Z P R AV O DA J
města Kraslic
ročník 2018

S

lovo na úvod

Vážení spoluobčané,
hvězdy
novoročního
ohňostroje již pohasly a
nový rok 2018 už jistě a
neomylně odpočítává své dny.
Dny všední i sváteční.
Rok, jehož první dny jsou právě
za
námi,
je
rokem
„osmičkovým“
a
znalci
národních dějin vědí, že
osmička na konci letopočtu má
v české, resp. československé
historii zvláštní význam – ať už
to byl rok 1918, 1938, 1948 či
1968, vždy došlo k významným i
drama ckým změnám, které
zasáhly do života v „české
kotlině“ a mnohdy jej ovlivnily
na dlouhá léta i dese le .
Koneckonců,
právě
tyto
„osmičkové“ dějinné událos si
letos připomeneme v kulatých
výročích, z nichž asi to největší
a nejvýznamnější bude sté
výročí vzniku Československé
republiky a také konce „Velké
války“, která je dějepisci
označována
jako
„První
světová“.
Nezbývá mi proto, než popřát
nám
všem,
aby
letošní
„osmičkový“ rok byl spíše
rokem poklidným, rokem bez
drama ckých
společenských
událos a změn, které by
znamenaly výrazný zásah do
našich životů – tedy, aby to
především
nebyly
změny
k horšímu. Může se zdát, že je
to přání vcelku minimalis cké a
skromné, avšak při složitos a
komplikovanos dnešního světa
a problémů, s nimiž se současná
doba potýká, si myslím, že to
zase až tak skromné a
bezvýznamné přání není.
Přeji nám všem hodně pevného
zdraví, pohody, op mismu,
dobré nálady a vždy správné lidi
kolem sebe, protože všechno
ostatní pak už přijde samo.
Roman Ko línek, starosta

Otevřený dopis
Spolek přátel města Kraslice (dále
jen SPMK) se na své schůzi, která
se konala 29. 12. 2017 usnesl
takto:
„Spolek přátel města Kraslice je
znepokojen
rozhodnu m
zastupitelstva o návrhu na
demolici budovy „staré radnice“ č.
p. 2 v Havlíčkově ulici, který byl
předložen
zastupitelstvu
ke
schválení na řádném jednání
zastupitelstva 14. 12. 2017 a který
byl zastupitelstvem schválen.
SPMK považuje toto rozhodnu za
unáhlené a dovolujeme si požádat
o odložení jeho realizace či o
případnou
revokaci
tohoto
usnesení.
Hlavní
příčinou
našeho
znepokojení je, že demolice této
významné budovy v centru města
nebyla projednána s veřejnos a
nebyly
oznámeny
důvody,
které tomuto návrhu vedly. SPMK
připravuje akci, na které bude
veřejnost seznámena s historií a
stavem této budovy a zároveň
s názory významných odborníků
z oblas
památkové péče a
historie architektury. Pan Filip
Beneš
prozkoumal
archivní
dokumenty a našel původní
dokumentaci k této budově
a zjis l, že autorem projektu
je významný architekt O o
Ehlen. Mimo jiné je také
autorem
projektu
hudebního
divadla
v Karlíně.
Doufáme,
že
situace
s demolicí této stavby není
tak naléhavá, aby nemohla
snést odklad do doby, než
budou veřejnos k dispozici
veškeré
podklady
o
významnos této stavby a
projednány návrhy na její
možné využi . Členové
SPMK budou spolupracovat
při hledání možného využi
této stavby.“
předseda Josef Konrád a
místopředseda Otakar Mika

zdarma

Naše vánoční
putování
Vánoční doba je časem
svátečním, má především svůj duchovní obsah.
Vyzývá nás k setkávání se v našem
každodenním životě a toho využil i Spolek
Němců a přátel německé kultury Kraslice
k uspořádání posledního zájezdu
v letošním
roce, a
Napsali jste
to na
ruskou
nám
vánoční
revui. Podnětem byl zážitek jedné
z našich členek – paní Hanny Meinel
z Klingenthalu – která vystoupení souboru
shlédla a zaujalo ji natolik, že se o něm zmínila
naší Soně. Návrh byl výborem Spolku schválen,
vstupenky zajištěny na 26.12. t.r. a nastala
práce se zajištěním autobusu a jeho naplněním
účastníky zájezdu. Vše se paní Šimánkové
podařilo a druhý vánoční svátek jsme navš vili
svátečně vyzdobené divadlo Kὄnig Albert v Bad
Elsteru.
Státní akademický soubor IVUSHKA byl založen
v roce 1968 v oblas Tambov. V roce 2012 mu
byla udělena Tambovským guvernérem cena
"Akademický soubor písní a tanců“. Toto
ocenění potvrzuje jeho velké kulturní úspěchy
ve východní a západní Evropě.
Tambov je velkým představitelem zvyků
starověkého Ruska.
Orchestr vystupuje s
původními ruskými nástroji, jejichž hudba
zvládne virtuosně i několik různých zvuků a m
navodí kouzelnou náladu, ke které přispívají
folklorní ohňostroje, brilantní choreograﬁcký
sbor a taneční scény.
Pódium je zahaleno v pohádkové zimní krajině,
která vyzývá návštěvníky, aby dvě hodiny
snili. Akroba cké momenty s ruskou vášní,
odvážné umění, okouzlující písně, hudební
nástroje, bezchybné ovládání těla jedinců a
mimořádná choreograﬁe. Prostřednictvím této
jedinečné kombinace diváci zažívají úžasnou
přesnost.

Představení začíná kulturní a vzrušující cestou
starověkého Ruska, jeho písněmi, tanci a
tradicemi. Okouzlující vypravěči doprovázejí
hosty programem v německém a ruském
jazyce. Zvyky ruských Vánoc a ruské svatby
v dobových kostýmech, krása sněhu a
ledu.
Jako vrchol na jeviště vstupuje zábavu
milující nadrozměrný sněhulák, který si
dobývá srdce návštěvníků.
Když mistrovský sbor zpívá německou
vánoční píseň "Svatá noc“, navíc v ruských
národních krojích, je to zvláštní zážitek.
Soubor IVUSHKA ví, jak okouzlit a potěšit
publikum.
Po více než dvouhodinovém představení
jsme nastoupili cestu zpět do svých
domovů. Určitě budu hovořit i z duše
ostatních účastníků, když poděkuji paní
Meinel za nápad, paní Šimánkové za
bezchybnou organizaci a řidiči panu
Prchalovi za bezpečnou přepravu.
J. Volfová
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Z 23. Mikulášské jízdy
Stalo se již tradicí, že poslední sobota před
svátkem svatého Mikuláše je na Kraslické dráze
ve znamení Mikulášské jízdy. V loňském roce
tento termín připadl na 2. prosince.
Hlavním pořadatelem akce byl Železniční spolek
Klub
M
131.1,
který
spolupracoval
s provozovatelem dráhy (společnos PDV
Railway, a.s.), provozovatelem dopravy na
Kraslické dráze (ﬁrmou GW Train Regio, a.s.),
městem Kraslice, dalšími městy a obcemi podél
Kraslické dráhy, dobrovolnými i profesionálními
hasičskými sbory a s řadou dalších organizací a
ins tucí.
Největší atrakcí akce byl bezesporu historický
vlak tažený rychlíkovou parní lokomo vou
475.111 přezdívanou „šlech čna“ z roku 1947,
která dopravovala účastníky do hlavního centra
Mikulášské jízdy – do lokality Hřebeny s hradem
Hartenberg. Ze Sokolova bylo vypraveno pět
párů vlaků; po několikaleté přestávce,
způsobené stavem železniční infrastruktury,
tento vlak dojel až do Kraslic.
Na kraslickém nádraží jej očekávaly desítky
malých i velkých cestujících, kteří zaplnili
soupravu skoro do posledního místečka. Při
zpáteční cestě byla pak v Rotavě zdejšími a
olovskými hasiči do tendru parní lokomo vy
doplněna voda nezbytná pro provoz těchto
strojů.
Ještě
před
odjezdem vlaku
ze Sokolova do
Kraslic se na
tamějším
nádraží
uskutečnilo
slavnostní
zahájení jízdy,
které za účas
čestných
hos
v pně
spolumoderovali
sokolovský starosta Bc. Jan Picka a jeho
kraslický kolega Roman Ko línek. O kulturní
část se zde postaraly dě z tamější Základní
umělecké školy.

Pestrý
a
bohatý
program byl
připraven na
Hřebenech.
Hned
ve
sklepení
nádražní
budovy
mohli
účastníci jízdy navš vit peklo; další, tzv. obecní,
se nacházelo na kopci mezi hradem a statkem
zvaným Cikánský dvůr (který byl ovšem pro
tento jediný den v roce přejmenován na dvůr
Pohádkový). Na dvou jeviš ch probíhal
celodenní program, k dispozici bylo množství
stánků, ukázky starých řemesel a další atrakce.
Vyvrcholením pak byla mikulášská nadílka.
Ke zdárnému průběhu 23. Mikulášské jízdy
přispělo nejen příznivé slunečné počasí se
slabým sněhovým popraškem, ale zejména
obětavá práce desítek dobrovolných pořadatelů
v kostýmech Mikulášů, čertů, andělů a dalších
bytos , tak i v civilu. Poděkování organizátorů
patří také těm, kdož na akci přispěli ﬁnančně či
v naturáliích. Patří mezi ně také město Kraslice,
Kraslická městská společnost, spol. s r.o.,
Pekařství
U
Václava
či
Velkopekárna
Jaroslav Lepič.
Plzeňská
„šlech čna“ se
v
Kraslicích
objeví i v roce
2018, a to hned
dvakrát. Kromě
Mikulášské jízdy
(připadne na 1. prosince) to bude 26. května,
kdy se na počet stého výročí příjezdu císaře
Karla I. do města a dvace let soukromého
provozu na Kraslické dráze uskuteční akce,
kterou připravujeme pod názvem „S GW Train
Regio po stopách Karla I.“.
Robert Koutný,
Železniční spolek Klub M 131.1 (Kraslice)

MěÚ informuje
INFORMACE
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „místní poplatek za
odpad“) pro rok 2018 dle zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích,
v platném znění (dále jen „zákon“) a
Obecně závazné vyhlášky města
Kraslice č. 7/2017 (dále jen
„vyhláška“).
Místní poplatek za odpad v roce
2018
dozná
několika
změn,
nejvýznamnější změnou je navýšení
sazby poplatku na 400,- Kč za rok a
dále změna termínu splatnos (na
30.9.) místního poplatku a zavedení
možnos uhradit poplatek ve dvou
splátkách, kterou mohou uvítat
zejména plátci, kteří pla poplatek
za více poplatníků. Ke změnám došlo
také v oblas osvobození a úlev, kdy
studen , kteří jsou v souvislos se
studiem ubytováni mimo město
Kraslice, mohou uplatnit úlevu ve
výši 75% sazby poplatku.
Splatnost poplatku je do 30. září
2018. V případě volby možnos
úhrady poplatku ve dvou splátkách
jsou tyto splatné 31. května 2018 a
30. září 2018.
Sazba místního poplatku je 400,Kč za rok.
Osvobození od poplatku jsou nad
rámec zákona poplatníci při splnění
těchto podmínek - dovršení věku 80
let; poplatník se zdržuje více než 10
měsíců v jiné obci nebo mimo území
České republiky a zároveň má trvalý
pobyt v Kraslicích; poplatník je ve
výkonu trestu odně svobody nebo
ve výkonu vazby; poplatník pobývá
v zařízení
sociální
péče
či
zdravotnickém zařízení mimo území
města Kraslice.
Souhrnné informace:
Poplatek za komunální odpad pla :
1. fyzická osoba
která má v obci trvalý pobyt (pozn.
správce poplatku: povinnost pla t
poplatek se týká i občanů, kteří
mají
pobyt
na
ohlašovně
Městského úřadu (nám. 28. října
1438),
které byl podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt na dobu
delší než 90 dnů,

která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České
republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího
azyl nebo dočasná ochrana podle
zákona upravujícího dočasnou
ochranu cizinců.
Placení poplatku:
Za domácnost může být poplatek
uhrazen společným zástupcem, za
rodinný
nebo
bytový
dům
vlastníkem nebo správcem. Tyto
osoby jsou povinny správci poplatku
oznámit jména a data narození osob,
za které poplatek hradí.
2. fyzická osoba, která má ve
vlastnictví: stavbu určenou k
individuální rekreaci, byt, rodinný
dům, ve kterých není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba, a to ve
výši odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu; má-li ke stavbě
určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny pla t
poplatek společně a nerozdílně.
Obecně závazná vyhláška č. 7/2017
v článku 6 stanovuje osvobození a
úlevy, které pokud chce poplatník
využít,
musí
sám
uplatnit.
Upozorňujeme poplatníky, že pokud
není poplatek uhrazen včas nebo jen
částečně,
Městský úřad –
správce poplatku
může nedoplatek
zvýšit
až
na
trojnásobek.
Bezhotovostním
převodem
lze
platbu provést na
účet číslo 19927391/0100 s
uvedením
variabilního
symbolu, který
přidělil
nebo
přidělí
správce
poplatku
a
speciﬁckého
symbolu, kterým
je rodné číslo
poplatníka
(viz
tabulka dále).
V hotovos
lze
úhradu poplatku
provést v hlavní
pokladně
Městského úřadu
Kraslice,
ve
3. poschodí,

dveře č. 306, a to
v následujících
pokladních
hodinách:
Po a St 8,00 – 11,15 a 12,15 – 16,30
hodin
Út a Čt 8,00 – 11,15 a 12,15 – 14,30
hodin
Pá
8,00 – 11,15 a 12,15 – 13,00
hodin.
V případě potřeby bližší informace
na odboru ekonomiky a ﬁnancí MěÚ
Kraslice, paní Markéta Bař pánová,
tel.
352 370
414,
email: bar panova@meu.kraslice.cz.
Upozorňujeme, že podle daňového
řádu není povinnos správce daně
upozorňovat daňového dlužníka na
splatný daňový nedoplatek. Správce
daně na základě ust. §153 odst. 3
daňového řádu může daňový subjekt
vhodným způsobem vyrozumět o
výši jeho nedoplatků a upozornit jej
na následky spojené s jejich
neuhrazením (vyrozumění proběhne
neformální výzvou ke kontrole
úhrady či k úhradě, která
představuje
novou
formu
komunikace mezi správcem daně a
daňovým subjektem). Bude tedy
záležet na správci daně, zda tak učiní
či nikoliv a zašle dlužníkovi
neformální upomínku.
Mgr. Petra Procházková,
odbor ekonomiky a ﬁnancí
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Nálezy odevzdané
MěÚ Kraslice

MěÚ
informuje
Rok 2014
mobilní telefon
14.04.2014
měděné dráty
09.05.2014
dioptrické brýle v plastovém pouzdře
18.08.2014
mobilní telefon
03.09.2014
dámské jízdní kolo
23.09.2014
horské kolo
21.10.2014
Zastupitelstvo města Kraslice se sešlo ke svému
jednání 14.12.2017. Na tomto zasedání byly
projednány tyto záležitos :
 schválení inves čních akcí, které mají být
ﬁnancovány prostřednictvím čerpání úvěru.
Těmito akcemi jsou: rekonstrukce chodníku
Wolkerova I. a II. etapa, modernizace IS města,
Kraslice—III. etapa rozšíření kanalizace,
vestavba 2 bytových jednotek čp. B. Smetany
1700, zateplení administra vní budovy TSMK,
zateplení objektu bývalého kina, rekonstrukce
školních dílen SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Stříbrná—
retenční nádrže, revitalizace veřejné zeleně v
ul. Hradební a Sv. Čecha a rekonstrukce
cyklostezky a stezky pro pěší Hraničná
 schválení rozpočtu města pro rok 2018, kdy
byly schváleny celkové příjmy ve výši 153,152
mil. Kč a celkové výdaje rozpočtu pak ve výši
167,686 mil. Kč
 schválení výjimky ze stanoveného konce
provozní doby pro provozovnu Bar Motodust s
m, že se prodlužuje stanovený konec provozní
doby až do 4.30 hodin
 zamítnu žádos o udělení výjimky ze
stanoveného konce provozní doby pro Disco
Bar Atlanta
 projednání informace místostarosty města
pana Miloslava Posledního, jako zástupce
společníka (město Kraslice) ve společnos KMS
Kraslická městská společnost s. r. o. z jednání
valné hromady této společnos , která se
konala dne 29.11.2017 s m, že zastupitelstvo
pověřilo místostarostu města, aby jednal se
společníkem Gelsenwasser AG o možnos
mimořádného peněžitého vkladu společníků ve
výši, která zajis ﬁnancování připravovaných
inves c (intenziﬁkace ČOV). V případě, kdy
společník Gelsenwasser AG nebude ochoten
ﬁnancování připravovaných inves c řešit
peněžitým vkladem je místostarosta pověřen
jednat s ním o možnostech dokoupení podílu
tak, aby bylo jediným vlastníkem společnos
město Kraslice.
 schválení plánu odpadového hospodářství
města Kraslice
 schválení návrhu smlouvy o budoucí smlouvě
kupní mezi městem a společnos KMS Kraslická
městská společnost s. r. o. na pozemky, které
jsou ve vlastnictví města Kraslice a měly by být
zahrnuty do stavby vodního díla Vodní nádrž
Kraslice
 vydání obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2018
a zároveň byla stanovena výše místního
poplatku „za odpad“ na částku 400 Kč
 vydání obecně závazné vyhlášky o regulaci
provozování hazardních her
 schválení směrnice Zásady poskytování
cestovních náhrad členům zastupitelstva města
nákladů na
 schválení prominu
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kovové pouzdro s obsahem lahve s 0,7 l
alkoholu
30.10.2014
mobilní telefon a zapalovač 19.11.2014
Tyto věci budou likvidovány v lednu 2018.
Rok 2015
dětské jízdní kolo
mobilní telefon

01.04.2015
21.10.2015

Rok 2016
ﬁnanční hotovost
prsten ze žlutého kovu
igelitová taška s nářadím
mobilní telefon Samsung
ﬂash disk

08.06.2016
20.06.2016
29.06.2016
28.07.2016
05.11.2016

Rok 2017
Ře zek na pánské hodinky
Dioptrické brýle
Iphone – německý displej
Lyže (běžky) + hůlky
Plastová pistole na kuličky
Kyslíková lahev
Jízdní kolo Shimano
Mobilní telefon Alcatel
Jízdní kolo Clipper
Motorová kosa
Jízdní kolo Tires
Finanční hotovost – Euro
Jízdní kolo Prince

21.01.2017
leden 2017
15.02.2017
21.03.2017
30.05.2017
04.07.2017
07.07.2017
15.07.2017
07.08.2017
23.08.2017
06.09.2017
24.10.2017
10.11.2017

Různé svazky klíčů nalezené na veřejném
prostranství města Kraslice.
náhradní péči o kočky ve výši 48 s. Kč

 souhlas s prominu m smluvní pokuty ve výši 33
s. Kč na akci „Technické řešení bezpečnos ZŠ
a MŠ města Kraslice“
 rozpočtová opatření
 souhlas s uzavřením dohody o ﬁnanční účas
na opravě vodního kanálu s m, že město
přispěje vlastníkům na vynaložené vícenáklady
částku ve výši 200 s. Kč
 schválení dodatku č. 7 ke ZL Technických služeb
města Kraslic
 schválení smlouvy o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany uzavřené mezi
městem Kraslice a obcí Bublava
 schválení termínu zasedání ZM v I. polole
2018—08. února, 29. března, 10. května a 28.
června
 souhlas se zřízením služby senior expres pro
město Kraslice
Rada města Kraslice se ke své schůzi sešla
20.12.2017 a byly projednávány tyto záležitos :
 pronájmy pozemků města a zveřejňování
záměru prodeje či pronájmu
 vyhodnocení zprávy o hodnocení a posouzení
nabídek podlimitní veřejné zakázky na akci
„Zateplení administra vní budovy TSMK“, kdy
jako nejvhodnější byla vyhodnocena nabídky
společnos
Designstav Karlovy Vary s
nabídkovou cenou 4,945 mil. Kč bez
DPH
 projednání architektonické studie
„Kraslická rozhledna“ zpracovanou
společnos NOAR CZ s. r. o. s m, že
projednání bylo odloženo do doby, než
se ke studii vyjádří komise inves ční a
pro rozvoj města
 schválení pracovního plánu povodňové
komise pro rok 2018
 schválení spolupráce na realizaci
společného projektu s městem
Klingenthal, jehož předmětem bude
vytvoření moderně pojaté dvojjazyčné
internetové prezentace
 rozpočtová opatření
odpisových
plánů
 aktualizace
příspěvkových organizací
výhledy
rozpočtů
 střednědobé
příspěvkových organizací města na
období 2019-2020
 výsledky veřejnosprávní kontroly u ZŠ
Kraslice, Dukelská 1122
 výsledky veřejnosprávní kontroly u
Městské knihovny Kraslice
 souhlas s uzavřením smlouvy o dílo
mezi městem Kraslice a Petrem
Troníčkem, kdy předmětem smlouvy je
výroba a vysílání dokumentárních a
zpravodajských šotů
 souhlas s přije m věcného daru v
hodnotě 5000 Kč od Asociace
amatérských sportů pro SŠ, ZŠ a MŠ

z jednání
orgánů města
Kraslice
Mimořádná schůze rady města proběhla
22.12.2017. Projednány byly mimo jiné i tyto
záležitos :
 souhlas se zapojením města do společného
projektu v rámci Programu spolupráce Česká
republika—Svobodný stát Sasko 2014—2020
na akci „Spolupráce obcí“, kdy vedoucím
partnerem bude město Bad Lobenstein a
projektovými partnery budou města Kraslice a
Rotava
 souhlas s odstoupením města Kraslice jako
objednatele od smlouvy o dílo uzavřené se
společnos PP-servis Plzeň s. r. o., jejímž
předmětem bylo zhotovení díla „Rekonstrukce
a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ,
ZŠ a MŠ Kraslice, když dílo mělo být dokončeno
a předáno objednateli do 22.12.2017 a z
důvodu několika porušení smlouvy podstatným
způsobem, neboť na stavbě nebyl přístupný
stavební deník, nebyl předložen na výzvy,
provádění díla bylo neoprávněně přerušeno na
dobu delší než 10 kalendářních dnů a dílo
nebylo dokončeno a předáno v poslední den
lhůty k plnění
red

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Florbal – 2. stupeň
Na konci listopadu na naší škole proběhla
okrsková kola ve ﬂorbalu. Přijeli za námi ze ZŠ
Oloví a ZŠ Dukelská. Naše žákyně obhájily
vítězství z minulého roku a to hned v obou
kategoriích, jak v mladší (6.,7. třídy), tak ve starší
(8.,9. třídy).
Po turnaji dívek následoval turnaj chlapců.
Nakonec ve všech kategoriích dopadlo pořadí
shodně. První skončila SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova,
druhá ZŠ Oloví a tře ZŠ Dukelská. Naši starší i
mladší hoši měli ve všech zápasech
jednoznačnou převahu a velice snadno si zajis li
postup do okresního ﬁnále. Střelecky se jim
mimořádně dařilo a mnohé zápasy končily
dvojcifernými vítězstvími.
V úterý 28. listopadu se pak konalo okresní ﬁnále
starších žáků. Zde naše chlapce zřejmě střelecké
štěs opus lo. V prvních dvou zápasech sice
bojovali a zvláště v druhém měli herní převahu,
ale malá produk vita a jen 3 vstřelené góly byly
příčinou těsných porážek. Tyto porážky nám pak i
přes zlepšený výkon a vítězství ve tře m utkání
znemožnily bojovat o postup do krajského ﬁnále.
V dalších utkáních si tak více zahráli i náhradníci,
kteří získali cenné zkušenos . I přes to, že
jsme před turnajem mysleli výše než na konečné
páté místo, můžeme konstatovat, že naši kluci
rozhodně ostudu neudělali a herně nijak
nezaostávali za nejlepšími týmy. Za statečný a
bojovný výkon patří poděkování celému týmu ve
složení: Mar n Nováček, Jaroslav Kropp, Adam
Kühnl, Mar n Prokopec, Denis Münzer, Ondřej
Perlík, Jaroslav Janáček, Jakub Kozma, Danylo
Luhovský.
Naši mladší žáci se svého okresního ﬁnále
zúčastnili v úterý pátého prosince v
Mul funkčním centru Březová. Náš tým se
skládal především z mladších hochů a pro mnohé
z nich to byla první zkušenost z takto kvalitně
obsazeného turnaje. A protože se našim oporám
od počátku vůbec nedařilo,během turnaje dostali
mladší chlapci hodně prostoru. Doufejme, že jej
využili především ke sbírání zkušenos a mo vaci
pro další práci na svých sportovních
dovednostech. Nutno to ž přiznat, že herně naši
chlapci na své soupeře za m nestačili. Prohráli
všechny zápasy a skončili tak na posledním
místě.
I přesto za statečnost, se kterou naši školu
reprezentovali, patří poděkování týmu ve
složení: Zdeněk Peteš, Antonín Volek, Filip
Hudský, Daniel Rigo, Nicholas Balog, David
Pakosta, Miroslav Miko, Mar n Bílý, Jaroslav
Blaho a Luboš Flachs.
Starší žákyně poměřovaly své síly v okresním
kole v Sokolově, mladší pak v Mul funkčním
centru na Březové. Ačkoliv naše holky nedaly
soupeřkám nic zadarmo, skončily na ZŠ
Švabinského v Sokolově na pátém místě. Mladší

žákyně během turnaje na Březové vstřelily
Školní kolo
soupeřícím týmům mnoho branek, nicméně
Olympiády
medaile jim o jedno místo utekly. Do Kraslic si
tak odvezly pomyslné bramborové medaile.
v českém jazyce
Mgr. J. Grussmannová, Mgr. J. Kubát
Školního kola vědomostní soutěže, která se
skládá z jazykové a slohové čás , se zúčastnilo 16
Mikulášská nadílka
Stejně jako v předcházejících letech se i letos žáků 8. a 9. tříd. 1. místo obsadila Klára
deváťáci 5. prosince proměnili v čerty, anděly a Pouzarová, 2. místo patří Monice Blahové (obě
Mikuláše a vyrazili ke svým mladším spolužákům. postupují do okresního kola), 3. místo uhájil Filip
Mgr. P. Poledňáková
V letošním roce nás oslovili i ze školky v ulici B. Bláha.
Němcové, a tak se do čertování museli zapojit
Bowling – 1. stupeň
obě třídy. Deváťáci zvládli vystrašit, vyzpovídat i Ve středu 13 .prosince jsme se velmi úspěšně
obdarovat dě z MŠ B. Němcové, Lipová cesta i zúčastnili další soutěže Sportovní ligy škol.
Havlíčkova a žáky 1. stupně
Tentokrát to byl bowling. Pět dě naší školy Štěpánka Turanská, Matěj Hamouz, Hubert
Farkaš, Alexandr Peteš a Štefan Balog se vydalo
bojovat na bowlingovou dráhu v Královském
Poříčí. Letos se přihlásilo nebývalé množství
závodních družstev. Přestože je to pro dě
netradiční soutěž, se kterou mají málo
zkušenos , naše dě se neztra ly a obsadily
velmi pěkné šesté místo.
Mgr. J. Trnková

Dopravní výchova
11. a 12.12.2017 se žáci 5. tříd zúčastnili
dopravní výchovy v DDM Sokolov.
Dne 11. 12. jsme byli v Sokolově v Domě dě a
mládeže. Byl tam milý pán, který nám říkal
zajímavé věci o dopravě. Jezdili jsme na
trenažérech. Dělali jsme test. Když jsme ten test
splnili, dostali jsme řidičák na kolo. Já jsem ho ale
nedostal, protože jsem nebyl v testu úspěšný.
M. Bock
Celá naše třída jela do Sokolova na dopravní
výchovu. Probírali jsme, jak se co dělá na silnici.
Po chvíli jsme se rozdělili, pár dě šlo jezdit na
trenažéry, pak jsme se vyměnili. Když se všichni
vystřídali a doučili jsme se vše, začali jsme psát
test. Měli jsme malé ovládače, do kterých jsme
ťukali odpovědi. A za to několik dě dostalo
řidičák na kolo. Já ho dostala. A. Dvořáková

Kreativní partnerství v 7.A
Dalším naším cílem v rámci projektu Krea vní
partnerství bylo poznat práci regionálního studia
Českého rozhlasu. Zajímala nás historie a vývoj
rozhlasového vysílání jako významného zdroje
informací. 7. prosince jsme se vydali do
Karlových Varů, právě zde to ž funguje
regionální studio Českého rozhlasu. Před naší
cestou jsem pro žáky připravila přednášku o
vzniku a vývoji rozhlasu. Ve studiu nás očekával
pan Radim Jehlík, který nám nejprve představil
své pracoviště a potom nám odpovídal na
spoustu našich otázek. Žáci i já jsme byli
spokojeni, protože to bylo pro nás prostředí
zcela nové a neznámé. Víme například, že od
příš ho roku bude již toto studio vysílat po celý
den, v současnos spolupracuje s plzeňským

Divadelní představení Vánočka
Ve čtvrtek 30.11.2017 se v Domě kultury Kraslice
konalo divadelní představení pro dě
z mateřských škol a z 1. – 3. tříd ZŠ. Hudební
pohádka Vánočka pojednávala o mlsném chlapci
Jiříkovi a o jeho nápravě. Pohádkový příběh
navodil vánoční atmosféru, na závěr se dě
naučily novou koledu.
Mgr. I. Svobodová

studiem a karlovarské vysílání můžeme
poslouchat vždy od 14. hodiny. Už také
víme, jaké předpoklady musí mít pracovník
rozhlasu a jaký je rozdíl mezi soukromým a
regionálním rádiem.
Jako pedagogický
dozor bych chtěla pochválit třídu 7.A za vzorné
chování během celého projektového dne, díky
nim jsem si tento zajímavý výlet skutečně užila.
Mgr. M. Bladská
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„Jděte do celého světa a
kažte evangelium všemu
stvoření. Kdo uvěří a
pokř se, bude spasen,
ale kdo neuvěří, bude odsouzen“. (Ježíš)
Je krásné vstoupit do nového roku s vědomím, že
Bůh Otec má jedno velké přání, aby byli
zachráněni
všichni
Ze života
lidé
na
křesťanů
zemi. Bůh
touží,
aby
každý člověk vstoupil do Jeho záměru spasení a
m byl osvobozen od konečného soudu, kterým
projde každý takový, kdo se Božímu záměru
vědomě vyhýbá. Pán má plán (cíl) pro každého
člověka na zemi a je to jen na každém člověku,
zda tento plán přijme nebo nikoliv. A tak jako náš
Pán, tak stejně náš pro vník „žalobce“ a
„lhář“ (ďábel), má také svůj, byť pro kladný plán.
Ten ale touží po tom, aby každý člověk minul
spasitelný záměr Boha Otce, který je pro věčnou
záchranu. „Ďábelský“ plán vede lidstvo
k oddělení od Boha, k věčnému odsouzení.
V celém vesmíru není již NIC, co by mohlo Boží
záměr zmařit. My lidé můžeme do Božího plánu
dobrovolně vstoupit a nebo ho dobrovolně
minout. Vstup ani minu člověka do Božího
plánu či záměru, tento plán nemění ani neruší. Je
to ustanovení věčné. Jednoduše řečeno, na
každého člověka čeká po fyzické smr
„duchovní“ setkání s Ježíšem jako zachráncem
nebo s Ježíšem jako soudcem. Evangelium, které
se má dle slov Ježíše kázat po celém světě je o
tom, že nemusíme být souzeni, ale zachráněni.
Jak tuto radostnou zvěst přijímají křesťané dvě
sícile po celé zemi, se můžeme doslechnout a
dočíst v mnoha jejich knihách. Ale i díky osobní
návštěvě několika členů misijní skupiny z Kraslic,
která se uskutečnila několikrát během dese let
ve třech místních církvích ve Skotsku ve
městě Glasgow, můžeme nahlédnout a m lépe
pochopit vztah lidí s odlišnou kulturou než naší,
k Pánu Bohu. „Ježíš je stejný včera, dnes i na
věky“. Vztah Jeho následovníků k němu je
rozdílný jen v hudebních žánrech a v kulturním
charakteru země a regionu, ve kterém křesťanský
sbor nebo církev žije a slouží.
Proto vás chceme mto pozvat na krátké sdílení
a besedu ze života křesťanů ve
Skotsku, která se uskuteční 4.
února tohoto roku v klubu ŠNEK
v Kraslicích, v rámci pravidelné
Bohoslužby konané vždy při první
neděli v měsíci, od 10:30 do
11:30 hodin. Pozvání od autorit
klubu Šnek přijala na únor
„Misijní skupina“ z Kraslic, která
se pokusí nahlédnout díky vlastní
foto a video dokumentaci, do
sborového
života
křesťanů
v Glasgow. Všichni jste srdečně
zváni! S přáním Božího pokoje
Fran šek Hanzlíček
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MŠ
U Elektrárny
Návštěva v knihovně
V prosinci jsme s předškoláky navš vili Městskou
knihovnu
v Kraslicích, kde nás mile přivítala paní M.
Maštalířová.
Seznámila nás s tradicemi vánoc, s přísadami do
cukroví,
jak se rozkrojí jablko a nebo jak se v knihovně
pouštějí „lodičky“
ze svíček, aby nevznikl požár.
Děkujeme celému kolek vu knihovny za
obohacující spolupráci.

Vánoční vyrábění
s rodiči
Společná akce rodičů,
dě
a kolek vu MŠ,
proběhla
jedno
prosincové
odpoledne
v prostorách MŠ.
Dě si spolu s rodiči
vyrobily
vánoční
stromeček
z
kužele
ozdobený
barevnými

bonbóny na párátkách.
Vánoční koledy, vůně „fran ška“ a předání
dárečků navodila atmosféru vánoc a my jsme
mohli popřát všem: „Šťastné a veselé vánoce.“
Dě a kolek v MŠ u Elektrárny- Veselá školka

Římskokatolická
farnost
Ještě k adventní době …
I když předvánoční čas s tzv. Adventními koncert
začal v roce 2017 velice brzy, již na Slavnost Krista
Krále, zažili návštěvníci 25.11. v Jindřichovicích a ve
Stříbrné krásnou chvíli. Pocit chladu nebyl jediným
vstupným na obou těchto akcích. Při první se
reportážním způsobem snažili dě podat zprávu o
událostech z Betléma. Objevila se velká krabice
připomínající TV, ze které „koukala“ hlava hlasatelky.
Ta nás ihned spojila s korespondentkou v Betlémě!
„Máme spojení? Co se tam děje?“ První otázaný
odpovídá: „Já jsem pastýř, hledám své ovce!“ Kluk
slyší přání: „Tak ať je najdete!“ Dívčina na otázku,
kdo je, říká: „ Já hledám pastýře!“ Další hledá stáj,
kde se měl narodit Král izraelský. Vždy jsme slyšeli
obdobné přání: „Tak ať ji najdete!“ I 3 Králové
přichází na scénu se stejným problémem. I těm je
popřán úspěch při hledání! A právě toto je jádro celé
Radostné zprávy: jít, hledat a na nalézt TOHO, který
se nám všem narodil. Ten, který nám přinesl návod
jak žit, abychom od Boha Otce mohli očekávat
odměnu věčného života. Proto se Ježíš narodil do
našeho pozemského a smrtelného života. Nalézt
jsme též mohli malou vyrobenou pozornost na
připravených stolech a zakoupením tak přispět na
dobrou věc. Druhá akce byla plná krásných melodií
perfektně podaných ROHÁČI z Lokte. Pro nás,
posluchače, bylo příjemné být v krásném prostředí
chrámu. Ten býval v minulos naplněn německy
mluvícími věřícími. Dnes musíme být rádi, když se
naplní aspoň při takovýchto koncertech. Výnos ze
vstupného, který je určen pro pomoc potřebným,
činil více než 5 s. Kč, se rozrostl o výnos
z občerstvení. Uhrazeným „svařákem“ mohl každý
s povděkem zahřát své tělo; duši bylo dáno zadarmo
„teplo duchovní“. Organizátorům lze jen poděkovat a
přát i další nápady: ve Stříbrné Ještěřicím a
v Jindřichovicích zas nápaditým lidem z místní
Radnice (i paní Sebjanové). Stále pla : Dej a bude
dáno! Přej a….

Zastavení vánoční ….
Vánoční čas může mít náplň nejen štědros či
betlémské idyly. Nejprve k první zkušenos :
k vánocům může patřit i pohřební rozloučení – letos
9.12. Tomík z rodiny Jarmilky a Vladimíra
Korbelových (pravnouček), nebo
paní
Renata
Go riedová 15.12. Kolem vánoc se odehrála mnohá
bolestná loučení! A to mne – a snad i vás - může
oboha t! Sv. Jan Kř tel v adventní době vybízí:
Urovnejte cesty Pánu; hory snižte, údolí vyplňte!
Jako když se staví silnice. Ale co se stane, když „hora
či propast“ je příliš vysoká či hluboká? Při úmr
milované bytos ? To se nedá jen tak vyřešit! Napadlo
mne: horou boles může vést „TUNEL“, který nás
povede do dalších dnů=vždyť i Ježíš byl v hrobě, ve
skále, v hoře; On zná cestu, jak se dostat VEN! A
propast můžeme překlenout „MOSTEM“, křížem;
druhý břeh je dostupný právě vodorovným břevnem!
Po něm přejdeme do Boží věčnos za pomoci a
doprovodu Ježíše Vzkříšeného! PROTO je tak důležité
mít s mto Pánem života i smr vřelý vztah!
Odevzdáme své nejbližší o vánocích opět tomuto
Ježíši? Když ano, uklidní se naše duše a vánoce se
stanou i pro nás dobou RADOSTNOU! A pokoj lidem
dobré vůle! Proto nesmí chybět ani začátek: Sláva na
výsostech Bohu!“ Klid nezískáme jen sami BEZ
BOHA! Proto všem přeji: Bůh ať prozáří tyto dny! Ze
stejného důvodu jsme se sešli při setkání v aule LŠU
Kraslice; při akci: Zapalte svíčku. Ze stejného důvodu
si dě zažehly své svíce od adventního věnce
v kostele v Rotavě, aby toto světlo donesly
k vánočnímu stromu před radnicí; též vánoční strom
v Oloví byl požehnán za účas „živého Betléma“ (z
dě )! Jen těžko pochopíme, my křesťané, že se v
Kraslicích rozsvěcoval vánoční strom bez požehnání
na Slavnost Krista Krále, týden PŘED začátkem doby
adventní! I v Praze se vánoční strom rozsví l 1.neděli
adventní (tj.: 3.12.) a nikoliv v neděli 26.11.2017týden dopředu–jako v Kraslicích! To snad pro r.2018.

Něco málo kolem našich OPRAV
Oprava fasády severní strany jindřichovického
kostela musela být pozastavena, protože se ozvala
zima. Otlučená a očištěna omítka, nahozené jádro

nám za m připomíná výzvu pro příš rok. Díky
sponzoru Viktorovi H. a díky ﬁrmě Plaub se
nemusíme bát, že by oprava „zamrzla“! I další tři
pilíře mají novou kry nu, to zas je dílo ﬁrmy Hrách.
Vše tohle „orlím zrakem“ hlídá Miloš B. My ostatní
držíme palce, aby se nikomu nic nestalo; hlavně se
modlíme za zdárné ukončení v r. 2018 (zbývá
východní fasáda).
Ve věži bublavského kostela byl zazděn vchod na kůr.
Je to pro bezpečnost; k varhanám vede krásné nové
schodiště. Pod kůrem, je i nově instalován Betlém.
Pro vaši informaci: nejen RETE, ale nově i NET Line,
mají na této věži internetová zařízení! Je dobré,
abyste to věděli a mohli říci: NĚCO pro vás církev
dělá! Komunikace je dnes rozhodující pro všední
život; přál bych si – a jistě spolu s vámi – aby naši
pokřtění našli i komunikaci jak s Kristem, tak i s jeho
dílem: církví!
Ještě jednu věc byste měli vědět: když jsme se ujali
Ant. Pokorného, museli jsme provést změnu užívání
pro naši kraslickou faru, jinak by nemohl brát sociální
dávku na bydlení. S m byly spojené revize plynu,
elektřiny, vody atd. Vše jsme uhradili, jen karma
v bytě kněze neprošla! Byla demontována a
nahrazena měla být el. bojlerem. Neměl jsem na to
čas ani pomyslet – až nyní, kdy Vlas k F. se rozhodl
pro bydlení na faře v Oloví. Ale pro dojíždění a
vyčerpávající službu v BILLE jsme dali hlavy
dohromady: útulek našel v bytě kněze na kraslické
faře! Tím se vyřešila i nutnost teplé vody z el. bojleru.
Během pár dní se vše uskutečnilo. Pan Lev s panem
Račkem jej připojili a tak bylo pomoženo nám i
Vlas kovi. Jak vidět, je nutno investovat i do mládí!
Inu, ať se už čtyři mladí na této faře cí dobře pod
ochranou Boží a prožívají s námi rados i staros . Ať
nám Pán žehná!

Otče náš a Sv. Otec Fran šek

mši sv. v kapli, kterou na
této
faře
zřídil
můj
nejmilejší vzor: P. Fran šek
Kolanda, zpěvák, šprýmař a
kněz otevřený každému, kdo upřímně hledal Pána
Ježíše. A také na 3. neděli adventní. Červený ornát dar mých spolubratří v kněžské službě – jsem si
oblékl na svátek sv. Štěpána. Za službu v Bochově
jsem dostal mariánskou kněžskou štolu s Pannou
Marií Čenstochovskou. V posledním balíčku jsem
našel tře kněžský ornát bílé barvy. Takže ještě
jednou díky za vše!!
P. pf

K začátku nového roku ….
S prvním lednem jsou tradičně spjata i novoroční
předsevze . Nejčastějšími sliby bývají například přestanu kouřit, zhubnu, začnu se učit a mnohá další.
Většina jich ovšem ztroskotá v brzké době. Ptáte se
proč? Já na to mám jasný a neměnný názor. Člověk
musí být pořádně odhodlán se změnit. Musí najít sílu
vůle k odložení krabičky cigaret, začít cvičit a zdravě
jíst to chce hodně odhodlanos , vzdát se neustálého
koukání na televizi a k hraní her na počítači potřebuje
hodně přemlouvání svého vlastního Já. Nový začátek
tedy může začít tehdy, je-li někdo odhodlán se
změnit a přijmout tuto změnu k dobru.
Je ovšem pravda, že někteří jedinci ,,pracují na
novém začátku" rádi pod tlakem a takové datum pro
ně může být odrazovým můstkem. Dají si rok na to,
aby přestali kouřit. Jiná věková kategorie může
dostat další šanci začátkem nového polole a to
mohou mnozí školou povinní včetně mně přijmout
jako novou etapu, kterou začínají s ,,čistým š tem".
Dle mého názoru je mnoho začátků i mnoho konců a
je to dobře, protože každý z nás chybuje a
potřebujeme nové šance.
Došla jsem tedy k závěru, že Nový rok je pouze
datum, který lidem oznamuje, že uplynul nějaký čas,
vystřídaly se jaro, léto, podzim, zima a že jsme zase o
rok starší a moudřejší. Neznamená to nutně nový
začátek, protože ten může nastat kdykoliv, když se o
něj pokusíme.
Náš život je neustálým studiem, poznáváním. Je jako
kniha, která není nikdy zavřená. V našem životě
nenastane nikdy taková situace, kdy budeme
konstatovat, že už víme všechno, že jsme poznali
všechna tajemství lidského života a vesmíru. Škola,
do které posíláme naše dě , není ovšem pouze
studium, pouze cvičení našeho intelektu, škola
především učí poznávat život. Ve škole to ž (a také v
té škole Ježíše Krista) máme každého dne příležitost
stávat se více člověkem, Zdokonalujeme v sobě
potenciál dobra a také dary, talenty, které nám dal
Bůh. Kromě toho má každý z nás bohatý vnitřní svět,
svět emocí, ve kterém objevíme touhu po lásce, po
štěs , dobru a kráse. Každý z nás je před Bohem
jedinečný a neopakovatelný, proto si znova
uvědomme, že náš život je velký Boží dar a že stoji za
to ho žít dobře.
Přejí nám všem, dětem ale také nám dospělým, aby
každý den našeho života byl sice drobným ale
důležitým kamínkem, z kterého vznikne časem
nádherná mozaika našeho života.
JV

Na první pohled pro řečení, PROBLÉM: je tomu ale
opravdu tak? O CO JDE? Svatý Otec Fran šek, který
se stýká s málo věřícími ale i nevěřícími, by rád všem
přiblížil základní modlitbu církve- modlitbu Ježíšovu,
kterou nám dal On sám na výzvu svých pomocníků,
následovníků, apoštolů: NAUČ NÁS SE MODLIT! Co
vlastně papež řekl v době, kdy mnozí uvádějí JINÉ v
POKUŠENÍ (ať už nosit na těle bomby, či volit
populisty atd.)? Modlitba Páně Otčenáš by se měla
změnit v tomto textu: „A NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ“.
Jakoby Bůh Otec nás uváděl v POKUŠENÍ….
Přijměte s dovolením dvě vysvětlení: za 1. má
moudrá babička Elizabeth položila u nás doma
v Drmoulu v chodbě malý balíček z červených
pě korun; po 14 dnech jej tzv. objevila: „Á, tady to je!
Já to tak hledala!“ Vzala balíček bankovek, jala se je
přepočítávat. To mi tehdy bylo velmi divné! Po
přepočítání se na nás oba, Pavla a mne-Petravítězoslavně podívala: „Žádná nechybí!“ Pro ni to
bylo znamením, že ani Pavel-můj bratr- ani já, jsme
NIC neukradli!!!! Babička nás „pokoušela - zkoušela!
Jakou radost měla, že jsme obstáli! A 2. důvod? CO
následuje: ALE ZBAV NÁS OD VŠEHO ZLÉHO! Když to
spojíme, nalezneme vysvětlení pro první tzv.
“pokušení“. Pane, který nás chráníš, vedeš a
miluješ, zbav nás i každého zla! Chraň nás, ať nás
NIC neuvádí v pokušení!“ Buď naší záš tou, pevnou K zamyšlení …..
hrází, hradem! Pak se vlastně nemusí ani nic měnit, „Křesťané nejsou zbaveni temnot, vnějších ani
vnitřních. Nežijí mimo svět, ale díky Kristově milos
jen to správně vysvětlit - i málo věřícím…
obdržené ve křtu jsou muži a ženami
„orientovanými“! Jak? Nevěří v temnotu, nýbrž v záři
Poděkování všem!
dne; nepodléhají noci, ale doufají v úsvit; nejsou
Pro oslavence nebývá lehké projevit vděčnost a poraženi smr , ale touží po vzkříšení; nepodvolují se
nikoho neopomenout. A to je právě problém vašeho zlu, protože mají důvěru v nekonečné možnos
patera! Opravdu nevím, komu více poděkovat: ať je dobra.“ (od papeže Fran ška). Co tohle říká mně to Anička Ž., která se postarala nejen o krásnou Peteru Fořtovi? Zde se nejedná o orientaci sexuální!
oslavu po jubilejní mši sv. v Severce 15.12.2017. Jde o zaměření se na kladné hodnoty (záři, úsvit,
Nádherné a překvapující! Díky, že jste si udělali čas vzkříšení, dobro). Ejhle: další český problém – zde se
v adventním „fofru“. Ale vše musí přece začít nejedná o poli cký směr „Úsvitu“! Pokud se bráním
v kostele! Díky Bohu, díky kněžskému společenství u stavu, že by zde bylo stále více muslimů, tak ať je
oltáře (gen. vikář mons. Jiří, vikář domažlický P. Míra, úplně jasné jedno: nezachrání nás žádná zeď, izolace,
sokolovský farář P. Petr, chlumský P. Milan, P. nýbrž návrat ke kořenům křesťanství! Jde o to, věřit
Ferdinand, P. Ralf – sousedi ze Saska a evang. pastor v Krista, v jehož jménu bylo mnoho lidí pokřtěno!
Andreas). Díky za varhanní doprovod Alici L., díky Před Vídní stálo turecké (muslimské) vojsko;
všem, kteří přispěli na pohoštění! Chtěl jsem vše v poslední chvíli dorazil polský král Soběslav I. a
uhradit (cca 10 s. Kč). Tohle se mi opravdu ještě pomohl křesťanům k vítězství. Nebýt síly modliteb i
nestalo: vyšel
jsem
naprázdno díky přímluvy Panny Marie, Evropa by bývala už tehdy
vašim příspěvkům! Také dík, že jste svůj páteční čas muslimská! Takže: kdo nás ochrání, kdo pomůže? Je
věnovali společnému díkůvzdání za 45-letou jasné, že se můžeme vrá t ještě ke starším kořenům
kněžskou službu mezi vámi. Slibuji, že vám to u oltáře v naší vlas : k pohanství! Někdy mi to připadá více
nikdy nezapomenu. Den svého kněžského svěcení než pravdivé. Ale i pohané měli svá božstva. Tak do
jsem mohl oslavit v Bochově na faře adventní toho!
obnovou. Měl jsem 2 přednášky, tře byla při mši
P.pf
7
svaté. Váš dar, růžový ornát, jsem poprvé použil při

Mikuláš, andělé a
čerti
… přišli k nám do třídy,
aby zhodno li naši práci ve škole. Krásné andělky
rozdaly všem andělské bonbonky a na všechny se
krásně usmívaly, Mikuláš s přísným výrazem, ale
shovívavým úsměvem nechal čerty, aby zlobily ze
třídy řádně vytrestali. Někdo dostal pár ran
koštětem, někomu stačilo jen pohrozit prstem.
Na závěr jsme zazpívali písničku a po odchodu
těchto bytos zůstalo pekelné znamení jen na
tvářičkách zlobilů. ¨ Mgr. Šárka Kuzebauchová

Jeďte tam také.“
O. Scherbaum 3.A
„23.listopadu jsme byli na bruslích, jezdili jsme
s hrazdičkou a i bez. Bez hrazdičky jsme jezdili
rychle. Moc se mi tam líbilo. Chtěl bych tam zas.“
P. Kvasník 3.A
„Jeli jsme se čtvrtou a pátou třídou na zimní
stadion na bruslení. Moc se nám tam líbilo. Měli
jsme hrazdičky, a když jsme si mysleli, že to
umíme, zkusili jsme to bez hrazdičky. Pan trenér
s námi hrál různé hry. Moc se mi tam líbilo.“
K. Ksandrová 3.A
Mgr. Jana Kocifajová

TŘI BRATŘI
Měsíc jsme se připravovali na divadelní
představení, kterým jsme chtěli na besídce
potěšit rodiče. Nacvičili jsme pohádku Tři bratři,
u níž jsme během drama ckých zkoušek zažívali
spoustu legrace. Naše píle byla odměněna.
Maminky, ta nkové, dědečkové, babičky,
bráchové, sestřičky, te čky … nám s úsměvem
bouřlivě tleskali.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč. 5.B

ZŠ Kraslice
Dukelská
kůzlátek.
My už víme, že nesmíme nikomu otevírat dveře a
s cizími lidmi se nemáme bavit. Jak by to mohlo
vypadat v praxi, jsme si také vyzkoušeli.
Popisovali jsme podezřelou osobu a snažili se
vybavit si důležité detaily, které se jí týkají.
Jindra, Jirka a my (jako kriminalisté) jsme
zajišťovali stopy po vloupání do domu. Seznámili
jsme se se základními kriminalis ckými obory mechanoskopií, trasologickou exper zou,
daktyloskopií, kriminalis ckou chemií. Bylo to
velmi zajímavé a na památku si každý z nás
odnesl svůj sejmutý o sk prstu.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

BRUSLENÍ
Díky spolupráci mezi rodiči a učiteli jsme si mohli
zpestřit tělesnou výchovu. Pan Kurza nabídl paní
učitelce Horvátové možnost bruslení na zimním
stadionu v Sokolově. Přihlášené třeťáky jsme
doplnili žáky ze čtvrtých ročníků a z 5. A a
vybaveni bruslemi, přilbou a teplým oblečením
jsme celí natěšení nasedli dne 23.11. do vlaku
směr Sokolov. A co na to dě ?
„ Když jsem vstoupila na led, myslela jsem si, že
se budu bát a pořád budu padat. Ale když nás
trenér rozdělil na ty, co bruslit umí, a na ty, co
ne, řekla jsem si: „To dám a padat nebudu!“
L. Chouňová V.A
„ Trenéři nás rozdělili do skupin. Byla jsem ve
skupině, ve které jsme neuměli bruslit. Dostali
jsme takové hrazdičky, o ty jsme se lehce opírali
a zkoušeli jsme bruslit. Já jsem nakonec
hrazdičku odložila a jezdila jsem bez ní.“
Anna Trsová V.A
„ Dě , které uměly bruslit, se rozdělily do tří
skupin a hrály různé hry. Nebruslící dostaly
hrazdičky, o které se lehce opíraly a zkoušely
bruslit. „
Karolína Minaříková V.A
„ Byl to hezký výlet, poprvé v životě jsem bruslil.
Nejdříve jsem se bál, ale potom to už šlo samo.
Byl to jeden z nejlepších výletů na škole. „
T. Votoček V.A
„ Na bruslení jsme hráli hry a závodili jsme. Mohli
jsme si chodit odpočinout, napít se nebo si
zabruslit podle sebe. Byl to krásný den, moc jsem
si ho užila.“
Tereza Siváková V.A
„Dne 23.11 jsme jeli na bruslení, kde jsme se
převlékli v šatně. Po převlečení jsme šli na led.
Hodně to na ledě klouzalo, proto jsme dostali
hrazdičky.“
J. Míka 3.A
„Mně se moc líbilo na bruslení. Byl tam trenér,
který si pro nás připravil soutěže. Bylo to moc
pěkné.“
J. Černý 3.A
„23.11 jsme byli v Sokolově na bruslení. Velmi se
mi tam líbilo. Chtěl bych tam jet znovu.“
J. Hejl 3.A
„Se třídou jsme jeli na bruslení do Sokolova. Učili
jsme se, jak se bruslí. Moc se nám tam líbilo.

ČERTI a MIKULÁŠ
ve školní družině

MASTERCHEF
Opět jsme se sešli, abychom porovnali své síly
v kuchařském umění. Na startovní čáru tentokrát

nastoupilo neuvěřitelných dvanáct rodičů a
čtrnáct dě . Nejdříve se všichni soutěžící rozdělili
do skupin, pak už se ozval startovní výstřel a
gastronomické umění mohlo začít. Z každého
pracovního místa se linula taková vůně, že
někteří soutěžící museli plnit svá bříška už
v průběhu vaření. Všechny pokrmy se velmi
povedly a každá porota, která usedla
k ochutnávce jednotlivých chodů, chválila a
chválila. Vítězové získali zlaté medaile, diplomy
za nejlepší „vařbu“ a kupony na nákup v Dráčiku
v hodnotě 200 Kč. A kdo vlastně vyhrál?
No přece všichni, protože v takové bezvadné
„partě“, jakou jsou rodiče a dě z 2. A, musí vždy
vyhrát každý.
Za 2. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

SVĚT BEZPEČÍ
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Jak pracuje Policie České
republiky v případě zločinu
a jak se máme chovat,
abychom byli co nejvíce
v bezpečí, to se nám snažili
vysvětlit policisté Jindra,
Jirka, Radek a Zuzka.
Radek se Zuzkou nás
poučili o nebezpečnos
důvěřovat cizím lidem. Co
by se nám mohlo stát?
Zeptejte se neposlušných

V úterý
5.12. nás
navš vili
ve školní
družině
čer ,
Mikuláš
a andělé.
Přišli
pochválit
hodné
dě
a
naopak
trochu domluvit některým neposlušným
nezbedům.
Na" Čertovských lis nách" byla připravena jména
zlobivců a neposluchů, kterým čer pořádně
domluvili . Tyto dě musely zazpívat písničku o
čertovi nebo Mikuláši a m se vykoupit z pekla...
Nakonec jsme si všichni dohromady zazpívali
několik písniček a slíbili si, že se k sobě i k
druhým budeme chovat slušně.
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD

Vystoupení pro důchodce 2.B
Jako každoročně jsem se svými žáky připravila
vánoční vystoupení pro důchodce. Dě - s mým
doprovodem - zazpívaly několik koled a
přednesly básničky s vánoční téma kou. Opět
byly převlečeny do andílkovských obleků, proto
se všem moc líbily.
Na závěr dě rozdaly přáníčka, která samy
vyráběly, a odměnou jim byl veliký potlesk a dva
balíčky se sladkostmi.
Mgr. L. Botlíková, tř. uč 2.B

Sportovní
zprávy
Shotokan Ryu Karate Klub Kraslice
Ve dnech 4 a 5
listopadu 2017 se
uskutečnil
v našem městě
první
výukový
seminář
Karate
pod
vedením
instruktora
JKA
Ing. Bc. Mar na
Hanáka nositele
4.Danu.
Náplní
tréninků
bylo
procvičení
a
standardizace kata
nejen pro závodní
formu, ale i využi
daných
technik
v
sebeobraně.
Kata
v doslovném překladu ,, forma“ symbolizuje boj
pro imaginárním útočníkům, techniky musí
být vykonávané ve stanoveném pořadí a tempu
tak, aby dávala cvičícímu pocit reality
skutečného boje. Dále probíhal nácvik všech
forem kumite – zápasu, kdy cvičenec musí
přesně kontrolovat svoji techniku, sílu a
vzdálenost od soupeře. Mezi náročnými
tréninky v tělocvičně došlo i na regeneraci v
bazénu. Věřím, že seminář byl pro všechny
zúčastněné přínosem a již se těší na další
cvičení.
V letošní závodní sezoně se naši závodníci
zúčastnili několika soutěží v rámci kraje i
republiky, jako například Velké ceny Klášterce
nad Ohří, O pohár starosty města Chodov a
Lázeňského
poháru
Karlových
Varů.
Nejúspěšnější sběratelkou medailí byla Klára
Pošmurová
v
kategorii
mini
žákyň.
Gratulujeme.
Činnost klubu je podporována z ﬁnančního
grantu města Kraslice. Děkujeme.
K. Herčíková

Akce v Bikeparku Kraslice 2017
V letošním roce se podařilo uspořádat za velké
podpory města Kraslice a mnoha místních
sponzorů kvalitní a zajímavé závody pro dě a
mládež.
20. 5. 2017 to byly Kraslické boule - závodů se
zúčastnili borci v kategoriích ODRÁŽEDLA do 4
let,MALÁ KOLA do 10 let, ROKIE do 15 let,
JUNIOR, OPEN, VETERÁN /nejmenšímu a
nejmladšímu závodníkovi bylo 2,5 roku/.
Hlavní a největší akcí v roce 2017 byl 3. závod
seriálu mistrovství ČR - nominační závod na
světový pohár, který se konal 8. 7. 2017 - závod
v dual slalomu a 9. 7. 2017 -závod ve
fourcrossu v Kraslicích.
Závodilo se v kategoriích KIDS/HOBBY/OPEN.
25.8.2017 se konaly Prázdninové boule a areál
přivítal závodníky nádherným počasím - akce se
vydařila.
23.9.2019 to byly Podzimní boule - závody se
konaly za příjemného počasí a souboje malých
závodníků byly napínavé.
Na konec sezony jsme ještě pro dě připravili
Mikulášské závody na odrážedlech a malých
kolech s nadílkou pro nejmenší.
Chceme touto cestou velmi poděkovat všem,
kteří nás podpořili či pomohli pořádat tyto
sportovní akce pro dě a mládež, protože si
myslíme, že podpora dě a mládeže je
důležitou inves cí do budoucnos .
Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěs a
mnoho osobních a sportovních úspěchů v roce
2018.
Členové NO RESPECT RACING TEAM KRASLICE

VSK Tatran Kraslice
V úterý 19. 12.2017 uspořádal náš klub 1. ročník
„Vánočního turnaje“ mládeže. Turnaje se
zúčastnilo 8 dě (4 páry) v kategorii minivolejbal
a 6 žáků (3 páry) v kategorii starších žáků.
Zvítězili všichni, kteří sportovali, a proto každý
účastník turnaje obdržel medaili, diplom,
fotoalbum a chodský koláč.
Poděkování: vedení klubu děkuje všem
přítomným sportovcům i jejich rodičům za účast.
Rovněž děkujeme městu Kraslice za přidělení
grantu na celoroční činnost, DDM Kraslice za
ekonomickou podporu při trénování dě a TJ
Sokol Kraslice za hodiny a prostor v sokolovně.
Volejbalový sportovní klub Tatran Kraslice přeje
všem svým členům, příznivcům a sponzorům do
nového roku 2018 pevné zdraví a mnoho
pěkných sportovních zážitků.
Karel Vanke

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Hrátky s čerty
Jako všude i ve školní družině dě dodržují
prosincovou tradici Mikuláše, čerta a anděla.
Dě si malovaly obrázky, vyráběly masky čer ků
a soutěžily v různých disciplínách. Tento den si
určitě užily a každý si našel, co ho bavilo a
zaujalo. Na každého na konci čekala sladká
odměna.
Kolek v ŠD

Vánoční vítězství brali Kámoši a
Mařky
V předvánočním shonu a ruchu, uspořádal
volejbalový sportovní klub Tatran Kraslice
„Vánoční turnaj“ v minivolejbale a v „deblech“
starších
žáků
a
kadetek.
Přestože několik dě bylo nemocných či měli
školní akce, účast byla dobrá a podpořili ji i
rodiče. Právě rodiče a příbuzenstvo se zapojili do
fandění, takže vznikla pravá volejbalová
atmosféra. Jednotlivá družstva si dala své vlastní
názvy, pod kterými soutěžila a v turnaji
vystupovala.
Minivolejbal
konečné
pořadí:
1. KÁMOŠI (J.Pokorný – T.Haller) 4:0 40:8 4
2. JEDNIČKY (V.Zaspalová – N.Peršínová)
1:3 19:36 (0,53) 1
3. DODŽOVÉ (P.Sváda – M.Šíma)
1:3 24:39 (0,61) 1
Starší žáci + kadetky konečné pořadí:
1. MAŘKY (T.Andrysíková – D.Slavíková)
4:0 60:21 4
2. DŘEVÁCI (F.Gabriel – O.Melnyčenko)
2:2 35:60 3
3. JÁNEVÍM (P.Břicháček – A.Zaspal)
0:4 32:60 0
Po skončení turnaje předal předseda klubu Karel
Vanke jednotlivým družstvům diplomy a
jednotlivcům medaile za konečné umístění.
Všichni hráči a hráčky obdrželi své foto jako
kalendář na rok 2018 a celkové foto všech hráčů
a hráček s věnováním od klubu.
Turnaj byl zakončen „sladkou tečkou“ v podobě
selských koláčů pro hráče i rodiče.
Lubomír Zach, trenér volejbalového klubu

BSK Tatran Kraslice
V prosinci ženy zvítězily v drama ckém utkání
s TJ Slavoj Tachov po prodloužení 84:83
(Vopičková P. 23, Svobodová 22, Mačasová 19,
Vopičková V. 13, Kubaschová 5, Marešová 2).
Starší minižákyně U 13 prohrály s DBaK Plzeň
28:59 a 32:72 (Vopičková 17, Minaříková 13,
Peršínová 9, Vajsejtlová 8, Elízová 4, Pasztorová
4, Vetenglová 3, Tišerová 2).
Mladší minižactvo U 12 prohrálo v přímém
souboji o průběžné vedení v tabulce OP s BCM
Sokolov 53:67 a 56:80 (Vopičková 31, Mucha
31, Minaříková 23, Tišerová 22, Kričfalušijová 2)
a zvítězilo nad BK Lokomo va Karlovy Vary
49:47 a 58:52 (Vopičková 46, Minaříková 22,
Mucha 17, Tišerová 14, Vetenglová 6,
Kričfalušijová 2).
6.1.2018 přivítají v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, Havlíčkova 1717 starší minižákyně U 13
od 10:00 a 12:00 hod. TJ Sokol Kraslice. Ženy
vyzvou 20.1.2018 v 16:00 hod. na domácí
palubovce TJ Sokol Toužim a starší minižákyně
U 13 21.1.2018 od 10:00 a 12:00 hod. BK
Lokomo va Karlovy Vary „A“.
P. Poledňáková

Celostátní soutěž Romano suno
Slavnostní vyhlášení dvacátého ročníku Romano
suno proběhlo 7. 12. 2017 v Praze v Americkém
centru. Romano suno je soutěž, jejímž smyslem
je podle organizátorů umožnit romským dětem a
nác letým popsat svět kolem sebe vlastníma
očima a ocenit jejich znalost romš ny – jazyka,
který se ve veřejném prostoru běžně
nevyskytuje. Většinové společnos pak přibližuje
svět romských dě a zvyšuje povědomí o
možnostech romš ny jako plnohodnotného
jazyka.
Odborná porota vybírala práce ze čtyř stovek
příspěvků ve třech hlavních kategoriích literární, výtvarná i audiovizuální díla. Do literární
čás soutěže přispělo letos 125 dě , do
kategorie mluveného slova 28 dě a do výtvarné
kategorie přes 230 dě .
Do tohoto projektu se poprvé zapojila také naše
základní škola. Pod vedením paní učitelky
výtvarné výchovy Elišky Brantlové, paní učitelky
českého jazyka Evy Litvákové a školní asistentky
Růženy Švehlové se našim žákům podařilo hned
napoprvé uspět. V literární čás zaujal porotu
text Barbory Pohlodkové ze 7.B, která získala 1.
místo za své zamyšlení na téma „Je dobré mít
velkou rodinu?“. Ve výtvarné čás soutěže, v níž
měli žáci vytvořit ilustraci k textům, které napsaly
dě v předchozích ročnících, obsadila ve 2.
kategorii 3. místo Michaela Schůtová ze 7.B za
obraz „Babička“. Ve 3. kategorii výtvarné soutěže
obsadil Dominik Kováč 1. místo a Šimon
Rajtmajer 2. místo za ztvárnění tématu „pohřeb“.
Poslední
kategorií
v rámci
soutěže
Romano
suno je
tzv.
mluvené
slovo.
Zde mají
žáci za
úkol
vymyslet si svůj příběh v romském jazyce a
drama cky ho ztvárnit. Mariana Balogová,
Barbora a Patricie Pohlodkovy byly ve svém
výkonu tak přesvědčivé, že obsadily v této
kategorii také 1. místo.
Pro všechny vítěze bylo zorganizováno slavnostní
vyhlášení v Praze v Americkém centru.
Samotnému vyhlášení předcházely dvě tvůrčí
dílny - jedna literární, druhá výtvarná vedená
přímo porotci. Odměnou pro všechny byl dobrý
oběd a věcné ceny, přičemž např. Bára a Dominik
si za své 1. místo odnesli tablet.
R. Švehlová
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ZŠ Kraslice
Dukelská

VÁNOČNÍ BESÍDKA

O Vánocích se dodržují
lidové zvyky. My jsme si
udělali naše třídnické Vánoce
s paní učitelkou a tyto lidové
obyčeje si připomněli. Těšili jsme se na slavnostní večeři (maminky nám
připravily řízek a salát), rozkrajovali jablíčko, házeli jsme střevícem
(kroksou), pouštěli jsme lodičky ze skořápek oříšků, zpívali koledy a užili si
překvapení při vybalování dárečků. Dlouho do večera jsme si hráli
s rozbalenými hračkami. Na závěr jsme na staré promítačce zhlédli
pohádku O ptáku Ohniváku a Lišce Ryšce a hurá na kutě. I když se třída
proměnila ve velikou noclehárnu, my jsme stejně nemohli usnout. Naše
špitání, až skoro do rána, nešlo zastavit.
Mgr. Šárka Kuzebauchová, tř. uč. 5.B
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MŠ
B. Němcové
Mikulášská nadílka u nás
v mateřské škole
I k nám přišel na návštěvu Mikuláš, čer a
andílci. Čer ci prskali a také pouštěli trochu té
hrůzy a strachu. My jsme se ale nebáli zazpívali
jsme mikulášské písničky a zatancovali
čertovský tanec. Mikuláš si s dětmi popovídal a
potom andílci rozdávali dětem balíčky.
Poděkovali jsme Mikulášovi, čertům a andílkům
a společně jsme se všichni vyfo li u vánočního
stromečku.
Ještě jedno překvapení na dě čekalo, velký
balíček plný dobrot od našeho pana starosty.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli připravit
pro naše dě tento zážitek, mto krásným
zvykem.
Kolek v Mateřské školy B. Němcové

Předvánoční čas u nás v mateřské
škole

MŠ
U Elektrárny
PŘIŠEL K NÁM ČERT S MIKULÁŠEM
Rok se s rokem sešel a je tu zase ten všemi
očekávaný čas – čas předvánoční.
6. prosince k nám do školičky zavítal čert a
Mikuláš, který dětem přinesl krásné balíčky
a adventní kalendáře. Všichni jsme si společně
zazpívali a zatancovali, strávili krásné
dopoledne.
V naší školičce se snažíme tuto dobu dětem
zpříjemnit zajímavými činnostmi a akcemi.
Dě se podílely na zimní a vánoční výzdobě, na
přípravě výstavy v Domě kultury, kterou také
navš vily. Do Vánoc nás ještě čeká společná
akce s rodiči – výroba vánočního stromečku
a nakonec to nejlepší – návštěva Ježíška v MŠ a
rozbalování dárků.
Přejeme všem krásné Vánoce a do nového roku
jen vše nej….. MŠ U Elektrárny – Veselá školka

Obrazem z
Mikulášské

Těšení se na Ježíška jsme si přiblížili vánočním
pečením. Dě z malé třídy „ Berušek „ se
zájmem pozorovaly, jak se připravuje těsto na
perníčky. Nedočkavě obcházely kolem stolu a
ptaly se, kdy už to těsto bude hotové.
S nadšením pak vykrajovaly a zdobily perníčky.
Práce je opravdu bavila a slibovaly, že budou
pomáhat i doma své mamince s pečením
vánočního cukroví.
S upečenými a nazdobenými perníčky obdarují
své nejbližší před Vánocemi.

Zpravodaj města Kraslic vydává Město
Kraslice, Náměs 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 grama ckou ani stylis ckou
úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s
názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na emailovou
adresu:
odehnalova@meu.kraslice.cz nebo přineste na
jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice.
Uzávěrka příš ho čísla: 27. ledna 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Lednové číslo vychází 12. ledna 2018 v nákladu
370 ks, zdarma.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

medaile jen o kousíček – skončily na 4. místě, každou další lekci v našem
chlapci pak na 5. místě. Mgr. J. Grussmannová bazénu. Všechny dě si
zaslouží velikou pochvalu.
Kolek v MŠ

Listopad a zásady při opuštění bytu
Cvičný poplach snad zažil každý z nás. A dě si ho
v listopadu užily několikrát. Naučily se, jak se co
nejrychleji dostat ven z budovy i kde najdou
značení pro místa úniku. Zjis ly, co vše je
potřeba udělat a co si zabalit s sebou, pokud se
musí evakuovat na delší dobu z domu. Díky
výrobě podzimní výzdoby a evakuačního
Energie pro budoucnost
zavazadla, pobytu venku a společným hrám nám
V pondělí 27.11. 2017 proběhla na 2. stupni
tenhle měsíc utekl jako voda.
v sedmých, osmých a devátých ročnících beseda
Mgr. V. Habartová s názvem Energie pro budoucnost. Velmi
zajímavá přednáška, která byla zaměřena hlavně
na hodně diskutovanou jadernou energii, byla
bohatá na obrázky i opravdové příběhy a
zkušenos dlouholetého zaměstnance jaderné
elektrárny Temelín. I přesto, že jaderná energie
je na pochopení velice složitá, dě zaujatě
poslouchaly a odnesly si mnoho nových
poznatků. Na závěr si také zasoutěžily a výherci
byli obdarováni krásným tričkem.
Ing. I. Germušková

Školní kolo v kuželkách
Ve středu 22.11. se 24 dě z 1. stupně zúčastnilo
školního kola v kuželkách. První soutěž byla pro
družstva, druhá už byla individuální. Nejlépe se
povedla Štefanu Balogovi, který získal pohár za
první místo, druhé místo se stejným počtem
shozených kuželek obsadila Veronika Zemanova
a Matěj Odehnal, na tře m je také dvojice Veronika Zaspalová a Fran šek Miko. Někteří ze
zúčastněných nás budou reprezentovat v
prosinci na okresním kole v Královském Poříčí.
Mgr. E. Břízová

Výchovný koncert ZUŠ
Školní kolo Dějepisné olympiády
V pátek 24.11.2017 se konalo školní kolo
Dějepisné olympiády. Celkem přišlo poměřit své
dějepisné znalos 11 žáků z osmých a devátých
tříd. Letošní ročník měl zajímavé téma
Československo 1918-1938. Nejvíce bodů získal
Filip Bláha z 9.B, který si svým výkonem zajis l
nejen první místo, ale také postup do okresního
kola. V těsném závěsu za ním byl jeho spolužák
Filip Šlajs. Také jemu zajis lo druhé místo postup
do okresního kola. Tře místo obsadil Mar n
Rous z 8.B. Všem soutěžícím děkuji za jejich účast
a vítězům blahopřeji. Nyní je čeká období příprav
na okresní kolo a k tomu jim přeji mnoho sil.
Mgr. M. Bladská

Vánoční stromeček
Dě z družiny se už moc těší na Vánoce a ty jsou
teď zase o krok blíž. Pan školník připravil do
ves bulu školy stromeček se světýlky a dě ho
ozdobily ručně vyrobenými ozdobami a
papírovými řetězy. Stromeček bude celý
adventní čas zdobit ves bul školy. Moc
děkujeme Městským lesům Kraslice, které nám
smrček věnovaly.
M. Matasová

Okresní kolo v plavání
V pátek jsme jeli s žáky druhého stupně na
okresní kolo v plavání, které proběhlo na
sokolovském bazéně. Překvapením bylo, že jsme
na závody dorazili jako jediná „nesokolovská“
škola. O to větší radost jsme měli, když naši dva
žáci vybojovali 3. místa ve svých individuálních
disciplínách. Byla to Klárka Verešová (50 m znak)
a Mar n Prokopec (50 m prsa).
Nakonec dívčímu družstvu utekly
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Žáci naší školy byli pozváni na výchovný koncert
ZUŠ, který se konal v úterý 28.11. Všichni se
velmi těšili na krásně zpracované skladby
v podání pěveckého sboru pod vedením paní
Ivety Poslední. Velkým překvapením bylo pro
mnohé žáky i to, že byli přizváni na podium, aby
si zazpívali společně se zkušenými sboristy, mezi
kterými bylo i pár spolužáků a hlavně naše milá
paní učitelka hudební výchovy na 2.stupni
Maruška Kyselová. Musím pochválit třídu 7. A,
která se na podium vrhla téměř v kompletní
sestavě.
Všichni jsme odcházeli plni právě nabytých Vánoční
nádherných dojmů, tudíž koncert „výchovný“
určitě splnil svou úlohu. Bylo to opravdu krásné… jarmark
děkujeme!
Ing. I. Germušková Vánoční
jarmark
je
charita vní
akcí, kterou
pořádáme
každoročně
na
začátku
adventu
na
nádvoří školy. Dě pod vedením svých učitelů
zhotoví rozličné výrobky, upečou cukroví nebo
připraví jiné občerstvení a své výrobky se na
jarmarku pokouší prodat. A že se jim daří!
Letošní ročník se nesl ve vánoční atmosféře,
kterou pomohlo naladit husté sněžení i zdařilé
vystoupení pěveckého sboru pod vedením Bc. M.
Kyselové. Ve stáncích dě prodejem výrobků
utržily 22.000,- Kč, pro OS Život dětem bylo
Listopad v MŠ
V listopadu navš vili naši školku žáci z 5.B s v rámci tzv. Srdíčkových dnů vybráno 6.327,- Kč a
dopravní výchovou. Předváděli scénky, které se na pomoc opuštěným kočkám v útulku Konec
mohou přihodit dětem každý den při cestě do toulání návštěvníci zakoupením předmětů
školky. Naučili nás, jak správně přecházet silnici a přispěli částkou 2.100,- Kč. Celkový výtěžek
jak chodit správně po chodníku. Všechny dě z této akce je tedy 30.427,- Kč a bude rozdělen
dostaly dárečky v podobě reﬂexních pásek a mezi záchrannou stanici živočichů Drosera
Bublava, psí útulek na ranči Vránov, kočičí útulek
samolepek.
Byli jsme se podívat také v kulturním domě na Konec toulání a na své si přijdou i zvířátka
výstavě řemesel. Nejvíce zaujalo naše dě v našem zookoutku. Všem, kdo se na zdařilé akci
paličkování. Všude voněly perníčky, leskly se podíleli, patří upřímný dík.
Mgr. P. Poledňáková
vánoční ozdoby, dětem sví la očka, ani se jim
nechtělo odejít, tolik krásných výrobků, opravdu
se bylo na co dívat.
V kraslickém „Šneku“ na nás čekala paní Dana s
pohádkou o pastelkách a o malém Vincentovi,
který nerad kreslil. Dě zpívaly společně s
Vincentem, kreslily a nakonec ho přesvědčily, že
kreslení je zábavné a znát všechny barvy je
důležité.
Chtěli bychom na závěr poděkovat paní plavčici
Věře Habartové, se kterou probíhá plavecký
výcvik s předškoláky. Dě se už nebojí vody,
potápí se, plavou s des čkami a moc se těší na

