zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod

Vážení
občané,

vítám vás při čtení říjnového čísla Zpravodaje města Kraslic.
Přestože nám vlahé dny rychle dávají své „sbohem“ a jitra
začínají být nejen tichá, ale také i chladná, nestačí to k tomu, aby
ochladila horké vášně části kraslické i mimokraslické veřejnosti,
které vyvolalo nedávné rozhodnutí Zastupitelstva města Kraslice
o odstranění objektu čp. 2 v ulici Havlíčkova, na kterou si
pamětníci vzpomenou jako na sídlo podniku Státní lesy a ještě
předtím Městského národního výboru. Jedná se o jednu ze
souboru tří budov v centru Kraslic, které město zakoupilo. Na
tomto místě musím vyjádřit určité uspokojení nad tím, že se tato
diskuse rozproudila, byť se o možnosti odstranění této budovy
uvažuje a mluví podstatně déle. Avšak mé očekávání, že tato
debata povede konstruktivním směrem ke konkrétním návrhům
na její využití se, žel, nenaplnilo.
Rád bych se zde proto nad celým problémem zamyslel. Osobně,
jak jsem již deklaroval několikrát, nejsem nadšeným příznivcem
dalšího bourání v našem městě, neboť na můj vkus se toho
v Kraslicích v minulosti zbouralo už příliš. Byl bych mnohem
raději, kdyby se podařilo najít smysluplné využití této budovy a
zachovat ji tak, jako tomu je v případě čp. 1 – tzv. „staré radnice“
a čp. 199 – tzv. „besedy“. Naposledy tyto dva objekty sloužily
společnosti Krajka, která zde měla své ředitelství a podnikovou
prodejnu. Za současný stav všech tří objektů „vděčíme“
soukromým vlastníkům, kteří je svou „péčí“, s níž je během
minulých cca 20 let, kdy budovy vlastnili, přivedli k současné
neutěšené podobě. A protože si asi všichni uvědomujeme, že
takové budovy doslova hyzdí naše město, nechtěli jsme k této
situaci jen nečinně přihlížet, ale rozhodli jsme se v této záležitosti
konat. Za pozornost však stojí důležitý fakt, že za více jak 20 let se
ani soukromým vlastníkům, kteří tyto nemovitosti jistě pořizovali
se svým podnikatelským záměrem, nepodařilo najít využití. A
platí to i pro objekt čp. 2. Naproti tomu, my pro dva z těchto tří
objektů již využití máme. To je významný posun. K nalezení
využití všech budov byla zastupitelstvem ustavena pracovní
skupina, která měla za úkol najít pro tyto městem pořízené
budovy vhodnou náplň. Členy této pracovní skupiny byli jak
někteří zastupitelé napříč politickým i názorovým spektrem, tak i
zástupci za městský úřad, resp. některých jeho odborů. A tato
pracovní skupina dospěla k nějakému závěru a stanovisku, které
formulovala ve svém doporučení zastupitelstvu. A zastupitelstvo
toto doporučení přijalo a schválilo. Nicméně, to, že bylo přijato
usnesení o odstranění budovy čp. 2, ještě nemusí znamenat, že
bude naplněno. Toto rozhodnutí není neměnné, pokud někdo
ještě přijde se spásonosnou myšlenkou, jak objekt využít.
Problém dnes netkví v tom, že bychom budovu neuměli zachránit
– dají se zachránit objekty i v mnohem horším stavu. Problémem
je jeho využití. Žel, město Kraslice není sídlem velkých či
významných institucí a organizací, které mají potřebu
administrativních a kancelářských prostor v takovém rozsahu.
Zazněl také návrh na přeměnu v bytový dům. Touto myšlenkou
se zabýval i předchozí majitel, ale ukázalo se, že změna
současného dispozičního řešení pro bytové účely by byla natolik
nákladná, že ji nikdo nezaplatí. A každý majitel starší nemovitosti
potvrdí, že je ekonomičtější postavit novou než rekonstruovat
starou stavbu. Ale na druhou stranu jsem toho mínění, že není
dobré vše poměřovat jen ekonomickým aspektem. Je třeba mít
na zřeteli i jiná hlediska – kulturní, estetická atd… Objevuje se
také názor, aby byl objekt zakonzervován a dále tak čekal na svou
příležitost někdy v budoucnu.
dokončení na str. 3

Majitelé veteránů ukončili letošní
sezonu v Kraslicích
Milovníci automobilových a
motocyklových
veteránů
zakončili
letošní
sezonu
setkáním v Kraslicích. Na
náměstí T. G. Masaryka se 28.
září sjelo přes sedmdesát
strojů.
Jak
se
shodli
organizátoři i zástupci města,
mělo by se jednat o novou
tradici, která obohatí kulturní
nabídku na Kraslicku.
"Navázali jsme na akci, která se Kraslicích konala před dvěma lety a
setkala se s velkým zájmem veřejnosti," řekl starosta Kraslic Roman
Kotilínek. "S organizátory jsme se dohodli, že vždy na svátek
Svatého Václava uspořádáme zakončení sezony autoveteránů tady
v Kraslicích. A protože chceme, aby se akce zařadila mezi ty
nejvýznamnější v regionu,
už teď přemýšlíme, jakým
programem bychom jí
mohli
v
budoucnu
obohatit."
Na kraslickém náměstí se
představila
vozidla
zejména ze šedesátých a
sedmdesátých
let.
Nejstaršími auty ale byla
Škoda 422 z roku 1929 a
Opel 1290 z roku 1932.
"Všechna vozidla přijela po
vlastní ose," upozornil hlavní organizátor Václav Balák. "Vyjeli jsme
z Františkových Lázní, v Kraslicích si pak všechny stroje může
veřejnost důkladně prohlédnout. Jsme rádi, že je o veterány takový
zájem a pokud bude město chtít, rádi budeme zakončení sezony v
Kraslicích opakovat."
Pavel Reichard, manažer DSMOK

Vandr kolem Kraslic
Vandr kolem Kraslic 16.9.2017.
Letošní trasu postavil Milan Klier. Vedla z
Kraslic přes Sněžnou a Liboc na Studenec a
dále na rozhlednu Cibulka. Od ní už jen na
nádraží v Oloví a vlakem domů. Na 22 km
dlouhý pochod se i přes nepříznivé počasí
vydalo 48 turistů. Už na startu začalo mírně
pršet a během prvních kilometrů déšť zesílil.
Dvě ženy pochod vzdaly s tím, že nemají
odpovídající obuv. To mě překvapilo, špatné
počasí trvalo už několik dní. Žijeme v
horách, kde se počasí může změnit během
několika minut , i když jsou to jen malé
hory. To by měl vědět každý, kdo se v
přírodě pohybuje a měl by být připraven,
tady nešlo o náhlou změnu. Během dalších
kilometrů pršet přestalo. Mezi obcemi Liboc
a Studenec
byla hlavní občerstvovací
stanice, tradičně s chlebem se sádlem a
teplým čajem. Už bylo po dešti, a tak si
turisté kromě hezkých vyhlídek užívali i
houbaření.
Ze
svačinové
zastávky
pokračovali do Studence, kde si mohli
prohlédnout přírodní památku-Mokřady.
Pak už kolem pomocné druhé svačinové
zastávky kráčeli k rozhledně Cibulka.
Většina turistů vystoupala až na její vrchol a
kochala se rozhledem do kraje. Velký dík
patří zaměstnancům Lesní správy v
Kraslicích
za
umožnění
průjezdu
zásobovacích aut do občerstvovacích stanic
a také Městu Kraslice za sponzorský dar.
dokončení ze str. 1

str. 2
Dům kultury pomáhá při zajištění startu, ZŠ
Dukelská půjčuje várnici na čaj, Coppy
Centrum vyrábí doprovodné materiály.
Personální pomoc poskytují kamarádi ze
sportu a ze Spolku Krušnohorská krajka, bez
nich by to nešlo. Těším se na příští Vandr za
rok k Bublavským vodopádům.
MUDr. Dana Záhejská

Slovo na úvod

Ano, i to je možnost, byť
hrozí nebezpečí, že v tomto neutěšeném stavu ji budeme míjet
dalších pět, sedm nebo deset let. V tuto chvíli je však jisté, že s
odstraněním budovy to není tak horké.
Velkou diskusi vyvolala také zpráva, že v sále, který se nachází ve
zmíněné budově čp. 2, se nalézá freska kraslického autora Franze
Grusse. Ano, to je pravda, tato freska – přesněji její velmi poničené pozůstatky, se zde opravdu nacházejí. Věci neznalý návštěvník
by na zdi snad ani žádnou kresbu nerozpoznal, neboť byla silně
poničena především velice necitlivou přemalbou jakýmsi nátěrem, který se odlupuje a strhává i samotnou kresbu. Město však
již požádalo odborníky, kteří se přijeli na tuto kresbu podívat, ale
necítili se sami dostatečně povolaní, aby rozhodli o jejím dalším
osudu. Nyní se proto čeká na další ještě „odbornější“ odborníky,
kteří se už budou cítit dostatečně povolaní k verdiktu, jak s tímto
artefaktem dále naložit. Jisté však už je, že přenesení kresby jinam by město stálo částku blížící se k jednomu milionu korun. Ale
koneckonců proč ne. Město Kraslice není cynické k odkazu minulých generací, jak se možná někteří žurnalisté snaží veřejnosti
podsouvat. Jen pro zajímavost jsem si vyhledal údaje o částkách,
které v posledních třech letech město vložilo do historických objektů ve svém majetku. Od roku 2014 město vydalo na záchranu a
obnovu historických objektů, které jsou v jeho vlastnictví zhruba
12 milionů korun, tj. každý rok vydává na záchranu a obnovu tohoto kulturního dědictví okolo 4 mil. korun. A k tomu je třeba
ještě připočítat další statisícové částky, kterými město formou
grantů podporuje soukromé vlastníky památek a historických
objektů. To jsou při rozpočtu, kterým Kraslice disponují, významné částky. Nemohu proto souhlasit s výkřiky o jakési „likvidaci
města“.
Co napsat závěrem tohoto zamyšlení? Snad jen: pojďme seriózně
diskutovat o reálných možnostech a hledat řešení, které uspokojí,
když ne nás všechny, tak alespoň většinu z nás. Nenechme se
však při společném rozhodování unášet horkými vášněmi, ale
mějme na paměti především zodpovědnost, kterou máme vůči
našemu městu, v němž žijeme, jeho minulosti, současnosti a také
budoucnosti.
Roman Kotilínek, starosta
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Napsali jste nám
PODSTATNÉ VĚC
Z
posledních
jednání
městského
zastupitelstva
by
mohl
nezaujatý
pozorovatel nabýt dojmu, že nejdůležitější
věcí Kraslic, je udržení ředitelského křesla
toho či onoho ředitele. Alespoň mimořádné
jednání bylo svoláno přeci jenom k tomu, co
se týká většiny občanů - problém popelnic
na všelijaký odpad. Rád bych připomenul
problém, který se mně zdá podstatnější.
Již několikrát jsem se tomuto tématu na
stránkách Zpravodaje věnoval a stále
považuji nutnost výstavby bytů v Kraslicích
za zásadní předpoklad dalšího rozvoje
města. Ceny nových bytů raketově stoupají.
Metr čtvereční stojí na trhu 35 – 65 tisíc
korun a možnosti získání hypotéky se
zpřísňují. Kdo staví nové byty? Hlavně
podnikatelé a co je podstatné, hlavně kvůli
zisku. Zisk není sprosté slovo, ale když jde o
bydlení, tak ovlivňuje kupní cenu nebo cenu
nájmu. Pokud chce někdo investovat svých
5 milionů korun tak, aby byla zajištěna jejich
návratnost, a rozhodne se, že za těch 5
milionů postaví nájemní byty, podívejme se
na ten záměr z ekonomického pohledu.
Můžeme vyjít z předpokladu, že 1 metr

krychlový obestavěného prostoru přijde na
6000 Kč.
Plochu průměrného bytu počítejme 60
metrů čtverečních. Při výšce bytu 2,5 metrů
máme 150 metrů krychlových. 150 x
6000=900.000 Kč. Jeden byt nás přijde, když
započítáme některé vícepráce, zhruba na 1
milion korun. Za 5 milionů máme v ideálním
případě 5 bytů 2+1.
Kolik bude nájemné za 1 metr čtvereční, aby
se nám investice vrátila, a kdy nám začne
vynášet? Jde pochopitelně o čisté nájemné
bez energií a služeb. Zkusíme pro náš model
zadat nájemné, které je účtováno
nájemníků v městských bytech v Kraslicích.
To je aktuálně 38Kč za metr čtvereční. Tak
to máme 60 metrů čtverečních x 38 korun
za jeden metr čtvereční = 2.280korun
příjmu za jeden byt. Pět bytů nám přinese
11.400,-za měsíc a 136.800,-za rok. Tak to
v ideálním případě získáme svoji
pětimilionovou investici zpátky za 36 a půl
roku. Nepočítám náklady na údržbu, opravy,
daň z nemovitosti…Prostě to nemá žádnou
ekonomiku. Musíme tedy zvýšit nájemné.
Zkusíme ho zvednout o 100%. Za 5 bytů při
nájemném 4560,-korun získáme 273000,korun. Tak to budeme mít svoji investici
zpátky za cca 18 let. Musíme to ještě
přiblížit reálnému životu roku 2017. Aby se
vůbec stavělo, tak potřebujeme návratnost

minimálně do 10 let. Při 7000 Kč čistého
nájemného máme za pět bytů roční příjem
420000 Kč. To ještě stále znamená
návratnost naší investice téměř za 12 let.
Aby návratnost bytové výstavby 5 bytů
v Kraslicích byla do 10 let, muselo by být
čisté nájemné 9-10 tisíc korun měsíčně.
Znovu podotýkám, že to je ideální případ.
Pozemek je náš vlastní, inženýrské sítě jsou
hned vedle – prostě velmi nereálná situace.
Minimální rentabilitu vylepšuje státní
podpora mezi 35 – 50 % dotace.
Pro mladé, kteří chtějí zůstat, nebo přijít do
Kraslic a založit si tady rodinu, je vyloučené,
aby platili 9000 korun pouze za nájemné. To
je důsledek situace, kdy bytová výstavba je
vytvářena za účelem zisku. Bytová výstavba,
kterou zahájí město a zisk nebude jejím
určujícím kritériem, je podstatným krokem
k rozvoji Kraslic. Pokud se v Kraslicích podaří
velmi rychle postavit minimálně 20 bytů za
předpokladu nájemného někde kolem 40
korun za metr čtvereční, zcela určitě to
bude krok k zastavení poklesu počtu občanů
města. Kroky k rozvoji a růstu považuji za
podstatné. Potom je mně celkem jedno, kdo
sedí na té či oné ředitelské židli, i když se
zdá, že někomu přirostla k zadní části těla.
Štěstí přeje připraveným.
Otakar Mika, občan Kraslic

pracovní schůzku zastupitelů s Ing.
Tesařem a ředitelem TSMK s tím, že by
mělo být rozhodnuto o dalším rozvoji a
cílech TSMK v oblasti odpadového
hospodářství jako služby občanům města
a dále o strategii budoucích investic do
majetku TSMK,
rozpočtová opatření,
schválení upraveného návrhu Zadání
změny č. 3 a č. 4 Územního plánu
Kraslice
s
doplněním
požadavků
dotčených orgánů,
schválení Strategického plánu sociálního
začleňování Kraslice pro roky 2016—
2019,
jmenování přísedící Okresního soudu v
Sokolově,
na návrh starosty byl místostarosta
města pan Miloslav Poslední delegován
jako zástupce města na valné hromady
společnosti KMS Kraslická městská
společnost, s. r. o.,
schválení jednacího řádu finančního
výboru,
projednání stížnosti na používání
digitálních ultrazvukových vodoměrů s
požadavkem zákazu jejich dalšího
používání s tím, že zastupitelé
nedoporučili společnosti KMS Kraslická
městská společnost, s. r. o. akceptovat
požadavek zákazu využití digitálních
vodoměrů,
schválen byl záměr vydání a financování
knihy „Staré Kraslice v obrazech“ za
nabídkovou cenu 345 tis. Kč s tím, že
prodejní cena publikace bude 280 Kč,
vytištěno bude celkem 1500 ks, kdy 1400
ks bude předáno Městské knihovně
Kraslice k prodeji a 100 ks bude využito k
propagačním účelům města,
mimořádnému zasedání se zastupitelé

sešli 21.09.2017. Hlavním tématem byla
problematika Technických služeb města
Kraslic. Diskutovány byly především otázky
týkající se výměny sběrných nádob na
separovaný odpad v souvislosti s
realizovaným projektem „Pořízení sběrných
nádob pro město Kraslice“, dále pak
rekonstrukce objektu nové stanice JSDH.
Schůze rady proběhla 06.09.2017. Radní se
na této schůzi zabývali těmito záležitostmi:
- pronájmy majetku města, schválení
zveřejnění záměru pronájmu či prodeje
majetku města, přidělení bytu, přidělení
obytné místnosti v čp. 1700, pronájem
nebytového prostoru
- projednání cenové nabídky Městských
lesů Kraslice, s. r. o. na zajištění nových
květináčů (12 ks) včetně výsadby květin a
keřů s tím, že bylo schváleno uzavření
smlouvy na pronájem 12 ks květináčů
včetně příslušné výsadby na dobu
určitou—10 let a ročním nájemným ve
výši 26475,60 Kč
- projednání
žádosti společnosti KV
REALINVEST, s. r. o., zhotovitele stavby
„Zateplení objektu ul. B. Smetany čp.
1700, Kraslice“ o prodloužení termínu
dokončení díla s tím, že bylo
konstatováno, že dojde ke zvýšení
celkové ceny díla o 38 tis. Kč a schválen
byl prodloužený termín dokončení díla
do 20.10.2017,
- projednání žádosti společnosti ICS—
systémy s. r. o. dodavatele na akci
„Technické řešení bezpečnosti ZŠ a MŠ
města Kraslice“ o prodloužení termínu
dokončení stavebních a montážních prací
s tím, že byl schválen prodloužený termín
do 09.09.2017 a bylo konstatováno, že se
celková cena díla sníží o 81 tis. Kč
pokračování na str. 4

Z jednání orgánů města
Zastupitelé se sešli k řádnému zasedání dne
07.09.2017. Projednány byly tyto záležitosti:
- prodeje
pozemků na základě již
zveřejněných záměrů,
- na základě zápisu č. 3 pracovní skupiny
pro posouzení využití nemovitostí v
lokalitě nám. TGM a v souvislosti s
cenovou nabídkou na projektové a
koncepční práce společnosti NOAR.CZ s.
r.o., které by řešily dokumentaci k
odstranění stavby a architektonickou
studii řešení staveb č.p. 1, č.p. 2 a č.p.
199 byl odsouhlasen záměr demolice
objektu čp. 2 v Havlíčkově ulici a
schválena byla cenová nabídka na
projektové a koncepční práce,
- uzavření smluv o služebnosti (věcném
břemenu) zejména v souvislosti s
prováděním staveb zařízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a. s.,
- byla schválena žádost o rozšíření
místního bezdrátového rozhlasu v části
Kostelní,
- schválení dohody o prominutí dluhu ze
smlouvy o poskytnutí účelové půjčky
uzavřené se Spolkem přátel města
Kraslice,
- na základě žádosti Římskokatolické
farnosti byla schválena individuální
dotace z rozpočtu města ve výši 50 tis. Kč
na dokončení 8. etapy opravy střechy
kostela Božího Těla,
- projednány byly žádosti subjektů, které si
požádaly o podporu v rámci vyhlášeného
druhého kola programu pro podporu
projektů v oblasti sociální a zdravotní,
- na základě závěrečné zprávy z analýzy
TSMK vypracované Ing. Luďkem Tesařem
uložili zastupitelé starostovi města svolat

-

-

-

-

-

K
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Z jednání orgánů města
pokračování ze str. 3
- projednání
soupisu méněprací od
společnosti PROFI KLIMA a. s. zhotovitele
akci „Rekonstrukce vzduchotechniky
bazénové haly a tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice“, kdy bylo konstatováno, že
dojde ke snížení celkové ceny díla o 10
tis. Kč,
- výsledky veřejnosprávních kontrol u
některých příspěvkových organizací,
- projednání návrh veřejnoprávní smlouvy
o zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního
systému
územní
identifikace, adres a nemovitostí, jejímiž

-

-

-

smluvními stranami jsou město Kraslice
a obec Stříbrná,
projednání žádostí subjektů, které si
požádaly o podporu v rámci vyhlášeného
druhého kola programu pro podporu
projektů v oblasti sociální a zdravotní,
schválení rozpočtových opatření,
projednání
rozborů
hospodaření
příspěvkových organizací města za 1.
pololetí 2017
projednání žádosti ředitele Městské
knihovny Kraslice o použití finančních
prostředků fondu investic na pořízení
profesionálního fotoaparátu včetně
příslušenství v celkové ceně 71 tis. Kč pro
potřeby organizace,

nezapomenutelný program.
V rámci projektu děti budou plnit ještě
mnoho zajímavých úkolů a učit se novým
Divadelní představení na Dni důležitým dovednostem. Odměnou za jejich
snahu jim jsou družinové svačinky, které
pomoci a bezpečí
jsou hrazeny z prostředků projektu. Věřím,
Dne 6. září 2017 se konala akce města a že si společně ještě užijeme spoustu legrace
neziskových organizací Den pomoci a a těším se v měsíci říjnu na další projektový
bezpečí. Při této příležitosti jsme měli týden.
Emilie Zborníková
možnost zhlédnout divadelní představení O
ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE, které nacvičili žáci II. A
ze Základní školy Kraslice v Dukelské ulici.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat za
úžasný zážitek malým hercům a jejich paní
učitelce Mgr. Aleně Muchové.
Emílie Zborníková

ZŠ Kraslice, Opletalova

Školní družina KAMARÁDI –
Projekt UJAK
Školní družina KAMARÁDI spolupracuje
s Univerzitou Jana Amose Komenského
Praha na projektu „Rozvoj občanských
kompetencí v oblasti bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí“ registrační číslo
CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000610. Projekt je
koncipován na dva roky a přípravy projektu
začaly již na jaře tohoto roku. Více informací
o
projektu
naleznete:
http://
robkobo.ujak.cz/
V týdnu 18. 9. – 22. 9. 2017 proběhl v rámci
školní družiny 1. Projektový týden na téma
„Kdy, kam a jak správně nahlásit
mimořádnou událost“. V průběhu celého
týdne se děti učily zásady volání na tísňové
linky, hravou formou zjišťovaly, co vše se
skrývá pod pojmem mimořádná událost,
seznamovaly se s principem integrovaného
zásahového systému... Tímto bych chtěla
poděkovat
především
profesionálním
hasičům města Kraslice, kteří nám umožnili
prohlídku celé stanice a připravili dětem

schválení záměru pořízení mobilního
hřiště pro dopravní výchovu a jeho
příslušenství a zřízení učebny pro
teoretickou přípravu—součást komplexní
dopravní výuky.
Mimořádná schůze rady města proběhla
21.09.2017. Na této schůzi byla projednána
žádost společnosti PP-servis s. r. o. o
prodloužení termínu dokončení díla na akci
„Rekonstrukce a vybavení dílen, centra
odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice“ s
tím, že rada města souhlasila s
prodloužením termínu dokončení tohoto
díla do 17.11.2017.
red
-

Za
sluníčkem
na Sluníčko
Na
mnoha
školách
probíhají
v
prvním
školním měsíci
tzv. adaptační pobyty. Většinou se konají na
začátku září, ale námi zvolené prostředí je
natolik v oblibě, že jsme si pro jeho
naplněnost počkali na závěr měsíce,
abychom nemuseli měnit lokalitu. Vyplatilo
se.
Ve dnech 26. a 27. 9. byla turistická
základna Sluníčko v Rotavě naše. Pro
všechny žáky školy byla první společná část
akce pojata jako cvičení v přírodě, při němž
se tradičně opakují prvky ochrany obyvatel
za mimořádných událostí, prvky ochrany
přírody a zásady pobytu v přírodě.
Druhá část akce byla již určena pouze pro
skupinu žáků, kteří na Sluníčku přespali do
druhého dne. I pro ně byl připraven pestrý
program, přizpůsobený věku a schopnostem
žáků. Počasí ukázalo vlídnou tvář a
prosvětlilo podzimní les. Proto nechyběla
tradiční procházka na Rotavské varhany,
přírodní památku, která je jedna
z nejkrásnějších ukázek sloupcovité
odlučnosti čediče.
Podvečer byl zpestřen míčovou hrou,
možností střelby ze vzduchovky a především
vařením tradičního guláše, při jehož
přípravě se hodí nejedny šikovné ruce.
Samostatná příprava na spaní, usínání bez
přítomnosti rodičů či příprava snídaně byla
pro mnohé žáky premiérou, kterou zvládli
díky zkušenějším spolužákům za dohledu
trpělivých učitelů. Ti se v takových situacích
stávají v očích žáků partnery, s nimiž se
právě začínající školní rok zdá být
pohodový.
Mgr. Radka Gottfriedová
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Běh štěstí
15. září 2017 jelo
10
dětí
na
zábavné soutěžní
dopoledne BĚH
ŠTĚSTÍ.
Tímto
soutěžním
dopolednem se
uzavíraly
sportovní
soutěže prvního
stupně za loňský
školní rok.
Za
splnění
jednotlivých
soutěžních
disciplín
děti
získávaly body. Utržené body si následně mohly
ke konci dopoledne vyměnit za drobný dárek
v podobě sladkosti, drobné školní potřeby nebo
hračky. Přestože počasí nebylo sluníčkové,
dětem se soutěžení líbilo.
Mgr. J. Trnková

Minitenis – okresní kolo
První
bodovanou
soutěží
Tělovýchovné
unie Sokolov
v
rámci
sportovní ligy
škol pro 1.
stupeň
ZŠ
v
tomto
školním roce
byl minitenis.
V konkurenci
9
družstev
vybojovali
naši
žáci
bronzové medaile, když porážky utrpěli pouze od
dvou sokolovských škol. O medaile se zasloužili:
Tobias Langhammer, Vanessa Šíblová, Lukáš
Račko, Amélie Vopičková, Nataly Fischer, Jakub
Staněk a Tomáš Palivec.
Mgr. E. Břízová

Atletický čtyřboj
V úterý 19.9. se vybraní žáci 8. a 9. tříd zúčastnili
atletického čtyřboje. Závody se uskutečnily na
atletickém stadionu u 3.ZŠ Chodov. Za naši školu
bojovali Martin Prokopec, Jan Kundrát, Matěj
Baník, Milan Bajkov a Pavel Oulovský. I přes velkou
zimu kluci podali dobré výkony. Úspěch měl
Martin Prokopec, který při běhu na 1000 m dorazil
do cíle jako čtvrtý.
O den později se do Chodova vydali i mladší a
žákyně. Jmenovitě naši školu reprezentovali D.
Rigó, M. Hirlík, D. Pakosta, M. Bílý, L.
Streschnáková, K. Musiejovszká, L. Lisová, M.
Velíčková a A. Miklová. Závodníci absolvovali tyto
disciplíny: běh na 60 m, skok daleký nebo vysoký,
hod míčkem a vytrvalostní běh. Do celkového
pořadí se započítávaly výkony celého družstva.
Děvčata v okresním kole obsadila 9. místo a
chlapci 10. místo. Nejlepších výkonů dosáhl D.
Pakosta a M. Velíčková.
Všem jmenovaným žákům děkujeme za
reprezentaci školy.
Mgr. J. Grussmannová, Mgr. L. Bříza

Den v přírodě
Jako každým rokem i letošní vstup do nového
školního roku začínáme Dnem v přírodě. Jak již
sám název napovídá, je čas trávený ve škole
přenesen do okolí naší školy a Kraslic vůbec. Oba
druhé ročníky se vydaly k Tisovskému hřbitovu
lesem nad Stříbrnou. Během cesty děti ve
skupinkách plnily několik úkolů zaměřených na
přírodu. Nejdříve poznávaly stromy, poté luštily
hádanky apod. Jedním z úkolů bylo i pozorně
sledovat, co do přírody nepatří (po cestě jsme
našli mnoho odpadků, které do přírody nepatří).
Na konci proběhlo závěrečné vyhodnocení a
první tři skupinky vyhrály sladkou odměnu.

Za oba druhé ročníky Mgr. Baníková
Den v přírodě je projektový den, kdy podobným
způsobem tráví dopoledne celý první stupeň. Liší
se však stanoviště a úkoly. Takže třeťáci soutěží u
zahrádek na Svatavské cestě a téma jejich úkolů je
„Zahrada“. Čtvrťáci dojdou k Tisovskému hřbitovu
a plní úkoly zaměřené na „Les“ a páťáci společně
dojdou na Krásnou, kde je čeká plnění úkolů na
téma „Mokřady“. Žáci takto uplatňují znalosti
nabyté ve škole při pobytu v přírodě. Protože se
pracuje v paralelních třídách ve smíšených
skupinách, dalším bonusem je, že se děti lépe
poznají. Závěrečné vyhodnocení zakončí sladká
odměna a den končí. Za 1. stupeň Mgr. Roková
Vázlerová
V pátek 8. 9. 2017 se žáci i učitelé zúčastnili Dne v
přírodě. Jednotlivé ročníky absolvovaly zajímavé
pěší trasy po okolí Kraslic. 6. ročníky se vydaly
přes Tisovou na Bublavu, 7. ročníky přes vysílač na
Novou Ves, 8. ročníky kolem hřbitova na Sněžnou
a 9. ročníky přes Stříbrnou pod Špičák. V průběhu
cesty žáci poznávali přírodní krásy okolí našeho
města, v reálu viděli rozmanitosti jednotlivých
ekosystémů a zahráli si hry v přírodě. Součástí
Dne v přírodě byla i soutěž o nejhezčí přírodní
fotografii. Výsledky soutěže budou známy a
zveřejněny
v
nejbližších
dnech.
Všem
zúčastněným děkujeme a doufáme, že pobyt na
čerstvém vzduchu v nádherné okolní krajině se
jim líbil.
Za 2. stupeň Mgr. E. Varausová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
celorepublikové

soutěži.
Odborná
komise
již
nehodnotila
umístění
dvoučlenných
týmů
na
dalších
místech.
Dovednostní
soutěž byla doprovázena prezentační výstavou
středních škol a odborných učilišť na Palackého
náměstí. Naše škola v přiděleném stánku
propagovala naše učební obory, zejména
jedinečný obor „Výrobce textilií“. Odborný výklad
a praktické ukázky všem zájemcům podávala
žákyně 3. ročníku Kristýna Giňová. I přes nepřízeň
počasí se soutěž a prezentační výstava zdařila.
Ing. Z. Krsička

Den v přírodě v Jindřichovicích
Počasí bylo příjemné, proto jsme se společně s
dětmi z MŠ vydali směrem k zámečku Favorit a
poznali jsme další přilehlé okolí. Po cestě byla
spousta krásné přírody, zvířat, vodních ploch. Na
předem vyrobené „paletky“ jsme si nalepili to, co
se nám v přírodě nejvíce líbilo. Poznali jsme
hlavně lesní rostliny – mech, lišejník, šišky,
borůvčí, kapradí, květiny, jehličí. Našli jsme i
spoustu věcí, které do přírody nepatří!!! Nechyběl
ani čas na hraní, zahráli jsme si přírodní i lidské
pexeso. Byl to den plný poznání, her a krásné
přírody.
M. Némethová

Návštěva hasičů
Děti ze 3. oddělení ŠD se účastní projektu s velmi
dlouhým názvem:
„Rozvoj občanských
kompetencí oblasti bezpečnosti a ochrany
obyvatelstva u žáků…“ V úterý jsme se vypravili
v rámci tohoto projektu na prohlídku zázemí
profesionálních hasičů. Všichni jsme si to moc
užili a už teď se těšíme, co dalšího nás čeká.
Mgr. V. Habartová

Machři roku 2017
Celostátní dovednostní soutěž „Machři roku“ se
uskutečnila v Praze na Palackého náměstí a v
přilehlých Zítkových sadech ve čtvrtek 14.9.
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Žáci naší školy se
zúčastnili v oboru strojní mechanik. Žáci Adam
Babka a Patrik Čabaj z 2. ročníku oboru strojní
mechanik soutěžili ve výrobě plně funkčního
"fabkového" klíče. Každý žák musel zhotovit jeden
klíč ve stanoveném časovém limitu tři hodiny. Ten
naši žáci zvládli, avšak na umístění mezi prvními
třemi týmy to nestačilo. Přesto prokázali dobré
odborné znalosti a šikovnost při práci s ručním
nářadím a velmi dobře reprezentovali naši školu v

Tajuplný svět knižních příběhů
Naše škola byla opět přizvána k účasti do 8.
ročníku
mezinárodního
česko-slovenského
projektu Záložka do knihy spojuje školy, který
spolupořádají Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Tématem letošního ročníku je: Tajuplný svět
knižních příběhů. Do projektu se přihlásilo 1 084
škol, z toho 325 českých a 759 slovenských.
Cílem česko-slovenského projektu je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými základními
školami a osmiletými gymnázii a podpora
čtenářství prostřednictvím výměny záložek do
knih. Do mezinárodního projektu jsou přihlášeni
také naši žáci 2. stupně, kteří ve spolupráci s paní
učitelkou Eliškou Brantlovou a dalšími učiteli
vytvoří záložku do knihy, na níž libovolnou
technikou ztvární téma česko-slovenského
projektu Knihy vyprávějí příběhy. Výměnu záložek
mohou využít k navázání spolupráce, kontaktů
nebo k poznávání života žáků ze Slovenské
republiky a zároveň jako průřezové téma Školního
vzdělávacího programu nebo jako součást třídního
projektu. Záložky pošleme žákům do slovenské
Základní školy, Staničná 631 v obci Lozorno.
Lozorno je obec na Slovensku v okrese Malacky.
Patří do Bratislavského samosprávného kraje.
Nachází se v nadmořské výšce 187 m n. m.,
průměrná roční teplota je 10 °C a průměrné roční
srážky okolo 600 mm. Lozorno leží v blízkosti
západních svahů Malých Karpat, v jižní části
Záhorské nížiny.
Mgr. Z. Petrová

str. 6

Římskokatolická farnost
z podobenství o domu postaveném na skále.
Skálou je pevná VÍRA; tu máme a to je dobře.
Jenže jsme byli více zaměřeni na vnější stav našich objektů, k tomu nám byli nápomocni věřící
z Německa, úřady ať obcí či měst, kraje i ministerstva. Otec biskup však apeloval na stavbu
dolů, do nitra a do našich duší, rodin, farností! To
nebývá vždy vidět! O to více je to třeba! K tomu
měly sloužit naše pouti, biřmování (Rotava, Jindřichovice, Stříbrná, Sněžná, Liboc..), setkávání
s rodáky a s partnery v Neutraublingu! Zájezdy se
Soňou Š. bývají lákavé, je to příjemná změna; to
je dobře. Ale je mi moc líto, že jsem s celou farností nebyl na letošní diecézní pouti! Je to pouze
má vina! Nechci vás okrádat o příjemné putování
po vlastech německých i českých, ale termínů
této skupiny je tolik, že se naše poutě do toho
prostě nevejdou. Některé naše akce nelze plánovat rok napřed, např.: termín 1.10. v Kraslicích
(původně jsem navrhl Jindřichovice kvůli volnému termínu Otce biskupa a ten je 1.10. od 09:30
v Sokolově a možnost tedy byla 11:00 hodina a
ta bývá vždy určená pro mši v Jindřichovicích.
Nebo termín pro partnerské setkání k 15tiletému
výročí od podpisu obou farností. Měli jsme se
setkat na půli cesty v Domažlicích. Z toho sešlo
opět kvůli obsazeným termínům. Snad jednu
prosbu mám: až budete na zájezdu a též
Že by jiné místo a překvapení – ANO: v kostele, řekněte někdo, byť krátkou, modlitbu
ať osobní či z modlit. knížky a zakončete Otče
úklid v kostele v PŘEBUZI!
Díky Soně Š. a Spolku Němců a přátel německé náš… Díky pf
kultury (Kulturverband) se 24.08.17 při úklidu Pomůžeme při dobré akci?
kostela sešlo 25 pracovitých pomocníků; za dvě V roce 2002 nás opustil P. Jaroslav Feix, dlouhohodiny bylo dílo hotové! A po práci bylo i pohoš- letý farář, děkan i vikář. O jeho hrob se na žádost
tění (od domácích koláčů po namazané chleby!). Helmy Kohoutové postarala naše farnost. Nevím,
A poutní mše svatá v sobotu 26.08. mohla klidně jak se to stalo, ale úplně jsem na to v zápalu prazačít! Takže DÍKY a zaplať Pán Bůh! Kéž by se cí pozapomněl. Je to má chyba, snad mi to odtato akce mohla opakovat před kraslickou poutí pustíte, protože zde působil od roku 1946. PoBožího Těla v příštím roce, jak navrhla Anna Ž.! stupně se musel postarat o bohoslužby ve všech
Věřme, že se tak stane.
zdejších kostelech, zvláště, když některého kněze
– spolubratra - přeložili. Všichni ho zde znali.
Pohled z diecézní poutě v Teplé
I přes dešťové kapky, které připomínaly kapky Proto jsem před časem oslovil Fr. Šebestu (už
boží milosti, se sešlo velké množství věřícího nám opravil trojí schodiště u kostela Božího Těla,
božího lidu kolem našeho Otce biskupa Tomáše. příjezdovou cestu i parkoviště u fary ve Stříbrné,
Byl s námi i Otec b. František a opat Filip. Pro jakož i spodní část pilířů u bublavského kostela a
mne byla rozhodující promluva Otce b. Tomáše. letos pomohl i s dlažbou pod kůrem v Kostelní).
Neslyšel jsem v ní souhlas či pochvalu toho, co Slíbil pomoc. Usadí nově žulové obrubníky a celý
dělám! Ale NAOPAK: bylo v ní, co NEDĚLÁM! Ač hrob opraví. I to je vizitka naší farnosti. Díky za
je nás málo, snažíme se zviditelnit tím, že budu- upozornění od ing. H. Dietze. Věřte, na všechno
jeme DO VÝŠE: nahoru! Co se mne týče, jsem mnohdy sám: (účetnictví, opravy, pošta a
16.12.2017 budu 45 let knězem; už jako kaplan kancelář, matriky a k tomu ještě široký okruh
na Svaté Hoře jsem měl, mimo jiné, na starost s bohoslužbami, pohřby, křty a svatby
také opravy. Za mého působení na Hořovicku to s poučením atd.) . Předem děkuji za každou finebylo
jiné
(každý
mne
znal
jen nanční pomoc. Váš pf
v montérkách). 06.09.2017 jsem zde byl mezi Několik poznámek, které se mohou
vámi 25 let! A celou dobu jsem s pomocí Boží i hodit……
vaší jen opravoval a budoval! (kostely, kaple, Kdo vítězí nad lidmi, je mocný. Kdo vítězí nad
fary…..) To by nebylo nic špatného, ale… Ten, sebou, je mocnější.
kdo je moudrý, staví I DO HLOUBKY – to vychází
Zrovna
v nastávajících
dnech se budou
před
volbami znovu
ucházet
o
naše
hlasy
různí
lidé.
Jistě mají na
počátku
upřímnou
snahu pomoci
regionu, obci
či městu, ze
kterého pocházejí.
Postupně
se
dostanou do
soukolí politiky a už nemohou ven. Moc
je jako opium.

Naše oprava, která trvala 8 let!

Při pohledu nazpět: nejde pouze o zajištění dobré firmy, která tu či onu opravu zodpovědně
provede. Jde též o zajištění finančních prostředků pro jejich úhradu. Již osm let probíhala oprava
krytiny kostela Božího Těla v Kraslicích. Tímto
bych vám všem rád poděkoval, vám, kteří jste po
celou dobu 8 let přispívali částkami, jak jste mohli. Celková částka za opravu této střechy činí: 2,684.085Kč.
Přispěli:
Město Kraslice 619.000 Kč; Karl. kraj 350.000
Kč; stát (Min. kult.+ ORP3) 872.000 Kč; B. plzeňské 225.000 Kč; my z darů 618.085
Kč (ČR+D). Vloni i letos se nad chybějícími penězi
„slitovali“ a pomohli tak uhradit 918.715 Kč mimo jiné i 2 „nekrasličtí dárci“: 20 tis. Kč JV (2016)
a 80 tis. Kč PF (2017).
Od roku 2018 se pouštíme do opravy kostela sv.
Michaela arch. v OLOVÍ. I tato akce zabere několik let. Letos podáváme žádost pro r. 2018 na
Karl. kraj. K tomu je nutná projektová dokumentace na novou elektriku; tu nám do pol. listopadu
zhotoví firma Soukup z Plzně (Karel Soukup takovou zhotovil pro kraslický i rotavský kostel; radoval se velice, že jsem na jeho práci nezapomněl).
S pomocí Boží jdeme do toho!

Vyprošujme jim, aby vítězili nad sebou, nad pokušením mít více vlivu, více peněz, více slávy! Pak budou i oni mocnější!
Prosazení naší vůle proti vůli Boží je jako vytvořit
umělé květiny. Ty mají sice podobu, ale není v
nich život.
Často žasneme, jak dokonalé jsou dnešní umělé
květiny. Nerozpoznáme je do té doby, než se
k nim skloníme a přičichneme. Chybí vůně, při
dotyku vadnou a jsou zranitelné. Podobné je to
s prosazováním naší vůle na úkor vůle Boží! Účinek se neprojeví často ihned. Při prosazování
naší vůle není prostor pro pokoru, pro sklonění
se před názorem druhého. Dříve nebo později se
pýcha projeví naplno. A pýcha „nevoní“, spíše
„zapáchá“ samolibostí, neomylností. To, co dává
„život“ je: láska a odpuštění; naděje a důvěra
v budoucnost pod vedením Božím; pokora, která
vede k naslouchání; podaná ruka a ochota
k pomoci; vděčnost za pochopení a gesto ke
spolupráci.
P. pf

Zastavte se na chvíli …….
Památka zesnulých, tzv. Dušičky, připadá na 2.
listopadu a je významným křesťanským náboženským svátkem věnovaným vzpomínce na blízké,
kteří již nejsou mezi námi. Tento svátek má kořeny v pohanském přesvědčení, že duše mrtvých se
vrací na hostinu se svou rodinou. Zvyk tedy navazuje na předkřesťanské tradice. Byl to svátek
všech zesnulých a součást příprav na zimu.
Katolíci věří, že ti, kteří zemřou, se nedostanou
do nebe hned, ale že musí být nejdříve očištěni
od svých hříchů. Tomu se říká „očistec“ a v souvislosti s tím se také věří tomu, že k očištění jsou
zapotřebí modlitby. Proto se v den Památky zesnulých přátelé a příbuzní modlí za duše svých
blízkých. Vzhledem k tomu, že jen málo lidí dosáhne za života dokonalosti, jeví se „očištění“
jako nezbytná podmínka k tomu, aby duše přišla
do nebe. Dušičky jsou tedy na rozdíl od svátku
Všech svatých (1. listopadu) vzpomínkou na ty,
kteří ještě nedosáhli věčné blaženosti.
Dušičky se slaví všude, ale s jinými zvyky. Zvyky a
tradice spojené s oslavou Památky zesnulých se
liší od kultury ke kultuře. Spojuje je ale společná
víra v to, že smrt nemůže nikdy snížit lásku člověka k jeho drahým, i když zemřeli. Zapálené svíčky
znamenají, že láska, naděje a radost se musí
lidem uchovat i po smrti. V České republice Dušičky spočívají v zapálení svíček, položení květin a
tichém rozjímání, v jiných zemích (zejména anglosaských) se v tento den pořádají obrovské
pikniky se spoustou jídla a cukroví, kdy rodiny
tráví celý den na hřbitově, veselí se a netruchlí.
Pravdou je, že se tímto svátkem neoslavuje smrt,
ale ctí se mrtví a něžně se na ně vzpomíná. Je to
příležitost k tomu, abychom se ohlédli za životem
našich předků a přemýšleli o smyslu a účelu naší
existence. Přesto však mohou být Dušičky obdobím, kdy nás provází nervozita a stres. Snažte se
vyvarovat napětí a zbytečnému stresu, vaše srdce vám poděkuje.
JV
Pane, dej všem zemřelým lehké odpočinutí
a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji

str. 7

Sportovní zprávy
Reporty ze zápasů
„A“ týmu

Asi ztracené body…
SK Kraslice-fotbal : FC Jiskra
Hazlov – 1:1 (0:0). PK 5:6 3.9.2017
Začátek utkání se nám povedl a svého soupeře
jsme zatlačili. Prvních 20 minut se hosté jen
těžko dostávali k naší brance. Naopak jsme to
byli my, kdo mohl jít do vedení. Ale opět se
ukázalo, jak moc se musíme nadřít kvůli alespoň
jednomu gólu. Po dvou velkých šancích měli
Nekoranec a Müller, ale nic z toho. Dočkalovi
párkrát chybělo trošku toho štěstíčka, aby
usměrnil lépe míč do branky. A byli i další šance.
No ale jak to tak bývá, hosté přečkali náš tlak a
sami mohli udeřit. Svoboda asi trošku zbytečně
fauloval a hosté zahrávali pokutový kop. Náš
brankář svou chybku však odčinil, když vyrazil
balon na břevno a o zbytek se postarali obránci.
Za nedlouho měli hosté další šanci. R.Dočkal
neodhadl dlouhý balon a ze strany poslal míč pod
vyběhnuvším Svobodou na bránu hostující
Strnad. Naštěstí rána nebyla tak důrazná a
L.Procházka s R.Dočkalem dokázali míč zastavit
ještě před brankovou čarou. To se některým
hráčům hostí nelíbilo a začali se hádat
s rozhodčím. Během 4 minut se vykartoval
Strnad a hosté šli ve 34 minutě do deseti. Do
konce poločasu už byla hra rozháraná a tak svítil
na tabuli stav 0:0.
Do druhého dějství jsme šli s tím, že strhneme
vítězství na naší stranu. Bohužel trhliny v našem
plánu se objevili záhy. Ve 48 minutě dostal
druhou žlutou kartu obránce Šalda a musel jít
také předčasně do sprch. Aby toho nebylo dost,
tak hned v 51 minutě utekl nejlepší hráč hostí
Jurky naší obraně a přízemní střelou k tyči
prostřelil Svobodu – 0:1. To byla voda na mlýn
hostí, kteří se pak zatáhli k vlastní bráně, zhruba
na 40ti metrech od brankové čáry postavili téměř
nepropustnou hráz a vyráželi k smrtícím
kontrům. Naštěstí Svoboda v naší brance držel
naše naděje. My jsme se jen těžko dostávali přes
jejich obranný val a vyložené šance jako v první
půli jsme si nevytvářeli. Měli jsme pár střel ze
střední vzdálenosti, ale nic co by hostující branku
extra ohrozilo. S našemi šancemi to postupem
času nevypadalo dobře. Naštěstí střídající Grunt
v 83 minutě minutě zatáhl balon po levé straně,
přesným centrem našem před brankou volného
Seidla a náš benjamínek obloučem (no balon
ideálně netrefil, co si budem povídat) překonal
brankáře a vstřelil první branku za náš A tým.
Radost byla opravdu veliká. Do konce zápasu se
už nic zvláštního nestalo a tak přišli na řadu
penalty. V prvních pěti sériích byli střelci na obou
stranách neomylní. Až v šesté přestřelil náš
Müller a hosté tak nakonec na penalty vyhráli.
Sestava: Svoboda – Procházka L, Dočkal R., Šalda
– Seidl, Procházka T., Dočkal T. (77´Hanzlík),
Berdych (56´Stěpánek), Lomoz – Müller,
Nekoranec (64´Grunt)
V Rychnově se nedařilo
SK Dolní Rychnov : SK Kraslice-fotbal – 5:2 (3:0)
9.9.2017
V dalším kole jsme zajížděli na horkou půdu
Dolního Rychnova, kde jsme v loňské sezoně
obdrželi výprask 8:3.
Bohužel ani nyní to nebylo o moc lepší. I když
úvod zápasu a pak také posledních 20 minut
patřilo našemu mužstvu. Opět jsme ale doplatili
na naše neproměňování šancí a zbytečné chyby,
které Rychnov trestal. Již během první půle si
vypracoval náskok tří branek, když se trefili
Miller, Procházka a Peterka. Když v 51 minutě
zvyšoval Vůjtěch již na 4:0, bylo to s námi na
ručník. Pak jsme se ale obdivuhodně zvedli a
během 3 minut (v 63´Salay a 66´ R.Dočkal) snížili
na 4:2. Bohužel chvíli na to zvýšil opět Vůjtěch na

5:2. I když jsme byli do konce zápasu lepším
týmem, skore se již neměnilo.
Sestava: Svoboda – Procházka L. (73´Pacek),
Dočkal R., Šalda – Seidl (71´Štěpánek), Berdych,
Lomoz, Dočkal T., Palocsányi – Nekoranec
(37´Hanzlík), Müller (37´Salay)
Zlepšený výkon ve druhé půli nám přinesl
vítězství
SK Kraslice-fotbal : TJ Sokol Chyše - 5:1 (0:1)
17.9.2017
Do tohoto domácího utkání udělal trenér
Kričfaluši několik změn. Ta nejhlavnější byla, že si
odpočinula naše brankářská jednička Svoboda a
poprvé v sezoně nastoupil v brance Hofman.
Od úvodních minut se hrál víceméně vyrovnaný
zápas. Naši hráči byli asi přeci jen více na míči,
ale povětšinou se těžko dostávali před branku
hostí. To naší obranu zaměstnával nejvíce
rychlonohý Dorňák. Největší šanci našeho celku
měl ve 25 minutě Müller, který šel sám na
brankáře, ale zbytečně si navedl balon až příliš
blízko a brankář jeho střelu vyrazil. Pak se opět
vyplnilo známé fotbalové pravidlo Nedáš –
Dostaneš, když v podstatě hned při následném
útoku hostí utekl Dorňák po pravé straně a
střelou na přední tyč nedal Hofmanovi šanci –
0:1. Do konce první půle jsme si již žádnou
vyloženou šanci nevytvořili a tak jsme v poločase
prohrávali.
Do druhé půle jsme naskočili celkem aktivně a
snažili se s výsledkem něco udělat, ale nedařila
se finální fáze a zakončení. Navíc jsme museli
být neustále obezřetní v zadu, protože rychlík
Dorňák neustále zaměstnával naší obranu. Asi
rozhodující moment zápasu přišel v 58 minutě,
když hostující Laurich zbytečně dojel bez balonu
Šaldu a po druhé žluté kartě šel do sprch. Naše
mužstvo tento moment nakoplo a hned v 59
minutě se po individuální akci ocitl sám před
brankářem T.Dočkal a levačkou rozvlnil síť – 1:1.
O tři minuty později jsme již vedli, když po
kličkované Studeníka před vápnem hostí se
dostal balon k Lomozovi, jehož střela propadla
brankáři mezi rukama za jeho záda – 2:1. A to
ještě nebylo všechno, o další dvě minuty se do
přihrávky ze strany opřel Seidl a jeho lehce
tečovaná střela skončila gólem. Hostující brankář
opět neměl čisté svědomí. Těchto pět
minut rozhodlo zápas, protože od této
chvíle bylo na hřišti v podstatě jen
jedno mužstvo a bylo pouze otázkou
času, jak vysoké skore bude. Nakonec
se ještě dvakrát trefil střídající Salay,
který proměnil samostatné úniky. Těch
branek mohlo být ještě více, ale i
z největších šancí jsme nedokázali trefit
zařízení, a tak zápas skončil naším
vítězstvím 5:1.
Sestava: Hofman – Procházka L.,
Studeník, Šalda – Seidl, Berdych
(67´Doboš), Procházka T. ©, Dočkal T.,
Palocsányi – Lomoz (79´Štěpánek),
Müller (46´Salay)
Opět ta koncovka ….
TJ Sokol Drmoul : SK Kraslice-fotbal –
4:1 (2:1) 24.9.2017
Úvod nám vyšel s vedoucím mužstvem
soutěže perfektně, když si již ve 2
minutě potáhl míč Dočkal T. a střelou
z dálky nedal brankáři šanci – 0:1.
Bohužel výhodu momentu překvapení
z obdrženého gólu jsme nedokázali
využít a domácí začali nebezpečně
kousat. Nutno podotknout, že jsme je
našimi hrubými chybami, především
v rozehrávce, dostali tzv. na koně.
Postupně se dostávali do šancí, ale
skóre se neměnilo. Na druhé straně
mohl navýšit vedení Müller, ale
brankáře neprostřelil. V 21 minutě se u

brankové čáry kolem L.Procházky obtočil útočící
Kafka, přihrál před bránu, kde byl osamocený
Šlajs, jehož náběh nezachytil T.Procházka a
domácí středopolař tak vyrovnal na 1:1. Vedení
zpět na naši stranu mohl vrátit T.Dočkal, ale po
přihrávce Lomoze mu balon lehce uskočil a střílel
vysoko nad. Prakticky vzápětí domácí z podobné
situace vstřelili branku, když nepovedenou střelu
doklepl za Svobodu Blažek – 2:1.
Do druhého poločasu jsme nastoupili velmi
aktivně a přimáčkli domácí k jejich bráně. Byl to
náš asi nejlepší poločas v dosavadním průběhu
sezony, ale bohužel jsme opět doplatili na naší
mizernou koncovku a finální fázi a také nám
chybělo trochu toho štěstíčka. Bohužel i
z velkých šancí jako měl Dočkal T., Müller nebo
Salay jsme se neprosadili a tak domácí, když už
se dostali k naší brance, trestali. V 65 minutě
prošel až do vápna ze strany Šelmek a tvrdou
střelou na přední tyč nedal Svobodovi šanci. I po
tomto gólu jsme byli nadále aktivní a snažili se
výsledek zvrátit, jenže fotbal se hraje na branky a
ty jsme nedokázali dát. Na konci utkání ještě
upravil výsledek nejlepší střelec soutěže Kafka a
tak jsme nakonec prohráli 4:1. Zá výkon se
rozhodně stydět nemusíme. Myslím, že druhá
půle se téměř blížila ideálu, který bychom chtěli
hrát, ale musíme zapracovat na proměňování
našich příležitostí.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Dočkal R., Šalda
– Seidl (83´Štěpánek), Procházka T., Lomoz,
Dočkal T., Palocsányi (83´Hanzlík) – Salay, Müller.
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Příležitost pro handicapované kteří nás podporují. Na jedné
Máte-li zdravotní handicap příp. někoho
takového v rodině, jistě víte, jak složité
může být pro takového člověka najít si
práci, kde jsou ochotni vyjít mu vstříc např.
úpravou pracovní doby či jiných specifických
podmínek, které vyžaduje jeho zdravotní
stav. Společnost Gaudium Industrialis s.r.o.
se právě o toto snaží.
Společnost Gaudium Industrialis s.r.o. byla
založena na podzim roku 2015 jako sociální
podnik. Jako takový se snaží v souladu
s principy sociálního podnikání vytvářet
pracovní podmínky mimo jiné také pro
osoby
s
nejrůznějším
zdravotním
postižením. Za necelé dva roky existence se
společnosti v její provozovně v Oloví u
Sokolova podařilo vytvořit přes 50
pracovních míst, z nichž 26 je obsazeno
právě osobami se zdravotním handicapem.
Zdravotně postižení se tu věnují převážně
drobné ruční práci, provádí montáž či různé
kontroly výrobků, ale najdete je např. i ve
skladu či v kanceláři. A Gaudium stále hledá
nové posily.
Nebylo by možné vytvářet tyto pracovní
příležitosti, pokud bychom neměli partnery,

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Turnaj v Kožlanech
Dne 15.9. – 17.9. 2017 jsme se zúčastnili
přípravného
turnaje
kategorie
U13
v Kožlanech. Turnaj byl obsazen 8 týmy,
s většinou z nich se budeme potkávat i
v nadcházející sezóně. První utkání jsme
odehráli v pátek proti týmu Tygři Praha „B“.
Jelikož se jednalo o přípravný turnaj, hledali
jsme optimální obsazení jednotlivých „pětek“.
Utkání bylo z naší strany velmi bojácné a
nedokázali jsme se prosadit, zejména v útoku
1 na 1. V sobotu ráno jsme se utkali s týmem
Karlovy Vary „A“, družstvem, které je složeno
z nejlepších hráčů BCM Sokolov a hráčů BK

straně Za celý kolektiv společnosti Gaudium
zákazníky, kteří mají o naší práci zájem a Industrialis s.r.o. Petra Hotová, jednatelka
nabídnou nám dlouhodobou spolupráci: zde (autor příspěvku) a Zbyněk Hotový, ředitel
patří
naše
velké
poděkování
zejména
společnosti
WITTE
Nejdek spol.
s r.o. a také
jejím
partnerským
firmám
WITTE Acces
Technology
s.r.o.
a
WITTE Paint
Application s.r.o. v Ostrově. Na
druhé straně jsou to pak státní
úřady, zejména Úřad práce
Karlovy Vary, Sokolov a Kraslice,
kde se setkáváme s velkou
ochotou a podporou.
Děkujeme, že tímto způsobem
pomáháte a těšíme se na další
spolupráci!

Lokomotiva Karlovy Vary. V zápase jsme měli
hodně ztrát a to zejména z přihrávek při
vyhazování ze zázemí. Jednoznačně nám zápas
ukázal, kde jsou naše rezervy a kde se musíme
zlepšovat. Třetí utkání v pořadí jsme odehráli
proti domácímu týmu DBaK Kožlany. Hráči
předvedli mnohem lepší výkon a svou
bojovností jsme dokázali držet po většinu
utkání krok. Ačkoli jsme utkání nevyhráli, bylo
pro nás důležité pro zvýšení sebevědomí. Ve
večerním zápase jsme nastoupili proti týmu
z Kladna. Po skvělé první čtvrtině jsme se ujali
vedení o cca 10 bodů. I druhá pětka dokázala
náskok navýšit a zdálo se, že vítězství máme
na dosah. Ovšem ve třetí čtvrtině jsme náskok
ztratili a utkání bylo nerozhodné. V poslední
čtvrtině nám již nestačily síly a hrubými
chybami v útoku i v obraně jsme přišli o
možnost utkání vyhrát. V neděli bylo naše
utkání na pořadu až ve 12 hodin proti

Lokomotivě Karlovy Vary „B“. Hráči toto
utkání vyhráli rozdílem třídy, výborným
herním projevem a nasazením, které bohužel
chybělo v předcházejících zápasech. Turnaj,
kde jsme nakonec obsadili 7. místo, byl pro
nás důležitou prověrkou před začátkem
sezóny,
která
začíná 30.9.2017
v
Plzni,
proti
domácímu
družstvu
DBaK
Plzeň.
Lucie
Peršínová
byla
oceněna
jako
nejlepší
střelec
trestných
hodů.
Ještě
jednou
gratulujeme.
Z. Brantl
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Ze života křesťanů
„Věřte, že jsem v Otci a Otec ve mně…aspoň
skrze ty skutky věřte…“ (Ježíš)
Říká se, že je mnoho různých cest k Bohu. Kdyby
toto tvrzení bylo pravdou, pak by byl Ježíš tím
největším lhářem a podvodníkem v historii
lidstva, protože ON říká: „Já jsem ta cesta i
pravda i život. Žádný nepřichází k Otci (Bohu) než
skrze mne“. Celé evangelium Jana, které je
výrazně odlišné od prvních tří takzvaných
synoptických, nás uvádí do tajemství sjednocení
Boha Otce a syna Ježíše společně se všemi, kteří
v Něj uvěřili a učí se pod Jeho vedením žít.
Dnešní doba plná náboženských směrů, cest,
hnutí , vlastních pravd, laických i vědeckých
přesvědčení…doslova kvasí jednu „pravdu“ za
druhou, které se hloupě navzájem
popírají. Zdánlivě jsou na tom
nejlépe
nevěřící
Tomášové
s výrokem: „Co nevidím a na co si
nesáhnu, …nebo to, co není
vědecky
prokázáno,
tomu
nevěřím…“. A tak nezbývá, než
sáhnout nejlépe do vlastních
zkušeností s Bohem a odkrýt Jeho
skutky v milionech těch, kteří s ním
denně chodí. Do tohoto zpravodaje
si dovolím napsat jen jeden Ježíšův
skutek a to velmi stručně, který
jsme si při nedělní Bohoslužbě na
konci září v misijní skupince
v Kraslicích připomenuli.
Před více jak 30 lety, v době mé
nikotinové, alkoholové a drogové
závislosti, jsem již byl v tak
zoufalém stavu, že jsem se 2x
pokusil odejít dobrovolně ze života.
Pokus o sebevraždu se nezdařil a
zpráva o mém zvráceném životě se
roznesla i přes psychiatrii a policii
po celém kraji. „Zázračným“
způsobem se ale dostala do malé
skupinky věřících v Kraslicích,
kterým jsem nebyl tak odpuzující
jako ostatním, a tak se za mě cca
rok modlili a při občasné návštěvě
mě vedli k tomu, abych hledal
naději a záchranu pro sebe a svou
rodinu u Boha. No a to mi bylo, jako
většině ateistů, k smrti odporné.
Ale když jsem zjistil, že moje
náctiletá dcera podlehla stejnému
zhoubnému návyku přes drogy,
přemýšlel jsem jak jí zachránit.
Nefungovaly žádné metody a přijal
jsem myšlenku, že to s tím
nabízeným Bohem přeci jenom
zkusím…a vyšlo to!!! Dne 24. září
1987 v Radlické ulici v Praze, jsem
v 17:15-30 hodin vydal svůj život do
rukou Ježíše. Ze dne na den, lépe
z hodiny na hodinu, jsem byl
totálně zbaven všech zhoubných
závislostí . Od té doby se s Ním
učím žít a i přes mé „běžné“ lidské
nedostatky, i přes katastrofální
okolnosti v dnešním světě, jsem
společně se svými blízkými šťastný.
Ani myšlenkou si nepřivlastňuji
nějaké své přičinění k vysvobození
nebo ke změně mého charakteru.
Ale to odporné co ve mně mnoho
let bylo, to co se nepodařilo
odstranit a ani o špetku zmírnit
psychiatrům, bachařům, soudcům,
uvědomělým přátelům, prostě
nikomu, to se podařilo během pár
minut Ježíši. Jemu jsem odevzdal
s důvěrou a s nadějí svůj život ve
víře, že ON může!! V tu dobu jsem

neznal Bibli a nechodil nikam do církve, jen jsem
přijal pozvání na evangelizační setkání kde jsem
slyšel prvně mnoho o Ježíši a jeho skutcích na
vlastní uši. Mé rozhodnutí absolvovat během
týdne čtyři
tato setkání
v zpč. kraji,
vzbudilo
obrovský
posměch a
odpor
u
všech mých
tehdejších
přátel
z
„galerky“.
Má touha
po
Bohu
ale zvítězila
a
vítězí

dodnes!
Nedávno jsme si tuto událost mého
„znovuzrození“ připomenuli na Bohoslužbě
v domácí církvi v Kraslicích, oslavou 30.
duchovních narozenin, společně s moji ženou
Aničkou, která vydala svůj život Ježíši dva dny po
mně. Díky tomuto Božímu skutku, své životy
odevzdalo Bohu již mnoho desítek lidí, o kterých
víme, včetně mých nejbližších, ale jistě i mnoho o
kterých ještě nevíme. Mnozí na tom byli stejně
jako já, dokonce někteří mnohonásobně hůře.
Proto nepochybujeme o nadpřirozené moci
Všemohoucího a o jeho nadpřirozených skutcích,
které mohou změnit, zachránit a dát nový život.
Díky Bohu!
František Hanzlíček

Inzerce
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu!
Stáří 14- 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej : 31. října 2017
Kraslice – u autobus. nádraží – 15.50 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.601576270, 728605840
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Září bylo pro Odbor sociálních věcí a
zdravotnictví Městského úřadu Kraslice
opravdu nabitým měsícem. V úterý 5. září
jsme zahájili kurz sebeobrany pro ženy.
Postupně se do něj přihlásilo celkem 29 žen,
které si pod vedením lektora Václava Šimka
v 15 lekcích osvojí základní techniky
bojového umění Krav Maga. Kurz probíhá
v kulturním domě každé úterý v podvečer a
byl uhrazen z prostředků vyčleněných pro
prevenci kriminality Města Kraslice.

se psem. Žáci kraslické Základní umělecké
školy zatančili pod vedením Ing. Reginy
Rokové a zazpívali pod vedením Mgr. Ivety
Poslední. Všem poskytovatelům sociálních
služeb a jejich klientům, kteří se zúčastnili
aktivně, velmi děkujeme. Náš dík patří také
v neposlední řadě i řediteli Městské
knihovny Kraslice panu Mgr. Petru
Fridrichovi a zaměstnancům kulturního
domu za poskytnutí zázemí. Velkou zásluhu
na chodu celé akce měl pan Marcel Krupka,
který celý program ozvučil
a rovněž pan Milan
Klobušický,
který
se
postaral o občerstvení.
V pondělí 25. září proběhl
seminář na téma Školní
násilí pod taktovkou Mgr.
Michaely
Veselé.
Ve
velkém sále Kulturního
domu Kraslice se sešlo
téměř 70 posluchačů. Mgr.
Veselá svým originálním
přednesem pojmenovala
problémy
týkající
se
Největší akcí, kterou jsme v měsíci září daného tématu a vysvětlila způsoby, jak je
uspořádali, bylo setkání poskytovatelů řešit. Protože se tento seminář setkal
sociálních služeb a veřejnosti, nazvané Den
pomoci a bezpečí. Toto setkání proběhlo ve
středu 6. září ve velkém sále Kulturního
domu v Kraslicích. Postupně zde
odprezentovalo svou činnost celkem 15
poskytovatelů, kteří zde nebyli jen přítomni,
ale svou činnost všem přítomným přiblížili
v krátkém vstupu a klienti některých z nich
také sami vystoupili. Bylo též možné
zakoupit
výrobky
vytvořené
hendikepovanými
spoluobčany
v chráněných dílnách. V rámci tohoto dne s velmi pozitivním ohlasem ze strany
posluchačů, pokusíme se lektorku Mgr.
Veselou pozvat do Kraslic na další seminář
zaměřený např. na komunikaci škol se
zákonnými zástupci v roce 2019. Jak nám
sama oznámila, společnost Společně
k bezpečí, kterou zastupuje, má již termíny
pro rok 2018 plně obsazené.
Poslední aktivitou zářijového měsíce byla
Hra o drogách, uspořádaná s obecně
prospěšnou
společností
KOTEC ze
Sokolova
pro
žáky
byl připraven i bohatý doprovodný deváté
program, ať už v podobě pohádky, kterou třídy
zahráli žáci 2. třídy ZŠ Dukelská v Kraslicích, Základní
vystoupení kouzelníka, nebo ukázky tance školy
Dukelská
v Kraslicích. Jejím cílem bylo varovat děti
před následkem užívání návykových látek.
Na čtyřech stanovištích se dozvěděly nejen
to, co návykové látky způsobují, ale
vyzkoušely si i různé způsoby, jak nabízenou
návykovou látku odmítnout. V měsíci říjnu
proběhne tato aktivita na základní škole
v ulici Havlíčkova v Kraslicích.
Josef Chlouba a Ing. Denisa Dubšová
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MěÚ informuje

Název projektu: Kraslice –
bezbariérové komunikace pro
pěší
Číslo projektu:
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000922

Příjemce dotace: Město Kraslice
Stručný popis projektu:
Projekt se skládá ze 4 stavebních akcí:
Kraslice – 1. výstavba, rekonstrukce a
statické zabezpečení chodníku pro pěší ul.
Kpt. Jaroše v Kraslicích.
2. Rekonstrukce chodníku ul. Kpt. Jaroše,
k.ú. Kraslice
3. Kraslice – rekonstrukce chodníku v ul.
Havlíčkova
4. Prodloužení chodníku pro pěší –
Wolkerova ul. Kraslice
Projekt je rozdělen do 2 etap, ukončení
fyzické realizace projektu se předpokládá
v srpnu 2018.
Cíle projektu:
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti
dopravy
a
zlepšení
bezbariérovosti
komunikací pro pěší v Kraslicích podél
frekventovaných vozovek. Dílčím cílem je
také zajištění přístupu k železniční stanici a
dále k několika autobusovým zastávkám.
Výsledky projektu:
Výsledkem budou rekonstruované nebo
nově vybudované bezbariérové chodníky
na 4 úsecích v Kraslicích.
Na projekt je poskytována finanční podpora
z Evropské unie.
Bc. Kateřina Gajdová, odbor rozvoje a
správy majetku města

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. října 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Říjnové číslo vychází 13. října 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.

str. 12

ZŠ Dukelská

Všem se kalendář moc povedl, teď už jen každý
den měnit aktuální informace.
Září se nám opravdu báječně rozjelo a to Za 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová
především Diana Čermáková s Bárou Furišovou a
doslova.
starší spolužáci z 8.B a 7.A, kteří pro nás toto
Výukový program Mravenci
dopoledne připravili.
Když jsme s dětmi dne 20. 9. vyráželi na dopravní
hřiště v Karlových Varech, děti čekaly na strohé Dnes jsme se na chvíli stali mravenci a poznávali
Mgr. Šárka Kuzebauchová
poučky, značky, co znají, a sezení u videa, které jejich život v mraveništi. Pozorovali jsme tělo
PODZIMNÍ
OPÉKÁNÍ
je prý má naučit jezdit správně na kole.
mravence pod mikroskopem. Hledali jsme se
Jak velké bylo jejich překvapení, když místo téhle podle čichu, dorozumívali se ťukáním tykadel.
ve školní družině
nudy, mohly na interaktivní tabuli určovat, které Přenášeli jsme larvy do našeho mraveniště, Jako
již
auto pojede jako první, jestli cyklista může nebo schovávali jsme se před ptáky, aby nás nesezobli. tradičně
nemůže vyjet do křižovatky a hlavně říct pěkně Nakonec jsme si zazpívali mravenčí písničku. Byl každý rok,
nahlas, podle jakých pravidel to vlastně všechno to velmi zajímavý den.
koncem
má být.
Žáci 3. A a Mgr. J.Horvátová září,
Na závěr, jako ten největší bonus se děti také
opékáme
Výstava v muzeu
staly součástí silničního provozu na krásném
s dětmi ze
Místo
dopravním hřišti a to teprve začala ta správná
školní
sportovního
akce.
družiny
dne
jsme
letos
A jak jim to šlo??? No…….nešlo, ale vše se
špekáčky,
vyrazili
do
naučíme, nejsme tam přeci naposledy.
chleba
muzea.
tř. učitelka 4. A - Monika Vaňátková
nebo
V
Sokolově třeba jen
Zámek Bečov
pořádají často rohlík.
nové výstavy.
Jeli jsme do Bečova na krásný zámek. Oblékli
Tentokrát jsme K rozdělání ohně je potřeba suché klestí, které
jsme si kostýmy rytířů a princezen.
Paní
zhlédli výstavu nasbíráme v našem družinovém lesíku - s jeho
průvodkyně nám vyprávěla o svatých a relikviáři
Loutky a 2. sv. sběrem děti rády pomáhají. Pod naším dohledem
sv. Maura. Podle příběhu jsme skládali svůj
válka.
Tradiční
loutky
vyřezávané
ze dřeva a pomáhají děti s ohništěm a pak nastává pro
relikviář. Nakonec jsme si prohlédli pravý vzácný
maňásci by se sice asi líbili mladším dětem, ale i všechny báječný okamžik- začínáme opékat.
relikviář
sv. Maura.
Pro některé je to leckdy opravdu zážitek, protože
Po návštěvě zámku jsme šli do botanické my jsme takové loutky ještě neviděli. Nejvíce se opékají úplně poprvé….
nám
zalíbila
loutka
Sumce.
zahrady. Šli jsme přes bažiny, viděli různé
Děkujeme všem rodičům za vzornou přípravu
zajímavé stromy např. korkovník. Pak jsme si O 2. sv. válce již toho víme dost, ale přeci jen špekáčků a chlebů na opékání.
vidět
předměty,
které
byly
nalezeny
na
území
opekli buřty a hráli si na hřišti.
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD
Karlovarského kraje, je zajímavé. Mohli jsme
Náš rytířský den se povedl.
vidět
zbraně,
přilby,
uniformy,
odznaky
atd.
PODZIMNÍ RADOVÁNKY
Žáci 3. A -S. Malá, D. Janka, K. Ksandrová, J. Míka
Po cestě zpátky nás přepadl hlad, takže kebab na
ve školní družině
nádraží nás zachránil a mohli jsme odcestovat
zpátky do Kraslic. Mgr. Michaela Jiroušková
Začátek
školního roku
PRŮKAZ CYKLISTY
je pro všechny
Abychom získali průkaz cyklisty, museli jsme děti náročný, a
zvládnout nejen teoretickou část dopravní proto se ve
výchovy, ale i tu praktickou. Zjistili jsme, že jezdit školní družině
na kole a dodržovat předpisy je náročné a že je snažíme tento
to také zábava. Dát přednost, včas ukázat, start
dětem
odbočit na správnou stranu - nad tím vším jsme usnadnit
museli přemýšlet v poměrně krátkém čase a aktivitami
hlavně se správně rozhodnout. Průkaz nakonec probíhajícími
získali pouze čtyři z nás – Miroslava Sýkorová, Jan venku na družinové zahradě , pokud počasí
Brossmann, Dominik Houdek a Šimon Hruška. A dovolí.
my ostatní, pokud budeme chtít, si můžeme Děti si rády staví na písku, hrají např. florbal, ale
průkaz cyklisty dodatečně udělat.
také ochotně pomáhají s hrabáním padajícího
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč 5.B
listí. Následující fotografie jsou toho důkazem….
DEN OCHRANY A BEZPEČÍ
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD
V prvních dnech školního roku jsme byli pozváni
na Den ochrany a bezpečí, kde byl připraven
program nejen pro děti. V sále KD jsme se usadili
na židle, poslechli si, jak fungují nadace pro
rodiny a děti, a užili si pohádku O šípkové
Růžence, kterou nacvičili naši mladší spolužáci. U
stolečků s rozličnými výrobky jsme utratili
spoustu penízků za krásně zdobené perníčky a
drobné maličkosti a poté nás již tlačil čas,
abychom se vrátili na oběd. Venku svítilo
sluníčko a my si užili hezké (již školní) dopoledne.
SPORTOVNÍ DEN
Mgr. Š. Kuzebauchová
A prožili jsme další sportovní den! Tentokrát
jsme cestovali po celém světě. Přebíhali jsme
ze státu do státu a z kontinentu na kontinent,
plnili úkoly, luštili kvízy, bojovali silou i
důvtipem. Malá sladká odměna zakončila
naši cestománii a velkou odměnu si zasloužili

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Kalendář na suchý zip
Kalendář, který by nám vydržel celý rok, a
nemuseli
bychom
otáčet
stránky?
Stačil nám jeden list papíru, názvy dnů, měsíců,
obrázky
ročních
období,
suchý
zip
a samozřejmě šikovné ruce malých druháčků.

