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Vážení přátelé města Kraslice,
s odcházející zimou přichází také doba jarního úklidu,
kterým se každoročně snažíme přivítat v našich
domovech svěžest zvolna probouzející se přírody a rodícího se
nového života. Lidé vymetávají ze svých domácností usazené
pavouky i s jejich pavučinami a pouští do svých domovů svěží a
čerstvý vzduch. S oněmi příslovečnými pavouky se zbavujeme
také spousty zbytečných a nepotřebných věcí, které jsme za
celý rok nashromáždili. Jarní úklid je každoročním rituálem,
který zejména dobré hospodyňky rády vždy na jaře dodržují.
Ovšem s kvanty nepotřebných věcí, jejichž čas dávno minul, se
naskýtá nerudovská otázka: kam s ním? Kam s tím vším
zbytečným a nepotřebným? Mnohé z věcí najdou své nové
využití v nových rukách, ale mnoho z nich skončí mezi
odpadem. A protože ani během jarního úklidu bychom neměli
zapomínat na třídění a ani na to, že odpad nepatří vedle
sběrných nádob a už vůbec ne do lesů a příkopů, chceme to
občanům zase o něco usnadnit. Od letošního roku proto
zavádíme pro občany novinku v podobě Karty města Kraslice O
co se jedná a k čemu je to dobré? Karta města Kraslice je
instrumentem, který nám, občanům, umožní využít nových
bonusových služeb, které od letošního roku nabízejí Technické
služby města Kraslic. V prvé řadě jde o službu „svozové taxi“,
kdy si občan a současně držitel Karty města Kraslice může
objednat odvoz objemného odpadu ze své domácnosti.
V objemu do 100 kg na osobu ročně je tato služba pro držitele
této karty zdarma. V neomezeném množství také může
zdarma uložit svůj tříděný komunální odpad na sběrném dvoře
– a to kdykoliv během 24 hodin sedmi dnů v týdnu. Karta
města Kraslice totiž umožňuje přístup na bezobslužný sběrný
dvůr s plně automatizovaným vážním systémem. Sběrný dvůr
Technických služeb města Kraslic se tak řadí mezi moderní
zařízení v rámci České republiky. Tím ale možnosti Karty města
Kraslice nekončí – karta bude např. držitele v rámci pravidel
opravňovat k přístupu ke službě „Senior Expres“, která bude
spuštěna do poloviny letošního roku. Služba „Senior Expres“
bude určena pro seniory ve věku nad 70 let a umožní dopravu
k lékaři, na úřady, na nákup. Senior a současně držitel Karty
města Kraslice si bude moci tuto službu objednat a za cenu 15
Kč na jednu jízdu si tak sám vyřídit své potřebné záležitosti.
Karta města Kraslice bude v tomto případě sloužit jako
identifikační karta. Do budoucna se však počítá s ještě
mnohem širším využitím této karty – např. bude umožňovat
vstupy na některá sportoviště či do městských zařízení. Ale to
vše se teprve připravuje.
A jak Kartu města Kraslice získat? Stačí si o ni požádat na
Technických službách města Kraslic nebo při placení ročního
poplatku za domovní odpad. Podmínkou k získání karty je totiž
bezdlužnost občana vůči městu – jinými slovy, kartu získá
pouze ten občan, který nemá vůči městu neuhrazené závazky
na místních poplatcích a který si tak řádně plní svou základní
povinnost vůči městu.
Věřím, že se Karta města Kraslice stane nepostradatelným
klíčem k řadě postupně vznikajících a rozšiřujících se služeb,
které chce město časem nabízet svým občanů tak, aby se
Kraslice staly dobrým místem pro život.
Roman Kotilínek, starosta města

Akce Čisté město
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci Čisté
město 2018, kterou pro Vás připravujeme v měsíci dubnu. Jedná se o
přistavení velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa, odvoz a
likvidaci objemného odpadu od občanů města Kraslic.
Objemným odpadem se rozumí odpad z domácností, který kvůli
nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze odkládat do běžných
sběrných nádob. Jedná se například o nábytek, koberce, sanitární keramiku,
objemné lepenkové, skleněné, plastové nebo kovové obaly apod.
Do přistavených kontejnerů můžete též odkládat i kompletní použité
elektrozařízení jako jsou lednice, televize apod. V žádném případě do
těchto kontejnerů nepatří pneumatiky, autoplasty, stavební a průmyslové
odpady. Tento odpad lze odevzdat (likvidace odpadu dle platného ceníku)
na novém Sběrném dvoře, který najdete v areálu bývalého ČSAD v ul.
Lipová cesta. Provozní doba: Pondělí, středa, pátek 9.00 – 17.00, Úterý,
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
Pro bližší informace se prosím obraťte na Technické služby města Kraslic se
sídlem v Havlíčkově ul. 1910, tel. 725 919 910, 352 687 708.

Poděkování

MŠ
Děkuji touto cestou za
nezištnou
pomoc
p.
U Elektrárny
Radimovi Divišovi, jenž mi zdarma poskytl
vysokozdvižnou plošinu při rekonstrukci střechy,
kterou mi dne 29.10.2017 poškodila vichřice
Herwart.
Kouzelný maškarní rej
Rovněž chci poděkovat i Jednotce sboru Princezny, zvířátka, piráti a mnoho dalších…
dobrovolných hasičů Kraslice za jejich všichni byli u toho. U čeho? Ptáte se? My děti z
profesionální pomoc.
Daniel Jaša, Kraslice "Veselé školky" jsme se proměnily ve své
oblíbené hrdiny a maškarní rej mohl začít.
Třešinkou na dortu bylo vystoupení kouzelníka
Waldiniho. Nemohly jsme se ho dočkat, ale hned
po svačině už byl mezi námi.
Kouzla s prstýnkem paní učitelky, deštníkem a
mnoho dalších - my děti jsme tleskaly, smály se,
podivovaly jak to dokázal. Waldini nám dokonce
vykouzlil i živou holubici, ta se prolétla u nás po
třídě a pak si nás zvědavě prohlížela. Úplně
nakonec kouzelníkova vystoupení jsme všichni
dostali překvapení - balonky, které před námi on
sám vykouzlil.
Informace
pro občany
EasyGO
Systém samoobslužného odbavení
cestujících
Policie ČR—Ředitelství služby cizinecké policie
informuje občany o fungování služby EasyGO.
EasyGO je systém samoobslužného odbavení
cestujících, který pomocí biometrických bran
umožňuje snadný a rychlý průchod hraniční
kontrolou. Cestujícím je k dispozici na
příletu i odletu v Terminálu 1 Letiště
Václava Havla Praha. Vyzkoušejte ho a
zjistíte, že se jedná o moderní,
elegantní
a
komfortní
způsob
překročení hranice.
EasyGO mohou využívat všichni
cestující, kteří jsou držiteli nového typu
cestovního
dokladu
obsahujícího
elektronický čip, jsou starší 15 let a
mají cestovní doklad vydaný některou
ze zemí Evropské unie, Švýcarska nebo
Evropského hospodářského prostoru.
Jak použít EasyGO? Jednoduše. Do
čtečky u vstupu do biometrické brány
vloží cestující doklad stranou s
osobními údaji a fotografií. Po načtení
údajů z cestovního dokladu se otevře
vstupní skleněná branka. Cestující
vstoupí do prostoru brány a postaví se
na vyznačené míst. Podívá se zpříma
před sebe do kamery. Proces hraniční
kontroly je ukončen v několika
sekundách a cestující úspěšně prošel
hraniční kontrolou a může opustit
prostor brány.
Pokud systém detekuje nesrovnalosti,
je
cestující
upozorněn
pomocí
piktogramů
na
nutnost
využití
manuální kontroly policistou. To
znamená, že není možné bezpečně
rozeznat tvář cestujícího a porovnat ji s
podobou na fotografii v cestovním
dokladu. Příčinou může být zakrytí
obličeje čepicí, šálou, slunečními
brýlemi apod. Systém signalizuje také
nesrovnalosti v okamžiku, kdy cestující
nemá na očích brýle, přestože na
fotografii v cestovním dokladu s nimi
vyfocený je a u mužů, kteří jsou na
fotografii cestovního dokladu zachyceni
s výraznými vousy, ale při průchodu
biometrickou branou vousy
nemají, a naopak. red
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A pak už nás čekaly soutěže, tanec a zmrzlinový
pohár. Na závěr jsme všichni obdrželi medaile,
diplomy a sladkou odměnu. Bylo toho opravdu
hodně co jsme stihli za jedno dopoledne, ale už
teď se těšíme na další sváteční i obyčejné dny v
naší " Veselé školce." Děti z MŠ U Elektrárny

Umístění dětí z MŠ v mezinárodní
výtvarné soutěži
V listopadu 2017, se některé děti z MŠ U
Elektrárny, zúčastnily XXIX. ročníku mezinárodní
dětské výtvarné soutěže „KLADENSKÁ VEVERKA“.
Tématem byla ochrana přírody a životního
prostředí, záchrana a pomoc nemocným a
zraněným živočichům, jež žijí ve volné přírodě.
Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 9. února
2018 v sále kina Hutník Kladno. V atriu kina
probíhá celý rok výstava prací.
Do užšího výběru z 4 850 prací, postoupilo 2000
prací.
Zúčastnily se i děti ze zahraničí: Srbska, Kypru,
Slovenska,
Německa,
Bulharska, U.S.A. a Polska.
Je nám ctí oznámit, že
v
kategorii
nejmladší
předškolní věk – se umístil Vít
Jodas,
v kategorii předškolní věk do
6let- kresba- se umístil na 3.
místě Jakub Pečinka.
Velmi gratulujeme a dětem
přejeme mnoho dalších (nejen
výtvarných) úspěchů.
Dagmar Smolíková,
MŠ U Elektrárny

Z jednání
orgánů města
Dne 09. února proběhla schůze rady mimo řádný
termín. Projednány na této schůzi byly tyto
záležitosti:
 souhlas pro ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 s
podáním žádosti o příspěvek od Nadace ČEZ v
rámci Programu podpora regionu 2018
 souhlas s nákupem plynu pro město Kraslice a
jeho příspěvkové organizace pro rok 2019 a
2020 v objemu 50 % pro rok 2019 a pro rok
2020 také 50 % plánované spotřeby za limitní
cenu 470 Kč/MWh prostřednictvím vítězného
dodavatele plynu společnosti CONTE s. r. o.
Další schůze rady proběhla v řádném termínu,
21.02.2018. Radní projednali mimo jiné tyto
body:
 schválení zveřejnění záměrů prodeje či
pronájmu pozemku
 schválení pronájmů nebo pachtů pozemků na
základě již zveřejněných záměrů
 schválení poskytnutí dotace z Programu
finanční podpory bytové výstavby v Kraslicích
ve výši 50 tis. Kč
 schválení Výzvy k podání nabídek včetně
zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce na akci
„Prodloužení chodníku pro pěší Wolkerova
ulice, Kraslice—II. etapa“ a jmenování komise
pro otevírání obálek a pro posouzení a
hodnocení nabídek
 schválení smlouvy o partnerství mezi městem
Kraslice a společnostmi TAVI OIL s. r. o. a
Technické služby města Kraslic, p. o. v rámci
projektu „Rekonstrukce komunikace pro
cyklisty a pěší Kraslice—Hraničná“
 vyhodnocení VZMR na stavební práce na akci
„Rekonstrukce plynové kotelny, B. Smetany
1700“ s tím, že jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka firmy Radek Tirala, Sokolov s
nabídkovou cenou 331 tis. Kč bez DPH
 vyhodnocení VZMR na akci „Kraslice—
rekonstrukce komunikace ul. Družstevní“ s tím,
že jako nejvhodnější nabídka byla vybrána
nabídka společnosti Realinvest s nabídkovou
cenou 2 mil. Kč bez DPH
 vyhodnocení VZMR na akci „Kraslice—
rekonstrukce silničního mostu ev. č. M7, k. ú.
Zelená Hora“ s tím, že jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka společnosti VIAMONT Servis

a. s. s nabídkovou cenou 1,29 mil. Kč bez DPH

února, kdy se zastupitelé
těmito
záležitostmi:
 zamítnutí žádosti pana Štefana Capa o udělení
výjimky ze stanoveného konce provozní doby
u provozovny Disco Bar Atlanta
 zamítnutí žádosti pana Františka Urbana o
udělení výjimky ze stanoveného konce
provozní doby u provozovny Disco Bar Atlanta
 schválení prodejů majetku města na základě již
zveřejněných prodejů
 schválení záměru pořídit Změnu č. 5 Územního
plánu Kraslice
 schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
finančních prostředků z rozpočtu města
Kraslice na rok 2018 Hasičskému záchrannému
sboru Karlovarského kraje
 uvolnění finančních prostředků ve výši 390 tis.
Kč na zajištění služby Senior Expres, jejíž
provoz by měl začít od května 2018
 rozpočtová opatření

 vyhodnocení VZMR na služby „Revitalizace zabývali
veřejné zeleně ve městě Kraslice—ulice
Hradební a Svatopluka Čecha“ s tím, že jako
nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Radek
Scheerbaum, Dalovice s nabídkovou cenou
1,17 mil. Kč
 schválení nabídky na zpracování změny č. 5
územního plánu Kraslice společností KADLEC K.
K. NUSLE za cenu 60,5 tis. Kč
 rozpočtová opatření
 schválení pojistné smlouvy na cestovní
pojištění zastupitelů města Kraslice
 projednání výroční zprávy o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb.
 souhlas s odstoupením od realizace projektu
Prevence ztráty bydlení a sociální práce
zaměřená na zplnomocňování a participaci
cílové skupiny na rozhodování v oblasti bydlení
a od projektu Aktivizační, asistenční a
motivační program pro uplatnění cílové
skupiny na trhu práce
 schválení podání žádosti o příspěvek na
vyhrazení společensky účelného pracovního
místa pro uchazeče o zaměstnání—řidič pro
„Senior Expres“
 schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města ve výši 20 tis. Kč
spolku DROSERA
 projednání žádostí o dotaci z rozpočtu města v
oblasti sociální a zdravotní
 schválení inventarizační zprávy za rok 2017
 schválení smlouvy o partnerství mezi
Městskými lesy Kraslice spol. s r. o. v rámci
projektu „Domácí vrch—únik z nudy do
přírody“
 přidělení bytu č. 8 v čp. 1684 v Kraslicích
 přidělení bytu č. 6 v čp. 68 v Kraslicích
 jmenování nového člena povodňové komise
města Kraslice plk. Mgr. Karla Stodoly,
zástupce vedoucího Územního odboru Sokolov
Policie ČR Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
 schválení výzvy k podání nabídky veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce
a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ,
ZŠ a MŠ Kraslice—dokončení prací“ a
jmenování komise pro otevírání obálek
Zasedání zastupitelstva města proběhlo 08.

 schválení aktualizace č. 3 Programu rozvoje
města Kraslice
 projednání informace o riziku navýšení
nákladů města na odpadové hospodářství v
případě prosazení účelové nevládní novely
zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení sazeb dílčích základů poplatku za
ukládání odpadu s tím, že zastupitelé vyzývají
Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních
samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným
účelovým snahám, které město vystavují
zřejmému riziku potřeby navýšení nákladů na
odpadové hospodářství
 schválení směrnice Pravidla pro pronájem/
pacht pozemků v majetku města Kraslice
 jmenování Ing. Jiřiny Junkové do funkce
předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstvu
města Kraslice
 doplnění členů pracovní skupiny Zastupitelstva
města Kraslice, která byla ustanovena za
účelem posuzování předmětu využití budov čp.
1, čp. 2 a čp. 199, kdy byli doplněni Martin
Votoček a Ing. Jiřina Junková
 stanovení počtu členů Zastupitelstva města
Kraslice pro volební období 2018—2022 na 17
členů
Dne 22. února proběhlo mimořádné zasedání
zastupitelstva města, na němž bylo projednáno:
 zastupitelé uložili tajemníkovi MěÚ Kraslice,
aby prostřednictvím odboru rozvoje a správy
majetku města zajistil zpracování
realizační projektové dokumentace
I. etapy investičního projektu
„Dostavba ZŠ Dukelská“, na základě
které bude možno ještě v letošním
roce začít realizovat některé
nezbytné úpravy zmíněné dostavby,
které nenaruší zásadním způsobem
chod této příspěvkové organizace a
zároveň bude dostava kontinuálně
navazovat další etapou. Zároveň
bylo uloženo zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení
a dokumentaci pro realizaci stavby
„Tělocvična ZŠ Dukelská“ a školní
hřiště v ulici Rybná
 schválení rozpočtového opatření,
kterým byly z výsledku hospodaření
města vyčleněny prostředky v
objemu 5,2 mil. Kč na rekonstrukci
komunikace v ul. Rybná, 8,5 mil. Kč
na rekonstrukci komunikace ul. Pod
Vrchem, 80 tis. Kč na rekonstrukci
komunikace v k. ú. Tisová, 80 tis. Kč
na rekonstrukci komunikace a VO v
k. ú. Smolná a 50 tis. Kč na stezku
pro pěší Albert—Billa.
red
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Seznam
nevyzvednutých
věcí odevzdaných MěÚ
Kraslice jako nálezy
Rok 2015
dětské jízdní kolo
mobilní telefon Iphone

01.04.2015
21.10.2015

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

08.06.2016
20.06.2016
29.06.2016
28.07.2016
05.11.2016

Rok 2017
Řetízek na pánské hodinky
Dioptrické brýle
Iphone – německý displej
Lyže (běžky) + hůlky
Pistole na plastové kuličky
Kyslíková lahev
Jízdní kolo Shimano
Pánská peněženka
Mobilní telefon Alcatel
Jízdní kolo Clipper
Motorová kosa
Jízdní kolo Tires
Finanční hotovost – Euro
Dioptrické brýle

21.01.2017
leden 2017
15.02.2017
21.03.2017
30.05.2017
04.07.2017
07.07.2017
11.07.2017
15.07.2017
07.08.2017
23.08.2017
06.09.2017
24.10.2017
19.11.2017

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

Abeceda

Poslední den v lednu proběhl na naší škole již 5.
ročník tradiční akce Abeceda, letos s písmeny P,
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném R a Ř. Opět jsme byli svědky skvělých výkonů
našich žáků, kteří – s pomocí kantorů – předvedli
prostranství města Kraslice.
množství nabytých znalostí, ať už se jednalo o
představení nejrůznějších profesí v angličtině
Rok 2018
nebo dějepisné referáty na témata První
Mobilní telefon VIVAX
leden 2018
republika a Průmyslová revoluce. Akademický
Mobilní telefon Alcatel
leden 2018
nádech akce byl proložen zapojením rodičů, kteří
Klíč od vozidla Land Rover
si z klobouku losovali části přísloví a pranostik,
(+svazek klíčů)
leden 2018
jež měli poté za úkol správně pospojovat. Žáci si
Mobilní telefon Samsung
27.02.2018
nacvičili zpěv písní, říkanky a básničky, které
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném obsahovaly vylosovaná písmena. Starší žáci
zazpívali romské písně „Metutažara, Palalate“ a
prostranství města Kraslice.
taktéž skladbu Janka Ledeckého „Proklínám“.
Dojemným závěrem byla píseň „Říkej mi, táto“ v
podání
Terezy
Slepčíkové
s
klavírním
ZŠ Kraslice
doprovodem pana asistenta Jana Jirouška.
Opletalova 1121
Naši žáci opět nasadili pomyslnou laťku o něco
výše. Když paní ředitelka slavnostně vylosovala
písmena B a I pro příští ročník, začali uvažovat o
programu.
Matěj Suchopár
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
4

Zásady správného chování
ve vlaku a na železnici
V týdnu 19. – 23. února 2018 se ve školní družině
KAMARÁDI při ZŠ Kraslice, Opletalova uskutečnil
již 6. projektový týden ve spolupráci s
Univerzitou Jana Amose Komenského Praha
„Rozvoj občanských kompetencí v oblasti
bezpečnosti a ochrany obyvatelstva u žáků ze
socioekonomicky znevýhodněného prostředí“.
Téma bylo „Zásady správného chování ve vlaku a
na železnici“ a jak nejlépe dětem přiblížit toto
téma? Samozřejmě v praxi a tak jsme vyrazili na
výlet vlakem. Děti byly nadšené. Musím je
pochválit, neboť byly i velice hodné a výlet jsme
si všichni užili.
Více informací o projektu naleznete zde:
http://robkobo.ujak.cz/
Emilie Zborníková

Maškarní rej

Dne 27. února 2018 se konal ve
speciálních třídách a ve školní družině
Kamarádi při Základní škole Kraslice,
Opletalova maškarní rej. Součástí akce
bylo i malování na obličej. Děti byly
nadšené, užily si krásné chvíle v roli
princezen, víl i kostlivců. Celá akce
proběhla v přátelské a milé atmosféře.
Emilie Zborníková

Info pro občany
Skleněné obaly do koše
nepatří!
Kam s nimi?
Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a
že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný
obal nevymytý a s kovovým víčkem? Při dalším
zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí
magnetu.
Proč recyklovat sklo?
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska vztahu
k životnímu prostředí a recyklaci k těm nejšetrnějším.
Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním
a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu
kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65
% sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby
nového skla ze starého je ohromná úspora energie ta může činit až 90 % oproti výrobě ze sklářských
písků.
skleněné obaly je možné třídit i se zbytky obsahu,
recyklaci to nevadí. Stačí obsah dojíst,
vyškrábnout, nemusí se vymývat
do tříděného odpadu je možné dát i obal s kovovým
víčkem, oddělí se pomocí magnetu
díky třídění odpadu a jeho recyklaci vznikají nové
produkty (sklo lze recyklovat v podstatě
donekonečna)
tříděním skla umožňujeme jeho recyklaci, a tedy
snížení spotřeby energií při výrobě
(až 90%), úspory surovin (65%)
sklo se rozkládá tisíce let – jeho tříděním šetříme
přírodu
DO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ
barevné sklo a čiré sklo, lahve od vína, jiných
alkoholických i nealko nápojů, tabulové sklo z oken
nebo dveří
DO KONTEJNERU NA SKLO NEPATŘÍ
keramika a porcelán, zrcadla, autosklo, drátované
sklo, varné sklo nebo zlacené sklo
72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z nich třídí 83 %)
Barevné neboli směsné sklo se v ČR třídí do
kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak určeny
bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý – z
barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné
sklo z kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se
odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a
pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje.
Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu
pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako
kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se
totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených
vlastnostech nových skleněných výrobků
Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí opět lahve
na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách
se z odpadního skla vyrábí také tepelné izolace –
skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který
je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako
izolace pod základovou desku místo kamenného
štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti
tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a
brusných hmot.
Předností skleněných obalů je velká chemická
odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost
sterilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování.
Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od
piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od
kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů,
lahvičky
od
léků.
Více
o
třídění
skla www.samosebou.cz/extra/sklo.

Římskokatolická
farnost
Kolem nás se to BLUDY jen hemží
Pojem blud pochází od slovesa bloudit. Člověk,
který mu podlehne, schází z pravé cesty a nutně
musí zabloudit. A nejhorší na všem je, že si nechce
přiznat chybu a tvrdošíjně jde dál a dál! V poslední
době jsem zjistil, kolik různých významů má výzva
Ježíšova: Obraťte se a věřte evangeliu. Chce to se
zastavit, otočit se, jít zpět na místo, kde jsem sešel
z cesty a nechat se vést cestou správnou: s vírou
v srdci jít za Ježíšem, který je CESTA. On není lhář: je
i PRAVDA. A toto vše vede k ŽIVOTU.
Dnem 14. února začala Popeleční středou doba
POSTNÍ. To platí pro ty z nás, kteří jsme třeba jako
děti zažili první zpověď, první sv. Přijímání; rady
dospělých. Zažili jsme křesťanskou výchovu. K těmto
začátkům se můžeme vrátit.
Co ale mají dělat ti, kteří tuto zkušenost nemají?
Snad připustíte, že by se o ní měli dozvědět! A kdo
jim něco o tom řekne? Snad my, kteří si vše
pamatujeme či se v postní době rozpomeneme. Vím,
že mnozí máme s Bohem svou zkušenost. O té
bychom mohli promluvit s tím, který hledá…. I on by
měl zažít něco s Bohem, mít svou vlastní zkušenost,
jak Bůh pomáhá, vede, radí, posiluje, uzdravuje….
Pokusíme se o to? Začněme modlitbou: Přijď Duchu
svatý, pomoz mi, abych našel někoho, komu bych o
tobě mohl něco říci. Vlož správné slovo do mých úst
– děkuji předem! Pokud se najde jediný člověk,
kterému bych mohl takto pomoci, dostane se nám
obrovské radosti!
Zde bych chtěl připomenout hluboký zážitek při
rozloučení se zesnulým Borisem Jirsíkem ve
stříbrnském kostele 5.2.2018. Totálně naplněný
kostel; absolutní ticho po celou dobu obřadu, který
trval 50 min. Chvíle, kterou tímto způsobem darovali
přítomní Borisovi, se stala odměnou i jim. A mne
nevyjímaje! Jako bychom, coby jeden muž, s ním
sjížděli řeku, projížděli brankami na lyžích,
spolurozhodovali o problémech Obce Stříbrná,
prožívali blízkost těch, kteří mu kamarádsky
pomáhali. Radovali se z jeho vícepráce, když
natahoval na věži kostela hodiny. Ty symbolicky
odbily začátek i konec obřadu. Troufám si říci, že
zde v mnohém z nás začalo něco nového – a o čem
je řeč, když Ježíš vstává živý z hrobu! Ne zpět do
Nazareta, Betléma či Jeruzaléma! Do boží blízkosti,
věčnosti a radosti! Tuto nabídku Ježíš nikdy nevzal
zpět! Stále čeká, zda se k němu nevydáme či
neobrátíme o radu, pomoc a řešení pro spravedlivý
život. Odměna pak je jistá.
Mezi náboženské bludy z křesťanského hlediska
patří i islám. Jde o blud z 2. stol. po Kristu; Ježíš je
zde brán jen jako člověk, prorok. Samozřejmě,
muslimům se JK jako Boží Syn nehodí; to by
Mohamed nemohl být nejvyšším Prorokem.
Zajímavé je, že bůžek v Mekce, odkud Mohamed
vlastně pochází, měl jméno AL. Nevím, zda jméno
ALLÁH v arabštině může odpovídat hebrejskému
ELOHIM. Pokud je Bůh jak pro křesťany a muslimy
stejný, je to dobré; pak bychom ale my neměli být
„psy nevěřícími“. Nenávist Ježíš nikdy nehlásal;
máme se učit „milovat i nepřátele“. Je pouze na
nás, zda s vírou v srdci budeme ochotni říkat: Je-li
Bůh s námi, kdo proti nám? Přemýšlejme: Evropu
ochrání pouze návrat ke křesťanským kořenům!
Dvakrát stála v minulosti turecká (islámská) vojska
před Vídní! Jednou se stáhli kvůli zimě - nebyli na ni
zvyklí; podruhé na poslední chvíli přišel na pomoc
vojsku křesťanskému polský král Soběslav II. a
nepřátelé byli poraženi. A největší zásluhu na tomto
vítězství má Panna Maria. Na její přímluvu
spolehněme i my! To je ta správná cesta, jak
„bojovat“ proti nebezpečí extrémního islámu! A
OPĚT TO VŠE ZALEŽÍ NA VÍŘE! Jsme toho schopni?
Kéž by! Nevzdávejme tento duchovní boj!
P.pf
Mám za to, že bychom o něco přišli, kdybychom
půst chtěli přeskočit
Popeleční
středou
vstupují
věřící
do
čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je
duchovní očista člověka, především vnitřní pokání a
obnova. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se
takový postoj projevil i navenek a může mít velmi
rozmanité projevy.

Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že
během roku jen s velkým vypětím nacházíme čas na
blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme
např. čas dovolené, kdy konečně můžeme být
spolu. V podobném významu se odehrává i doba
postní. Vedle klasických forem újmy v jídle to stále
naléhavěji může být i „ekologický půst“, například
omezení zbytečných jízd autem, odřeknutí si
nadbytku ve všech osobních potřebách a zacílení na
pomoc potřebným – lidem, zvířatům, přírodě. Vždy
ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je
zaměřen na zkvalitnění vztahu k Bohu, k bližním i k
sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i
ke zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.
POSTNÍ POKLADNIČKA: toto není akce charity! Na
přání biskupa Tomáše jde o pomoc někomu z naší
kraslické farnosti, kdo je v určité NOUZI! Vloni jsme
jako farnost pomohli Vlastě z Rotavy. Pozor: nejen
malým finančním obnosem, ale i díky modlitbě,
k vyřešení nejednoho jejího problému. Připomínám
tři možnosti, jak užitečně prožít postní dobu: Půst,
Almužna, Modlitba. Prakticky to vypadá takto: něco
si odepřu, a hodnotu v korunách (i kdyby to bylo jen
pár Kč) vhodím do pokladničky. Tou může být malá
papírová krabička, malý igelitový sáček. Začátkem
dubna o velikonocích předám obnos do rukou
kněze. Drobné pak vyměním za bankovky, ty vložím
do obálky a s někým z vás předám dotyčné osobě.
Nezapomeňme na prosbu: „Pane, pomoz nám, ať
vyprosíme i duchovní posilu a vyřešení těžkostí, ve
kterých obdarovaný žije! Též nám pomoz při volbě
potřebného člověka, ať je vše podle tvé vůle! Díky za
tvou blízkost.“ V minulosti jsme sice neměli Postní
pokladničku, ale celoročně jsme Toníkovi přispívali
modlitbou, peněžní částkou či jídlem. I bydlení jsme
mu umožnili. To byla praxe k nezaplacení! Proto
vítáme tuto novou formu pomoci, kterou Pán jistě
každému, kdo se zapojí, odplatí. Věřím, že se dílo
podaří.
Jak chápat svaté přijímání?
Již jsem o tom mluvil během promluv, ale přesto by
bylo užitečné problém víc probrat. Jde o výklad slov
samotného Ježíše při Poslední večeři: Vezměte a
jezte z toho všichni: Toto je mé tělo, které se za vás
vydává. A poté: Vezměte a pijte z něho všichni: Toto
je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za
všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová
a věčná. To konejte na mou památku. Během
setkání na Bublavě, kdy mezi námi byl mladý muž,
který v Německu chodí do sboru baptistů, vyvstala
otázka, jak rozumět Ježíšovým slovům o jeho Těle a
Krvi. „My baptisté vnímáme tato slova jako
památku na Poslední večeři“. A zde vnímám
podstatný rozdíl: protestanti, baptisti, dávají důraz
na závěr Ježíšových slov: To konejte na mou
památku! Tím se vše redukuje jen na připomínku,
nejde o skutečné tělo, ale o chléb! Důraz je ale
nutno vidět hned na začátku jeho slov! Toto je mé
tělo, toto je kalich mé krve! Dále se zdůrazňuje, že
se tělo (a ne chléb) vydává za nás, čili obětuje!
Stejně se prolévá za nás jeho krev (a ne víno)! A to
všechno na odpuštění našich hříchů – On, Ježíš,
zaplatil svým tělem a krví za naše hříchy!
A slova: To konejte na mou památku znamená: jeho
oběť – smrt se vždy, když se koná Poslední večeře,
Eucharistie, Díkůvzdání, Mše sv. či Lámání chleba,
znovu obětuje ne nově, ale v jediné oběti na
Kalvarii! Jde o jednu a tutéž oběť do času a prostoru
– je skutečným zpřítomněním této smrti: jinak
řečeno – jako bychom stáli při každé mši svaté pod
křížem spolu s Marií, Janem, Maří Magdalénou,
Janou a Salome! Či nám stačí jen vzpomínat a ne i
prožívat? Proto nám musí být eucharistie
skutečným vrcholem setkání s JK. Jistě, že
k takovému postoji je nutno mít víru! Bez ní se
nelze líbit Pánu!
Pomoc nutná ….
Akce, která již dlouho volá po uskutečnění: dětské
setkání a pak i dětská mše. Navrhuji pro začátek
vybrat jedno sobotní odpoledne v měsíci! Místem by
byly v létě farní kraslická zahrada, jindy suterén v
téže faře a zimní kaple v kostele Božího Těla. Pokud
o někom víte, kdo by pomohl při organizaci, dohledu
atd., sdělte, prosím, co nejdříve! Navrhuji každou
třetí sobotu v měsíci od 16:00. (Druhá sobota
v měsíci: v 17:00 na Sněžné, poslední na Přebuzi

v 14:00.)
Opravy budou pokračovat
Z Biskupství plzeňského nám byly povoleny účelové
sbírky s účelovými dary na dvě akce: Oprava fasády
kněžiště kostela v Jindřichovicích a oprava elinstalace kostela v Oloví. Na první máme již 200.000
Kč (50 tis. Kč OÚ Jindřichovice+150 tis. Kč Stará
s.r.o.
Z dalšího zážitku je mi smutno: 20. února jsem se
zastavil na MěÚ Oloví, abych se pozeptal, jak to
vypadá s naší žádostí na 150tis.Kč pro GO elinstalace kostela v Oloví. „ZAMÍTNUTO!“ Ptal jsem
se proč, a kdy bylo rozhodnuto. Bylo mi pouze
řečeno, že to bylo již v prosinci 2017 a důvod nebyl
sdělen. “Nic jsem nedostal“, namítl jsem. Asi
vyjádření nyní zašlou. „To ani 50 tis. Kč byste nedali
na kostel?“ V dubnu bude zasedání, tak mám přijít a
požádat... To rád udělám. 800 tis. Kč je velká částka,
sami na to nemáme; proto je vítána každá pomoc.
Včera se jedna firma přišla podívat na rozsah práce.
Ještě jsem se zeptal, zda v zastupitelstvu jsou
komunisté, od těch bych negativní rozhodnutí
čekal. Prý NE! O to je to smutnější; vždyť zdejší
kostel nepatří ani mně, ani vám; je to společné
dědictví. Jakou větší památku v Oloví mají? A navíc
jim starosta utekl za lepším do ciziny ve funkčním
období! Já ve svých 72 letech jsem to dodnes
neudělal – a měl jsem nabídky! Inu, jak říká Sv.
Otec: Nenechme se okrást o naději! A s tou v dubnu
vyrazím na zastupitelstvo do Oloví. A během této
doby vás moc prosím o modlitbu! Bůh nás neopustí!
On jen dopouští – a pozoruje, zdali se na něj v nouzi
obrátíme! Tak do toho a dík!
O čem byste měli vědět.
Jedná se o kraslickou faru. Zájem ze strany
Biskupství plzeňského byl budovu zvenku zateplit.
V současné době jsou zde nová plastová okna a
zateplení podlahy půdy. Zateplení se ukázalo jako
nereálné (farnost by se musela na akci podílet
částkou kolem 800 tis. Kč z celkové 1,5 mil. Kč). Další
možností bylo tepelné čerpadlo vzduch-voda;
z důvodu nezateplení pláště fary by návratnost
investice byla 25 let; takže ani tato varianta není
dobrá. Vhodné by bylo vyměnit stávající, již starší
plynový kotel, za plynový kotel kondenzační. Pro
tuto variantu bychom měli plné finanční krytí z daru
Biskupství Regensburg a věřím, že BP bude souhlasit
se změnou záměru. Kéž by se dílo povedlo!
Ještě něco k zamyšlení:
Rozbil se mi notebook, který denně nutně používám.
Vezl jsem odborníka na faru, aby po opravě
naistaloval i kopírku atd. Během cesty se mu svěřuji,
jak mě jeden pán urazil, když tvrdil, že všeci kradnú!
Já přece nekradu, jsem poctivým křesťanem,
knězem; ale já to tomu pánovi ze srdce odpouštím.
Můj pasažér namítl: „ Ten pán asi myslel i sám sebe,
ne?“ To mi otevřelo oči a já se uklidnil: jó, ON TO
KONEČNĚ PŘIZNAL – že krade! Co ale má říkat
člověk, který byl veden v seznamu StB, na svou
obhajobu? „Ano, byl jsem agentem vedeným
v hospodářské činnosti, dával jsem pozor, aby náš
socialistický stát neutrpěl škodu nějakými
podvodníky“. Tohle bych, být veden v takovém
seznamu, řekl. Jenže POZOR! Má to ještě jednu
rovinu: morální. Co, když jsem při této aktivitě
někomu ublížil, uškodil? To spadá do roviny
svědomí a toto se dá očistit upřímným vyznáním,
prosbou o odpuštění a lítostí! Ale zpět k sobě
samému: jsem ochoten se v klidu zamyslet sám nad
sebou? Nebo mě zaměstnává jen ten druhý, ať už je
to politik, soused, či dokonce někdo, co je mi nejblíž:
doma, v kostele, práci?
P. pf
Křížové cesty v postní době:
Rotava – středa od 15,55 hod., Kraslice - pátek od
16,55 hod.
Bublava – sobota od 7,55 hod., Stříbrná – sobota
od 9,10 hod.
Jindřichovice – neděle od 10,55 hod., Oloví –
neděle od 14,25 hod.
Vždy následuje mše svatá.

Přejeme požehnané Velikonoční svátky,
plné pokoje, radosti a štěstí.
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„Hle, proto vám posílám
proroky
a
učitele
moudrosti…“. (Ježíš)
Pán Ježíš v době své
služby na zemi mluvil často velmi ostře k hluboce
věřícím lidem, například k velekněžím,
zákoníkům a k farizejům. Jeho postoj k tehdejším
kněžím a znalcům Písma, byl často doprovázen
slovy: „Běda vám zákoníci a farizejové…vy hadí
plémě…vy pokrytci…“. Ježíš viděl často faleš v
srdcích tehdejších duchovních autorit, kdy byla
slova a učení v rozporu s tím, co učitelé sami učili
a co žili. Varoval před takovými kazateli zákona
hlavně své učedníky a své následovníky.
Připomínal také všem náboženským vůdcům o
dávném posílání proroků a mudrců, kteří
zvěstovali varovná proroctví o zkáze měst a
všech učitelů, kteří chodili vědomě mimo Boží
ustanovení, mimo Boží vůli. Do dnešního dne se
rodí stále noví proroci, Bohem poslaní, stejně
jako lidé, kteří jsou obdarování moudrostí a
výjimečným
duchovním
poznáním.
Tato
charizma přijímají často i lidé bez absolvování
teologického vzdělání. Podmínkou k přijmutí
duchovních darů je zpravidla vírou odevzdané
srdce pro Krista a pro službu Bohu. To ostatní
pak je jen na Duchu svatém, který dává každému
tak, jak sám Duch „ráčí“. Jen On, Duch svatý je
schopen rozpoznat touhu a upřímnost v našem
duchovním srdci, v našem vnitřním člověku a dle

ZŠ Kraslice
Dukelská 1122
KURZ SEBEOBRANY PRO PÁŤÁKY
Ve středu 7.2. na nás místo obyčejné hodiny
tělocviku čekalo velké překvapení - základy
sebeobrany. Nejprve jsme si zopakovali základní
pravidla: stále pozorovat své okolí, umět popsat
osobu, kam v případě nebezpečí utíkat a kam ne,
a až teprve poté jsme se mohli vrhnout na
zkoušení a trénování obranných technik.
Nejdříve jsme si ukázali, jak se ubránit facce a
následně uniknout. Když už jsme věděli, jak na
to, následovala obrana proti škrcení. Pár modřin
nás neodradilo a těšíme se na další nácvik.
Nejdůležitější pravidlo, které si musíme ale
zapamatovat a podle něj se řídit, je: KDO UTEČE,
VYHRAJE! Krotilová Tereza, asistentka pedagoga

té touhy Duch jedná.
Začátkem února jsme měli s příznivci akce „Try &
Play“ v Kraslicích první malou poradu v tomto
roce. Shromáždilo se dosti nápadů i oprávněné
kritiky k programům. Akci zahájí letos tradičně
Láďa Křížek a Tomáš Krauz s akustikou, ve čtvrtek
28.6. 2018 v 19,oo v Městských sadech.
Ukončena bude nedělní Bohoslužbou 1.7. od
11,oo v sadech. Pro již zamluvené zahraniční
letní dovolené některých pomocníků z Trutnova i
z jiných měst, bude větší nepřítomnost stálých
pracovníků. Proto na letošním letním párty,
vítáme a očekáváme více dobrovolníků a umělců
z kraslického regionu. Do konce března vítáme
každé vhodné nabídky k pomoci i ke zpestření
programu hlavně pro děti, ale i pro dospělé,
(kontaktujte hl. organizátora: +420 737 177 447).
Velkým přínosem
pro naplnění vize
manželé Urbánkovi
T&P v r. 2018
jsou již známí
manželé Dana a
Stanislav
Urbánkovi,
automobilový
závodníci
do
vrchu,
kteří
kromě
svých
přímých
videoklipů
ze

PŘÍRODOVĚDA S MIKROSKOPEM
Víte, že
houby
nerostou
pouze
v lese?
Mezi
houby se
totiž řadí
i plísně a
my jsme
během dnešní hodiny zjistili, jakým zajímavým
materiálem může takový pořádně plesnivý chléb
být. Paní učitelka Trohemčuková nás učila
zacházet s mikroskopem a na podložní sklíčko
nám kousek z povrchu tohoto chleba pinzetou
seškrábla. Pod stonásobným zvětšením jsme
pozorovali plíseň hlavičkovou, ze které se
uvolňovaly výtrusy.
Hodina utekla, než bys řekl švec, a zvonilo. A my
se těšíme domů, až necháme zplesnivět zeleninu
a budeme rodiče poučovat o vřeckovýtrusných
houbách.
Mgr. Šárka Kuzebauchová

NEKOKTÁM, ČTU!

Ze života křesťanů
závodů, budou mít po celý dlouhý víkend
v sadech vlastní stan s programem i s výstavou
jejich trofejí. Nebude chybět minimálně jedno
závodní auto jak k prohlídce, tak i k malým
projížďkám. Na únorové nedělní Bohoslužbě v
„domácí církvi“ v Kraslicích nás manželé
Urbánkovi povzbudili šokujícím vyprávěním z
jejich života před osobním poznáním Boha
(drogy, alkohol…kriminál). Velmi působivé bylo i
jejich podrobné povídání o vnitřním boji, než se
společně vydali do rukou Ježíše Krista, cca před
30. lety v Praze. Bohoslužbu ukončili poselstvím
o „Věčné Naději“. Kraslice si během krátkého
pobytu oblíbili a MOC se jim líbilo i v klubu
„ŠNEK“. Akce T&P jim stejně tak, jako město a
areál v sadech v Kraslicích přirostlo k srdci, že
uvažují kromě zpestření programu na akcích T&P
i o stavební úpravě v Městských sadech. Díky
Bohu za tak obětavé přátelé, kteří se pokusí i
letos rozdat radost druhým, bez nároku na
honorář, což je vždy hlavním smyslem letní party
T&P - daru pro širokou veřejnost se VSTUPEM
ZDARMA!!
S přáním Božího Pokoje František Hanzlíček
Na prvním místě
se
v
obou
kategoriích
umístili žáci ze
základní
školy
v Dukelské ulici.
V první kategorii
v četbě se na
prvním
místě
umístila žákyně
ze 4.B – Adélka
Furišová.
Ve
druhé
kategorii se na
prvním
místě
umístil Dominik
Houdek z 5.B.
Výherce z každé
kategorie
bude
knihovnu
reprezentovat
v krajském kole soutěže,
Tímto oceněným žákům gratulujeme a děkujeme
všem zúčastněným za vzornou reprezentaci obou
škol. Velké poděkování patří také paní Martě
Maštalířové, která porotu i děti celou akcí
provedla.
Lucie Hrachová

V úterý 6. února 2018 navštívily děti 4. a 5. tříd
Okrskové kolo v přehazované
Městskou knihovnu Kraslice, ve které
se zúčastnily soutěže „Nekoktám, čtu!“. Tuto
soutěž již 4. rokem vyhlašuje knihovna ve
spolupráci s Klubem dětských knihoven
Karlovarského kraje. Soutěže se zúčastnilo
celkem 8 žáků vybraných z obou základních
škol v Kraslicích, kteří byli podle věku
rozděleni do dvou kategorií (4. a 5. třída).
Čtenáři soutěžili v četbě přidělené knihy
ze současné dětské literatury. Program byl
velice zdařilý, žáci nadšeně naslouchali,
soutěžili a povzbuzovali, nechyběla také
Masopustní úterý
odměna. Musím s radostí říci, že se čtenáři
Celý rok se těšíme na masopustní úterý, kdy zhostili zadání na výbornou a věřím, že domů
probíhá výuka v maskách. Naše masky nebyly odcházeli spokojeni a se spoustou krásných
typické masopustní maškary, což jsme se během zážitků.
Dne 6. 2. 2018 se vybraní žáci čtvrtých a pátých
výuky plné her, úkolů a rébusů dozvěděli. A
tříd
zúčastnili
okrskového
kola
nejen to, také co znamená slovo masopust a jak
v přehazované, které proběhlo v tělocvičně
probíhá masopustní týden. Pobavili jsme se
SŠ, ZŠ a MŠ v Havlíčkově ulici.
v tělocvičně, když smrtka s kovbojem roztáčeli
Přes úsilí a zapálení pro hru obsadili naši
obruč kolem pasu a voják se předháněl
sportovci čtvrté místo,
s boxerem, kdo bude rychlejší v pytli nebo na
což jim ale nevzalo dobrou náladu a radost
kobercových podložkách. Málem jsme se
z
příjemně
prožitého
sportovního
přetrhli smíchy, když jsme se snažili dostat do
dopoledne.
pusy bonbon přidělaný na nitce. Velikou
Všechna čtyři družstva, která změřila své
odměnou nám nebyl jen ten bonbon, ale i
síly, prokázala sportovního ducha a smysl
piškot J a především dopoledne plné
pro fair play hru.
zábavy. Mgr. Šárka Kuzebauchová
Mgr. Lenka Pašková
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice, z.s.
Ženy odehrály v únoru utkání na palubovce TJ
Jiskra Aš a zvítězily 86:54 (Svobodová 22,
Vopičková V. 17, Schambergerová 12, Kurtinová
11, Mačasová 8, Vetenglová 6, Marešová 4,
Vopičková P. 3, Břízová 2, Kubaschová 1). Starší
minižákyně U 13 zvítězily nad BK Lokomotiva
Karlovy Vary „B“ 46:39 a 42:34 (Peršínová 34,
Vopičková A. 18, Vajsejtlová 15, Rohanová 7,
Tišerová 5, Pasztorová 4, Minaříková 3, Elízová 2)
a porazily i TJ Sokol Toužim 77:25 a 77:37
(Peršínová 43, Vopičková A. 31, Rohanová 27,
Minaříková 19, Vajsejtlová 12, Primačová 11,
Elízová 9, Vetenglová 2). Všechna únorová utkání
se odehrála na hřištích soupeře. Mladší
minižactvo U 12 muselo z důvodu nemoci hráček
utkání s BCM Sokolov přeložit na březen.
V termínu 31.3. – 1.4.2018 pořádá BSK T.
Kraslice v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
Havlíčkova 1717 tradiční Velikonoční turnaj
smíšených družstev o Pohár starosty Kraslic.
P. Poledňáková

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

ukázala většinu jejich
dílen
a
s
ochotou
odpovídala na všechny
naše dotazy.
Bc. M. Kyselová

VZPoura úrazům

Dne 6. 2. 2018
se na naší
škole
uskutečnila
beseda
v
rámci projektu
VZPoura
úrazům.
Projekt,
organizovaný
Veletrh fiktivních firem
Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou, usiluje o prevenci úrazů 28.2.2018 jsme se zúčastnili jubilejního 10.
veletrhu
dětí a mladistvých. V rámci projektu školu
fiktivních
navštívili hendikepovaní pracovníci VZP. Oba
firem
v
muži se z různých důvodů dostali na invalidní
Sokolově.
vozík. Žáky 8.A a 9.A poučili o bezpečném
Hned od
chování, o komplikacích, které přinášejí
začátku
nejrůznější úrazy a o životě s postižením. Velice
jsme
pohotově odpovídali žákům na dotazy
budili
nejrůznějšího
charakteru.
Děkujeme
za
trochu
příjemnou a přínosnou besedu.
rozruch,
Mgr. E. Varausová
protože
ROZPIS ZÁPASŮ –
Naše „myší“ pracovní úsilí
jsme byli
Přestože
se
nejednalo
o
naši
první
podobnou
JARO 2018
jediní
zástupci
Jarní část soutěží se blíží, a tak činnost, tedy tvorba „myšlenkové mapy“, byla
ze
vám přinášíme rozpis všech tato něčím unikátní. Máme nového pana učitele
Daniela
Klepáčka,
a
jak
patrné
na
zbytku
třídy,
základní
našich zápasů.
jsou s ním velmi spokojeni. Úkolem dětí byla
školy,
tvorba „MYŠMAPY“, tedy mapy pojmové
kteří se za
k tématu JARO. Děti říkaly pojmy, které je ve
celou
spojitosti s tématem napadaly, a pan učitel
historii
Klepáček je zapisoval na tabuli. Jedná se o
tohoto
metodu, při které se většina dětí snadným
veletrhu
způsobem naučí dané téma. Děti práce vždy moc
baví, což je patrné i ze zvednutých rukou a
Uzavřeli jsme několik fiktivních
společné „vysmáté“ fotografie. Pro naše čtenáře zúčastnili.
objednávek na naše představení. Návrhářka
je na společném fotu rébus k vyluštění.
Aneta přímo na místě dle objednávky navrhla
Mgr. A. Baníková
čtvery plesové šaty. Navázali jsme spolupráci s
fiktivní firmou DressCompany, která pro nás naše
návrhy bude šít. Zastavil se u nás také pan
starosta Sokolova Jan Picka, který nám popřál
mnoho úspěchů a přislíbil přímluvu u našeho
starosty,
abychom
červnové
divadelní
představení mohli odehrát v Kulturním domě.
Myslím, že mezi 36 fiktivními firmami vedenými
převážně maturanty jsme se rozhodně neztratili
a naši fiktivní Divadelní společnost Ba!tman jsme
prezentovali se ctí. Nejvíce snad zaujaly naše
vizitky. Jako odměnu jsme si přivezli pohár, dort i
drobné věcné ceny a samozřejmě nadšení
zúčastnit se příště. Prezentovat naši firmu byli:
Saša Janeček a Aneta Kořistková (7.B), Ondra
Švajcr a Matěj Paták (6.A), Adéla Čabanová a
Lucie Streschnáková (6.B), Kristýna Kadlecová a
Kateřina Matoušková (8.B). Tímto jim děkuji za
Školní kolo Biologické olympiády účast.
Mgr. L. Winkelhöferová
Před jarními prázdninami proběhlo školní kolo
Biologické olympiády. Zúčastnilo se ho 24 žáků
Klub ekologické výchovy
ve dvou kategoriích. V kategorii mladších žáků (6. Dne 2. 3. 2018 naši školu zastupovala paní
a 7. třídy) se na předních pozicích umístily žákyně učitelka Mgr. Eliška Varausová na konferenci
Hana Pavlíčková, Eliška Bocková, Adéla Váczi. V Klubu ekologické výchovy (KEV) v Praze při
kategorii starších žáků (8. a 9. třídy) první příčky předávání diplomů - ocenění škol ŠUR (škola
obsadili Kateřina Hamouzová, Ludvík Paar, udržitelného rozvoje). Naší škole se podařilo
Kristýna Kadlecová a Danylo Luhovský. získat ocenění 1. stupně, tj. nejvyššího možného.
Jmenovaní budou naši školu reprezentovat v KEV má předem jasně stanovená pravidla pro
okresním kole. Při řešení Biologické olympiády získání ocenění. Naší škole pomohla k získání
všichni
zúčastnění
prokázali
jedinečné ocenění
kvalifikovaná
koordinátorka
přírodopisné znalosti, badatelskou zručnost při environmentální výchovy, zapojení značného
mikroskopování a neobyčejné poznávací počtu učitelů do realizací akcí se zaměřením na
schopnosti v oblasti živých organismů. Všem environmentální výchovu a udržitelný rozvoj,
zúčastněným velice děkuji. Mgr. E. Varausová zpracování školního programu environmentální
Exkurze do Amati
výchovy a především plány na založení
V pátek 23.2.2018 se žáci 5.A zúčastnili exkurze ekologického klubu.
do místní firmy Amati - Denak, s.r.o. Zde nás Velice děkuji všem, kteří svou prací k ocenění
dílnami provedla paní Krištůfková, které mockrát přispěli.
Mgr. Iva Kyselová
děkujeme. Byla velice milá. V rychlosti nám
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Pomozte rodinám
s vážně
nemocnými dětmi
39 rodin ze Sokolovska již dostalo finanční
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá
rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům
dárců – Dobrých andělů – mohou všechny
těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by
potřebovaly finanční podporu, je mnohem více.
Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek
požádat. Naší snahou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým
rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské

Soutěž ocení firmy, které
zaměstnávají pracovníky se
zdravotním postižením
Člověk by měl mít v životě stejnou šanci, jako ti
ostatní. Proč by to nemělo platit pro lidi se
zdravotním postižením? Pomoci v tom mohou
zaměstnavatelé, kteří jim takovou šanci dají. A
nejen tím, že je zaměstnají, ale že jim k práci
vytvoří vhodné podmínky. Takovou vstřícnost
podporuje a oceňuje soutěž Stejná šance –
zaměstnavatel roku 2018. Soutěž v ČR pořádají
neziskové společnosti, které lidem se zdravotním
postižením práci zprostředkovávají. V našem
kraji ji organizuje společnost Rytmus – Od klienta
k občanovi o.p.s.. Záštitu nad již 8. ročníkem
soutěže
si
vzal
náměstek
hejtmanky
Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí
Mgr. Petr Kubis.
Soutěží zaměstnavatelé na běžném trhu práce
Soutěž oceňuje firmy a společnosti, které
zaměstnávají lidi se zdravotním postižením na
běžném trhu práce, mimo chráněná pracoviště.
Klade si za cíl veřejně ocenit ty zaměstnavatele,
kteří se rozhodli zaměstnat lidi se zdravotním
postižením, ocenit jejich snahy a rozšířit
myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem
k široké veřejnosti a také k dalším
potencionálním zaměstnavatelům.
„Dát lidem s postižením stejnou šanci může být
někdy pro zaměstnavatele složité. Ti, kteří
takovou šanci poskytnou, přispívají k zapojení

organizace. K mnohým z nich se ale i přesto tato
informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují
rodiny s nezaopatřenými dětmi, které zasáhlo
vážné onemocnění. Typicky se jedná o:
 onkologické onemocnění,
 selhání ledvin či jater,
 vážné metabolické poruchy,
 nemoc motýlích křídel,

 a další těžká kombinovaná postižení.
Za 6 let fungování nadace podpořili dárci více než
5 000 rodin z celé České republiky. Kromě
dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně

zdravotně postižených lidí do společnosti a je
třeba je společensky ocenit,“ říká k soutěži Jiří
Novák,
vedoucí
týmu
podporovaného
zaměstnání Rytmusu Sokolov.
Nominovat může kdokoliv z veřejnosti
Soutěž je v Karlovarském kraji vyhlášena 5.
března 2018. Nominovat zaměstnavatele, který
dává pracovní příležitost zdravotně postiženým,
může kdokoliv z široké veřejnosti. Stačí vyplnit a
poslat jednoduché nominační listy, které jsou na
webových
stránkách
soutěže
www.stejnasance.cz. Uzávěrka soutěže je 23.
dubna 2018. Hodnotit nominované firmy bude
odborná porota. Ta hodnotí, jaké podmínky
zaměstnavatel zaměstnanci se zdravotním
postižením vytváří. Například typ pracovního
vztahu, jak dalece zaměstnavatel upravil
pracovní prostředí, zda je zaměstnanec
s postižením zapojený do kolektivu tak, že si
například může říct o pomoc, a podobně.
Vyhlášení soutěže se uskuteční v druhé polovině
května.
Soutěží se v sedmi krajích
Soutěž Stejná šance se uskuteční v sedmi krajích
napříč republikou. Pořádají ji společnosti
Rytmus,
Osmý
den,
AGAPO a MESADA. O
významu soutěže hovoří
ředitelka
společnosti
Rytmus - od klienta k
občanovi, Pavla Baxová z
Prahy: „Soutěž ukazuje
potenciál,
mnohdy

Zápis dětí
Zápis dětí do mateřských
škol proběhne
16. května 2018
od 10.00 do 12.00 h.
Bližší informace
na webových stránkách mateřských škol
8

nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace
doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí
zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí
vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat, Dobří
andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrými anděly - stačí krátká
registrace na webových stránkách nadace a
můžete začít přispívat. Vaše finanční pomoc
bude rodinám odeslána do posledního haléře.
Díky svému Andělskému účtu si navíc můžete
přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte.

skrytý, lidí se zdravotním postižením - že jsou
schopni odvádět kvalitní práci, vydělávat si a
nebýt pouze závislými na sociálních dávkách. Že
jsou firmy, které se zabývají společenskou
odpovědností a jsou schopny přizpůsobit
prostředí a podmínky lidem, kteří to mají těžší.“
Antonín Kunc, Stejná šance
Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.

Městská knihovna
Nekoktám, čtu 2018
Letošní 4. ročník soutěže „Nekoktám, čtu“
se konal v měsíci únoru a byl vyhlášen ve
dvou kategoriích – žáci 4. a 5. tříd. Zástupci
jednotlivých tříd přišli do knihovny 6. února,
kde se konalo místní kolo soutěže. Každé
z dětí přečetlo neznámý text a porota pak
pečlivě hodnotila výslovnost, hlasitost,
přednes a také porozumění textu. Zvítězili
Adéla Furišová (4. třída 2. ZŠ Dukelská) a

Dominik Houdek (5. třída 2. ZŠ Dukelská),
kteří kraslickou knihovnu reprezentovali
v pátek 23. února v Karlových Varech. Žáci
z šestnácti knihoven Karlovarského kraje to
neměli lehké. Jejich úkolem bylo přečíst
před porotou a publikem ukázku z nové
neznámé knihy a soustředit se přitom nejen
na technickou stránku čtení, ale také na
obsah. Součástí soutěže byla také prohlídka
krajské knihovny a to hlavně oddělení pro
děti. V kategorii žáků 4. tříd obsadila Adéla
Furišová celkové 6. místo a v kategorii žáků
5. tříd obsadil Dominik Houdek celkové 10.
místo. Patří jim velká pochvala a gratulace a
také touto cestou děkuji za pomoc a
podporu jejich rodičům.
Marta
Maštalířová

9. ročník celostátní akce
Březen – měsíc čtenářů 2018,
akce na podporu čtenářské
gramotnosti
Městská knihovna Kraslice
připravila a nabízí:
Informace o projektu S knížkou do
života Bookstart
Amnestie dlužníků
Registrace nových čtenářů na rok
zdarma
Labužnické čtení: tipy pro děti i
dospělé
Autorské čtení: Jan Opatřil
„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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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Týden besed v Jindřichovicích
V rámci motivačního tématu „Máme maškarní bál, kdo přišel, ten se
smál“ bylo letos vybráno POVOLÁNÍ, PROFESE. Celý týden jsme si
zpestřili besedami zorganizovanými ve spolupráci s rodiči a místními
občany.
V pondělí nám dopravní policista p. Kolda předvedl svou výstroj,
výzbroj, vyprávěl o náplni své práce, nechal nás vše prohlédnout
včetně policejního auta, které se líbilo nejvíc.
V úterý nás místní dobrovolní hasiči překvapili svým zásahem v rámci
cvičné evakuace kamarádů školáků i s ukázkou transportu zraněného.
Před školou jsme poté měli možnost nahlédnout do prostor
hasičského auta. Na závěr jsme se i svezli za doprovodu houkaček a
blikaček.
Ve středu proběhla návštěva místní truhlárny p. Majdáka. Ten nám
předvedl své stroje, nářadí, pomůcky a provedl nás všemi prostory.
Dozvěděli jsme se, že ve sklepení, které je 6 metrů pod zemí, kdysi
bývala ledárna pro místní pivovar. Jako dárek jsme si odnesli
opracovaná prkénka, ze kterých můžeme stavět věže, domy, mosty,…
Beseda ve čtvrtek završila náš týden besed. Paní Kristína Fojtík ,
provozní hotelu v Karlových Varech, nás zasvětila do své pracovní
náplně. Přinesla spousty propagačních materiálů a drobností, které
najdeme v každém hotelovém pokoji. Třešničkou na dortu potom byly
míchané koktejly jako od barmanky.
M. Némethová
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Zeměpisná olympiáda

netrpělivě očekávaný maškarní rej a děti se
mohly v rytmu oblíbených písniček plně předvést
ve svých rolích a vyjádřit se. Celou akci tak kromě
občerstvení a hudby provázelo veselí, soutěže a
dobrá nálada.
Kolektiv MŠ

Přehazovaná

Okrskové kolo v přehazované pro první stupeň
proběhlo na naší škole v úterý 6.2.2018.
Zúčastnila se ho družstva všech škol z našeho
okrsku. Družstvo naší školy zvítězilo ve všech
zápasech a spolu s druhým umístěným – ZŠ
Rotava postoupilo na okresní turnaj v Sokolově,
který se konal hned v pátek 9.2.
Tam již byla vyšší úroveň hry. První
zápas jsme přesvědčivě prohráli,
ale další zápasy již byly vyrovnané
a všichni velmi bojovali. O šesté
místo v okrese se zasloužili: Jakub
Staněk, Jakub Vyleta, František
Miko, Hubert Farkaš, Amélie
Olympiáda v anglickém jazyce Vopičková, Rozália Germušková,
Ve čtvrtek 22. února 2018 se vítězové školního Nataly Fischer, Štěpánka Turanská,
Štipáková,
Natálie
kola Olympiády v anglickém jazyce zúčastnili Natálie
Mgr. E. Břízová
okresního kola této soutěže v Sokolově. Do Kadlecová.
okresního kola postupují žáci, kteří ve školním
kole ve své kategorii zvítězili.
V kategorii A I pro žáky 6. a 7. ročníků 1. místo
obsadil Matěj Paták, žák 6. A třídy. Naši školu
reprezentoval velmi dobře, přestože ve své
kategorii patřil mezi nejmladší soutěžící.
V okresním kole díky svému výkonu získal
výborné třetí místo. Blahopřejeme. V kategorii A
II určené žákům 8. a 9. tříd ve školním kole
zvítězila Le Hai Yen. Školu na okresním kole
reprezentoval Daniel Vychodil, žák 8. A. Ve velmi
silné konkurenci obsadil 10. místo. Oběma
žákům patří pochvala a poděkování za dobrou
Nekoktám, čtu
reprezentaci školy.
Mgr. H. Vlčková
Počátkem ledna proběhla ve
čtvrtých a pátých ročnících třídní
kola
čtenářské
soutěže
„Nekoktám, čtu“. Vítězové se pak
6. února zúčastnili v Městské
knihovně Kraslice klání mezi ZŠ
v Havlíčkově ulici a ZŠ v Dukelské
ulici. Naši školu reprezentovali:
Dominik Štork (4.A), Veronika
Zandtová (4.B), Lucie Bauerová
(5.A) a Robin Siegert (5.B). I když
z tohoto souboje vyšla vítězně
škola v Dukelské ulici, naši čtenáři
podali rovněž kvalitní a úctyhodné
výkony. Soupeřům k vítězství
gratulujeme a přejeme hodně
štěstí v dalším kole.
Mgr. L. Semrádová
Únor v MŠ
Minulý týden proběhlo školní kolo Zeměpisné
olympiády, které se celkem zúčastnilo 67 žáků. V
šestých třídách byli nejúspěšnější řešitelé David
Kačírek, Václav Janota a Tomáš Giňa. V sedmých
třídách nejlepšího výsledku dosáhli žáci Šimon
Boldizsár, Daniel Králíček a Michaela Schůtová.
V
nejvyšší kategorii (8. a 9. třída) byli
nejúspěšnější žáci Klára Pouzarová, Martin
Prokopec a Jaroslav Kropp. Vítězové jednotlivých
kategorií postupují do okresního kola. Všem
soutěžícím děkuji za účast.
Mgr. D. Brodníček

Maškarní
karneval v ŠD
Děti si ve školní družině užily masopustního
veselí. Snad všechny si vyráběly škrabošky, někdo
i několik. Také si rády poměřily síly v závodech
všeho druhu. Proběhly soutěže jednotlivců i
dvojic, bowling i netradiční disciplíny. Určitě si
každý našel něco, v čem byl dobrý, co ho bavilo a
užil si to.
Vychovatelky ŠD

Návštěva knihovny byla netradiční. Tentokrát
jsme si nepovídali jen o knížkách a pohádkách
pro děti, ale paní knihovnice si pro nás připravila
besedu na téma „Masopust a karneval.“
Vysvětlila pojmy a tradice masopustů,
masopustních průvodů, jídla a masek. Druhý den
následoval karneval v MŠ.
Děti přicházely do školky v maskách oblíbených
hrdinů a pohádkových bytostí. Promenáda v
maskách byla pastvou pro oči. Po nezbytném
pózování před fotoaparátem mohl vypuknout
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. března 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Březnové číslo vychází 12. března 2018 v
nákladu 370 ks, zdarma.
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MŠ
Na Vyhlídce
Hra na olympiádu
Právě probíhající zimní olympiáda nás povzbudila
k tomu, abychom si zahráli v naší mateřské škole
na „ Dětské zimní olympijské soutěživé hry „
Z barevných kroužků jsme si spojili olympijské
kruhy a vysvětlili jsme si význam každé barvy
kruhu. Povídali jsme si, v jakých sportech se snaží
sportovci získat medaili. Děti se seznámily
s našimi nejlepšími sportovci, kteří získali medaili
na olympiádě. Počasí nám přálo, i když nebylo
mnoho sněhu. Soutěžili jsme na naší školní
zahradě v hodu do kruhů, střelbě do branky
hokejkou a v běhu kolem tyček. Děti ze třídy
„Sluníček“ byly velmi soutěživí. Také malé děti
„Berušky“ se na chvíli staly hokejisty, lyžaři a
horolezci. I přes velkou zimu děti podaly skvělé
výkony, za které byly právem odměněny –
medailí, diplomem a lízátkem. Všichni jsme si
užili krásné dopoledne na naší zahradě.
Kolektiv MŠ. B. Němcové

MŠ
Barvička
Žijeme olympiádou!!
Olympiádu jsme zahájili slavnostním zapálením
ohně, vztyčili jsme olympijskou vlajku za zvuku
olympijské hymny. Povídali jsme si o
olympijských kruzích a barvách, které mají. Kruhy
jsme si namalovali, vymodelovali a vystříhali.
Vyzkoušeli jsme si disciplíny ze zimních
olympijských her. Výkony byly hodnoceny slovně
a objektivně se bodovaly. Ve třídách se lyžovalo
na „lyžinách“, probíhal závod v biatlonu, sehrál
se hokejový zápas. Napínavé byly skoky na lyžích.
Úžasné bylo krasobruslení ať už tanečních párů,
tak i jednotlivců. Žasli jsme nad krásnými
piruetami či skoky. Brusle nahradily
igelitové sáčky, ale to v žádném případě
neubralo na uměleckém dojmu. Velmi
zajímavá byla jízda na bobech. Vše
doprovázely výtvarné činnosti – kreslení
sportovců, malování vlajek, vystřihování
obrázků. Děti byly aktivní, činnosti je bavily
vzhledem k aktuálnosti. Zajímaly se o
výsledky a byly hrdé na úspěchy našich
sportovců.
Kolektiv MŠ Barvička
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DDM
Maškarní rej

