zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
horké letní dny i prázdniny, které jsou již za svou
polovinou, již po několik let pravidelně vyvolávají
povzdech nad tím, že Kraslice postrádají koupaliště a
otevírají otázku, zda a kdy se na této smutné
skutečnosti něco změní. Ano, i já vzpomínám na časy
koupání ať už na Sklenském vrchu nebo na Hraničné a je
mi smutno z toho, že tuto možnost trávení parných dnů
u vody odnesl čas. Koupaliště pustne, pomalu chátrá a
zub času na něm již viditelně zapracoval.
Netroufnu si „Krasličákům“ slibovat, že v dohledné době
budou zase mít své koupaliště, ale také se nechci zříci
snahy, aby se současný stav změnil. Zatím se podařilo
prověřit, zda je na „Glasbergu“ dostatečný zdroj vody,
který by koupaliště dokázal napájet a také už je na světě
studie pro vybudování koupaliště na principu přírodního
koupacího biotopu. Jednoduše a laicky řečeno: jednalo
by se o tři nádrže, z nichž by dvě sloužily k přírodnímu
čištění vody s využitím speciálních vodních rostlin, a
třetí nádrž by sloužila ke koupání. Koupací plochy by
byly doplněny ještě o prvky pro sportovní vyžití, takže
by tak vznikl letní volnočasový areál se sociálním
zázemím. Součástí areálu by byla i možnost ubytování
v chatkách pro využití např. k letním táborům dětí nebo
jiných návštěvníků. Náklady na úpravu a celkovou
revitalizaci koupaliště, resp. pouze koupacího biotopu,
jsou v tuto chvíli odhadovány na cca 20 mil. korun. Je
samozřejmě k diskusi, zda tuto částku vynaložit
z rozpočtu města, když ze statistik vyplývá, že
dlouhodobě dosahuje průměrná roční teplota
v Kraslicích 7°C. Hledáme proto i jiné možnosti
financování. Nicméně, sám se domnívám, že Kraslice a
jeho občané si koupaliště zaslouží. Koupaliště je jakási
„přidaná hodnota“ místa, v němž žijeme, a dává nám
pocit, že nebydlíme v žádné „Horní Dolní“, kde nic není.
Myslím si, že i když je ekonomika velmi důležitá, nelze
vše poměřovat jen tím, zda se „to“ či „ono“ vyplatí nebo
nevyplatí. V úvahu je třeba brát i společenský prospěch.
A ten v existenci koupaliště jasně vidím. Je mi velmi líto,
že zatím nemohu slíbit nic víc, že pracujeme a budeme
pracovat na tom, abychom se v Kraslicích zase mohli
jednou koupat.
S přáním krásných letních a prázdninových dnů
Roman Kotilínek, starosta
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Pamatuji si jako by to bylo včera, kdy jsem se rozhodla pořádat první ročník
festiválku. Důvod byl prostý, byli jsme tehdy začínající kapela a neměli jsme
mnoho příležitostí k vystupování a ani jsme toho tenkrát ještě moc
neuměli :-D…. Nápad by tedy byl a inspiraci jsem nabrala ze zaniklého
festivalu STŘÍBRNÁ ROSA, který mnoho let pořádala úžasná Márty
Dimmerová. Přípravy na první ročník se rozjely na plné obrátky a za pár
měsíců jsem již vítala první kapely a první návštěvníky. Protože mě
pořadatelská činnost bavila, nezbylo než v akci pokračovat. Další ročníky už
šly jako po másle. Festiválek, k mé obrovské radosti, začalo podporovat i
město Kraslice a spousty místních podnikatelů, ale i kapel, které byly
ochotné přijet a hrát za menší honoráře, návštěvníků přibývalo a festiválek
se přesunoval z důvodu kapacity. Nejprve z Free clubu (kde proběhlo 6
ročníků ) do prostor zahrady kulturního domu, kde proběhly 3 krásné
ročníky a letos do Městských sadů.
Za těch deset let se zde vystřídala spousta známých i místních umělců.
Například: Hop Trop, Nezmaři, Věra Martinová, Schovanky, Cop, Wabi
Daněk, Kalandra memory band, Slávek Janoušek, Vojta Kiďák, Pavlína Jíšová,
BlueGate a další…. Nedílnou součástí vždy byly partičky z blízkého okolí:
Trepka, Roháči, Švorc, Černý nebožtík band, Aleš pokorný, Alison, Fíci, Bodlo
a spousta dalších, bez nichž by to nešlo.
Když se ohlédnu zpět, nemohu říci, který ročník byl nejúspěšnější, protože
každý byl ojedinělý, každý byl něčím jiný a výjimečný, ale vždy byla krásná
atmosféra, kterou místní lidé dokázali kapelám i sami sobě vytvořit.
Dokázali jsme vybudovat krásnou tradici v našem městě a já pevně věřím, že
ještě pár let v tom budeme společně pokračovat. Za těmi deseti lety je
spousta práce zvukařů, dobrovolníků, stánkařů, muzikantů, moderátorů …
ale, stojí to za to !
Na závěr bych chtěla poděkovat za mnohaletou podporu městu Kraslice a
Karlovarskému
kraji,
všem
sponzorům,
místním
i
okolním
podnikatelům,
návštěvníkům , kapele
Alison a své rodině a
přátelům, kteří mi se vším
každoročně a bez řečí
pomáhají.
Za rok se budeme opět
těšit v Městských sadech
AHOJ, Vaše Ája

Napsali jste nám
Koncert v poutním kostele
Nanebevzetí panny Marie a
svaté Maří Magdaleny
Už jako malé děvče jsem v 50. letech o
svatodušních svátcích jezdila se svojí
maminkou do Chlumu na pouť. V kostele
byla mše vždy slavnostní, někdy byla
zpívána latinsky. Ve sboru zpívala též moje
maminka, protože byla členkou farního
sboru v Kraslicích. Mě tehdy zajímaly stánky
před kostelem s různými upomínkovými
předměty a pamlsky. Kamarádky mé
maminky mi kupovaly maličkosti, z kterých
jsem měla radost, a odpoledne se jelo a
autobusem, který tehdy řídil pan Maryška,
zase domů do Kraslic.
V tomto
roce,
v sobotu
24.
června,
jsem
měla
opět
hezký
zážitek.
Nebyly
sice už svatodušní svátky, ale v kostele
v Chlumu se konal nádherný koncert, který
uspořádal Svaz Němců a přátel německé
kultury v Kraslicích spolu s obcí Chlum Svaté
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Maří a římskokatolickou farností v Chlumu
Svaté Maří. Vystoupil smíšený pěvecký sbor
Cantilo v.i.p. z Mariánských Lázní se
skladbami od J. S. Bacha, A. Dvořáka. W. A.
Mozarta, F. Schuberta, Z. Lukáše, G.
Cacciniho, C. Francka a A. Lottiho.
Prezentovali se také mladí hudebníci –
houslisté, flétnisté, a sbor doprovázel klavír.
Celý repertoár působil v prostředí barokní
římskokatolické
baziliky
jako
něco
nadpozemského. Všichni přítomní členové
kulturního sdružení v Kraslicích byli
koncertem nadšeni a děkovali zpěvákům a
hudebníkům velkým potleskem.
Několik informací o poutním kostele
Nanebevzetí panny Marie a svaté Maří
Magdaleny. Legenda začíná vyobrazením
Panny Marie s dítětem, které našel řeznický
tovaryš v ořeší na místě
dnešního
poutního
kostela. Vzal ho sebou,
ale obraz se sám vrátil na
původní místo. O místě
byla
poprvé
listinná
zmínka v roce 1341.
Začátkem 15. století byl
vystavěn
kostel
Nanebevzetí panny Marie
a svaté Maří Magdaleny.
Mezi léty 1687 a 1728 byl
kostel rozšířen o klášter
s
probošstvím
řádu

křížovníků s červenou hvězdou.
Plány vypracoval Kryštof Dientzenhofer. Po
2. světové válce byl řád křížovníků
s červenou hvězdou úřady ČSSR vyhnán.
Později sloužily objekty jako byty a
úschovna pro sakrální umění. V roce 1958
byl poutní kostel s celým areálem a
sousedícím klášterem zapsán do listiny
kulturních památek. Avšak o zařízení se
nikdo nestaral, takže se postupně
rozpadávalo. Na konci 20. století byl areál
opět navrácen řádu křížovníků s červenou
hvězdou a od té doby se krok po kroku
restauruje.
Za nádherný zážitek děkujeme našim
sponzorům – Městu Kraslice a panu
Breuerovi.
Edith Vaňoučková
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Karlovarský kraj vyhlašuje
anketu Senior roku 2017
Karlovy Vary (27. 7.
2017) Máte ve svém
okolí seniora, který je
něčím výjimečný? Pak
ho nominujte do nově
vyhlášené ankety Karlovarského kraje
Senior roku 2017, jež si klade za cíl podpořit
aktivní stárnutí našich obyvatel a posílit
postavení seniorů ve společnosti. Návrhy na
ocenění můžete zasílat do 15. září.
„Při svých pracovních cestách a jednáních se
pravidelně setkávám se seniory, kteří jsou i
přes svůj vysoký věk stále aktivní a zajímají
se o dění kolem sebe. Obdivuji jejich
neutuchající elán a energii. Rozhodli jsme se
proto, že ještě letos vyhlásíme anketu,
prostřednictvím které bychom chtěli tyto
výjimečné osobnosti ocenit a ukázat
veřejnosti, že život v důchodovém věku
rozhodně nekončí. Věřím, že se anketa bude
líbit a že nám přijde spousta zajímavých
nominací,“ uvedla hejtmanka Karlovarského
kraje Jana Vildumetzová, která nad akcí
osobně převzala záštitu.
Nominovat lze jednotlivce z Karlovarského
kraje, kterému musí být minimálně 60 let.
„Formulář anketního lístku najdou zájemci
na
internetových
stránkách
kraje.
V papírové podobě bude lístek otištěn
v srpnových Krajských listech. Do formuláře

bude potřeba kromě nominovaného uvést i
informace o člověku, který návrh zaslal, a
důvod, proč vybranou osobu nominoval, “
doplnil náměstek hejtmanky Karlovarského
kraje pro oblast sociálních věcí a
bezpečnosti Petr Kubis.
Odevzdat anketní lístek lze trojím
způsobem:
1. Vyplnit elektronický formulář na
internetových stránkách Karlovarského
kraje
2. Zaslat vyplněný naskenovaný formulář ze
srpnového vydání Krajských listů e-mailem
na
adresu:
petra.sindelarova@krkarlovarsky.cz
3. Zaslat vyplněný
formulář
ze
srpnového
vydání
Krajských
listů
poštou na adresu:
Krajský
úřad
Karlovarského kraje,
Odbor
sociálních
věcí,
Bc.
Petra
Šindelářová
Svatošová, Závodní
353/88, 360 06
Karlovy Vary
Všechny
správně
podané
nominace
zaslané
v
požadovaném
termínu
budou

předloženy pracovní skupině, která sestaví
konečný přehled oceněných. Tento přehled
bude následně předložen na vědomí Radě
Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety se uskuteční 5. října
v Městském domě kultury Sokolov, kde
bude připraven bohatý kulturní program a
občerstvení. Mezi pozvanými hosty budou
kromě oceněných také občané, kteří zaslali
nominace.
tisková zpráva KK

Informace pro občany

Napsali jste nám
Den Otevřených
dveří 2017-25 let
činnosti organizace
Člověk v tísni
o.p.s.
29.6.2017 se v našem
Nízkoprahovém
klubu
uskutečnil den otevřených
dveří s návazností na činnost
naší organizace, která slavila
25 let pomoci. Na tuto akci
jsme se velice pečlivě připravovali. Jako
pracovníci, ale také klienti, kteří na této akci

hudebně vystoupili. Hudební účast našich
klientů byla velice přínosná. A to nejen pro
samotné klienty, ale také pro širokou
veřejnost.
Tato akce byla rozdělena do dvou částí.
Začátek akce byl doprovázen promítáním
dokumentů o činnosti naší organizace za 25

Sportovní zprávy
V šipkové herně Nikola byla ukončena
sezona 2016/2017 .Opět z vynikajícími
výsledky. V celostátní lize bylo naše Áčko
sedmé. V krajských soutěží v první lize
Nikola B byla pátá. Ve druhé lize céčko
skončilo na druhém místě. Ve třetí lize jsme
krajský vítězové a Piráti vicemistry
Karlovarska.
Těchto výsledků bylo dosaženo za podpory
města Kraslice, KMS Kraslice a f.Kornet.
Všem moc děkujeme !
Rádi přivítáme ve svých řadách zájemce o
šipky. Trénujeme denně mimo pondělí od
17 hodin.
V závěru bych chtěl poděkovat všem našim
hráčům za vzornou reprezentaci města
Kraslic a šipkového klubu Nikola.
Za Nikolu
V. Hron
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let a s ním byly předávány informační a
propagační letáky k této události. Během
celého dne byli k dispozici ostatní pracovníci
služeb, kteří také představovali své služby,
ve kterých pracují. Jednalo se o služby
SAS,OSP, TP, ale také kariérního poradenství
určeného pro absolventy škol. V
odpoledních hodinách vystoupila hudební
kapela, která je složena z klientů našeho
klubu, aby ukázali ,co všechno se doposud
naučili. Po této kapele vystoupila další ,
která nás přijela podpořit jako minulý rok a
to opět bez nároku na honorář. Kapela
NaDen zahrála písně Jaromíra Nohavici,
Ivana Mládka, ale také zazněly písničky
z pohádek. Naši klienti měli možnost slyšet
písně i jiné a rozšířit si tím svůj rozhled
v hudební problematice. Atmosféra při
obou vystoupeních byla úžasná a bylo vidět,
že lidem i ostatním klientům se akce velice
líbila. Jako hřeb akce bylo společné
vystoupení kapely NaDen s našimi klienty.
Touto aktivitou jsme se snažili provázat
naše klienty s profesionální kapelou. Jsme
opravdu rádi, že tuto akci navštívili i členové
subjektů ,se kterými spolupracujeme. Ať se
jedná z řad jiných organizací, ale také z řad
města, což se nám minulý rok při první této
akci nepodařilo. Tento fakt vypovídá o tom,
že se naše služby prezentují čím dál lépe,
dostávají se ještě více do podvědomí lidí,
kteří pomoc potřebují a zlepšuje se
spolupráce s městem Kraslice, kde náš klub
působí.

Společnost Člověk v tísni, o.p.s., pobočka
Karlovy Vary, vypisuje výběrové řízení
-na pozici sociálního pracovníka/pracovníka v
sociálních službách v Kraslicích.
Náplní práce je poradenská a volnočasová činnost
s lidmi ze sociálně vyloučených rodin nebo z lokalit
ohrožených sociálním vyloučením na Kraslicku .
Práce je ambulantní i terénní.
Požadujeme:
-SŠ/ Vyšší odborné vzdělání, nebo VŠ vzdělání v
oborech zaměřených na sociální práci a příbuzných
oborech
-Orientaci v sociálně právní oblasti, dluzích a na
trhu práce
- Schopnost pracovat v týmu
-Ochotu k dalšímu vzdělávání
-Trestní bezúhonnost
-Uživatelskou znalost práce na PC
-ŘP vítáme
Nabízíme:
- Práci na celý úvazek
- Práci v profesionálním týmu za adekvátní finanční
ohodnocení
- Možnost podílet se na rozvoji unikátní sociální
služby v oblasti sociální integrace
- Možnost seberealizace v renomované organizaci
- Průběžnou supervizi
- Další vzdělávání
- Dovolená 5 týdnů
Svůj strukturovaný životopis, motivační dopis (v
rozsahu 1 normostrany podmínkou) a případné
dotazy zasílejte do 25. 8. 2017 na emailovou
adresu: lenka.doleckova@clovekvtisni.cz.
Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu
pohovoru. Termín a místo bude upřesněno. Člověk
v tísni o.p.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrová
řízení, případně neobsadit pracovní pozice v
Tato služba je financována z prostředků Karlovarského případě, že uchazeči nenaplní očekávání
kraje
organizace.

Na závěr výhra za 2 body!
SK Kraslice-fotbal : TJ
Slavoj Kynšperk - 3:2 (0:1).
PK 18.6.2017
Na poslední zápas sezony se
přišlo podívat výborných 130
diváků, kteří viděli velmi dobrý vstup
domácích do utkání. Během zápasu pak naše
mužstvo střídalo lepší chvilky s horšími, aby
v závěru zapnulo na maximum a výsledkem
bylo vítězství na penalty.
Jak se vše odehrálo. Notně promíchaná
sestava našeho týmu vstoupila do zápasu
velmi dobře a hosty k ničemu nepustila. První
gól dal David Palocsányi, který využil zaváhání
hostující obrany, jenž ho nechala za svými
zády v domnění, že je v postavení mimo hru.
Studeník nakopl balon přes ¾ hřiště a David se
sám před brankářem nemýlil – 1:0. Pojistku
mohl přidat Dočkal, ale ze strany brankáře
neprostřelil. V další šanci byl opět Dočkal,
který ale na centr Procházky o pár centimetrů
nedosáhl. V nadějných příležitostech se
objevoval i Nekoranec, ale vstřelit branku mu
nebylo souzeno. A tak se o slovo přihlásili
hosté. Po dobře zahraném centru ze strany
naše obrana trochu zaspala a balon zapadl na
zadní tyč – 1:1.
Do druhé půle jsme sestavu opět promíchali a
hned v úvodu mohl dát branku střídající
Štěpánek, který nevyužil přihrávky Grunta.
Tentýž hráč měl ještě další šanci, ale skóre se
neměnilo. Ve druhé půli jsme byli lepším
týmem, ale branku dali hosté. Po samostatné
akci se prosadil střelou z boku Urbánek – 1:2.
My jsme naštěstí zbraně nesložili a snažili se o
vyrovnání. Dvě minuty před koncem jsme se
mohli radovat. Grunt se krásně trefil

z přímého volného kopu – 2:2. V poslední
minutě mohl rozhodnout o našem vítězství
Dočkal, který se objevil sám před brankářem,
ale míč mu hůře odskočil a nedokázal zakončit
dostatečně důrazně.
A tak přišly na řadu penalty. Rozhodnuto bylo
překvapivě už v půlce čtvrté série, protože
hosté nedokázali proměnit ani jednu z prvních
třech penalt, zatímco my jsme z prvních 4 dali
hned 3 branky. Neproměnil pouze kapitán
Procházka, naopak úspěšní byli Dočkal,
Palocsányi a Salay.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Procházka T.
©, Studeník, Pacek (46´Šalda) – Seidl, Lomoz
(65´Salay), Dočkal – Schwarz (46´Štěpánek),
Nekoranec (46´Grunt), Palocsányi
Na závěr sezóny jsme tedy získali 2 body, které
rozhodli o tom, že jsme nakonec skončili
v tabulce šestí se ziskem 37 bodů.
Tomáš Procházka, předseda klubu
Výsledkový servis
A tým:
28.5.2017 Kraslice : Kr. Poříčí B
0:4 (0:2)
4.6.2017 H. Slavkov : Kraslice
4:0 (2:0)
11.6.2017 Bochov : Kraslice
3:2 (0:1)
18.6.2017 Kraslice : Kynšperk 3:2 (1:1), Pen: 3:0
Starší žáci:
27.5.2017 Kraslice/Rotava : N. Sedlo/Loket
1:4 (1:1)
3.6.2017 Kraslice/Rotava : Habartov 10:5 (5:2)
7.6.2017 Svatava : Kraslice/Rotava
1:5 (0:1)
17.6.2017 Kraslice/Rotava : Březová/Citice
2:5 (1:2)
Mladší přípravka:
28.5.2017 Kraslice : Krajková
4:2 (4:0)
2.6.2017 Chodov : Kraslice
19:0 (9:0)
11.6.2017 Kraslice : Vintířov
8:2 (4:1)
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Výukový program Louka
Svůj zážitek a pocity z výukového programu
popisují žáci IV.A ZŠ Dukelská Kraslice. Více na
www stránkách školy.
… pozorovali jsme hmyz např. sarančata,
pavouky a mušky. Na krku jsme měli malou
krabičku a v ruce jsme drželi pinzetu, kterou jsme
sbírali hmyz a dávali ho do té krabičky. Byli jsme
rozděleni na 4 skupiny. Kluci našli tři pavouky.
V kroužku jsme si ukazovali, co jsme chytili... (Lea
Chouňová)
… Přírodovědná vycházka na louku se mi moc
líbila. Hráli jsme hru „Na sarančata“„. Zavázali
nám oči šátkem a někdo se šel schovat a pískal
na trávu. Ostatní museli pískající saranče najít…
(Marie Melnyčenko)
… potom jsme hráli hru „ Lumek“. Museli jsme
v trávě najít obrázek motýla a správně ho
pojmenovat. Po označení octem ho už nikdo jiný
vzít nemohl. Když program skončil, tak jsme šli
na oběd do školy. Tento program se mi moc líbil.
(Tereza Trohemčuková)
… ještě jsme hráli hru na brouka, který klade
vajíčka do housenek motýlů. Vylíhlé larvy
housenku před zakuklením vyžerou zevnitř. Jestli
do housenky naklade více brouků, nezbyde na ně
potrava. Proto nechávají na housence svůj
pach... (Marie Melnyčenko)
… třetí hra byla o motýlech, jejichž obrázky jsme
hledali. V nápovědě jsme si měli najít jejich
jméno. Po uhádnutí ho paní pokapala octem a
my ho vrátili zpátky do trávy. Moc mě to bavilo…
(Anna Marie Trsová)
… dozvěděli jsme se, jak se chycený hmyz
jmenuje. S nadšením jsme se vraceli do školy.
Tento den se mi moc líbil a moc jsem si ho užila.
(Alexandra Vaňková)
…chytali jsme pavouky, brouky, housenky a další
hmyz. Já jsem chytil můru a několik kobylek. Pak
jsme je zase pustili. Pro mě to byl krásný zážitek,
protože mám rád přírodu. (Jiří Völgyesi) Žáci 4.A

ZŠ Dukelská
NA PAVOUČÍM VLÁKNĚ
Pavouci, brrrrrr, většina z nás se pavouků bojí. Po
zajímavém vyprávění Mgr. Kateřiny Dvořákové
ale někteří z nás změnili názor. Dozvěděli jsme se
spoustu
zajímavých
informací
o životě osminohých tvorů. Např. jak si tvoří svoji
pavučinu, jaké různé tvary a vlastnosti může
pavučina mít, na jakých částech pavučiny se
může pavouk bezpečně pohybovat. Také jsme
nevěděli, že pavoučí vlákno je nejpevnější na
světě a podle jeho vzoru bylo vynalezeno vlákno
Kevlar, které se používá k výrobě neprůstřelných
vest.
Také
jsme
si
zkusili
pavouky
v přírodě najít a pod lupou se na ně zblízka
podívat. Program se nám velice líbil, moc se
těšíme na další.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

1680. Pan Rojík nám dal krásné kameny.
Pak jsme šli do staré továrny, která tam stála už
za války. A tam jsme si prohlédli potravinový
sklad.
Pan Rojík nám řekl víc, než ostatní lidi. Moc se
nám na Přebuzi líbilo. Doporučujeme všem na
světě!
Žáci 2. A - N. Rau, K. Frankovičová, E. Vicanová,
T. Červinka, M. Kačírek, S. Mareček

Ranč Vránov

Sedmáci již loni navštívili tento útulek pro pejsky.
Myslíme si, že je důležité dělat dobré věci, a tak
chceme, aby s námi jeli naši mladší spolužáci z 5.
A a viděli, jak to v takovém útulku chodí a mohli
také pomoci.
Letos
nám
vedoucí
útulku
naplánovali výbornou trasu, po
které jsme odpovídali na otázky a
zaznamenávali odpovědi do archu.
Avšak naším hlavním úkolem bylo
pomoci vyvenčit pejsky. Každá
skupina dostala pejska. Jeden byl
malý a akční, jiný velký a rychlý, ale
všichni měli jedno společné. Chtěli
s námi na procházku. Pejskové
vypadali opravdu šťastně a musím
říct, že v útulku se o ně výborně
starají. Rádi jsme slyšeli, že
pejskové u nich nebývají dlouho a
shánějí nové majitele i pro starší
pejsky.
Přebuz - přírodovědná
Na konci jsme dostali odměnu, někteří nanuka,
procházka – 2. A ZŠ
jiní bonbóny a čtyři nejšikovnější medaili.
Všem doporučujeme tento útulek navštívit a
Kraslice Dukelská
V úterý jsme jeli na Přebuz s panem Rojíkem. alespoň jednoho pejska vzít na procházku a
Věděl hodně o lese, o přírodě i o kamenech. Na udělat dobrý skutek.
Mgr. Michaela Jiroušková
louce nám ukázal rašelinu a strom břízu trpasličí.
Byli jsme u morového kříže, který je tam od roku
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ZŠ Dukelská
POPLETENÉ KRÁLOVSTVÍ
Celodenní výprava začala rozdělením dětí do
skupin - všichni dostali lístečky s názvy měsíců a
ročních období. Jakmile se všechny skupiny mezi
sebou rozlišily barevným označením, vydali jsme
se na stezku za nápravou popleteného království.
Po cestě jsme plnili zábavné úkoly, za které jsme
získávali kouzelné žetony. Na konci cesty na nás
čekal král Popleta, který nás žádal o pomoc,
abychom pomohli napravit jeho popletené
království. Po splnění úkolů v království jsme si
mysleli, že už se nám podařilo úkol splnit. Opak
byl ale pravdou. Zlý drak nám vzal všechny naše
odměny. Museli jsme se tedy vydat na velmi
obtížnou cestu plnou nástrah. Na konci cesty nás
čekaly tři hádanky, na které jsme museli správně
odpovědět, jinak bychom nezískali zpět, co nám
drak vzal. Nakonec vše dobře dopadlo, draka
jsme porazili našimi znalostmi. Odměnu jsme si
spravedlivě rozdělili.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

VÝUKOVÝ PROGRAM VČELA
Pilná, hezká, roztomilá – byly přívlastky, které
jsme používali před seznámením se s tímto
hmyzem. Základní anatomické znalosti o včele
jsme měli, že je včelí matka, trubci a dělnice, to
jsme také věděli, ale …
… Víte, že včely po bodnutí umírají, protože mají
na žihadle háčky, které se v těle napadeného
zachytí? Víte, že včelí matka snáší vajíčka
oplodněná – dělnice a neoplodněná – trubce? Že
ze včely krmené mateří kašičkou budou matky?
Že dělnice mají během života několik úkolů –
čistička, krmička, strážkyně, stavitelka, létavka?
Že trubci nemají žihadlo? Že matka …, že dělnice
…, že …, že …
Zkrátka včela je medonosná, užitečná a v životě
celého včelstva je neuvěřitelně zajímavý a
propracovaný systém s dělbou práce.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč. 4.B

VÝLET DO DOBY KAMENNÉ
Vydali jsme se na cestu časem až za pradávným
předkem člověka – australopithecem. Sami jsme
si vyzkoušeli, jak v této době náš předchůdce žil,
co jedl, jak se dorozumíval, kde bydlel, do čeho
se oblékal. Lovili jsme mamuty, překonávali
bolest, zimu i strach, pomáhali si v tlupě,
putovali za zvěří.
My jsme se tímto dobrodružstvím bavili,
protože jsme netrpěli opravdovým hladem a
strachem o holý život, ale člověk ve starší době

kamenné
to
měl
opravdu těžké. I tak se
nám cesta líbila a my
alespoň z části poznali,
jak se v dávných dobách
asi žilo.
Mgr. Šárka
Kuzebauchová, tř. uč.
4.B

Školní výlet
8. a 9. třída
Náš školní výlet spojený
s historickou exkurzí
letos proběhl mezi 31.
květnem – 2. červnem.
Cílem bylo historické město Kadaň. Na cestu
jsme vydali vlakem. Po příjezdu na konečnou
zastávku (Kadaň – předměstí) byli mnozí z nás
poněkud v rozpacích, ocitli jsme se uprostřed
panelového sídliště (někteří namítali, že je to jak
na Rotavě) a marně jsme vyhlíželi ony historické
pamětihodnosti, které nám slibovali naši učitelé.
Ovšem po několika krocích na nás z dálky
„vykoukla“ kadaňská dominanta – Radniční věž.
Ta nám posloužila jako skvělý orientační bod a
zanedlouho jsme stanuli na náměstí. Vyhledali
místní informační středisko, kde jsme měli
domluvenou úschovu naší bagáže. A pak jsme se
šli projít do centra, kde jsme navštívili Katovskou
uličku, která je nejužší ulicí v ČR, dále
zmiňovanou radniční věž, viděli jsme hrad, který
se vypíná nad údolím řeky Ohře, obdivovali jsme
dochované a pěkně zrekonstruované městské
hradby.
Po prohlídce centra jsme se přes nábřeží
Maxipsa Fíka, kde jsme vyzkoušeli místní atrakce,
vydali k vodní nádrži Kadaň, jejíž velikost nás
překvapila, většina z nás čekala spíš větší jez.
Z údolí řeky Ohře jsme vystoupali o několik
výškových metrů k další místní dominantě
Františkánskému klášteru, zde jsme odpočívali ve
stínu statných stromů, občerstvili se před
odchodem na ubytování.
Cestou jsme vyzvedli naše zavazadla a řádně
obtěžkaní jsme vyrazili vstříc cestě do kempu v
Hradci u Kadaně, který se stal naším přechodným
domovem. Na cestu jsme se vydali zvesela, to
jsme ještě netušili, co nás čeká. Cesta do kempu
byla únavná, pro řadu z nás byla dlouhá, navíc po
většinu času se do nás opíralo slunce. Po
příchodu do kempu nás zaujal velký rybník. Po
ubytování v chatkách jsme se šli vykoupat. Voda
byla krásně teplá, protože už ji slunce prohřálo, a
dodala nám novou energii.
Druhý den ráno jsme vydali opět do Kadaně, kde
nás čekala prohlídka Muzea čarodějnic. Muzeum
je zaměřeno spíše pro mladší děti a paní
průvodkyně byla mírně nesvá z našeho věku i
počtu, v němž jsme dorazili. Ale prohlídka přesto
proběhla ke spokojenosti obou stran a nám se
líbila. Na závěr jsme obdrželi i „Výuční list“ pro
čaroděje a čarodějnice.
Výlet se vydařil, obohatil nás o nové zážitky.
Řada z nás vůbec netušila, že v blízkosti dolů a na
dohled od tepelných elektráren, a poměrně
nedaleko od našeho města lze objevit takovýto
historický skvost. Většina si město Kadaň

představovala úplně jinak (čekali něco jako
Chodov a ejhle on spíš Loket!, tedy popravdě
ono je to obojí dohromady). My osmáci se už
těšíme na další výlet příští rok.
Za účastníky výletu Matěj Pokorný VIII. třída

Nově certifikované produkty
regionální značky „Original
product of
Sokolovsko” a
vítěz soutěže
Tradiční výrobek
roku 2017
Na Sokolovsku dvě aktivity
marketingově podporují regionální podniky.
Jedná se o certifikace značky „Original product of
Sokolovsko“ a soutěž Tradiční výrobek roku.
Letos proběhl již 4. ročník certifikací značky
„Original product of Sokolovsko“. Úspěšní
žadatelé 14. června převzali z rukou paní Hany
Baškové – členky certifikační komise - certifikát,
tzn. právo užívání značky „Original product of
Sokolovsko“. Nově certifikovanými produkty
jsou: Loubkový stromeček a Žerlice – žertovná
lžíce, Vozembouchy a Vintířovské svatební
koláčky.
Značka garantuje především původ výrobku
v regionu, kvalitu, jedinečnost a přímou
návaznost na dané území. I na území Sokolovska
žije řada zručných řemeslníků a nápaditých
producentů. Certifikovaný produkt je označen
logem značky.
Cílem soutěže Tradiční výrobek roku je získat
přehled o zajímavých produktech na území
Sokolovska a propagovat je. Do soutěže se může
přihlásit nebo být nominován každý, kdo vyrábí
něco zajímavého – podmínkou není, že musí
podnikat. Letos proběhl již třetí ročník, do
kterého se přihlásilo nebo bylo nominováno 5
zajímavých výrobků. Hlasování probíhalo na
internetu během května.
Vítězem soutěže Tradiční výrobek roku 2017 se
staly Vozembouchy, které vyrábí firma K a l o u d
a a synové spol. s r.o. z Rotavy, když pro ně
hlasovalo 850 lidí (tj. 55%).
Na 2. místě se umístil výrobek Ručně dekorované
sklo a šperky z polymerové hmoty paní Adély
Vášové z Habartova.
Na 3. místě se umístil Betlém z jednoho kusu
dřeva, který vyrobil Daniel Krejčí – řezbářství
Akácie z Libavského Údolí.
Správcem značky a pořadatelem soutěže je
Mikroregion Sokolov – východ. Další výzva pro
nové žadatele o značku se očekává na jaře
příštího roku. Jedním z bodovacích kritérií je
tradice výroby, v rámci které je možné prokázat i
u začínajícího výrobce návaznost na tradiční
výrobu na tomto území. Na své využití tak čekají
v historii úspěšné řemeslné výroby např.
paličkování krajek, výroba dřevěných hraček,
umělecké truhlářství nebo perleťářství.
Kontakt: Bc. Dagmar Hůrková, koordinátorka
regionální značky a soutěže, tel.: 352 723 185
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Římskokatolická farnost

Ohlédnutí za naším kraslickým Božím
Tělem, za poutí ve Stříbrné a v Rotavě!
Ani jsem netušil, jakou radost nám všem připraví
nejen novokněz P. Pavel svou přítomností, ale i
každý z vás! Vždy je milé, když máme jubilanty
mezi sebou! Novokněz,
P. Josef Weindl se svými 60-tinami. P. Ferdinand
s radostí sledoval při proměňování
P. Pavla, jak v rukou drží kdysi jeho „kalich“,
který opět slouží pro Krev Páně! Církev žije dál! A
my jsme toho svědky! Neutraublingští se radovali
i z Lorety u Chebu – tam jsme udělali radost P.
Ferdinandovi – průvodci. I námaha „věrných
pomocníků“ s obědem a celou přípravou se takto
vyplatila!!
Už tradičně se ve Stříbrné radujeme z nějaké té
„novoty“. Letos to byl Betlém umístěný a pěkně
zpřístupněný ve zpovědnici, každý s obdivem
mohl vidět precizní práci řezbáře. Bylo to poprvé,
co ho rodáci od konce války viděli; vždy byl
složený v bedně pod kůrem. Díky i zde Věře S. (za
úklid, výzdobu), A. Lukáčové (varhany). Několika
místním pomocníkům též velký dík! Mně moc
pomáhá i zdejší přítomnost P. Ferdinanda;
stáváme se jakousi „nerozlučnou dvojicí“! I zde se
vše povedlo, i počasí bylo OK.
Co se odpolední slavnostní mše sv. s naším
novým Generálním vikářem mons. Jiřím v Rotavě
týče, pár poznámek: i zde to dá moc práce
(přípravy a úklid – dík za vše!) – proto díky všem,
co přišli! Snad za ta léta jste pochopili, že svůj
svátek slavím v tento den v kostele svého
patrona! Každý, kdo se mnou věnuje chvíli k
oslavě Boží, kdo se mnou poděkuje za pomoc
svatého Petra pro mé působení v této farnosti, mi
nemůže dát víc! Proto jsme s překvapením, ale i
s láskou, mezi sebou mons. Jiřího objali. Bylo mu
mezi námi dobře! A opět i P. Ferdinandovi. Stali
jsme se tak trochu i jeho farností. Prosme i
nadále za děti; Pán nám je dá!!!!
POZOR pro ty,
kteří nejsou ještě
biřmováni:

01.10.2017
neděle v 11:00
JINDŘICHOVICE
– BIŘMOVÁNÍ
Naši farnost opět
čeká
duchovní
vrchol. Dosud se vše v posledních letech
odehrává pouze při poutích, kterých máme
během roku mnoho. Ale pro některé z nás, kteří
byli v dospělém věku pokřtěni a nepřijali při křtu
hned i biřmování, se naskýtá jedinečná šance. Je
to nabídka: Boží dary Ducha sv. jsou nutné pro
současný život. Ten je plný lákavých svůdných
nabídek a nebezpečí vedoucích dříve nebo
později k hříchu (vzpouře proti Bohu!).
Můžete se zeptat: a PROČ jste nevyužil jako náš
kněz-křtitel možnosti udělovat i svátost
biřmování? Jednoduchá odpověď: chtěl jsem,
aby se ti, kteří přijali křest po čase mohli setkat
s Otcem biskupem! Osobně, tváří v tvář! Z jeho
rukou přijmout tuto svátost je výzvou ke
svědectví! Biskup žádá od dnešního člověka
ochotu být svědkem víry! A tak mu můžete
udělat radost, i udělat radost Pánu! Pro mne by
bývalo „vyznamenáním“ udělit po křtu i
biřmování! Toho jsem se z lásky k osobnímu
setkání s biskupem zřekl! Teď už zbývá jen udělat
radost sobě i mně! Co se má udělat? 1. požádat
o žádanku (rád ji každému dám); 2. v ní vyplnit
jméno, příjmení, data a místo narození, kde byl
křest; 3. sdělit mailou adresu, na kterou zašlu
Přípravu na biřmování; ti, co ji nemají, dostanou
vytištěný text; 4. udělat si čas a text si několikrát
přečíst; 5. ochotu několikrát se setkat na
kraslické faře (svoz se zajistí); 6. najít si
biřmovacího kmotra či kmotru (musí být

pokřtěný
a
nejlépe
i
biřmovaný); 7.
přijmout
koncem
září
svátost smíření.
Snad to nejsou
nepřekonatelné překážky! Jde o duchovní posilu,
růst ve víře i ochotu vydávat svědectví tomuto
ateistickému světu! Několik z vás jsem oslovil a
vyjádřili jste radost! Povinností nás všech je v
osobních modlitbách, v modlitbě růžence
pamatovat na ty, kteří si jdou pro dary Ducha
svatého. Takže zaměstnaní budeme všichni!

OPRAVY - místa překvapení
Krásná opravená fasáda fary v O l o v í se může
pochlubit díky Karlu K. madly: 2 venkovními+2
vnitřními! Cena: 9.777 Kč. Snad se dočkáme i
opravy fasády vzadu!
Po záchraně statiky (12 táhel skrz celou budovu
vloni ve 3 podlažích), po krásně opravené přední
fasádě, schodiště a nového zábradlí, se skoro
potají proměnily 2 místnosti v přízemí napravo
k nepoznání! Začištěné pukliny ve zdi po
zemětřesení, nová výmalba, nátěr podlahy
v obou místnostech (kuchyně a hostinský pokoj),
nový el. sporák, nový kuch. dřez. A úklid! TOHLE
VŠE mají na „svědomí“ Eliška, Karel, otec a tchán
Ruda Kalivodovi! Zato jim patří OBROVSKÉ Pán
Bůh zaplať! A pak, že se mezi námi nedějí
zázraky. Dýchá z nich láska i obětavost nejen
k Bohu – ale i k lidem! Chcete-li vše vidět na
vlastní oči, zajeďte se mezi nás vždy v neděli o
14:30 podívat do kaple na faře! Srdečně zveme!
Městu Oloví jsem v tyto dny navrhl: za opravu
venkovního schodiště k silnici by p. Šebesta vzal
cca 40 tis. Kč. Nabídl jsem: polovinu uhradí naše
farnost, protože mi jsou milé zdravé nohy těch,
kteří je používají! Jsme zvědavi na odezvu!
I severní strana fasády (2 pole) kostela sv.
Martina v J i n d ř i c h o v i c í c h je hotová.
Cena: 229.275 Kč! Dá-li Pán Bůh, v září a říjnu
přibudou další dvě pole díky velkorysosti našeho
Viktora H. a ochotě firmy Plaub a Hrách!
Do třetice se vydáváme do předsíně kostela sv.
Jiljí v K o s t e l n í , kde 07.07. 2017 firma Smolík
z Lokte instalovala 2 umělecké kované mříže. Je
jedním z těch, kde se koná bohoslužba jen 2x
ročně. A to vždy, když se sem sjíždí naši rodáci,
bohoslužba je jen v němčině (přání dnes
zemřelého Franze Sandnera, který se tolik
zasloužil o opravy nejen tohoto kostela, ale i
hřbitova). Celá léta jezdil pan Franz i 2x měsíčně
nejen zušlechťovat kostel, ale i hřbitov. Když zde
byl, měl kostel otevřený a tak se postaral i o
větrání. Nikdy zde nebyla plíseň. Ta se objevila až
vloni na podzim. Tento problém nám vyřešil
„pokyn shůry“! Ze vzájemné debaty Miloše B.,
Míry Švece a mne došlo jednak k umožnění
umístění příjmového zařízení RETE internet na
věži kostela a zároveň příslib Míry Š., že bude při
hezkém počasí hlavně o víkendech otevírat
kostel a tím i větrat! 18.7.17 převzal Míra klíče
od hl. vchodu. Chrám proto nebude otevřen
pouze 2x za rok (německá májová a pouť ke
sv.Jiljí)! Navíc bude i větrán. Cena: necelých 40
tis. Kč. Co se však objevilo jaksi navíc?
Ztrouchnivělá podlaha pod kůrem, zpovědnice se
shnilou spodní částí, taktéž i oltářní mřížky
vpředu. Vše se nyní opravuje. Dlažbu položil pan
Šebesta a začistil i chybějící omítku. Firma Vopat
opraví jak zpovědnici, tak i mřížky. Shnilá prkna
spálí Míra Š. Díky Bohu za vše!
A co naše 3 farní budovy? Jsou vůbec k něčemu?
Jak patrné z článku nad tímto, slouží olovský farní
dům v 1.patře k pravidelné nedělní bohoslužbě
v 14:30. Zároveň zde od r. 1986 nachází útočiště
Josef Černý z Prahy; zamiloval si tento kraj a už

sem i

patří! Jistě jste se s ním již setkali. Fara ve
Stříbrné, jak víte, slouží Farní charitě Kraslice jako
rekreační dům. Je i nadále v majetku naší
farnosti, je pouze pro tento účel pronajatý. Snad
si lze jen přát, aby se návštěvníci také objevili
v sousedním kostele Božského Srdce. A naše fara
v Kraslicích? Bydlí zde mladí Jan a Eliška (v září
mají svatbu) a od 1.8.2017 k nim přibude Pepa,
Janův kolega v zaměstnání. Bůh žehnej všem!

Co bychom ani ve snu nečekali….
Děti s rodiči, za dohledu pana faráře, si naloží
karimatky, věci i foťáky do tranzitu v pátek večer,
aby v sobotu mohli brzy z Chebu vyrazit na pobyt
ve stříbrnské faře. Jaké je však čekalo
překvapení: auto našli ráno vykradené! Kým? Inu
zloději! Když byli na naší pouti v Rotavě, nikdo to
netušil! Ale jedno ti zloději ukrást nemohli: to, co
v autě v noci nebylo: VÍRU v BOHA! To, co se
dětem i dospělým stalo, je hrozné! Ale věci nás
nespasí! Zachrání nás víra v dobrého Pána, Otce
nebeského (má pro nás připravený DOMOV);
Syna, našeho bratra, který za nás zaplatil
životem (za naše dluhy-hříchy);. Přítele Ducha sv.
(který nás posiluje ve slabostech, dá radu
v bezradnosti, dá moudrost pro životní
rozhodování či umění správně prožít svůj život).
A toto my, co čteme tyto řádky, vyprošujeme
nejen okradeným chebským, ale i všem
pokřtěným, kteří se nechali okrást o pravou víru
– aniž to tušili…. Klidně si „duchovně spali“, ač
bdělí v tomto světě zážitků, prožitků, emocí a
všech možných rozkoší! Je řeč o těch, co byli na
naší pouti v Rotavě? Či jsou tím míněni ti
„připravení“ pro tento svět a nepřipravení pro
Boha?
P. pf

Ještě jednou prázdninové zastavení ….
Prázdniny jsou časem odpočinku. Zpomalujeme
tempo práce i rytmus života. Pokud je to možné,
necháváme stranou problémy, se kterými
zápasíme. Odjíždíme na nejrůznější místa,
abychom změnili prostředí. Někteří z nás si myslí,
že období prázdnin je časem jen pro nás nebo
pro rodinu. A tak se stává, že se osvobozujeme
také od svých povinností duchovních. Prázdniny
však nejsou časem odpočinku od Boha.
Zůstáváme s ním stále ve vztahu, protože bez
něho bychom si nemohli se vším poradit. Bez
Boha hyne příroda, to znamená i člověk. Člověk
bez Boha není schopen porozumět tomu, kde je
a kam směřuje. Bůh je nám stále nablízku a
objímá nás oběma svýma rukama - jedna jeho
ruka je ZÁKON, druhá je PŘÍSLIB. Prostřednictvím
Desatera - práva Starého i Nového zákona se Bůh
stará, abychom jednali slušně, kráčeli tou pravou
cestou, abychom si neublížili ….. Když se
nebudeme právem řídit a začínáme tonout, Bůh
nám dává příslib, že nás obnoví a nedovolí nám
zahynout, že nás pozvedne a zachrání před
druhými i sebou samým. Tak Bůh i v období
prázdnin projevuje svou blízkost a připomíná
právo lásky. Na nejrůznějších místech, i na těch
nově objevených, nám prostřednictvím stop své
přítomnosti dává možnost, abychom ho uctívali a
milovali. Přejeme zažití pocitu blízkosti Boha i
během těchto letošních prázdnin.
JV
Naše společné akce v nejbližší době
06.08. 11,00 hod. Liboc – kostel—N/Č pouť
Od 08.08. do 19.08. dovolená P. Petera Fořta;
zastupuje mons.Majkov - 606220130.
19.08. 10,30 hod. Bublava - kostel—Pouť
Nanebevzetí P. Marie (D/Č)
(od 10,30 Mariánské zastavení; 11,00 mše)
19,00 hod. Rotava – kostel—koncert
26.08. 14,00 hod. Přebuz - kostel—Pouť sv.
Bartoloměje (D/Č)
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nejen z třídních měření, ale i z okresního kola.
V konečném pořadí jsme přesto nedopadli tak
Š k o l n í v ý l e t – J i n d ř i c h o v i c e krásně jako na Březové. Je stále co zlepšovat.
Letošní školní výlet byl plný her, pohybu, Přesto všem dětem patří velká pochvala za snahu
Mgr. J. Trnková
dovádění, klouzání, lezení, skákání. Zábavné o co nejlepší umístění.
centrum Hafík v Karlových Varech bylo cílem
Školní výlet 3. tříd
našeho výletu. Všichni jsme se dosytosti „Byli jsme v Zooparku Chomutov. Bylo to úžasný.
vydováděli, dostali jsme výborný oběd a stihli si Cesta autobusem byla sice dlouhá, ale stálo to za
koupit i pamlsky.
M. Némethová
to. Byl to super školní výlet.“ Zandtová Veronika
„Mně se nejvíc líbilo, jak paní učitelka byla
krotitelka opic.“ Kadlecová Natálie
„Bylo to super! Akorát jsme museli odjet.“
Kopecká Tereza
„Byla to BOMBA.“ Müllerová Magdaléna
„Byla tam různá zvěř jako třeba opičky, rybičky,
rys a kočka divoká a jeli jsme suprovým
autobusem.“ Vopatová Barbora
„Super výlet.“ Červenková Sára
„Bylo tam krásně a sluníčko svítilo, tak jsme se
vydali do ZOO za zvířátky a všechno bylo
naplánované dobře.“ Medek Robert
ráda bych tam jela ještě jednou.“ Slabá
V ý p r a v a 1 . N S , S M a V T z a „Moc
Eliška

akčním filmem

Po počátečních
neshodách
jsme přece jen
vyrazili na náš
"první" školní
výlet.
Vydali
jsme se vlakem
do Sokolova do
Laser
game
centra zažít si
atmosféru
akčních filmů
na vlastní pěst.
I přes nedochvilnost některých žáků jsme
nakonec odjeli všichni a včas. Nálada byla skvělá
a hrozně jsme se těšili. Do hry jsme se za
doprovodu skvělé muziky zcela ponořili a terčem
útoku byl každý z nás. Zážitky a radost z pěkného
dne jsme zakončili výborným obědem a
zmrzlinou.
Žáci 1. ročníku

slohové části získal Antonín Volek, 2. místo
obsadila Sandra Trousilová, na 3. místě je
Michaela Schůtová. V 7.A se nejvíce dařilo Kláře
Pouzarové, 2. je Karolína Kubátová a 3. místo
patří Šimonu Rajtmajerovi. V 7.B zvítězila Žaneta
Uhlíková před Monikou Blahovou a Kateřinou
Šárkou Matouškovou. Vítězkami ročníku jsou
Karolína Turanská a Žaneta Uhlíková.
Mgr. P. Poledňáková

Školní výlet 5.A
Ve čtvrtek 22.6.2017 jsme byli na školním výletě
na Rotavských varhanech. Sešli jsme se v 8:15
hod. na bývalém
autobusovém
nádraží a do
Rotavy jsme jeli
autobusem.
Počasí
bylo
pěkné.
Na
Varhanech jsme
soutěžili a paní
učitelka pro nás
měla sladké odměny. Výlet se nám moc líbil a
užili jsme si ho.
Žáci 5.A

Ocenění úspěšných
reprezentantů
V závěru školního roku tradičně oceňujeme
úspěšné reprezentanty naší školy. Poděkování a
drobnou cenu za reprezentaci školy ve školním
roce 2016/2017 převzali z rukou pana ředitele
Mgr. Z. Pečenky žáci, kteří vybojovali medailové
umístění v okresních či krajských kolech
sportovních i vědomostních soutěží.
Mgr. P. Poledňáková

O Lesíčkovi

Sportovní den 2. stupně

Pohádka
s environmentální
tematikou dětem
vysvětlovala
význam
třídění
odpadu,
zdůraznila nutnost
ochrany přírody a
možné dopady jejího znečištění.
Cvičení v přírodě 1.A
Mgr. L. Semrádová
Ve středu 21.6. se žáci 1.A vydali na cvičení
Sportovní den se konal 27.6.2017. V doprovodu
v přírodě. Trasa byla naplánovaná s cílem na
Školní výlet 9. třídy
učitelů se ho zúčastnily všechny třídy 2. stupně.
paloučku pod kopcem Tisovec. Cestou děti
Letos byl náš poslední výlet na základní škole Ve školním areálu byla rozmístěna stanoviště
poznávaly rostliny a stromy, o kterých se učily
s různými úkoly, např. překážková dráha,
v prvouce. Při krásném rozhledu na Tisovském dvoudenní. Pan učitel Bříza naplánoval sjezd košíková, skákání přes lavičku, vybíjená apod.
Ohře a my se moc těšili. Počasí nám vyšlo až
vrchu se děti orientovaly v krajině, dozvídaly se
neskutečně, proto jsme po prvním dnu, kdy jsme Myslím si, že všem se nejvíce líbilo přetahování
názvy okolních vrcholů a samy vyhledávaly místo
zdolali trasu ze Sokolova do Lokte, a po večeru lanem a všichni si tento den moc užili. V každé
svého bydliště. U rybníčku si děti na ohníčku
s kytarou u táboráku usnuli „pod širákem“, i když disciplíně soutěžilo za třídu 10 žáků a jednotlivá
opekly buřty. Počasí bylo krásné a všechny děti
někteří z nás toho moc nenaspali. Druhý den nás stanoviště byla bodovaná. Sportovní den byl
se vrátily zdravé a spokojené. Mgr. E. Břízová
čekala plavba do Karlových Varů. Kromě napůl zakončen štafetovým závodem kolem školy na
vypuštěného raftu nás nepotkala žádná koloběžkách. Nejlépe si vedli žáci 9. třídy, kteří
pohroma, a tak jsme se domů vrátili sice vyhráli před třídou 6.A, 3. místo obsadili žáci 8.A.
unavení, ale spokojení. Všichni jsme byli smutní, Za deváťáky mohu slíbit, že na tento den nikdy
A. Řežábková, 9. třída
že výlet skončil. Určitě bude na co vzpomínat a nezapomeneme.
za to vděčíme našemu třídnímu učiteli i panu
učiteli Kubátovi, který nás doprovázel.
P. Pospíšilová

Atletický trojboj – krajské
kolo
14. června 2017 odjelo 8 dětí prvního stupně naší
školy na krajské kolo v atletickém trojboji do
Františkových
Lázní.
V
soutěžních
disciplínách se
děti snažily tak,
že vylepšily své
nejlepší výkony

Den s IZS

Hrátky s češtinou
Hrátky s češtinou jsou obdobou Olympiády
v českém jazyce, která je vyhlašována pro žáky 8.
a 9. tříd. Protože pro šesťáky a sedmáky soutěž
v mateřském jazyce organizována není, rozhodli
jsme se, že ji uspořádáme alespoň jako školní
soutěž. V 6.A zvítězila Karolína Turanská, 2. – 4.
místo obsadily Monika Blanická, Hana Pavlíčková
a Aneta Miklová. V 6.B nejvíce bodů v jazykové a

Složky IZS připravily ke Dni dětí zajímavou
prezentaci techniky a ukázky zásahu hasičů,
policie i práce zdravotníků a jejich vzájemné
spolupráce. Děti si užily zajímavou podívanou,
poznaly náročnost práce záchranářů a získaly
spoustu užitečných informací. Děkujeme panu
Chloubovi a všem zúčastněným zástupcům
jednotlivých složek za uspořádání akce.
Mgr. Vázlerová - Roková
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Divadelní představení 5.B
Již druhým rokem si pro nás děti ze třídy paní
učitelky Winkelhöferové nastudovaly divadelní
představení. Pod jejím vedením si pro letošek
připravily pozoruhodné Císařovy nové šaty.
Někdo by možná mohl namítnout, že provedení
mělo drobné nedostatky. Ale jak na děti, tak na
učitelky
zapůsobilo
celkové
nasazení
protagonistů úžasným dojmem. Ocenili jsme
rovněž scénografii s využitím nápaditých kulis.
Císařovy nové šaty nás pobavily, a proto bychom
chtěli poděkovat třídě 5. B a jejich paní učitelce režisérce, kameramance, fotografce i nápovědě
v jedné osobě za parádní zážitek.
Mgr. L. Semrádová

nakrmit. Mezi námi stále pobíhat pes Anděl.
Všechna zvířátka jsme si mohli hladit. Potom
jsme vyráběli mýdla z bylinek a perliček. Po
svačině nás přišel pozdravit maskot Kapík.
Všichni jsme se s ním chtěli vyfotit. Moc se nám
tam líbilo.
Lucie B. a Sabina Š. za žáky 4. A

Pasování na školáky
Ve středu proběhlo pasování na školáka, které se
neslo v individuálním duchu. Naši předškoláci
plnili úkoly, se kterými jim pomáhali rodiče. Po
splnění vědomostního kvízu začalo samotné
pasování. Na závěr bylo pro všechny přichystáno
občerstvení a grilování buřtíků.
Ve čtvrtek proběhlo poslední zvonění, kdy se naši
předškoláci rozloučili s MŠ a žáci z devátých tříd
předali pomyslnou štafetu našim dětem.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny, mnoho
nezapomenutelných zážitků a sluníčkové počasí.
L. Gabčová a I. Studeníková

Ať žijí strašidla
Závěr
školního
roku se blíží, a tak
jsme si navodili
atmosféru
prázdnin
návštěvou
zahrady
kulturního domu,
kde jsme pod
širým nebem zhlédli muzikál Ať žijí strašidla.
Nejvíce děti zaujaly vtipné průpovídky, rytmická
hudba a hlavně překrásné kostýmy účinkujících.
Představení se nám líbilo. Počasí spolupracovalo
a pršet začalo až po našem návratu do školy.
Těšíme se na další podobné akce. Žáci 1. stupně

Školní výlet 4.A
Dne 28. 6. jsme jeli se třídou na školní výlet na
statek Bernard. Byla tam paní, která nás
prováděla. Po příjezdu jsme šli ke zvířátkům.
Zaháněli jsme kozy a ovce, které jsme mohli i

představení se vším všudy - oponou, kulisami,
nástroji. Oponu nám ušila maminka bývalého
žáka p.Polívková-děkujeme. Uvaděčky rozdávaly
a kontrolovaly vyrobené vstupenky. Maminky a
ostatní hosté přišli společensky oděni, jak se do
divadla patří. Samotné představení mělo 3
"dějství", která byla za oponou přichystána v ten
správný čas.
Celé pásmo se velice vydařilo a maminky
odcházely se slzičkami štěstí a dojetí na tváři.
M. Némethová

Káťa a Škubánek

Den plný her
Předposlední
den školního
roku si žáci 1.
stupně
zpříjemnili
„Dnem
plným her“.
Plnili
sportovní i
vědomostní
úkoly.
K
nejoblíbenějším soutěžím patřilo: „kousání do
preclíku“, opičí dráha, florbal a hledání bonbónu
v krabici. Po zvládnutí všech úkolů čekaly na
všechny děti pěkné odměny. Rády bychom
poděkovaly panu Lepičovi za skvělé preclíky.
Mgr. L. Křížová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Besídka ke Dni matek

Známý příběh v novém kabátě – zpracování
pohádky všem dobře známé z Večerníčků
překvapilo jak vtipnými dialogy, tak způsobem
vodění loutek, se kterým se většina dětí zcela
jistě setkala poprvé. Představení zaujalo
příběhem ty nejmenší a vtipnými dialogy i starší
žáky.
Děkujeme pracovníkům Městské knihovny
Kraslice, kteří představení zorganizovali a
zasloužili se i o to, že na něj přispěl Karlovarský
kraj ze svého grantového systému.

Ke Dni matek jsme pro své nejbližší připravili
pásmo pohádek, písniček a přání. V rámci
motivačního tématu "Já, moje maminka a táta"
vzniklo opravdové divadelní představení.
A tak jsme začali připravovat. Děti z MŠ měly
připravenou pohádku "O slepičce a kohoutkovi, Mgr. L. Semrádová, foto Mgr. L. Winkelhöferová
jak si chtěli postavit domeček" z knihy Kyky ryký,
dobrý den autora Michala
Černíka.
Přípravy
kostýmů, výroba kulis,
naučení
textu
bylo
opravdu velkou výzvou.
Každý měl svou roli. S
kostýmy
vypomohla
p.kuchařka,
které
děkujeme. Děti ze ŠD
nezahálely a přichystaly si
pohádku "O Budulínkovi",
tentokrát
v
rolích
loutkoherců.
Naučení
textu, písniček, výroba
doplňků
k
oblečení,
malba kulis, výroba loutek
- to vše vyplnilo činnosti v
družině. Při přípravách
jsme se dozvěděli o
divadle spoustu věcí, kde
je hlediště, jeviště, co je
opona, kdo je uvaděč. A
proto i naše Divadélko
"Školáček",
které
spontánně vzešlo ze
samotných
příprav,
předvedlo
divadelní

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Ocenění úspěšných
reprezentantů
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McDonaldu. :-)
Všichni žáci se po oba dva dny chovali naprosto
perfektně, byli dochvilní, aktivní, milí i vtipní, a
tak z výletu neměli radost jen oni, ale také paní
učitelky.
Mgr. E. Litváková

V úterý 13.6.2017 byli starostou města oceněni
Vodnická pohádka
úspěšní reprezentanti, kteří ve školním roce
2016/2017 dosáhli medailových umístění
v Jindřichovicích
v krajských kolech sportovních, dovednostních či
Navštívilo
nás
vědomostních soutěží. Za naši školu bylo
divadlo z Plzně,
vyhodnoceno družstvo basketbalistek 1. stupně,
které
nám
které vybojovaly stříbrné medaile v krajském
předvedlo
kole sportovní ligy škol, mladší žákyně, taktéž
představení
o
stříbrné v krajském kole v basketbalu a starší
vodníkovi,
jeho
žákyně, které v krajském basketbalovém finále
lásce k Vodněnce,
získaly bronzové medaile. Ocenění získali i žáci
o
starostlivé
SŠ, kteří byli úspěšní v krajském kole
mamince,
o
Středoškolské odborné činnosti.
vrátili, nebralo konce. Vydanou energii jsme zakleté kytičce, o
Mgr. P. Poledňáková
doplnili kebabem a vydali se domů, sbírat síly na zapomnění.
další den.
Nakonec jako v
Akční výlet 8.B
S blížícím se létem a rostoucími teplotami jsou V pátek 9.6. vedla naše výprava do Lanového každé pohádce vše dobře dopadlo. Zapojili se i
žáci 8.B ve třídě čím dál tím nevrlejší a centra sv. Linhart v Karlových Varech. Po výstupu diváci a zahráli si role z lidského světa. Nechyběla
utahanější, o to akčnější však byl jejich školní do neuvěřitelného krpálu jsme byli nasoukáni do spousta písniček, na které jsme s vodnickou
postrojů, na hlavu dostali helmu a důkladně rodinou i tancovali.
M. Némethová
výlet.
panem
Ve čtvrtek 8.6. jsme se pěšky vydali ze Sokolova proškolení
jsme
do Královského Poříčí na Statek Bernard, kde pro instruktorem
po
druhém
nás připravili zábavně-naučný program. Sami jeden
jsme si vyrobili úžasná bylinková mýdla, upekli si stoupali po žebříku do
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
v peci chlebové placky, dozvěděli se mnohé o korun stromů (no, zase
tom, jak dříve lidé na statku hospodařili, a ti tak vysoko to nebylo :hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
odvážnější si dokonce pochovali malé kachničky ) ). Záludné kývající se
překážky
někteří
zvládli
chovu
! Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180 Kč/ks .
nebo si zaběhali ve “veverčím kole”. Program byl
natolik nabitý a zajímavý, že jsme si bez mrknutí hravě a rychle, někteří
Prodej : 25. srpna 2017
bojovat
a
oka nechali ujet vlak a zpátky do Sokolova se museli
překonávat
nejen
vrátili pěšky. Jen tak tak jsme dorazili do
Kraslice – u autobus. nádraží – 15.50 hod.
zamluvené laser arény, kde nás čekalo napínavé rozhoupané lávky, ale i
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
dobrodružství v podobě dvou “stříleček”. sami sebe. Všichni se
Nejprve si zahráli všichni proti všem. Tipnete si, ale nakonec ve zdraví
poptávky.
kdo schytal nejvíce zásahů? Pokud si myslíte, že dostali opět na pevnou
zem
a
ztracenou
Informace
:
Po-Pá
9.00 – 16.00 hod.
paní učitelka, pak… máte pravdu. :-) Poté se mezi
sebou utkaly dvě skupiny. Žáci byli nadšení a rovnováhu nabyli při
tel.601576270, 728605840
jejich přemlouvání, abychom se tam zase brzy posezení na zahrádce

Prodej slepiček
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Try & Play

Ze života křesťanů
„Déšť padá na spravedlivé i na
nespravedlivé…“ (Ježíš)
Try & Play v Kraslicích je za námi a nám
pořadatelům nezbývá než poděkovat všem
firmám,
organizacím,
umělcům
a
dobrovolníkům za podporu a účast v tomto
10. ročníku, který nám z větší části propršel.
Srdečně děkujeme vedení města Kraslice,
dechové hudbě „Horalka“, 22. hlídce R.
Rangers, pekárně „Lepič“, org. Teen
Challenge, zvukařům Černíkovým z Chebu,
Ralfovi z Klingenthalu za pronájem hlavního
stanu,
elektrikáři
Filipovi
Kloubkovi
z Mělníka, pastorovi Davidovi Bubikovi z
„Církve bez hranic“ z Ostrova n./Ohří,
přátelům a našim blízkým z Trutnova, kteří
připravili pestrou dětskou olympiádu
s odměnami i za jejich pomoc při stavbě a
při demontáži celé scény v sadech, Pavlu
Kučerovi za projížďky vojenským autem,
všem hasičům z Kraslic za „jezero“ pěny,
Policii z Kraslic, Zdeňkovi Pirasovi za regulaci
aut v areálu, všem účinkujícím na pódiu i
mimo něj…aj. Z řad dobrovolníků, kteří na
akci pomáhali děkujeme speciálně panu
Alfrédu Schreyerovi, který se po celé čtyři
dny věnoval mimo jiné i úklidu v areálu.
S úctou se omlouváme všem, které jsme
nestačili napsat do tohoto zpravodaje.
Zvláštní poděkování ale patří firmě „Elektro
Diviš“, bez jejíž pomoci by snad akce
namohla být ve čtvrtek 29.6. zahájena.

Ochotně nám pan Radim Diviš zajistil
(kromě zavěšení čelního banneru ),
přeložení a zavezení mobilních toalet na
jeho nákladní auto z dvacetimetrového
metrového kamionu s vlekem firmy, která
toalety po karlovarském kraji rozvážela.
Zablokovala se před katolickým kostelem a
z
pochopitelných
důvodů
nemohla
pokračovat na určené místo v sadech.
Děkovat bychom mohli ještě na dvě stránky
zpravodaje, proto se pokusíme poděkovat
aspoň obrazem.
Samozřejmě NEJvětší dík patří našemu
Pánu Bohu, který nás po celých deset
ročníků
ochraňoval a stále inspiruje
k dobrým skutkům, které jsou určeny
k pomoci a k radosti druhým !!!
Za „Misijní skupinu“ v Kraslicích,
František Hanzlíček
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. srpna2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Srpnové číslo vychází 10. srpna 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Vítkova bosá stezka
Chůze naboso je v přírodním terénu
příjemná, zdravá a zcela přirozená. Jedním
z velkých moderních zdravotních „objevů“
totiž je fakt, že ke svému životu a zdraví
nejen svého srdce a cév potřebujeme –
přímý kontakt se zemí.
Dovolujeme si vás pozvat na Vítkovu bosou
stezku, která je určena všem věkovým
kategoriím. Začátkem srpna byl zahájen
zkušební provoz první bosé stezky
v Kraslicích na hřišti v ul. Palackého.
Projekt postavily a financovaly Technické
služby města Kraslic. Dále se na projektu
finančně podílely Městské lesy Kraslice,
Vítkův chodník a Truthprint. Projektovou
dokumentaci dodal spolek Bosá turistika.
Oficiální
otevření
stezky
proběhne
16.9.2017.
Ivana Kamencová

ZŠ Dukelská
Kočičí útulek
Na jarním Jarmarku jsme prodali spoustu
výrobků, které vytvořili žáci naší školy.
Výtěžek z této akce byl rozdělen pro dva
spolky, které se starají o zvířata. Jedním
z nich je kočičí útulek paní učitelky Jančové.
Vydali jsme se tedy podívat na místo,
kterému jsme také přispěli. Přivítala nás
krásná zvířátka, o která paní učitelka
Jančová velmi dobře pečuje. Vyprávěla nám
o osudu některých z nich a také o špatném
chování lidí. Útulku jsme předali symbolický
šek v hodnotě 7 tisíc korun. Všichni jsme
měli velmi dobrý pocit, že jsme mohli takto
zvířátkům pomoci.
Za 1. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

NÁVŠTĚVA JÁCHYMOVA
Čím se Jáchymov proslavil? Přece těžbou
stříbra v 16. stol. Razily se zde stříbrné mince –
tolary, z nichž byl odvozen název pro americký
dolar. Proto pro nás bylo zajímavé navštívit
muzeum královské mincovny. Procházeli jsme
místnostmi od dob středověku – těžby stříbra
až po krutá 50. léta 20. stol. a těžby uranu.
Všude jsme se seznamovali s historií tohoto
městečka.
Později jsme navštívili i štolu, kde lidé MUKLové dolovali uran. Byla nám tam zima a
poslouchání o nelidských
podmínkách těžby na nás
působilo velmi stísňujícím
dojmem. Po návštěvách
historických prostor jsme
se vydali do Údolí
mlýnků. Cesta ale byla
špatně značená a my
jsme měli pouze krásnou
procházku po lese. To
nám nevadilo, protože
dojmy z hezky stráveného
dne jsme si vyprávěli
celou cestu domů.
Za

4.A,B

Mgr.

Kuzebauchová

Šárka

