zdarma

Z P R AV O D A J
M Ě S TA K R A S L I C
Slovo na úvod
Vážení přátelé,
je tomu již po čtvrté, co vás oslovuji s přáním
pohodového adventu. Dny, týdny i měsíce
ubíhají a opět nastává doba, která je
vhodnou příležitostí ke zvolnění běhu našeho
života a k malému zastavení. Vždyť, kdy jindy
by si měl člověk udělat čas a s láskou si
vzpomenout na své blízké při hledání toho
pravého dárku pro toho, který je jeho srdci
nejmilejší či nejbližší. A nejde přitom o to,
jak moc drahý dárek to má být, leckdy stačí
úplná drobnost a maličkost. Dost možná, že
pro leckoho je tím nejdražším dárkem
společnost toho druhého, pro někoho může
být tím nejkrásnějším dárkem i zdánlivě
obyčejný úsměv.
Přeji Vám, abychom všichni našli v adventním
čase ten správný a pravý dárek pro své
nejmilejší a nejbližší. Přeji nám, abychom se
nenechali vyvést z rovnováhy vším tím
shonem, který provází každý předvánoční
čas. Zkrátka – přeji nám všem, aby byl čas
Adventu naplněn pohádkovým kouzlem a
tajemným očekáváním zvolna přicházejících
Vánoc.
Přeji všem lidem dobré vůle krásný adventní
čas i nadcházející Vánoce.
Tedy, šťastné a veselé i vše dobré do zvolna
nadcházejícího roku 2018. Kéž je ona
„osmička“ na konci letopočtu pro nás pro
všechny poklidná.
Roman Kotilínek, starosta města Kraslice

Předvánoční výstava řemesel
Koncem listopadu
proběhla další, už
osmnáctá výstava
řemesel. Hlavní
téma
bylo
Z
pohádky
do
pohádky,
tedy
dost široké pro
všechny.
Byla
jsem zvědavá, co kdo vymyslí. Zadání tématu je
vždy kolektivní záležitost, podle návrhů na
výstavách se potom radíme na kroužku
paličkování. Školy a školky vyrobily několik
draků, princezen, víl, ale také postavičky z
večerníčků. Učňovské třídy měly spoustu
svícnů, opět daleko lepších, než před rokem, a
celou řadu plechových postaviček z večerníčků.
Textilní třída předváděla výrobu přáníček a
dárkových visaček, návštěvníci si mohli sami
vyzkoušet výrobu pod jejich vedením, což byl
velmi milý příspěvek do výstavy. Tradičně
největší zájem byl o perníčky, korálky,
háčkované hračky a papírové figurky. Vystaveny
byly také nové tvary svíček a ozdob z čajových
sáčků. Členky spolku Krušnohorská krajka
předváděly česání vlny a předení vlny na
kolovratu. Kolegyně z Německa předváděly
paličkování. Děti i dospělí si mohli prohlédnout
modely lodí z modelářského kroužku. V sobotu
dopoledne nám zpříjemnil den koncert žáků
ZUŠ. Všechny přednesené skladby byly z
pohádkových filmů, byly nádherně předvedeny.
Součástí byla i soutěž pro diváky. Měli
uhodnout, z kterého filmu předvedená skladba
je. To bylo výborné zpestření. Taneční
vystoupení dětí, malých i větších, bylo roztomilé
a povedené, jako při každé výstavě. Rodičů i
ostatních diváků bylo podstatně víc, než při
jarní výstavě. To určitě dětem zvedlo náladu a
sebevědomí. Jistě jim dělá radost, že o jejich

vystoupení mají rodiče zájem. Daleko lépe se
jim pak studuje a hraje. A paní učitelky, to je
velká zábava pozorovat je v zákulisí. Žijí s
každou předváděnou skladbou, mají z dětí
radost, hned je chválí, baví se s nimi. Výborný
přístup, není to jen studený pedagogický
doprovod. Musím opět poděkovat všem
známým za pomoc při stavbě výstavy,
Městským lesům za pomoc při výzdobě sálu,
zaměstnancům Domu kultury za pomoc při
úpravě sálu, zaměstnancům ZUŠ za ozvučení
koncertu. Neslyšela jsem žádné stížnosti.
Předvádějící řemeslníci sem rádi dojíždějí, slíbili
další účast, těší se na Motýlí rej.
MUDr. Dana Záhejská
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MěÚ informuje

Žáci střední školy budou mít
moderní dílny
Město Kraslice za finanční podpory Evropské
unie realizuje v budově bývalé průmyslové školy
projekt „Rekonstrukce a vybavení dílen, centra
odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice“, č.
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002588.
V rámci projektu
dojde
k rekonstrukci a
stavebním
úpravám
odborných
učeben a jejich
nezbytného
zázemí
(např.
WC),
zajištění
bezbariérového
přístupu
do
odborných
učeben,
vybudování
a
modernizaci
související
inženýrské sítě (kanalizace). Odborné učebny
budou také vybaveny stroji a dílenským
nábytkem, tím dojde ke zkvalitnění vzdělávání
žáků střední školy a podpoření odborného
výcviku studijních oborů strojní mechanik,
nástrojař a mechanik seřizovač.
Předpokládané výdaje na projekt jsou cca 5 mil.
Kč, s tím že dotace činí 90% způsobilých výdajů.

V září byla ukončena realizace projektu
„Zateplení objektu ul. B. Smetany čp. 1700,
Kraslice“,
reg.
č.
projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001756, který je
spolufinancován Evropskou unií – Fondem
soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního prostředí. Projekt byl zaměřen na
snížení energetické náročnosti veřejné budovy,
tj. městské ubytovny č. p. 1700 v Kraslicích,
která slouží pro krátkodobé ubytování obyvatel
v nouzi. Předmětem projektu bylo zateplení
obvodového zdiva kontaktním zateplovacím
systémem a zateplení stropních konstrukcí.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 1,7 mil.
Kč a dotace je poskytována ve výši 40%
způsobilých výdajů. Zhotovitelem stavby byla
společnost KV Realinvest s. r. o. z Karlových
Varů, projektantem a technickým dozorem
investora Ing. Helena Michálková.
Ing. Lucie Hammová,
0dbor rozvoje a správy majetku města

Kraslice – rekonstrukce ulice
Školní
V průběhu letních měsíců proběhla ve městě
celoplošná rekonstrukce ulice Školní. V rámci
rekonstrukce byla provedena úprava povrchu
vozovky a výměna povrchu chodníků. Součástí
stavby bylo také vybudování parkovišť pro
osobní vozidla, kdy vzniklo celkem 34
parkovacích míst pro osobní automobily. Stavba
si také vyžádala rekonstrukci odvodnění
komunikace a rekonstrukci stávajícího veřejného
osvětlení.
Stavbu „Kraslice – rekonstrukce ulice Školní“ pro
město Kraslice prováděla společnost SWIETELSKY
stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby
ZÁPAD, oblast Karlovy Vary.
Akce „Kraslice – rekonstrukce ulice Školní“ stála
celkem 4, 4 mil. korun včetně DPH.
Bc. Kateřina Gajdová, RaSMM

Název projektu: Zeleň napříč Kraslicemi
Registrační
číslo
projektu:
CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_015/0000198
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Evropským fondem pro regionální rozvoj
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Předmětem podpory je regenerace zeleně v k. ú.
Kraslice. V rámci realizace od podzimu 2016
do května 2017 proběhla výsadba a ošetření
dřevin a založení trávníku podél hlavní
komunikace města. Celkem bylo vysázeno 198
stromů a několik tisíc keřů.
Realizací projektu vznikne přirozená zelená osa
procházející městem od severu k jihu v délce 3,2
km. V rámci projektu bude také realizována
následná péče o vysázené dřeviny po dobu 3 let
(na podzim a na jaře).
Celkové
způsobilé
výdaje jsou cca 4 mil.
Kč, výše podpory z
fondů
Evropské
unie: 2,4 mil. Kč, tzn. 60
%.
Datum
plánovaného
ukončení projektu: 31.
5. 2020 (včetně 3-leté
následné péče).

Ulice Kapitána Jaroše
v Kraslicích je po rekonstrukci
jednosměrná
Kraslice
dokončily
rekonstrukci
ulice Kapitána
Jaroše.
Na
komunikaci,
která
spojuje
centrum města
s
nádražím,
přibyl chodník,
zúžení vozovky si ale vyžádalo úpravu provozu.
Nyní je ulice pouze jednosměrná.
„Při rekonstrukci ulice Kapitána Jaroše nám šlo
hlavně o zvýšení bezpečnosti chodců. Bohužel
profil komunikace neumožnil přidat chodník a při
tom zachovat původní šířku silnice. Rozhodli
jsme se proto raději zúžit vozovku a zavést
jednosměrný provoz,“ vysvětlil starosta Kraslic
Roman Kotilínek. „Chodník tu nebyl a citelně
chyběl. Ze sídliště Sever tudy na nádraží chodí
hodně lidí, včetně dětí. Chodci byli nucení jít po
vozovce a dostávali se tak do nebezpečí střetu
s projíždějícími vozidly.“
Rekonstrukce ulice stála téměř 4 miliony 700
tisíc korun. „Devadesát procent této částky ale
pokryla dotace,“ doplnil starosta. „Získali jsme jí
z dotačního programu Bezpečná doprava právě
kvůli řešení bezpečí chodců. Podařilo se nám
také zachovat původní více než sto let starý
povrch vozovky. Historické dlažební kostky jsme
nechali opatrně vyjmout a po dokončení prací
znovu přeskládat. To se podařilo tak dobře, že
téměř není vidět, že bylo do komunikace
zasahováno, přitom jízdní komfort se pro řidiče
značně zvýšil.“
Zkušenosti s rekonstrukcí vozovky chce město
využít. „Uvažujeme o tom, že bychom nechali
přeskládat i dlažbu kolem autobusového
terminálu,“ potvrdil Roman Kotilínek. „Po těch
mnoha letech používání, kdy tudy jezdí nejen
osobní automobily, ale hlavně autobusy se
podloží trochu pohnulo a jízda už není tak
komfortní, jak bychom si představovali.“
Pavel Reichard, manažer DSMOK
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Napsali jste nám
Staré Kraslice v obrazech
To je název knihy, jejíž
vydání schválili zastupitelé
města Kraslice na počest
100.
výročí
vzniku
samostatné
Československé republiky.
Splní-li tiskárna smluvní
slib, měla by se kniha
dostat do rukou čtenářů již
začátkem prosince 2017 a
mohla by se stát vhodným
vánočním dárkem.
Tato publikace uzavře řadu
již vydaných vlastivědných
regionálních knih Kraslická kronika, Pohledy do
historie měst a obcí Kraslicka, Kraslická čítanka a
Album
vzpomínek.
Takovéto
podrobné
zpracování své historie má jen málo obcí i měst.
Vydání dnes již vyprodané Kraslické kroniky z
roku 2006, které bylo z úsporných důvodů jen
černobílé, se snímky většinou miniaturními, mělo
velký úspěch. Během let se podařilo získat nové
další informace, dokumenty a obrazové
materiály k historii našeho města, hlavně díky
internetu. Proto vznikl nápad vydat obrazovou
publikaci, která připomene ve zkratce důležitá
období osídlení našeho regionu, vzniku města,
jeho stavebního vývoje, významných událostí,
osobností—to vše provázeno značným počtem
ilustrací—od 12. století do roku 1945.
Protože zdejší německá literatura se téměř
nezmiňuje o zdejší české menšině, bylo třeba
tuto mezeru zaplnit. Protože si připomínáme
100. výročí samostatné ČSR, kniha ukáže, jak k ní
zdejší Němci od samého začátku přistupovali.
Jejich předkové sem přicházeli od 12. století se
svolením českých panovníků, aby pod vedením
svých drobných šlechticů, ministeriálů a kláštera
Waldsassen kolonizovali prostor hraničních lesů
Českého království. To potvrdil i císař Karel IV.,
který odkoupil zpět prostor Lubského újezdu pro
své království. I Habsburkové uznávali až do roku
1918 České království a jeho hranice.
Věřím, že i tato kniha vzbudí zájem a najde své
čtenář. Rád bych poděkoval všem, kdo mi v mé
kronikářské práci i vlastivědné činnosti pomáhali.
Svůj vlastivědný archiv a dokumenty předávám
městu Kraslice.
Václav Kotěšovec

Napsali jste nám
Královské město Kraslice:
hornická minulost a
budoucnost
V deštivém podvečeru 8. listopadu uspořádal
místní Spolek Němců a přátel německé kultury v
nové aule Základní umělecké školy v Kraslicích
přednášku geologa
Dr. Petra Rojíka na
téma Královské horní
město
Kraslice:
Hornická minulost a
budoucnost. Byla to
přednáška vnímaná
všemi
smysly;
vyprávění, promítání
obrázků, výstava rud,
krušení, hraní a
zpívání hornických písní.
Nedávný předvolební boj politických stran z října
tohoto roku o křesla v parlamentu ČR vedený i o
těžbě a zpracování lithia v ČR napomohl tomu, že
se aula zaplnila - nad Kraslicemi se prý provádí
geologický průzkum!
Zárukou zájmu o přednášku byla i osobnost

přednášejícího - rodáka z Přebuzi, obyvatele
Rotavy, místního patriota a znalce prostředí,
velkého odborníka.
Dr. Petr Rojík překvapil svými elektronickými
klávesami a zpěvem hornických písní v češtině i
němčině, a to i středověkých! Písněmi provázel
přednášku v přátelské atmosféře. Nescházela ani
hornická hymna, zazpíval si ji celý sál.
S pečlivostí sobě vlastní připravil přebohatý
obrazový materiál, kterým dokládal vznik
rudných ložisek a materiál k celkové složitosti
dějin Kraslicka spjatých s osudem nerostného
bohatství od doby osídlení po současnost.
Materiál připravil ze všech možných úhlů
pohledů v míře vystačující na několik
samostatných přednášek, aniž by divák musel
opustit sál nebo město a pátrat v okolí.
Dokumenty na spojení Kraslicka s geologií a
místními nerostnými zdroji nikoho z přítomných
neponechávaly na pochybách, byly k věci.
Přednášku zajímavě proložil vzpomínkami na
celou řadu významných rodáků Kraslicka, kteří v
minulosti přispěli k historii, přírodovědě a
kultuře, na které se pozapomíná a na které by
mělo být město právem pyšné.
Nescházely ani originální záběry města a okolí s
příklady negativních i pozitivních projevů těžby
rudných ložisek, názorně dokladovaných na
současnosti.
Staré doly, různé haldy a propadliny po těžbě a
zpracování rud Kraslicka pohřbívá zdravý les
nebo stavby. Běžnému životu nepřátelské
povrchy kamení vytěženého z hlubin už
posloužily místním ekologům připravit chráněné
území.
Z Rojíkovy přednášky vyplynulo, jak žuly, fylity a
křemence pod městem a v jeho okolí posloužily
za výborný stavební materiál (stavby z nich
přežily dodnes) a jak daly život vcelku vzácným
ložiskům rud, které se postupně staly významnou
surovinovou základnou místního průmyslu.
Z těžby odstavené hydrotermální ložisko pod
svahy Tisovce a Zelené hory v Tisové bylo
zdrojem rudy obsahující měď. Ložisko obsahuje
příměsi kobaltu, stříbra, zlata a platiny.
Střediskem zpracování mědi se stalo královské
město Kraslice. Z mědi se vyrábělo červené zlato,
bronz a nakonec hudební nástroje. Kyselina
získaná v saské části ložiska posloužila k bělení
krajek.
Na přednášce nescházel výklad významu a cíle
toho času prováděného vrtného průzkumu
ložiska zastaveného dolu Helena v Tisové s
návazností na průzkum ze saské strany.
Průzkum provádí český tým geologů podniku
Golden Pet, zčásti financovaného australskou
společností Auroch Minerals. K výsledkům je
ještě dlouhá cesta.
Přispěním přednášejícího a organizace Golden
Pet k přednášce byla ukázka vzorků místních
hornin a rud přímo v místnosti auly. Každý si
mohl vystavený vzorek vzít do ruky, každý si jej
mohl potěžkat a obdivovat se kráse jejich
čerstvých výbrusů. Na schodech budovy do auly
Základní umělecké školy bylo připraveno i milé
překvapení. Vzorky hornin si mohli účastníci této
skvělé, zajímavé a podařené přednášky vzít a
odnést domů!
Zdař Bůh!
Ing. Karel Vozáb

Ze života křesťanů
„SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI
POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE.“
Radujme se, veselme se, vždyť se nám narodil
Spasitel. Ano, narodil se přibližně před dvěma
tisíci lety v Betlémě Josefovi a Marii. Narodil se
zázračně, zázračně žil, krutě zemřel a zázračně
byl třetího dne po ukřižování vzkříšen. Od Jeho
narození je zpracován „roční kalendář“, který
používá 98% lidstva. Americký astronaut, horlivý
a znovuzrozený křesťan z Apolla 15 James Irwin,
který byl pilotem lunárního modulu na Měsíci,
(tuším že on) napsal ve své knize „High Flight
Foundation“ (Výškový let) historickou větu: „Více
důležitější pro lidstvo, než vstup a přítomnost
člověka na Měsíci, je nesčíslně potřebnější
narození a vstup Ježíše Krista na Zem“. Často
tento výrok zdůrazňoval na svých besedách po
návratu z Měsíce, dokonce v roce 1990 i
v Československu v našem západočeském
regionu.
Skoro celý svět si v době Vánočních svátků
připomíná jejich smysl a původ. V tomto čase je
více než jindy, hudebních a divadelních
programů s evangelizační tématikou i
s charitativními akcemi. Díky Bohu za všechny
tyto programy a akce! A dle slov z Bible, která
oslavují radostné narození Ježíše, stojí za to
meditovat nad slovy mluvících o sesláním pokoje
lidem dobré vůle. Protože pokud je pokoj
adresován lidem dobré vůle, pak musí existovat
lidé s opačnou a nedobrou vůlí, kterým ten
nebeský pokoj adresován není. Vánoce tak
mohou být dobrým životním krokem pro
každého z nás, kdy můžeme nalézt, přijmout,
vylepšit a nebo upevnit dobrou vůli v naši duši.

Misijní skupina Církve Křesťanská
společenství prostřednictvím tohoto
zpravodaje, přeje Velké Boží požehnání
všem čtenářům a občanům města Kraslice
a Pokoj od našeho Pána Ježíše Krista do
celého života!
František Hanzlíček

Misijní skupina KS z Kraslic

Napsali jste nám
Herbstfest - oslava podzimu
V letošním roce, 16. listopadu, oslavil Spolek
Němců a přátel německé kultury v sále
Kulturního domu v Kraslicích podzim. Výbor a
mnoho dalších členů spolku v čele s předsedou
panem RNDr. Petrem Rojíkem, Ph.D připravili
důstojný průběh oslavy, které se zúčastnilo
kolem 170 návštěvníků. Byli to členové
Kulturverbandu z Kraslic, Rotavy, Bublavy, Oloví
a ze Sokolova. Mimo našich členů nás navštívilo 6
milých přátel z Neutraublingu, přátelé z Aue,
Schneebergu, z Pegnitzu a z Klingenthalu. Z
Neutraublingu přijeli naši dlouholetí dobří
přátelé sourozenci Harteisovi s manželkami a
manželé Leinovi, z Pegnitzu paní Margaretha
Michel s manželem Heinzem, z Aue nás navštívilo
18 členů krušnohorského spolu „Potok”, v čele s
panem Uwe Haasem a paní Marie Franke. Paní
Franke vyučuje ve Volkshochschule v Aue
češtinu. Přijel také pan Anton Günther Lehmann
- vnuk krušnohorského básníka a písničkáře
Antona Günthera. Svou návštěvou nás rovněž
poctili čestní hosté, starosta města Kraslice pan
Roman Kotilínek, starostka města Rotava paní Iva
Kalátová a zástupkyně Karlovarského kraje paní
Bohuslava Hajská.
Předseda našeho spolku pan Petr Rojík přivítal
přítomné s přáním, aby se všichni dobře bavili.
Poté přednesli čestní hosté zdravici a popřáli
všem přítomným
krásné Vánoce.
Zdravice
paní
Kalátové
obsahovala
několik
významných
informací
a
myšlenek, proto
si dovolím ji
citovat:
„V
březnu letošního roku jsem se s Petrem Rojíkem
zúčastnila
slavnostního
předávání
cen
„Brückenbauer / Stavitel mostů” v německém
Schönsee. Samozřejmě, že Petr není žádným
projektantem, ani nestaví železobetonové či
dřevěné konstrukce. Přesto je stavitelem mostů,
které jsou stejně důležité. Stavět mosty a cesty k
porozumění, respektovat rozdíly mezi lidmi,
diskutovat o různých tématech a hledat řešení
problémů, nedokáže každý. Petr Rojík má tento
dar v sobě, což nám již mnohokrát dokázal. Proto
jako jeden ze sedmi laureátů převzal tuto
významnou mezinárodní cenu. V Schönsee
poděkoval všem za podporu a pomoc, bez které
by toto ocenění nikdy nezískal. Na jeho slova
jsem si často vzpomněla, a proto si dovolím dnes
předat část jeho ceny (a Petr s tím bude určitě
souhlasit) vám všem, protože právě vy jste jeho
podporou a pomocí. Tím vším, co děláte, nám
dokazujete, že spolu mohou komunikovat
společně lidé navzdory náboženskému vyznání či
politické příslušnosti a je naprosto nepodstatné,
zda se mluví česky nebo německy. A za to vám
patří nejen část Petrovy ceny, ale i můj dík a
uznání”.
Po zahájení vystoupila pod vedením paní Reginy
Rokové skupina děvčátek, která předváděla
kočičí tanečky. Jejich oblečení a tance byly velmi
roztomilé, za což sklidily velký aplaus. Paní
Rokové patří
za její letité
úsilí v práci s
dětmi vřelý
dík. Některé
členky
našeho
spolku měly
narozeniny,
proto jim s
gratulací
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byly předány květiny. Na stolech byly připraveny
texty písní, aby se mohli všichni přidat ke zpěvu
členek Heimatchoru, za doprovodu pana Petra
Rojíka na akordeon. Zpěv se ozýval po celém
sále, nálada byla výborná. Z Klingenthalu
vystoupila skupina s hrou na foukací harmoniku a
se zpěvem pod vedením Jürgena Justa. Věra
Smržová, naše členka, kterou doprovázel Petr
Rojík na klávesy, dojímala svým zpěvem.
Zazpívala z operety „Země úsměvů” od Franze
Lehára dvě árie. Paní Gudrun Hölzl z Klingenthalu
přednesla báseň o podzimu. A opět přišly tančící
dívky, tentokrát ovšem už slečny, které pod
vedením paní Reginy Rokové předvedly svůj
svižný um. O další dobrou náladu se postaralo
trio hudebníků - ředitel Základní umělecké školy
v Kraslicích pan František Stůj hrál na klávesy,
pan Josef Levý na akordeon a paní Martina
Vetenglová hrála na saxofon. Publikum se
nenechalo dlouho pobízet a přidalo se tancem.
Na konci krásného odpoledne plného zážitků
ještě vystoupilo trio z Klingenthalu, které
představovaly zpěvačka Yvonne Deglau a
hudebníci Bernd Zabel a Jan Niklas Meyer.
Přednesli francouzské šansony. Yvonne má
nádherný hlas a zpívá ve stylu Edith Piaf za
doprovodu akordeonu a houslí.
Na závěr naše Soňa Šimánková poděkovala všem
přítomným za pomoc a podporu a popřála
šťastné Vánoce. Velký dík patří panu Štíchovi ze
Zbirohu, který se svými syny opět připravil
bohaté pohoštění. Také našim sponzorům, bez
kterých by se naše akce nemohly uskutečnit,
mnohokrát děkujeme. Jsou to Odbor kultury
Karlovarského kraje a Spolkové ministerstvo
vnitra v Berlíně.
Edith Vaňoučková

MŠ Barvička
Zvířátka v zimě
9. listopadu nás navštívil pan Ing. Václav Ksandr,
technik Lesů české republiky, který se zabývá
lesní pedagogikou. Pro děti si připravil besedu o
přikrmování zvířátek v zimě. Po celou dobu
besedy děti pracovaly s obrázkem krmelce a
lesních zvířátek. Dozvěděly se, co zvířátka u
krmelce mohou a co nemohou jíst, co jim škodí.
Na každém stolku leželo paroží, které si děti
mohly
prohlédnout.
Velmi
je
zaujala
vypracovaná kůže z divočáka, tu si mohly
pohladit. Na závěr besedy si děti vyměnily role.
Ptaly se, co je zajímá. Dotazů bylo dost a všechny
byly zodpovězeny. Milým překvapením byla pro
děti odměna – sladká, ale i hravá – dostaly sešity
a puzzle. Panu Ing. Ksandrovi děkujeme za velmi
zajímavé povídání.
Kolektiv MŠ Barvička

Jablíčkové párty
Naši kamarádi ze Sonnenschein v Klingenthalu
pro nás připravili velmi příjemné podzimní
dopoledne. V úvodu jsme se přivítali v prostorné
tělocvičně společnou německo-českou písní.
Poté nám kamarádi zazpívali píseň o jablíčku.
Slova jsme neznali, ale taneček k písni jsme
zvládli. Seznámili jsme se s jablíčkovou panenkou
a panáčkem. Ve třídách si pak děti samy vyráběly
panenku či panáčka z jablka. Pod rukama
vznikaly krásné postavičky. Ochutnaly jsme také
výborné jablečné chipsy. Po společných hrách
nás čekal oběd, Dopoledne uteklo jak voda. Na
zpáteční cestu se s námi vydali jablíčkové
panenky a panáčci. Děkujeme dětem i kolektivu
Sonnenschein. Tato akce se konala s finanční
podporou Česko německého fondu budoucnosti.

Dopravní abeceda
Na začátku listopadu proběhla akce „Dopravní
abeceda“, zaměřená na dopravní výchovu. Akci
pro mateřské školy zorganizovala v rámci
projektu MAP ORP Kraslice Mgr. Zuzana Odvody
z MAS Sokolovsko spolu s lektorkou PaedDr.
Lenkou Frajerovou. Seminář probíhal formou
vrstevnického vzdělávání, kdy lektorka zasvětí
starší žáky a ti pak pomáhají lektorce s předáním
dovedností předškolákům. Starší žáci z pátých
tříd ZŠ Havlíčkova ulice přišli k nám do Barvičky.
Společně se děti učily základní znalosti a
bezpečností návyky, které jsou v dnešním velkém
provozu nepostradatelné. Na stanovištích plnily
úkoly, za které dostaly drobnou odměnu. Tato
forma vzdělávání se velmi líbila jak
předškolákům, tak i starším dětem. Děkujeme
Mgr. Zuzaně Odvody za zprostředkování této
akce.
Kolektiv MŠ Barvička
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Vyhlášené grantové výzvy
Zastupitelé města Kraslice vyhlásili pro rok 2018
dvě grantové výzvy.
První z nich je zaměřena na 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.
Celkový předpokládaný objem finančních
prostředků určených na podporu projektů činí
1,580 mil. Kč.
Cílem programu je podpora rozvoje kulturních
aktivit, zvýšení kvality sociálního prostředí s
důrazem na rozvoj lidských zdrojů, podpora
rozvoje aktivit volného času a rozvoje
společenského
života,
podpora
rozvoje
sportovních aktivit, podpora sportovní činnosti
klubů a oddílů ve městě, podpora sociálních
služeb a služeb v sociální a zdravotní oblasti.
Účelem poskytovaných finančních prostředků je
zajistit podíl města na spolufinancování celoroční
pravidelné činnosti institucí, organizací a spolků
a fyzických osob působících nebo provozujících
svou činnost na území města a účastnících se
akcí mimo město a výrazně tím posílí prestiž
města, projektů akcí neziskového charakteru,
které podporují rozvoj neprofesionální a
profesionální kultury, sportu, zájmové činnosti a
sociální a zdravotní péče, projektů akcí
neziskového charakteru, které mají regionální
rozměr a zvyšují pozitivní obraz města u
veřejnosti, charitativních projektů zaměřených
na podporu handicapovaných skupin, projektů
zaměřených na prevenci sociálně patologických
jevů především mezi dětmi a mládeží a
poskytování zdravotnických služeb občanům
města.
Příjemcem podpory může být právnická nebo
fyzická osoba se sídlem nebo trvalým pobytem
na území města Kraslice. Ostatní žadatelé o
veřejnou podporu musí prokázat v rámci jejich
činnosti vztah k městu Kraslice nebo jiný veřejný
zájem
Veřejná podpora poskytnutá z rozpočtu města
může dosáhnout maximálně 60 % celkových
nákladů na projekt, tzn. že 40 % celkových
rozpočtovaných nákladů projektu musí být

zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce
příspěvku. V případě krácení dotace je žadatel
povinen dodržet poměr minimální hranice
vlastního financování z takto stanoveného
rozpočtu poměru.
Veřejnou podporu lze poskytnout na neinvestiční
i investiční akce. U investičních akcí je stanovena
5letá doba udržitelnosti.
Podpora může být poskytnuta pouze na projekty
realizované v době od 01.01.2018—31.12.2018.
Uznatelnými náklady, které lze hradit z
poskytnuté veřejné podpory, jsou náklady, které
vznikly příjemci dotace v přímé souvislosti s
činností, které byly vynaloženy v souladu s
podmínkami schváleného a vyhlášeného
dotačního programu a které byly uhrazeny v
období uznatelnosti nákladů stanovených
smluvních vztahem a vyhovují zásadám
účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti. Z dotace
naopak nemohou být financovány finanční
odměny, mzdy, platy včetně dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr, cestovní
náklady a pohoštění pracovníků či funkcionářů
žadatele či žadatele samotného, dary finanční i
nefinanční povahy a penále, náhrady škod,
pojistné a pokuty.
Základními kritérii při posuzování projektů jsou
řádně a včas podaná žádost, souladu projektu s
vyhlášeným grantovým programem, prokázání
právní subjektivity žadatele, přínos rozvoje
společenského
života
města,
prokázání
schopnosti žadatele akci profinancovat, reálný a
průhledný rozpočet nákladů a výnosů,
přiměřenost rozpočtu, přínos realizace projektu
pro město, kvalita projektu, inovace, nápaditost,
udržitelnost projektu, srozumitelnost, věcná a
časová proveditelnost a především nekomerční
charakter projektu.
Žádosti je možné podat do 31.12.2017 osobně
na podatelně městského úřadu nebo zaslat
poštou na adresu městského úřadu. Obálku je
vždy potřeba označit heslem „Veřejná podpora
2018“.
Formuláře žádostí je možné si stáhnout na
webových stránkách města v sekci „Grantový
systém“ nebo osobně vyzvednout na městském
úřadu.
Úplné znění Programu veřejné podpory č. 1 z
rozpočtu města pro rok 2018 je k dispozici na
webových stránkách města, a to v sekci Úřední
deska nebo v sekci Grantový systém.

MěÚ informuje
Druhým vyhlášený dotační program je zaměřen
na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod, tříkomorového septiku s dalším
stupněm čištění a vrtané studny.
Celkem je na tento dotační program alokováno
100 tis. Kč. Cílem programu je přispět vlastníkům
domů (fyzickým osobám nepodnikajícím) na
výstavbu domovních čistíren odpadních vod,
tříkomorového septiku s dalším filtračním
stupněm a vrtané studny.
Výstavbou domovní čistírny odpadních vod se
pro účel této směrnice rozumí výstavba objektu
a zařízení sloužících k čištění odpadních vod
s mechanickým a biologickým, popřípadě dalším
stupněm čištění s kapacitou max. do 10
ekvivalentních obyvatel u jednotlivých rodinných
a bytových domů. Za čistírny odpadních vod se
nepovažují zařízení pro hrubé předčištění
odpadních vod, samostatné septiky bez dalšího
filtračního stupně, žumpy a jednoduchá zařízení
s mechanickou funkcí.
Vybudovaná vrtaná studna musí mít prokázanou
vydatnost pro požadované účely zásobování
rodinného domu nebo bytového domu vodou,
který má schválené zařízení pro nakládání
s odpadními vodami a povolení k nakládání
s vodami.
Veřejná podpora poskytnutá z rozpočtu města
může dosáhnout maximálně 60 % celkových
nákladů na projekt, tzn. že 40 % celkových
rozpočtovaných nákladů projektu musí být
zabezpečeno z vlastních zdrojů příjemce
příspěvku. V případě krácení dotace je žadatel
povinen dodržet poměr minimální hranice
vlastního financování z takto stanoveného
rozpočtu poměru. Maximální výše podpory je
stanovena na 40 tis. Kč. Doba udržitelnosti
projektu je stanovena na 10 let.
Projekt musí být realizován v době od
16.11.2017 a ukončen nejpozději do 31.10.2018.
Realizací projektu se rozumí vydání kolaudačního
souhlasu a povolení k nakládání s vodami pro
zařízení, které je předmětem podpory.
Žádosti je možné podat do 31.10.2018 osobně
na podatelně městského úřadu nebo zaslat
poštou na adresu městského úřadu. Obálku je
vždy potřeba označit heslem „Veřejná podpora
2018 – ČOV, studny “.
red
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
účastnilo 30 žáků. Nejúspěšnější byla Kristýna
Kadlecová z 8. B se 71 body, Robert Kropp z 9.A
se 63 body a Klára Verešová z 8.B se 62 body.
Říjen v MŠ
V měsíci říjnu se pro naše předškoláky rozjely Všem žákům děkujeme za účast a těšíme se na
Ing. I. Germušková
naplno kroužky v rámci MŠ, jako je keramika a příští rok.
plavání. Na keramice se děti učily pracovat s
Stolní tenis
hlínou, pro některé to bylo poprvé, jiné si práci s
hlínou vyzkoušely již minulý rok nebo o Okresní kolo sportovní ligy škol ve stolním tenisu
prázdninách. Paní učitelka dětem ukázala, co se 2. stupně ZŠ se uskutečnilo v Nové Roli. Nejlépe
vše k výrobě potřebuje a používá, ale také jim si vedli starší žáci (Daniel Havelka, Jaroslav Kropp
ukázala některé dětské výrobky. Dětem se moc a Martin Prokopec), kteří po vítězství ve skupině
líbily, a tak se pustily s plným elánem do výroby postoupili do čtvrtfinále, v němž porazili družstvo
svého výrobku – myšky. Práce s hlínou se jim ZŠ Sokolov, Rokycanova, v semifinále podlehli ZŠ
Chodov a v utkání o bronzové medaile zvítězili
moc líbila a už se těší na další hodinu keramiky.
nad ZŠ Sokolov, Pionýrů. Ke 3. místu
Plavání si děti také užily a těší se, až půjdou do blahopřejeme.
bazénu s maminkou a tatínkem, nebudou
potřebovat své pomocníky (rukávky a kruhy) a Dobrým výkonem podpořily chlapce i dívky –
mladší i starší žákyně (Katka Musiejovszká,
budou plavat jako velcí předškoláci.
Monika Blanická, Vanessa Vopičková a Klára
A aby to ostatním dětem nebylo líto, uspořádali Pouzarová) obsadily shodně 4. místo.
jsme si všichni v tělocvičně „sportovní den“, kde
Mgr. L. Bříza, Mgr. L. Petrušová
jsme si zasoutěžili a kde nikdo nebyl vítěz ani
poražený. Prostě jsme všichni vyhráli a odnesli
jsme si medaili a sladkou odměnu.
Protože říjen je měsíc podzimní, krásně
zbarvený, vyšli jsme si k altánku a děti po cestě
sbíraly vše, co k podzimu patří. V altánku si
větvičky, lístečky a vše, co se dětem líbilo,
nalepily na papír a vyrobily si krásnou podzimní
koláž. Naše podzimní nápady jsme pak přenesli
na papír a vytvořili jsme krásnou knížku pro paní
knihovnici, kterou jsme byli všichni navštívit v
naší Městské knihovně. Některé děti knihovnu
navštívily poprvé a už se těšily, až si přijdou
půjčit knihu s maminkou.
Kolektiv MŠ

Ochráním svůj svět - bezpečná
cesta do školy

Burza firem
Také letos byla naše střední škola pozvána paní
Rosenbauer a panem Lohrem z německého
pracovního úřadu na tradiční burzu firem do
německého města Plauen. Tohoto pozvání si
naše škola nesmírně váží. Přestože 26.10. byly v
Čechách prázdniny, rozhodlo se 14 žáků získat
zajímavou zkušenost mimo naše území. Ve 13
hodin jsme nastoupili do autobusu a krátce před
druhou hodinou jsme byli očekáváni našimi
hostiteli. Po krátkém přivítání jsme se rozdělili do
tří skupin a začali jsme procházet výstaviště. V
každé skupince byl tlumočník. Dozvěděli jsme se
důležité informace o firmách v našem okolí a o
systému středoškolského studia v sousedním
Německu. Ráda bych touto cestou pochválila
studentku I. Sovovou, která se ujala úspěšně
tlumočení a svým chováním byla všem
příkladem. Myslím si, že podobné akce jsou pro
naše studenty možností poznávat nové lidi a
nová prostředí. Pro nás pedagogy je to určitá
kontrola toho, že se naši studenti umí chovat ve
společnosti. Letos mne na výstavu firem
doprovázel pan Ing. Z. Krsička a i jemu patří mé
poděkování za spolupráci. Mgr. Monika Bladská

Přírodovědný klokan
Ve středu 11.10. se na 2. stupni konalo školní
kolo vědomostní soutěže Přírodovědný klokan,
která je určená pro 8. a 9. ročníky. Celkem se

Jsme moc rády, že jsme jely. Bylo to super!
Nela Kesnerová a Klára Miščuková
Byl jsem poprvé v Praze, našem hlavním městě.
Moc se mi tam líbilo, už jenom kvůli Vyšehradu a
moc hezkému hřbitovu. Také podzemní
kasematy byly zábavné, vtipné a moc naučné.
Dozvěděli jsme se o válce, kdy pevnost Vyšehrad
bojovala proti nepřátelům (husitům, Francouzům
a Švédům). Poslední, co mě osobně hodně
bavilo, byla naše slepá cesta do archivu na
Starém purkrabství.
Robin Siegert

Stolní tenis
V úterý 7.11.2017
uspořádala
naše
škola okresní turnaj
ve stolním tenise
pro 1. stupeň. Sedm
škol bylo rozděleno
do dvou skupin.
Naše
družstvo
složené z Nataly
Fischer,
Amélie
Vopičkové, Veroniky
Zaspalové,
Alexandra Peteše,
Jakuba Staňka a
Jakuba Vylety si ve
skupině se všemi družstvy poradilo a vyhrálo ji.
Ve finálové skupině porazilo Loket, ale bohužel
těsně prohrálo se ZŠ Běžecká Sokolov. Přesto si
myslíme, že druhé místo v okrese je úspěchem a
všem hráčům i hráčkám blahopřejeme.
Mgr. E. Břízová, Mgr. L. Petrušová

Dopravní výchova
Seminář dopravní výchovy, kterého se zúčastnili
žáci pátých tříd, byl zaměřený na rizikové
chování a řešení krizových situací v dopravním
prostředí. Žáci nacvičili s paní lektorkou různé
modelové dopravní situace. Scénky zahráli
žákům prvních tříd a dětem v mateřských
školách v Kraslicích. Ty si mohly samy vyzkoušet
různé nebezpečné dopravní situace a navrhnout
postup správného jednání. Děti byly v průběhu
celého semináře hravou a zábavnou formou
vedeny k správnému chování v dopravním
prostředí.
Mgr. L. Špringsová

Každý den se cestou do školy a domů měníme na
účastníky dopravního provozu. Je třeba znát
všechna nebezpečí a také pravidla, která nám je
pomáhají překonat. Proto jsme si celý měsíc
povídali o dopravních značkách, o pravidlech,
která platí pro chodce, cyklisty i řidiče. Vytvořili
jsme společně mapu našeho města i strašidelné
dopravní značky. Rozdělili jsme se do tří týmů –
Plavání
hasiči, záchranáři, policisté a snažíme se každý
den získávat bodíky a vyhrát v celoroční soutěži Pátek 3. listopadu 2017 byl velkým soutěžním
dnem pro 6
nějakou zajímavou cenu.
chlapců a 6
Mgr. V. Habartová
děvčat
z prvního
stupně
Natálii
Vyletovou
z 1. třídy,
Lukáše
Račka ze 3.
třídy,
Jakuba Pouzara a Dominika Hubáčka ze 4. třídy,
Štěpánku Turanskou, Šárku Verešovou, Elišku
Hublovou, Alenu Račkovou, Nataly Fischer,
Jakuba Vyletu, Jakuba Staňka a Daniela Farského
z 5. třídy. Zúčastnili se okresního kola v plavání.
Letos mělo odvahu celkem 8 družstev, takže
konkurence byla veliká. Naši závodníci vybojovali
celkově velmi pěkné 4. místo.
Mise Vyšehrad
V rámci projektu Kreativní partnerství navštívily Zvláště chlapci dosahovali předních umístění
v jednotlivých kategoriích – Jakub Pouzar 2.
páté třídy dne 2. 11. 2017 Prahu.
Naše mise na Vyšehrad začala 3 hodinovou místo ve znaku, Jakub Vyleta 1.místo v prsou,
cestou do Prahy. Bylo to náročné, ale všichni Jakub Staněk 1. místo v kraulu a obě štafety naši
jsme to zvládli. A šlo se na věc. Naše mise chlapci vyhráli. Z děvčat se nejlépe umístila
spočívala v tom, že jsme museli najít 6 atributů. v kategorii prsa Nataly Fischer. Doplavala jako
První zastávka byla v archivu. V knihách jsme třetí. Obě štafety děvčat doplavaly na 4. místě.
hledali postavy (např. Přemysla a Libuši). Potom Zvláště bych chtěla pochválit benjamínka a
jsme měli namířeno do kostela sv. Petra a Pavla nejmladšího účastníka celé soutěže – Natálku
vedle hřbitova. Na hřbitově při další soutěži Vyletovou – nedala se zahanbit staršími a ve
získalo naše družstvo další atribut. Pak se šlo do znaku doplavala na velmi pěkném 13. místě.
temných kasemat s originálními sochami Samozřejmě byla platným členem i dívčí štafety
6 x 25 m.
Mgr. J. Trnková
z Karlova mostu. A tím byla naše mise u konce.
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Podzimní dílna
Minulý týden proběhla ve školní jídelně
odpoledne Podzimní dílna. Bylo to odpoledne,
kde si rodiče i prarodiče s dětmi ze školní družiny
a mateřské školy mohli vyrobit nějakou dekoraci
s podzimní tématikou. Děti mají fantazie a elánu
na rozdávání, a tak si každý odnesl domů svůj
vlastnoruční a originální výrobek.
Kolektiv ŠD a MŠ

stříbrné umístění. Děvčata hned v úvodním
utkání podlehla těsně družstvu ZŠ Sokolov,
Rokycanova 2:4, ale v dalších utkáních už
nezaváhala a po vítězství nad ZŠ Sokolov,
Švabinského 14:0 a nad ZŠ Sokolov, Běžecká 10:4
vybojovala stříbrné medaile a postup do
krajského kola.
I družstvo chlapců (Jakub Pouzar, Daniel Svatoš,
Matěj Šrail, Robert Perský, František Miko a
Tobias Langhammer) se vytáhlo a přivezlo také
stříbrné medaile. Chlapci zvítězili nad ZŠ
Královské Poříčí 6:2, nad ZŠ Sokolov, Běžecká 6:4,
nad ZŠ Sokolov, Švabinského 16:2 a prohráli až
v závěrečném utkání se ZŠ Sokolov, Rokycanova
6:10.
Oběma družstvům přejeme úspěch i v krajském
kole.

Vystoupení kouzelníka
Navštívil nás kouzelník Waldini se svým úžasným
vystoupením.
Na začátku nám prozradil některé lehké
kouzelnické triky. Potom už nastala opravdová
kouzelnická show, kdy kouzelník nechal zmizet
kuličku, prstýnek, vykouzlil živou holubičku.
Nechybělo legrační vystoupení za asistence dětí,
které opět oslnilo všechny přítomné. Na
Kreativita v 7.A
rozloučenou dostali všichni nafouknutý balonek,
ze kterého šikovné ruce kouzelníka vytvořily V rámci projektu Kreativní partnerství
meče a pejsky.
M. Némethová
zpracovávám s třídou 7. A zajímavé téma. Jedná
se o obživu obyvatel v naší oblasti v dobách

Veterinární prohlídka ve
školním zookoutku
V úterý 14.11. nás
navštívil
MVDr.
Michal
Houtke,
který
má
již
druhým
rokem
v péči naše školní
zvířátka. Ve svém
časovém vytížení
prohlídku dokázal
naplánovat
tak,
aby byla součástí přírodopisného semináře, tudíž
se na pozice asistentů mohli přihlásit
dobrovolníci z řad našich žáků. Některé úkony
byly pro děti opravdu zajímavé, především
čipování želvy, očkování králíků, zjišťování
březosti u samice morčete nebo kontrola chrupu
a stříhání drápků hlodavcům.
Chtěli bychom poděkovat panu doktorovi za
péči, kterou věnoval nejen našim zvířátkům, ale i
nám a moc se těšíme na jeho další návštěvu.
Kolektiv PSE 7.A

Okresní kolo v minibasketbalu
AŠSK Sokolov uspořádala na ZŠ Švabinského
okresní kolo basketbalu pro 1. stupeň. Družstvo
děvčat ve složení Amélie Vopičková, Štěpánka
Turanská, Eliška Slabá, Rozália Germušková,
Šárka Verešová, Kristýna Lédlová a Elen
Scheibner navázalo na loňský rok a udrželo

dávno minulých a dnes. Toto téma
budeme zpracovávat v podobě
kroniky, a proto je naším hlavním
úkolem shromažďovat množství
informací. Informace získáváme z
rozmanitých zdrojů. Proto jsme také
navštívili 9. listopadu muzeum v
nedalekém německém městečku
Klingenthal. Toto muzeum zahájilo
svou činnost v prosinci 1995. Má dvě
hlavní expozice. Ta první představuje
výrobu hudebních nástrojů a ta
druhá
nás
seznámila
s
chronologickým vývojem zimních
sportů v této oblasti. A tak se naši
žáci například dozvěděli historii
lyžování v oblasti Klingenthalu. I
současnost zimních sportů stojí za
pozornost. Po prohlídce muzea
jsme se i přes nepříznivé počasí prošli
malebným městečkem a teď už nás
čeká nelehký úkol všech kronikářů
informace roztřídit a zpracovat. Jsem
moc ráda, že jsem měla možnost díky
zmiňovanému projektu muzeum
dětem představit a sama obohatit
své znalosti z historie zdejší
oblasti.
V rámci našeho současného projektu
Kreativní partnerství jsme navštívili i
kraslickou knihovnu. Naším cílem
bylo nasbírat informace o životě lidí

na

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Kraslicku a seznámit se s publikacemi, které nám
tyto informace mohou poskytnout. Mnozí naši
žáci knihovnu navštěvovali dříve, ale v
současnosti je situace jiná, a proto bylo také
naším úkolem znovu navázat kontakt mezi
knihovnou a žáky sedmé třídy. Vyslechli jsme si
zajímavé povídání paní Maštalířové a mohli jsme
si prověřit naše znalosti o městě, ve kterém
žijeme. V druhé části vyprávění jsme měli
možnost poznat publikace, které vypovídají o
životě v této lokalitě. Po návštěvě knihovny jsme
zamířili do kulturního domu, kde se konala
tradiční předvánoční výstava, a tak jsme
například viděli paličkování nebo předení v praxi.
Tyto zajímavé činnosti jsou součástí našeho
zpracovávaného tématu v projektu. Na závěr
bych chtěla pochválit všechny žáky 7. třídy za
plnění úkolů v knihovně. Dík také patří mému
kolegovi v projektu J. Příhodovi, který
vytvořil krásný dárek pro paní Maštalířovou.
Mgr. Monika Bladská

Prezentace středních škol
Devítiletá
školní
docházka se
pomalu, ale
jistě blíží ke
konci. Proto
jsme
uspořádali
20.11.2017
pro žáky 8. a
9. tříd a
jejich
zákonné zástupce informační setkání ve školní
jídelně. Setkání se zúčastnili také zástupci
středních škol a průmyslových podniků v našem
regionu. Důležité informace o trhu práce a
přijímacím řízení přednesla pracovnice Úřadu
práce ze Sokolova. Letošní zájem o informace
k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/2018
byl značný. Školní jídelna byla obsazena do
posledního místa také proto, že se setkání
zúčastnili žáci, rodiče a pedagogové ze ZŠ
v Dukelské ulici v Kraslicích.
Mgr. Z. Petrová
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MŠ U Elektrárny

Reporty ze zápasů „A“ týmu
Návštěva
hasičů SK Kraslice-fotbal : TJ Jáchymov – 3:0 (1:0)
v naší MŠ 5.11.2017

V půli měsíce
října,
v dopoledních
hodinách, nás
navštívili hasiči
z
místní
základny, aby
dětem ukázali
a
předvedli
hasičskou
techniku. Děti
byly
seznámeny
s výbavou a
technikou hasičského vozidla. Rovněž se mohly
podívat do kabiny hasičského vozu, co všechno
vlastně hasiči s sebou vozí. Děti odpovídaly na
různé otázky a na závěr byla dětem na naší
zahradě přečtena pohádka z knihy „ Hasičské
pohádky“. Knihu potom hasiči zanechali dětem,
abychom si mohli přečíst i ostatní pohádky z této
knihy. Na závěr děti dostaly za své vědomosti
sladkou odměnu.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat hasičům
za jejich ochotu ukázat nám svoji práci a budeme
se opět těšit na jejich návštěvu.
Kolektiv MŠ U Elektrárny Kraslice

Drakyáda
Poslední týden v měsíci říjnu jsme věnovali
tématu - "Drakyáda, co viděl pyšný drak". S
dětmi jsme vyráběli draky - stříhali jsme, skládali,
nalepovali a dokreslovali. Každé dítko si vyrobilo
draka dle svých představ. Když bylo vše hotovo,
přišel ten den, kdy jsme uspořádali drakyádu.
Děti si vzaly své vyrobené draky a už jsme se vrhli
do víru událostí. S draky jsme se proletěli,
zasoutěžili si a zatancovali. Na závěr na děti
čekaly medaile, omalovánky a dobroty. Drakyáda
pro tento školní rok skončila, děti si draky
odnesly domů, ale příští rok se k nám draci určitě
vrátí zpět.
Kolektiv MŠ U Elektrárny Kraslice – Veselá školka

Sportovní zprávy
Soustředění ve Skalné
Ve dnech 10.- 12.11.2017 se
uskutečnilo velice povedené
víkendové soustředění naší
mladší přípravky. Ve Skalné
od pátku do neděle se intenzivně trénoval
nejen samotný fotbal, ale i další sportovní
aktivity a také utužoval kolektiv. Snaha o
odvedení co nejlepších výkonů byla u všech
znát na každém kroku, a to nejen
samotných hráčů, ale i u trenérů a celého
realizačního týmu. I když všichni odjížděli
domů dost unaveni, budou zcela jistě na
toto soustředění velice rádi vzpomínat.
Poděkování tak patří všem, kteří se na
úspěchu soustředění jakkoliv podíleli.

Výsledkový servis
A tým:
Neděle 5. 11. 2017 Kraslice – Jáchymov 3:0 (1:0)

Poslední domácí utkání podzimu jsme sehráli
Neděle 12. 11. 2017 Bochov – Kraslice 6:2 (3:0)
proti týmu, který byl před námi o 4 body.
Od začátku utkání jsme byli lepším týmem a
hosty přehrávali. Avšak opět jsme se ne a ne
prosadit. Velmi aktivní byl především T.Dočkal,
ale jeho střely z poza vápna jen těsně minuly cíl.
Až ve 26 minutě si na půlce narazil balon
Procházka s Dočkalem, naši útočníci zmátli
obránce, kteří se rozestoupili a náš kapitán měl (i
k jeho překvapení) prostor běžet sám na
brankáře. Střelou k tyči ho překonal a šli jsme do
vedení – 1:0. Do konce poločasu měl ještě velkou
šanci Palocsányi, avšak skóre se neměnilo.
Druhá půle byla přeci jen vyrovnanější, hosté se i
párkrát dostali před Svobodu, avšak výrazněji ho
neohrozili. Jistotu na naše kopačky vstřelil
v šedesáté minutě po rychlé akci střelou okolo
brankáře Dočkal – 2:0. Poté měli hosté jejich
největší šanci, ale střelu z hranice šestnáctky
výborně chytil Svoboda. Definitivu výsledku
zařídil střelou do odkryté branky po přihrávce
Dočkala Salay.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Doboš, Šalda – Seidl (46´Grunt), Procházka T. ©,
Berdych (69´Salay), Palocsányi – Müller
(79´Lomoz), Dočkal

FK SMB Bochov : SK Kraslice-fotbal – 6:2
(3:0) - 12.11.2017
Poslední zápas podzimu, který byl odložen kvůli
vichřici, jsme odehráli na půdě Bochova. Sice
tentokrát nefoukalo, ale počasí si pro nás
přichystalo jiné představení.
Na velmi těžkém terénu, v zimě a za stálého
sněžení se v podstatě nemohl hrát fotbal. Byl to
jen boj o přežití. Podmínky byly pro oba týmy
stejné, avšak lépe se s nimi vypořádali domácí.
Mohlo to ale dopadnout jinak, a to kdyby hned
v první minutě proměnil samostatný nájezd
Müller, bohužel svou šanci nevyužil. Následně
měl ještě jednu šanci, ale z první branky se
radovali domácí, když hladce přehráli naší
obranu – 1:0. Po půl hodině jsme prohrávali už o
dvě branky, když penaltu za faul L.Procházky
proměnil Brabenec. A když tzv. malou domů
poslal Šalda domácího útočníka Marka do
samostatného úniku, prohrávali jsme v půlce 3:0.
Sice jsme měli také nějaké šance, ale neprosadili
jsme se.
Ve druhé půli už byl zápas dle mého názoru
neregulérní, na balon se nabaloval sníh a hřiště
bylo spíš kluziště než travnatá plocha. Nicméně
vstup se nám povedl. Müller nadvakrát překonal
domácího brankáře – 3:1. A když v šedesáté
minutě snížil Dočkal střelou z vápna na 3:2,
vypadalo to, že ještě body nejsou ztracené.
Bohužel v podstatě vzápětí jsme dostali lacinou
branku a bylo po nadějích. Do konce zápasu náš
zlomený tým obdržel ještě další 2 branky a tak
jsme si odvezli vysokou zmrzlou prohru.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Procházka T. ©,
Lomoz, Šalda – Seidl, Berdych, Dočkal, Palocsányi
– Grunt (79’ Štěpánek), Müller

Starší žáci:
Sobota 28. 10. 2017
Teplá - Kraslice/Rotava 1:6 (1:3)
Sobota 4. 11. 2017
Kraslice/Rotava – Kr.Poříčí 0:5 (0:1)

Mladší přípravka:
Pátek 27. 10. 2017
Kraslice/Rotava 7:8 (3:5)
Neděle 5. 10. 2017
Rotava – N.Sedlo 9:1 (3:0)

Bukovany

-

Kraslice/

Okresní přebor mladších přípravek se
nehraje na body ani umístění. V pomyslné
tabulce by však naši nejmenší byli po
podzimu v čele soutěže.
Tomáš Procházka, předseda
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Díky všem, kteří jste si udělali čas na setkání na
našich hřbitovech. Kéž naše společná modlitba
přispěje i těm, kteří věnují čas na úklid jak hrobů
svých vlastních, tak i cizích! Věřím, že nám
vichřice nevzala chuť být touto formou aspoň
trošku užitečnými našim zemřelým. Váš úklid,
položení květin a rozsvícená svíce spolu s naší
modlitbou ať pomůže zemřelým!

Pohled zpět: nejen dvě krásná setkání:

Dvě se odehrála v kostele sv. Martina
v Jindřichovicích. Hubertská mše sv. nám opět
ukázala smysl spojení boží přírody s jejím
Tvůrcem. Přítomnost Boží lze vystopovat nejen
mezi majestátnými smrky připomínajícími sloupy
katedrál; ticho, šum vánku dává tušit velebné
ticho promodleného stánku božího; zpěv ptáků či
zvuky zvířátek zní Bohu stejně líbezně jako zpěv
lidu božího. Mohli bychom pokračovat. Ale vždy
jde o projev vděčnosti: u lidí má být vědomý,
zatímco u ostatních tvorů jde o pudový Boží kód.
Potřetí se díky paní Martině, vnučce myslivce,
toto setkání, poděkování stalo i prosbou o
požehnání pro další rok. Přemnoží-li se lesní
škůdci, musí být odstraněni. I v myslích se
objevuje škůdce ve formě pýchy a hříchu. I ten
musí být odstraněn pro uzdravení duše. I poutní
nedělní mše sv. 12.11. ke cti patrona chrámu
spolu s mons. Josefem a třemi bohoslovci za to
stála! Viděli jsme budoucnost kněží, každý
z jiného prostředí, kraje, ale vždy z katolické
rodiny (z takové vyšel i můj synovec P. Pavel). Jak
důležitá je žitá živá víra v rodinném semináři. Zde
se rodí malé semínko povolání! Modleme se za
takovou rodinu v naší kraslické farnosti! Národ
potřebuje dobře placené odborníky nejen ve
zdravotnictví, školství, vědě atd. Náš národ
potřebuje duchovní pastýře, nejen vůdce! To se
mu (národu) jednou dobře vyplatí! Pro tuto
snahu jsme se my, pracující důchodci-kněží rádi
zřekli 40% platu v naší plzeňské diecézi. Kéž Bůh
tomuto dílu požehná. Krásná byla každá
rozmluva mezi vámi přítomnými a již
vzpomenutými teology. Večer přišla SMS patřící
vám všem, kteří jste tam byli (a litujte, kdo jste
tam nebyli): Milý Petře! Děkuji za bratrské přijetí.
Kluci jsou nadšení. Pamatuji v modlitbě. Josef
Žák.
Třetí krásné setkání se odehrálo 16.11.
v kraslickém kulturáku. Na tzv. Herbstfest
(podzimní oslava), který pořádá Kulturverband
Kraslice, se sešel plný sál ať od nás, tak
z Německa a to nejen ze Saska, ale i
z Neutraublingu i paní Michl atd. Je krásné vidět
v pokoji naslouchat, bavit se i být prostě pospolu
za
zvuku
krásných melodií
(díky
interpretům
z obou národů).
Nechybělo
pohoštění a na
naší farnosti je:
přidat
poděkování,
prosbu
adresovanou
našemu Pánu a
Bohu! Lze si jen
přát, aby taková
setkání mohla
v budoucnu
začít třeba jen
kratičkou
návštěvou
a
modlitbou jak
pro evangelíky,
tak pro katolíky
v některém
z našich božích
stánků! I ty
promlouvají jak
k německému,
tak i českému
nitru! Kéž Bůh
těmto setkáním
v budoucnu
žehná!

těch 15 let; 4 roky předtím jsme (Johannes
Schmidt a já) aktivně spolupracovali. Jsme
jedinými partnerskými farnostmi mezi oběma
diecézemi (plzeňskou a řezenskou), na obou
stranách s podpisem dvou biskupů! Je proto
nutné si letos toto jubileum připomenout. Stalo
se tak i během naší návštěvy v sobotu 02.12.
Odjezd z Kraslic, příjezd na pohoštění
v Neutrablingu; společné posezení, na které jsme
byli srdečně zváni! Od 14:30 hod. se konal
koncert v Seniorenheim (Domě pro penzisty).
Následovala společná mše sv. v tomto domově.
Poté
prohlídka
vánočního
trhu
(Christkindlmarkt), který je sice menší oproti
Řezenskému, ale také krásný. I letos naše farnost
zajistila pro tento trh vánoční perníčky
(Pumpernikl) v počtu 330 ks. Ty jsme přivezli
právě v sobotu na začátek adventu. O 1.
adventní neděli jsme se ve všech kostelech na
tento úmysl společné cesty našich farností
pomodlili, vyprosili si i dary!

Jak se o nás nebe stará …..

Je pro nás více než zátěží starost o záchranu
kostela sv. Josefa v Krásné Lípě. Již jsme na toto
téma mnoho napsali, ale má to i pokračování: po
přímluvě Dr. Rojíka a následném finančním daru
pana Erlbecka a jeho něm. přátel (naším úkolem
je vysvětlit dárcům trpělivost s postupnou
opravou), se zčistajasna ozvali filmaři, kteří
hledali vhodné oltáře a jiný kostelní inventář pro
natáčení snímku „Nabarvené ptáče“. Zájem padl
na oltáře v kostele sv. Josefa. Jelikož doufáme, že
se nám s pomocí Boží podaří rozjet v Programu
záchrany architektonického dědictví (PZAD)
v budoucích měsících tuto opravu za cca 12,7 mil.
Kč (vč. DPH), hodí se každá koruna. Od 6.11.,
zhruba do konce roku, bude inventář pro
natáčení k dispozici; výši nájemného posléze
sdělím. Protože se bude opravovat nejen střecha,
ale i krov kostela, uložíme po natáčení oba oltáře
zatím v boční části kraslického kostela. Doufám,
že toto místo, které sloužilo pro sběr obnošeného
šatstva, poslouží i k částečné záchraně obou
oltářů! Až bude oprava střechy krásnolipského
kostela ukončena, vrátí se na své původní místo.
Tohle všechno je dalším důkazem, že se Pán
postará, když se jeho děti dostanou do nouze a
těžkostí. Prozatím Bohu děkujme; to nebude vše
– je toho daleko více: abychom se do PZAD
dostali a po cca 10ti letech se dočkali. Že se toho
nedožijeme? Ale to přece nevadí; církev je tu už 2
tisíce let.

Kaple sv. Vojtěcha na Glasbergu – Skelné
hoře – v Kraslicích

Tato kaple se v nejbližší době stane další kulturní
památkou. Je to určité omezení pokud jde o
opravy, protože památkáři do všeho moc mluví.
Ne vždy s nimi byla lehká domluva. K sedmi kult.
památkám v naší farnosti (Kraslice kost. Božího
Těla, Kostelní sv. Jiljí, Sněžná sv. Jakub, Krásná
Lípa sv. Josef, Jindřichovice sv. Martin, Přebuz sv.
Bartoloměj, Oloví sv. Michael a kaple sv. Kříže na
Sněžné) přibývá další. Pokud nám pomůže
Ministerstvo kultury a Město Kraslice, tak se moc
nebojím. S pomocí rodáků z Německa v tomto
případě počítat nemůžeme. Je-li to ale vůle boží,
pak se vůbec bát nemusíme! Interiér je
v desolátním stavu; pro budoucnost bych rád
zachoval vnitřní stěnu nad oltářem bez omítky,
jako je tomu v této chvíli. V rozích jsou 4 niky; do
každé niky by mohla přijít jedna postava: sv.
Vojtěch vpravo, sv. Radim vlevo, a vzadu sv.
Adalbert a naproti sv. Štěpán. Má to svou logiku:
Radim byl nejen rodným Vojtěchovým bratrem,
ale i nástupcem v polském Hnězdně. Sv.
Adalbert, biskup magdeburský, byl nejen jeho
příbuzným, ale též biřmovacím kmotrem. Sv.
Štěpána, krále uherského, Vojtěch pokřtil. Navíc
je sv. Vojtěch patronem střední Evropy (Čech,
Moravy, Slezska, Saska, Polska i Maďarska).
Pokud se tohle podaří, tak po nás zbyde trvalá
památka. Dej Bůh!

Nemáte podobné osobní zážitky?

Po vichřici se objevil plast na zemi. Byl z vikýře
střechy bublavského kostela. V 72 letech jsem jej
chtěl vrátit na místo (pan Hrách daroval 3 háčky).
Při výměně mě jistil „anděl“ Tomáš Rund; byl
v kostele právě ve chvíli, kdy jsem se o to
15tileté výročí pokoušel. Co tam Tomáš dělal? Byl u Betléma,
PARTNERSTVÍ kam chtěl instalovat el. světlo pro stáj. Než ji
Neutraubling - zapojil, zahlédl, jak oknem Betlém ozářil sluneční
paprsek. Oběma nám bylo jasné: Bůh se dívá!
Kraslice
P. pf
Je to více než
V prosinci uběhne 45 let od kněžského svěcení

Římskokatolická farnost
našeho patera Petera Fořta. S přáním Božího
požehnání, zdraví, štěstí, veselosti a humoru a
také přáním, aby Vás na Vaší kněžské pouti
životem doprovázela trpělivost a síla vykonávat
nelehké poslání za pomoci Božího požehnání a
ještě dlouhá léta jste mezi námi setrval, se
připojují Vaši farníci. Váš život byl obohacen
mnohými kontakty s lidmi každého věku. Vašimi
povzbudivými slovy zakusili mnozí uzdravení
svých srdcí. Mnozí nalezli sílu k novému
povstání. Mnozí pochopili díky času, který jste
jim věnoval, důležitost svého života! Díky!
Pořad bohoslužeb, setkání a pobožností o
vánocích a na Nový rok na Kraslicku:
Čeká nás nejkratší možný adventní čas. Zato
vánoční zas bude nejdelší! Už předem prosím o
pochopení: 4. neděle adventní připadá letos na
stejný den, kdy večer slavíme Půlnoční mše. Proto
bude v sobotu 23.12. jediná mše sv. v Rotavě a v
Kraslicích. Pokud chcete, přijeďte sem!
23.12. sobota 4. neděle adventní
16,00 Rotava, 17,00 Kraslice
24.12. neděle Půlnoční
16,00 Oloví fara kaple – půlnoční mše sv. koledy;
19,45 Kaple Horní Nivy - půlnoční mše sv. koledy;
21,00 Jindřichovice - půlnoční mše sv. – koledy a
sólové zpěvy;
22,30 Rotava - půlnoční mše sv. – koledy a
sólové zpěvy;
24:00 Kraslice kostel Božího Těla - Půlnoční Rybova mše vánoční
VIVAT MUSICA
25.12. pondělí Hod Boží vánoční
09,00 Bublava mše sv. v kostele - koledy;
10,30 Stříbrná mše sv. v kostele - koledy;
14,00 Přebuz mše sv. v kostele – koledy;
15,00 Krásná Lípa mše sv. v kostele - koledy;
17,00 Sněžná mše sv. v kostele, části Rybovy
mše vánoční (kvartet), koledy.
26.12. úterý svátek sv.Štěpána, mučedníka
08,00 Rotava mše sv. v kostele - koledy
09,30 Kraslice mše sv. v kostele - koledy;
11,00 Jindřichovice mše sv. v kostele – koledy;
14,30 Oloví fara - mše sv. v kapli – koledy;
16,00 kaple Mezihorská mše sv. – koledy;
31.12. neděle Svátek Svaté rodiny, Poděkování
za r. 2017 a Nový rok
09,00 Bublava - Poděkování a Nový rok;
10,30 Stříbrná - Poděkování a Nový rok;
15,00 Jindřichovice – Poděkování a Nový rok;
16,00 Rotava – Poděkování;
17,00 Kraslice zimní kaple – Poděkování;
01.01.2018 pondělí Nový rok Slavnost Matky
Boží Panny Marie
10,00 Rotava mše sv. v kostele;
14,30 Oloví fara - mše sv. v kapli;
16,00 Kraslice mše sv. v kostele.
Moc vás všechny prosím: zapište si čas a datum,
kdy se o vánocích sejdeme! Vím, že můžeme
zapomenout; pak přijdeme ke chrámu a ono je
zavřeno! Protože jsme jako farnost v některém
z našich kostelů na pouti! Je to naše podpora
toho kterého místa! Aspoň jednou za rok je nás
pak v tomto kostele více! Povzbuzujme se takto
navzájem. Díky!
Váš pater
Adventní KONCERTY
(prosinec):
- 2.12. sobota Bublava (P.
Peterová, O. Teuber)
- 10.12. neděle Kraslice (Trio
Clasic)
Je až s podivem, jak ten čas
utíká. Ještě jsme si nestačili zvyknout psát rok
2017 a už se pomalu blíží jeho konec. Je však
pozitivní, že s koncem roku jsou spojeny ty
nejkrásnější svátky – Vánoce. Těm předchází
období adventu – pro věřící radostné období
očekávající narození Ježíše a pro ty, kteří jsou
založeni spíše materialisticky, je to čas
předvánočního shonu, úklidu a shánění dárků,
vlastních starostí a tvrdosti srdce. O Vánocích si
daleko více uvědomujeme, co pro nás znamená
domov.
Ať poselství tajemné vánoční noci, poselství
pokoje a lásky naplní Váš život nejen o
vánočních svátcích, ale i ve všech dnech nového
roku!
Přejeme Vám, aby každý den následujícího
roku byl pro Vás dnem, ve kterém i malé věci
budou vypovídat o velké lásce Boží.

Sportovní zprávy
Krasličtí cyklisté
Končí podzim a s ním i cyklistická sezóna.
Myslím, že krasličtí cyklisté můžou být spokojeni.
Dne 13.05.2017 proběhl už 39. ročník Závodů do
vrchu. Úspěšně. Závodníků a závodnic bylo
požehnaně a díky podpoře Městského úřadu
Kraslice a ostatních sponzorů byl i dostatek cen
pro vítěze jednotlivých kategorií. Počasí nás na
začátku závodů trochu pozlobilo, ale po několika
zmoklých startujících se umoudřilo a závody
pokračovaly za hezkého počasí. Žádný úraz ani
zranění se nestalo, za což můžeme poděkovat
pořadatelům a hlavně ukázněným účastníkům.
Všichni už se těšíme na příští, už 40. ročník!!!
Doufám, že se sjede ještě víc účastníků než letos!
A aby toho bylo víc, 10.06. se jela také Kraslická
100. A 12.08. se jela Kraslická 130. Obě tyto akce
jsou pro změnu cykloturistické a jely se u po 32.
Také pěkná tradice.
Sportu zdar a cyklistice zvlášť.
František Gajda, ředitel Závodů do vrchu

BSK Tatran Kraslice
V listopadových utkáních ženy porazily TJ Jiskra
Aš 86:44 (Schambergerová 24, Mačasová 18,
Vopičková P. 11, Vopičková V. 11, Kurtinová 9,
Mačasová 8, Švecová 2) a prohrály s BaK Plzeň
54:88 (Mačasová 14, Vopičková P. 10, Vopičková
V. 8, Svobodová 6, Vetenglová 4, Kubaschová 4,
Schambergerová 3, Marešová 3, Kurtinová 2,
Břízová 1).
Starší minižákyně prohrály s BK Lokomotiva
Karlovy Vary „B“ 45:46 a v odvetě zvítězily 47:30
(Peršínová 23, Minaříková 20, Vopičková 18,
Vajsejtlová 12, Tišerová 9, Elízová 4, Vetenglová
2, Pasztorová 2, Bocková 2), porazily TJ Sokol
Toužim 69:41 a 60:38 (Peršínová 41, Vopičková
21, Vajsejtlová 18, Minaříková 15, Primačová 10,
Kričfalušijová 8, Tišerová 8, Elízová 4, Bocková 2,
Turanská 2) a prohrály s DBaK Kožlany, které
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hrají mimo soutěž, protože mají na soupisce 2
starší chlapce, 15:76 a 31:81 (Vopičková 16,
Minaříková 10, Peršínová 7, Vetenglová 6,
Vajsejtlová 4, Tišerová 3).
Mladší minižactvo porazilo DBaK Kožlany 57:48 a
51:44 (Minaříková 30, Tišerová 30, Vopičková 27,
Mucha 13, Kričfalušijová 4, Vetenglová 4).
V prosinci se odehrají v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, Havlíčkova 1717 tato utkání: v sobotu
2.12.2017 mladší minižactvo od 10:00 a 12:00
hod. s BCM Sokolov, v sobotu 9.12.2017 starší
minižákyně od 10:00 a 12:00 hod. s DBaK Plzeň a
ženy od 16:00 hod. s TJ Slavoj Tachov.
P. Poledňáková

Sportovní klub kuželek Tatran
KRASLICE, z.s. informuje:
V letošním roce 2017 jsme uspořádali dva
turnaje v kuželkách pro širokou veřejnost a to
byl v únoru "VALENTÝNSKÝ TURNAJ PÁRŮ" a v
dubnu "VELIKONOČNÍ TURNAJ PRO PÁRY,
JEDNOTLIVCE
A
DĚTI".
Kuželna nadále funguje pro veřejnost, využívají ji
děti z DDM a ZŠ Havlíčkovy ul., pracovníci ze
Sametexu, Denaku (bývalé AMATI) a MHZ, také
kuželnu opět využili sportovci pro Kuželkovou
ligu ROTAVAKA 2017.
Další případní zájemci o pronájem drah se
mohou objednat na kontaktním čísle 605 841
625, pí. Rinkesová.
Děkujeme zástupcům města Kraslice za nemalou
finanční podporu.
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ZŠ Kraslice, Opletalova
2. projektový týden v
ŠD Kamarádi
Ve dnech 16. – 20. října 2017 se ve školní
družině Kamarádi při Základní škole Kraslice,
Opletalova ul., konal 2. projektový týden v rámci
spolupráce s Univerzitou Jana Amose
Komenského
Praha
„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/ .
Zadání pro tento týden znělo „Bezpečná cesta do
školy“. Děti se v průběhu celého týdne učily
zásady bezpečnosti silničního provozu. Hrály
různé hry s dopravní tematikou. V praxi si
vyzkoušely bezpečné přecházení pozemní
komunikace. Děti posílily své kompetence
v oblasti účastníka silničního provozu zábavnou
formou, což je jedním z hlavních cílů těchto
projektových týdnů.
Mgr. Iva Šípošová

ZŠ Dukelská
Den naruby

hudebních nástrojů, která má v Kraslicích
dlouholetou tradici. Děti si mohly prohlédnout,
jak vzniká hudební nástroj od samého počátku,
až po jeho expedici k budoucímu majiteli.
Exkurze pro nás všechny byla velmi zajímavá a
přínosná.
Velké poděkování patří panu Kroppovi, který nás
celou továrnou provedl, všem zaměstnancům za
ochotné a vstřícné jednání a také celému vedení
Amati-Denak za umožnění prohlídky.
Za třídu 3. A a 3. B Mgr. M. Dubšová

„Dobré ráno, děti, posaďte se.“
Takto začínala každá hodina, která nebyla stejná
jako každý den. Tentokrát byly děti v roli učitelů
a učitelek. Ve skupinách vyučovaly český jazyk,
matematiku, prvouku, výtvarnou a pracovní
výchovu. Všichni se pečlivě připravovali, někdo si
nachystal hry, jiný pracovní listy, pohybové
činnosti….. Celý „obrácený den“ se velmi povedl.
Nejvíce se dětem líbilo, když mohly opravovat
vypracované úkoly a rozdávat jedničky Z
s hvězdičkami.
Za 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

DEN KAMARÁDSTVÍ FREUNDSCHAFTTAG
německého

Plavna

přijeli

kamarádi z
Montessori
školy
zažít
s námi „naši“
výuku. Děti se
na
jejich
návštěvu moc
těšily.
V
hodině
matematiky
jim
vysvětlovaly
písemné
násobení, při
angličtině si vyzkoušely komunikovat probranými
slovíčky a větami, během výtvarné výchovy
s nimi malovaly obrázek a v hodině chemie
prováděly filtraci. Smály se, pošťuchovaly se,
domlouvaly se. Jak? Anglicky, německy, česky i
posunkovou řečí. O čem si povídaly? To nevím.
NÁVŠTĚVA AMATI
Ale výuka s německými kamarády dopadla
Dne 6. a 7. skvěle. Cílem návštěvy bylo spřátelit se,
komunikovat a nestydět se. A to se podařilo!
listopadu
2017 jsme Oběd v naší jídelně byl rajskou tečkou za touto
netradiční výukou. Mgr. Šárka Kuzebauchová
navštívili
továrnu na
NA KONCERTĚ S ČESKOU
výrobu
PÍSNIČKOU …
dechových
nástrojů
… jsme si odpočinuli, zatleskali, tak trochu
Amati
- zasoutěžili a hlavně zazpívali. Dan Kubica
Denak,
z agentury Forrest Gump nám zahrál na kytaru
známé i neznámé písničky,
smutné i veselé. Klárka Kerulová
a Jindra Jurča byli odvážlivci,
kteří vystoupili na podium a bez
abychom se seznámili s výrobou
hudebního doprovodu statečně
zazpívali
svou
oblíbenou
Anketa Nejlepší sportovec Kraslicka za rok
písničku. Překonali trému, to se
jim povedlo a my jim za to
2017
zatleskali. Koncert se nám líbil a
Komise pro sport a tělovýchovu při Radě města Kraslice ve spolupráci se Svazs úsměvem jsme se vrátili do
kem měst a obcí Kraslicka upravila podmínky pro podávání nominací v anketě
školy.
Nejlepší sportovec Kraslicka za rok 2017.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

Do ankety mohou být nominováni aktivní sportovci za aktuální dobré sportovní výkony v roce 2017 i funkcionáři sportovních klubů a sdružení za dlouholetou práci v oblasti sportu, a to z celého Kraslicka.
Své nominace můžete předkládat prostřednictvím formuláře zveřejněného na
webových stránkách města na podatelnu MěÚ Kraslice do 20.12.2017.
Ing. Iva Harapátová

Kouzelné vánoce a šťastný nový rok 2018
vám všem přejí Mrňouskové – minivolejbal
a jejich starší spoluhráči
Tréninky máme vždy v úterý od 16,30 hod. a ve čtvrtek od 15,30 hod.
v sokolovně v Tyršově ul., Kraslice. Přijďte mezi nás.
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. prosince 2017. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Prosincové číslo vychází 05. prosince 2017 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Z Kraslic mizí kontejnery na
tříděný odpad. Nahradily je
podzemní nádoby
Na třech místech v Kraslicích zmizely kontejnery
na tříděný odpad. Město je nechalo nahradit
podzemními sběrnými nádobami, takže na ulici
jsou vidět pouze ústí násypných šachet. Lidé
v okolí Hradební ulice, sídliště Sever a centra
města i bývalého kina si na novinku rychle zvykli.
„Výhodou je, že podzemní nádoby mají větší
objem, ulici nám nehyzdí přeplněné kontejnery,
a jak je vidět zvýšila se také čistota kolem
sběrných míst,“ pochvaluje si starosta Kraslic
Roman Kotilínek. „Rádi bychom v nahrazování
kontejnerů pokračovali, ale jde o poměrně
finančně náročnou záležitost. Jedna taková
baterie podzemních kontejnerů vyjde na milion.
Ty tři současné jsme pořídili z dotace, kterou se
řediteli našich technických služeb podařilo získat,
takže město nic nestály. Podmínkou je dotace je
zajistit určitý objem tříděného odpadu, ke
kterému jsme se jejím přijetím zavázali.“
Nesplnění daného množství tříděného odpadu se
ale starosta nebojí. „Lidé v Kraslicích mají zájem
třídit odpad,“ prohlašuje. „To je vidět i na tom,
že se pravidelně umisťujeme na předních
místech v množství vytříděného odpadu mezi
městy. Pokud navíc stát upozorňuje, že se
rapidně zvýší cena za skládkování odpadu, na což
my budeme muset reagovat zvýšením ceny za
odvoz komunálního odpadu, je třídění pro
každého z nás zajímavější.“
Velkým problémem se ukázalo najít místo,
kam je možné nádoby zakopat. „Je
neuvěřitelné, jak hustě je město protkáno
nejrůznějšími kabely a potrubím,“ souhlasí
starosta. „Hledali jsme další vhodná místa
třeba na Předměstí, ale nenašli jsme zatím
prostor, kde by nebyly inženýrské sítě nebo
nějaká ochranná pásma.“
Pavel Reichard, manažer DSMOK

Spolek přátel města
ZŠ Dukelská
Svícen
Žáci šestých tříd se od začátku školního roku učí
zpracovávat dřevěný materiál. Materiál na
budoucí svícen musí umět naměřit, nařezat
jednotlivé
kusy,
jednotlivé
komponenty
opracovat do hladka. Po pečlivé kontrole
zpracované díly sestaví pomocí hřebíčků a
kladívka. Naše mladé výrobce musím velmi
pochválit za jejich píli a snahu.
Mgr. Brunnerová Barbora

Návštěva výstavy paní
Drahomíry Němcové Jandové
Ve čtvrtek 16. 11.
2017 jsme s 8. B.
navštívili v našem
kulturním
domě
v Kraslicích výstavu
obrazů umělkyně ze
Stříbrné. Měli jsme
čas se v klidu kochat
barevnými variacemi
na různá témata, jako jsou víra, prosba, láska a
rodina. Mohli jsme se sami zapojit do tvoření.
Přinesli jsme si velké papíry a mastné pastely
s rudkou. Techniku s názvem frotáž jsme si měli
možnost vyzkoušet na různě tvarovaných
břidlicových kamenech. Práce to byla příjemná a
zábavná, plná naší fantazie.
Mgr. Brunnerová Barbora

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ
VEŘEJNÉ SBÍRKY
Spolek přátel města Kraslice oznamuje, že k datu
31. 12. 2017 končí veřejná sbírka „na úhradu
nákladů spojených s léčbou a péčí pro Annu
Křehkou, narozenou 24. 12. 2008, Pohraniční
stráže 68, 358 01 Kraslice, která trpí akutní
lymfoblastickou leukémií.“ Do tohoto data je
možné ještě poslat příspěvek pro malou Aničku
na
transparentní
účet
číslo
115595790207/0100, který pro ni jistě bude
krásným vánočním dárkem.
Spolek přátel města Kraslice děkuje všem
dárcům za vřelou podporu a solidaritu s malou
Aničkou a s jejími rodiči. Podle vyjádření rodičů
je malá Anička „z nejhoršího venku.“ Přesto pro
ni není návrat do běžného života lehký, stále
bojuje s oslabenou imunitou.
Podle zákon musí nyní Spolek přátel města
Kraslice do tří měsíců od ukončení veřejné sbírky
provést řádné vyúčtování. Po potvrzení tohoto
vyúčtování Krajským úřadem Karlovarského kraje
Spolek přátel města Kraslice zveřejní toto
vyúčtování na stránkách Zpravodaje města
Kraslice.

Veselé Vánoce za Spolek přátel města
Kraslice
přejí Josef Konrád a Otakar Mika

OZNÁMENÍ OBČANŮM
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
oznamuje, že s platností od 1.1. 2018 nebude
přijímat platby v hotovosti za vodné a stočné ani
za ostatní poskytované služby.
Platby bude možné hradit pouze bankovním
převodem nebo prostřednictvím České pošty.
Děkujeme za pochopení.
Otakar Mika – Hanuš Kühnl - jednatelé

