zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
V městských sadech se
budovalo

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
během posledního měsíce došlo k řadě událostí, z nichž
tou asi nejdramatičtější byl větrný orkán, který zasáhl
celou naši republiku a svou výraznou stopu zanechal
také na Kraslicku. Pojišťovny doposud sčítají škody a
lidé obnovují, co přírodní živel poničil. Dnes je však už
jisté, že např. v lesích v majetku města Kraslice půjdou
škody do miliónů.
Rád bych proto svého úvodního slova tentokrát využil
k poděkování všem,
kteří se svým nasazením
snažili zmírňovat škody
a pomáhali odstraňovat
následky.
Toto
poděkování
patří
především hasičům – ať
už těm „státním“ tak i
„dobrovolným“.
Příslušníci obou těchto
složek měli vskutku
napilno a bez jejich
pomoci bychom se
nejspíše neobešli. Hasiči
pomáhali
obnovit
průjezd na celé řadě
komunikací ať místních
či krajských, odklízeli
padlé stromy nejen na
cestách,
ale
také
například
pomáhali
s odstraňováním polomů na domech a zahradách.
Občas to byla práce velmi nebezpečná, avšak vždy
zodpovědná a namáhavá. Poděkování patří také všem
ostatním organizacím i dobrovolníkům, kteří
přispěchali na pomoc a přiložili ruku k dílu. Díky této
pomoci se podařilo situaci zvládnout a vše se naštěstí
obešlo beze ztrát na lidských životech. Ty materiální
sice jsou značné, ale věřím a doufám, že budou rovněž
postupně odstraněny.
Děkuji také starostům sousedních měst, kteří nabídli
svou pomoc ke zvládnutí mimořádné situace, zejména
pak svému kolegovi ze Sokolova panu Janu Pickovi.
Hoši, díky vám!
Roman Kotilínek, starosta

Rozsvícení stromu
bude 25. 11.
na nám. TGM
od 12 h stánky a
zpřístupnění kostela pro
veřejnost,
od 18 h rozsvícení
Připraven bude adventní
program

Nové sociální zázemí za milion korun
budou mít k dispozici návštěvníci
kulturních pořadů v městských sadech v
Kraslicích.
Město
nedaleko
pódia
vybudovalo pevnou dlážděnou plochu s
přívodem vody a kanalizací. Na ní bude
během akcí instalovaný speciální přívěs se
sociálním zařízením. Po skončení události
jej technické služby zase odvezou.
"Výstavbu sice provázely potíže a kvůli
povaze horniny, do které bylo pokládáno
potrubí došlo ke zpoždění předání stavby,
ale už máme hotovo," informoval starosta
Kraslic Roman Kotilínek. "Také stavba
speciálního přívěsu se sociálním zařízením
se pozdržela. Dodávající firma měla prý
potíže s nedostatkem pracovníků. Letos
tedy zařízení do provozu neuvedeme, ale
příští rok už v sadech důstojné zázemí
bude. Mobilní verzi jsme zvolili proto, aby
se stavba nestala cílem útoků vandalů.
Městské sady jsou přeci jen mimo
centrum města a dohled je tu
problematický."
Stavební akci i pořízení mobilního
sociálního zařízení financují Kraslice ze
svého rozpočtu.
Pavel Reichard, manažer DSMOK

Geologický průzkum na
Kraslicku
Na
vrtnou
soupravu
mohou
v
těchto dnech
narazit
návštěvníci
lesů v okolí
Kraslic
a
Bublavy.
Firma
Geomet tu
provádí
geologický
průzkum
území,
na
kterém před
staletími probíhala těžba kovů. Hlavním
zájmem je zjistit, jaké jsou v Krušných
horách zásoby wolframu, kobaltu a lithia.
"Jde o průzkum nerostného bohatství na
našem území," potvrdil starosta Kraslic
Roman Kotilínek. "Firma nás požádala o
vymezení zájmového území, s čímž jsme
neměli problém. Geologové zjišťují
současný stav a provádějí rešerše z
historických důlních děl, aby zjistili, jaká je
možnost případně získat nějaké kovy
moderními metodami. To, že se tu
provádějí sondy ale vůbec neznamená, že
dojde k nějaké těžbě. Koneckonců od
průzkumu k realizaci těžby je vždycky
velmi dlouhá cesta."
Geologové vrtají do hloubky půl
kilometru. Vrtají vždy po třech metrech.

Urazit tuhle vzdálenost trvá vrtáku
konkrétně na Zelené hoře zhruba dvacet
minut. "Ale to je jen díky tomu, že je tu
převážně břidlice a křemen," vysvětlují
geologové. "Někdy ty tři metry vrtáme i
hodinu a půl. Do šachty spouštíme vrták
volným pádem a například do tří set
padesáti metrů, ve kterých jsme teď, letí
zhruba čtvrt hodiny."
Na rudu obsahující hledané kovy měli
narazit právě v těch tři sta padesáti
metrech. "Je to tady, dokonce o deset
metrů dříve," ukazují s úsměvem
geologové. "Takže průzkum dokazuje, že
tu rudné žíly jsou. Budeme v něm ještě
pokračovat, abychom dokázali území co
nejlépe zmapovat."

Jindřichovické stromořadí
soutěží o titul Alej roku
O titul Alej roku bude letos soutěžit
rekordní
počet
stromořadí
z
Karlovarského kraje. Lidé mohou vybírat z
deseti alejí, které nominovali obyvatelé ze
všech částí kraje. Soutěž už sedmým
rokem vyhlašuje ekologický spolek Arnika.
Cílem ankety je mapovat historické aleje
staletých
stromů
nebo
zámecká
stromořadí, ale také skupiny stromů s
osobitým příběhem. Nominovat alej může
kdokoliv, jediným kritériem je pořízení a
zaslání fotografie s popisem stromořadí.
Hlasování začíná 6. listopadu a posílat
hlasy je možné do 4. prosince 2017. Více
informací a možnost hlasovat najdete na
stránkách ankety.
Jedno stromořadí reprezentuje také
Kraslicko. Najdete ho v Jindřichovicích
nedaleko zámku. Zakrývá polní cestu,
která navazuje na silnici 21047 vedoucí z
Jindřichovic do Šindelové. Je dlouhá
zhruba 760 metrů a tvoří ji několik desítek
listnatých stromů, převážně javorů. Blízko
aleje stojí Jindřichovický klen, 26 metrů
vysoký javor, který je zařazený mezi
památné stromy ČR.
Pavel Reichard, manažer DSMOK
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Ocenění
cukrářky .
průběhu
Vinobraní
v
Lokti se konala
soutěž
o
regionální
potravinu. Cenu
předsedy
komise získala
Magdalena
Kubátová,
majitelka
cukrárny
Čtyřlístek
v
Kraslicích
za
dort Malináč.
Blahopřejeme.
MUDr.Dana Záhejská

Adolf Dudek 2017
Letošní návštěva ilustrátora pana Adolfa
Dudka se uskutečnila 17. října. Dopoledne se
konaly besedy na téma kreslení pomocí
základních tvarů pro žáky 1. stupně ZŠ. Program
byl zpestřen o cestovatelskou besedu, kdy pan
Dudek přistává s letadlem v různých zemích a
kreslí s dětmi vše, co je pro danou zemi typické.
Odpolední cestovatelské besedy se zúčastnili
také mnozí rodiče, kteří v programu aktivně
vystupovali. Pan Dudek nás opět skvěle pobavil a
některé děti si odnesly jeho podpis doslova na
vlastním těle.
Marta Maštalířová

Městská knihovna

Poděkování a vzpomínka na
pana Františka Hejla .
Jeho tvůrčí aktivita nám pomáhala při propagaci
turistických akcí i akcí Spolku Krušnohorská
krajka. Co jsem neuměla, to dotvořil. Chybí
nám.
MUDr.Dana Záhejská

Napsali jste nám
Člověk v tísni,. o. p. s.-Klub Aktiv
Kraslice
Fotbalový trénink s FK Baník
Sokolov
Dne 10.10.2017 se náš klub účastnil
fotbalového tréninku na FK Baník Sokolov a to
přímo s hráči A-týmu. Klienti naší služby měli
možnost seznámit se s profesionálními
fotbalisty a zažít pod jejich vedením
plnohodnotný trénink. Mohli také využít
celkového zázemí a to včetně šaten. Během
tréninku všichni ukázali, jak kdo umí hrát fotbal
a jak umí míč ovládat. Trenéři byli velice
překvapeni z toho, že i někteří z našeho klubu
umí velice dobře pracovat s míčem. O této
kvalitě se také přesvědčil brankář A mužstva
pan Bolek, který je na hostování z Viktorie Plzeň
a byl u celého tréninku také přítomen. Právě na
tohoto brankáře si všichni mohli kopnout
několik pokutových kopů.
Po tréninku následoval seminář s vedoucími
trenéry a hráči a to přímo v tiskové místnosti
klubu. Při tomto sezení se naši klienti seznámili
s tím ,jak vypadá den fotbalisty, který hraje na
vysoké úrovni ,ale také se mohli zeptat nato ,co
je zajímalo. Během celé této akce se náš klub
seznámil s jinými organizacemi ,které byly na
tento den přizvány.
Principem tohoto setkání byla týmovost, fair
play, spolupráce, zamyšlení se nad důležitosti
vzdělání a životního uplatnění, ale také poznání
nových přátel. Pro naše klienty byla tato akce
velice přínosná a doufáme ,že se další akce
uskuteční co nejdříve. Chtěli bychom
poděkovat všem členům FK Baníku Sokolov za
úžasné přijetí a že nám věnovali. Chceme také
poděkovat těm, kteří se zásadně přičinili, že
mohla být tato akce uskutečněna.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež je
financována z rozpočtu Karlovarského kraje
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MěÚ informuje
Ještě lepší ochrana obyvatel
před povodněmi
Po uplynutí 5-ti
leté
udržitelnosti
projektu
„Digitální
povodňový plán
ORP Kraslice a
zlepšení
systému hlásné
povodňové
služby“
v
listopadu
2016 bylo třeba
provést
kompletní
aktualizaci
a
přepracování všech dokumentů digitálního
povodňového plánu obce s rozšířenou
působností Kraslice (dále jen „ORP“) včetně
povodňových plánů obcí v ORP Kraslice.
Proto začátkem letošního roku využilo
město Kraslice možnosti k získání příspěvku
z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru
životního prostředí a zemědělství na
realizaci opatření na ochranu před
povodněmi
v
územích
ohrožených
povodněmi. Tento příspěvek byl městu
Kraslice
schválen
Zastupitelstvem
Karlovarského kraje ve výši 80% celkových
nákladů, tj. 243.200,- Kč, na projekt
„Aktualizace povodňových plánů ORP
Kraslice“.
V rámci aktualizace původního Digitálního
povodňového plánu ORP Kraslice (dále jen
„dPP) a zpracování nového dPP ORP Kraslice
byla u obcí Bublava, Stříbrná, Přebuz,
Rotava, Oloví, Jindřichovice a Kraslice na
základě nového terénního šetření na
vodních tocích provedena kompletní revize
dat v Povodňovém informačním systému
(tzv. „POVIS“) a byly aktualizovány
povodňové plány. Novinkou je vytvoření
povodňových plánů vlastníků nemovitostí
v on-line databázi dPP, které zajistí lepší
ochranu obyvatel a jejich majetku před
povodněmi. Do projektu nebyla zahrnuta
obec Šindelová, která si hodlá zpracovat
vlastní digitální povodňový plán v rámci
projektu Operačního programu životního
prostředí (tzv. „OPŽP“), prostřednictvím
něhož bude mít možnost pořídit si místní
bezdrátový rozhlas.
Z důvodu zachování kontinuity zpracování a
zachování technologie dPP byl zvolen
dodavatelem Ing. Lumír Pála, který v roce
2011 prováděl terénní šetření v rámci
projektu dPP ORP Kraslice a zlepšení
systému hlásné povodňové služby“ a
v průběhu 5-ti leté udržitelnosti projektu
prováděl základní údržbu dokumentace dPP
ORP Kraslice. Dlouhodobě také pracuje na
vývoji digitálních povodňových plánů
s firmou Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., Praha.
Celkové náklady na projekt činily
304.000,00 Kč bez DPH.
Jsme rádi, že se nám podařilo ještě více
zkvalitnit prevenci v oblasti ochrany
obyvatelstva při mimořádných událostech,
zejména při povodních.
Za OKT/KŘ: Jiřina Jašová, krizový pracovník

Z jednání orgánů města
Zastupitelé se ke svému jednání sešli
26.10.2017.
Projednány byly tyto záležitosti:
- vydání obecně závazné vyhlášky o
veřejném pořádku, která kvůli zachování
právní jistoty adresátů předpisu sjednotila
do jedné původní vyhlášku s jejími
novelami,
- předložen byl návrh KMS Kraslické
městské společnosti s. r. o., aby město
Kraslice odkoupilo pozemek o výměře
téměř 17 tis. m2, který je nezbytný pro
realizaci
strategického
záměru
zabezpečení zdroje pitné vody pro
Kraslice (vybudování retenční nádrže).
Zastupitelé projednání tohoto návrhu
odložily do doby zpracování znaleckého
posudku tohoto pozemku,
- záležitosti prodejů pozemků města,
- stanovení nové výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva od 01.01.2018 v
návaznosti na schválení nařízení vlády o
výši odměn členů zastupitelstev,
- schválení peněžitých odměn členům
kontrolního výboru,
- schválení peněžitých odměn členům
finančního výboru,
- schválení programu veřejné podpory č. 1,
kterým jsou schváleny podmínky pro
podporu projektů neziskového charakteru
v oblasti sociální a zdravotní péče,
podpory rodiny, vzdělávání a vědy,
tělovýchovy a sportu, kultury, naplňování
volného času občanů, ochrany životního
prostředí,
požární
ochrany,
protidrogových
aktivit,
prevence
kriminality, podpora památkové péče, tzv.
řádná grantová výzva. Program je
zveřejněn v plné podobě na webových
stránkách města,
- schválení programu veřejné podpory č. 2,
kterým jsou stanoveny podmínky pro
podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod, tříkomorového septiku s
dalším stupněm čištění a vrtané studny.
Tento program je také zveřejněn v úplné
verzi na webových stránkách města,
- na základě žádosti Železničního spolku
Klub M131.1 byla schválena dotace ve
výši 50 tis. Kč na 23. ročník Mikulášské
jízdy, která se uskuteční 02.12.2017,
- schváleno bylo navýšení provozního
příspěvku Technickým službám města
Kraslic o 1005 tis. Kč, které jsou určeny na
platy zaměstnanců této organizace,
- schválen
byl
návrh
veřejnoprávní
smlouvy, na základě které město získá
dotaci ve výši 100 tis. Kč na realizaci
projektu „Územní studie Kraslice—střed
města“ od Karlovarského kraje,
- rozpočtová opatření,
- na základě žádosti ředitele TSMK bylo
schváleno
navýšení
příspěvku
od
zřizovatele o 99 tis. Kč na mimořádný
výdaj—únik vody a podíl na reklamačních
opravách elektroinstalace vodního prvku
ve správě příspěvkové organizace,
- schválení
střednědobého
výhledu
rozpočtu města Kraslice na roky 2018—
2022,

Radní se ke své schůzi sešli dne
18.10.2017. Projednány byly tyto
záležitosti:
- pronájmy pozemků města, zveřejnění
záměrů prodeje či pronájmu majetku
města,
- přidělení bytu čp. 625 v ul. Lipová cesta
(tzv. vstupní byt) na dobu 1 roku novému
nájemci,
- přidělení bytu čp. 148 v ul. Dukelská na
dobu 1 roku novému nájemci,
- žádosti o ukončení nájmů bytů dohodou,
- žádosti o prodloužení nájmů bytů,
- schválení soupisu víceprací na akci
„Technické řešení bezpečnosti SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice“ s tím, že dojde k navýšení
celkové ceny díla o 45,8 tis. Kč,
- schválení návrhu výzvy k podání nabídky
podlimitní veřejné zakázky na akci
„zateplení administrativní budovy TSMK a
jmenování komise pro otevírání obálek a
pro posuzování a hodnocení nabídek,
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Kraslice—rekonstrukce Školní“ a
schválení soupisu víceprací, kterým dojde
k navýšení celkové ceny díla o 93,3 tis. Kč,
- schválení Výzvy k podání nabídek včetně
zadávací dokumentace k podlimitní
veřejné zakázce na akci „Kraslice—
rozšíření kanalizace III. etapa“ a
jmenování komise pro otevírání obálek a
pro posouzení a hodnocení nabídek,
- schválení záměru zpracování projektové
dokumentace
budoucí
výstavby
dopravního hřiště,
- rozpočtová opatření,
- schválení
návrhu
na
vyřazení
nepotřebného
a
neupotřebitelného
majetku města Kraslice,
- schválení záměru podání žádosti o dotaci
„Senior Expres“ z programu vyhlášeného
Krajským úřadem Karlovarského kraje,
- schválení dohody o spolupráci mezi
Krajským sdružením MAS Karlovarského
kraje, průmyslovým podnikem AMATI—
Denak, s. r. o. a městem Kraslice na
vytvoření výstavky k prezentaci činnosti
průmyslového podniku,
- schválení dohody o finančním narovnání
na stočném za rok 2016 se společností
KMS Kraslická městská společnost s. r. o.,
na základě které bude městu vyplaceno
finanční vyrovnání ve výši 66 tis. Kč z
provozování kanalizace Hraničná, Tisová a
Zelená Hora,
- schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
na akci „Stání pro mobilní WC a přípojky
inž. sítí městských sadů Kraslice“, jehož
předmětem bude prodloužení termínu
dokončení díla do 25.10.2017.
Mimořádná schůze rady města proběhla
dne 31.10.2017. Jediným projednávaným
bodem byl protokol o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na dodávky na akci
„Vybavení dílen, centra odborné přípravy
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice“, kdy jako nejvhodnější
byla vybrána nabídka pro část zakázky číslo
dvě nabídka společnosti JP STROJE, s. r. o.
Kraslice s nabídkovou cenou 307 tis. Kč a
pro část zakázky číslo tři nabídka společnosti
JP STROJE, s. r. o. Kraslice s nabídkovou
cenou 208 tis. Kč.
red

Římskokatolická farnost
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Nemrzne, ale také není teplo. Sluníčko lenivě

Jaké to bylo o biřmování 01.10.2017 V těchto dnech jsem dostal takovýto dopis svítí, lenivě hřeje a lenivě putuje po nebeské
dráze jako z nutnosti. Listí se zřídka drží ještě
s tímto zněním:
v Kraslicích?
stromů a tichounce šelestí. Truchlivě výší se
Biskup Tomáš mne o kněžském dnu v Plzni 10.
10. zdravil slovy: „Vzpomínám na krásné
biřmování v Kraslicích!“ A jeho oči zářily. Přeji
tuto stálou radost i nám všem! Tato svátost je
posilou ve víře! V dnešní době plné zvratů,
neklidu, nenávisti, katastrof ji obzvláště
potřebujeme. Otci biskupovi (dále OB) se líbilo,
jak jsem představil ty, kteří čekali na 7 darů
Ducha sv. A co se zas líbilo nám? Rána do levého
ramene u Dominika, Petra a Pavla! A pak „jen“
pohlazení u čekatelek! To víte – je to voják! A
biřmováním se člověk stává bojovníkem Božím
(chrání církev, hájí víru, šíří pokoj a uklidňuje
emoce, respektuje vůli, rozkazy nadřízeného
v našem křesťanském životě je jím Pán, atd.).
Příjemné bylo i posezení v sále, který byl na přání
majitelky OB požehnán; před lety to bylo drogové
doupě, kde se děly hrozné věci. Majitelka vždy při
příchodu do těchto prostor měla stísněný pocit,
nebylo jí dobře. Po naší modlitbě i žehnání OB
bude vše jiné!

Naše oprava, která bude trvat několik let!
Od letošního podzimu, jak jsme již psali
v předchozím Zpravodaji, se pouštíme do opravy
interiéru kostela sv. Michaela v OLOVÍ (viz
zobrazení skutečného stavu). Z Karlovarského
kraje jsme po několik let nedostali ani haléř.
Proto letos na novou elektriku zažádáme o
dotaci pro rok 2018. Firma Soukup projektovou
dokumentaci brzy dodá. Zároveň je nutná oprava
břidlicové krytiny nad kněžištěm. Snad se najde
dobrá a ne tak drahá pokrývačská firma. V dalším
roce se snad pokusíme o opravu kazetového
stropu. Nutná je i výmalba stěn, oprava vitráží
(oken v olovu). Vzpomeňme v modlitbách, to je
naše
nejjistější
pomoc,
protože s
Boží
pomocí se
dílo
jistě
podaří!
Díky
za
tuto

ZŠ Dukelská
Zlatý kompas 6. A
V rámci výuky zeměpisu se žáci 6. A vydali na
terénní praxi po našem městě, aby si vyzkoušeli
orientaci na mapě a práci s kompasem. Žáci byli
rozděleni do pěti skupin a každá skupina pak
obdržela jeden kompas. Cílem každé skupiny
bylo získat co možná nejvíce bodů za jednotlivé
úkoly v průběhu akce. Každý žák také obdržel
vlastní mapu a pracovní list, do nichž si
zaznamenával údaje o navštívených místech.
Prvním úkolem žáků bylo pomocí kompasu určit,
jakým dalším směrem se vydají. To si v průběhu
akce několikrát vyzkoušela každá skupina. Žáci se
touto metodou, a také z doprovodného výkladu
vyučující, dozvěděli, jakým způsobem se dají učit
světové strany, a to nejen pomocí kompasu.
Každá skupina si také měla dopředu připravit
stručný popis navštívených míst a seznámit
s nimi ostatní. Žáci se tak dozvěděli něco málo o
historii ŽŠ Dukelská Kraslice 1122, Kostela Božího
Těla nebo o Stříbrném potoku.
Další zastávkou byla vývěsní tabule naučné
stezky. Jelikož se žáci s geografickými mapami a
plány letos seznamují v zeměpisu poprvé, bylo
jejich úkolem mapu prozkoumat a následně
odpovědět na vybrané otázky, jako například
o jaký druh mapy se jedná. Po splnění tohoto

Římskokatolický farní úřad v Kraslicích
V Sedlčanech 3.října 2017
Vážený pane faráři, ve Vaší farnosti jsem zažil
velmi nepříjemnou věc. Během týdne jsem si
přečetl na vývěsce u kostela ve Stříbrné, že
v sobotu od 9:15 h je zde sloužena mše sv.
s nedělní platností. V sobotu 30. září jsem tam se
svými známými dorazil před zamčený kostel.
Věřící ani kněz nikde, cedulka, dokonce i
v němčině, stále na svém místě ve vitrínce.
Nevím, proč vyvěšené údaje neodpovídají
skutečnosti. Rozhodně však tento stav není
žádnou dobrou vizitkou. Tento dopis nevyžaduje
odpověď, má být jen prosbou, abyste nahradil
takovéto falešné informace správnými. Lidé,
kteří si třeba chtějí jen kostel prohlédnout,
mohou totiž tento nepořádek vztahovat na
poměry v církvi obecně. S úctou XY.
Má odpověď v krátkosti: Vážený pane inženýre.
Omlouvám se Vám i Vašim přátelům za situaci,
ve které jste se ocitli. Dal jste sice najevo, že
nevyžadujete odpověď a že je Váš dopis
PROSBOU. Byl bych rád, kdyby těchto pár slov
bylo PODĚKOVÁNÍM za Váš pohled, který nemusí
být úplný. Předem konstatuji dvě možnosti: 1.
Jste člověk pokřtěný, který žije s církví, tzn.
v nějaké farnosti – tedy uvnitř církve. 2. Jste
člověk sice pokřtěný, ale s církví a tedy i farností
nejste v kontaktu ať z toho, či onoho důvodu. Pro
sobotu 30.09.2017 a neděli 01.10.2017 bylo
v naší farností s předstihem oznámeno, že NIKDE
nebude slavena mše svatá z důvodů biřmování,
které bylo 01.10. od 11:00 v kostele Božího Těla
v Kraslicích za účasti biskupa mons. Tomáše
Holuba z Plzně. Tato informace byla dána i na
naše web. stránky pod složkou Aktuality. Jezdím
pravidelně mnohokrát i pro 2,3 i někdy o něco
více věřících po tomto velikém na kilometry
obvodu.
Pokud si chcete dopis přečíst celý, najdete jej
pod „Aktuality“ na našich webových stránkách.
p PF

zčernalé stromy k zahalenému nebi… V mlhách
se topí les… I ta boží muka bělají se v zamlžených
polích jako pomník zhaslého života…
Němý svět… Bude prý suchá zima - říkají jedni…
Zahučely lesy - a když ty na podzim hučí, budou
prý ještě pěkné dny - říkají druzí. A už jsou tu
zimní chvíle černého smutku s hroznou ozdobou
bledé bídy.
Prázdno je a smutno. Jen ti havrani a vrány
hospodaří po kopcích, a toulajíce se kolem
černých kupek mrvy, těžce dobývají silnými
svými klovany těžce zasloužený kousek potravy.
Straky stěhují se blíž k obydlí.
A zase klid - mrtvý, velký - bez naděje, bez konce.
Vane z něho příšerný dech.
Jak zpustl les! Jak zesmutněl, zřídl! Mřížovím
černého haluzí křižují stromy svá ramena, divoké
liány lesního chmele celými provazci stahují lem
lesa a pružné větvoví lísky, plazivý břečťan jak v
strachu tiskne se k teplejší zemi, jak z
milosrdenství přikrývá zeleným cípem její
nahotu.
Pusto. Ani klevetivá sojka se neozve. Jen sýkorka
někde mrskne ocáskem a kamarádsky k hostině
volá ostatní, když někde v haluzí skrytého keře
najde ukrytý hmyz… Nohy se brodí listím - ucho
teskně naslouchá… nikde nic… Vyskočí už jen na
zimu přibarvený zajíc, veverka jako blesk mrskne
sebou po kmeni na vršek vzhůru, kde se postaví
jak opička s oříškem v úzké hubičce.
A zase ani pohnutí. Tiché prázdno jako v kostele.
Není už žádné krásy, žádné radosti na poli ani v
lese. Všecko čeká už jen, až se z nebe snese bílý
listopad.
K večeru se ochladí - páry se vznesou výš a
zatáhnou oblohu šedými, těžce nabotnalými
mraky. Setmělo se k západu. Hvězdičky jakoby si
řekly, že svítit nebudou: - nesvítí.
Připomíná mě to úsudek jednoho z mých strýců:
„To přijde sníh, nepřišel na Všechny svaté v noci
– přijde na Martina s velkou mocí. Budete vidět,
Trochu zamyšlení nad listopadem
že na Martina bude všechno bílé …..“ A budou
Je před sv. Martinem. Jako vejce vejci podobá se bílá pole, bílé střechy — bílý celý kraj.
jednomu dni den druhý. Dusivé mlhy zrána, Věřím pranostice o svatém Martinu, že jezdí na
studená záře v poledne, k večeru chlad. Vlhký bílém koni… Jen, Bože, kdyby už tu byl!
JV
prach listopadového mokra zahaluje noc.
úkolu se všichni odebrali na poslední místo
exkurze do městských sadů.
Zde měly skupiny možnost získat poslední body
do soutěže. Nejprve všichni vyslechli krátký
výklad o nadmořské výšce a výškových rozdílech
v krajině. Následně pak měli těchto nabytých
informací využít a jako horolezci se orientovat
v prostoru a správně dorazit na další stanoviště,
u kterého dostali poslední sérii bodovaných
otázek.
První dvě skupiny s celkovým nejvyšším počtem
bodů na konci hry získaly sladkou odměnu
v podobě zlatého kompasu. Smutný však
nemusel zůstat nikdo, neboť za perfektní práci si
jedničku odnesl každý.
Mgr. Kristýna Suchanová

Výukový program Včely
Dnes k nám
přijela paní
Dvořáková
a seznámila
nás blíže se
životem
včel.
Přinesla
velký
model
včely, na
kterém
jsme
pozorovali,
jaké oči má
včela, jak
vypadá její
hruď,
křídla,
končetiny i
žihadlo.
Prohlédli jsme si včelu i pod mikroskopem.
Společně jsme rozebrali úl a viděli, jak se tvoří
med v plástvích. Nakonec jsme se - jako včelky dorozumívali pohybem. Jelikož jsme byli šikovní,
paní učitelka nám upekla medové kytičky, které
nám moc chutnaly. Žáci 3. A a Mgr. J. Horvátová

str. 5

ZŠ Dukelská

Přespolní běh

Jak na louce vyrostl svetr

Den 6. října
jsme využili
jeden
z deštivých
dnů a odjeli
do Sokolova
účastnit se
přespolního
běhu. Deset
statečných
jelo
ve
složení
žákyň
a
žáků
z šestých a
sedmé třídy
naší školy.
Počasí nám tak trochu přálo a během dopoledne
nás do zad během závodu popoháněl jen
studený vítr. Než jsme se dočkali oficiálních
výsledků, zaradovali jsme se společně nad
úspěchem naší borkyně Lucie Peršínové, která
doběhla mezi skoro šedesáti účastnicemi na
druhém místě. Výsledky všech našich běžkyň a
běžců se však sčítaly, a tak jen můžeme říci, že
naše žákyně se umístily na devátém místě a že
naši chlapci doběhli v pořádku a s úsměvem.
Mgr. Brunnerová Barbora

Jaká existují vlákna? Na školním statku v Chebu
jsme se dozvěděli o zajímavých druzích vláken
živočišných i rostlinných. Pod mikroskopem jsme
pozorovali vlákno z kraba, sóji, juty, kokosu….
Nejzajímavější pro všechny bylo pozorování kukly
bource morušového, díky kterému získáváme
vlákno hedvábí. Součástí výukového programu,
který si pro nás připravila Ing. Pavla Tochorová,
byla i vlastní výroba vlákna z ovčí vlny. Vyzkoušeli
jsme si vlnu česat, příst a nakonec i tkát. Na
závěr jsme šli navštívit hospodářská zvířata,
kterým jsme přivezli něco „na zub“. My jsme
zase dostali na oplátku několik strašilek, o které
se budeme ve třídě společně starat.
Za žáky 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

Protože naše škola spolupracuje s německou
školou v Plavně a protože se schylovalo k jedné
z návštěv, vyrobili jsme pro děti dárek. Upletli
jsme jednoduché náramky, které se snad budou
všem líbit. Někdo stihl uplést dva, jiný jeden. Ale
všichni jsme se snažili, paní učitelka pletla
samozřejmě také. Příště pro nás škola v Plavně
určitě také něco přichystá, anebo nás pozve
k nim na návštěvu. Mgr. Michaela Jiroušková

Školní statek 24.10.2017

Jak se učí děti
v
Německu?
Jak
vypadá
jejich
škola?
Jejich
třída?
Učí se to, co
my?
Na tyto otázky
jsme
dostali
odpovědi po
návštěvě
Základní
Montessori
školy v Plavně.
Naše třída se
rozdělila
na
několik skupin,
které strávily
vyučovací
dopoledne s německými kamarády. Výuka byla
hravá a my jsme používali k dorozumívání vše, co
jsme znali – pár německých slovíček, angličtinu,
ruce i nohy a především široký úsměv. Spousta
her, barevných pomůcek, několik místností,
které tvořily třídu, krásné hřiště pro volný čas –
to vše nás nadchlo. Líbilo se nám, jak jsme
pracovali i jak pracovaly německé děti.
Těšíme se, až přijedou oni k nám do školy a
ukážeme jim naši výuku. I my je určitě budeme
umět ohromit.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

Dušičky ve škole
Ve škole se spí???? Hurá! Tentokrát jsme spali ve
škole, abychom společně prožili „Dušičky“.
Vybaveni
výbornou
náladou,
spacáky,
karimatkami …… a spoustou dobrot od maminek
jsme se vrhli rychle do práce. Vyrobili jsme si
„dušičkové tričko a svítilnu s duchem“. Poté jsme
se posílili dobrotami, abychom zvládli náročnou
stezku odvahy. Všichni jsme překonali svůj strach
a zdolali nástrahy nadpřirozených bytostí, které
se po cestě ukrývaly. Na důkaz jsme se podepsali
„krví“ na kouzelný pergamen. Na památku každý
z nás dostal diplom za přežití stezky odvahy. Po
tak vyčerpávající práci nás čekala odměna
v podobě krásné pohádky. Tak šup, šup do
spacáku a hajdy na kutě.
Za 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

Pracovníci Školního statku v Chebu pro nás
připravili výukový program „Mléko není jenom
mléko“. Dozvěděli jsme se, jak se mléko dojí –
což jsme si i vyzkoušeli – a jaké výrobky se
z mléka dělají. Po teorii jsme si vlastníma rukama
vyrobili sýr. Ten jsme si pak odvezli domů a
ochutnali ho. Některým sýr nechutnal, protože
děti zapomněly, že sýr je přírodní a musí si ho
ochutit solí nebo jiným kořením.
Po vyrobení sýra jsme prošli celý statek a
pozorovali jsme domácí zvířata-především krávy,
telátka a býky.
Den se nám vydařil, pracovníci statku nás chválili
za vzorné chování a pozvali nás hned i na další
výukový program.
Za žáky 2.B – Mgr. L. Botlíková

NÁVŠTĚVA SPŘÁTELENÉ ŠKOLY
V PLAVNĚ

Beseda s ilustrátorem panem
Adolfem Dudkem
Děkujeme knihovnici Martě Maštalířové, že pro
nás – žáky 2.A,B – zajistila besedu s panem
Adolfem Dudkem. Toto setkání pro nás bylo
velmi přínosné, neboť jsme zjistili, jak
jednoduché je kreslení. Pomocí geometrických
tvarů, které všichni známe, jsme nakreslili
kočičku, sluníčko,…. A navíc jsme se hodně
nasmáli. Někteří se až “za břicho popadali“,
protože pan Dudek naše výroky dokázal vtipně
komentovat. Za žáky 2.A,B – Mgr. L. Botlíková

HALLOWEEN
Co je Halloween za svátek se naše mladé obludky
dozvěděly, právě když se sešly na konci října ve
škole. U nás se tento svátek sice neslaví, ale
výuka v halloweenském duchu byla velmi
zábavná. Obludky = děti se na chvíli přenesly do
podsvětí a tajemnými náznaky a úkoly se snažily
vyluštit strašidelný příběh o nenapravitelném
Jackovi a jeho lucerně. Během výuky nikdo
hrůzou nezemřel a jakákoli podobnost
s opravdovými strašidly byla čistě náhodná.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč. 5.B

Pletli jsme náramky pro děti
v Plavně, VIII. A

VÝVOJ ROCKOVÉ HUDBY
Dne 2.10.2017 se žáci 5. až 9. ročníků ZŠ
Dukelské Kraslice zúčastnili výchovného koncertu
o vývoji rockové hudby 20. století, který se konal
v sále ZUŠ v Kraslicích. Hlavní organizátor, zpěvák
a přednášející v jedné osobě, pan Parnahaj,
hovořil o vzniku rokenrolu a dalších stylech,
zazněly skvělé písně populárních skupin, celý
koncert byl doplněn obrazovou projekcí. Na
konec někteří žáci navrhli vlastní text písně a tu
nám pak hudebníci zazpívali v rapovém podání.
Celé vystoupení se nám moc líbilo a těšíme se
opět na další.
Žáci 7.A

Exkurze na hrad Loket
Jeli jsme se třídou na výlet. Navštívili jsme hrad
Loket. Pan průvodce nás provedl hradem a
všechno nám o něm řekl. Hlavní částí hradu byla
mučírna. Po cestě zpátky jsme šli do infocentra,
ale bylo zavřeno. Výlet se mi moc líbil.
Tommy Červinka – 3. A

MŠ Barvička
Sklizeň na školní zahradě
Rok se sešel s rokem a opět nastal čas zralých
jablíček, padaného listí, sklizně zasloužených
plodů trpělivé práce. Ovocné stromy nám díky
jarním mrazíkům moc ovoce nedaly. V letošním
roce jsme společně s dětmi vysadili do záhonů
hrášek, mrkev a také cukety. O záhony jsme
pečovali a pravidelně je zalévali. Jako první jsme
si pochutnávali na hrášku. Sladkou mrkev nám
paní kuchařky přichystaly ke svačině nebo jsme si
na ní pochutnávali jen tak při hrách na zahradě.
Pravidelné zalévání velmi prospělo cuketám. Paní
kuchařky vykouzlily výbornou cuketovou
polévku. Dozrály také plody angreštu, rybízu,
arónie a borůvky – nebylo jich tolik, abychom je
mohli zavařit či jinak zpracovat, za to ale výborně
chutnaly!!! Společnými silami připravíme záhony
k odpočinku a už nás čeká podzim se svými
barvami!!
Kolektiv MŠ Barvička

Hasiči v MŠ
Dne 13.10. 2017 v dopoledních hodinách
navštívili MŠ Barvička příslušníci Hasičského
záchranného sboru Kraslice. Děti s netrpělivostí
již od rána vyhlížely hasičské auto, napínaly
sluch, aby nepropásly zvuk hasičské sirény. V 9
hodin vše vypuklo. Do brány MŠ vjíždí hasičské
auto. V první části programu povídali hasiči
dětem zajímavosti o jejich profesi. Děti si mohly
prohlédnout přilbu a vyzkoušet hasičskou výzbroj
„na tělo“. Následovala „Hasičská pohádka“. Poté
hasiči ukázali dětem vybavení auta - přilby,
hadice, kladivo, nůžky na rozstříhávání plechu a
přiměřeným způsobem jim vysvětlili, co
potřebují ke své práci. Zážitek umocnili tím, že
jim dovolili si prohlédnout auto i zevnitř. Všichni
jsme se shodli na tom, že členové hasičského
sboru jsou stateční a odvážní a hlavně jsou to
lidé na pravém místě. Za zvuku sirény jsme se
s hasiči rozloučili a plni dojmů se rozcházeli do
svých tříd. Spousta předškolních dětí si
zapamatovala dokonce i číslo 150, které je
napsáno na hasičském autě. Touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na
přípravě i realizaci tohoto dopoledne podíleli.
Poskytli dětem nevšední zážitky a dokázali je
přiměřeným způsobem jejich věku zaujmout.
Naše mateřská školka hodlá i do budoucna
pokračovat v pořádání těchto preventivních
bezpečnostních akcí, které splňují požadavky
Rámcových
vzdělávacích
programů
pro
předškolní vzdělávání – tvz. Prožitkové učení.
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Výlet na rozhledu Diana
Tentokrát jsme naše přátele z MŠ Sonnenschein
pozvali do Karlových Varů. Cesta autobusem
rychle ubíhala. Lanovka nás svezla až nad střechy
domů. Pozorovali jsme nádherně zbarvený les.
Navštívili jsme rozhlednu Diana, která byla
postavena v roce 1914. Mlha a barevně zbarvené
listí přispěly k pohádkové náladě. Všechny děti i
paní učitelky odvážně zdolaly věž a nechaly se
okouzlit klidem a romantikou tohoto místa. Po
malé svačině jsme navštívili další zajímavá místa.
Obzvlášť tiše jsme se chovali při návštěvě
Motýlího domu. Průvodkyně nám přiblížila druhy
motýlů a jejich původ i velikost (až do 20 cm).
Zvlášť zajímavým zážitkem byla návštěva motýlů
přistávajících na našich oděvech, na obličejích
dětí nebo na rukou. Děti rychle pochopily, že
budou-li potichu a pomalu se pohybovat, vybere
si motýl právě je. Různorodost jejich barev a
kuklí domeček nás též fascinovaly. Poté co jsme
bezpečnostní chodbičkou opustili Motýlí dům,
nasměřovali jsme naše kroky k Minizoo. Tam na
nás čekali poníci, kozy kamerunské, vietnamská
miniprasátka a krásný bílý páv. Coby dup jsme
sjížděli lanovkou do údolí. Šťastné a spokojené
dorazily všechny děti i paní učitelky k polednímu
zpět do svých mateřinek.
Samozřejmě jsme během cesty prodiskutovali
naši další spolupráci a klingenthálské děti se těší
na návštěvu svých kamarádů z Kraslic při naší
„Jablíčkové párty“ v listopadu a skvělé akce v
roce 2018. Obzvlášť děkujeme Pavlíně Kellerové
za podporu při komunikaci a Evropskému Fondu
budoucnosti v Praze za finanční pomoc. Tato
akce se konala s finanční podporou Českoněmeckého fondu budoucnosti.
Přejeme pěkný podzimní čas
Kolektiv mateřinky Barvička a něm.-česká
mateřinka Kinderhaus Sonnenschein

Napsali jste nám
Potravinová banka
děkuje městu
Kraslice za
podporu
Potravinová
banka
Karlovarského kraje z.s. děkuje městu
Kraslice za finanční podporu ve výši 30 000
Kč, kterou využívá na činnost letošním roce.
Díky příspěvku se může nezisková
organizace věnovat svému poslání, čímž je
boj proti hladu a proti plýtvání potravinami.
A co zajímavého se aktuálně v potravinové
bance děje? Zejména je potřeba uvést, že se
jí podařilo rozšířit centrální sklad
v Sokolově. Vedle toho pořizuje nové
vozidlo s chlazením pro přepravu
darovaných potravin.
„Automobil již máme objednaný. Dostat
bychom ho měli ještě v letošním roce. Pro
nás to bude velký vánoční dárek, který nám
značně usnadní distribuci potravin. Navíc se
nám tím i rozšíří darovaný sortiment. Nově
budeme moci brát i větší množství ovoce,
zeleniny, uzenin nebo mléčných výrobků,“
vysvětlil Hloušek potřebu nového vozidla.
Cílem potravinové banky je získávat zdarma
přebytky
produkce
zemědělského
i
potravinářského
průmyslu
nebo
neprodejné, ale poživatelné potraviny.
Navíc shromažďovat zboží při veřejných
sbírkách potravin v supermarketech či ve
školách.
„Tyto potraviny jsou pak dále bezplatně
distribuovány jiným sdružením bojujícím
proti hladu. Jedná se o neziskové či
charitativní organizace provozující například
azylové domy, noclehárny nebo domovy
pokojného stáří,“ vysvětlil ředitel s tím, že
potraviny putují také k lidem pocházející
z města Kraslice.
Peníze na provoz a vybavení získává
organizace také od dalších měst z našeho
kraje. Letos se dočkala podpory ze strany
města Chodova, Kraslic a Karlových Varů.
V minulosti finančně pomohl také
Karlovarský kraj, Cheb, Ostrov, Rotava nebo
Aš.
Potravinovou banku Karlovarského kraje
založily v roce 2015 dobročinné organizace
s dlouholetou působností v našem regionu –
Farní charity, Armáda spásy a Pomoc
v nouzi, o.p.s.
Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky
Karlovarského kraje z.s.
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Kreativní partnerství

V pátek 6.10. jsme se vydali na dlouho očekávaný
třídenní výlet na Horní hrad v rámci projektu
Kreativní partnerství. Vyrazili jsme vlakem
z Kraslic do Sokolova a následně do Ostrova nad
Ohří. Hodinové čekání jsme si zpříjemnili úkoly,
které na nás na nádraží čekaly. Pak jsme sedli do
vlaku směr Stráž nad Ohří a pěší chůzí se dostali
až na samotný Horní hrad. Spali jsme všichni
pohromadě v hradním podkroví a vařili si na
ohni. Čekal nás velice pestrý program. Po
důkladném prozkoumání hradu a seznámení se
s jeho historií jsme měli za úkol vymyslet legendu
vážící se k námi vybranému místu. Večer se
svíčkou v ruce jsme se vydali na ono tajemné
místo a vyprávěli si vzájemně vymyšlené
strašidelné příběhy. V sobotu byl pro nás
připraven pohybový workshop, kde jsme se
naučili žonglovat s různým náčiním. Odvážlivci si
pak večer vyzkoušeli i žonglování s ohněm.
Odpoledne jsme se převlékli do dobových
kostýmů a pomocí různých rekvizit sehráli scénky
vážící se k jednotlivým uměleckým směrům a
zároveň k učivu literatury. Večer jsme absolvovali
prohlídku hradu a jeho okolí v podání Pouličního
divadla Viktora Braunreitera. Sobotní večer byl
následně zakončen ohnivou show. V neděli jsme
se sice unavení, ale šťastní vrátili domů. Chtěli
bychom moc poděkovat Elišce Failové, která pro
nás tento úžasný výlet připravila.
Mgr. Jana Grussmannová a žáci 8.B

našeho projektu
vytvoříme
animovaný film, a
proto jsme si jeli
do Prahy pro
inspiraci.
V
Muzeu
Karla
Zemana
jsme
zhlédli
výstavu
spojenou s celoživotním dílem našeho
uznávaného filmového tvůrce, jehož filmové triky
proslavily českou kinematografii. Mohli jsme se
podívat na kompletní přehled Zemanovy tvorby,
zvláště pak na jeho nejzásadnější filmy Cesta do
pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil. Na výstavě
jsme procházeli malými ateliéry, vyzkoušeli jsme
létající stroj a ovládali ponorku. A mimo jiné jsme
měli možnost vidět další filmové techniky v praxi.
Když jsme všechno vyzkoušeli, přemístili jsme se
na výstavu NaFilm. Tam na nás čekala naprosto
skvěle připravená, propracovaná interaktivní
výstava, kde si děti mohly úplně všechno
vyzkoušet. Dozvěděli jsme se o základních
principech animace, o tom, jak vznikaly kreslené
filmy v Disneyho studiu a o vůbec prvních
filmových krůčcích. Natočili jsme si krátký film,
vydali jsme se na výlet vlakem přes virtuální brýle
a naši průvodci se nám snažili přiblížit technickou
podstatu filmu od základů až po nejmodernější
techniky. Výlet byl náročný, ale už se těšíme, až
si vše vyzkoušíme při tvorbě našeho filmu.
Mgr. L. Winkelhöferová

Sportovní soutěže v ŠD

Projekt 72 hodin
V rámci projektu "72 hodin", kterého se naše
školní družina zúčastňuje již čtvrtým rokem, jsme
opět pomáhali. "Pomáhám, protože chci!" je
mottem této celonárodní akce. Jedná se o 3 dny
plné dobrovolnických aktivit, které pomohou
druhým, přírodě či okolí. Tentokrát jsme pomohli
druhým i přírodě. Hrabáním listí na dětském
hřišti jsme nejenom odvedli kus práce, která za
námi byla vidět - obří hromady listí, ale pomohli
jsme také zaměstnancům OÚ, kteří v tomto
ročním období mají práce s úklidem listí
nespočetně. Odměnou nám potom všem byla
dobře odvedená práce, krásné tričko s logem
projektu, náramek a „kerovací“ nálepky. Příští
rok u této akce opět nebudeme chybět!
M. Némethová

14. hodinu.
Celý den byl plný neobvyklých zážitků a dojmů a
děti si jistě přivezly spoustu vzpomínek.
Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Hadrián
z Římsů
Dne 24.10. se
v Domě kultury
v
Kraslicích
odehrálo
divadelní
představení
Hadrián z Římsů.
Děj pojednával o zamilovaném páru, dcery rytíře
Ruměny a prostého chlapce Želmíra, jejichž láska
je ohrožena, když se otec rozhodne Ruměnu
provdat za syna svého dávného přítele. Naštěstí
má Želmír opravdového přítele, který má
v úmyslu sňatek zdržet nebo ještě lépe zrušit.
Ten se proto rozhodne najít hloupého žoldnéře,
který by měl předstírat, že je právě ženich, pro
kterého rytíř nechal poslat. Lest jim vychází do
doby, než přijede pravý šlechtický syn, poté se
všechno zamotá. Ale jak to v pohádkách bývá,
děj končí šťastně a rovnou dvojím sňatkem –
Ruměny a Želmíra a také původního ženicha
Hadriána s rytířovou sestrou. Myslím, že se
žákům představení líbilo a koukali na něj
pohádkovýma očima, jelikož bohužel v dnešní
době ,,život“ takový scénář nenapíše.
Jednoznačně se ale všichni těší na další skvělé
herecké výkony.
Velké poděkování míří Městskému úřadu
Kraslice, který pomohl s financováním
představení pro žáky 2. stupně ZŠ.
Meggie Nikaschová, 8.A

Děti ze školní družiny využily poslední teplé a
slunečné dny k zábavnému sportovnímu
odpoledni. Ve všech třech odděleních ŠD děti
porovnaly své síly při jízdě na koloběžce, v běhu
a dalších soutěžích. Každý si našel nějakou
disciplínu, ve které využil šikovnost a rychlost.
Když nám počasí bude přát, rádi si některé Krajské kolo přespolního běhu
soutěže zopakujeme.
Kolektiv ŠD
12 žáků prvního stupně vyrazilo 19. října 2017 do
Chebu na krajské kolo v přespolním běhu. Počasí
bylo trochu milosrdnější než v Sokolově –
nepršelo. Ale žádná sláva to nebyla. Skrze mlhu
mnoho vidět nebylo a závodníky nepříjemně
ovlivňovala zima. Přesto naše děti vybojovaly
velmi pěkné 4. místo.
Poděkování za úspěch naší školy patří Klaudii
Kučerové a Kristýně Lédlové ze 2.A, Kristýně
Divišové, Lukáši Račkovi a Alexandru Petešovi ze
3.A, Albertu Hlavsovi ze 3.B, Magdaleně
Müllerové a Jakubu Pouzarovi ze 4.B, Jakubu
Staňkovi a Jakubu Vyletovi z 5.A a Amelii
Divadlo Kapsa Andělská Hora Vopičkové a Nataly Fischer z 5.B .
Mgr. J. Trnková
Pohádky ze zahrádky
„Bylo to o tom, jak rejsek Hejsek rozhádal ty, co
bydleli na zahrádce, s těmi, co bydleli v lese.
Hádali se, kde je krásněji. Nakonec jim stejně
Péťa Zahrádka řekl, že je hezky všude. Líbilo se
mi to. Bylo to legrační.“ Sára Červenková, 4. B
Za příspěvek na environmetální představení děkujeme
Městu Kraslice a Karlovarskému kraji.

Exkurze v rámci projektu

V rámci projektu Kreativní partnerství vyjely třídy
4. A a 4. B v pondělí 16. 10. 2017 do Prahy. Cílem
bylo zúčastnit se interaktivního tanečního
představení Karneval zvířat v divadle Ponec a
následně
ve zbývajícím
čase navštívit
Staroměstské náměstí. Divadelní
představení bylo velmi zajímavé,
protože propojovalo pohyb, tanec,
hudbu, ticho, světlo i stín a děti byly
přímými účastníky představení.
Něco podobného ještě nezažily a
velmi se jim to líbilo.
V čase zbývajícím do odjezdu
Kreativní partnerství v 6.B
autobusu
navštívili
žáci
V rámci projektu Kreativní partnerství se třída Staroměstské náměstí, obklopené
6.B vydala do Prahy. Naším cílem bylo Muzeum historickými budovami. Obdivovali
Karla Zemana a výstava "NaFilm". Na konci zejména Orloj, který právě odbíjel

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
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zcela volnému Nguyenovi, pro kterého bylo již
snadné vstřelit branku. Naštěstí o pár minut
později byl důsledný v napadání soupeře Müller,
balon vybojoval, udělal kličku brankáři a
pohodlně vyrovnal na 1:1. Bohužel od této chvíle
do značné míry začal ovlivňovat zápas hlavní
rozhodčí. Ve 40 minutě otočil faul na našeho
bránícího hráče ve prospěch hostů a
z následného centru po rozehrání se hlavou trefil
Reitmeier a my už opět prohrávali. To bohužel
nebylo do konce poločasu vše. Ve 45 minutě
jsme ztratili míč ve středu hřiště a po následné
kolmici se řítil do našeho pokutového území
Nguyen. V souboji s bránícím Seidlem upadl a
k překvapení všech (řekl bych i samotného
útočníka) nařídil rozhodčí pokutový kop, který
s přehledem proměnil Krček. Do kabin se tak šlo
za stavu 1:3.
Po přestávce jsme zvýšili obrátky a snažili se o
vyrovnání. Tlačili jsme na našeho soupeře avšak
šance moc nepřicházeli. Vzadu jsme museli být
stále obezřetní, protože neustále hosté hrozili
z protiútoků. V 62 minutě po údajném faulu
našeho brankáře Svobody
zahrávali
přímý
volný
kop

Ženy prohrály v úvodním utkání OP s favoritkami
soutěže BK Lokomotiva Karlovy Vary 43:77
(Vopičková P. 13, Mačasová 7, Marešová 6,
Kurtinová 4, Svobodová 4, Vopičková V. 3,
Vetenglová 2, Břízová 2, Harapátová 2), po
nevydařeném výkonu prohrály i v Toužimi s TJ
Sokol 48:61 (Mačasová 14, Vopičková V. 6,
Vetenglová 6, Marešová 6, Břízová 6, Vopičková
P. 5, Harapátová 4, Kubaschová 1).
Starší minižákyně U 13 prohrály s DBaK Plzeň
28:68 a 26:58 (Peršínová 17, Tišerová 12,
Vopičková 8, Minaříková 7, Primačová 6,
Vajsejtlová 2, Turanská K. 2), s TJ Sokol Kraslice
prohrály 49:60 a v druhém utkání zvítězily po 2.
prodloužení 69:63 (Peršínová 41, Minaříková 27,
Vajsejtlová 20, Primačová 11, Tišerová 9,
Kričfalušijová 6, Elízová 4), prohrály s BK Klatovy
45:65 a 48:67 (Peršínová 24, Tišerová 21,
Minaříková 17, Vajsejtlová 15, Vetenglová 4,
Elízová 4, Pasztorová 2, Primačová 2, Turanská K.
2, Kričfalušijová 1) a podlehly i BK
Lokomotiva Karlovy Vary „A“
20:71
a
27:102
(Peršínová
16,
Nejlepší sportovec Kraslic za rok 2017
Minaříková
8, I v letošním roce vyhlašuje Komise pro sport a tělovýchovu
Vopičková 7, Tišerová
při Radě města Kraslice anketu, v níž jsou oceňováni aktivní
7, Primačová 3,
sportovci za aktuální dobré sportovní výkony v roce 2017 i
Turanská
K.
3,
funkcionáři sportovních klubů a sdružení za dlouholetou
Elízová 2, Pasztorová
práci v oblasti sportu. Své nominace můžete předkládat
1).
prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových
Mladší minižactvo U
stránkách města na podatelnu MěÚ Kraslice do
12
porazilo
BK
Lokomotiva
Karlovy
20.12.2017.
Vary 61:34 a 65:46
Ing. Iva Harapátová
(Vopičková 39, Mucha
34, Tišerová 26, Minaříková 17, Vetenglová
z hranice šestnáctky a
5, Turanská Š. 3, Kričfalušijová 2), zvítězilo i nad nastřelili tyč. Bohužel v 69 minutě musel jít
DBaK Plzeň 70:32 a 62:40 (Vopičková 40, předčasně do sprch za faul bez balonu domácí
Minaříková 27, Tišerová 24, Mucha 10, Palocsányi a tak jsme dohrávali v deseti. Kdo
Vetenglová 9, Pasztorová 8, Primačová 7, čekal, že už se zápas jen dohraje, byl na omylu.
Kričfalušijová 5, Strejček 2).
V 72 minutě se nám totiž podařilo vyrovnat. Po
Příznivce basketbalu zveme na mistrovská utkání centru Salaye se trefil Dočkal. Následně jsme
OP, která se odehrají v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ našeho soupeře opět zatlačili a šli za vyrovnáním.
Kraslice, Havlíčkova 1717. V sobotu 11.11.2017 Bohužel v největší šanci branku Dočkal přestřelil.
odehrají utkání starší minižákyně od 10:00 a Závěrečné minuty se nesly v duchu hostujícího
12:00 hod. s BK Lokomotiva zdržování a tak jsme nakonec prohráli 2:3.
Karlovy Vary „B“, ženy v 16:00 Sestava: Svoboda – Šěpánek (51´Rozsíval),
hod. vyzvou TJ Jiskra Aš. Procházka T., Šalda – Seidl, Lomoz, Dočkal T. ,
V sobotu 25.11.2017 budou Berdych (46´Balada), Palocsányi – Müller, Salay
soupeřkami starších minižákyň TJ Lomnice “B “ : SK Kraslice-fotbal – 3:2
U 13 od 10:00 a 12:00 hod.
hráčky TJ Sokol Toužim, od (3:1) - 8.10.2017
16:00 hod. odehrají ženy V dosti pozměněné sestavě se nám nevydařil
utkání s BaK Plzeň. 2.12.2017 úvod zápasu. Domácí nás zatlačili a vytvářeli si
se od 10:00 a 12:00 hod. střetne mladší brankové příležitosti. Ve 13 minutě utekl po
pravé straně domácí záložník, jeho střelu zblízka
minižactvo s BCM Sokolov.
ještě Svoboda zneškodnil, ale k odraženému
P. Poledňáková
balonu se dostal Oršula a do odkryté branky se
SK Kraslice-fotbal : TJ Baník Královské nemýlil – 1:0. O pár minut později bylo ještě hůř,
Poříčí „B“ – 2:3 (1:3) 1.10.2017
když domácí překonali náš ofsajd systém a Kníř
Zápasy s „B“ týmy mužstev hrající vyšší soutěže zvyšoval na 2:0. Snížit mohl poté kapitán
jsou vždy nevyzpytatelné, protože nikdy nevíte, Procházka,
ale
trestuhodně
minul
ve
kolik hráčů z „áčka“ dorazí. Navíc z různých stoprocentní šanci po příhře Dočkala. Bohužel ve
důvodů nemohlo k tomuto zápasu nastoupit 33 minutě zvýšil domácí Lippert již na 3:0, když
spousta našich hráčů. Chvíli jsme se dokonce potrestal špatné vyběhnutí brankáře Svobody. O
báli, abychom vůbec složili jedenáctku a na hře tři minuty později jsme se
to bohužel bylo trochu znát.
přeci jen radovali, když se
Vstup do zápasu měli rozhodně lepší hosté, kteří tentokrát již Procházka
nás zatlačili a již v 5 minutě musel Svoboda nemýlil a dorazil za
v brance vytáhnout výborný zákrok po hlavičce brankáře střelu Dočkala.
z bezprostřední blízkosti. Postupně jsme hru Druhá půle se nesla ve
vyrovnali a příležitosti byly na obou stranách. znamení našeho velkého
Bohužel Dočkal zblízka trefil pouze brankáře a o tlaku, ale opět se nám
chvíli později z hranice šestnáctky střílel těsně nedařila finální fáze. A
vedle. Na druhé straně pak musel Svoboda když už jsme se k
předvést tygří skok, aby vytáhl dalekonosnou zakončení dostali, tak
střelu. V 29 minutě už šli hosté do vedení. Díky jsme nedokázali překonat
nedůrazu našich bránících hráčů prošel přes tři výborného
brankáře
hráče hostující Dufek, který následně nahrál domácích. Snížit na rozdíl

jednoho gólu se podařilo Salayovi až 2 minuty
před koncem, když zužitkoval rychlé akce a
přihrávky Müllera. Bohužel to bylo příliš pozdě a
vyrovnat jsme už nedokázali.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Doboš,
Studeník, Štěpánek – Seidl, Procházka T., Dočkal
(75’Rozsíval), Lomoz – Balada (51’Müller), Salay

TJ Sokol Lázně Kynžvart : SK Kraslice-fotbal
– 1:3 (0:1) - 14.10.2017
V utkání s předposledním celkem soutěže se
našemu týmu hra příliš nedařila a dlouho to
vypadalo, že opět ztratíme body. Navíc ve 45
minutě domácí poslal do vedení Kuna – 1:0.
Naštěstí ve druhé půli se nám podařilo zápas
otočit, když se v 57 minutě trefil Balada, do
vedení nás poslal v 66 minutě Müller a konečnou
podobu výsledku dal v 87 minutě Dočkal.
Dovezli jsme si tak důležité tři body.
Sestava: Svoboda – Procházka L. (46´Balada),
Doboš, Studeník, Šalda – Seidl, Grunt, Dočkal ©
(87´Rozsíval), Lomoz – Müller, Štěpánek

SK Kraslice-fotbal : TJ Dynamo Krajková –
10:2 (5:0) - 22.10.2017
Utkání s Krajkovou jsou vždy dost vyhecovaná a
nevyzpytatelná. Tentokráte mělo utkání však
jednoznačný průběh.
Od úvodních minut jsme byli lepším týmem a
tentokráte se nám dařilo i skórovat. Již během
prvního poločasu jsme nasázeli soupeři pět
branek a pak už to bylo jenom o tom, s jakým
přídělem nakonec hosté odjedou. Rozhodující
moment utkání přišel asi v 31 minutě, když
hostující Maršík fauloval před prázdnou brankou
zezadu, dostal červenou kartu a nařízený
pokutový kop proměnil Dočkal. Zvyšoval tak na
3:0. I když jsme ve druhé půli trochu polevili a
nechali vstřelit hosty 2 branky, nakonec se naše
skóre vyhouplo na dvouciferný výsledek.
V utkání zazářil především zastupující kapitán
Tomáš Dočkal, který vstřelil 5 branek.
Sestava: Svoboda (46´Hofman) – Procházka L.,
Doboš, Studeník, Šalda (46´Štěpánek) – Seidl
(46´Grunt), Berdych (75´Rozsíval), Dočkal ©,
Palocsányi – Müller, Sallay (68´Balada)

Výsledkový servis
A tým:
Neděle 1. 10. 2017 Kraslice – Kr.Poříčí B 2:3 (1:3)
Neděle 8. 10. 2017 Lomnice B - Kraslice 3:2 (3:1)
Sobota 14. 10. 2017 Kynžvart - Kraslice 1:3 (1:0)
Neděle 22. 10. 2017 Kraslice - Krajková 10:2 (5:0)
Starší žáci:
Sobota 30. 9. 2017 Kraslice/Rotava - Kynšperk 1:9
(1:1)
Sobota 7. 10. 2017 Březová/Citice - Kraslice/Rotava
6:0 (2:0)
Neděle 15. 10. 2017 Lomnice - Kraslice/Rotava 1:3
(1:0)
Sobota 21. 10. 2017 Kraslice/Rotava - Habartov 1:5
(0:4)
Mladší přípravka:
Čtvrtek 28. 9. 2017 Kraslice/Rotava - Citice 2:5 (0:2)
Čtvrtek 5. 10. 2017 Kraslice/Rotava - Krajková 6:4
(5:2)
Sobota 7. 10. 2017 Kr.Poříčí - Kraslice/Rotava 4:5
(2:2) Pen. 4:5
Pátek 13. 10. 2017 Chodov - Kraslice/Rotava 0:8
(0:3)

Ze života křesťanů
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„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mně, i
kdyby zemřel, bude žít. A každý kdo žije a věří
ve mně, nezemře navěky. Věříš tomu ?“ (Ježíš)
V rozhovoru Ježíše s Martou slyšíme jasnou
výzvu k rozhodnutí, věřit nebo nevěřit tomu, co
Ježíš říká. Na jiném místě evangelia Jana to Ježíš
říká naprosto jasně. „Kdo věří ve mně, má život
věčný a na soud nepřijde…“. Tato výzva k volbě a
následné rozhodnutí, je tou nejdůležitější volbou
v životě každého člověka.
Koncem října jsme v našem národě prožili dvě
velké a dramatické události. Tou první byly volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Druhou nezapomenutelnou událostí byla silná
vichřice, která má i v době, kdy píši tento
příspěvek (koncem října), nepříjemné dozvuky.
Způsobila milionové škody, ale to nejsmutnější
je, že si vyžádala i čtyři oběti na životech.
V Kraslicích bylo polámáno mnoho
stromů v lesích, ale i v centru
města. Velké škody způsobil silný
vítr ve ski areálu na Bublavě. Ale i
v době výpadku el. proudu se našli
lidé dobré vůle a ochotně
vypomáhali sousedům, kteří mají
své kuchyňské zdroje včetně topení,
napojeny na elektřinu. Obětavost i
našich
kraslických
hasičů
a
pracovníků ČEZ si zaslouží Velkou
pochvalu. Ještě jsme se nestačili
vzpamatovat z nedávných hurikánů
a tornád, požárů a povodních
řádících skoro po celé zemi
v místech, kde máme mnozí své
blízké a v neděli 29. října jsme byli
sami svědky katastrofálního děsu
vichřice na Kraslicku, byť v menším
měřítku, než v zámoří. Vzhledem
k tomu, že mi přicházejí stále nové
zprávy ze zahraničí i z Česka, tak
jsme s naši misijní skupinkou byli
v duchu se všemi bližními, které
tyto katastrofy postihly a trávíme
více času mimo jiné i na modlitbách.
K volbám mám jen jednu myšlenku,
která nás před volbami i nyní stále
provází. Většina voličů se nechá
(nebo by se měli nechat) inspirovat
charakterem volených kandidátů,
pokud jim je charakter kandidáta
známý. Někomu postačí program,
který mají před volbami vždy
všechny strany vyšperkovaný na
„jedničku“. Velkou roli u starších
voličů hraje zažitá zkušenost již
známých kandidátních stran a
kandidátů. Díky Bohu všem, kteří se
voleb zúčastnili. Tím se dokazuje, že
většině Čechů, není náš národ zcela
lhostejný. Nevím, jak volili členové
naši misijní skupinky, ale já jsem
hledal na lídrech strany a na
jednotlivých kandidátech hlavně
jejich vztah k Bohu. A u těch, kteří i
se svými lidskými chybami byli dle
mého ověření k Bohu nejblíže, těm
jsme dali s manželkou hlas.
Archivní a pro mě stále inspirující je
přiložená fotka kazatele Ladislava
Heryána a Briana „Head“ Welsche
z festivalu OA Trutnov, kde oba
před lety sloužili. Je to velké
svědectví Boží moci při změně
charakteru člověka a obrácení se k
Bohu.
Pro
mě
to
byl
nezapomenutelný zážitek vidět a

slyšet, světovou metalovou hvězdu z Kalifornie,
který se vydal do rukou Ježíše v roce 2007, a jak
se i v době koncertu věrně modlil k našemu Pánu
Bohu. U Ládi to tak překvapující není, vždyť to je
Boží dítě od mládí a ze svého milosrdného srdce
Ladislav Heryán a Brian „Head“ Welsh

rozdává všem, kde mu otevřou dveře. Má vždy
plný kostel „U nejsvětější Trojice“ v Praze, kde
káže. Občas se s ním vídám v létě na festivalech
a dodnes jsme vděčni za jeho službu v kraslickém
„Free klubu“, kde sloužil a uvedl křesťanskou
metalovou kapelu ze Švédska „Pantokrator“. Oba
tito muži jednou stáli na křižovatce životního
rozhodnutí, stejně jako Marta před Ježíšem. Měli
stejnou volbu, tak jako měla dnes již cca jedna
mld. křesťanů. Tato volba měla a dodnes stále
má jen dvě možnosti, uvěřit nebo neuvěřit! A oni
uvěřili a dali své životy do rukou Pána Ježíše
Krista. Díky Bohu !!
S přáním Božího Pokoje, František Hanzlíček

Inzerce
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MŠ U Elektrárny
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU VE VESELÉ ŠKOLCE

Sportovní zprávy
Turnaj ve streetbalu

Dne 9.9.2017 se naši hráči
zúčastnili mezinárodního turnaje
ve streetballu 3 vs 3 McDonalds
Streetbasketball
Turnier
v
německém městě Plauen.
Turnaj byl rozdělený do kategorie
dospělých a kategorie dětí.
Vzhledem ke špatnému počasí
byla kategorie dětí přesunuta do
tělocvičny. Kategorie dětí byla dále
rozdělena do dvou skupin. První
skupinou byly děti do 10 let. V této
kategorii obsadili první dvě místa
hráči TJ Sokol Kraslice, kteří se
velmi zlepšili. Veliká gratulace.
Druhou kategorií byly děti do 14
let. Naše nejstarší trojice ve
složení Natalie Müllerová, Vanessa
Vopičková a Matěj Mucha obsadila po velkém
boji ve finále proti klukům 2. místo. 3. místo, 4.
místo a 6. místo obsadila naše další družstva ve
složení: Štěpánka Turanská, Eliška Bocková,
Tereza Pazstorová, Adéla Vetenglová, Kateřina
Křičfalušiová, Amélie Vopičková, Karolína
Minaříková, Monika Tišerová, Tereza Elízová,
Lucie Lůca Peršínová, Jitka Rohanová, Šimon
Mucha. Děkujeme D. Onofrasovi za pozvání a
těšíme se další spolupráci.
Výsledky:
U10 1. Marmots (CZ), 2. Falcons (CZ), 3. Die
Flinken (BCV), 4. Green horns (BCV)
U14 1. Homesquad Plauen, 2. Tornados (CZ), 3.
Malí sportovci
Flowers (CZ), 4. Hunger Dogs (CZ), 5. Air Jordan
Na konci měsíce září nám p. učitelka připravila 5 (BCV), 6. Nope (CZ), 7. Dirk or die (BCV), 8.
překvapení v podobě vycházky
na sportovní The jumpers (BCV)
hřiště v ulici Palackého. Moc jsme se s kamarády
Z. Brantl, BSK Tatran Kraslice
těšili. Na hřišti jsme sportovali - běhali, hráli
různé sportovní hry, pokoušeli se trefit se do
basketbalového koše. Někdy jsme se museli
hodně snažit, abychom vše zvládli. Protože jsme
ale malí šikulové, tak se nám všem dařilo. Za
odměnu nám p. učitelka dala možnost
sklouznout se na skluzavce, prolézt se
na
prolézačce, hrát si s míčem, se švihadlem.
Dokonce jsme pomalovali - vyzdobili běžeckou
dráhu křídou. Dopoledne na hřišti tak uteklo, že
se nám ani nechtělo zpátky do školky. Nakonec
jsme odcházeli spokojení, veselí a trochu i
unavení z tak pěkného zážitku. Cestou zpět jsme
si prohlíželi krásnou podzimně zbarvenou
přírodu. A pak už ,,Hurá“ na dobrý oběd.
Děti třídy Medvíďat

ZŠ Kraslice, Opletalova
Poděkování

Tak nám prázdniny utekly jako voda a je tu opět
podzim a nás čeká nový školní rok a spousta
práce. Děti přišly do školky se svými zážitky
z prázdnin, a tak se povídalo a povídalo. Přišly
také nové děti a to se neobešlo bez slziček. Ale
pomalu si všichni spolu zvykáme. Aby byl vstup
do nového školního roku veselejší, přijelo k nám
divadlo s muzikálovou pohádkou „ V korunách
stromů “. Všichni se zapojili do děje pohádky,
zpívalo se, tancovalo a také byla spousta legrace.
Moc jsme si ji užili, protože s veselou náladou,
myslí a písničkou jde všechno lépe. Všichni se
těšíme na nové zážitky, které nás čekají.
Kolektiv MŠ U Elektrárny

Dovolte
mi
touto
cestou
poděkovat
Městské
knihovně
Kraslice za nádherné
akce, kterých jsme se
mohli se žáky naší
Základní školy Kraslice,
Opletalova
ul.
zúčastnit.
Dne 17.
října 2017 jsme opět
byli součástí skvělého
programu ilustrátora
pana Adolfa Dudka,
kde žáci zábavnou formou „OBLETĚLI CELÝ
SVĚT“. A dne 24. října 2017 si pro nás paní
knihovnice Marta Maštalířová připravila
kouzelnou besedu na téma „Podzim – podzimní
tvoření“. Žáci nejprve s paní knihovnicí
charakterizovali podzim jako roční období. A
následně dostali alternativu, jak trávit čas
v sychravém počasí. Seznámili se s tak trochu
jinými knihami, které obsahují návody na
zábavné tvoření z různých materiálů.

Halloweenské učení
Dne 31. října 2017 se ve speciálních třídách
Základní školy Kraslice, Opletalova ul. konala
akce „Halloweenské učení“. První dvě hodiny
probíhaly dle rozvrhu - ale i přesto jinak, neboť
úkoly byly plné čarodějnic, dýní, pavouků a
netopýrů. Po svačině si žáci vyrobili každý svou
strašidelnou lucernu a pokreslili dýničku.
Odměnou za snahu dostali lízátkové duchy a
také mohli zhlédnout krásnou duchařskou
pohádku. Věřím, že všichni jsme si tento
čarodějnický den užili a těšíme se na další
společnou akci.
Emilie Zborníková

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. listopadu 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Listopadové číslo vychází 10. listopadu 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Agentura KOTEC – beseda o
závislostech
Slečny z agentury KOTEC navštívily naši školu a
vyzvaly nás, deváťáky, abychom se zapojili do
netradiční besedy. Při ní jsme neseděli na svých
místech, ale putovali jsme po stanovištích, kde
jsme různými formami získávali informace o
závislostech na drogách, cigaretách a alkoholu.
Takováto forma besedy nás skutečně zaujala a
děkujeme za ni.
N. Kladivová, 9.A

Kam po základní škole?
Ve čtvrtek 5. října se v prostorách ISŠTE
v Sokolově konal pátý ročník výstavy škol
Karlovarského kraje s názvem Kam po základní
škole? Kromě škol se zde představili zástupci
zaměstnavatelů, partnerů škol a Úřadu práce.
Této akce se zúčastnila i naše škola, která tak
měla možnost nabídnout žákům končících
ročníků základních škol svoje studijní obory. Jde
o učební obory nástrojař, strojní mechanik a
výrobce textilií, dále o obory maturitní –
mechanik seřizovač a mechanik instalatérských
a elektrotechnických zařízení. Svým studentům
a žákům můžeme kromě obvyklých standardů
nabídnout mimo jiné méně početné třídy a
individuální přístup. Svou účastí jsme chtěli
pomoci žákům při rozhodování o jejich
budoucnosti, osobním rozvoji a profesním
směřování.
V. Wagner

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Beseda o včelách
Navštívili
nás
manželé
Mikešovi z
nedalekého
Heřmanova
a vyprávěli
o
včeličkách a
o
medu.
Dozvěděli
jsme
se
spoustu
zajímavostí o tom, jak se žije ve včelím úle. Víme
také, že každá včelka má v úle své úkoly,
dozvěděli jsme se, jak včely přezimují a hlavně
jak vzniká a vyrábí se med. Ten jsme také
ochutnali, byl moc dobrý. Jako překvapení na
závěr pro nás všechny byl opravdový úl plný
pilných včeliček i s královnou, kterou jsme mezi
těmi všemi pilnými našli.
M. Némethová

Drakiáda
Přespolní běh – 2. stupeň
Naši žáci a žákyně se v pátek 6. října
zúčastnili okresního kola přespolního běhu v
Sokolově. Neodradilo je ani velmi chladné počasí
a nepříjemný déšť a vítr. Na trať se vrhli statečně
a bojovali, co jim síly stačily. Zvláště příjemný
pohled byl na čelo závodu starších chlapců, kde
se po celou dobu pohyboval náš Martin
Prokopec, který nakonec ve velice kvalitním
závodě obsadil pěkné čtvrté místo. Radost nám
také udělal výkon mladších hochů, kteří se jako
družstvo celkově umístili na velice slušné šesté
příčce. Výkony starších hochů a mladších dívek
pak shodně stačily na osmá místa v celkovém
pořadí škol okresu Sokolov. Žákům, kteří se
nenechali odradit špatným počasím, patří
poděkování za reprezentaci školy. Mgr. J. Kubát

Výzdoba školní jídelny
Děti z třetích tříd, které navštěvují školní družinu,
vyráběly zápichy do květináčů ve školní jídelně.
Téma bylo podzimní, a tak na nás při obědě
pokukují z květináčů veverky s oříšky, ježečci a
doplňují je krásně zbarvené listy. Přidali se i
prvňáčci, vyrobili pomocí listů krásné podzimní
stromy na nástěnku a doplnili je jablíčky a
hruškami. Děti si poté za pomoci paní
vychovatelky školní jídelnu i vyzdobily.
M. Matasová, I. Kafarová

Letošní podzimní
radovánka
proběhla
v
duchu
společného
kreslení
a
malování
s
rodiči. Společně
jsme se sešli ve
škole, kde jsme
vytvořili krásné
obrázky draků a
dráčků různými
technikami.
Nechybělo
pohoštění, šikovné maminky napekly koláč,
bábovku a dračí sušenky. Poté jsme se přesunuli
na kopec, kde někteří draci vystoupali do oblak, s
jinými si děti i dospěláci zaběhali po louce. Bylo
to krásné podzimní sluníčkové odpoledne.
M. Némethová

Beseda s ilustrátorem Adolfem
Dudkem

Přespolní běh – 1. stupeň –
okresní kolo
Ve čtvrtek 5. října 2017
se
družstvo 1. stupně ve složení
Natálie Baráková, Denis Pakosta,
Maxmilián Jiří Kladiva z 1. třídy,
Kristýna Lédlová ze 2. třídy,
Kristýna Divišová, Lukáš Račko a
Alexandr Peteš ze 3. třídy,
Magdalena Müllerová ze 4. třídy,
Nataly Fischer, Jakub Vyleta a
Jakub Staněk z 5. třídy zúčastnilo
okresního kola v přespolním běhu.
Všichni závodníci podali skvělé
výkony a v konečném pořadí, po
započtení
výsledků
všech
závodníků, dosáhli na velmi pěkné
druhé místo. Tímto umístěním si
vybojovali postup do krajského
kola.
Mgr. J. Trnková

Myslím
si,
že
tato
beseda
bude
nezapomenutelným zážitkem nejen pro děti. Pan
Dudek je člověk plný energie, kterou by mohl po
tunách rozdávat. Dětem ukazoval knihy, které
ilustroval, vyprávěl, jakým způsobem se na svou
práci připravuje. Děti zapojil do aktivit, vysvětlil
jim, že vše, co maluje, je založeno na
geometrických tvarech, tedy každý, kdo je
zvládne, je v podstatě malíř. Vše, co říkal či
ukazoval, doprovázel skvělým humorem a tím
udělal z besedy megazážitek plný smíchu.
Upřímně děkujeme Městské knihovně za
uspořádání skvělé besedy.
Za obě druhé třídy Mgr. A. Baníková

