslel
nad vztahem člověka a zdejší krajiny.
Krajiny, v níž žije, kterou kultivuje a je s ní
neodmyslitelně spjat.
Laici i věřící se zájmem sledovali slavnostní
akt žehnání místu a kapli, které zajímavě,
poutavě a poučně provedl Mons. Dr. Jiří
Majkov, generální vikář pro Karlovarský
kraj Římskokatolické církve společně s
Páterem Peterem Fořtem, kraslickým
děkanem a vikářem
sokolovského
vikariátu. Církevní obřad byl směřován
k svátku Božího Těla, kterému je nová
kaple také vysvěcena. Symboliku celé
slavnosti dokreslilo i představení ciboria,
předmětu sloužícího k uložení hostií, které
údajně pochází z původní kaple.
Řečníci i spokojení účastníci se ztotožnili
s přáním, aby toto obnovené místo s
dvousetletou tradicí sloužilo pro potěchu
nás všech a abychom zde našli klidné
místo pro zastavení, naslouchání a
obdivování místní krajiny.
Většina z přibližně dvě stě účastníků
využila přívětivého počasí, přátelské
atmosféry a po oficiální části přijala
pozvání k malému občerstvení, kdy více jak
další dvě hodiny strávili v družném hovoru.
Ing. Alexandr Fous, LČR, s.p., Lesní správa
Kraslice, Foto Ing. Martin Šejnoha
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V pořadí již šedesátá schůze rady města v
tomto volebním období proběhla dne
14. června. Na této schůzi byly
projednávány mimo jiné tyto záležitosti:
- schválení zveřejnění záměrů prodeje či
pronájmu pozemků města na základě
žádostí zájemců o pronájem či prodej
- na základě již zveřejněných záměrů byly
schváleny pronájmy či pachty pozemků
města
- souhlas s přidělením bytu č. 8 v čp. 1855 v
Dukelské ulici nové nájemnici
- byly projednány žádosti společnosti
DOZORSTAV s. r. o. o prodloužení termínu
dokončení díla a rada města nesouhlasila
s prodloužením termínu dokončení díla
„Stavební úpravy oplocení a vybudování
přístupového chodníku, Lipová cesta
1091, Kraslice“ a ani u díla „Oprava
historické části oplocení, Lipová cesta
1091, Kraslice“
- projednání dopisu od Údržby silnic
Karlovarského kraje, a. s. týkajícího se
plánu zimní údržby 2017/2018 a návrhu
neudržovat v dotčené zimní sezóně úsek
Smrkovec—Kamenec silnice č. III/2186 v
délce 3,165 km, kdy s tímto rada vyslovila
nesouhlas
- schválení aktualizace odpisového plánu ZŠ
Kraslice, Dukelská 1122
- schválení plánu inventur na rok 2017 pro
město Kraslice
- souhlas Městské knihovně Kraslice s
přijetím
věcného
daru—30
ks
nekomerčních knižních titulů z projektu
Česká knihovna pro rok 2017 vyhlášený
zemskou knihovnou v Brně v celkové
hodnotě 5871 Kč
- souhlas s podáním žádost i o dotaci v
rámci Fondu malých projektů v Programu
přeshraniční
spolupráce
Česká
republika—Svobodný stát Sasko 2014—
2020 na projekt „Dialog—Kulturní
Ambasador“, kdy žadatelem bude město
Klingenthal a město Kraslice bude
partnerem projektu
- schválení
záměru zpracování plánu
odpadového hospodářství pro město pro
odpady, které produkuje, a odpady, se
kterými nakládá s tím, že byla
akceptována cenová nabídka společnosti
Ing. Pavel Novák s. r. o. s nabídkovou
cenou 36 tis. Kč bez DPH
- rezignace paní Ing. Reginy Rokové na
mandát člena Zastupitelstva města ze dne
01.06.2017, kdy rada města konstatovala,
že ke dni 02.06. vznikl mandát panu
Milanu Hlouškovi
- schválení
veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města na
výstavbu septiku s dalším stupněm čištění
ve výši 40 tis. Kč v rámci dotačního
programu, který byl pro letošní rok
vyhlášen
- na základě žádostí obcí Bublava a Stříbrná
byla schválena veřejnoprávní smlouva o
vytvoření společného školského obvodu
mateřských škol, jejíž smluvními stranami
budou město Kraslice, obec Bublava a
obec Stříbrná
- schválení návrhu dotazníku k plánování
sociálních služeb na území města Kraslice
a souhlas se zveřejněním dotazníku k

plánování sociálních služeb na webových
stránkách města a s jeho distribucí
občanům v tištěné podobě
- schválení termínů schůzí rady města ve II.
pololetí 2017—06.09., 27.09., 18.10.,
08.11. a 20.12.
- souhlas se zahraniční pracovní cestou
starosty za účelem jednání s vedením
společnosti Gelsenwasser AG—dalším
společníkem v KMS Kraslická městská
společnost s. r. o.
Mimořádná schůze rady města proběhla
21.06. a měla tyto body:
- schválení změny Organizačního řádu
Městského úřadu Kraslice
- schválení platových výměrů ředitelů
některých příspěvkových organizací v
souvislosti se změnou nařízení vlády
upravující platové tarify
- ukončení nájmu obytné místnosti č. 8 v B.
Smetany čp. 1700
- projednání žádosti o obnovu veřejné
study v k. ú. Tisová ve vlastnictví města a
na základě vyjádření KMS s. r. o. k
dodávce pitné vody v uvedené lokalitě
rada města nesouhlasila s obnovou
funkčnosti veřejné studny
- přidělení obytné místnosti v čp. 1700
- rozpočtová
opatření zapojující do
rozpočtu poskytnuté účelové dotace
přidělené příspěvkovým organizacím
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
„Ú zemní studie Kraslice—střed města“,
kde je mimo jiné prodloužení doby plnění
do 15.09.2017.
Zastupitelé se ke svému zasedání sešli
22.06. Na tomto zasedání byly projednány
tyto body:
- rezignace pana Ing. Jaroslava Souhrady na
funkci člena rady města k 21.06., kdy
zastupitelé jmenovali do funkce člena
rady města pana Františka Stůje s
účinností od 22.06.
- po vášnivé diskuzi byly z programu
jednání staženy body—zřízení
funkce druhého místostarosty,
volba druhého místostarosty,
volba členů rady města a
stanovení odměny druhému
místostarostovi
- předsedou finančního výboru
byl jmenován pan Ing. Jaroslav
Souhrada
- prodeje pozemků na základě
žádostí občanů
- souhlas s termínem dokončení
stavby dle uzavřené smlouvy o
budoucí kupní smlouvě a
smlouvě o právu provedení
stavby o další tři roky, tj. do
31.12.2023
žadatele
pana
Nguyen Van Bang z důvodu
dosud
nevyřízené
změny
územního plánu
- souhlas se změnou katastrální
hranice
mezi
katastrálním
územím Černá u Kraslic a Liboc
u Kraslic
- vydání změny č. 2 Územního
plánu Kraslice
- navýšení příspěvku ZŠ Kraslice,
Dukelská 1122 o 180 tis.
určených na obnovu herních

Z jednání orgánů města
-

-

-

-

-

-

prvků v zahradě školní družiny
rozpočtová opatření
schválení závěrečného účtu a účetní
závěrky města Kraslice za rok 2016, kdy
zůstatek
peněžních
prostředků
rozpočtového hospodaření města ve výši
32 mil. Kč byl již použit schválenými
rozpočtovými opatřeními v roce 2017
schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 20 tis. Kč spolku Drosera z. s. se
sídlem na Bublavě
schválení veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu města ve
výši 20 tis. Kč spolku „Konec toulání“ se
sídlem Kraslice
projednání návrhu zadání výběrového
řízení
na
zpracování
projektové
dokumentace na přestavbu nemovitosti
čp. 1 na nám. T. G. Masaryka v Kraslicích
pro potřeby sociálního bydlení tak, aby
mohla být podána žádost o získání dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj pro
„Komunitní dům pro seniory“., kdy bylo
projednání tohoto návrh odloženo do
07.09.2017
schválení termínů zasedání zastupitelstva
města: 07.09., 26.10. a 14.12.
souhlas s podáním žádosti o dotaci na
územně
plánovací
činnost
obcí
Karlovarského
kraje
na
pořízení
zpracovávané „Územní studie Kraslice—
střed města“
projednání návrhu na zadání zakázky na
vypracování technické zprávy o stavu
technologie plaveckého bazénu a návrh
na zpracování návrhu rekonstrukce této
technologie bazénu při SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, kdy bylo schváleno vypracování
posouzení stávající technologie bazénu a
na základě výsledku tohoto posouzení pak
bude event. rozhodnuto o návrhu
rekonstrukce této technologie. red
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Napsali jste nám
Dne 5. 6. 2017 se naše kraslická organizace
Spolku Němců a přátel německé kultury ČR
zúčastnila vernisáže výstavy ve vstupní hale
Krajského úřadu v Karlových Varech. Výstava je
připomínkou
zničené
a
zrušené
obce
Lauterbach / Čistá a jejím prostřednictvím
připomínkou zničených a zrušených obcí v našem
kraji po vyhnání a odsunu původních obyvatel po
2. světové válce.
Instalace výstavy byla přehledná, materiály byly
umístěné na stojanech ve formě historických
fotografií s popisky dějinných událostí. Dále tam
byly vystaveny obrazy dokumentující existenci
krajiny před těmito hrůznými událostmi. Pro mne
bylo zvláštností, že na podlaze byla umístěná
velká letecká fotografie městečka Lauterbachu /
Čisté z roku 1947. Ten snímek ukazoval políčka
kolem dokola městečka, která byla d té doby
obdělávána. (Myslím si, že ten snímek je spíše
z r. 1946, kdy obyvatelé ještě stačili svá políčka
obdělat.)
Oficiální zahájení výstavy bylo v 16 hodin

Noc kostelů v Krajkové
Jako členové Spolku Němců a přátel
německé kultury jsme se dne 8.
června t.r. zúčastnili Noci kostelů
v Krajkové. Co je to za akci? Večer,
v noci, kdy do tmy světa září okna
kostela, je možné pro každého, kdo
má jen malý zájem o vnitřní
uspořádání kostela, jeho vybavení či
obrazy a sochy, aby se osobně setkal
s církevním životem.
Co znamená Noc kostelů? Otevřené
dveře a brány kostelů v širokém okolí,
pozvání
k
objevování
krásy
křesťanských
výtvarných
a
architektonických pokladů, v mnoha
kostelích doprovodný večerní a noční
program a příležitost k rozhovoru,
společnou akci mnoha církví a řádů,
akci, která se od svého vzniku (rok
2003) pro svou oblíbenost neustále
rozšiřuje do dalších míst. Ekumenická
akce Noc kostelů je pozváním
především pro ty, kdo křesťanské
chrámy dosud znali převážně jen
zvenčí.
Kostel sv. Petra a Pavla v Krajkové je
římskokatolický kostel, od roku 1958
je kulturní památkou ČR. Před
kostelem stojí sloup se sochou Panny
Marie a kašna, chráněné rovněž jako
kulturní památka. První písemná
zmínka o kostelu je z poloviny 14.
století, postupem let prošel četnými
úpravami a opravami.
Nejcennějším a nejimpozantnějším
uměleckým dílem interiéru kostela
je hlavní oltář s obrazem svatého
Petra a Pavla. Tento barokní
skvost jako by ani nepatřil do
kostela
relativně
malé
krušnohorské obce. Vždyť jen
oltářní nástavec měří 13 metrů
a vyplňuje téměř celou závěrovou
stěnu presbytáře. Barokní plátno
působí jako celek vyváženě
a meditativně. Jedná se o velice
kvalitní práci neznámého autora,

ředitelem Národního památkového ústavu
v Lokti Dr. Filipem Prekopem. Následovalo
vystoupení Dr. Petra Rojíka s písněmi z Horního
Poohří (Egerlandska). Po něm vystoupili v
tradičních krojích pánové Richard a Vojtěch
Šulkovi také se skladbami z Horního Poohří. Syn
doprovázel otce na citeru. Obojí vystoupení byla
odměněna velkým potleskem. Přispělo k tomu
také to, že Dr. Petr Rojík si dal práci s překladem
a toto obecenstvo kvitovalo s povděkem.
Tuto událost také přišel pozdravit nově
jmenovaný generální vikář Mons. Jiří Majkov
z Lokte (byl jmenován pro Karlovarský kraj).
Další proslov měl ředitel muzea v Sokolově Ing.
Michael Rund.
V hale na stolech bylo připraveno malé
pohoštění. Také zde byly k dispozici propagační
materiály.
Akce trvala do 17.30 hodin a potom následoval
odjezd autobusem do míst, kde stávalo městečko
Lauterbach / Čistá, které mělo cca 1900 – 2000
obyvatel.
Dr. Petr Rojík nám ukázal ve zcela zarostlém
prostoru přibližná místa, kde stály budovy jako
škola, radnice, kostel. Pro mne zcela
nepochopitelné zničení kvetoucího městečka.
Bylo po válce a toto místo bylo vybráno ke
zničení ze cvičných důvodů. O této události je
natočen instruktážní film o tom, jak zničit budovy
s názvem Boj o osadu (viz internet). Soudnému
člověku je z toho nanic. V místě, kde přibližně byl
střed obce, stojí kamenný pomník s názvem obce
a letopočtem r. 1948.
Člověk nechápe, že někdo v míru může dát
takový děsivý rozkaz. Jako by nebylo dost na
tom, že byli vyhnáni obyvatelé ze svých domovů,
kde žili po staletí. Z 99% to byli nevinní lidé,

jistě dobře poučeného o italské
malbě. Tomu odpovídá tvrzení, že
plátno přivezl kolem poloviny
18. století Julius Jindřich Písnic jako
dar kostelu z Říma. Kromě hlavního
oltáře se v interiéru kostela nacházejí
další umělecké památky: oltář Panny
Marie,
oltář
sv.
Antonína
Paduánského, socha sv. Jana Křtitele,
sv. Jana Evangelisty, reliéf Matky
Bolestné a další umělecké artefakty.
V kostele se nachází několik
náhrobníků spojených s působením
šlechtických rodů.
Noc kostelů byla letos spojena
s možností výstupu na kostelní věž,
prohlídkou zvonů a hodinového stroje,
pro děti byla připravena pohádka, pro
širokou veřejnost zvonění na kostelní
zvony. Zážitkem bylo vyprávění Dr.
Petra Rojíka o minulosti okolí
Krajkové, spojené s hudebními
ukázkami díla krajkovského rodáka G.
Jacoba. Pozvání přijal i krajan a autor
knihy o Krajkové pan Reinhold
Erlbeck, který je zároveň iniciátorem
oprav sakrálních památek. Po krátké
přestávce jsme prožili příjemné chvíle
s folkovou skupinou NaDen a
písničkami J. Nohavici. Po 22. hodině
nás čekala cesta zpět. Z vyjádření
účastníků zájezdu vyplynulo, že si
z akce odvážejí cenné zážitky a pěkný
pocit z prožitého večera.
Poděkování patří všem, kteří se o
hladký průběh celé akce včetně
dopravy postarali. J. Volfová

protože ti, co to vše zavinili, byli už
dávno v bezpečí. Je mi smutno z toho, že se Češi
propůjčili k takové hanebnosti.
Že to požehnané nebylo, vidíme z toho, že
pohraničí se z této katastrofy dodnes
nevzpamatovalo.
Na závěr našeho putování jsme zastavili u
bývalého dolu Jeroným. Bylo to už navečer, takže
už bylo zavřeno. Dr. Petr Rojík nám tam svým
profesionálním kladívkem rozbil kámen a popsal
nám jeho složení. Pro návštěvníky je to složité,
protože se do šachty chodí po žebřících. Tím je to
určeno pro mladší návštěvníky.

Tímto zájezdem jsme poznali další část našeho
kraje, bohužel z té méně veselé stránky. Jsem
ráda, když bývalí obyvatelé z těch zničených míst
navštíví svá rodná místa a velice si vážím jejich
vstřícnosti a odpuštění. Klobouk dolů.
Poděkování
patří
sociálnímu
odboru
Karlovarského kraje za finanční podporu
Anna Marešová
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V LABORATOŘI MAGISTRA
KELLY

poučný.
Za III.B Georgián Tom, Riedlová Anežka, neměli možnost ochutnat, neboť skupinka
Viděli jsme na vlastní oči, jak se dá z obyčejného Vetenglová Adélka, Minařík Matěj, Sršňová vodníků se hned na bublaninu hladově vrhla, aniž
by si uvědomila, že když je zde 24 kusů a nás je
kovu vyrobit zlato, jak se z vody uvaří víno, jak Nelinka a paní učitelka Janková Edita
taktéž 24, asi by si dva kusy brát neměla.
oheň hoří i bez dřeva a spoustu dalších
Nakonec děti objevily poklad, ze kterého nám
zázračných pokusů. Bylo to úplně jako
patřil také kousek, dostali jsme propisky, ty se
v laboratoři na dvoře císaře Rudolfa II.
vždy hodí. Po jedenácté hodině dopolední jsme
Věděli jsme, že jsou to jen chemické triky, ale
vyrazili zpět do školy s náladou vylepšenou
zábava a podívaná to pro nás byla velkolepá.
nečekaně zábavným dopolednem a s pocitem, že
Paní učitelka Trohemčuková je možná potomek
se celé dopoledne vydařilo.
magistra Kelly…
Za nás mohu říci, že se nám ve školce velice
Za 4.A,B Mgr. Šárka Kuzebauchová
líbilo, někteří se dokonce rozvzpomněli na tu
„dávnou“ dobu, kterou jsme strávili jako malí ve
školce, a společně jsme si připomněli různé
příhody. Doufám, že i našim malým kamarádům
se celé dopoledne líbilo. Lucie Bittmanová, IX. A

VÝLET ZA HRANICE

Třídní výlet
Letošní výlet jsme prožili se spolužáky z 1. B a 3.
C.
Vydali
jsme
se
na dobrodružnou cestu do Karlových Varů.
Lanovkou jsme vystoupali k rozhledně Dianě,
odkud jsme se rozhlédli do širokého okolí. Pak už
nás přivítali svými krásnými barvami motýli,
které jsme obdivovali v motýlím domě.
Okouzleni těmito malými tvorečky jsme se vydali
naučnou stezkou plnou tajemných zvířat až
k lanovému centru Linhart, kde jsme téměř
všichni překonali strach a zdolali lezeckou dráhu
se spoustou náročných překážek. Unaveni, ale
spokojeni jsme se vraceli autobusem zpět
k domovu.
Za 1. A, 1. B a 3. C Mgr. Alena Muchová

Dne 18.5.2017 jsme jeli na zájezd do Anglie. My
společně s dalšími žáky ze základní školy
v Litoměřicích
jsme jeli dvoupatrovým
autobusem přes Německo, Belgii, Holandsko a
Francii Eurotunelem do Anglie. V 5:15 ráno jsme
byli v Londýně u nejvyššího mrakodrapu EvropySharp (Střep). Celý 1. den jsme chodili po
londýnských památkách jako je katedrála sv.
Pavla, The Tower, Tower Bridge a další. Večer
jsme se ubytovali do rodin v Oxfordu. 2. den
jsme navštívili město Stratford upon Avon rodiště W. Shakespeara, středověký hrad
Warwick a město Oxford. 3. den jsme se vydali
do města Salisbury – kde jsme navštívili
katedrálu a viděli jeden ze čtyř originálů listiny
Magna Charta a potom jsme navštívili
Stonehenge a město Bath, kde jsme mohli
nakoupit nějaké dárky v Primarku, Poundlandu a
obchodu s rozličnými fazolkami Harryho Pottera.
4. den jsme navštívili Windsor – královský hrad
s kaplí sv. Jiří. Poté jsme jeli do Londýna, kde
bylo muzeum Madame Tussauds. Šli jsme kolem
Buckinghamského paláce. Pak jsme měli rozchod
na Leicester Square a Piccadilly Circus a večer
jsem se šli podívat na noční Londýn. O půlnoci
pro nás přijel autobus a jeli jsme zpět domů.
Děkujeme paní učitelce H.Štípkové a H.
Müllerové za krásný zájezd.
K. Nguyen a T. Šimečková, 7.A

DEN ZEMĚ
Letos jsme Den Země oslavili s malým
zpožděním. Tentokrát jsme využili krásného
počasí v přírodě v Městských sadech. Soutěžní
disciplíny, jež pro nás připravila 7.B s devítkou,
prověřily nejen znalosti a dovednosti ze školních
lavic, ale i naši fyzickou zdatnost, bojovnost,
spolupráci a trpělivost. S nadšením jsme plnili
stanovené úkoly a na závěr získali i sladkou
odměnu.
Byl to velmi krásný den!
Mgr. Barbora Brunnerová

Výlet do hvězdárny a na letiště
Jeli jsme do Karlových Varů krásným zlatým
autobusem.
Před návštěvou hvězdárny jsme se nasvačili a na
venkovních toaletách objevili vosí hnízdo.
Šli jsme do hvězdárny, usadili jsme se ve velkém
temném sále a pan průvodce nám vyprávěl o
historii hvězdárny i o planetách a vesmíru. Po
vyprávění nám pustil zajímavý dokument o
sluneční soustavě.
Pak jsme si po skupinách vyzkoušeli, jakou
bychom měli hmotnost na Měsíci a Jupiteru. Na
Měsíci jsme byli lehoučcí a na Jupiteru velmi
těžcí. Šli jsme na pozorovatelnu a prohlédli jsme
si dalekohledy. Najednou jsme oněměli úžasem!
Nad námi se odsunula střecha!
Autobusem jsme přejeli 1 km na blízké letiště.
Prošli jsme odbavovací kontrolou zavazadel i
osob a prostřednictvím rentgenu jsme se
podívali, co má kdo v zavazadle. To jsme se
podivili! Zapalovač, nůžky, mobily, vysílačka,
dětské náboje NERF, nosní kapky, deštník…
Prohlédli jsme si celé letiště a dozvěděli jsme se,
co se nesmí dovážet a vyvážet. Nahlédli jsme i do
vybavení letištních hasičů. Viděli jsme přistání
dvou letadel i odlet velkého letadla.
Výlet byl moc krásný, zajímavý, zábavný a

Den dětí v MŠ „Zámeček“
Ve středu 7. 6. jsme byli my – deváťáci – pozváni
do školky Zámeček, abychom jejím učitelkám
pomohli s organizací oslav Dne dětí na téma
„Z pohádky do pohádky“. Dostavili jsme se se
značným předstihem, aby se někteří z nás mohli
v klidu „převtělit“ do pohádkových bytostí.
Jednotlivé role a úkoly byly rozděleny rychle,
každá z bytostí obdržela slušivý kostým a rychle
se převléknout. Pak už zaujmout pozici na
přiděleném stanovišti. Zahrada mateřské školy se
proměnila v pohádkový svět, ve kterém žáky
vystřídali vodníci, víly, princezny, černokněžníci,
dokonce i odvážný princ dorazil. Ti, na které se
kostým nedostal, se proměnili v pilné
pomocníky. A přišel čas vyčkat na malé
cestovatele pohádkou (školáky z MŠ a prvňáčky).
Všichni jsme byli uneseni množstvím dětiček,
které se dychtivě vrhly na plnění úkolů. Všechny
děti se chovaly naprosto úžasně a snažily se
aktivně spolupracovat.
Na závěr celého dopoledne na nás čekalo malé
pohoštění, úžasná bublanina. Tu bohužel všichni

DĚTSKÝ DEN
Sluníčko se na nás usmívalo a děti ze všech
kraslických škol a školek se vydaly do Městských
sadů strávit dopoledne s integrovaným
záchranným systémem. Policisté, hasiči a
záchranná služba nám předvedli spolupráci při
autohavárii, při neštěstí v přírodě i při zatýkání
zločince. Prohlédli jsme si zásahové vozy a
dozvěděli jsme spoustu zajímavých věcí.
Mgr. Šárka Kuzebauchová
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věcí!!! Hoblík, pila, nebozez, česač jablek,
čarodějnické koště, vrtačka, vodováha, svěrák…
Důl Jeroným – 2. A ZŠ Kraslice Klárka s Anežkou přivedly na vodítku kocourka
Mikeše, který se bál.
Dukelská
Klárčina babička, dědeček i teta Kačka nám toho
Naše třída II. A jela autobusem na exkurzi do
hodně řekli. Návštěva byla úžasná!!! Moc
dolu Jeroným. Uvítal nás průvodce. Rozdělili
děkujeme babičce, dědečkovi, tetě Kátě i Klárce.
jsme se do dvou skupin. Pán a paní nám dali na
Děti i paní učitelka Janková z III.B
hlavu helmu a kolem pasu baterky.
Prošli jsme dlouhou, tmavou, chladnou šachtou,
kde se kdysi těžila cínová ruda. Viděli jsme také
dva netopýry. Na památku jsme si odvezli malé
drobnosti.
Výlet do dolu Jeroným byl moc hezký.
Ellen Vicanová, žákyně 2. A třídy

Pasování čtenářů

Moc děkuji paní knihovnici Martě Maštalířové za
přípravu a organizaci „Pasování čtenářů“.
Úvodem děti přednesly básničky o abecedě, pak
luštily ve skupinkách křížovky, doplňovaly
obrázky do textů a hlavně četly pohádku. Na
závěr paní knihovnice děti - dřevěným mečem pasovala na čtenáře a paní učitelky nasadily
šerpy s nápisem Čtenář/Čtenářka 2017. Také děti
dostaly dáreček – knihu, záložku,… a možnost
navštěvovat knihovnu jeden rok bez poplatku.
Pasování se zúčastnili i rodiče žáků a všem se
celá akce moc líbila. Těšíme se na další
spolupráci s paní knihovnicí.
Za žáky 1. A,B – Mgr. L. Botlíková

do spodní
části areálu
DDM, kde
se
rozprostírá
krásné
dopravní
hřiště.
S
letním
počasím
úterního
dne úplná
idylka. Jen
policejní komisaři byli opravdu velmi přísní a i
přes velkou snahu dodržet všechny předpisy nám
také několik trestných bodů udělili. Poslední úkol
- projít testy pravidel silničního provozu. Při
pohledu na nasbírané trestné body jsme sice
došli k závěru, že máme ještě rezervy, ale den na
dopravním hřišti jsme si všichni užili. Absolutní
vítězka z Karlových Varů, která za celou soutěž
obdržela pouhé 2 trestné body, získala od
hlavního sponzora parádní horské kolo. Myslím,
že to je moc pěkná motivace, abychom příští rok
zabojovali a zkusili uspět i v krajském kole. Za
účast ještě jednou děkuji Natálce, Lukášovi,
Filipovi a Vanesse a gratuluji k získání 6. místa v
kraji.
Mgr. L. Winkelhöferová

Exkurze do Sametexu
Farma u Maroušků
„Přijeďte se podívat na naše zvířátka,“ řekla nám
jednou maminka Terezky Marouškové. Proč
bychom si měli o zvířátkách pouze povídat, když
je můžeme vidět na vlastní oči. Na farmě nás
velmi mile přivítala maminka „farmářka“. Hned
na začátku jsme se všichni svezli v traktoru,
podívali se na slepice, prasata, berany… U slepic
jsme si našli vajíčko, které jsme si mohli odnést
domů. Dále jsme se opekli buřtíky a pořádně si
naplnili bříška. Nakonec jsme se zchladili
v malém potůčku. Paní Marouškové velmi
děkujeme za pozvání.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

Návštěva v zoologické a
botanické zahradě u Bartošů
Na zahradě jsme poznávali květiny – růže, noční
pannu, pivoňky, karafiáty, diviznu, mečík,
léčivé bylinky – medvědí česnek, šalvěj,
levanduli, zeleninu – kopr, libeček, cibuli, dýni,
cuketu, stromy a keře – třešeň, rakytník, ořešák,
jabloň, lísku, mandlovník, habr, rybíz černý.
Prohlédli jsme si i altánek, kterým prorůstala
pnoucí rostlina až na gauč. Po prohlídce zahrady
jsme přešli na dvůr pochovat a pohladit králíčky
Sheri, Nanynku, Anakmu, Ricrda, Efrima, Samíka
a dvě morčata Lilinku a Růženku.
Prozkoumávali jsme i dědečkovu kůlnu. To bylo

Dne 22. 5. 2017 jsme se zúčastnili s žáky I.
ročníku oborů nástrojař, strojní mechanik a
výrobce textilií exkurze ve společnosti SAMETEX
2. Žáci zde měli možnost prohlédnout si různé
stroje určené pro úpravu režných tkanin až do
fáze hotové látky určené zákazníkům. Viděli jsme
i různé technologie pro úpravu rozdílných druhů
látek, jako je samet nebo manšestr. Průvodcem
We are having a picnic
po firmě nám byl pan Martin Dvořák, kterému
Jak můžete
„ochutnat„
slovní zásobu patří velké poděkování. Doufám, že exkurze byla
z angličtiny? Připravte si piknik od začátku až do pro žáky poutavá a přínosná i pro další studium.
konce v angličtině. My jsme si nejdříve poskládali
Eliášová Renata
věty, jak bychom měli při pikniku postupovat.
Pak jsme si vše vyzkoušeli názorně. Nakonec
jsme si na všech dobrotách společně pochutnali.
Za 4. A Mgr. Alena Muchová

Turistický kurz

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Krajské kolo dopravní soutěže
Poprvé se nám podařilo probojovat se do
krajského kola v dopravní soutěži mladých
cyklistů. Z druhého místa v okresním kole jsme
postoupili do Chebu, kde jsme se utkali s dalšími
5 družstvy. Rozhodně je potřeba vyzdvihnout
organizaci, kterou měl na starosti DDM Cheb.
Každý dostal svůj časový itinerář, díky němuž
jsme nikde zbytečně nečekali a disciplíny mohli
plnit plynule. Hned na úvod jsme absolvovali pro
nás úplně novou disciplínu - jdi správně podle
mapy. Tu zvládli Natálie Müllerová, Filip Šlajs,
Vanessa Vopičková a Lukáš Novotný na jedničku.
Pak už nás čekala stará známá stanoviště. První
pomoc se povedla slušně, všechny zraněné
bychom dokázali zachránit, ať už slečnu s
otevřenou zlomeninou nebo chlapce v
bezvědomí. Jízdu zručnosti nám organizátoři
sestavili zdánlivě o něco přívětivější než v
Sokolově, ale přece jen jsme pár trestných bodů
nasbírali. Dali jsme si svačinu a posilněni vyrazili

Pro studenty 3. ročníku SŠ jsme uspořádali
třídenní turistický kurz. První den se jeho
účastníci vydali vlakem do Sokolova, odkud
pokračovali dál po cyklostezce podél Ohře přes
Loket až na Svatošské skály. Někteří využili
pěkného počasí ke koupání v Ohři. Druhý den byl
věnován pěší turistice, studenti navštívili
rozhlednu Cibulka v Oloví a zajímavá poutní
místa v okolí. Třetí den putovali turisté opět na
kolech. Navštívili Rotavu, Šindelovou, lovecký
zámeček Favorit i Rotavské varhany. Počasí se
vydařilo a kromě rozlomeného rámu a prasklého
pláště se nevyskytl žádný problém.
Mgr. L. Bříza
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Expedice do tropů v družině

Ve středu 21. června se naše třída 2.A vydala
hledat poklad. To ale nebylo vůbec jednoduché.
Děti musely jít podle mapy a cestou hledat a
plnit různé úkoly. Nejvíce se líbil úkol, kdy chlapci
museli přenést děvčata územím zlého skřítka,
naopak nejtěžším úkolem bylo projít část cesty
bez povídání. Poklad se nám podařilo najít a
všichni si spravedlivě rozdělili „ zlaťáky a drahé
kameny“. Celý výlet se všem líbil, přálo nám
počasí, užili jsme si krásnou přírodu i legraci.
Mgr. I. Svobodová

Na začátku
května
se
naše
CK
vydala
na
expedici do
tropů. Hned
na začátku
jsme hledaly
nejkrásnější
exempláře
orchidejí pro
naše
maminky.
Postupně
jsme
se
seznamovali
s životem v tropickém pralese. V červnu, kdy
výprava pokračuje, jsme z nalezené větve vyrobili
dárek pro tatínky k jejich svátku. Moc se nám tu
líbí a doufáme, že se stihneme do konce školního
roku vrátit.
Mgr. V. Habartová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
některé náročným turistickým výkonem.
Naše kroky vedly od školy přes Městské sady
k altánku na Tisovském hřbitově. Než jsme
vyrazili, vymyslely si děti pro své kamarády úkoly,
které měli po cestě plnit. I paní učitelka měla
připravené úkoly, zapisovala body a první tři
místa byla odměněna sladkou dobrotou. Třetí
místo obsadila Kačka Nekolová, druhý byl
Daneček Klepáček a na prvním místě byla Nikolka
Rulíková, které je součástí naší třídní rodiny
necelý měsíc, přesto se krásně zapojila a vyhrála!
U altánku jsme si opekli vuřty, splnili další úkoly,
a jelikož čas nemilosrdně utíká, bylo na čase
vrátit se zpět do školy. Myslím si, že nejen
počasí, ale celý výlet se nám moc povedl, děti
byly krásně uchozené a spokojené.
Mgr. A. Baníková

Výlet MŠ
Výlet 2.B na vysílač
Je středa, první letní den, a my jsme se vypravili
na pěší výlet. Počasí bylo krásné, tak jsme vyšli
s dobrou náladou. Šla s námi i paní vychovatelka
Habartová a tatínek Adámka Salvy. Vyšlapali
jsme kopec okolo nemocnice, cestou jsme měli i
sílu si zazpívat a pak jsme pokračovali mírně do
kopce. Na každé křižovatce jsme se rozhodovali,
zda půjdeme cestou trnovou nebo mechovou a
nakonec jsme doputovali až k vysílači. Někteří už
měli pořádný hlad, tak dobrá svačina přišla
k chuti. Po odpočinku a krásném rozhledu do
okolí jsme seběhli k První skále. Tam jsme stavěli
domečky pro trpaslíky a moc se nám povedly.
Snad se nějakému trpaslíkovi budou líbit.
Nakonec vedla cesta lesem rovnou dolů z kopce.
Cestou jsme se proběhli po překážkové dráze pro
kola a hledali bonbony v trávě. Výlet se povedl a
všichni přišli spokojení do cíle.
Mgr. A. Pečenková

Navštívili jsme Bublavu a její okolí. Cílem našeho
výletu byli koníčci. Paní Zuzanka nás nejprve
poučila, jak se chovat v blízkosti koní. Prozradila
nám, co koníčci rádi baští. Konečně jsme mohli
vyrazit na projížďku. Všechny děti se povozily a
domů si odnesly na památku koníka z perníku. Za
to, že nás koníci povozili, jim děti donesly
pamlsky jako mrkvičku, jablka a tvrdý chleba. Byl
to krásný den a pro některé děti byla i jízda
autobusem velkým zážitkem.
I. Studeníková a L. Gabčová

Závěrečné zkoušky na SŠ

Malí knihovníčci

Školní výlet 8.A
Naše třída se vydala ve čtvrtek 8.6. na školní
výlet do Mostu. Poté, co jsme se ubytovali v
kempu, jsme šli na hrad Hněvín, kde byla úžasná
vyhlídka na město a okolní krajinu. Pokračovali
jsme rovnou do aquaparku odpočinout si po
náročné cestě. V tak horkém počasí to bylo
příjemné osvěžení. Večer jsme v kempu hráli hry.
Druhý den jsme vyrazili na lasergame, kde jsme
se vyřádili. Na výletě jsme se nenudili a moc se
nám všem líbil.
Třída 8.A

Již podruhé v tomto roce jsme navštívili naši
Městskou knihovnu, kde se nám opět
věnovala p. Maštalířová. Tentokrát měla
pro děti, jakožto čtenáře znalé všech
písmenek, připravenou soutěž. Děti byly
rozděleny do skupinek a dostaly pracovní
list, který si musely přečíst a doplnit
vhodně přiložené obrázky. Všechny
skupinky to zvládly, některé zcela samy a
jiné s dopomocí. Knihovníčci slíbili, že o
prázdninách nezapomenou číst a do
knihovny přijdou zapůjčit si krásné knížky.

Školní výlet
Dnešní slunečný den (19. 5. 2017) jsme
vyrazili na školní výlet, který byl pro

V období od 2. 6. do 12. 6. 2017 probíhaly na
naší škole závěrečné učňovské zkoušky. Nejdříve
žáky čekala zrádná písemná práce, poté se
museli soustředit na těžkou praktickou zkoušku a
nakonec na nekompromisní zkoušku ústní. K
závěrečným zkouškám postoupilo devět žáků
z celkového počtu šestnácti, kteří nastoupili do
závěrečného třetího ročníku. Je potěšující, že
každému z nich se podařilo splnit přísná kritéria a
závěrečnými zkouškami prošli úspěšně. Hned
v úterý 13. 6. 2017 jsme tedy všem mohli
slavnostně předat jejich výuční listy na
Městském úřadu Kraslice za přítomnosti pana
starosty pana Romana Kotilínka a známých i
blízkých našich žáků. Poděkování patří zejména
předsedovi zkušební komise panu Romanu
Zatloukalovi, vyučujícím a mistrům za přípravu
žáků ke zkouškám a městu, které je zřizovatelem
naší školy a umožňuje žákům získat vzdělání.
Přeji našim absolventům, aby našli zaměstnání,
které je bude bavit, a zároveň doufám, že
s některými z nich se znovu setkáme v září
v našem maturitním oboru.
Ing. J. Ješátko

Římskokatolická farnost
Náš nový generální vikář pro Karlovarsko.
31.05.2017 byl v katedrále sv. Bartoloměje
v Plzni naším biskupem Tomášem jmenován P.
Jiří Majkov generálním vikářem pro vikariáty
našeho kraje (karlovarský, chebský a sokolovský).
Smí užívat titul „monseigneur“ a také kleriku
s červeným lemováním. Přejeme a vyprošujeme
hodně Darů Ducha svatého pro tuto službu.
Bude zastupovat biskupa při jednání se státní
správou, bude i žehnat a světit kaple atd. Ihned
po jmenování – ještě na biskupství – jsem pronesl
tato slova: Byli jsme u Plzeňské Madony. Marii se
říká i Majka; proto se nedivím, že dnes byl
jmenován pater Majkov! A ráno na druhý den
jsem našeho nového gen. vikáře pozval
k požehnání „kaple“ na půdě bývalé malé osady
Kámen-Stein. Řekl, že má volno, že přijede a že
od toho je! Tak – kdo tam 17.06. ve 14:00 hod.
byl – spolu s ním se účastnil
krásné
chvíle,
kterou
připravily Lesy ČR v čele
s ing. Fousem. Nejenže vše
financovaly, ale byl to i
jejich nápad. Kéž toto místo
je požehnané a poslouží
k duchovní chvilce každému
putujícímu uprostřed boží
přírody. Kaple nese stejný
titul, jako kraslický chrám:
Božího Těla! Že bychom se
tam scházeli vždy den před naší kraslickou poutí?
A šli i kousek pěšky? Či jeli na kole? Snad se i
z této události stane „tradice“ pro nás z Česka i
z Německa. Bůh ať žehná všem!
pf

Překvapení.
Zažila je naše Lotka K. Při přechodu přes mostek
u Amati zakopla a padla tak nešťastně, že si
poranila obličej a z obočí jí tekla krev. Tohle
zahlédly v blízkosti stojící děti, hned přiběhly,
mobilem volali záchranku, nabídly papírové
kapesníčky a vůbec projevily velkou starost.
Z toho měla radost nejen Lotka, ale máme ji i
my! A pak, že děti za nic nestojí… Je jasné, že pak
od paní Lotky dostaly nějakou tu čokoládu. Ale
na tuto pomoc Lotce ani my nezapomeneme a
nejen za tyto děti jsme se v neděli 11.6. všude
pomodlili (Kraslice, Rotava, Jindřichovice, Oloví).
Obočí se zahojilo, stehy už jsou venku. A oči? Ty
se „usmívají“! Vše dobře dopadlo, díky Bohu! pf

Je rozdíl mezi legrací a radostí?
Onehdy jsem v Albertu v Kraslicích viděl postarší
manžele ze Saska, jak mají vozík až po okraj
naložen různou zeleninou. Povídám: „To máte
pěknou pojízdnou zahrádku!“ Zprvu nerozuměli.
Pak se usmál pán. Chtěl jsem rozesmát i paní a
tak venku u jejich auta dodávám: „Ani jste
nemuseli tu zahrádku zalévat!“ A tu zase pán
říká: „Zalévat se musí“ a ukázal na ústa! A tu se
paní konečně přidala: „Tak to on umí; vínem!“

OPRAVY a zase ty opravy.
Po krásně opravené fasádě a zhotovení madla u
fary v Oloví se klube fasáda na severní straně (ta
k silnici) kostela sv. Martina v Jindřichovicích. I
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tuhle opravu provádí firma Plaub -Novák. Kolik
bude uděláno? To závisí na štědrosti dárců,
sponzorů. Od místního obecního úřadu máme 20
tis.Kč; slíbeno máme od Min. kultury (ORP3) 174
tis. Kč =194.000Kč. A také příslib místního
„kavalíra“; snad se paní starostce Martině podaří
ještě jednou oslovit firmu Stará (větrné
elektrárny), aby nám přispěla popojet co nejdál a
to by byla SLÁVA! Poručeno Pánu Bohu; i firma
Hrách nám pokrývá pilíře za odborného dozoru
R. Preibische, památkářů, pí Kreuzerové z MěÚ
Kraslice a za bedlivého oka našeho Miloše B.
Nemám to já, jako farář, krásné? Inu: lítám v tom
jako nudle v bandě! Ale ještě že nad námi bdí
Oko boží, že je milosrdný a dobrý!

Prázdniny začaly ……
„….a tím se zároveň zvýšily nároky na jejich
hlídání. Na dvou měsících volna od školní
docházky je vždy nejsložitější uchovat děti
v bezpečí. Vzhledem k tomu, že se scházejí bez
většího dozoru dospělých, mají plno času na to
vymyslet co nejriskantnější plány a pustit se do
jejich uskutečňování.
Z výše uvedených řádek vyplývá mnoho
nebezpečí, která mohou v tom nejhorším
případě končit všelijak. Vynechejme nyní
extrémní rizika při cestování do některých zemí a
zůstaňme u nás. I české lužiny nabízejí mnoho
příležitostí, jak se dostat do nemocnice. Situace
se s léty mění, pokud starší generaci hrozilo jen
utonutí a pád ze stromu, nyní je to daleko horší.
Juniorům totiž chybí často jedna velmi základní
věc. Tou je dovednost a fyzická zdatnost. Naopak
jim přibyly snahy vyrovnat se hrdinům z různých
počítačových her, jenže právě tady při různých
pokusech vyrovnat se jim chybí základní
pohybové znalosti.
V našem mládí se tvořily party mládežníků, které
se vydávaly na různé výpravy a objevovaly své
okolí v letních lokalitách, to znamená kolem
chat, chalup a případně organizovaných
táborů. Pohromadě jezdili starší s mladšími a
jakási zodpovědnost přinášela určité ovoce.
Někdy v podobě vzájemného hlídání se, jindy to
byla cigareta u 14tiletého juniora, po jejímž
vykouření následovalo doma pár facek a bylo po
kuřáctví.
Co hrozí teď? V podstatě pár věcí navíc. Záleží na
věku.
Nicméně
hustota
dopravy
se
zdesetinásobila, což znamená obrovská rizika
všude, kde vede nějaká silnice. Dále tu máme
kapku vyšší kriminalitu a pustit někam děti
samotné je prostě někdy tak trochu
nezodpovědné. Filmy, kterými nás zásobuje
americká kinematografie, jsou často velmi
realisticky natočené a děti si od malička zvykají
na určitou formu násilí. Je otázkou, nenapadne-li
je občas se inspirovat. My měli Vinnetoua, oni
mají transformers, Ironmana a další ozbrojené
hrdiny. Pokud si s nimi hrají na Xboxech a
podobných zařízeních, ještě to jde, ale občas je
napadne pitomost a následky bývají někdy
nevratné.
Dny volna jsou tu, a jak se říká, důležité je, aby se
po dvou měsících sešel ve třídě zase stejný počet
studentů, jaký se loučil před začátkem prázdnin.
Dospělým začala
trochu honička.
Přeji vám všem
klidné a pohodové
dny
odpočinku,
šťastné návraty ze
všech vašich cest a
mějte hodně času
jeden pro druhého.
Přeji
spoustu
pěkných zážitků a
vyprošuji ochranu
a Boží požehnání.
Tak držím palce.
Hezké léto. JV

Naše společné akce v nejbližší době
30.07. 10,30 hod. Sněžná – kostel Pouť sv.
Jakuba st. (č/n)
06.08. 11,00 hod. Liboc – kostel N/Č pouť,
posvěcení chrámu
19.08. 10,30 hod. Bublava - kostel Pouť
Nanebevzetí P. Marie (D/Č)
26.08. 14,00 hod. Přebuz - kostel Pouť sv.
Bartoloměje (D/Č)

Ze života křesťanů
„…ani nevíte ke komu se modlíte a koho
uctíváte…ale přijde čas, kdy praví uctívači se
budou modlit v duchu a v pravdě. Takové totiž
Otec hledá…“ (Ježíš)
„Jak je to vzácné a jak příjemné, když bratři žijí
spolu v jednotě!“. Tato slova Davidova žalmu
133/1, se naplnila letos začátkem září i na
Vysokém Kameni, cca 10 km od Kraslic. Mnozí
z křesťanských společenství v našem pohraničí
přijali výzvu k modlitební podpoře od
vedoucích
autorit
ICEJ,
(Mezinárodní
křesťanské velvyslanectví v Jeruzalémě). Výzva
byla na podporu protestujících v Praze na
Václavském náměstí, kteří se cca ve 400 lidech
sešli a vznesli protest proti návrhu
palestinského velvyslance v Praze, který
vyžadoval, aby v naší zemi byly na všech
školách přepsány školní atlasy s dosavadním
hlavním městem státu Izrael, Jeruzalémem, na
Tel Aviv. Jsme jediným národem, který byl
přitlačen k takovému absurdnímu kroku. Také
jsme vděční, že i ministerstvo školství je proti
předělání školních atlasů ohledně hlavního
města Izraele, které je přibližně 3ooo let
srdcem izraelského národa. Stejně tak, jak se
v rychlosti sešli křesťané v Praze a na jiných
místech republiky, stejně tak jsme se sešli
v rychlosti všichni, kteří výzvu z Prahy
akceptovali, ale do Prahy nemohli odjet. Hned
jsme naplánovali modlitební „piknik“ na
sobotní
odpoledne
10.
září.
Díky
elektronickému spojení jsme tak mohli oslovit
křesťanské sbory a skupiny v našem regionu i
křesťany z německých sborů v Markneukirchen
a v Oelsnitz, kteří o společném setkání již také
psali. Zpráva se rozšířila rychle a tak jsme se
v uvedenou sobotu od 15 do 16 hodin scházeli
po skupinkách i po jednotlivcích na místě činu,
přibližně v padesáti lidech i s dětmi. Českou
stranu zastoupili duchovní sourozenci z Kraslic,
Sokolova a Chebu. Nedávno jsem se dozvěděl,
že na setkání přijeli i čtyři američtí misionáři
sloužící na Chebsku. Mezi nimi byl i bratr
z Ghany a jeden z Ochranova. Při setkání, které
skončilo po západu slunce se četlo, povídalo,
modlilo a zpívalo v několika jazycích. V
českém, německém, anglickém, hebrejském a
nechyběl ani jazyk tzv. „nový – andělský“, který
byl následně vykládán. Byli jsme navzájem
povzbuzeni i zjevením několika „obrazů“ a
proroctví, které směřovalo do vzájemné
spolupráce a stálého zachovávání jednoty.
V takovéto jednomyslnosti lze očekávat jen
samá vítězství. A protože Vysoký Kámen je na
hranici Čech a Německa, mohli jsme tak
vizuálně žehnat na obě strany a za hlasitého
troubení šofarů žehnat a žádat Pokoj
Jeruzalému.
V závěru nás duchovní sourozenci pozvali na
tradiční oslavu „Svátku stánků“ do Oelsnitz,
konanou 22.10., které bude předcházet
seminář s váženými hosty 15.10. na témže
místě. Bližší informace u misijní skupiny KS
v Kraslicích, tel: 737 177 447.
František Hanzlíček
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Sportovní sobota na Bublavě
V sobotu 10.6. za slunného počasí proběhl
v prostorách dětského hřiště na Bublavě již
tradiční 6. ročník dětského závodu „Duatlon
Bublava 2017“, který je součástí série závodů
letního Karlovarského pohárku. Tyto závody tvoří
letní přípravnou část především pro lyžaře, ale
zúčastňovat se mohou i ostatní sportovci. Na
start se postavila přibližně stovka závodníků v
kategoriích U6-U16, pro které byly připraveny
tratě běh-kolo-překážková dráha s různou délkou
a obtížností. Závodníci z místního Ski klubu
Bublava dokázali zvítězit v kategoriích U10, U14,
U16 chlapci. Po dětech měli možnost si zazávodit
i dospělí v nultém ročníku 5,5 km crossu
s mottem „ukažme svým dětem, že i my umíme
závodit“. Celý běh se nesl v dobré náladě a
atmosféře. Závěrem bych rád poděkoval členům
Ski klubu Bublava za zorganizování závodů,
rodičům za vytvoření perfektní kulisy, obci
Bublava za skvěle připravené hřiště, městu
Kraslice a dalším sponzorům za finanční podporu
Ski klubu Bublava, kterou investujeme právě do
svých malých svěřenců.
Miroslav Račko, Ski klub Bublava

Kraslice Cup 2017
Dne 24.6.2017 jsme uspořádali
první ročník turnaje v malé kopané
nazvaného Kraslice Cup. Na turnaji
se představilo celkem 11 týmů
z Kraslic a širokého okolí. Týmy
byly rozděleny do dvou skupin, kde
hrály každý s každým a první čtyři z každé skupiny
postupovaly do vyřazovací fáze. Nakonec se po
bojích ve čtvrtfinále a semifinále odehrálo utkání
o třetí místo a finále. V utkání o třetí místo
zvítězilo mužstvo Grázlové z Graslitz (mužstvo
složené především z hráčů našeho A týmu) nad
týmem Šreci v poměru 3:2.. Ve finále pak předčili
Králové z Poříčí družstvo Rychnovské Peří taktéž
3:2 a ovládli tak první ročník turnaje. Nejlepším
střelcem byl s devíti brankami Lukáš Karpíšek
z týmu FC Legend a nejlepším brankářem Tomáš
Zelenka z Rychnovského Peří. Chtěl bych tímto
poděkovat všem organizátorům a lidem, kteří
svojí troškou do mlýna přispěli k hladkému
průběhu turnaje. Dále bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří se na pořádání turnaje podíleli:
Jaroslav Lepič – Velkopekárna, Pekařství U
Václava, Jana Tučáková – železářství, Rodinný
Pivovar Krušnohor, Paintball Aréna Rotava,
Restaurace Pod Vlekem, a dále našim stálým
partnerům Sametex, Město Kraslice a Kornet.
Věříme, že si turnaj všichni hráči a fanoušci užili a
že se z tohoto turnaje stane nová tradice.

BSK Tatran Kraslice
Turnaj minižaček U 11
Naše družstvo U11 se
ve dnech 9. - 11.6.2017
zúčastnilo
mezinárodního
basketbalového
turnaje
„Brandýský
pohár 2017“. Šlo o 21.
ročník tohoto turnaje,
který si v uplynulých
letech získal velkou
oblibu a patří k
tradičnímu zakončení
basketbalové sezóny.
Turnaje se každoročně
zúčastní
cca
40
družstev nejen z České
republiky, v kategorii U
11
startovalo
14
družstev.
Na turnaji jsme nasbírali cenné zkušenosti a po
dramatické bitvě jsme obsadili celkové 6. místo.
Obrovským úspěchem také je to, že kraslická
hráčka Karolína Primačová byla vybrána do ALL
STARS turnaje, takže patří mezi 5 nejlepších
hráček z celkového počtu cca 150 hráček U11.
Rád bych poděkoval rodičům, bez kterých by to
nešlo, a veliké poděkování patří organizátorům,
kteří zvládli takto velký turnaj na jedničku.
Z. Brantl ml.

vítězný tým turnaje Králové z Poříčí

Reporty ze zápasů „A“ týmu
Ve velkém vedru jsme na Poříčí
nestačili!
SK Kraslice-fotbal : TJ Baník Královské Poříčí „B“
– 0:4 (0:2). 28.5.2017
V předposledním domácím zápase jsme přivítali B
tým Královského Poříčí, který měl před utkáním
stejně bodů jako náš celek.
Od úvodního hvizdu však bylo patrné, kdo asi
bude mít v tomto zápase navrch. Hosté se lépe
pohybovali, dobře kombinovali, zatímco my jsme
snadno ztráceli míče a před branku hostí jsme se
prakticky nedostávali. Dlouho jsme však mírnému
tlaku hostí odolávali. Je fakt, že za přispění tyčky
nebo výtečného zákroku Svobody či střeleckou
nemohoucností útočníků. Ve třicáté minutě šli už
ale hosté do vedení. My jsme ztratili míč u
postranní čáry, hosté dobře zakombinovali a
přízemní střelou k tyči rozvlnil síť Vladimír Číž –
0:1. Poté přišla jediná naše šance prvního
poločasu, když z vápna hezky střílel Schwarz,
avšak nejstarší hráč na hřišti brankář Zimmel ho
vychytal. Před přestávkou hosté udeřili ještě
jednou, když Lomoz příliš dlouho čekal
s odehráním balonu, nastřelil pouze
protihráče, od kterého se balon odrazil
k Ungerovi, který se sám před Svobodou
nemýlil.
V poločasové přestávce proběhlo v našem
týmu několik změn, avšak obrázek hry se
příliš nezměnil. I když ve 48 minutě mohl
snížit hlavou Doboš, ale minul. V 60 minutě
utekl po křídle Zaja, navedl si míč do vápna a
nechytatelnou střelou přes bránícího
Procházku do šibenice zvýšil již na 0:3. To
vzalo našim hráčům zbytek motivace něco se
zápasem udělat a tak se zbytek zápasu
v podstatě dohrával. Snížit mohl hlavou

Sportovní zprávy
Dočkal, ale přestřelil. V 78 minutě se opět po
našem nedorozumění dostal míč k Frimlovi a ten
upravil na konečných 0:4.
Bohužel se nám tento zápas vůbec nepovedl.
Můžeme to svádět na to, že za Poříčí hrálo pár
hráčů z jejich áčka, že bylo příliš velké vedro, ale o
tom to není. Chyběl nám pohyb, důraz, zaujetí,
bojovnost …
Sestava: Svoboda – Lomoz (46´Procházka L.),
Studeník, Procházka T. ©, Rozsíval – Schwarz
(46´Doboš), Berdych, Palocsányi – Dočkal,
Štěpánek (70´Nekoranec), Grunt (46´Müller)

O vítězství domácích rozhodla
hned první minuta!
TJ Spartak Horní Slavkov : SK Kraslice-fotbal –
4:0 (2:0). 4.6.2017
K dalšímu utkání jsme zajížděli na půdu třetího
Horního Slavkova. Bohužel již v první minutě
zazmatkoval náš brankář Hofman, který zahrál
rukou mimo pokutové území při šanci soupeře,
následovala červená karta a my museli celý zápas
uhrát v 10ti hráčích, což událo ráz celého zápasu.
Celkem obstojně jsme se bránili až do 30té minuty,
kdy se z dálky trefil domácí záložník Legr. Svoboda
v brance bohužel viděl přes houšť těl balon až na
poslední chvíli. O pár minut později bylo ještě hůř,
když domácí útočník Němček uklidil pohodlně do
sítě míč po zákroku Svobody, který ho k naší smůle
vyrazil v těžké pozici pouze k jeho nohám.
V druhé půli jsme byli odhodlaní něco se zápasem
provézt, avšak vše vzalo za své hned do 50té
minuty, když se trefili Vedana a Deme. Během
druhého poločasu jsme se dostali na dostřel
domácí brance asi jen dvakrát, avšak vždy bez větší
příležitosti. To domácí mohli skore ještě navýšit,
ale Plaček penaltu neproměnil a další příležitosti
zlikvidoval Svoboda.
Sestava: Hofman (1´ČK) – Schwarz, Rozsíval,
Dočkal, Šalda – Procházka ©, Berdych, Palocsányi
– Müller (65´Pacek), Grunt, Štěpánek (1´Svoboda)

Měli jsme přivézt 3 body,
přijeli jsme ale s prázdnou…!
FK SMB Bochov : SK Kraslice-fotbal – 3:2 (0:1).
11.6.2017
K předposlednímu zápasu sezony jsme zajížděli na
půdu Bochova, který nás v podzimní části na
našem hřišti porazil vysoko 6:3.
Úvod zápasu byl vyrovnaný, avšak již v páté
minutě mohl otevřít skore Pacek po přihrávce
Seidla, jenomže branku netrefil. V úmorném vedru
se postupem času čím dál blíž domácí posunovali
před Svobodu, ten ale zlikvidoval i tu největší
šanci, když šel na něj útočník zcela osamocen. Své
šance jsme měli i my, avšak chyběl buď důraz ve
vápně nebo lepší finální přihrávka. Až ve 43 minutě
si potáhl Grunt balon na střed a střelou k tyči
nedal brankáři šanci – 0:1.
Ve druhé půli jsme byli lepším týmem, jenže na to
se fotbal nehraje. Nejprve jsme neproměnili
několik šancí (např. Procházka, byl v podstatě sám
před brankářem, ale pouze ho nastřelil) a tak přišla
sprcha v podobě otočení skore. Nejprve si nejlepší
hráč domácích Janáček Petr „povodil“ na vápně 3
naše hráče, které pasoval do role kuželů a
tečovanou střelou vyrovnal. Následně o dvě
minuty později se kolem Studeníka obtočil domácí
útočník Janáček Martin a střelou přes našeho
obránce na vzdálenější tyč poslal domácí do
vedení. Aby to nebylo vše, tak 15 minut před
koncem navýšili domácí tečovanou střelou z dálky
na 3:1. Jiskru naděje nám vzápětí tvrdou střelou z
dálky vykřesal Studeník, který snížil na rozdíl
jediného gólu, avšak vyrovnat se nám již
nepodařilo. Během druhé půle jsme si vytvořili
několik opravdu dobrých šancí. Studeník,
Nekoranec, Štěpánek, Lomoz, Grunt, Procházka, Ti
všichni mohli vstřelit branku, ale na šance a
územní převahu se nehraje a tak po zásluze vyhráli
domácí. Sestava: Svoboda – Schwarz, Rozsíval
(66´Nekoranec), Studeník, Šalda – Seidl
(66´Müller), Grunt, Palocsányi – Štěpánek,
Procházka ©, Pacek (49´Lomoz)
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MŠ U Elektrárny
Akce na závěr školního roku Veselá školička
Dne 1.6.2017 se konala na naší školní zahradě
oslava MDD. Sluníčko svítilo a na naše děti
čekala spousta soutěží, ale taky odměn, dárečků
a medaile.
Po vydařeném dopoledni plného radosti, smíchu,
soutěží a tancování nás paní kuchařky překvapily
se zmrzlinovým pohárem a popcornem.
Odpoledne pokračovalo opékáním buřtíků s
rodiči a tak si všechny děti svůj den náležitě užily.
V měsíci červnu nás ještě čeká školní výlet do
přírody za zvířátky, slavnostní oběd pro
předškolní děti, dále "Rozloučení s předškoláky v
Domě kultury", kde vycházející školáci předají
štafetu budoucím prvňáčkům.
Letošní školní rok utekl jako voda a my přejeme
všem učitelům i dětem krásné a slunečné
prázdniny.
MŠ U Elektrárny - Veselá školka

Výlet na Přebuz
Závěr školního roku je v mateřské škole vždy plný
akcí. Rozloučení s předškoláky, slavnostní oběd,
Poslední zvonění, opékání vuřtů s rodiči a také
školní výlet.
My jsme se letos
vydali na výlet na
Přebuz.
Paní
Jochmanová,
maminka chlapce
z naší třídy, nám
ukázala několik
koní, o které se
starají,
povyprávěla
o
životě koní a
předvedla krátkou „drezuru“.
Děti se ptaly na vše, co potřebovaly vědět.
Odměnou koníkům bylo pohlazení od dětí, suchý
chléb a česnekové granule. V rámci
environmentální výchovy jsme se vydali na
stezku plnou poschovávaných úkolů. Hledali
jsme zvířátka, hmyz menší než náš palec,
přivoněli ke kytičkám, napodobili let motýla,
poslouchali ptáčky a zazpívali si s nimi píseň:
Vyšlápnu si na výlet. Každý si našel po pěší stezce
ten nejkrásnější kamínek na památku domů. U
Kovářské boudy jsme se nasvačily, sdělili zážitky
a zbytky energie vyskákali na trampolíně.
Cesta zpět pěšky nám utekla jako voda. Autobus
už na nás čekal, ale jen proto, že jsme si ho
vyčarovali.
Důkazem, že se výlet líbil, byla slova dětí:
„Takový výlet bychom chtěly každý den!“
Kolektiv MŠ U Elektrárny- Veselá školka

MŠ Barvířská
Návštěva Vogtland arény
Školní rok uplynul jako voda.
Naše
společné
setkávání
s
dětmi
s
partnerskou
mateřskou
školou
Sonnenschein
Klingenthal
zakončila pro letošní školní rok návštěva
Vogtland arény. Průvodce areálu dětem přiblížil
jak a z čeho je vyrobena dopadová plocha
můstku. Prohlédli jsme si kombinézy skokanů a
také potěžkali lyže, na kterých skáčí. Kolejová
lanovka WieLi nás vyvezla ke skokanské věži.
Čekal nás výstup na vrchol, kde se nám naskytnul
impozantní panoramatický výhled z vyhlídkové
plošiny a oválné věže. Náš průvodce ukázal
dětem, jak se skokani připravují ke svému skoku.
Všichni se zatajeným dechem pozorovali lyži,
kterou spustil po keramické stopě. Jakou odvahu
musí skokani prokázat!! Navštívili jsme také věž
pro rozhodčí. Pozorovali jsme praporky, které
napovídají o síle i směru větru. Skvělý výlet jsme
zakončili společným obědem u našich kamarádů.
Teď už nás čekají vysněné letní prázdniny. Tato
akce se konala s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička

ZŠ Kraslice, Opletalova
ZŠ Kraslice a MAP
Naše škola se naplno pustila do projektu Místní
akční plán Kraslice (MAP). V projektu, včetně
paní ředitelky Mgr. Ivony Šípošové, figurují i další
paní učitelky. A to v pracovní i ve vedoucí
skupině. V naší škole také proběhl seminář
Alternativní a augmentativní komunikace, ve
kterém místní paní učitelky předávaly své
zkušenosti a znalosti kolegyním z jiných
základních a mateřských škol. Vyvrcholením
spolupráce byl seminář Emoční sebeobrany pro
učitele, který se konal na statku Bernard
v Královském Poříčí. Díky paní ředitelce se ho
mohl zúčastnit celý učitelský sbor a načerpat
cenné rady do své další praxe.
Učitelský sbor ZŠ Kraslice, Opletalova

Tierpark Klinghenthal
Ve středu 14. června jsme se s dětmi vydali na
návštěvu Klinghentalského Tierparku. Od školy
jsme se hromadně přesunuli na vlakové nádraží
a věřím, že pro mnoho dětí byla už samotná
cesta vlakem krásným zážitkem. Říká se, že
krásné věci netrvají dlouze, nicméně byť jsme
zanedlouho vystoupili na Klinghentalském
nádraží, krása výletu tím rozhodně neskončila.
Po rychlém přesunu jsme si před branami
Tierparku na chvíli odpočinuli a posléze jsme
vyrazili na prohlídku. S dětmi jsme se rozštěpili
na vícero menších skupinek, což nám zajistilo
lepší pohyblivost a větší volnost.
V Tierparku jsme se seznámili s množstvím zvířat,
která se v naší krajině běžně vyskytují, avšak v
přírodě se s nimi pro jejich plachost setkáváme
jen zřídka, čímž jsme naplnili environmentálněpřírodopisný účel exkurze a mnohému jsme se
tak přiučili, mnohé jsme shlédli a s chutí jsme si
vyzkoušeli alternativní vzdělávání.
Poté, co jsme tímto velmi příjemným způsobem
strávili dopoledne, jsme načerpali síly při pikniku
na louce a nakonec jsme se vydali – unaveni, ale
uspokojeni – na cestu ke kýženému domovu.
Počasí nám naštěstí celý den přálo a byť se
někteří noční tvorové skrývali před denním
ruchem, byl to překrásný výlet.
Matěj Suchopár, asistent pedagoga

Výlet na KOZODOJ
V úterý 20. 6. jsme se sešli o něco dříve než
obvykle, čekal nás totiž výlet na ekostatek
Kozodoj ve Staré Roli u Karlových Varů. U vchodu
nás vedle majitelky přivítala první z koček, další
na sebe nenechaly dlouho čekat, a tak nám
svačinu zpříjemnilo mazlení s chlupatou
společností. Pak jsme se rozdělili na dvě části a
vyrazili poznávat další taje statku. Na pastvinách
jsme viděli zvířecí obyvatele – krávu, oslíky,
koně. Zážitkem pro nás byla mazlivost všech
zvířat. Jakmile jsme vstoupili do ohrad, zvědavě
přiběhla a pak už jsme jen drbali a drbali.
Kde jsou koně, je potřeba kovář. Druhá část
našeho pobytu byla věnována práci v kovářské
dílně. Přímo před našima očima kovář vykouzlil
zvoneček a vyzdobil jej podle našeho přání.
Zatímco zvonek chladl, mohli jsme si, pod
dohledem zkušeného mistra, základ černého
řemesla vyzkoušet, ale již po pár úderech nás
bolela ruka. Mezitím zvonek zchladl a my jej
dostali jako upomínku do třídy. Se zvoněním
zvonečku se přiblížil i konec našeho pobytu na
statku. Nakoupili jsme pár suvenýrů, zamávali
lidem i zvířatům a hurá zpátky domů. Výlet se
nám všem moc líbil.
Mgr. Renata Valenová

Školní výlet za kulturou
Díky Pouličnímu divadlu Viktora Braunreitera a
Karlovarskému kraji, mohli žáci naší školy
navštívit klášterní komplex v Ostrově nad Ohří, a
to téměř zdarma. O historii této málo známé a
přitom velmi krásné památky jsme se dozvěděli
od kostýmovaných herců, kteří nás doslova vtáhli
do barokní doby krásných hraběnek a
vznešených hrabat. Žáci si užili i výtvarnou dílnu,
ve které v prostoru barokního zámečku vytvářeli
vlastní erby a návrhy na barokní šaty. Přes
krátkou průtrž mračen, která nám výlet
nečekaně zpestřila, si všichni odnesli zajímavé
zážitky.
Mgr. Iva Sokolová

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. července 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Červencové číslo vychází 07. července 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Městská knihovna

Obrazem z dětského dne

Pasování 2017
Za účasti mnoha rodičů a hostů proběhlo
26. a 27. června v Městské knihovně
v Kraslicích pasování prvňáčků na čtenáře.
Děti při různých soutěžích dokazovaly, že
už znají všechna písmena, umí je napsat i
krásně přečíst. Součástí pasování byl
čtenářský slib, že se děti budou ke knížkám
hezky chovat, budou je chránit a budou je
mít rádi. Atmosféra byla slavnostní a děti
měly radost z připravených dárečků. Letos
se knihovna připojila k projektu Knížka pro
prvňáčka, ze kterého děti dostaly knížku
Martina Šinkovského Lapálie v Lampálii.
Knihovna také věnovala každému novému
čtenáři poukázku na roční registraci
v dětském oddělení zdarma. Přeji dětem
hezké prázdniny a mnoho nových zážitků
s hezkými knížkami.
Marta Maštalířová

Velké díky patří
všem, kteří se
podíleli na přípravě
této skvělé akce,
kterou si děti velmi
užily.

Rudovřes
Patron Krušných hor Rudovřes byl
námětem poslední knihovnické dílny. Děti
se snažily nakreslit postavu, která chránila
Krušné hory před špatnými lidmi. Během
měsíce června jsme z vytvořených výkresů
vybraly jeden, který bude otištěn
v připravované knize Stanislava Meinla o
kraslickém hradišti. Vítězný obrázek
namalovala Terezka Štorková (2. ZŠ
Dukelská, 11 let) a bude
tak mít svůj obrázek ve
skutečné knize jako
skutečná
ilustrátorka.
Za
knihovnu
moc
gratulujeme.
Marta Maštalířová

Provoz knihovny
přes prázdniny je
beze změn.

