zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod
Milí přátelé,
tradiční jarmark je v Kraslicích neklamnou
známkou konce letních prázdnin a začátku
nového údobí ohraničeného začátkem
školního roku.
Začátek školního roku vnímám jako předěl,
možná větší, než kterým je konec starého
a začátek nového kalendářního roku.
Začátek školního roku znamená změnu
životního rytmu a roztočení kolotoče
všedních povinnosti, které přicházejí po
uvolněném i lenošivém období letních
prázdnin. Opět pro rodiče nastane období
příprav svačin, ranní vypravování dětí do
školy a návaly před školami, a odpoledne
je vystřídá spěch ze školy domů a pak na
nejrůznější kroužky, tréninky, ale také
psaní a kontrola domácích úkolů. Zkrátka
přichází čas všední rutiny. Spolu se
začátkem školního roku neodvratně
přichází i loučení s dlouhými letními dny a
vlahými večery. Namísto toho se plíživě
přibližuje období krátkých sychravých dnů
a vlahé večery vystřídá temný chlad.
Právě pro tyto chvíle nepohody bychom si
měli každý z nás schovat vzpomínky na
okamžiky letní pohody jako „takový malý
ohřejváček“, který nám připomene, že
život je fajn a na světě je hezky. A tak mi
nezbývá než popřát školákům a
studentům, učitelům a také rodičům, aby
start do nového školního roku zvládli
pokud možno bez velkého stresu a
nervového vypětí, ale co nejvíce v pohodě
a hladce. Hlavně však přeji nám všem, aby
každý z nás vždy našel a měl po ruce ten
svůj „malý ohřejváček“ pro chvíle, kdy
bude mít pocit, že „to nestojí za nic“.
Čekání na další prázdniny nám tak bude o
něco příjemnější.
Roman Kotilínek, starosta

Příprava na novou
sezónu
Dne 1.9.2017 jsme s družstvem U
13 mix odehráli v Karlových Varech
přípravné utkání s týmem Sokol
Nusle. Byl to náš první zápas po
soustředění, kde jsme si mohli
vyzkoušet nové herní kombinace a
poměřit síly s novým soupeřem.
Utkání mělo vlažný začátek, ale na
začátku druhé čtvrtiny jsme si
začali budovat náskok a utkání
vyhráli 66: 53 (15:13, 14:10, 20:16,
17:12). Střelci: 18 b. Karolína
Minaříková,
16
b.
Amélie
Vopičková, 13 b. Šimon Mucha, 8 b.
Monika Tišerová, 6 b. Eliška
Bocková, 2 b. Tereza Pastorová,
Turanská Karolína, 1 b. Štěpánka
Turanská.
Dne 2.9.2017 se naše děti všech
kategorií zúčastnily 7. ročníku
Street Games. Hráči rozdělení do
trojic bojovali v tělocvičně TJ Sokol Kraslice, kam byl turnaj dětí přesunut kvůli špatnému
počasí. Tříhodinový turnaj, kterého se zúčastnily i dva týmy z Plavna, byl obohacen o dvě
dovednostní soutěže a to střelba TH a počet dvojtaktů v časovém limitu.
V kategorii U 14 zvítězila ve střelbě trestných hodů Eva Gittarová před Natalií Müllerovou
a Vanessou Vopičkovou, ve dvojtaktech zvítězila Vanessa Vopičková před Barborou
Kubincovou a Jitkou Rohanovou.

V kategorii U 12 ve střelbě trestných hodů zvítězila Adéla Vetenglová, 2. místo obsadil
Matěj Šrail a 3. místo Karolína Minaříková. Ve dvojtaktech vybojovala
1. místo Amélie Vopičková, stříbrnou medaili získal Šimon Mucha a
bronzovou medaili Daniel Svatoš.
Výsledky turnaje U 14: 1. Tatranky (Vanessa Vopičková, Eliška
Odehnalová, Eva Gittarová), 2. Horalky (Natalie Müllerová, Barbora
Kubincová, Jitka Rohanová), 3. Mouchy (Matěj Mucha, Jakub
Matoušek, Richard Hoznauer), 4. KNEB DE (Nele Eichhorn, Elisabeth
Ottiger, Baran Akbakay, Konstantin Lange, Molly Hermann), 5. Air
Force 2 DE (Finley Urbanek, Richmed Wohner, Selina Lindow, Moritz
Borrmann).
Výsledky turnaje U 12 – U13: 1. IKA Star (Karolína Minaříková,
Monika Tišerová, Amélie Vopičková), 2. No Name (Eliška Bocková,
Karolína Turanská, Nikolas Strejček), 3. Svišti (Daniel Svatoš, Otakar
Kuzebauch, Matěj Šrail, Jakub Pouzar, Jan Kratochvíl), 4. Velká Díra
(Nicol Wernerová, Šimon Mucha, Adéla Vetenglová), 5. Hladoví psi
(Štěpánka Turanská, Kateřina Křičfalušiová, Adéla Vetenglová).
Z. Brantl
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Napsali jste nám
Spolek Němců a přátel
německé kultury v Kraslicích
Náš spolek pod vedením pana Dr. Rojíka a
paní Soni Šimánkové organizuje spolu s
výborem spolku v tomto roce několik
kulturních akcí – zájezdy, přednášky, pěší
poznávací výlety k seznámení s historií
dřívějších obyvatel v našem regionu. Také se
zúčastňujeme církevních slavností (noc
kostelů, poutí v okolí Kraslic atd.).
V minulém měsíci jsme se zúčastnili dvou
nezapomenutelných zájezdů. První zájezd se
konal 12. července. Navštívili jsme klášter v
Teplé nad Ohří s knihovnou a muzeem a
kostel Zvěstování Páně. Paní Šimánková byla
jako vždy příkladně připravená, už v autobuse
nám vysvětlila vše o městě Teplá, o zakladateli
kláštera, českém velmožovi, blahoslaveném
Hroznatovi. Hroznata založil klášter v roce
1193 a povolal do něj premonstrátské
řeholníky z pražského Strahova. Hroznata
pocházel z významného šlechtického rodu a
zastával funkci velitele hraničářů na Tepelsku
a Chodsku. V severní lodi kostela, v dnešní
Hroznatově kapli,
je na oltáři z bílého
mramoru uložen relikviář s jeho ostatky.
Posláním řádu premonstrátů je práce s lidmi zdejší premonstráti působí jako kněží v
okolních farnostech. Klášter byl na přelomu
17. a 18. století mistrovsky přestavěn
barokním
stavitelem
Kryštofem
Dietzenhoferem. Poslední období rozkvětu
zažil na přelomu 19. a 20 století, kdy byla
vybudována nová knihovna, muzeum a park. V
období socialismu byl řeholní majetek zabaven
a mnozí řeholníci byli internováni či vězněni.
Od roku 1950 sloužil klášter 28 let jako
kasárna Československé lidové armády. Pouze
kostel a knihovna byly od roku1958
zpřístupněny k turistickým prohlídkám. V roce
1990 byl klášter navrácen premonstrátům a
od té doby se zde provádějí rozsáhlé
rekonstrukce. Nyní se zde konají prohlídky,
výstavy a koncerty. Opatský kostel Zvěstování
Páně byl postaven v letech 1193-1232 jako
románsko-gotický trojlodní halový kostel
dlouhý 62,25 m a vysoký 15,6 m. Ke
slavnostnímu vysvěcení pražským biskupem
Janem II. v roce 1232 se dostavil i český král
Václav I. Interiéry chrámu byly na přelomu 17.
a 18. století Kryštofem Dietzenhoferem
obnoveny v barokním slohu. Klášterní
knihovna, druhá největší v ČR, obsahuje více
než 100000 svazků, z toho je 1149 rukopisů.
Součástí naší prohlídky byly také prostory
muzea.
Asi v 11 hodin byl odjezd do Bečova, ve 12
hodin jsme obědvali v restauraci Stará pošta.
Bečov nad Teplou je město s 950 obyvateli
ležící v nadmořské výšce 530 metrů. Nachází
se v chráněné oblasti Slavkovský les.
Uprostřed údolí se nad řekou Teplá tyčí hrad
Bečov, který se řadí mezi jeden z
nejzachovalejších českých hradů. Počátkem

18. století byl na základech dělové bašty
vystavěn nový, pozdně barokní zámek.
Autobusem jsme vyjeli k zámku, kde jsme se
těšili na nejvzácnější klenot – relikviář svatého
Maura z první poloviny 13. Století. Relikvář je
po českých korunovačních klenotech druhá
nejcennější zlatnická památka u nás. Byl
zhotoven pro uchování ostatků sv. Jana
Křtitele, sv. Maura a sv. Timothea. Vlastníkem
relikviáře byl rod Beaufort-Spontin. Po celou
dobu byl relikviář uctívaným předmětem
nošeným na nosítkách v procesích a pečlivě
ochraňován v dobách válek a nebezpečí.
Beaufortové
však
v
dobách
válek
spolupracovali s fašisty, a když válka končila,
zřejmě ukryli relikviář do zásypu podlahy
hradní kaple s tím, že se pro něj brzy vrátí.
Vzácný relikviář však zůstal ležet v zemi 40 let
a unikátní památku vypátrali až v roce 1985
kriminalisté pomocí detektoru kovů. Po roce
1991 pracovali na této zlatnické památce dva
špičkoví čeští restaurátoři (Nováková,
Šumbera) . V r. 2002 bylo dílo dokončeno.
Dále následovala prohlídka dalších zámeckých
okruhů, vnitřních prostorů zámku. Je v nich
původní nábytek z 19. století, který patřil rodu
Beaufort- Spontin. Prošli jsme jednotlivými
salony - grafickým, červeným, gobelinovým a
španělským. Mezi nejkrásnější prostory zámku
se řadí Beaufortská knihovna a kaple sv. Petra,
kde se také konají svatební obřady a další
kulturní akce. Od 2. května tohoto roku
mohou návštěvníci obdivovat nový exponát.
Je to briliantový diadém z 19. stol., který patřil
Eleonoře Beaufort-Spontin. Hodnota tohoto
diadému se odhaduje na 2 miliony korun. To,
co jsme zatím shlédli, bylo nádherné.
Dále jsme odjeli do Karlových Varů, kde jsme
navštívili Becher muzeum. Nachází se v
historické budově bývalé továrny na výrobu
becherovky v centru Karlových Varů.
Becherovka – tradiční český bylinný likér je
vyráběn společností Jan Becher, kterou nyní
vlastní francouzský koncern Pernod Ricard.
Becherovka se vyrábí od roku 1807 z více než
dvaceti druhů bylin a koření a neobsahuje
žádné chemické přísady. Někdy se jí říká
„třináctý karlovarský pramen”. Během
prohlídky původních výrobních sklepních
prostor jsme se dozvěděli něco o historii
Becherovky, její výrobě a skladování. Nakonec
jsme shlédli krátký film. Vstupné zahrnovalo
také degustaci becherovky. Po dni plným
zážitků a dojmů jsme byli poněkud unaveni a
nastoupili jsme cestu k domovu, do Rotavy a
Kraslic.
Za perfektně zorganizovaný zájezd děkujeme
paní Soně Šimánkové a panu Dr. Petru
Rojíkovi. Takový náročný zájezd nemůže být
uskutečněn bez peněz, zvláště nyní, kdy se vše
zdražilo (autobus, vstupenky, jídlo). Účastníci
zájezdu, většinou starobní důchodci, si hradí
část, což ale úplně nestačí.
Ke zdařilému uskutečnění zájezdu přispěly
Krajský úřad Karlovy
Vary a Městský úřad
Kraslice. Jsme jim
velice vděčni a
srdečně děkujeme,
že nám v našem
pokročilém
věku
umožňují
takové
krásné
kulturní
zážitky.
Edith Vaňoučková

MěÚ informuje
Návštěva ministra dopravy
Na návštěvu Kraslicka přijel v pátek 8. 9.
2017 ministr dopravy Dan Ťok. Se starostou
Kraslic Romanem Kotilínkem a starostkou
Rotavy Ivou Kalátovou diskutoval o
problémech, které musí krušnohorská
města řešit.
Velkou podporu vyjádřil hlavně projektu
Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka
výstavby cyklostezky podél řeky Svatavy do
Sokolova. "Sám jsem cyklista, takže vítám
každý podobný projekt, ale ministerstvo
dopravy výstavbu cyklostezek podporuje
dlouhodobě," řekl ministr. "Krajina na
Kraslicku je nádherná a projíždět jí je
kouzelný zážitek. Cyklostezka bude určitě
přínosem a já rád s jejím vznikem
pomohu."
V doprovodu tajemníka Městského úřadu v
Kraslicích Viktora Semeráda se ministr
podíval, jak funguje odbor dopravy.

Seznámil se také se dvěma podnikateli, kteří
ve městě vybudovali firmy, jejichž jméno je
známé po celém světě. Roman Zlesák ukázal
Danu Ťokovi, jak se vyrábějí klarinety. U

Petra Lisy si pak ministr dopravy vyzkoušel
jízdu v superrychlém závodním autě.
Samozřejmě pouze na počítačovém
simulátoru, které Petr Lisa vyrábí.
"Upřímně, tím, co jsem v Kraslicích viděl,
jsem překvapený," přiznal Dan Ťok. "Když
jsem do města přijížděl, nečekal jsem, že tu
najdu firmy, které vyrábějí světové unikáty.
Líbí se mi, jak se město rozvíjí a z okolní
přírody jsem doslova nadšený. Od starostů
jsem také získal několik námětů, kterými se
budeme na ministerstvu zabývat."
Pavel Reichard, manažer DSMO Kraslicka
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Informace pro občany
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 20.—21. října 2017 se uskuteční
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. V pátek 20. října 2017 budou volební
místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 h a v
sobotu 21. října budou otevřeny od 08.00
do 14.00 hodin.
Volič hlasuje ve volebním okrsku na území
obce, kde má trvalý pobyt. V Kraslicích je
zřízeno osm volebních okrsků, takže voliči
hlasují v té volební místnosti, kam podle
místa trvalého pobytu patří. Nejpozději 15
dnů přede dnem voleb bude na úřední
desce městského úřadu zveřejněno
oznámení, ze kterého bude zřejmé, které
části města Kraslice náleží do jednotlivých
volebních okrsků s uvedením adresy volební
místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů městský úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a
to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle
okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Po příchodu do volební místnosti prokáže
volič svou totožnost a státní občanství ČR.
Totožnost a státní občanství prokáže volič
platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem ČR. Neprokáže-li
volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním
okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá městský úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Volič může požádat o voličský
průkaz osobně na městském úřadu
(kancelář č. 214) nebo písemně. V takovém
případě musí být podpis na žádosti úředně
ověřen. Poslední možností je požádat o
voličský průkaz prostřednictvím datové
schránky. Konec lhůty pro doručení žádosti
o vydání voličského průkazu v listinné
podobě nebo v elektronické podobě
prostřednictvím datové schránky připadá na
13. října 2017 do 16.00 hodin. Konec lhůty
pro podání osobní žádosti o vydání
voličského průkazu připadá na 18. října 2017
do 16.00 hodin. Voličský průkaz může být
vydán voliči nejdříve 05. října 2017. Voličský
průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv
volebním okrsku. Volič, který se dostaví do
volební místnosti s voličským průkazem, je
povinen po prokázání totožnosti a státního
občanství tento průkaz odevzdat komisi.
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb Českou
poštou s. p., tj. nejpozději do 17.10.2017. Na
doručovací obálce bude mít každý volič
vyznačeno číslo volebního okrsku. V
případě, že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, nebo volič zjistí, že nemá k dispozici
všechny hlasovací lístky, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nové kompletní sady
hlasovacích lístků.
red

TSMK informují
V ulicích Kraslic a odlehlejších částech města
přibyly sběrné nádoby na odpad za téměř
čtyři miliony korun. Podařilo se tak
zrealizovat projekt zaměřený na zastaralá a
´bolavá´ místa odpadového hospodářství.
Na pořízení nových nádob se přitom
podařila získat dotace ve výši 85 procent.
Díky projektu nakoupily technické služby
chybějící nádoby na tříděné odpady
v periferních městských částech Kraslic
s komplikovanou dostupností, a to zejména
v zimních měsících. Byly obnoveny a
doplněny také velkoobjemové kontejnery
sběrného dvora. Díky projektu začnou
technické služby vyřazovat staré kontejnery
s ramenovými nosiči a přejdou na moderní
systém hákového mechanizmu. Nově budou
využívány moderní a v současné době velmi
populární
přívěsné
hákové
nosiče
kontejnerů za kolové traktory určené pro
komunální sféru, čímž dojde k jejich
celoročnímu využití a postupně i celkovému
zúžení mobilního parku o zastaralá nákladní
vozidla z 80. a 90. let minulého století, která
vykazují podstatně vyšší provozní náklady.
Naopak přívěsné hákové nosiče přinášejí
téměř neomezenou flexibilitu v podobě
možnosti jejich příležitostného připojení a
široké škále komunálních nástaveb.
Díky dotaci se v Kraslicích vůbec poprvé
objeví podzemní kontejnery na nejvíce
exponovaných místech. Ta již v důsledku
velkého počtu přistavených nadzemních
nádob působí velmi nevzhledně a často
svádí k odkládání jiných druhů odpadů, než
na které jsou určeny. V případě podzemních
kontejnerů se v Kraslicích jedná o pilotní
projekt, jehož záměrem bylo rovnoměrně
rozdělit podzemní kontejnery hned do tří
stanovišť. Instalujeme je v ulici Kpt. Jaroše
na sídlišti Sever, v centru města v ulici
Hradební a v plánu bylo na Předměstí v ulici
ČSA. Bohužel na předměstí se nám z důvodu
velmi husté podzemní infrastruktury a

složité
dostupnosti
pro
svozovou
mechanizaci prozatím nepodařilo nalézt
vhodné místo a tudíž byla vybrána náhradní
lokalita, kdy bude nahrazeno nadzemní
stanoviště umístěné v souběhu ulic Tyršova
a Havlíčkova.
Robert Vopička, ředitel TSMK

Sběr velkoobjemového odpadu
Akce Čisté město 2017
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech si Vás
dovolujeme přizvat k akci Čisté město 2017,
kterou pro Vás připravujeme v měsíci říjnu.
Jedná se o přistavení velkoobjemových
kontejnerů na předem určená místa, odvoz
a likvidaci objemného odpadu od občanů
města Kraslic.
Objemným odpadem se rozumí odpad
z domácností, který kvůli nadměrným
rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat
do běžných sběrných nádob. Jedná se
například o nábytek, koberce, sanitární
keramiku, objemné lepenkové, skleněné,
plastové nebo kovové obaly apod.
Do přistavených kontejnerů můžete též
odkládat i kompletní použité elektrozařízení
jako jsou lednice, televize apod. V žádném
případě do těchto kontejnerů nepatří
pneumatiky, autoplasty,
stavební a
průmyslové odpady. Tento odpad lze
odevzdat (likvidace odpadu dle platného
ceníku) na novém Sběrném dvoře, který
najdete v areálu bývalého ČSAD v ul. Lipová
cesta.
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek 9.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek
8.00 – 14.00 hod.
Pro bližší informace se prosím obraťte na
Technické služby města Kraslic se sídlem
v Havlíčkově ul. 1910, tel. 725 919 910,
352 687 708.
Jana Mačasová - asistent, kontrolor TSMK

Napsali jste nám
Zájezd do Valče a Chyše se
zastávkou ve Žluticích
Pouze dva týdny uběhly od zájezdu do Teplé
nad Ohří, Bečova a Karlových Varů, kdy
jsme se 26. července chystali na zájezd do
Valče a Chyše se zastávkou ve Žluticích.
Autobus vyjel ráno v 7,30 ze zastávky
v Rotavě a po několika mezizastávkách, kde
postupně nastupovali další účastníci
zájezdu, přijel v 7,48 k Severce do Kraslic.
Dále bez přestávky pokračoval do Valče, kde
jsme se cca. v 9,30 setkali s naší průvodkyní,
paní Helenou Chmelířovou, která nás téměř
celý den provázela. Paní Chmelířová
komentovala prohlídky česky i německy.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin, protože
se zájezdu zúčastnili i naši němečtí přátelé
z Klingenthalu, kteří jsou členy našeho
spolku. Polovina účastníků navštívila
muzeum, kde si prohlédla expozice a
zhlédla film a druhá polovina si prohlédla
obec, park a kostel. Pak se obě skupiny
vyměnily.
Muzeum se nachází v restaurované budově
prodejny „ Jednota“. Zároveň je zde i
infocentrum. Konají se zde výstavy,
přednášky, školení atd. V muzeu jsou
vystaveny exponáty, které přiblíží historii
města a jeho obyvatel. Mně se exponáty
velmi líbily, byly zde předměty denní
potřeby z domácností, nábytek, zemědělské
nástroje a mnoho dalšího. Především mě
okouzlily ruční práce – dečky, ubrusy,
přehozy přes postele, které byly vyšívané,
paličkované, pletené, háčkované, ba
dokonce šitá krajka se objevila.
Valeč je obec, která leží ve východní části
Karlovarského kraje v nadmořské výšce 533
m a žije v ní 346 obyvatel. V období
rozkvětu tu žilo kolem 1000 obyvatel. Na
začátku 20. století bylo zdejší obyvatelstvo
německé. V posledních letech počet
obyvatel vzrostl, za posledních 6 let přibylo
100 obyvatel. Obec Valeč je bohatá na
kulturní památky. Některé z nich již prošly
rozsáhlou rekonstrukcí, mnohé ještě na
svou obnovu čekají.
Nejvýznamnější stavbou Valče je zámek, na
jehož místě stál kdysi gotický hrad, později
renezančně přestavěný. Stavba byla
postupně za různých majitelů různými
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staviteli přebudována do stylu baroka, v 18.
století za vlády Johanna Ferdinanda Kagera
von Globen byla dokončena, přesto na konci
19.
století
doznala
dalších
změn
v novobarokním stylu. Po roce 1945 zámek
Valeč sloužil jako dětský domov, a to až do
obrovského požáru v roce 1976. Následky
požáru, který téměř zničil celou stavbu, se
bohužel
pro
nedostatek
finančních
prostředků dodnes nepodařily odstranit.
Brzy jsme se však přesvědčili, že se na
rekonstrukci dále pracuje. K zámku
neodmyslitelně patří rozsáhlý a proslulý
park. Proslulý zejména díky galerii
pískovcových plastik z dílny Matyáše
Bernarda Brauna, z nichž se dodnes
dochovalo 27 z 32. Hlavní osa zámeckého
parku směřuje od zámku kolem teatronu,
(který sloužil jako kulisa pro divadelní a
hudební představení, turnaje na koních a
zápasy), k bráně a zřícenině Nového domu.
Na příčné ose stojí vedle velké kaskády
letohrádek Jinotaj (Solitude). Dalšími
stavbami jsou kovárna a skleník.
Významnou památkou je zámecký kostel
Nejsvětější trojice, postavený architektem
G.A. Bianna Rossou v barokním slohu na
počátku 18. století. Před kostelem stojí
sloup nejsvětější trojice od architekta F.M.
Kaňky se sochami českých patronů od
Matyáše Brauna. V městečku jsou k vidění
další zajímavé stavby, např. budova fary či
městského kostela Sv. Jana Křtitele na
náměstí. Až budou všechny památky ve
Valči opravené, stane se jistě barokním
skvostem západních Čech i barokním
klenotem Evropy. Obci pomáhá skupina
sudetských Němců, kteří zde
před 2. světovou válkou
bydleli.
Po dvanácté hodině jsme
odjeli do Chyše, kde jsme
v
zámeckém
pivovaru
obědvali. Chyše je město (od
roku 2006) s necelými 600
obyvateli. Leží nad řekou
Střelou v nadmořské výšce 458
m, 10 km od Valče. Největší
pamětihodností je zde zámek
a pivovar, za zmínku stojí také
barokní klášter karmelitánů
z roku 1693, dva kostely
zasvěcené panně Marii, kaple
sv. Anny, židovský hřbitov a
další
památky
připomínají
dřívější větší
slávu města.
V 19. století
zde
žilo
1500
obyvatel.
Historie
zámku sahá
daleko
do
minulosti.
Dějiny této
rezidence
začínají již
roku 1169.
Nejprve to
byl gotický

hrad, pak renezanční a barokní zámek.
Nakonec se změnil jeho vzhled v polovině
19. století, kdy získal podobu ve stylu
anglické gotiky. Každá epocha zde zanechala
své stopy. Nejcennějším dílem je stropní
malba z roku 1699 od největšího mistra
českého barokního malířství Petra Jana
Brandla. Panství Chyše bylo od roku 1699 do
roku 1945 ve vlastnictví hraběcího rodu
Lažanských z Bukové. Po roce 1945 byl
zámek využíván k nejrůznějším účelům, až
byl nakonec odsouzen k úplnému zničení.
1996 se po dlouhém váhání rozhodl pan ing.
Lažanský a jeho manželka, že zámek a
pivovar zrenovují a obnoví. Na začátku to
byl zoufalý boj, avšak po 21 letech můžeme
obdivovat jejich snahu, práci a píli. Paní
Lažanská nás provedla celým zámkem, vše
nám ukázala a vysvětlila. Pokoje jsou
vybaveny nábytkem, na stolech nechybí
prostírání ani jídelní a kávové soupravy.
Jeden pokoj mě především překvapil. Bydlel
zde významný český spisovatel Karel Čapek,
protože nějakou dobu ho tady zaměstnával
hrabě jako učitele a vychovatele svého syna.
O zámku by se daly ještě pět chvalozpěvy,
bylo by to asi na celou knížku. Ale nejen
zámek je hoden obdivu, také zámecký
pivovar, který byl ve zcela katastrofálním
stavu a nyní v něm vládne pan Lažanský, nás
nadchl. Od roku 1580 se zde vařilo pivo, ve
třicátých letech minulého století došlo kvůli
velké konkurenci k přerušení výroby. Po
namáhavých
pracích,
spojených
s restaurováním budovy a zavedením
výroby obnovil pan ing. Lažanský v roce

1996 svůj vlastní pivovar. Pod značkou
Prokop vyrábí různé druhy piva –
(z pšenice , pšeničného
sladu ,
zušlechtěného chmelu, vody a kvasnic.) Pivo
se nefiltruje a nepasterizuje. Pan Lažanský
nám výrobu svého piva s velkým nadšením
vysvětloval a od každého ze 4 druhů nám
nabídl ochutnávku. Když jsme dobře
naladěni opustili pivovar, nastoupili jsme do
autobusu a jeli do dalšího našeho cíle – do
Žlutic. Tam jsme se vydali na prohlídku
města. Spokojeni a šťastni jsme se pak
vydali ke svým domovům.
Z celého srdce děkujeme za poskytnutí
sponzorských darů Krajskému úřadu
v Karlových Varech a Městskému úřadu
v Kraslicích, bez jejichž pomoci bychom
nemohli uskutečnit tento zájezd.
Edith Vaňoučková
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MěÚ informuje
Seznam nevyzvednutých věcí
odevzdaných MěÚ Kraslice
jako nálezy

Napsali jste nám
Fotbalová liga klubu
Aktiv 2017-konec
1.ročníku

V tomto monitorovacím
období nám finišuje konečná
fáze naší fotbalové ligy klubu. Dohrávají
se poslední zápasy obou skupin a přijde
finálová skupina nejlépe umístěných
týmů, ze kterých vyjde vítěz této ligy. Po
posledních odehraných zápasech bude
probíhat příprava týmů na nový ročník.
Celkový vítěz bude reprezentovat náš
klub na turnaji ostatních nízkoprahových
klubů. Při tomto výjezdu se naši
klienti
seznámí
s
novými
kamarády, ale také se podívají do
jiných nízkoprahových zařízení a
budou tak moci porovnat ostatní
kluby. Realizace tohoto výjezdu je
velice náročná a o místě a
charakteru turnaje se ještě jedná.
Klientům budou však informace
předány včas , aby se na tuto akci
mohli plnohodnotně připravit.
V dalším období tj. od září již začne
druhý ročník naší fotbalové ligy
klubu Aktiv 2018. Tato aktivita se
stala mezi našimi klienty velice
oblíbená. Chceme opět touto
aktivitou docílit toho, aby se naši
klienti naučili lepší spolupráci,
tolerantnosti,
zodpovědnosti,
zvyšovali
si
své
vědomosti
v oborných tématech formou
workshopů před zápasy, ale také,
aby se naučili dodržovat určitá
pravidla. Během prvního ročníku
ligy jsme měli možnost utvářet
pravidla a charakter ligy. Nový
ročník se pokusíme ještě lépe
organizovat poučeni z chyb
z předchozího ročníku a nebo také
ještě týmy více motivovat, aby
týmy,
které
se
do
ligy
přihlásí ,absolvovali celý ročník bez
Klíče z roku 2016 budou likvidovány jako týmových komplikací. Chceš se do
odpad v měsíci lednu 2018.
nového ročníku Fotbalové ligy
Helena Tovarová, odbor SVOŽÚ
Rok 2014
Věc
datum předání MěÚ
mobilní telefon
14.04.2014
měděné dráty
09.05.2014
dioptrické brýle
18.08.2014
mobilní telefon
03.09.2014
dámské jízdní kolo
23.09.2014
horské kolo
21.10.2014
kovové pouzdro s obsahem lahve s 0,7 l
alkoholu
30.10.2014
mobilní telefon a zapalovač 19.11.2014
Rok 2015
dětské jízdní kolo
01.04.2015
mobilní telefon
21.10.2015
Rok 2016
finanční hotovost
08.06.2016
prsten ze žlutého kovu
20.06.2016
igelitová taška s nářadím 29.06.2016
mobilní telefon Samsung 28.07.2016
flash
05.11.2016
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném
prostranství města Kraslice.
Rok 2017
Řetízek na pánské hodinky 21.01.2017
Dioptrické brýle
leden 2017
Iphone – německý displej 15.02.2017
Lyže (běžky) + hůlky
21.03.2017
Plastová pistole na kuličky 30.05.2017
Kyslíková lahev
04.07.2017
Jízdní kolo Shimano
07.07.2017
Mobilní telefon Alcatel
15.07.2017
Jízdní kolo Clipper
07.08.2017
Elektrické nůžky na živý plot 23.08.2017
Jízdní kolo nezj. značky
06.09.2017
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném
prostranství města Kraslice.

přihlásit? Nebo máš tým ,který by se rád
zúčastnil? Tak přijď do klubu a my ti rádi vše
vysvětlíme. Najdete nás jako vždy na adrese
Havlíčkova 61/1 v Kraslicích (naproti
dolnímu autobusovému nádraží).
Tato služba je financována z prostředků
Karlovarského kraje
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Sportovní zprávy
Reporty ze zápasů „A“ týmu
Na úvod porážka
TJ Sokol Dolní Žandov : SK Kraslice-fotbal –
3:2 (1:2). 13.8.2017
V úvodním utkání nové sezony jsme se
představili na půdě Dolního Žandova, který
sestoupil z 1.A třídy. Během letní přípravy se do
trenérského týmu připojil náš bývalý hráč Josef
Kričfaluši, avšak premiéru na lavičce si asi
představoval jinak.
Přitom z počátku to nevypadalo špatně. Domácí
jsme přehrávali a již v 7 minutě nás poslal
křižnou střelou do vedení Müller. Chvíli na to
mohl přidat vedení Procházka, ale po vysunutím
Lomozem nedokázal prostřelit brankáře. Domácí
nevěděli moc co hrát, bohužel jsme je naší
hrubkou dostali na koně. Svobodovi se smolně
zastavil míč v blátu, nedokázal ho odkopnout a
Jakubec pohodlně do prázdné branky vyrovnal.
Od té chvíle byla hra víceméně vyrovnaná, i když
trochu lepší jsme asi stále byli my. Bohužel
dlouho bez výsledku. Nějaké náznaky šancí jsme
měli, ale museli jsme být ostražití i vzadu,
protože
domácí
podnikali
nebezpečné
protiútoky. Po jednom z nich vykopával z čáry
balon R.Dočkal. Na druhé straně se vyznamenal
domácí brankář, který vyškrábl na roh parádní
Studeníkovu střelu z 35 metrů. Před koncem
půle přišla pěkná akce kapitána Procházky.
Domácí brankář vykopával z rohu velkého vápna.
Procházka na půlce vyhrál souboj s protihráčem
a okamžitě poslal míč na bránu. Brankář se
marně natahoval a míč tak skončil v síti – 1:2.
Do druhé půle jsme šli s tím, že budeme držet
balon a pokusíme se přidat pojistku. Věřili jsme,
že máme více naběháno a že dovedeme zápas do
vítězného konce. Nevíme co se však stalo, ale
opak byl pravdou. Najednou nás domácí zatlačili
a my nevěděli kam skočit dřív. Především nám
nefungoval střed hřiště a naše obrana byla
neustále pod tlakem. I když jsme měli několik
nadějných brejků, nedokázali jsme přidat
pojišťovací třetí gól. Dokonce se po přímém kopu
Procházky hlavou prosadil Studeník, avšak
rozhodčí pro těsný ofsajd branku neuznal. Tak
dlouho jsme si koledovali, až přišla pěkná akce
domácích po pravé straně a po centru vyrovnal
hlavou Kundrát. To však nebylo vše a v 74
minutě po shrumáži před naší brankou šli domácí
Kuvíkem v 74 minutě do vedení – 3:2. Poté jsme
se snažili o vyrovnání, avšak byla to spíš bezmoc.
V závěru byl ještě vyloučen Doboš a zápas jsme
tedy prohráli 3:2.
Byl to zápas dvou odlišných poločasů. Druhou
půli jsme absolutně nezvládli a musíme si vzít
z toho ponaučení. Ale je teprve začátek soutěže
a věřím, že se tréninková píle z letní přestávky
v dalších zápasech zúročí.
Sestava: Svoboda – Procházka L. (76´Hanzlík),
Studeník, Doboš, Dočkal R. – Seidl (91´Pacek),
Procházka T. ©, Dočkal T., Palocsányi
(89´Nekoranec) – Müller, Lomoz

Doma se nám dařilo
SK Kraslice-fotbal : FK Skalná – 3:1 (1:0).
20.8.2017
V prvním domácím zápase jsme přivítali soupeře
ze Skalné, kterého jsme v loňském roce
nedokázali ani jednou porazit.
Od úvodních minut zatlačili naši hráči svého
soupeře a hra byla více než jednoznačná. Hosté
se těžko dostávali na naši polovinu. Bohužel jsme
opět nebyli tak produktivní, jak bychom si
představovali. Dvě velké šance spálil Müller a
Nekoranec prováhal správný okamžik ke střele.
Prosadit jsme se dokázali ve 22 minutě. Dočkal T.
poslal krásný dlouhý balon na Lomoze, který šel
ze strany sám na brankáře, ještě přihrál před
prázdnou branku Nekorancovi a ten vstřelil svůj

první gól za naše mužstvo. Poté
jsme trošku polevili a hosté se
dostávali
i
před
Svobodu.
V největší šanci ale kapitán hostí
Holý po rohovém kopu těsně
minul. Zvýšit naše vedení mohl Dočkal T., ale
jeho střelu bodlem chytil brankář Škvor.
Do druhé půle jsme šli s předsevzetím, že se nám
nesmí stát to co v předchozím kole v Žandově,
kde jsme zcela propadli a dobře rozehraný zápas
ztratili. Naštěstí byl teď scénář trochu jiný. Již ve
47 minutě se probil přes několik hráčů T. Dočkal
a sám před brankářem poslal míč na vzdálenější
tyč – 2:0. Hosté více otevřeli hru, trochu nás
zatlačili, ale my jsme vcelku v pohodě odolávali a
vyráželi do rychlých kontrů. V 62 minutě získal
balon Procházka, poslal centr před vápno hostí,
kde brankář míč minul a T. Dočkal
pohodlně poslal míč do odkryté
branky – 3:0. Vypadalo to na klidné
dohrání zápasu, ale to se úplně
nepovedlo. Nejdřív se Svoboda vytáhl
sám proti Holému, kdy lapil jeho
tutovku. V 66 minutě ale v souboji o
míč fauloval Nováka a Holý se
z nařízené penalty nemýlil – 3:1. To
hosty nakoplo a začali pěkně kousat.
Uklidnění mohl přinést kapitán
Procházka, ale v obrovské šanci, kdy
byl brankář mimo branku prováhal
vhodný okamžik a nakonec byl o míč
obrán. V závěru ještě dostal z našeho
mužstva zbytečnou červenou kartu
Müller, který obdržel během tří minut
dvě žluté. Hosty jsme už ale k ničemu
nepustili a tak slavíme výhru 3:1.
Sestava: Svoboda – Procházka L,
Studeník, Dočkal R. – Seidl, Procházka
T., Dočkal T., Lomoz, Palocsányi –
Müller,
Nekoranec
(55´Pacek
(86´Hanzlík)).

Zpočátku
jasná
záležitost,
nakonec nervy.
TJ Hranice : SK Kraslice-fotbal –
1:3 (1:2). 26.8.2017
K dalšímu utkání jsme zajížděli na
půdu Hranic, kde jsme v loňské sezoně
utrpěli porážku.
Tentokráte to (alespoň v úvodu)
vypadalo jinak. Zatlačili jsme našeho soupeře
a nepouštěli přes půlící čáru. Bohužel jsme
opět nedokázali náš tlak naplno využít. Dočkal
T. byl nejaktivnější ve střelbě, ale bohužel
jeho střely nenalezly cíl. Procházka z dobré
pozice také pálil mimo. Často chyběla jen o
něco lepší finální nahrávka. Do vedení jsme šli
tedy „až“ ve 20 minutě. Z přímého volného
kopu se trefil T.Dočkal. O tři minuty později
zamotal hlavy domácím obráncům Berdych,
nahrál míč před bránu Palocsánymu, od které
se dostal nakonec až k Müllerovi, který z úhlu
trefil odkrytou branku – 0:2. Až poté se
domácí malinko osmělili a dostali se i před
Svobodovu branku. Bohužel hned z první
střely na branku jsme inkasovali, když
Svoboda tvrdou ránu zblízka vyrazil jen nad
sebe, následně na balon nedosáhl a míč tak
skončil v síti – 1:2. To samozřejmě domácí
nakoplo a od té doby nám byli vyrovnaným
soupeřem. I když ihned po obdržené brance
nám mohl vrátit dvoubrankové vedení
Hanzlík, ale sám těsně před odkrytou brankou
přestřelil. Do konce poločasu mohli domácí
vyrovnat. Samostatný průnik z pravé strany
výborně chytil Svoboda.
Ve druhé půli už nebylo vidět tolik
fotbalovosti, byl to spíše boj. Na hráčích obou
stran se podepsalo asi i úmorné vedro, ve
kterém se zápas odehrál. Šance byly na obou
stranách, ale střelci se neprosazovali. Nás
držel svými zákroky Svoboda a na druhé

straně nám vždy chyběl kousek. Palocsányi šel
sám na brankáře, Hanzlík střílel těsně mimo a
další šance jsme zahazovali. Hráči domácího
týmu byli hodně nervózní a my chvílemi též a tak
se mnohdy více mluvilo než hrálo. Největší
pozitivní vzrušení tak vnesl na hřiště střídající
Martin „Komár“ Balada, který za nás nastoupil po
několikaleté pauze jako výpomoc, protože nám
z různých důvodů chybělo několik hráčů. A
nakonec i vstřelil branku, když ho krásně našel
přihrávkou Palocsányi, Komár udělal kličku
brankáři a mohl se radovat. Utkání tak skončilo
naší výhrou 1:3.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Dočkal R., Šalda
– Seidl, Procházka T, Dočkal T., Berdych,
Palocsányi – Müller (85´Grunt), Hanzlík
(66´Balada).
Tomáš Procházka, předseda
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Sportovní zprávy
Nábor
dětí a mládeže do družstev
volejbalu
Děti pro barevný minivolejbal:
žlutý minivolejbal (děti 6 – 8 let ročníky
2011 – 2009)
červený minivolejbal (děti 8 – 10 let
ročníky 2009 – 2007)
zelený minivolejbal (děti 9 – 11 let ročníky
2008 – 2006)
Mládež :
nábor chlapců a dívek pro družstva kadetů a
kadetek
nábor chlapců a dívek pro družstva juniorů a
juniorek
Chlapci a dívky přijďte mezi nás do
tělocvičny T.J. Sokol (sokolovny); Tyršova ul.
vždy v úterý od 16,30 hod a ve čtvrtek od
15,30 hod..

Volejbalový kemp 2017
Pětidenní volejbalový kemp se uskutečnil
v Karlových Varech ve sportovním areálu
v Tuhnicích. Zúčastnilo se ho 23 chlapců a
17 dívek. Z našeho klubu to byli: Jaroslav
Kropp, Pavel Břicháček, Pavlína Fišerová a
Tereza Andrysíková.
Součástí kempu byla i atletická příprava a
návštěva bazénu. Každodenní odměnou pak
byly volejbalové turnaje. Tréninky se
odehrávaly pod vedením ligových hráčů
z extraligového klubu VK ČEZ Karlovarsko –
O.Hudečka, T.Širokého, Z.Málka a trenérů
V.Maška, L.Kuby a dalších. Mezi účastníky
zavítal i předseda volejbalového klubu
Jakub Novotný. Járu Kroppa si pak vyhlédl
trenér mládeže Milan Bican pro extraligový
tým kadetů VK ČEZ Karlovarsko. Tento
kraslický volejbalista se pak zúčastnil ve
druhé polovině měsíce srpna soustředění
kadetů a juniorů v Merklíně.
Lubomír Zach, za VSK Tatran Kraslice

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Exkurze I. a II. ročníků
V pondělí 5.6. žáci prvního a druhého
ročníku navštívili v Chodově firmu SKF.
Moderně vypadající budova na kraji města
nám napověděla, že i prostory uvnitř jsou
vybaveny moderní technologií. Na CNC
strojích obrábí komponenty pro mazací
systémy. Ty se používají pro různá strojní
zařízení, kuličková ložiska a jiné stroje. Ve
vedlejší hale pak kompletovali celá mazací
zařízení a připravovali je k expedici
zákazníkům. Velmi dobře zpracovaná
logistika uvnitř firmy zajišťuje velmi malé
prostoje a vysokou produktivitu. Ve firmě
jsou pyšní na velmi malé ekologické zatížení
okolí. Jako zdroj elektrické energie jim slouží
solární panely na střeše budovy a v hale
používají vzduch čištěný ve vlastních
zařízeních. Žáci se tak mohli přesvědčit, že i
v našem regionu již existují moderní firmy,
které jim nabízejí možnost uplatnění a
později i profesní růst.
V úterý 6.6. jsme žáky navštívili Nejdek, kde
jsme si prohlédli nejprve firmu WITTE

AUTOMOTIVE. Zaujala
nás dílna, kde se
opravovaly části forem
pro
tlakové
lití
součástek
do
zámkových
systémů
osobních i nákladních
automobilů světových
značek. Viděli jsme
práci na klasických
obráběcích strojích i na
CNC strojích. Přesnou a náročnou práci
nástrojařů jsme viděli při rozebírání a
kompletaci opravených forem. Ve vedlejší
hale nám představili automatickou linku,
kde součástky „putovaly“ ze stroje na stroj
pomocí robotických podavačů. Žákům
oboru nástrojař byla nabídnuta možnost
vykonávat odborný výcvik na jejich
pracovišti.
Poté jsme se přesunuli do firmy Česárny
Nejdek. Tato firma svou produkcí patří mezi
3 největší firmy na světě a je největší firmou
v Evropě. Zabývá se čištěním vlny. Její denní
produkce činí 100 tun vlny. Viděli jsme, jak
se vlna zbavuje nečistot a lanolinu.
Vyčištěnou vlnu balí a posílají zákazníkům
do celého světa. I v této firmě mohou najít
své uplatnění žáci naší školy oboru výrobce
textilií.
Ing. Z. Krsička

grilováním. Všichni z tohoto výletu odjížděli
unaveni, ale velmi spokojeni. Velké
poděkování patří třídní učitelce Mgr. Janě
Grussmannové za zorganizování celého
výletu a Mgr. Danielu Brodníčkovi, který
s námi také na výlet jel. Třída 7.B

Atletický trojboj

V úterý 6. června 2017 vyrazilo osm dětí
prvního stupně na poslední sportovní
soutěž - atletický trojboj na ZŠ Březová u
Sokolova. Všechny děti bojovaly jako lvi a
nakonec vydřely velmi pěkné druhé místo.
Tímto úspěchem si vybojovaly ještě jedno
soutěžní dopoledne ve Františkových
Lázních, kde se střetnou s nejlepšími
v krajském kole.
Na úspěchu se podílely za mladší žáky tyto
děti : Alexander Peteš ze 2. A, Magdalena
Müllerová a Roman Jožko ze 3.B, Šárka
Divadlo Cheb
Karičková ze 3.A a za starší děti Nataly
1.6. 2017 na Den dětí jsme se s našimi Fischer ze 4. A a Sandra Škardová, Vlastislav
prvňáčky (1. A a 1. B) vypravili do divadla Farský a Nikolas Kratochvíl z 5. A.
v Chebu na pohádku Strach má velké oči.
Mgr. J. Trnková
Cesta autobusem byla sice dlouhá, ale
všechny děti ji přežily bez újmy na zdraví.
Za obě třídy musím děti moc pochválit, byly
nejen krásně oblečené, jak se do divadla
sluší a patří, ale také byly moc hodné a
celou pohádku sledovaly v klidu a
s očekáváním dalšího děje. Pohádka se jim
moc líbila, a jelikož měly druhý den možnost
zhlédnout pohádku, kterou jim zahráli
spolužáci z pátého ročníku v prostorách
tělocvičny naší školy, naskytla se nám
příležitost obě vystoupení porovnat a
vysvětlit dětem, jaký je rozdíl mezi
Den dětí Země
profesionálními herci a herci amatéry. Mile 1. 6. 2017 se žáci druhého stupně zúčastnili
nás překvapilo, že pohádka našich projektového dne Den dětí Země. Během
kamarádů pro většinu byla zajímavější a celého dne putovali žáci po kontinentech
zábavnější.
Mgr. A. Baníková naší planety, seznamovali se s přírodními
znaky a problémy, často v globálním
Akční výlet 7.B
Ve čtvrtek ráno jsme s batohem na zádech a rozsahu. V Austrálii se dozvěděli něco o
dobrou náladou vyrazili na náš vytoužený požárech, suchu a invazivních živočiších, v
třídenní školní výlet. Počasí nám přálo a my Americe o odpadech, v Africe o nedostatku
se vydali vlakem do Jirkova u Chomutova, potravin a vody, v Evropě o ekologickém
pěšky došli do rekreačního areálu Červený zemědělství, v Antarktidě o globálním
Hrádek, kde jsme se také s pomocí velmi oteplování a v Asii o kácení deštných lesů.
příjemné majitelky ubytovali v útulných Vyzkoušeli si mnoho zajímavých aktivit.
chatkách. Odpoledne jsme se pořádně Vedení jednotlivých stanovišť měli na
vyřádili v chomutovském Aquasvětě, odkud starost žáci 9. ročníku, kterým patří
se nám vůbec nechtělo odejít. Večer jsme obrovská pochvala za práci, kterou odvedli,
pak v kempu využili všechna sportoviště, s nadšením se věnovali svým mladším
která nám kemp nabízel – zahráli jsme si spolužákům a ochotně jim vysvětlovali
tenis, beachvolejbal, minigolf a také jsme jednotlivou problematiku kontinentů. Další
zkusili vodu v místním koupališti. To nejlepší díky patří učitelům, kteří pomohli jednotlivá
nás ale čekalo v pátek. Navštívili jsme Laser stanoviště připravit, a také žákům, kteří se s
arénu v Mostu a tam si vybaveni světelnými nadšením chopili plnění úkolů. Doufáme, že
vestami a zbraněmi zahráli proti sobě nebo se během Dne dětí Země žáci dověděli plno
ve skupinkách několik laser her. Odcházeli zajímavých a užitečných informací, na
jsme zcela nadšeni směr chomutovská ZOO. jejichž základě se pokusí přispět k lepšímu
Oba dva dny jsme zakončili společným stavu planety Země. Mgr. E. Varausová

Římskokatolická farnost
Tentokrát jiné místo a překvapení –
kostel na BUBLAVĚ!
Také tohle je i pro
mnohé
z nás
přinejmenším
ŠOK! V době, kdy
býval
na
Bublavě starostou
Vojtěch
Grufík,
který dal pořezat
nálety po levé
straně
kostela,
mohl mnohý kolemjdoucí či autem jedoucí
zaregistrovat kostel, který nebyl vůbec vidět!
Léta ubíhala a situace se opakovala. Místo znovu
zarostlo, a jak! Pepa Babka sehnal –světe div se–
9 místních dobrovolných hasičů, kteří 29.7.017
zporáželi co se dalo po téže levé straně kostela.
Navíc ing.Tomáš Rund přivezl drtičku, kterou
všechny kmeny, větve i nálety proměnili ve 3
obrovské hromady drtě! Začali asi kolem 10:00 a
hotovo bylo něco po půl druhé! Všem patří
obrovský dík! Kdyby měl někdo o drť zájem –
není problém; berte, dokud je!
Plno věcí člověk sám nestihne! Stačilo ale nahlas
vyřknout: Do naší pouti by bylo potřeba přemístit
náhradní BETLÉM do opravené místnosti pod
kůrem, kde jsou nové dřevěné schody, zazděné
velikánské okno. Opět ing. Tomáš Rund, Petr
Vokurka se pustili nejen do usazení Betléma na
nové místo pod schody (moc hezké!), ale očistili i
dlažbu. Práce s cementem a omítkou nechávají
stopy na dlaždicích. Ale že uklidí chlapi? To se
hned tak nevidí! Takže DÍKY a zaplať Pán Bůh!
Jak nám bylo oznámeno, byla v minulých
měsících
ukončena
činnost
spolku
Schwaderbacher
Fὄrderverein.
Díky
za
obrovskou finanční i morální pomoc při opravách
bublavského kostela (střecha, odvodnění, přední
fasáda, el. instalace) – od r. 1994 do r. 2017 se
spolek podílel částkou 1 551 667,-- Kč. Bůh
odplať všem rodákům!

Něco podobného se odehrálo v kostele
v LIBOCI!
02.08. dopoledne se vydalo 8 dobrovolníků (kteří
pak pracovali skoro jako nevolníci), aby uklidili
kostel Nejsvětější Trojice před poutí 6. srpna.
Velení měla Boženka Klierová. Na několika
místech spadla ze stropu omítka. Bylo to nemilé,
ale tahle parta si s tím poradila! Příští rok se
pokusíme místa opravit. Letos ještě firma Hrách
vyčistí žlaby, které jsou plné náletů. To ale nebyla
jediná akce. Den nato se Radim Prchal a jeho
parta z KMS (pozor – to nebyla Timur a jeho
parta) pustili do posekání trávy před kostelem.
To není žádné malé prostranství. Díky za tuto
velkou pomoc! Posekanou trávu uložili na
pozemku obyvatel domu pod kostelem. Dostal
jsem SMS, že to mám zařídit, aby trávu odvezli!
Prosba: „Přijď Duchu svatý!“ pomohla! Pro
nedostatek času jsem s Marcelem Žáčkem a
Staškem z Rotavy až v sobotu odvezl lavice, stoly
a Eko WC ze Sněžné na Liboc. Jaké bylo mé
překvapení, když jsem zahlédl maminku z onoho
domu, jak posekanou trávu rozházela a sušila pro
kozy, které kolem domu pobíhaly. Ani tráva
nepřišla nazmar! Určitou pachuť zanechala
zlomená silná bříza…To je ale spíš pro Pána, jeho
spravedlivé posouzení bude určitě platné i pro
věčnost, na kterou si nikdo nic ukradeného
nevezme! I počasí nakonec o pouti vyšlo, díky
Bohu! Snad se podaří pro příští roky upravit
přístupovou cestu plnou velkého kamení, které
dokáže poničit i sebevyšší osobní vozidlo – jinou
cestou se ke kostelu nedostaneme! Určitou
útěchou jistě je, že na naší pouti byl i
místostarosta Města Kraslic. Může dosvědčit, že
nejen kvůli rodákům, kteří na tuto pouť rádi
přijíždějí, by bylo nanejvýš vhodné cestu upravit.
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A CO NAŠE OPRAVY?
Firma
Hrách
začala
s opravou poslední větší
plochy
kraslického
kostela na levé straně.
Zaslal jsem úpěnlivou
žádost
o
poskytnutí
mimořádné dotace 50
tis. Kč na Město Kraslice.
Město již přispělo pro
tento rok 60 tis. Kč. Chybí
nám 180 tis. Kč. Tak se
modleme!
Letos
proběhne výběrové řízení
na zateplení farní budovy v Kraslicích. Za rok pak
se snad akce uskuteční. Zatím neznám celkovou
cenu, cca 360 tis. Kč nám darovalo Biskupství
Regensburg, cca podobnou částku uhradí stát
z programu Zelená úsporám. POZOR: toto je
přání plzeňského biskupství!

MÁŠ TAKÉ STRACH?
13tiletému indiánskému chlapci připravili
v táboře zkoušku dospělosti. Ta spočívala v tom,
že měl být sám celou noc v lese a dokázat tak
statečné srdce. Domluveno, ujednáno! Noc ale
byla dlouhá, každý padající lístek ze stromu, zvuk
lesního zvířátka, ho vyděsil. Nikdy by nevěřil, jak
dlouhá může být noc! Byly chvíle, kdy to chtěl
vzdát a utéci domů. Bál se, ale vydržel. Konečně
začalo svítat a on za blízkým stromem zahlédl
svého tatínka, jak ho celou noc hlídal s nabitou
puškou! Chlapec si pomyslel: „Tohle vědět, tak
jsem mohl klidně spát!“ Musíme se tohle
dozvědět až v nebi? Že nás po celý život
starostlivým božím okem hlídal Otec nebeský se
Synem? Nebo se od této chvíle přestaneme bát a
budeme více důvěřovat boží lásce a
starostlivosti? A nejen on nás? Jeho láska provází
i naše partnery, děti….
Tohle stojí přece za úvahu, ne? Svátostí
biřmování se stává pokřtěný křesťan taktéž
„dospělým“; dostává darem ODVAHU, nemusí se
už bát, vždyť je mu nablízku Trojjediný Bůh:
milující Otec, zachraňující Syn a Duch dávající
milost za milostí! I my, kteří jsme již tuto svátost
přijali, si můžeme obnovit znalosti i nabídku ze
strany boží! Modleme se, prosím, za ty z nás,
kteří tuto svátost přijmou i za ty z nás, kteří – ač
biřmovaní – se stále ještě příliš bojí! Ono se mi to
radí: Kdo se bojí, nesmí do lesa – a já mám trefné
příjmení: FOŘT, lepší HAJNÝ…. V tyto dny jsem
některým, kteří si přejí přijmout svátost
biřmování, mailem rozeslal Přípravu a úvahy na
toto téma. Pokud by si někdo toto chtěl najít
sám,
je
to
na
našich
webstránkách: www.farnostkraslice.estranky.cz.
Neuškodí, když si přípravu na tuto svátost znovu
oživíme! Jediné, co vám vyprošuji: ať na to máte
čas! Čas je nejen darem, může být i zlodějem!

Něco pro
snoubence
a manžele!
Dík
snoubencům
Elišce
i
Janovi,
co
bydlí na naší
kraslické faře,
jsem
se
pokusil
o
pohled pro
ty,
kteří
hodlají
vstoupit do
svátostného
manželství.
Použil jsem
jako základ
knížku
od
Anselma
Grüna.
Během úvah

na toto téma mi bylo stále více jasné, že těch pár
stránek může být prospěšných všem manželům,
kteří mají se vším tím své zkušenosti. Pokud by si
to někdo chtěl přečíst, pak vše nalezne pod
samostatnou složkou na našich webstránkách:
www.farnostkraslice.estranky.cz.

Táta pod postelí
Erma Bombecková vzpomínala na svého tatínka
zvláštním způsobem. Ona věděla, že má doma
svého tatínka, ale nevěděla, co vlastně dělá, když
se za ním ráno zavřely dveře. „Tak už musím do
práce“ řekl. Vracel se až večer, byl šťastný, že je
s námi doma a že nás zase vidí. Jedině on uměl
otevřít sklenici s naloženými okurkami, neměl
strach jít do sklepa. Občas se při holení pořezal.
Nevařil, ani si to nikdo neuměl představit. Když
pršelo, přistavil ke dveřím auto, abychom
nezmokli. Když byl někdo nemocný, šel pro léky,
kladl pasti na myši; aby nikoho růže nepopíchaly
u vrátek, tak je ořezával. Když jako holčička jela
poprvé na kole, jel s ní, než se to naučila. Hrála si
s panenkami; panenka, která představovala
maminku, měla vždy moc práce. Panenku, která
představovala tatínka, vždy šoupla pod postel se
slovy: “Tak už musím do práce!“ Když jí bylo 9 let,
tatínek zemřel.
V ten den šla do svého pokoje a hledala panenku,
která přestavovala tátu. Vzala ji a položila do své
postele. „Ani teď, děvče, nebudeš vědět, co
dělám na druhém břehu. Až se uvidíme, tak ti
řeknou, že jsem se za tebe modlil…..“

Chcete vědět, co jsem prožil na
dovolené?
Letošní dovolenou jsem využil pro svou duši více
než jindy. Rozjímání o Kristově utrpení od
kardinála Martiniho mi mnoho dalo. Vydán lidem
do rukou – tak se nazývá tato úvaha. Jde o
pohled Ježíše na Petra, Jidáše, na vojáky, co ho
bili i na Piláta, stejně jako pohled opačný - na
Ježíše. A do všech rolí jsem se snažil vžít; kdy jsem
byl Petrem, Jidášem atd.! A věřte nevěřte, při
troše zamyšlení jsem se v nich viděl! To nebylo
tak těžké, jako si dát předsevzetí: být vůči mému
okolí také Ježíšem! Je mi jasné, že budu
potřebovat víc času. A co vy? Nezkusíte to též
trochu? V promluvách vám to i sobě budu
připomínat; snad vás to obohatí, jako to
obohatilo mne.
P.pf
Vybrané akce v září 2017:
03.09. 11,00 hod. Kostelní (Kirchberg)
Fest sv. Aegidi – sv. Jiljí (D)
10.09.
17,00
hod.
Jindřichovice
Pouť Narození P. Marie
14.09.
17,00
hod.
Hausberg
pobožnost Povýšení sv. Kříže
23.09. 11,00 hod. Oloví – kaple na faře
Pouť sv. Michaela arch.
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„Nikdo je z mé ruky nevyrve…, ani z ruky základě falešných svědectví popraven…Mnozí
Otcovy…protože já a Otec jedno lidé přišli o čest i o život“. A stejně jako bratr
Dan Drápal, tak i já s celou naši misijní
jsme.“ (Ježíš)
skupinkou ( kterou Dan v r. 2001 ordinoval),
s mnoha dalšími upřímnými křesťany věříme
tomu, co nám náš Bůh slíbil. Že náš skutečný
život je spolu s Kristem skryt v Bohu. A v celém
vesmíru neexistuje žádná moc, která by tuto
Boží pravdu vyvrátila. Pak je logické, že máme
naději JEN v Hospodinu a v Jeho rukou. Článek
Dana nás také doslova vybídnul mimo jiné i
k tomu, abychom si více vážili lidí, kteří milují
pravdu, laskavost a velkorysost. Díky Pánu za
ně!!
Začátkem září t.r. jsme byli pozvaní na akci Try
& Play do obce Teplá u Toužimi. V této obci
v r. 2006 vznikla myšlenka mezi mládeží
evangelické církve, akci T&P prvně uskutečnit.
Slova v odpovědi Pána Ježíše při
svátku posvěcení chrámu v
Jeruzalémě, kdy jej obstoupili
Židé s dotazy „Kdo jsi ? Jsi
Mesiáš ? “ a podobně, byla vždy
jasná a stále živá zaslíbení , která
platí i v dnešní době. Od této
doby uplynulo cca 2.000 let a
v tomto období se odehrálo
mnoho změn ve vývoji
a
charakteru lidstva, přírodních
jevů, kterými se zabývají stále
více rostoucí vědecké instituce
v odvětví etologie a snad i
etnologie nebo jiné, pro mě laika
většinou neznámé. Pro křesťana,
kterému je Slovo Boží životem, je
každé zaslíbení povzbuzením i
v dobách nepříjemných a zlých.
My víme, že strach je opakem
víry, jak říká Písmo. Takže lidé po
celé zemi mají volbu. Přiklonit se
ke Stvořiteli nebe a země a k Jeho
synu Ježíši, který neumí klamat
ani lhát, a nebo k opačným
směrům, které Jeho pravdu
popírají. Připadá mi, že dnes se
již stala lež a polopravda jakousi
módou a samozřejmostí ne
jenom mezi námi , ale v lidech v
„mocných postaveních“, z nichž
jakoby mnozí chtěli ovládnout
celý svět. Kam skočit, ke komu se
obrátit a kde najít útočiště před
hrozbou jaderné války, šíleným
terorismem,
hladomorem,
nevyléčitelnými
nemocemi,
požáry, povodněmi, hurikány…
kam ?? Můj duchovní učitel a
dlouholetý
pastor,
dnes
spisovatel
a
publicista
a
zakladatel „Církve Křestanská
společenství“, Dan Drápal, mi
včera poslal zajímavou úvahu,
z níž si dovolím pár vět zveřejnit,
cituji: „Jistě, i dříve se lhalo a
podvádělo. Nicméně, byl-li někdo
přistižen při lži nebo podvodu,
čekalo ho obecné opovržení. Ne
tak dnes. Šířit nepravdivé
informace se považuje za
normální a lež je běžně vydávána
za názor…Média a sociální sítě
ovládají nejrůznějšími způsoby
životy mnoha lidí. I slušného
člověka – nebo dobrou aktivitu –
lze snadno pošpinit…Ve všech
dobách byly situace, kdy byl
někdo nespravedlivě odsouzen a
pošpiněn. Někdy byl dokonce na

Ze života křesťanů
Poté
se
akce
s hlavním řečníkem Korneliem Novakem a
motorkářským klubem Road 146 praktikovala
a přenesla i do jiných měst. Jsme vděčni
zakladatelům a dobrovolným pomocníkům, že
napomáhali uskutečnit akci i v Kraslicích, která
bude již tradičně a po jedenácté zahájena ve
dnech 28.6. - 1.7. 2018 v Městských sadech
v Kraslicích. Věříme, že pořadatelé v Teplé po
pětileté pauze opět akci T&P a její charakter a
poslání opět oživí i ve vzájemné spolupráci.
Za misijní skupinu v Kraslicích
František Hanzlíček

Inzerce
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Ringo
Přímo na Den dětí jsme se zúčastnili
okresního kola sportovní soutěže ve hře
ringo v Sokolově. Velmi se dařilo družstvu
dívek,
které
vybojovaly
bronzové
medaile. Tímto jmenovitě děkuji za účast
Lucii Streschnákové, Zuzaně Vajsejtlové,
Kristýně Šimkové, Sandře Škardové, Báře
Vopatové a Natálii Kadlecové.
Mgr. L. Winkelhöferová

kola v netradiční hře petanque, která se
každoročně koná v Královském Poříčí.
Velkého úspěchu dosáhla děvčata naší
školy, která vyhrála okresní kolo. Na výhře
se podílely Kateřina Stinglová, Sandra
Škardová, Klára Šuláková, Adéla Lomozová a
Dominika Galová z 5. A. Chlapcům se tolik
nedařilo, obsadili 7. místo.
Mgr. J. Trnková

MDD v ŠD
Mezinárodní den dětí děti ve školní družině
tradičně oslavily soutěžemi. Disciplíny byly
různé, některé probíhaly uvnitř, jiné venku.
Snad si to všechny děti užily.
Vychovatelky ŠD

MDD v MŠ
Na MDD jsme si naplánovali výlet do
přírody. Cesta byla hodně do kopce, a tak
některé z nás zabolely nožičky. Byla to
krásná procházka lesem. Když jsme dorazili
k hradu, byli jsme pyšní, že jsme to všichni
zvládli. Prohlédli jsme si trosky a potom se
pořádně nasytili. Čekala nás ještě cesta do
Městských sadů, kde byla policie, záchranná
služba a hasiči. Prohlédli jsme si uvnitř
sanitku, a vyzkoušeli si policejní čtyřkolku.
Byl to prima den.
Druhý
den
bylo
malování na obličej.
Děkujeme mamince, Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
která nechtěla být
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
jmenovaná. Naše děti
chovu!
se
proměnily
k
nepoznání.
Na
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
obličejích jim vznikly
Prodej : 29. září a 31. října 2017
krásné
malůvky,
Kraslice – u autobus. nádraží – 15.50 hod.
ornamenty, motýlci,
hadi, Spidermani a Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
Batmani.
poptávky.
L. Gabčová

Prodej slepiček

Petanque
V
úterý
23.května
2017
se
družstva
chlapců
a
děvčat
prvního
stupně naší
školy
zúčastnila
okresního

Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 728605840
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Jarmark a co v létě
nabídly Krasli ce
Chladné ráno na cestě do práce nám sděluje
neúprosný konec léta. Snad nám pár
teplých večerů ještě zpříjemní posezení
před našimi domy, v parcích (kéž by jich
bylo více) a na našich zahrádkách. Nyní se
můžeme v klidu ohlédnout za letošním
kulturním létem. Mně osobně se bohužel
nepodařilo navštívit všechny kulturní akce,
které se u nás odbyly, a věřím, že se to
podařilo málokomu. Nabídka totiž byla
velká a pestrá. Většina akcí se již ustálila,
má podporu města a dlouhou historii.
Kulturní léto nabídlo dva festivaly country a
folkové hudby. Mezi nimi jednoho nováčka
−
Countryádu
Karlovarského
kraje
pořádanou Domem kultury Kraslice, která
byla z větší části financována Karlovarským
krajem. Festival měl propagovat žánrové
kapely regionu a nabídl dostatečný přehled
o tom, co se na západě Čech v country děje.
Některé kapely překvapily svou precizností
nebo snahou posunout žánr, u jiných šlo
slyšet, že se na velkém pódiu daleko od lidí
necítí doma a koncert nervózně přetrpěly.
Uvidíme, zda projekt přečká svůj zrod a
zapojí se do tradičních festivalů v Kraslicích.
Druhý festiválek "Na konci světa" oslavil své
kulaté výročí a jistě nás bude bavit dál.
Kulturní léto v Kraslicích nabídlo ještě
druhého nováčka, první Romský festival v
Kraslicích. Festival nabídl velké hvězdy
romských kapel z Česka a Slovenska a počet
návštěvníků naprosto převýšil možnosti
kulturního domu. Stalo se tak nemožné a
došly lístky. Romský festival se vydařil a
vytvořil rekord v návštěvnosti, i když stejně
jako každá nová kulturní akce trpěl svými
nedostatky. Organizátoři chtějí příští festival
pořádat během dne tak, aby mohl končit
večer, nikoli ve čtyři hodiny ráno.
Další dva festivaly jsou zaměřeny na
rockovou hudbu a jsou již tradiční − jedná se
o Revival Fest a Rockové sady. Je úžasné a
příjemné, že se tyto festivaly drží už takovou
dobu a mají své příznivce. Především je to
díky tomu, že každý rok nabídnou něco
jiného a my se již dnes můžeme těšit na
příští ročník. V tom nás, myslím, pořadatelé
nezklamou.
Nelze zapomenout na jazzovou a dechovou
hudbu. Zábavní orchestr Kraslice nám ze
začátku léta nabídl koncerty kvalitních
swingových orchestrů, bohužel nepříznivé
počasí vzdorovalo nejen pořadatelům, ale
také divákům, a účast tak neodpovídala
kvalitě vystupujících skupin. Dechovou
hudbu zajistila a zajistí kapela Horalka na
poklidném a příjemném Kraslickém setkání
a Svatováclavských slavnostech. Kapelník
Josef Novotný slibuje svým fanouškům
stejné akce i příští rok.
Kraslice nabídly ještě multižánrové hudební
akce. První je Try´n´play, která nabídla
aktivity pro širokou skupinu lidí a hudbu,

která dokáže přilákat každého. Myslím
si však, že v několika případech by už
pořadatelé mohli přinést i něco nového.
Další aktivity jsou sportovně kulturní turnaj
ve stolním fotbálku a turnaj pořádaný Street
Games. Časem se uvidí, jestli se tyto akce
vymodelují spíš jako sportovní nebo jako
kulturní.

Krasl ický jarmark

Městská knihovna Kraslice
Kraslice, které se finančně podílí na drtivém
množství
kulturních
akcí
a
jehož
zaměstnanci nám vždy pomohou uvést
zahradu domu kultury do původního stavu.
Děkuji Technickým službám města Kraslic a
děkuji všem, kteří se nebojí pouštět do
nových aktivit a obohatit tak kulturní život
ve městě.
Mgr. Petr Fridrich, ředitel

Jarmark jako vždy nabídl mnoho
stánku a ten, který prodával česnek,
byl v obležení již od osmi, kdy většina
ostatních stánkařů ještě nebyla u
konce s vybalováním zboží. Zdálo se
mi, že množství lidí na zahradě domu
kultury a na náměstí T. G. Masaryka
bylo letos rekordní, nehledě na fakt,
že stánků letos přijelo méně.
Návštěvníci si poslechli Zábavní
orchestr Kraslice a kvitovali jeho
vzrůstající kvalitu. Také příznivci
kapely Horalka se roztančili i díky
INSANIA na prknech, která znamenají podsvětí
tomu, že teploty nebyly tak vysoké,
jak jsme na Jarmarku zvyklí. Velmi
příjemně překvapili sólistky Ivety
Poslední, které si i přes svůj mladý
věk dokázaly udržet tanečníky, za což
jim děkuji a přeji hodně úspěchů.
Tanečníky si udržela i kraslická
rocková kapela Return, která si
konečně na Jarmarku zahrála, asi 20
metrů od své zkušebny. Dále jsme si
mohli poslechnout funkové Dryband
a myslím, že frontman kapely
úspěšně dokázal diváky přivést do
varu. Překvapením pro návštěvníky
Kdyby hořelo, hasiči byli připravení
byli originálně elektroničtí Zajíc
Company, zaskakující za Electric
Lady, která kvůli zdravotním
důvodům nemohla nakonec přijet.
Snad se na ni budeme moct těšit
příští rok.
Dvojnásobní držitelé hudební ceny
Anděl, kapela Insania, byli pro
spoustu lidí velkou neznámou.
Možná to bylo tím, že k nám přijeli až
z Brna, ale posluchači si k nim cestu
záhy našli a vytvořili obstojný kotel.
Závěr patřil našim známým z 11:50.
Ti, kteří vydrželi tři čtvrtě hodiny, než
si muzikanti postaví
Vyostřená diskuze nad kvalitou hudby
nástroje,
si
mohli
Ulicemi města, jak je neznáte
poslechnout
další
prvotřídní muziku.
Měl jsem poprvé během
Jarmarku pocit, že se
jedná o hudební festival.
Velkou zásluhu na tom
mají
návštěvníci
a
fanoušci, kterým chci
poděkovat
za
překrásnou atmosféru.
Bez nich je jakákoli
hudba
nemyslitelná,
děkuji velice.
Nakonec bych chtěl
poděkovat
Městu

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. září 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Zářijové číslo vychází 11. září 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Spolek
Ametyst
připravil dětem v Bublavě léto
plné zážitků

Napsali jste nám

Letní tábory pro děti z dětských
domovů,
opatrovnických
a
sociálně slabých rodin připravila v
Bublavě na Sokolovsku nová
nezisková organizace Ametyst.
Čtyři táborové běhy přivítaly přes
stovku dětí z Karlovarského i
Ústeckého kraje.
„Jsou to děti, které by jinak byly
na ulici nebo v dětském domově.
Prázdninové zážitky, které jsou
pro nás běžné, jako je posezení u
ohně, opékání buřtů nebo noční
stezka odvahy, by nezažily,“
vysvětluje organizátorka táborů
Ludmila Vacková. „Účastníci
našich táborů navíc nesmějí
používat mobily ani jinou
elektroniku. Učíme je být blíže
k přírodě a více duchovnímu než
materialistickému myšlení.“
Vztah dětí k přírodě prověřila
také naučná soutěž, kterou
připravili pracovníci Lesů České
republiky z Lesní správy Kraslice.
„Současné děti toho o přírodě
moc neví, přestože třeba tady
v Kraslicích bydlí vlastně vedle lesa. Proto má smysl ukazovat jim jak
lesní ekosystém funguje,“ konstatoval lesní pedagog Václav Ksandr.
„Se spolkem Ametyst jsme letos připravili první dvě soutěžní stezky a
bylo vidět, že to děti hodně baví. Ani si neuvědomily, kolik kilometrů
přitom lesem nachodily.“
Programy spolku Ametyst přivítalo i město Kraslice. „Jsme rádi za
každou iniciativu, která dětem ukáže, že volný čas se dá trávit
smysluplně,“ potvrdil manažer prevence kriminality Městského
úřadu Kraslice Josef Chlouba. „Proto jsme se rádi podíleli jak na
přihlášení dětí na tábory tak na samotném programu, třeba právě
v rámci lesní stezky. Doufáme, že spolupráce s neziskovou organizací
Ametyst bude úspěšně pokračovat.“
Akce pro děti budou na
Bublavě pokračovat i po
prázdninách.
„Připravujeme víkendové
pobyty pro děti z dětských
domovů a školy v přírodě.
Pobyty v přírodě se
zajímavým
programem
chystáme také pro aktivní
seniory, kteří mají pořád
dětskou duši,“ prozradila

Ludmila Vacková.
Pavel Reichard

