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lovo na úvod

Vážení přátelé města Kraslice,
děkuji za dopis, který jsem obdržel
dne 5. ledna t.r. Těší mne zájem
Spolku přátel města Kraslice o uvedenou
problematiku. Tento zájem vnímám také
jako naplnění jednoho z jeho poslání a
důvodu existence – kdo jiný by měl v této
věci aktivně vystoupit, když ne právě
Spolek?
Rovněž chápu zmíněné obavy, které byly
v dopise vyjádřeny a je tedy nanejvýš
správné tuto věc posuzovat citlivě a také
zodpovědně.
Proto mohu k Vašim
pochopitelným obavám sdělit následující.
Na úvod si však dovolím malou rekapitulaci
sledu událostí. V minulém roce město
Kraslice
odkoupilo
soubor
dvou
nemovitostí – budovy č.p. 1 a č.p. 199 a o
něco později ještě dům č.p. 2. Všechny tři
objekty tvoří jakýsi komplex, který je
součástí středu města. Žel, stav všech tří
budov a především chybějící perspektiva,
že soukromí vlastníci v dohledné době
dovedou objekty do stavu, který bude
přijatelný, nás přivedl k záměru všechny tři
objekty odkoupit. U budov č.p. 1 a č.p. 199
bylo vcelku jasné i jejich budoucí využití.
Dům č.p. 2 byl zakoupen, aniž by bylo zcela
zřejmé, jaké bude jeho využití – tento krok
proto nebyl asi úplně šťastný, nicméně
Zastupitelstvo města Kraslice jej schválilo.
Následně vznikla z řad zastupitelů a
pracovníků městského úřadu pracovní
skupina, která se zabývala možnostmi
využití všech tří budov. U domů č.p. 1 a č.p.
199 v zásadě jen potvrdila již jasné
představy (muzeum, nebytové a bytové
prostory), ovšem pro objekt č.p. 2 se
nepodařilo najít vhodné využití. Proto se
jako o jedné z možností začalo uvažovat i o
jejím odstranění. Tento záměr byl také již
dvakrát
potvrzen
rozhodnutím
Zastupitelstva města. Nicméně dokud
nebudou pro příp. demolici schváleny také
finanční prostředky, je otázka stále
otevřená (v současné době nejsou
vyčleněny finanční prostředky ani na
zpracování
projektové
dokumentace
k demolici budovy). Jinými slovy – demolice
předmětného objektu není takříkajíc „na
pořadu dne“.
Velmi mne těší Váš zájem o osud tohoto
objektu, je pro mne velice zajímavá i Vaše
informace o architektovi oné budovy. Jak
jsem si posléze zjišťoval, osobnost a
architektonické dílo Otto Ehlena se jeví jako
velmi významnými a zajímavými. Proto
mne dosti udivuje, že s tímto zájmem

přicházíte až nyní. Proč Spolek přátel města
Kraslice svůj zájem neprojevil již dříve
v průběhu minulých více jak dvaceti let, kdy
byl objekt v držení soukromého vlastníka,
který jej svou „zodpovědnou a řádnou péčí“
přivedl do současného stavu? V žádném
případě se nebráním diskusi o dalším osudu
této budovy, naopak. Jen mne mrzí, že více
než dvacet let stav dotčeného objektu
nikomu nevadil, nikdo se o něj nezajímal,
nebouřil se proti tomu, že byl vystaven
chátrání, devastaci a že se uvnitř
proměňoval ve skládku odpadků. Kdyby
tomu tak bylo, nemusel se dnes nacházet
ve stavu, ve kterém se nyní nachází. Mrzí
mne, že se tato diskuse nevedla mnohem
dříve, že již dříve nikdo neusiloval o
prohlášení objektu za kulturní památku.
Proč až nyní, když se vlastníkem
nemovitosti stalo město?
Dnes již víme, že Ministerstvo kultury
obdrželo podnět k tomu, aby nemovitost
č.p. 2 byla prohlášena za kulturní památku.
Nemohu a ani nechci, samozřejmě, nikomu
bránit v tom, aby podnikl kroky, které
povedou k památkové ochraně zmíněného
objektu. Pro Kraslice a jejich rozpočet to
ale nebude právě šťastné rozhodnutí. Ano,
uvalení památkové péče jistě vyloučí
jakékoliv další úvahy o demolici, ale
obávám se, že současně také povede
k zakonzervování současného stavu. A to
jednak proto, že výrazně zhorší další
hledání využití, neboť příp. úpravy objektu
pro toto možné využití budou značné
ztížené a také proto, že bude
problematické financování rekonstrukčních
prací, neboť vše bude několikanásobně
dražší. To mohu potvrdit na základě
zkušeností při opravách a obnovách jiných
památek a historických objektů, které jsou
ve vlastnictví města Kraslice, jakými jsou
např. hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže
architekta Antona Köstlera z roku 1885, vila
továrníka Wilhelma Fuchse z roku 1904 od
architekta Otto Steinla, vila továrníka
Antona Richarda Breinla z roku 1903 od
téhož architekta či budova bývalé továrny
Bohland & Fuchs z počátku 20. stol. nebo
budova bývalé městské spořitelny (dnes
Základní umělecké školy) od Adolfa
Lehmanna. Dále se na území města nachází
celá řada dalších zajímavých a z estetického
hlediska i cenných objektů, jakými jsou
např. bývalý Hotel Praha (dříve Köhlert)
z roku 1888-1889 v centru města a s nímž
se pojí příhoda spojená s pobytem císaře
Františka Josefa I. Tento objekt je nyní
v žalostném stavu a má být demolován (což
kupodivu nikomu nevadí!).
dokončení na str. 4
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TSMK připravily
novinku v oblasti
odpadového
hospodářství
Oblast odpadového hospodářství se
neustále rozvíjí tak, aby byla pro občany co
nejvíce komfortnější. Tento komfort má
přispět ke snížení produkce směsného
komunálního odpadu a zvýšení podílu
separovaného odpadu. Celoevropský
trend je takový, že v rámci udržitelného
rozvoje dochází pozvolna k navyšování
poplatků za skládkování směsného
komunálního odpadu s jasným cílem,
minimalizovat množství odpadu, které se
ukládá bez dalšího využití na skládky s
nepříznivými dopady na životní prostředí. I
Česká republika v návaznosti na závazná
stanoviska EU se připravuje na dobu, kdy
bude skládkování směsného komunálního
odpadu omezeno na minimum. Hlavním
nástrojem má být zdražení poplatku za
ukládání SKO na skládkách ze stávajících
500 Kč až na 2000 Kč za tunu odpadu. Tyto
náklady spojené s ukládáním SKO jsou pak
součástí místního poplatku za svoz
odpadu, který hradí občané. Znamená to,
že zvýšení nákladů na ukládání směsného
komunálního odpadu na skládkách
ponesou v plném rozsahu občané. Záměr
zákonodárců je jednoznačný, a to
prostřednictvím ekonomických dopadů na
občany je „donutit“ více třídit komunální
odpad, aby podíl směsného (tzn.
nevytříděného nebo nevytříditelného)
odpadu klesal v poměru k vytříděným
složkám odpadu.
Aby byl systém co nejefektivnější, je
potřeba otevřeně s občany mluvit o
systému odpadového hospodářství. Dále
pak reagovat, pokud možno s předstihem,
na zamýšlené kroky tak, aby zavedené
novinky
byly
občanům
důkladně
vysvětleny, aby občané pochopili přínos
zaváděných novinek a změn.
Technické služby města Kraslice jako hlavní
aktér odpadového hospodářství města
sledují nejnovější trendy a ve své činnosti
na ně reaguje tak, aby dopad pro občany
byl co možná nejmenší. Důležitou snahou
je zkvalitnění a zefektivnění celého
systému
odpadového
hospodářství.
Prvním takovým krokem, resp. novinkou,
je zavedení Karty města Kraslice.
více na str. 4

Napsali jste nám
POUTNÍ AREÁL CHLUM SV. MÁŘÍ
JE NÁRODNÍ KULTURNÍ
PAMÁTKOU
V České republice bylo zaregistrováno 366
národních kulturních památek.
Národní kulturní památky jsou nejvýznamnější
součásti kulturního dědictví země a jsou pod
nejpřísnější ochranou. V Karlovarském kraji to je
klášter
v
Teplé,
Blatenský vodní příkop
a chebská falc. Novým
nařízením vlády byl
status
národních
kulturních
památek
rozšířen o dalších 19
významných staveb a
míst. Pro Karlovarský
kraj je velikým přínosem
zařazení
poutního
areálu Chlum Svaté
Máří
s
kostelem
Nanebevzetí
Panny
Marie a Svaté Máří
Magdalény do souboru
nejvýznamnějších
památek
České
republiky.
Tento
barokní skvost, i přes soustavnou péči, nebyl
nikdy opraven v celém rozsahu a možnosti jeho
kompletní opravy a využití byly stále odkládány.
V části probošství došlo k vážným stavebním
destrukcím například k propadu části konstrukcí
stropů. Proč je status Národní kulturní památky
tak důležitý? Můžeme říci rovnou, že je mnohem
větší naděje na získání potřebných finančních
prostředků od státu. Karlovarský kraj se snaží,
ale 10 milionů dotací na obnovu památek ročně
pro celý kraj nedokáže situaci zachránit. Národní

MŠ
B. Němcové
Zima u „ Berušek „
V lednu jsme se konečně dočkali sněhu. Neváhali
jsme a začali si zimu pořádně užívat. Na naší
školní zahradě jsme si postavili sněhulákového
kamaráda – sněhuláka Emila, klouzali jsme se na
kluzácích a dokonce jsme postavili sněhovou
mašinku. I v teple mateřské školy jsme cvičili
s papírovou sněhovou koulí, hráli jsme na
mrazíky nebo meluzínu. Zimu máme tak rádi, že
jsme si postavili sněhuláka i v hale školy. Snad
nám sníh vydrží.
Zuzka Kolkopová a Michaela Šrailová

MŠ
Barvička
5. ročník německo-českého
bobování
2

Společně s partnerskou mateřskou

kulturní památka může s větší nadějí očekávat
také podporu z tzv. Norských fondů, kde je pro
Českou republiku rezervován značný objem
peněz, které je možné čerpat právě pro památky
se statusem „Národní kulturní památka.“
S osobní znalostí tohoto areálu mohu pouze
podotknout, že „peníze nejsou všechno.“ Jedna
věc je oprava nemovitosti a druhá je její využití.
Vrátit tomuto areálu zcela jeho původní účel už
zřejmě nepůjde a nalézt jeho využití pro
současné potřeby v oblasti kulturní nebo sociální
bude vyžadovat obrovské úsilí nejenom vlastníka
stavby, ale i celé společnosti. V minulosti působil
na Chlumu Profesor Metoděj Habáň OP, bývalý
provinciál Dominikánského řádu, který byl
nespornou osobností nejenom církevního života,
ale také významnou postavou kulturního světa
první republiky. Věnoval se studentům i na
Chlumu a na oplátku se mu věnovala státní
bezpečnost. Jedním z jeho studentů byl také
Dominik Duka, který si svojí aktivitou a
nebojácností vysloužil vězení v Borské věznici –
společnost mu tam dělal Václav Havel. Další
osudy obou osobností jsou veřejnosti dobře
známé.
Mohu doporučit
návštěvu Chlumu
pro rodinný výlet
spojený
s
cyklostezkou
podél řeky Ohře.
(snad už bude
fungovat
i
školou Sonnenschein jsme připravili malý
program
pro
nastávající
období.
Na čtvrtek
1. února
byl
naplánován již 5. ročník německo-českého
bobování. Počasí je ale opravdu nevyzpytatelné.
V únoru a žádný sníh? Žádný problém! Ve velmi
krátké době se velká tělocvična v Klingenthalu
proměnila na středisko zimních sportů. Děti se
rozdělily do smíšených skupin (německé a české
děti). Medicinbal se proměnil v těžkou sněhovou
kouli, která sloužila jako štafetový kolík pro
předávku. Velký modrý gymnastický míč
proplouval halou jako obří sněhová koule a děti
se ji snažily dopravit po vyznačené trase.
Sněhové koule - pískové sáčky posloužily
k házení na
cíl.
Samozřejmě
nechyběl
sněhulák.
Každý
z
týmu
musel
co
nejrychleji
dopravit část sněhuláka na své místo a
zkompletovat ho. Lyžování s kobercovými
kluzáky vyžadovalo spoustu dovedností. Jízda na
skeletonech nutila děti vyvinout velké úsilí,
protože ho musely pohánět vleže rukama. Na
balančních polštářích skvěle držely rovnováhu.
Závěr
patřil
slavnostnímu
ceremoniálu
s předáním medailí, diplomů a drobných cen.
Snad se ještě dočkáme opravdového sněhu!!
Týmy MŠ Barvička a MŠ Sonnenschein

hospoda v Dasnicích).
Pro informaci uvádím celý seznam 19 nových
„Národních kulturních památek“:
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na
Bílé Hoře v Praze, Poutní areál Svatý Jan pod
Skalou s kostelem Narození sv. Jana Křtitele se
skalním kostelem a jeskyní sv. Ivana, Poutní areál
s kostelem Navštívení Panny Marie s farou a
zvonicí v Horní Polici, Poutní areál s kostelem
Navštívení Panny Marie v Hejnicích, Poutní areál
s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově
Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény
Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem
Zvěstování Panny Marie, Poutní areál v
Klokotech s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Poutní areál s kostelem svatého Ducha a
loretánskou kaplí v Římově, Svatý kopeček u
Mikulova s poutní kaplí sv. Šebestiána, Poutní
areál Svatý Hostýn s křížovou cestou a kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, Křížová cesta a kostel
Panny Marie Sněžné v Rudě, Poutní areál s
kostelem Navštívení Panny Marie ve Frýdku,
Poutní areál s kostelem Panny Marie
Sedmibolestné a Povýšení svatého Kříže na
Cvilíně, Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce
s kostelem Navštívení Panny Marie
Poutní areál Hora Matky
Boží u Králík (Dolní
Hedeč)
s
kostelem
Nanebevzetí
Panny
Marie, Poutní areál s
kostelem Panny Marie
Pomocné a jezuitskou
rezidencí na Chlumku u
Luže, Poutní areál s
kostelem
Povýšení
svatého Kříže na hoře
Kalvárie v Jaroměřicích,
Poutní areál Lhoty u
Potštejna (Homole) s
kostelem Panny Marie
Bolestné.
Otakar Mika

Informace
pro občany

Upozornění
Česká pošta s. p. pobočka
Kraslice si dovoluje upozornit
občany města, že z provoznětechnických důvodů bude dne

13.3.2018 v době od 10.30
do 15.00 hodin dočasně
uzavřena
pošta
Kraslice,
Náměstí 28.října 1705, 35801
Kraslice.
Na poště bude ve výše uvedený
den probíhat instalace nového
operačního systému. Příjem
poštovních služeb, výplaty a
příjem poštovních poukázek lze
zajistit na ostatních pobočkách
České pošty, s.p. v okolí. Od
15:00 hodin bude opět pobočka
pošty Kraslice otevřena v
původním rozsahu hodin pro
veřejnost. Vlčková Iva, vedoucí pošty

 radní

Z jednání
orgánů města
Mimořádné zasedání zastupitelstva města
proběhlo dne 18. ledna. Jediným projednávaným
bodem byla problematika budov čp. 1, 2 a 199.
Zastupitelé projednali zápisy z pracovní skupiny,
která byla ustanovena, aby posoudila předmět
využití objektů, dále pak dopis Spolku přátel
města Kraslice ze dne 02.01.2018 a
aktualizovanou architektonickou studii řešení
staveb. Zastupitelé pak v návaznosti na
proběhlou diskuzi uložili tajemníkovi města, aby
prostřednictvím odboru rozvoje a správy
majetku města a odboru ekonomiky a financí
připravili návrhy na financování zabezpečení
fasády budovy čp. 2, na financování zpracování
dokumentace stávajícího stavu budov čp. 1, 2 a
199 a financování zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci budov čp. 1 a 199,
kdy financování bude realizováno z výsledku
hospodaření města za rok 2017.
Schůze rady města proběhla 10. ledna 2018.
Projednávány byly kromě jiného tyto záležitosti:
 zveřejnění záměrů prodeje či pronájmu
pozemků
 žádost obyvatel Tisové o opravu či
rekonstrukci místní komunikace umístěné na
pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Tisová u Kraslic s
tím, že rada města doporučila zastupitelstvu
města uvolnit finanční prostředky pro
zpracování projektové dokumentace na
opravu místní komunikace z výsledku
hospodaření města za rok 2017

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

schválili výpověď
smlouvy o
poskytování servisních služeb uzavřenou mezi
městem Kraslice a společností GeoData, s. r.
o. a odsouhlasili uzavření smlouvy o
poskytování servisních služeb mezi městem
Kraslice a společností Bio-Nexus, s. r. o.
 projednání rozpočtových opatření
 projednání návrhu starosty na zpracování
projektové dokumentace rekonstrukce nám.
T. G. Masaryka s tím, že rada města
doporučuje zastupitelstvu města uvolnit
finanční prostředky z výsledku hospodaření
za rok 2017 na zpracování výše uvedené
projektové dokumentace
Další schůze rady města proběhla 31. ledna 2018
a radní projednali mimo jiné tyto body:
 schválení smlouvy o organizování veřejné
služby
 zveřejnění záměrů prodeje či pronájmu
pozemků
 prodloužení nájemních smluv
 odsouhlasení znění výzvy k podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce na akci „Rekonstrukce plynové kotelny,
B. Smetany 1700“ a jmenování komise pro
otevírání nabídek a pro posuzování a
hodnocení nabídek
 projednání protokolu o otevírání obálek a
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na
stavební
práce
na
akci
„Zateplení
multifunkčního objektu, Havlíčkova 1784,
Kraslice“, kdy jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka společnosti KV Realinvest, s. r. o.
Karlovy Vary s nabídkovou cenou 1,981 mil.
Kč bez DPH
 odsouhlasení znění výzvy k podání nabídky a

Silový víceboj

Dne 30.1.2018 soutěžili žáci naší školy v silovém
víceboji. Školu reprezentovali Michal Bartl, Jan
Kundrát, Robert Kropp, Šimon Rajtmajer, Denis
Münzer, Martin Bílý, David Pakosta, Pavel Šlajer,
Sněhové stavby
Štefan Národa a Luboš Flachs. Mladší žáci
I když je letošní zimu o sníh docela nouze, využili obsadili v okresním kole 9. místo, starší žáci 8.
jsme jeho příděl a pustili jsme se do stavění. místo. Všem děkujeme za reprezentaci naší
Všechny děti ze školní družiny se pustily do školy.
Mgr. L. Bříza
stavění a začaly vytvářet domečky, hrady,
sněhuláky, k vidění byl i kuchař a spousta dalších
Čtenáři ze
staveb. Snad nám počasí dopřeje a my budeme
moct dál stavby zvětšovat a pracovat na nich.
4. A
Kolektiv ŠD
Kdo je nejlepší
čtenář v naší třídě?
Tak o tom se
rozhodovalo
ve
dnech 29. a 30. 1.
při
Čtenářské
soutěži.
Nejdříve všichni žáci
přečetli
úryvek
z knihy a pomocí
hlasování
jsme
společně vybrali 3
žáky,
kteří
postoupili do finále.
Krajská finále v basketbalu
Druhý den se uskutečnil velký čtenářský souboj.
Ve čtvrtek 25.1. proběhla v Karlových Varech
v tělocvičně ZŠ Konečná krajská finále
basketbalu chlapců a dívek prvního stupně ZŠ,
kam se naše družstva probojovala 2. místem
v okresním kole. Obě naše družstva podala
bojovný výkon a v těžké konkurenci obsadili
chlapci 3. místo za družstvy z Karlových Varů a ze
Sokolova. Děvčatům se dařilo ještě více, těsně
podlehly jen vítězi z Karlových Varů a přivezly si
stříbrné medaile. Turnaje se zúčastnili chlapci:
Matěj Šrail, Dan Svatoš, František Miko, Alexandr
Peteš, Tobiáš Langhammer, Robert Perský a
děvčata: Amélie Vopičková, Štěpánka Turanská,
Eliška Slabá, Rozália Germušková, Šárka Veršová,
Kristýna Ledková a Elen Scheibner. Všem
blahopřejeme.
Mgr. E. Břízová, P. Vetenglová













zadávací dokumentace
veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební
práce
na
akci
„Kraslice—rekonstrukce silničního mostu ev.
č. M7, k. ú. Zelená Hora“ zadávanou mimo
režim zákona o zadávání veřejných zakázek a
jmenování komise pro otevírání nabídek
odsouhlasení znění výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce na akci
„Kraslice—rekonstrukce komunikace ul.
Družstevní“ a jmenování komise pro otevírání
obálek
odsouhlasení výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na služby na akci
„Revitalizace veřejné zeleně ve městě
Kraslice—ulice Hradební a Svatopluka Čecha“
a jmenování komise pro otevírání obálek
aktualizace odpisového plánu ZUŠ Kraslice
schválení žádosti o použití fondu investic
Městské knihovny Kraslice ve výši 142 tis. Kč
na rekonstrukci jevištních tahů domu kultury
rozpočtové opatření
projednání a odsouhlasení nabídky na
pořízení vozidla Citroën Berlingo s
nabídkovou cenou 367,2 tis. Kč pro potřeby
služby Senior Expres
schválení dohody o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb uzavřenou mezi městem
Kraslice a Českou poštou, s. p.
pověření ředitele TSMK, aby v průběhu I
pololetí roku 2018 zajistil realizaci veřejného
osvětlení v části města Kraslice Smolná.
red

Všichni tři četli velmi krásně, takže rozhodování
nebylo jednoduché, ale po hlasování, ve kterém
se žáci i paní učitelka vzácně shodli, bylo určeno
pořadí. 1. místo vybojoval a nejlepším čtenářem
třídy byl vyhlášen Dominik Štork. 2. místo
obsadila Tereza Kopecká a 3. nejlepším
čtenářem ve třídě je Jakub Šolc.
Žáci byli odměněni velkým potleskem, sladkostí
a diplomem. Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Ženy prohrály s vedoucím týmem OP BK
Lokomotiva Karlovy Vary 33:83 (Mačasová 9,
Vopičková P. 7, Schambergerová 5, Svobodová 4,
Marešová 3, Vopičková V. 2, Břízová 2, Švecová
1) a zvítězily nad TJ Sokol Toužim 76:62
(Mačasová 30, Marešová 12, Schambergerová 9,
Svobodová 8, Kurtinová 7, Vopičková P. 7,
Harapátová 2, Vetenglová 1) a vrátily tak
soupeřkám třináctibodovou porážku z 1.
poloviny soutěže.
Starší minižákyně U 13 porazily v derby smíšené
družstvo TJ Sokol Kraslice 51:39 a 68:47
(Minaříková 28, Vopičková 21, Vajsejtlová 20,
Peršínová 17, Tišerová 15, Rohanová 8, Elízová 4,
Kričfalušijová 3, Vetenglová 2, Primačová 1),
prohrály s BK Klatovy 44:49 a 44:56 (Peršínová
23, Rohanová 23, Vajsejtlová 21, Vopičková 10,
Minaříková 7, Tišerová 2, Turanská K. 2) a s BK
Lokomotiva Karlovy Vary „A“ 40:55 a 36:81
(Peršínová 23, Minaříková 17, Vajsejtlová 16,
Vopičková 8, Rohanová 5, Tišerová 4, Vetenglová
2, Pasztorová 1).
Mladší minižactvo porazilo DBaK Plzeň 83:29 a
101:32 (Minaříková 40, Vetenglová 32, Mucha
31, Vopičková 30, Tišerová 29, Kričfalušijová 10,
Turanská Š. 8, Strejček 2), zvítězilo i nad DBaK
Kožlany 87:29 a 68:21 (Vopičková 52, Minaříková
40, Vetenglová 30, Tišerová 16, Mucha 15,
Turanská Š. 2).
P. Poledňáková
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pokračování ze str. 1
Dále
v
Kraslicích
nalezneme také secesní
vilu advokáta a politika Karla Kriegelsteina
von Sternfeld z roku 1901, která je dílem
architekta a rožmitálského rodáka Franze
Schiefthalera nebo novorománskou baziliku
Kostela Božího Těla z roku 1896 architekta
Ludvíka Láblera, evangelický
kostel
architekta Otto Bartninga z roku 1912 či
objekt bývalých městských jatek z let 19031904 architekta Antona Möllera, kdy město
Kraslice finančně podporuje soukromého
vlastníka při obnově uvedeného objektu. A
že náklady na obnovu a údržbu památkově
chráněných objektů jsou enormní, mohu
doložit tím, že např. obnova „jen“ plotu u
secesní vily A. R. Breinla vyšla městskou
pokladnu na více jak 1,5 mil. Kč a dokončení
obnovy fasády na přední části vyjde na
dalších 6 mil. V tomto kontextu si dovolím
upozornit, že město Kraslice hospodaří
s rozpočtem cca 120 mil. Kč, přičemž
provozní saldo se pohybuje mezi 10 až 15
mil. Kč. A přitom nás čeká celá řada dalších
náročných a potřebných investic.
Ano, jsem toho názoru, že v minulosti

docházelo ve vztahu k památkám a vůbec
kulturnímu odkazu našich předků až k
„barbarským zločinům“. Docházelo k nim i u
nás přímo ve středu města (Hotel Bílá labuť,
který byl nejdříve zdevastován, až musel být
nakonec v 60. letech zcela stržen). Osobně
jsem toho názoru, že se v Kraslicích
v minulosti (zejména v 60. a 70. letech)
bouralo až příliš a musím jen smutně
konstatovat, že tvář města to poznamenalo
nejspíše trvale nebo minimálně na ještě
dlouhá léta. Domnívám se, že tím došlo až
k nevratným a nenapravitelným škodám a
je naší povinností, abychom opakování
tohoto kulturního ignorantství zabránili.
Budu proto první pro zachování objektu,
pokud se podaří najít jeho vhodné využití
s úměrnými provozními náklady. Na druhou
stranu vnímám, že je třeba do určité míry
respektovat i potřeby dnešních časů a
„dnešního člověka“. Koneckonců, jak by asi
dnes vypadala třeba taková Paříž, když by jí
její dávný prefekt Haussmann svými
grandiózními zásahy nevtisknul podobou,
jakou známe dnes a bez které si Paříž dnes
neumíme představit? Existovat v té době
památkáři a památkové ústavy, nevím, jak
by přestavba Paříže dopadla…

Ale aby snad nedošlo k omylu – nejsem
nepřítelem kulturních památek či odkazu
kulturního dědictví nebo historie vůbec.
Spíše naopak – o historii, zvláště tu místní,
se zajímám snad již od svého mládí. Velmi si
všímám citlivého soužití „minulosti a
současnosti“, které na řadě míst skvěle
funguje. Proto já sám – a myslím, že ani
nikdo ze zastupitelů nejsme fanatickými
zastánci demolice. Ale dosud nikdo
nepředložil žádný smysluplný a ekonomicky
podložený udržitelný návrh jak onu budovu
využít. Jistě jsem a budu vstřícný
k rozumným návrhům a myšlenkám. Ale
snažím se být také realista. Kromě
povinnosti ke svým předkům a jejich odkazu
či kulturnímu dědictví, máme totiž také i
jinou povinnost: zachovat a předat
následovníkům město zdravé a v dobré
(zejména finanční) kondici, která bude
zárukou dalšího rozvoje ku prospěchu těch,
kteří v něm žijí a budou žít. Proto chraňme
odkaz předchozích generací, pečujme o
památky, ale nezapomeňme se přitom vždy
dívat také do „své peněženky“.
Roman Kotilínek, starosta

Bezkontaktní čipová karta bude barevně odlišena s tím, že
jedna verze bude pro občany (žluto-šedá) a jedna verze bude
pro podnikatele (žluto-oranžová).

Jak KMK získat?

Karta města Kraslice
Co je Karta města Kraslice (KMK)?
KMK je multifunkční bezkontaktní čipová karta nabízející
využití neustále se rozšiřujícího spektra služeb obyvatelům
města Kraslice a jeho okolí.
Umožňuje a zároveň eviduje přístupy k systémům, které jsou
za tímto účelem technicky vybaveny—zvedání závor,
otevírání bran a dveří, evidence odpadů.
Slouží mimo jiné k registraci poplatníka v systému
odpadového hospodářství města a umožňuje mu přístup k
benefitům, které jsou v odpadovém hospodářství nastaveny
s tím, že se do budoucna oblasti použití budou rozšiřovat,
např. ke vstupům na městská hřiště a sportoviště.
Provozovatelem elektronického systému KMK jsou Technické
služby města Kraslic (TSMK).
Vzor karty

Kartu může obdržet a osobně využívat každý poplatník
evidovaný městem Kraslice, který je starší 15 let. O kartu je
možné zatím požádat v sídle Technických služeb města
Kraslic v ulici Havlíčkova čp. 1910. V budoucnu budou výdejní
místa karty rozšířena, např. na městský úřad, informační
centrum aj.
Cena karty je 50 Kč včetně DPH. V případě potřeby vystavení
duplikátu je cena stanovena na 200 Kč včetně DPH.
Karta bude vystavena po prokázání totožnosti uživatele
(jména a příjmení, data narození) předložením občanského
průkazu a doložením jeho bezdlužnosti vůči městu Kraslice.
Výše uvedené údaje budou následně zpracovávány v
elektronickém systému KMK.
Informace o bezdlužnosti je ověřována před vystavením
elektronické karty a následně každý kalendářní rok, a to
dvěma možnými způsoby:
1.
podepsáním formuláře o zbavení mlčenlivosti správce
daně a zmocněním provozovatele systému ve věci
vyřízení potvrzení o bezdlužnosti nebo
2.
předložením dokladu o bezdlužnosti vydaného
Městským úřadem Kraslice.

Jak postupovat při ztrátě, poškození či ukončení KMK?
Při vzniku výše uvedených nebo jiných mimořádných
okolností je nutné tyto neprodleně nahlásit provozovateli
služby (TSMK), který provede zablokování karty.

Kde lze KMK aktuálně využít?
1. Smoobslužný vážní koridor
4

KMK umožňuje časově neomezený přístup do vážního
pokračování na str. 5

pokračování ze str. 4
koridoru sběrného dvora, který je monitorován kamerovým
systémem.
Zde lze samoobslužně vykládat odpad do přistavených
velkoobjemových kontejnerů: sklo, papír, plasty, kovy, listí a
větve.
Ve vážním koridoru je nutné postupovat dle provozního řádu
a návodu k použití obslužného pultu.
Držitel karty zodpovídá za správné vytřídění výše uvedených
komodit dle platného zákona o odpadech a následně za
čistotu a pořádek po opuštění vážního koridoru.

2. Odpadové taxi
Od 1. ledna 2018 zavedly TSMK novou
službu pro občany (poplatníky) města Kraslice—ODPADOVÉ
TAXI.

Vážní koridor je součástí areálu sběrného dvora města
Kraslice (tel. 354597100)

Podstatou této služby je možnost odvozu objemného
odpadu z domácnosti na sběrný dvůr, a to každé pondělí.
Služba je určena výhradně občanům (poplatníkům) města
Kraslice a týká se pouze odpadu z domácnosti (např. stará
skříň, gauč, lednice, koberec apod.) v množství do cca 100
kg.
Tato služba v žádném případě nenahrazuje stěhovací službu.
Odpadové TAXI lze objednat na uvedeném telefonním čísle
vždy do středy předchozího kalendářního týdne, kdy se
objednavatel domluví na čase a místě předání odpadu.
Služba je hrazena v rámci řádně zaplaceného poplatku v
souladu s obecně závaznou vyhláškou města o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Kraslice a 1x ročně náleží ke každé
vydané KMK, kterou se objednavatel služby prokáže při
předávání odpadu.
Důležitá čísla k řešení problematiky KMK jsou k nalezení na O dalších novinkách budou občané včas informováni.
webových stránkách www.tsmk.cz.
s využitím materiálu TSMK red
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Vánoční besídka Země, navštívili Titanic, lidské Jojo, vznesli se do
vzduchu pomocí kladky a plno dalšího. Odjížděli
v Jindřichovicích jsme spokojeni a plni zážitků a nových

Pro své nejbližší si tento
rok děti připravily pásmo vánočních koled,
básniček a pohybových říkadel. Před besídkou
jsme ještě společně upekli, slepili a nazdobili
cukroví. Všem velice chutnalo. Dárky a přáníčka
potěšily všechny přítomné.
M. Némethová

informací.
Děkujeme
projektu
Kreativní
partnerství, který tento inspirativní a zábavný
výlet financoval.
Mgr.
Eliška
Varausová,
Mgr.
Lenka
Winkelhöferová, Jan Příhoda (umělec - Kreativní
partnerství)

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
pro žáky 8. a 9. tříd se konalo 24.11.2017.
Soutěžilo 11 žáků a 4 z nich byli úspěšní řešitelé.
Nejvíce bodů získal Filip Bláha z 9.B a jen o bod
méně měl další zástupce tohoto pěkného jména
Filip Šlajs, rovněž z 9.B. Třetí místo obsadil
Martin Rous z 8.B. Okresní kolo se konalo 16. 1.
2018 v Sokolově. Téma zůstalo stejné, jen rozsah
znalostí se rozšířil. Pracovali jsme s doporučenou
literaturou a s informacemi z internetu. Filip
Bláha dosáhl na pěkné 8. místo a Filip Šlajs
vybojoval 14. příčku. Oběma děkuji za vzornou
přípravu a reprezentaci naší školy.
Mgr. Monika Bladská

Vánoční dukátek
4. A v knihovně
Již tradičně jsme v adventním období navštívili
Městskou knihovnu v Kraslicích. Tentokrát proto,
abychom se dozvěděli více o Adventu a
předvánočních zvycích. Nejdříve jsme pozorně
naslouchali paní knihovnici a potom jsme
pracovali ve skupinkách na připravených
úkolech. Dále jsme si prohlédli různé betlémy a
povídali si o tradicích u nás doma. Na závěr jsme
od paní knihovnice dostali ochutnat její
vlastnoručně upečené cukroví, které bylo
výbornou sladkou tečkou. Za příjemně strávený
čas paní knihovnici M. Maštalířové moc
děkujeme a těšíme se na příští návštěvu.
Mgr. Daniela Roková Vázlerová a žáci 4. A

Pro žáky 1. stupně byl v poslední předvánoční
den připraven soutěžní Vánoční dukátek.
V letošním roce dostal nový kabátek a na děti
čekaly zcela nové disciplíny s novými
dekoracemi. V přátelských soutěžních kláních si
společně užily sváteční okamžiky, než se všichni
Hrátky s češtinou
rozešli v očekávání skutečné vánoční nadílky.
Hrátky s češtinou jsou obdobou Olympiády
Mgr. L. Semrádová
v českém jazyce, která je pořádána pro
žáky 8. a 9. tříd. Protože pro šesťáky
sedmáky celostátně organizovaná soutěž
chybí, rozhodli jsme se už před několika
lety, že pro ně připravíme školní soutěž
z mateřského jazyka. Ta se skládá ze dvou
částí – v jazykové řeší žáci logické úlohy a
ve slohové části píšou volným útvarem
text dle zadaného tématu, letošní téma
bylo „Dopis Ježíškovi“. Se soutěžními
úkoly si v jednotlivých třídách nejlépe
poradili Tereza Minaříková, Jaroslav Blaho,
Hana Pavlíčková, Saša Janeček a Sandra
Trousilová
Mgr. P. Poledňáková

Besedy

4. A na kopci
Vzhledem k předpovědi počasí vymyslela v úterý
paní učitelka, že bychom rychle měli jít na
tělocvik ven, abychom si ještě užili sníh. Takže
hned ve středu jsme si přinesli věci na
převlečení, boby, kluzáky a talíře a vyrazili jsme
na kopec. A moc jsme si to užili! Sice jsme kopec
museli nejdřív upravit, ale pak už to krásně
jezdilo, a když jsme se s červenými tvářemi
vraceli do školy, připadalo nám, že to bylo to
nejlepší klouzání.
Žáci 4. A a Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Kreativní partnerství v 6.A
Dne 8. 12. 2017 jsme se žáky 6.A navštívili
vědeckotechnické centrum v Plzni - TECHMÁNII.
Den v Techmánii jsme si rozdělili do dvou bloků.
V prvním bloku jsme se seznamovali se
zákonitostmi a zajímavostmi vesmírného
prostoru. Na interaktivních expozicích jsme se
dověděli mnoho informací o hvězdách, sluneční
soustavě, pohybu planet, pohybu atmosfér,
stavbě Země, vytvoření Měsíce a mnoho dalšího.
Ve 3D planetáriu jsme viděli film o možnostech
života na jiných planetách. V druhém bloku jsme
si vyzkoušeli přírodní zákony v praxi, zjistili jsme,
jak fungují stroje a procvičili mozkové závity při
řešení hlavolamů. Při zkoumání přírodních
zákonů jsme si užili mnoho zábavy. Vytvářeli
jsme elektřinu, rozvlnili vodu zvukovými
frekvencemi, roztočili vodní vír, řídili automobil a
bagr na simulátoru, zkoumali tok řeky a
vodní plavbu, zajeli se podívat do středu
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Minulý týden proběhly
na 2. stupni naší školy
besedy vedené panem
Pospíšilem, který nás
navštěvuje pravidelně
každý rok, na témata
vybraná na míru daným
ročníkům.
V 6. třídách proběhla
diskuze zaměřená na
šikanu, v 7. třídách si
povídali o závislostech
na čemkoliv a 8. a 9.
ročníky se aktivně
zapojili do rozhovoru
na téma vztahy a
přátelství.
Besedy se žákům velice
líbily,
jediný
nedostatek, který jsme
našli, byl ten, že byly
příliš krátké.
Tak se těšíme, že se
s panem Pospíšilem
uvidíme zase příští rok.
Ing. I. Germušková

Dějepisná
olympiáda
Také v letošním roce
jsme
se
účastnili
Dějepisné olympiády. V
roce 2018 oslaví naše
země
sté
výročí od
svého
založení,
a
proto
nebylo jistě pro nikoho
překvapením, že téma
se týkalo právě této
události. Školní kolo

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Kreativní partnerství v 6.B
V rámci projektu Kreativní partnerství jsme se
tentokrát rozhodli podělit o to, co už jsme se
naučili. Pozvali jsme žáky ze 4. a 5. tříd a ukázali
jim, jak se dělá animovaný film. V roli lektorů na
našem workshopu byli samotní žáci 6.B. Pro své
mladší spolužáky připravili 3 pracovní místa, a
oni si tak mohli vyzkoušet, jaké to je natočit
několikavteřinový film, resp. výjev z vybrané
pohádky "O řepě", "Hledá se Nemo" nebo "O
Červené karkulce". Čtvrťáci i páťáci pak se
zaujetím sledovali, jak se jim to pod naším
vedením povedlo. Pro všechny také bylo
připravené malé občerstvení - jednohubky,
sušenky a sladký čaj. Protože jsme se všichni
shodli, že být "učitelem" je náročné, vydali jsme
se na závěr našeho projektového dne na výpravu
do městských sadů, abychom vyčistili hlavu a
zároveň našli vhodnou scenérii pro náš film z
pravěku, který právě vzniká.
Mgr. L. Winkelhöferová

Vánoční besídka v MŠ
Děti přednesly pásmo básniček, zatancovaly
„Taneček sněhové vločky“, zazpívaly koledy a
píseň „Vánoční přání mám“. Rodičům se leskly
oči radostí ze svých dětí, protože Vánoce jsou o
radosti, o rodině a o společně strávených chvílích
s našimi blízkými. Dětem udělaly největší radost
dárečky, které našly pod stromečkem - panenky,
autíčka, zvířátka, nádobíčko a obrovská
stavebnice. Nezapomněli jsme ani na rozkrojené
jablíčko, kde se skrývala hvězdička. Potom jsme
ochutnali cukroví, které jsme s dětmi společně
upekli.
Kolektiv MŠ

Pohár ředitele školy

Vaření v 6.B
Žáci 6. B se v rámci předmětu člověk a svět práce
tentokrát pustili do vaření. Protože chutě máme
rozmanité, vařilo se hned několik jídel najednou.
Jako odpovědný dozor jsem tedy mohla ochutnat
krupicovou kaši dochucenou spoustou kakaa a
jablky, míchaná vajíčka, klobásu v rohlíku a nebo
palačinky se zmrzlinou. Ovšem překvapivým
vrcholem byla čína s rýží, kterou žáci uvařili
podle receptu svého spolužáka Vaška
Janoty. Musím všechny pochválit za skvělou
spolupráci a hlavně chutný výsledek.
Mgr. L. Winkelhöferová

Vánoční besídka v 6.B
Jako každý rok jsme si také letos uspořádali třídní
vánoční besídku. Nejprve jsme se naučili z papíru
umotat krásné hvězdy, kterými jsme dozdobili
náš stromeček. Společně jsme si zazpívali české i
anglické koledy a ochutnali domácí cukroví.
Rozdali jsme si malé dárky, které jistě každého
potěšily a na závěr si připili na klidné prožití
vánočních svátků a úspěšný vstup do nového
roku. To samé přeje třída 6.B i vám…
Mgr. L. Winkelhöferová

pomáhali při samotném
posuzování.
Udržování
pořádku,
krmení
i
napájení zvířat a výzdoba
je také náplní naší práce.
Děti navštěvující přírodopisný seminář, které se
poctivě celý rok starají o školní zvířata, na tuto
výstavu také naše ušáky vzorně připravily. Pár
dní před ní musely výstavní králíky zvážit a
případně upravit krmnou dávku – každé plemeno
totiž musí mít pro
získání plného počtu
bodů optimální váhu.
Kontrola
pohlaví,
kontrola
tetování,
stříhání
drápků,
vyčesání
kožíšku,
vyčištění oušek a také
pohlavních orgánů je
nutností. Tito mladí milovníci zvířat to všechno
zvládli na jedničku! O to větší byla radost
z poháru, který získal náš mladý králíček plemene
hermelín červenooký, kterému říkáme Nemo.
Haničko, Pájo, Elčo, Leni, Kačulí, Melanko,
Sandro, Sašo, Anetko, Sáro, Kačko, Kájo a Dany…
děkuji! Jste šikovní a já jsem na vás pyšná.
Poděkování patří také paní učitelce Mgr. Elišce
Varausové, která po posuzování zvířat v domě
chovatelů rozmrzala celý víkend.
Ing. I. Germušková

Studenti střední školy uspořádali tradiční turnaj
Miláček Mausí
tříd v sálové kopané o „Pohár ředitele školy“. 1.
místo obsadili žáci 3.NS, 3.SM, 2. místo Mausí je potkaní slečna, kterou jsme si do
vybojovali chlapci z 9.A a 9.B, bronz patří školního zookoutku s dětmi pořídili před rokem a
půl jako roztomilé mláďátko. Okamžitě se díky
studentům 2.NS, 2.SM.
M. Kondrys
své přítulnosti a chytrosti stala miláčkem nás
všech. Proto nás velmi polekalo, když jsme na
jejím těle objevili podivné bouličky. A protože u
potkánků je poměrně častý vznik útvarů různého
typu, hned jsme ji nechali vyšetřit naším dvorním
veterinářem. Pan doktor MVDr. Michal Houtke,
který o naše školní zvířátka pečuje, nám vysvětlil,
že se jedná o útvary na mléčné žláze, a protože
jsou ještě malé, měly by jít dobře odstranit.
Neváhali
jsme a
hned si
domluvili
termín
zákroku.
A
dokonce
Výchovný koncert
jsme
Žákům 2. stupně byl určen výchovný koncert mohli
Mgr. Parnahaje, který představil vývoj moderní být
u
hudby ve 20. století. Mluvené slovo bylo toho!
doplněno o ukázky od nejvýznamnějších Tak jsme
představitelů jednotlivých hudebních stylů. Do si odpoledne ve středu 24.1. udělali výlet do
pořadu autor zařadil i několik improvizací a veterinární ordinace v Habartově. Pan doktor nás
vlastních skladeb.
Mgr. P. Poledňáková
na úvod seznámil s tím, jak bude postupovat, a
v odborné knize ukázal, jak neobvyklé umístění
Výstava chovatelů
V sobotu 13. ledna 2018 se konala okresní mají mléčné žlázy potkana. Na sále, kde to bylo
výstava králíků, místní výstava drůbeže a holubů jen pro odvážné, tudíž ne pro paní učitelku, jsme
a expozice exotického ptactva. Žáci 2. stupně se potom mohli dívat na celý postup operace.
naší školy se ve spolupráci s členy ZO ČSCH Milé zjištění bylo, že se nejedná o nádory, ale o
Kraslice jako vždy podíleli na její přípravě. Nejen, záněty mléčné žlázy, takže pravděpodobnost na
že jsme vystavovali 7 králíků (2 hermelíny uzdravení našeho mazlíka je vysoká. Každopádně
červenooké, 2 zakrslé berany durynské a 3 operovat něco tak titěrného je opravdu jen pro
zakrslé berany divoce zbarvené), ale také jsme ty nejšikovnější ruce!
Také musíme zmínit to, že po celou dobu byl
s námi v ordinaci ještě jeden pacient. Překrásný
osmiletý německý ovčák Kid, bývalý policajt,
bohužel v dost vážném stavu. Čekal, až se jeho
stav stabilizuje a pan doktor se svým kolegou ho
budou moci operovat. A protože byl tento den
šťastný, i jeho operace se podařila a on bude dál
dělat radost svému pánovi.
Mnohokrát děkujeme panu doktorovi, že nám
opět ochotně pomohl, že se svým kolegou
zachránili život krásnému Kidovi, a velký dík patří
také panu řediteli, protože mu nebyl lhostejný
osud naší Mausí a toto vše umožnil.
Ing. Iva Germušková a děti ZŠ
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Návrat do vánoční
doby
To, co jsme zažili letos
kolem vánoc, bylo krásné! Vše začalo v adventní
době. Kdo navíc byl u svátosti smíření, ten se
mohl opravdu radovat z každého textu, který
mohl zapadnout hluboko
do duše. Možná, že není marné zopakovat si
něco z vánoční promluvy: je obrovský rozdíl mezi
pohádkou, dějinami a dějinami spásy! Vše
nejlépe pochopíme na televizním odvysílání
Anděl Páně 1. i 2. Jedná se sice o události z Bible,
ale ve filmu je vše podáno „jako pohádka“.
Události z Bible se ale skutečně staly! Dobře, pak
bychom se museli spokojit s tím, že je vše
v pořádku: události z Bible se v minulosti staly,
vždyť se jedná o události mezi lidmi. Ale pozor:
v dějinách spásy se vše odehrává nejen mezi
lidmi, ale mezi Bohem a lidmi, nebo i mezi lidmi a
Bohem! Dějiny spásy končí SPÁSOU SVĚTA! To
dějiny neznají! Proto my, kteří s Bohem žijeme,
svěřme své životy, které zapadají do dějin světa,
zcela prožívejme ve spojení s Ním! Pak to
nemůže dopadnout jinak než dobře! A to je i mé
přání každému z vás do Nového roku 2018!
Váš pater

Vyúčtování roku 2017
Na přelomu roku se vždy účtuje. Zde máte
alespoň několik čísel. Dobrý je ten hospodář,
který zbytečně nevyhodí žádnou korunu.
S pomocí Boží se nám podařilo sesypat příspěvky
od sponzorů, od malých dárců až po dotace
z obcí a měst, jakož i z Min. kultury.
Z Karlovarského kraje jsme v roce 2016 ani 2017
nedostali ani korunu. Proto požádáme kraj v r.
2018 na el. instalaci olovského kostela.
1
2
3
4
5
6
7

Dotace státní
Dotace Měst a Obcí
Deutschland
věřící z ČR
Sponzoři ČR
Biskupství plzeňské
ŘKF Kraslice
celkem

373 000
200 000
40 647
249 901
125 900
50 000
203 132

30,05
15,30
3,96
20,13
10,14
4,02
16,36

1241 149

99,96

Město
Žádost Poskytnutá dotace
MěÚ Rotava:
20.000
20.000
MěÚ Oloví:
20.000
10.000
OÚ Bublava:
10.000
10.000
OÚ Jindřichovice: 20.000
20.000
OÚ Stříbrná:
30.000
30.000
OÚ Šindelová:
10.000
10.000
MěÚ Kraslice:
80.000
110.000
Biskupství Plzeň
30.000
50.000
Díky všem dárcům a sponzorům! Střecha
kraslického kostela je prozatím OK, stejně jako
stále krásnější fasáda jindřichovického kostela.
Po celá léta byla dominantní položka u řádku
Deutschland. Letos poprvé tomu tak není! Je to
tedy známka postupně většího zájmu o naše
památky z naší strany! To je znamení více než
dobré! Co ještě zbývá? Postupný návrat
pokřtěných do těchto opravených prostor! I zde
je nutná trpělivost! A k té nás vede náš Pán. On
je Pánem dějin spásy, On je Spasitelem! A ne
Mohamed, velký Adolf, Josif Vissarionovič,
Donald či Kim! I u nás se tací objevují!

Něco krásného nejen pro dobu vánoční!
Ze spisu „Vyvrácení všech herezí“ od svatého
Hippolyta, kněze
Nevěnujeme svou víru planým slovůmupovídaným modlitbám- ani se nedáváme unášet
neuváženými popudy srdce-nereálnými přáníminebo lichotkami květnatých řečí-svůdnými
sliby; svou víru neodpíráme slovům vyřčeným
Boží mocí –vždyť Ježíšovo slovo uzdravilo i na
dálku, kdy setník (pohan) prosí: „Pane,
nejsem hoden, abys vešel pod mou
8

střechu, ale řekni jen slovo a můj služebník –
voják bude uzdraven. A stalo se! Tomu nemusíš
věřit – ale zkusit!!
A právě takto mluvit uložil Bůh Slovu a Slovo
promlouvalo Boží mocí. Svou řečí odvracelo
člověka od neposlušnosti; nezotročovalo
násilným donucováním, nýbrž povolávalo ke
svobodě s dobrovolným rozhodováním. Toto
Slovo poslal Otec na konci věků, kdy si už nepřál,
aby znělo z úst proroka -?Mohameda? - nebo
aby bylo nedostatečně chápáno z nejasných
výroků - bludařů bylo v dějinách mnoho. Naopak
přikázal, aby se zjevilo i viditelně, aby je svět
mohl spatřit, a tak být spasen. O tomto Slově
jsme se dozvěděli, že přijalo tělo z Panny a vzalo
na sebe starého člověka, přetvořeného do nové
podoby. Víme, že se stalo člověkem z téže hmoty
jako my; kdyby totiž tomu tak nebylo, bylo by
marné nás vybízet, abychom ho napodobovali
jako svého učitele. Kdyby to byl člověk s odlišnou
podstatou, proč by mně, který jsem se narodil
slabý, přikazoval, abych jednal podobně jako on,
a jednal spravedlivě a dobře? Krásné!
Aby však nebyl pokládán za odlišného od
nás, podstoupil i námahu práce, rozhodl se
hladovět, neodmítl žíznit, odpočíval ve spánku,
nevyhýbal se utrpení, podrobil se smrti a zjevil
své vzkříšení. V tom všem přinášel své vlastní
lidství jako oběť, abys ty v utrpení neklesal na
duchu, ale abys i ty, když doznáváš, že jsi člověk,
očekával to, co Bůh prokázal jemu. Když poznáš
pravého Boha, budeš mít spolu s duší
nesmrtelné a neporušené také tělo a získáš
nebeské království, ty, jenž jsi život trávil na
zemi a poznals nebeského krále. Budeš
společníkem Boha a spoludědicem Krista,
nebudeš otrokem rozkoší, utrpení a nemocí, neb
ses stal bohem – v ráji se chtěli přestoupením
zákazu bohem, božství si ukrást! Zde je nám
nabízeno! Vždyť Kristus je Bohem nade vším, on
se rozhodl smýt z lidí hřích tím, že starého
člověka přetvoří v nového; nazýval ho od
počátku svým obrazem a skrze tuto podobnost
projevil svou lásku k tobě. Budeš-li poslušen jeho
závažných přikázání a staneš-li se dobrým
napodobovatelem toho, který je dobrý, budeš se
mu podobat a on tě oslaví. Bůh, jenž i tebe učinil
ke své vlastní slávě bohem, není chudým
žebrákem – žebrákem budeš, když Ježíše
odmítneš!
Tohle
napsal
svého
času
vzdoropapež
Hyppolit.
V kamenolomu, kde byl spolu
uvězněn s papežem-otrokem sv.
Kalistem. Zde též poznal krásu
Kalistovy víry, on tak vzdělaný kněz!
Litoval, že byl pyšným. Oba se pak
stali i mučedníky. Toto bych přál
všem dnešním „vzdoropapežům“,
kteří Franceska, současného papeže,
tzv. „nemusí“! I víra našeho Svatého
Otce je krásná i upřímná. Je to žitá
víra,
která
prošla
mnohými
zkouškami mezi nejprostšími lidmi
v Argentině.
P.pf

Co je to lidskost?
Na začátek si definujme samotné
slovo LIDSKOST. Podle mého názoru
je lidskost vlastnost a možná i
schopnost člověka jednat jako
člověk. Nikde jinde než u lidí se s tím
nesetkáme. Být lidským znamená mít
srdce a cítit. Je to také schopnost
rozlišování toho, co lidské je a co
lidské není, což je ovšem značně
obtížné, protože lidskost může být u
každého chápána jinak. Podle mě to
závisí na dosaženém stupni vědomí
každého jednotlivce. Pro někoho je
lidskostí neubližovat jiným, ale
ubližování nám, námi samými už
nepokládáme za nelidskost. Někteří
jedinci říkají, že činíme-li tak, máme
na to morální právo, neboť jsme to

Římskokatolická
farnost
my, kdo o sobě rozhodujeme. Tuto skupinu lidí
bych chtěla upozornit na omyl. Ubližuje-li člověk
sám sobě, určitě se nemůže nazývat lidským,
protože lidskost se v žádném případě
neprojevuje sebepoškozováním. Lidskost je cit a
tento cit nám říká, že musíme konat tak, jak
cítíme v samotné hloubce našeho svědomí. Naše
svědomí, nechť je naším zrcadlem. Obraz, jako
ostatně obraz každého zrcadla, může být
zkreslený. Podobně obraz našeho svědomí může
být zkreslený naší výchovou ať už rodiči anebo
společností, která nám od útlého věku říká, co je
a co není správné. Toto já pokládám jen za
povrchové vlnění svědomí. Je ještě jedno
svědomí a to leží v samém srdci a toto svědomí
se nikdy nemýlí. Jsem přesvědčena, že člověk
dokáže ve svých hlubinách tento hlas svědomí
odhalit. Takže můžeme říct, že to, zdali jednáme
lidsky nebo ne, tedy onen stupeň rozlišování,
můžeme odhalit na základě hlasu našeho
svědomí. Ale hlas svědomí je tak jednoduché
přehlušit naším egoismem. A tehdy se lidskost
vytrácí a na scéně se objevuje pravý její protiklad
– necitelnost, což není nic jiného než naše
zapomenutí na to, kdo skutečně jsme. Jsme tak
naplněni egoismem, že veškeré naše jednání je v
přímém rozporu s lidskostí. Jak se lidově říká,
jdeme přes mrtvoly. K bolesti se stavíme
neutrálně, pokud to není naše vlastní bolest.
Někteří lidé jsou tak necitelní a nevšímaví k
bolesti druhých, tak zvráceni, že jim dokonce cizí
bolest přináší potěšení. Takové lidi já však
považuji za primitivy, kteří budou jednoho dne
muset silou Boží prozřetelnosti prožít tolik
bolesti, dokud nepochopí, co je to být lidským.
Lidskost, tento cit, je spojen s Láskou. Bez lásky
nemůže být ani řeči o lidskosti. Kdo chce rozvíjet
lidskost, musí se především zaměřit na lásku,
protože tajemství lidskosti spočívá v tajemství
lásky. Až se lidé stanou láskou, až ji objeví ve
svém vlastním srdci, až naplní každou jednotlivou
molekulu, ze které je složeno jejich hmotné tělo,
až pochopí, že láska je jediným stavebním
prvkem stvořeného, pochopí také, co znamená
být lidským, co znamená být člověkem. JV

Ze života křesťanů
„Dal jsem jim (následovníkům Ježíše) tvé slovo
a svět (odpůrci Boha) je začal nenávidět,
protože nepatří světu, jako ani já nepatřím
světu…posvěť je pravdou…ať jsou všichni
jedno, jako ty Otče ve mně a já v tobě…A ť jsou
i oni jedno v nás. „ (Ježíš)
V modlitbě Pána Ježíše v Getsemanské zahradě
těsně před zatčením najdeme mimo jiné i
nejhlubší touhu a prosbu ke svému Otci Bohu,
aby zachoval a ochránil všechen lid, který uvěřil
a v budoucnu uvěří v Něho. Pan Ježíš věděl, že
nadešel čas, kdy Jeho Otec dopustí „moci
temna“ - světa, aby byl jeho Syn obětován
krutou smrtí na kříži, jako „výkupné“ za minulé,
přítomné i budoucí nepravosti (hříchy) všeho
lidstva, kterých se všichni lidé od stvoření světa
dopouštěli a stále dopouští. Proč to?!? A tak se
stal nejdůležitější skutek v historii vesmíru,
motivován láskou Boha k lidem. Snad každý
křesťan zná verš z Janova evangelia třetí
kapitoly, který říká: „Neboť tak Bůh miloval
svět (lidstvo), že dal svého jednorozeného
Syna, aby KAŽDÝ, kdo v něj věří, nezahynul, ale
měl život věčný“. V Pánově modlitbě také
cítíme touhu Ježíšova srdce po jednotě Božího
lidu. Sjednotit jakékoliv seskupení lidí v oblasti
různých sportovních, politických, náboženských,
kulturních stran či spolků a hnutí…začíná vždy
s nadšením a vytrvá zpravidla do té doby, než se
objeví protikladné názory. Někdy se říká, že čím
větší spolek, církev nebo organizace, tím více
problémů a čím menší, tím méně problémů. Dle
této definice by byl ten nejmenší možný svazek
ve dvou lidech, například v manželství, zcela
bezkonfliktní. Na modlitebních setkáních
v jakékoliv církvi a v jakémkoliv regionu, zemi

nebo kontinentu, slyšíme často podobnou
prosbu, kterou se modlil ke svému Otci Ježíš. „…
ať jsou všichni jedno…“. Tato slova by se dala
Městská knihovna
vykládat mnohými způsoby a bohužel se také i
různě vykládají. Hlavní myšlenku Ježíšova srdce
při této modlitbě však nelze zpochybnit. To je
9. ročník celostátní akce
touha po maximální jednotě!! Otec Bůh a jeho
Březen – měsíc čtenářů
Syn nám jsou nenahraditelným vzorem.
2018,
Každý volič při posledních volbách prezidenta si
akce
na
podporu
bere z výsledků radost, zklamání, ujištění,
čtenářské gramotnosti
výzvu, nová odhodlání, apod… Určitě ale nelze
minout Boží vůli pro nás jako pro jedince, ale
hlavně pro národ. Proto mnozí křesťané i
v Kraslicích se ztotožňují s králem Davidem Městská knihovna Kraslice připravila a
nabízí:
v žalmu 133:1 v textu: „Jak je to vzácné a
příjemné, když bratři spolu žijí v JEDNOTĚ!!“.
Informace o projektu S knížkou do
Na přelomu roku 2017-18 jsme již po třetí
života Bookstart
během deseti let navštívili Skotsko a s malou
Amnestie
dlužníků
dokumentací se podělili se zájemci v klubu
Registrace
nových
čtenářů na rok
ŠNEK v Kraslicích o životě křesťanů v Glasgow.
Na konci ledna t. r. nás navštívili naši nejbližší,
zdarma
kteří již ve Skotsku zapustili hluboké kořeny a
Labužnické čtení: tipy pro děti i
tak i díky jim můžeme pouto vzájemné
dospělé
křesťanské lásky jen upevňovat. Díky Bohu!!
František Hanzlíček
Autorské čtení: Jan Opatřil
Hanzlíčkovi z ČR a ze SKOTSKA

„Dobrodružství kapříka Metlíka“ – pro
žáky 3. tříd ZŠ
Výtvarná soutěž: „Zvíře a člověk“
Knihovnická dílna: pro děti 8. března
2018
Středeční čtení: pro děti každou středu
v březnu
Výstavy: „Knihovnické strašidlo“ výtvarné práce dětí MŠ a ZŠ Kraslice a
„Kde končí svět – H. CH. Andersen“
Noc s Andersenem: 23. 3. 2018
nocování v knihovně
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ZŠ Kraslice
Dukelská 1122
Předmětové soutěže
v ZŠ Dukelská
2017/2018
Dějepisná olympiáda
V tomto školním roce se uskutečnil
47. ročník soutěže. Tematické
zaměření letošního ročníku: „To
byla
první
republika
aneb
Československo v letech 1918 1938“ připomíná 100. výročí
založení Československé republiky v
roce 1918. Soutěžící museli
prokázat znalosti naší moderní
historie, aby mohli plnit úkoly
mapující období První republiky,
jejího politického i hospodářského
vývoje,
důležitých
osobností
československé vědy a kultury 20.
století.
Školního kola, které proběhlo 22.
listopadu 2017, se zúčastnilo
celkem 16 soutěžících, kteří se s
obtížnými úkoly popasovali velmi
zdatně a prokázali slušné znalosti
nejen české historie. Soutěžící se
činili a čtyři z nich se stali
úspěšnými
řešiteli.
První
místo
obsadil
Matěj POKORNÝ
(IX. třída), na
druhém místě se
umístila Kateřina
DIVIŠOVÁ
(VIII.
A), třetí skončil
Ondřej ĎÁSEK (IX.
třída), čtvrtá byla
Alexandra
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OCELÁKOVÁ (IX. třída).
Do
okresního kola dle
pravidel soutěže poustoupili pouze
první tři.

Olympiáda v českém
jazyce
29. listopadu 2017 se sešlo 16
odvážlivců z řad osmáků a
deváťáků,
kteří
se
rozhodli
vyzkoušet své znalosti z jazyka
téměř mateřského a zároveň
předvést své stylistické dovednosti
ve školním kole Olympiády
v českém jazyce.
Nejlépe se s nástrahami vypořádala
Kateřina DIVIŠOVÁ (VIII. A), která
prokázala
nejen
solidní
jazykové znalosti v mluvnické části,
ale projevila značné slohové nadání
a po zásluze obsadila 1. místo), na
2. místě se umístil Matěj POKORNÝ
(IX. třída), na 3. místě skončila
Tereza ŠIMEČKOVÁ (VIII. A).
První dva se jako úspěšní řešitelé
probojovali do okresního kola.
Mgr. Miroslav Pokorný
Setkání s partnerskou školou

ZŠ Kraslice
Opletalova 1121
Olympijský víceboj
Naše Základní škola se v listopadu 2017 zapojila
do celostátního projektu „Sazka olympijský
víceboj“.
Tento projekt vznikl jako společná aktivita
Českého olympijského výboru a společnosti
Sazka na podporu zdravého životního stylu.
Tento jedinečný projekt je určený všem dětem
základních škol a jeho cílem je přivést ke
sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako
zábavu a přirozený životní styl.
V minulém ročníku se zapojilo hodně přes
130 000 dětí. Sazka olympijský víceboj má dvě
části, Olympijský diplom a Odznak všestrannosti.
Olympijský diplom se soustřeďuje na rozvoj
pohybu všech dětí a zahrnuje osm disciplín.
Cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale
v průběhu hodin tělesné výchovy zapojit co
nejvíce žáků ZŠ a zároveň je motivovat k tomu,
aby sportovali i ve svém volném čase. V Odznaku
všestrannosti musí děti splnit 10 z 12 disciplín.
Odznak všestrannosti je určen pro žáky druhého
stupně. Naše škola zapojila do tohoto projektu
41 žáků, kteří postupně plní jednotlivé disciplíny.
Přes prvopočáteční nedůvěru, zda se žáci budou
chtít zapojit, můžeme konstatovat, že žáci plní
jednotlivé sportovní disciplíny s velkým
nadšením a soutěží o co nejlepší výkony mezi
sebou.
Mgr. Miroslav Hladký

Projektové týdny školní družiny
Kamarádi
Každý měsíc i nadále probíhají v naší školní
družině Kamarádi při Základní škole Kraslice,
ulice Opletalova, projektové týdny ve spolupráci
s Univerzitou Jana Ámose Komenského v Praze.
Více informací o projektu naleznete: http://
robkobo.ujak.cz/. Děti se hravou formou
seznamují s velice důležitými zásadami
správného chování v krizových situacích i
v běžném životě. Dne 24. ledna 2018 naši školu
nás navštívili spolupracovníci z univerzity plk.
PhDr. Libor Zikeš, Ph.D., a PaedDr. Jarmila
Klugerová, Ph.D., kteří nám přivezli úžasné
materiální vybavení projektu. Děkujeme. A
těšíme se na další spolupráci.
Emilie Zborníková

ZŠ Kraslice
Dukelská 1122
DRAMATICKÝ OBOR PŘI ZUŠ
HRÁL PRO DĚTI
Využíváme možnosti nabídek divadelních
představení pro školy a konečně jsme se dočkali
divadla, při kterém jsme ani nedutali a odcházeli
jsme z něj s potřebou si o představení povídat.
Děti samy rozvíjely své reakce líbilo - nelíbilo o
úvahy nad životem svým a jiných lidí a dokázaly
se vžít do pocitů malé Leni. Tuto katarzi v nás
vyvolalo
představení
našich
kamarádů
z divadelního oboru při ZUŠ Kraslice pod
vedením paní Aleny Vyšehradské, která
zdramatizovala knihu Zdeňky Bezděkové Říkali
mi Leni. Přečtěte si konkrétní reakce dětí
napsané hned po zhlédnutém divadle na
www.zs2kraslice.cz třída V.A. Mgr. Kocifajová

Úspěšné okresní kolo Dějepisné
olympiády

Pololetní ples

Únorové číslo vychází 12. února 2018 v
nákladu 370 ks, zdarma.

SVĚT OHNĚ

Naše třída VI.B se v polovině ledna vydala do
Karlových Varů na exkurzi „Svět ohně“ do Centra
bezpečí a zdraví. Nejdříve nás čekalo příjemné
uvítání a seznámení s programem. Potom jsme
byli rozděleni na dvě skupiny. Naše skupina se
nejdříve vypravila do domečku s jeskyní. Tam
jsme si povídali o ohni v minulosti, o příčinách
požárů, o tom, jak se máme chovat, když začne
hořet. Náš spolužák David si vyzkoušel, jaké to je
volat na linku 150, což jsou hasiči. Poučili jsme
se, co podstatného a důležitého musíme
nahlásit, aby hasiči věděli, kam mají vyjet. Viděli
jsme také, jak to vypadá v kuchyni po požáru. Po
malé přestávce jsme se vyměnili s druhou
skupinou a v dalším domečku jsme se dozvěděli
více o vybavení hasičů. Na závěr naší exkurze
Setkání s partnerskou školou z jsme si vyzkoušeli jaké to je být v zakouřené
místnosti od ohně a jak se v takovém případě
nedalekého Plavna
Dne 30. ledna 2018 se na naší škole uskutečnilo máme chovat. Exkurze se nám velice líbila a
další milé setkání s dětmi a učiteli z Evangelische našim průvodcům- profesionálním hasičům moc
Eva Nguyenová, 6.B
Montessori Schulle v Plavně. Setkání probíhalo děkujeme.
v hudební třídě, kde jsme si společně zazpívali
české a německé písničky.
Děti si také vzájemně procvičily své jazykové
znalosti nejen z německého jazyka, ale i
z anglického a českého. Těšíme se zase brzy na
další společné setkání.
Mgr. M. Dubšová

Oslava pololetního vysvědčení jak se patří. Čekal
nás totiž pololetní ples. V sále Domu kultury se
promenádovaly dámy v krásných róbách a
pánové v oblecích se připravovali na první tanec.
Ples zahájili žáci 5. B společenským tancem „cha
– cha“. Následovala vystoupení všech ostatních
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 emailovou
adresu:
odehnalova@meu.kraslice.cz nebo přineste na
jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice.
Uzávěrka příštího čísla: 27. února 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.

tříd. Zatančili jsme si
sambu, rock and roll, jive,
mazurku, valčík… a
nechyběl ani Pop. Mezi
vystoupeními tříd nám ukázali někteří odvážlivci,
co si pro nás připravili. K poslechu nám zahráli
naši spolužáci na klavír, trumpetu, basu, kytaru.
Nechyběl tanec, ukázka bojového umění a také
zpěv. Závěrečný tanec patřil třídě 5. A, která nám
zatančila jive. Pak už jen chyběla „třešnička na
dortíku“ a tou bylo rozdávání vysvědčení.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou
tohoto krásného dne. Jmenovitě panu řediteli
městské knihovny Mgr. Petru Fridrichovi, panu
řediteli ZUŠ Františku Stůjovi, Martině
Vetenglové, Františku Schveinerovi a Věře
Schilbachové. Za 1. stupeň Mgr. Alena Muchová

Okresní kolo Dějepisné olympiády ukázalo, že
největší odborníci na historii 1. československé
republiky v okrese Sokolov jsou z Kraslic,
konkrétně ze ZŠ Dukelská.
16. ledna 2018 se v Domě dětí a mládeže
Sokolov sešli znalci historie, kteří se utkali v klání,
kdo zná lépe naši moderní historii, a většina ze
soutěžících se ukázala jako experti na dějiny 20.
století a československou historii zvlášť. Naši
školu reprezentovali Kateřina DIVIŠOVÁ (VIII. A),
Matěj POKORNÝ a Ondřej ĎÁSEK (oba IX. třída).
S více či méně záludnými otázkami se většina
soutěžících popasovala zdatně a stali se tak
úspěšnými řešiteli, neboť získali alespoň 60%
bodů ze 110 možných. Naši zástupci se mezi
účastníky nejen neztratili, ale celou soutěž
ovládli. Káťa vybojovala senzační, nečekané, ale
naprosto zasloužené 1. místo, Matěj obsadil
vynikající 3. místo (oba dva se stali úspěšnými
řešiteli a postoupili do krajského kola) a Ondra
skončil dvanáctý.
Všem třem děkujeme za úspěšnou reprezentaci
naší školy i našeho města. Kátě a Matějovi
přejeme mnoho úspěchů a patřičnou dávku
štěstí při březnovém krajském kole v Chebu.
Mgr. Miroslav Pokorný
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