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Vážení spoluobčané,
zdá se, že zima nám definitivně dala své
„sbohem“ (byť nám ještě možná několikrát
zpovzdálí zamává) a začínáme objevovat
škody, které po sobě zanechala. Nejvíce je to vidět
asi na komunikacích – místních i těch krajských. A
zde musím přiznat, že jejich stav je na mnohých
místech vskutku neuspokojivý. V tuto chvíli nechám
stranou komunikace místní, kde bude docházet
k jejich opravám podle harmonogramu letní
údržby.
Chtěl bych se věnovat komunikaci, na jejíž údržbu
město nemá zase až tak velký vliv, neboť není jejím
majetkem. Většina z nás alespoň občas po této
komunikaci jezdí. Pro mnohé je pravidelnou
spojnicí mezi domovem a zaměstnáním, občané ji
využívají ke svým cestám z města nebo do města.
Ano, mám na mysli komunikaci číslo II/210, nad
kterou kroutíme hlavou a rozčilujeme se, že si na ní
ničíme svá vozidla. Je to páteřní komunikace
Karlovarského kraje, je to mezinárodní komunikace,
která je vstupem nejen do našeho kraje, ale i do
České republiky. Přesto však je velkou ostudou a
také velikým dluhem motoristické veřejnosti. Na
její místy až katastrofický stav poukazuji již od
chvíle, kdy zastupuji město Kraslice jako starosta.
Žel, doposud se stále stejným výsledkem. Početná
jednání vždy skončila konstatováním, že na její
opravu je málo peněz. Teprve v poslední době se
zdá, že jednání přinesou alespoň nějaké ovoce.
Podařilo se dosáhnout toho, že pro letošní rok je
naplánována rekonstrukce těch nejhorších úseků
této komunikace, které se nacházejí na území ORP
Kraslice. Práce mají započít v červnu. Mnozí
namítnou, stejně jako jsem namítnul i já: a to
budeme muset až do června jezdit po tomto
„tankodromu“? Výsledkem této námitky je, že by
ještě během dubna – podle klimatických podmínek
– mělo dojít také k vyspravení těch nejhorších
výmolů, a to i v těch úsecích, kterých se dotkne
červnová rekonstrukce. Pojďme společně věřit, že
tomu tak skutečně bude.
Další komunikací, která je v majetku Karlovarského
kraje a jejíž už několik let neuspokojivý stav nás na
Kraslicku trápí, je ulice Mánesova. Také v tomto
případě bychom se měli ještě letos dočkat částečné
nápravy, neboť v letních měsících zde dojde
k pokládce nového vodovodu a kanalizace a
součástí bude celoplošná úprava povrchu
komunikace od křižovatky ul. Mánesova, Západní a
Příčná k rozcestí Sněžná – Počátky.
Pokud vše dobře dopadne, můžeme se těšit, že se
během letošního roku dočkáme výrazného zlepšení
stavu dvou významných komunikací, jejichž stav je
nyní možné hodnotit jako katastrofální. Bude to
další maličký krůček k tomu, aby se Kraslice staly
dobrým místem pro život.
P.S. Příštím tématem bude nepořádek ve městě
Roman Kotilínek, starosta města

Jarní výstava řemesel
Opět vydařená, bohužel v období viróz. Museli
jsme se vyrovnat s neúčastí některých
řemeslníků, kteří se museli léčit. Přejeme všem
rychlé uzdravení. Ostatní zdraví předvedli
krásné nápady. Žáci mateřských, základních i
středních škol pod vedením svých pedagogů
vytvořili spoustu motýlů. Obětavé nasazení
studentů střední školy, kterým hned první den
"zmizely" všechny velké květiny se spoustou
pestrých motýlů a rychlá výroba nových květin
pro radost dalších návštěvníků. Jistě je to i
zásluha mistrů výroby, kteří je k takové činnosti
vedou. V tomto směru letos páni studenti
zabodovali. Nádherné byly motýlí šaty, boty a
kabelky ze Základní školy Dukelská. Stále
stoupající úroveň mají výrobky Šneku.
Co mám napsat k vystoupení žáků ZUŠ- výborní
učitelé, výborné děti. Jen lituji, že z technických
důvodů se mi nepodařilo dobře zachytit
nadšení vystupujících dětí. Všichni řemeslníci
byli spokojeni. Zájem návštěvníků o
předváděná řemesla je těší.
Stále hledáme košíkáře, i
zájemce o kurs košíkářství.
"Mé"
řemeslnice
předvádějí
precisní
a
krásnou práci. Pomáhají i
při stavbě a organizaci
výstavy, stejně jako řada
mých známých a příznivců.
Za pomoc děkuji
zaměstnancům
Domu
kultury,
hlavně
paní
Schilbachové.
MUDr.
Dana
Záhejská

Senior Expres
Město Kraslice již od
loňského roku plánuje
zřídit pro své občany službu Senior Expres.
Tento záměr
nabývá
poslední
dobou velmi
reálných
obrysů. Díky
dotaci
od
Karlovarského
kraje,
která
pokryla
část
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pořizovací ceny, bylo zakoupeno vozidlo
Citroën Berlingo, prostřednictvím kterého
bude služba provozována. Na nový vůz
jsou v současné době umísťovány polepy,
aby bylo přehledně označeno. Rada města
na své minulé schůzi schválila pravidla
přepravy, takže by služba mohla od
01.05.2018 začít sloužit občanům.
A k čemu je vlastně služba určena? Služba
by měla zjistit fyzickým osobám s trvalým
pobytem v Kraslicích od dovršení 65 let
věku nebo osobám se sníženou nebo
částečně sníženou soběstačností (držitelé
průkazů ZTP či ZTP/P) od 18 let věku
dostupnou dopravu na území města

Městský úřad
informuje
Kraslice na dobu nebytně nutnou v
případech, kdy si nemohou zvolit jiný
způsob přepravy, a to pro účely přepravy do
zdravotnického zařízení, na úřady, do
obchodních zařízení či za účelem návštěvy
rodiny či přátel atp.
Bližší informace ke službě Senior Expres
poskytne odbor sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ.
red

Z jednání
orgánů města
Mimořádná schůze rady města proběhla
dne 01. března. Na jejím programu byly tyto
záležitosti:
 odstoupení od smlouvy o dílo uzavřené
na akci „Zateplení administrativní
budovy TSMK“
 schválení výzvy k podání nabídek včetně
zadávací dokumentace na stavební práce
„Zateplení
administrativní
budovy
TSMK—2. vyhlášení“
Další schůze Rady města Kraslice se
uskutečnila dne 14. března a byly
projednávány tyto záležitosti:
 projednání návrhu finančního plánu
dostavby ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 s
tím, že rada města doporučila
zastupitelstvu tento návrh finančního
plánu schválit
 informace ředitele Městské knihovny
Kraslice o možnosti prodloužení nájmu
restaurace současnému pronajímateli za
podmínek snížení nájmu na 3—4 tis. Kč/
měsíc + energie v letním období s tím, že
od listopadu do března by nájem činil
opět 12 tis. Kč/měsíc + energie, kdy radní
doporučili řediteli MKK nájemní smlouvu
prodloužit
 projednání žádostí pronájmu, prodeje či
pachtu pozemku města a zveřejnění
příslušných záměrů
 pronájmy pozemků na základě již
zveřejněných záměrů
 projednání žádostí o ukončení nájemních
smluv
 schválení poskytnutí dotace ve výši 50
tis. Kč z Programu finanční podpory
bytové výstavby v Kraslicích manželům
Koutenkovým
 nesouhlas s pronájmem pozemku za
účelem parkování osobního vozidla a
schválení
zřízení
vyhrazeného
parkovacího místa
 projednání žádosti obyvatel ulice Horní o
nainstalování silničních svodidel v místě
sjezdu z ulice Horní na ulici Nerudovu a
návrhu odboru RaSMM na instalování
silničních svodidel v ul. U Potoka s tím, že
radní uložili odboru RaSMM zpracovat
projektové dokumentace na zabezpečení
komunikací svodidly
 souhlas s vyhlášením Výzvy k podání
nabídky na stavební práce na akci
„Kraslice—rekonstrukce komunikace ul.
Rybná“ a jmenování komise pro otevírání
obálek
 souhlas s vyhlášením Výzvy k podání
nabídek na stavební práce „Kraslice—ul.
Pod Vrchem statické zabezpečení,
rekonstrukce komunikace a VO“ a
jmenování komise pro otevírání obálek a
pro posouzení a hodnocení nabídek
 rozpočtová opatření
 souhlas s použitím fondu investic
Městské knihovny Kraslice na opravu
havárie na kanalizaci v domě kultury ve

výši 58 tis. Kč
 souhlas s použitím fondu investic na
úhradu mimořádných nákladů na opravu
stěn kotelny ZŠ Kraslice, Dukelská 1122
ve výši 121 tis. Kč
 projednání žádosti Sportovního klubu
Kraslice—fotbal, z. s. o posouzení
možnosti
bezúplatného
převodu
pozemku vč. budov tohoto spolku na
město Kraslice, kdy rada doporučila
zastupitelstvu, aby převzalo výše
uvedený majetek Sportovního klubu
Kraslice—fotbal z. s. a aby pověřilo
starostu města vyjednáváním podmínek
bezúplatného převodu majetku tohoto
spolku na město a následného způsobu
provozování fotbalového zařízení
 schválení smlouvy o bezúplatném
převodu dlouhodobého majetku města
Kraslice v hodnotě 1,281 mil. Kč na
příspěvkovou organizaci SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
 schválení smlouvy o bezúplatném
převodu dlouhodobého majetku města
Kraslice v hodnotě 402 tis. Kč na
příspěvkovou organizaci ZŠ Kraslice,
Opletalova 1121
 schválení smlouvy o bezúplatném
převodu dlouhodobého majetku města
Kraslice v hodnotě 560 tis. Kč na
příspěvkovou organizaci ZUŠ Kraslice
 schválení odpisového plánu města
 schválení
odpisových
plánů
příspěvkových organizací
 projednání žádostí subjektů o podporu v
rámci grantového systému
 schválení platových výměrů ředitelů PO
 schválení plánu letní údržby 2018, který
byl předložen ředitelem TSMK
 schválení záměru provedení aktualizace
projektové dokumentace CTP Kraslice,
Lipová cesta 625/19 (bývalá továrna
Bohland a Fuchs), etapa Sběrný dvůr a
zařízení pro třídění odpadů o následující
dílčí projektové celky: 1. pásová třídící
linka separovaných odpadů s přetlakově
odvětrávanou
třídící
kabinou
a
zastřešením zadního traktu areálu,
sloužící k příjmu surových odpadů a
lisování a expedici odpadů vytříděných,
2. „RE-USE“ (Druhý život odložených
věcí) centrum sběrného dvora Kraslice v
I. NP objektu v prostorách bývalé výrobní
haly pod pilovými střechami, 3.
automatizované solankové hospodářství
pro výrobu a výdej solanky k zimní
údržbě, které bude umístěné v bývalém
skladu uhlí
 schválení realizace investičních záměrů
TSMK, zejména rekonstrukce tenisových
kurtů, oplocení 3. sekce hřbitova,
oplocení areálu CTP Lipová cesta,
pořízení
traktorového
návěsu
kontejnerového do 15 tun, pořízení
čelního
přídavného
zařízení
vysokozdvižného vozíku Linde, VO v
částech Krásná, Tisová, ul. Komenského,
ul. Smolná, část Hraničná, ul. Lipová
cesta, rekonstrukce mantinelového
systému veřejného sportoviště v ul.
Palackého, pořízení mulčovače

 projednání protokolu
o otevírání obálek,
posouzení
a
hodnocení nabídek veřejné zakázky na
stavební práce na akci „Rekonstrukce a
vybavení dílen, centra odborné přípravy
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice – dokončení prací“ s
tím, že jako nejvhodnější byla vybrána
nabídka firmy Procházka a Vogt spol. s r.
o. s nabídkovou cenou 2,740 mil. Kč
Zastupitelé se ke svému jednání sešli 29.
března a projednali mimo jiné tyto
záležitosti:
 žádost pana Štefana Capa, provozovatele
hostinské provozovny Disco Bar Atlanta o
udělení výjimky ze stanoveného konce
provozní doby, kdy zastupitelé odložili
projednání žádosti na příští zasedání s
tím, že proběhne společné jednání všech
zúčastněných
stran
(PČR,
MÚ,
podnikatelské subjekty, občané)
 prodeje
pozemků
na
základě
zveřejněných záměrů
 schválení změny plánu společných
zařízení a změny kategorie polních cest v
k.ú. Mlýnská a souhlas s návrhem
navazující cesty k rekonstrukci v k.ú.
Sněžná
 schválení smluv o služebnosti se
společností ČEZ Distribuce, a. s.
 žádost pana V. Kopeckého o částečnou
úhradu nákladů spojených s přeložením
telefonního kabelu CETIN, který musel na
vlastní náklady přeložit z pozemku, který
koupil od města s tím, že zastupitelé
souhlasili s úhradou 50 % nákladů
 schválení Finančního plánu dostavby ZŠ
Dukelská a souhlas s vytvořením
vázaných finančních prostředků v
letošním roce v rámci rezervního fondu
města ve výši 20 mil. Kč
 žádost společnosti MHZ Hachtel, s. r. o. o
finanční spoluúčast města na zatrubnění
pozemku, kdy zastupitelé i na základě
vyjádření odborů MěÚ nesouhlasili s
finanční
spoluúčastí
města
na
předmětném zatrubnění pozemku
 zastupitelé schválili záměr, aby město
Kraslice převzalo nabízený majetek
Sportovního klubu Kraslice—fotbal, z. s.
formou bezúplatného převodu a pověřili
starostu města vyjednáváním podmínek
bezúplatného převodu majetku a
následného provozování fotbalového
zařízení
 na žádost Policie České republiky,
Krajského
ředitelství
policie
Karlovarského kraje bylo schváleno
přemístění kamerového bodu k budovy
kpt. Jaroše čp. 213 na čp. 1843 (školní
jídelna a ubytovna) a zároveň bylo
schváleno uvolnění 210 tis. Kč na
financování opravy formou pořízení nové
kamery a přemístění výše uvedeného
kamerového bodu
 rozpočtová opatření
 vydání obecně závazné vyhlášky č.
1/2018 o místním poplatku za provoz
systému,
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění,
využívání
a
odstraňování pokračování na str. 4
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pokračování ze str. 3
komunálních odpadů
 schválení aktualizace Pravidel pro
pořizování změn Územního plánu Kraslice
 žádosti o dotace z rozpočtu města
Kraslice v rámci grantového systému,
např. Spolek za záchranu hutě v
Šindelové—50 tis. Kč, manželé Divišovi a
Višňákovi—30 tis. Kč, Spolek přátel města
Kraslice—70 tis. Kč, Konec toulání—20 tis.
Kč, Ascala s. r. o.—20 tis. Kč, Poliklinika
Kraslice s. r. o.—70 tis. Kč, Náhradním

rodinám o. p. s.—10 tis. Kč, Poliklinika
Kraslice s. r. o.—50 tis. Kč, Člověk v tísni
Z jednání
o. p. s.—10 tis. Kč, Ski klub Bublava—54
orgánů města
tis. Kč, TJ Sokol Kraslice—125 tis. Kč, TJ
Horal Stříbrná—20 tis. Kč, Sportovní klub Spolek Němců a přátel německé kultury v
Kraslice—fotbal, z. s.—65 tis. Kč, ČR—25 tis. Kč
Sportovní klub kuželek Tatran Kraslice—
 na návrh zastupitelů M. Votočka a M.
15 tis. Kč, Sport & Races, z. s.—20 tis. Kč,
Hlouška byl projednán záměr pořizování
Revival fest Kraslice—25 tis. Kč, Koncert
pravidelných audiovizuálních záznamů z
Pink Floyd Revival—20 tis. Kč, Novoroční
jednání zastupitelstva s tím, že zastupitelé
ohňostroj 2019—60 tis. Kč, Rockové
s tímto návrhem souhlasili a prostředky
sady—60 tis. Kč, Spolek Alison—25 tis. Kč,
na tuto službu budou zahrnuty v rozpočtu
Zábavní orchestr Kraslice—49 tis. Kč,
na rok 2019.
red
Kraslický šnek—20 tis. Kč + 30 tis. Kč,

Novinky na rok 2018 v oblasti ukončena realizace. Mezi největší vyplacené
zateplování bytových domů v IROP žádosti patří např. projekty měst FrýdkuPodpora pro energeticky úsporná opatření
v bytových domech pokračuje v IROP i
v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12.
1. 2018 pro vlastníky bytových domů 78.
výzvu Energetické úspory v bytových
domech III. Žádosti o podporu je možné
podávat od 2. 2. 2018. Alokace výzvy je 3,5
mld. Kč z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do
vyčerpání alokace výzvy, maximálně do 29.
11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37.
výzvu Energetické úspory v bytových
domech
II.,
ve
které byl
příjem
žádostí
ukončen
12.
1.
2018.
Od
listopadu loňského roku byl v této výzvě
patrný razantní nárůst počtu podávaných
žádostí o podporu i nárůst objemnějších
projektů. Celkem bylo v 37. výzvě
předloženo 1325 žádostí o podporu
v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a
nyní probíhá vyhodnocování podaných
projektů. Podpora v této výzvě oslovila
vlastníky bytových domů a společenství
vlastníků jednotek ve 423 městech a obcích
České republiky. O největší objem podpory
zažádala společenství vlastníků jednotek
(1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč).
Nejaktivnější
byli
žadatelé
v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 %
předložených
žádostí),
dále
ve
Středočeském, Jihomoravském a Zlínském
kraji (každý kraj měl téměř 10%
zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje
tepla byly od června loňského roku
nabídnuty také příznivější podmínky pro
čerpání podpory na plynové kondenzační
kotle
nebo
tepelná
čerpadla.
Z předložených projektů je patrné, že i tato
změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na
konci loňského roku první stovku a na
proplacení v lednu čekalo dalších
160 projektů, u kterých byla fyzicky
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Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních
proplacených projektů lze jmenovat např.
zateplení a výměny oken a vstupních dveří v
bytovém domě o 48 bytových jednotkách
v Otrokovicích, nebo zateplení dvou
bytových domů o 22 bytech v Kralovicích na
Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro
podporu bytových družstev, která sice
nejsou výhradním vlastníkem bytového
domu, ale v souladu s národní legislativou
vykonávají funkci správce bytového domu
do doby založení společenství vlastníků
jednotek. Aktuálně se pro tato družstva
podařilo vyjednat možnost získání podpory
za celý bytový dům. Pro společenství
vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla
nově možnost v určitých případech podat
žádost o podporu mimo režim veřejné
podpory a de minimis. U projektů mimo
režim veřejné podpory podle blokových
výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014)
došlo také k rozšíření způsobilých výdajů.
Byl také zredukován počet povinně
naplňovaných indikátorů – nově hodnoty
indikátorů
„Množství emisí
primárních částic
a
prekurzorů
sekundárních
částic v rámci
podpořených
projektů“
a
„Výroba
tepla
z obnovitelných
zdrojů“
budou
vyhodnocovány
pouze na úrovni
Řídicího orgánu
za celou výzvu a
nebudou uváděny
v Rozhodnutí o
poskytnutí
dotace.
Stejně
jako
v předcházejících
výzvách
platí
snížené technické
nároky
pro
bytové
domy,
které
jsou
kulturní
památkou nebo
se
nacházejí
v
památkové

Informace
pro občany
rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto
domy může být vzhledem k památkové
ochraně obtížné provést kompletní úpravy
s cílem uspořit požadované množství
celkové dodané energie, a proto v těchto
případech pro získání 30% podpory postačí
zateplit některé konstrukce pouze na úrovni
normových požadavků. Obdobně pro
získání podpory pro změnu zdroje tepla
platí mírnější podmínky na technický stav
bytového domu. Tuto možnost zatím
využily vlastníci památkově chráněných
bytových domů v centru Plzně nebo Kutné
Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě
Energetické úspory v bytových domech III.
naleznete na webu IROP.
Projektové záměry lze konzultovat na
regionálních pracovištích Centra pro
regionální rozvoj České republiky, které je
zprostředkujícím subjektem IROP.
Bc. Magdaléna Borková, MMR

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Lyžařský výcvik
I tento rok naši sedmáci absolvovali lyžařský
výcvik na Bublavě. Kurz tvořily dvě skupiny –
skupina lyžařů a skupina snowboarďáků.
Počasí nám přálo, ačkoliv pořádně mrzlo,
celý týden krásně svítilo sluníčko. Žáci byli
moc šikovní, i ti, kteří stáli poprvé na lyžích
či snowboardu, se během týdne naučili
vyjet na vleku a sjet sjezdovku bez větších
problémů. Kurz byl zakončen tradičním
pátečním slalomem, po kterém následovalo
vyhlášení a ocenění nejlepších lyžařů/
snowboarďáků.
Mgr. Grussmannová, Mgr. Petrušová

textů a na závět sestavili plakáty ze sportů, Zandtová Veronika
které je zaujaly.
Mgr. E. Břízová
Rychlobruslení
chlapci: 1. Holeš Radim,
Jak jsme žili olympiádou
XXIII. zimní olympijské hry konané v 2. Šrail Matěj, 3. Mikle Jakub
jihokorejském Pchjongčchangu jsme si Rychlobruslení - dívky: 1. Müllerová
v naší třídě 4. B užili v plné parádě. Nejen, Magdaléna, 2. Zandtová Veronika, 3.
že jsme srdnatě fandili našim sportovcům a Pospíšilová Zuzana
zaznamenávali všechny jejich úspěchy, ale Sjezd na bobech jakkoli - chlapci: 1. Svatoš
dokonce jsme si některé olympijské Daniel, 2. Jožko Roman, 3. Hubáček Dominik
disciplíny vyzkoušeli na vlastní kůži. Sjezd na bobech jakkoli - dívky: 1. Müllerová
Vzájemně jsme porovnali síly v těchto Magdaléna, 2. Kubíková Kateřina, 3.
kláních - biatlon, rychlobruslení a Pospíšilová Zuzana
kombinovaná disciplína boby a sjezd, Český jazyk: 1. Šrail Matěj, Zandtová
nazvaná „sjezd na bobech jakkoli“. A Veronika, 2. Červenková Sára, 3. Hubáček
protože jsme přeci jen byli ve škole, zjistili Dominik
jsme, že mezi olympijské sporty patří i český Matematika: 1. Svatoš Daniel, 2. Holeš
jazyk a matematika. Během medailového Radim, 3. Červenková Sára
ceremoniálu bylo rozdáno hodně medailí a Mgr. Lenka Semrádová,
třídní medailisté se mohou pochlubit svou předsedkyně místního olympijského výboru
fotografií na plakátu vítězů ve společnosti
našich
úspěšných
sportovců.
Biatlon - chlapci:
1. Holeš Radim,
2. Hubáček Dominik,
3. Šrail Matěj
Biatlon - dívky:
1.
Müllerová
Magdaléna, 2. Hrubá
Julie Magdaléna, 3.

Olympijské hry v 2.A
Největší sportovní událostí
poslední doby - Zimními
olympijskými
hrami
v Pchjončchangu – žili i žáci naší
školy. Druháci sledovali úspěchy
našich sportovců, poznávali
různé zimní sporty, jako
reportéři
komentovali
olympiádu, dělali korektury
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O čem byste měli
vědět.
Jedná se o současný pohled na stav v naší
společnosti. Jakoby se vytrácela hodnota morálky
(nevadí nám evidentní lži představitelů; postupný
návrat těch, kteří zde vládli 40 let; neochota omluvit
se, přiznání viny, touha po odpuštění; postupné
čistky na různých úrovních). Před časem jsem vám
řekl, že nemohu dát hlas a věřit tomu, kdo mi chce
uškodit, obrat, kdo nectí dohody. Nemohl jsem proto
volit ty, kteří chtějí zdanit církevní restituce.
Nechápu, proč KSČM jedná o podpoře vládě s tím,
který je obral o hlasy vlastních voličů; jde jim o moc?
O pozice? To by bylo vysvětlení. Dále nechápu, že
komunisté se dávají dohromady s multimilionářem.
Jakoby se vytrácela zásadovost, vítězí kalkul, nevadí
nám, že v jedné větě se na konci popře to, co se řeklo
na začátku? Prý je nejlepší obranou útok. Co mi vadí:
na jasnou otázku se odpovídá útokem, urážkou a
vulgárností; vlastního vysvětlení se nedočkáte. Co
mne potěšilo? Toto vyznání: Já jsem mu věřil(a).
Zklamal mne. A zde lze spatřit naději! A co více:
z chyb se může člověk poučit. Je to trpká pravda, ale
účinná! Díky Bože za to, že jsem poznal svůj omyl,
pomoz mé slabé víře v tebe! A ještě jedno je tak
důležité: Člověče, nežij pod svou důstojnost! Jsi
přece stvořen jako obraz Boží! Hledej pravdu, miluj
pravdu! Pravda Boží vítězí! Kéž zvítězí i v našem
národě! Snad jste poznali, o kom nahoře byla řeč!
(A.B.)

OPRAVY.
Jedna akce vzala za své. Důvod? Min. kultury nám
nepřiznalo dotaci na opravu střechy nad kněžištěm
kostela v Oloví. Rozpočet na cca 430 tis. Kč je pro
nás moc vysoký. Bez finanční pomoci ze strany
památkářů nejsme schopni se hnout z místa. Zato se
na nás usmálo štěstí taktéž z MK z programu ORP3
pro kostel sv. Martina v Jindřichovicích ve výši
167.000 Kč (dokončení fasády). Takže letos se tato
svatyně brzy zaskví v plné kráse. Díky moc i ostatním
dárcům (ze SRN přes pana Kreisingera a Viktora
z Jindřichovic). Kdokoliv pojede ze Saska do
Karlových Varů, s radostí se možná nejen podívá, ale
i zastaví! Bohu díky!

Oloví – fara a mše sv. s GVKK, P. Jiřím.
Spolu s ním jsem nabídl službu kněze při svátosti
smíření i já. Poté sloužil mši sv. on a měl i promluvu.
Těšil jsem se na ni a nebyl jsem zklamán.. A nyní
k myšlence z evangelia, kde zaznělo Ježíšovo dosti
tvrdé slovo: Kdo svůj pozemský život nenávidí, ztratí
život věčný. Jak tohle mohl Ježíš říci? Vždyť Bůh nám
život daroval a máme ho milovat, chránit – a ne ho
nenávidět! Měl jsem radost, že jsem slyšel
vysvětlení: kdy toto Ježíš řekl? To k němu Filip
Ondřej přivedli POHANY, kteří chtěli vidět Ježíše.
Pohanský život – jak víme – je přímo v rozporu
s životem věřícího Izraelity, člena Vyvoleného
národa. Takže, jinými slovy bychom mohli říci: kdo
miluje život s Bohem, nemůže milovat život bez
Boha, život s pohanskými způsoby. Pak lze pochopit i
výraz život pozemský nenávidět, nemilovat – abych
neztratil život věčný, který dává jen Bůh! Přál bych si,
abyste se i vy těšili na aspoň některou mou
promluvu, aby i vám zůstalo něco v paměti. Kéž mi
to Pán Bůh dopřeje! Pak bych tu mezi vámi nebyl
zbytečně.

??? Otazníky kolem Kaple sv. Vojtěcha
na Glasbergu - Skelné hoře ???
Jak jistě víte, tato kaple je nejstarší církevní stavbou
v samotných Kraslicích. I mně bylo divné, že tato
stavba, nebyla nikdy v hledáčku NPÚ (Národního
památkového ústavu). Teprve pracovnice MěÚ
Kraslice pí Hoznourová začala kolotoč kolem zapsání
této kaple do seznamu kulturních památek. Pro
informaci: naše ŘKF má ve správě 11 kostelů a 3
kaple. Které stavby spadají mezi kulturní památky?
Kraslice kostel Božího Těla, Sněžná sv. Jakub,
Jindřichovice sv. Martin, Oloví sv. Michael, Kostelní
sv. Jiljí, Přebuz sv. Bartoloměj, Krásná Lípa
sv. Josef, Sněžná Kaple sv. Kříže. Devátou
6

bude kaple sv. Vojtěcha.
Nejprve musí být stavba za kulturní památku
prohlášena (pod rejstříkovým číslem); poté bude
určen rozsah opravy, dále požádáme o závazné
stanovisko (žádost je odeslána na MěÚ Kraslice,
odtud do Lokte na NPÚ) a teprve po jeho dodání lze
žádat o státní dotaci (buď z Havarijního programu
nebo z ORP3). Souběžně musí být vyhlášeno u
většího rozsahu prací výběrové řízení. Samozřejmě,
že firmy dodají Stavební rozpočet, který se spolu se
smlouvou dokládá k žádosti, pokud je tato kladně
vyřízena (ať je tato podána na Ministerstvo kultury,
či na Karlovarský kraj).
Do této doby na kapli nesmíme provádět žádné
úpravy! Samozřejmě, že jsem se snažil ze všech sil,
aby tato stavba nebyla zapsána jako kulturní
památka! Vše bylo marné! Z toho je jasné, že není
vůbec lehké se pouštět do jakékoliv opravy! A pokud
by se někdo ptal, co jsem zde 25 let dělal, tak nyní
má „jakous takous“ představu. Kromě aktivit, které
plynou z mé kněžské služby. Pokud bychom cokoliv
na kapli prováděli, musí o tom rozhodovat NPÚ a
odbor na MěÚ Kraslice. Není možné něco udělat, a
pak žádat o dotaci! Každý zásah je pokutován!
Šťastný člověk, který nemusí jít touto křížovou
cestou. Též díky za každého „Šimona Kyrenského“,
který pomůže! Jinými slovy: postní skutky jsem jako
kněz konal každoročně po celý rok a dělám to již 25
let.
Třetí sobotu v měsíci březnu 10. proběhlo na
kraslické faře v 16:00 do 17:10 za účasti 10ti dětí a
5ti dospělých první setkání.
O jaké setkání šlo? Setkání s dětmi! Psal jsem o
tomto úmyslu v březnovém Zpravodaji. Někdy začít
musíme – a jak jinak, než s pomocí Boží!
Místnost spolča byla úplně plná a všem nám bylo
dobře. Vaše modlitby měly úspěch; díky za prosby a
prosím: pokračujme! Maminka Monika B. byla
nemocná, snad se do 21.4.18 uzdraví a Jindříšek
s Aničkou budou také mezi námi! Že by přibyly i jiné
děti?
Téma: je mnoho začátků a konců (abeceda – a-ž; rok
– 1. 1. a 31.12. Silvestr I. – proč zrovna tento papež;
ráno a večer atd.). Tak to bylo i s narozením JK –
vánoce; s jeho smrtí – Velký pátek. Ale to není
KONEC: následují velikonoce (symbol života ve
vajíčku, jaro po zimě apod.). Jak důležité je vidět
život v celé kráse; jak jsme my křesťané bohatí; život
se smrtí nekončí, pouze se mění! Petr z Jindřichovic
přečetl vyprávění ze středověku o člověku, který
nebyl spokojený se svým křížem. Bůh ho vzal do velké
místnosti, aby si tedy vybral jiný, který by mu více
vyhovoval. Prohlédl všechny, žádný nebyl „akorát“.
Najednou viděl stát jeden v rohu; vzal ho a to byl ten
pravý! Bůh mu na toto řekl: našel jsi tentýž kříž, který
jsem ti vybral pro život já, tvůj Bůh, a který jsi nesl do
této doby. A dál vedle sebe stály pohledy našich
blízkých (jsi příliš malý, tlustý, hloupý, chytrý, smolař,
budižkničemu) a vedle toho, jak se na nás dívá Bůh
(Mám tě rád, i když jsi příliš malý či tlustý, mám tě
rád, i když jsi smolař; Láska boží je pravý metr,
kterým měří každého člověka! Krásné, že? Už se
těšíme na příště!
Bylo by hezké si 1x za měsíc udělat společné sobotní
odpoledne – třebas za čas na farní zahradě nejen
v Kraslicích, ve Stříbrné; vyrazit si do přírody s Dr.
Petrem Rojíkem i s Milošem Bechyně na Sněžnou,
Hartenberg….
A představte si tu senzaci: vytáhli byste i starého
„křečka“ – mne – do přírody! Že by se zázraky
nestávaly?

Prezentace naší farnosti:
15.5.2018 navštíví Obec Jindřichovice karlovarská
hejtmanka. Půjde z její strany o informační návštěvu,
nebo jistý druh loučení? Poslední důvod pro to, že se
bývalá starostka Slavkova pí Vildumetzová rozhodla
předat svůj úřad někomu jinému a ponechat si post
v parlamentě ČR. Martina, starostka obce, chce
ukázat, mimo jiné, i kostel sv. Martina. Zazní
starobylé varhany, výklad i zpěv s modlitbou. Od ní je
to krásné gesto. Jsme rádi, že můžeme poslankyni
ukázat kostel před letošním ukončením oprav
venkovní fasády. Obec každým rokem přispěla i
finanční dotací. I tohle chci veřejně návštěvě sdělit.
Totéž bych býval řekl paní hejtmance při její loňské

Římskokatolická
farnost
návštěvě Kraslic. Jenže tam o to nebyl zájem a při
tom kraslický kostel je perlou v pseudorománském
stylu. Pokusím se požádat ji o 30min. pro návštěvu
tohoto svatostánku. Vždyť Boží požehnání má
spočinout i nad těmi, kteří rozhodují o naší
budoucnosti.
Přidáte se k modlitbě na tento úmysl? Věřím, že
takový dárek hejtmanka jistě neodmítne. Tím
pomůžeme k morální obrodě národa; kritika nestačí!
P.pf

Úvaha ze života…..
Štěstí je smyslem lidského života. Bez něj není
možné dosáhnout ničeho dalšího, zdraví, bohatství
nebo dobrých vztahů. Je základem všeho a naprostá
většina rozumných lidí ho tak i vnímá. Je proto
přirozené, že se snaží objevit, jak ve svém životě
dosáhnout štěstí. Občas slýchávám, že návod na
šťastný život ještě nikdo neobjevil. Přitom je na
světě spousta pozitivních a šťastných lidí, kteří rádi
každému poví, jak štěstí dosáhnout a udržet si ho.
Dokonce o tom píší i výborné knihy.
Základem je dělat jen to, co máte rádi. Bez výjimky.
Každou vteřinu, kdy děláte něco, co rádi nemáte, tak
nežijete, ale umíráte. Buďte silní. Nenechte se zviklat
řečmi o tom, že máte jen nějaké povinnosti, že něco
musíte nebo byste měli. Ne! Nenechte sebou
manipulovat a rozhodujte se vždy jen na základě své
vlastní svobodné vůle. Každý, kdo vám tvrdí, že něco
musíte, se vás snaží připravit o vaši svobodu a tím i o
štěstí. Zvažte sami, zda je pro vás důležitější
spokojenost nějakého despoty, nebo vaše vlastní
svoboda a štěstí. A vybírejte uvážlivě.
Dále si zapamatujte, že vše vychází buď z lásky, nebo
ze strachu. Není nic mezi tím. Vše, co vychází z lásky,
vede ke štěstí, a samozřejmě naopak. Nejlépe lze
tuto pravdu ilustrovat na tom, jak si lidé vybírají svá
budoucí povolání. Jeden člověk si vybere obor, který
ho skutečně baví, ač není zrovna nejprestižnější a
nedá se od něj očekávat bohatství, moc a sláva. A
právě takoví lidé nejčastěji uspějí, mnohdy se sami
diví, jak se to mohlo stát. Naopak druhý si vybere
obor, který ho nebaví vůbec, protože má strach, že
v oboru, který by skutečně chtěl studovat, nenajde
uplatnění. Ve škole pak trpí, práce ho otravuje a
nakonec zpravidla stejně nezbohatne, protože kdo
nedělá svou práci rád, nemůže ji ani dělat moc
dobře. Snad nejjednodušší ze všech metod je
obklopit se krásnými věcmi, které ve vás sami budou
pocity štěstí vzbuzovat (kniha, hudba, oblečení,
vhodný prostor). V tomto prostředí snad ani nelze
být nešťastný, je plné krásy.
Nejkrásnější na štěstí je, že když ho máte sami
přebytek, začnete pociťovat přirozenou chuť
předávat ho jiným. Začnete druhé více chválit, více
se usmíváte, jste plní života. Jedna z definic
inteligentního člověka je ta, že svým chováním
prospívá sobě i druhým. Proto buďme šťastní,
inteligentní, pozitivní, svobodní, krásní a plní lásky.
Kdysi jsem četla úvahu jednoho pána o tom, že by
nejraději miloval celý svět, jen kdyby to šlo. A já
tvrdím, že to jde.
Člověk má podivnou schopnost hledat věci na
nepatřičných místech. Domnívá se například, že
bude spokojen, až si opatří nové …, až bude mít víc
času na ... . A přestože stále znovu zakouší, že tyto
věci jeho srdce na dlouho neuspokojí, ve shánění
pokračuje. Pořád se chytá nových nadějí, které ale
vedou
k
dalším
zklamáním.
Je ale omyl domnívat se, že štěstí je mimo nás. Štěstí
je v našem nitru! "Boží království je mezi vámi", říká
Ježíš (Lk 17,21). Šťastnými nás nemohou učinit žádné
věci. Hluboko v srdci každého z nás je chrám Boží,
jehož láskou jsme obklopeni. Není tedy třeba štěstí
„hledat“. Stačí si uvědomit, že tento poklad nosíme v
sobě a obrátit svou pozornost k němu. Bůh žije v
našem
nitru.
Zapomněli
jsme
na
to.
Každý člověk může být šťastný a má na to plné
právo. Proto vám všem přeji štěstí a odvahu ho
nalézt. Vězte, že to stojí za to.
JV

Minivolejbalisté oslavili
Velikonoce turnajem
Hráčky a hráči minivolejbalu ještě před
velikonočními svátky odehráli turnaj dvojic.
Tento turnaj má charakter oddílového
přeboru. Současně je přípravou pro
nejmenší hráče na letní volejbalový kemp
pořádaný VK ČEZ Karlovarsko. Mužstva si
určila své pojmenování a turnaj mohl začít.
Nejlépe si v něm vedli Němci (Emily Dudašiu
a Jakub Pokorný) ti nepoznali hořkost
porážky. Na druhém místě skončili Kočky
(Nikol Šulcová a Petr Sváda). Jako třetí se
umístili Češi (Anna Kružíková a Adam
Szkandera) a na čtvrtém místě skončili
Medailisté (Nelly Peršínová a Otakar
Kuzebauch)
Němci
3 3 0 3:0 3
Kočky
3 1 0 1:2 2
Češi
3 0 0 0:3 0
Medailisté
3 0 0 0:3 0
Po skončení turnaje obdržely všechny
hráčky a hráči medaile a diplomy. Za
zakoupení těchto cen děkuje oddíl DDM
Kraslice, který nám ceny zajistil. Také
děkujeme komisi pro mládež a tělovýchovu
při radě Města Kraslice, která činnost
mládeže podpořila uděleným grantem.
Lubomír Zach,
trenér mládeže VSK Tatran Kraslice

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Karnevalový den
v Jindřichovicích
Poslední den v únoru byl všemi dětmi dlouho
očekávaný. Proč? V naší škole byl karneval! Už od
rána se ve třídě scházeli vojáci, lékaři, hasiči,
policisté, kuchařky, uklízečky, pokojské i řidič
formule 1. Tělocvična byla nazdobena, tak se
mohlo začít. Tančilo se, soutěžilo, řešily se
rébusy, nechyběl zpěv. Na náš karneval se přišlo
podívat i mnoho rodičů a přátel školy. Jedna
maminka přišla v masce lékařky a další rodiče se
s chutí pustili i do soutěží a tanečků. Řídili jsme
se naším motivačním heslem: Máme maškarní
bál, kdo přišel, ten se smál! Jana Potočná

nazvali
Velikonočním
dukátkem, jsme na naší
škole uspořádali 12. 3.
2018.
Předškoláky
jsme pozvali,
aby
se
seznámili
s prostředím
školy, kde se
zanedlouho
zúčastní
zápisu do 1.
tříd.
Děti prošly jednotlivými stanovišti (malování
kraslice na interaktivní tabuli, výroba
velikonočního zápichu, zdobení perníkového
vajíčka, opičí dráha), kde získávaly dukátky, za
které v závěru „nakoupily“ něco na zub i na
památku.
Doufáme, že se dětem u nás ve škole líbilo.
Kolektiv 1. stupně

Florbal

Film Milada

Družstva chlapců i dívek z naší školy postoupila
z okrskového turnaje ve florbalu (dívky z 1. místa
a chlapci z 2. místa) do okresních kol, která se
odehrála v Sokolově. V okresním kole byla
úroveň hry vyšší. I přes bojovnost našich týmů
obě družstva skončila na osmém místě. Naši
školu reprezentovali tito hráči a hráčky: Jakub
Staněk, Adam Teuer, František Miko, Radim
Holeš, Hubert Farkaš, Tomáš Palivec, Daniel
Svatoš, Matěj Hamouz, Amélie Vopičková, Nataly
Fischer, Natálie Kadlecová, Štěpánka Turanská,
Natálie Štipáková, Alena Račková a Šárka
Veršová.
Mgr. E. Břízová

Dne 6.3. se žáci devátého ročníku zúčastnili
promítání filmu Milada v Domě kultury v
Kraslicích. Děj filmu byl inspirován životem
Milady Horákové za 2. světové války a
následného nástupu komunistické strany k moci.
Cílem bylo přiblížit osobnost Milady Horákové,
její život a osud našim žákům. Žáci tak mohli
zhlédnout
film
o
nespravedlnosti
a
vykonstruovaných procesech v minulosti. Tento
film tak nabídl pohled do minulosti, který se
žákům hodí do hodin dějepisu, ale i do života,
abychom neopakovali stejné chyby jako naši
předci. Myšlenky filmu jsou i dnes stále aktuální,
protože v totalitních režimech žije přes 2 mld.
obyvatel a podobné procesy jsou běžné. Po
zhlédnutí filmu jsme s žáky
diskutovali, někteří jen těžko mohli
uvěřit tomu, že tohle bylo vůbec
možné. Děkuji Městské knihovně Kreativní partnerství ve 3. NS a
Kraslice, která promítání filmu
3. SM
zorganizovala
a
částečně
i
financovala.
Mgr. D. Brodníček Ve dnech 8. a 9. 3. proběhla jedna ze
Beseda se spisovatelem a závěrečných aktivit našeho projektu. Cílem bylo
natočení dokumentu v reálném pracovním
ilustrátorem Janem
prostředí žáků. Velmi nás potěšilo, když jsme
sledovali, jaké pokroky všichni zúčastnění žáci
Opatřilem
Dne 8.3.2018 se byly třídy 3.A a 3.B udělali. Nejen že byli schopní samostatně mluvit
podívat
v
Městské
knihovně o sobě a
v Kraslicích. Děti se zde setkaly se svých
spisovatelem a ilustrátorem Janem aktivitách,
Opatřilem, který je seznámil se svými ale i o
knihami o kapříkovi Metlíkovi a jeho svém
kamarádech. Také jim přečetl ukázku pracovním
z první knihy a děti navnadil, aby si prostředí.
dobrodružství kapříka Metlíka také Bylo hezké
přečetly a dověděly se, jak knihy sledovat,
dopadnou. Na závěr měly děti jaké
spoustu otázek, na které pan Opatřil podmínky
rád odpověděl. Všem se beseda líbila žákům firmy pro práci vytvářejí. Potěšující je i
a děti se určitě vydají i na některou fakt, že většina z firem, kde probíhá odborný
akci, kterou pořádá knihovna v měsíci výcvik, by ráda žákům nabídla i pracovní
smlouvu. Firmám patří velký dík za jejich přístup
březnu.
k nám a ochotu přistoupit na natáčení
Mgr. A. Pečenková, Mgr. J. Trnková
dokumentu. My všichni už se společně velice
Velikonoční dukátek
těšíme, až uvidíme výsledný dokument, který
Den otevřených dveří, tvořivé bude krásnou tečkou za naší celoroční prací.
odpoledne pro budoucí prvňáčky
Ing. J. Ješátko
s velikonoční tematikou, které jsme
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„ Já jsem vzkříšení a ale následně skrze apoštoly i skrze ostatní
život. Kdo věří ve mně, i věřící. Občas se dovíme, že obdobné zázraky
kdyby umřel, bude se ve jménu Pána Ježíše dějí dodnes po celé
žít.“ (Ježíš)
zemi. Odpověď na otázku, „Proč tedy nejsou
vzkříšeni další nečekaně zemřelí lidé“?, má
Tato slova Ježíšova, jsou často tisknuta na pouze sám Bůh. Kdy, kde a jak se stane zázrak
smutečních oznámeních i na náhrobcích a nadpřirozeného uzdravení a vzkříšení, má
urnách. I dnes mi přišlo smuteční oznámení se taktéž v režii jen Bůh Otec, který od nás
stejným odkazem, po odchodu milé a věrné křesťanů očekává jen VÍRU, že vše ohledně
sestry v Kristu Ježíši, Evy Titěrové, která svým života a smrti, je v Jeho rukou. Naši blízcí
celým životem do věku 95, let zrcadlila Boží zemřelí nám budou zde na zemi chybět, ale
milost, lásku a věrnost ve svém domovském Pán nás „hladí milosrdnou útěchou“, která
společenství BJB v Brně. Víme, že život je sahá za hranici smrti, se slovy, „Kdo věří ve
narození, růst, vývoj a úmrtí. Jak veliká je naše mně, i kdyby umřel, bude žít“. Naše duše a
radost při narození dítěte, při prvních duch jsou nesmrtelné. Po fyzické smrti
krůčcích, svatbě a při získání životních člověka, zůstanou jen tělesné schránky (tělo),
úspěchů. Ale jak veliký prožíváme zármutek, ve kterých náš vnitřní, duchovní člověk
když zemře blízký člověk. Velmi hluboký přebýval a v kterých již života není. Co se děje
zármutek prožíváme nad ztrátou blízkých s duchovním člověkem po smrti, po opuštění
v dětském nebo v mladém věku, při těla, je popsáno na mnoha místech v Bibli.
nepředvídané či tragické události. Taková Jedna ze zázračných možností je navrácení se
úmrtí bolí nejvíce a nedají se přirovnat k duše a ducha zpět do tělesné schránky
takzvaným „očekávaným odchodům“ v době zemřelého, čili vzkříšení, o kterých je dnes již
svědectví,
vědecky
i
lékařsky
válek, zhoubných nemocí a u lidí pokročilého - tisíce
požehnaného věku. Tam je bolest a zármutek potvrzených. Druhá možnost zaslibuje
v srdci zdánlivě „mírnější“. Pán Ježíš při věřícímu v Ježíše, že po fyzické smrti získá
rozhovoru s Martou, sestrou zesnulého a život věčný, který je mimo náš vnímatelný
vzkříšeného bratra Lazara, utěšoval všechny prostor a čas (věčnost v těle duchovním).
přítomné, že v Jeho moci je i zázračné Dovolte malou zkušenost z mého života
vzkříšení z mrtvých, což také před hrobem v době mého sebe vydání se do rukou Pána
Lazara demonstroval. Od vzkříšení Lazara (ev. Ježíše. V jedné obci na Karlovarsku jsem
Jana 11. Kap.), bylo mnoho zázraků zapisoval jako odečítač vodoměry. U jednoho
v uzdravení i ve vzkříšení, nejen skrze Ježíše, domku s malým hospodářstvím jsem sepsal
potřebné a zarazil
mě zoufalý pláč paní
ve věku cca 75 let.
Na dotaz „Proč
pláčete paní?“, mi
sdělila, že jí právě
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Ze života křesťanů
přivezli tatínka (92 let?) z nemocnice, a přes
varování primáře, že tatínek cestu domů
nepřežije, musela podepsat revers, že trvá na
převozu smrtelně nemocného tatínka
z nemocnice domů, z důvodu, aby tatínek
zemřel doma s blízkými a ne v nemocnici. Řekl
jsem jí, že jsem nedávno uvěřil v Pána Ježíše a
že bych se rád pomodlil za tatínka na místě u
branky dvorku. S paní „katoličkou“ jsme tedy
společně poprosili Pána Boha, aby dal ještě
nějaký čas života tatínkovi do doby, než sám
nepozve Pána Ježíše do svého srdce, aby mohl
i po svém pozemském úmrtí žít s Bohem na
věčnosti. Na to jsem se s paní rozloučil, aniž
bych tatínka viděl. Asi za půl roku jsem
zapisoval odečty vodoměrů ve stejné obci, a
když jsem se blížil k hospodářskému stavení
minulého setkání s paní, setkal jsem se na
cestě se starým pánem šourajícím se ho o
hůlkách, kterému jsem vysvětlil účel mé
návštěvy. „Tak to jste vy, ten vodák, který se
za mě modlil? …Pane, já jsem přijal Ježíše jako
svého Spasitele, denně si čtu Bibli a teď mohu
v klidu a s radostí a kdykoliv odejít do nebe za
Ním…“, vyprávěl mi dotyčný tatínek. Dovedete
si jistě představit, jaká byla naše společná
radost z naplnění slov Ježíše. Mně osobně tato
zkušenost pomohla v ukotvení se ve víře
v Boha a utvrdila mě v pravdivost Písma
svatého, v Bibli. Velikonoce nejsou jen krásná
vajíčka a pomlázka. Velikonoce jsou hlavně
připomenutí si oběti a oslava VZKŘÍŠENÍ Ježíše
Krista z mrtvých !!
S přáním Božího Pokoje, František Hanzlíček

ZŠ Kraslice
Dukelská 1122
Krajské kolo Dějepisné
olympiády
20. 3. 2018 se na již tradičním místě v DDM –
Sova v Chebu uskutečnilo krajské kolo Dějepisné
olympiády. V reprezentativních prostorách
secesní vily, se sešli znalci historie 1.
československé republiky. Byli to ti nejlepší
v Karlovarském kraji, jak určily výsledky
okresních kol. V této ostré konkurenci, kde letos
kupodivu nedominovali studenti víceletých
gymnázií, se prosadili i dva reprezentanti naší
školy Kateřina DIVIŠOVÁ (VIII. A) a Matěj
POKORNÝ (IX. třída). Oba prokázali slušné
vědomosti a znalosti o historii naší vlasti už

Městská knihovna
Kraslice v Kraslicích 2018

Ve dnech 15. – 18. března 2018 se konal již 19.
ročník výstavy Kraslice v Kraslicích. Asociace
malířek a malířů kraslic České republiky kraslic
zapůjčila exponáty ze své sbírky a k vidění tak
byly kraslice zdobené tradičními technikami jako
je voskový reliéf, zdobení slámou, zdobení
dužinou z jezerní sítiny, vosková batika nebo
vyškrabované kraslice. Během výstavy si mohli
návštěvníci prohlédnout kraslice ve speciálních
vitrínkách, ale také panenky z kukuřičného šustí,
zdobené perníčky a výrobky dětí DDM Kraslice.
Mohli sledovat práci těch, kteří takovou krásu
tvoří. Součástí výstavy byl prodej tradičních
výrobků Asociace. Chráněné dílny Zdraposo
Sokolov předvedly, jak krásné věci dovedou
vytvářet jejich klienti. Děkuji všem kolegům i
předvádějícím za to, že společnými silami
pomohli vytvořit malý kousek blížícího se jara.
Marta Maštalířová

v okresním kole a statečně bojovali i v kole
krajském. Matěj obsadil konečné 10. místo. Káťa
se stala úspěšnou řešitelkou a skončila na místě
třetím. Tyto skutečnosti ji zařadily mezi
potencionální postupující do celostátního kola. O
účastnících celostátního kola se rozhodne
v nejbližších dnech, až ústřední komise
Dějepisné olympiády započte výsledky všech
krajských kol a určí konečné pořadí.
Oběma děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Miroslav Pokorný

Karlovy Vary- Svět zdraví

Naše třída 6. A měla sraz na vlakovém nádraží. A
důvod našeho výletu? Návštěva Světa
záchranářů. Zde byl pro nás připraven program
Svět zdraví v délce 3 hodin. Je to praktický
program zaměřený na výuku první pomoci,
resuscitaci, ošetření poranění, volání na tísňovou
linku. Je vhodný pro 2. stupeň základních škol.
gramotnost. I letos nás navštívil pan Andersen se
svými pohádkami, děti také krásně zvládly
malované čtení o blížícím se jaru. Na základně
poslechu pohádek při veřejném čtení vytvořily
krásné pohlednice s postavami pejska a kočičky.
Při luštění tajného písma zase prokazovaly své
logické myšlení a pohotovost. Ráno na všechny
čekalo překvapení v podobě tomboly a vyhlášení
výsledků celé Noci. Všem výherců ještě jednou
moc blahopřeji a děkuji touto cestou panu
starostovi Romanu Kotilínkovi za milou návštěvu,
dále divadelnímu spolku Trosky za krásné
představení o životě pana Andersena a v
neposlední
řadě
svým
kolegyním
za
neocenitelnou pomoc při organizaci celé akce.
Marta Maštalířová

Noc s Andersenem 2018

Ponožkový den
Co je to „Ponožkový den“ a proč máme mít
každou ponožku jinou? 21. březen je Světový den
Downova syndromu, který je způsoben trizomií
21. chromozomu. A protože buňky zapříčiňující
tuto nemoc svým tvarem připomínají ponožky,
organizace Down Syndrom International je
zvolila jako symbol akce k tomuto dni. Základní
škola Kraslice, ul. Opletalova se již po několikáté
v tento významný den zapojila do akce na
vyjádření podpory dětem s Downovým
syndromem a jejich rodinám. Bylo to úžasné
veselé dopoledne, kdy se žáci dozvěděli
informace o samotném Downově syndromu,
mohli zažít pocit sounáležitosti a uvědomit si, že
spolupráce a přátelství bez předsudků má být
samozřejmostí.
Emilie Zborníková

Vyklíčí nám semínko?

ZŠ Kraslice
Opletalova 1121
OLYMPIJSKÉ HRY U NÁS

Letošní Noc s Andersenem se konala v pátek 23.
března a nesla se duchu Josefa Čapka a jeho
knihy Povídání o pejskovi a kočičce. Poprvé kniha
vyšla v roce 1928 a potěšila již několik generací
dětských čtenářů. Děti celý večer soutěžily o
nejlepšího spáče, plnily různé soutěže, úkoly,
procvičovaly
hlavně
svou
čtenářskou

Byl
veden
čtyřmi
instruktory, kteří nás
seznámili se třemi kroky
pro život – rozhlédni se, reaguj, rozmýšlej.
Následně jsme tyto kroky využili v praxi.
Instruktoři nás rozdělili na dvě skupiny. Každá
skupina si vyzkoušela první pomoc při záchraně
postiženého - ošetření zlomeniny, krvácení a
popáleniny. Na dalším stanovišti děti
zachraňovaly poraněnou osobu, která měla těžký
úraz ruky. V hlavní budově si vyzkoušely
záchranu člověka. Na figuríně si každý zkusil
nepřímou masáž srdce. Naučili jsme se základní
pravidla první pomoci a mohli jsme je využít
v rámci simulace poranění. Jsme velmi rádi, že je
tento program připraven pro nás, žáky 2. stupně.
Naše návštěva ve Světě záchranářů určitě nebyla
poslední a už se těšíme na další.
Mgr. Kristýna Suchanová, tř. uč. 6.A

Dne února jsme na naší škole pořádali projektový
den „Mezinárodní olympijské hry“. Nejprve jsme
se zabývali historií, významem i sportovními
odvětvími letošních zimních olympijských her.
Žáky zaujala nejvíce reportáž o handicapovaných
sportovcích na paralympiádě, která začne 9.
března tohoto roku v Korei,dějišti zimní
olympiády. Pak si své znalosti ověřili samostatně
ve svých třídách v pracovních skupinách.
Nakonec je čekala nejzáživnější část dne –
soupeření jednotlivých družstev v tělocvičně.
Žáci byli rozděleni do pěti skupin. Každá skupina
reprezentovala jeden stát se svou vlajkou, pod
kterou získávala cenné body v jednotlivých
soutěžích pro svoji zemi. Nakonec vyhrála velmi
těsně Itálie. Celý den se nesl ve známém duchu „
Není důležité zvítězit, ale užít si to!“
Mgr. Jana Klvačová

Žáci
speciální
třídy
při
Základní
škole
Kraslice,
Opletalova
1121,
příspěvková
organizace
se již těší na
jaro a tak
jsme
se
rozhodli jít
mu naproti.
Zasadili si
balkónové
květiny
a
semínka
rajčat.
Každý den se děti o semínka pečlivě starají a
napjatě očekávají, kdy už začnou růst. Co
myslíte? Vyklíčí nám semínko?
Emilie Zborníková
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Nejlepší sportovec Kraslicka
Komise pro sport a tělovýchovu při Radě
města Kraslice ve spolupráci se Sborem pro
občanské záležitosti
Městského úřadu
Kraslice, s Dobrovolným svazkem měst a
obcí Kraslicka, s Městem Rotava, Obcí
Jindřichovice, Obcí Stříbrná a Obcí Bublava
vyhlásila a ocenila v pátek 16. března 2018
nejlepší sportovce Kraslicka za rok 2017.
Záštitu nad celou akcí poskytla hejtmanka
Karlovarského
kraje
Mgr.
Jana
Vildumetzová.
V obřadní síni Městského úřadu Kraslice byli
za přítomnosti starostů zmíněných obcí
oceněni sportovci za mimořádné sportovní
výsledky v roce 2017, ale i funkcionáři
sportovních klubů za dlouholetou práci
s mládeží.
Michaela Šulanová (nominace Komise pro
sport a tělovýchovu při RM Kraslice) v roce
2017 s týmem Herbadent Praha vyhrála
florbalovou extraligu žen a ve stejném roce
získala zlatou medaili v rámci Poháru
českého florbalu středních škol. Začala hrát
jako žákyně základní školy v Kraslicích
v Havlíčkově ulici a postupně prošla kluby
FB Hurrican Karlovy Vary, FBC Plzeň,
Herbadent Praha a v letošním roce působí
ve Florbalovém klubu Jižní Město v Poháru
České pojišťovny žen.
Daniel Rok (YETI MOTOSPORT Kraslice)
třetím rokem trénuje a zúčastňuje se
závodů na motokrosovém stroji Honda
250/4takt. V roce 2017 se zúčastnil přeboru
SAMS Motokrosu Praha VVL Cup 2017, kde
v kategorii MX2 vybojoval celkové 10.
místo, v závodě č. 5 v Hradišti u Klatov 11.
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místo, v závodě č. 6 v Kraslicích 3. místo,
v závodě č. 7 v Jiníně u Strakonic 11. místo.
Dana Slavíková (VSK Tatran Kraslice) je
trenérkou volejbalových družstev mladšího
a staršího žactva, zapojila se i do trénování
družstva minivolejbalu. Průběžně si zvyšuje
svou trenérskou kvalifikaci. Aktivně se
účastní turnajů i brigád pořádaných klubem
VSK.
Roman Vlček (NO RESPECT RACING TEAM
Kraslice) je nadaným a nadšeným
sportovcem, aktivně pomáhá při výstavbě a
údržbě sportovního areálu, na závodech
výborně reprezentuje město Kraslice i klub.
V roce 2017 vybojoval 1. místo v závodech
Kraslické boule, 6. místo v závodech
Mistrovství republiky ČR, 7. místo
v závodech MR ČR ve fourcrossu
v Kraslicích, 6. místo v závodech BIKE JAM
v Aši a 1. místo v Mikulášském závodě.
Zdeněk Brantl ml. (BSK Tatran Kraslice, z.s.)
pracuje v klubu jako trenér mládeže.
V sezóně 2016/2017 obsadila družstva,
která vede, přední místa v tabulce
oblastního i krajského přeboru – nejmladší
minižactvo 2. místo v krajském přeboru a
mladší minižactvo 3. místo v oblastním
přeboru. Družstva byla úspěšná i v turnajích
– v závěrečném turnaji 3 na 3 vybojovalo
nejmladší minižactvo 1. místo, 6. místo
přivezlo z Brandýského poháru. Hráčky pod
vedením Z. Brantla mj. zvítězily i ve
streetballovém turnaji Street Games
Kraslice. Také pořádá tradiční Velikonoční
turnaj smíšených družstev (Pohár starosty
Kraslic),
pomáhá
i
při
organizaci
mládežnického turnaje na Street Games
v Kraslicích. O hlavních prázdninách se

s
mládežnickými
družstvy
zúčastňuje
letního basketbalového
soustředění. V roce 2017 byl zvolen
předsedou Krajského výboru České
basketbalové federace.
Ivanka Hrubá (Klub českých turistů Kraslice)
je členkou KČT, která se každoročně
zúčastňuje všech akcí požádaných klubem.
Prochází vždy celou trasu pochodů bez
ohledu na počasí. Pohodu a dobrou náladu
předává ostatním účastníkům pochodu,
v případě potřeby pomáhá i při organizaci.
Daniel Janka (Team Bike Březová) obsadil
celkové 2. místo v Chebském pohárku MTB
v kategorii do 9 let, 1. místo v Závodech do
vrchu v Kraslicích, 1. místo v závodě
Chodovský bikemaraton, 3. místo v závodě
Chodovská
bike.
Je
všestranným
sportovcem, který v cyklistice začal závodit
v polovině roku 2017.
Markéta Rösslerová (Psina z.s.) obsadila se
psy Charliem a Menym 2. místo
v Krušnohorské padesátce (25 km
v kategorii ženy, canicross), obdržela titul
Master of dogdancing 1. stupně, vybojovala
3. místo v Šindel cupu, 1. místo v Kiwi
triatlonu, 3. místo na Sokolovském
čtvrtmaratonu Canicross Vránov, 1. místo
v Dogtreku okolo Kutné hory, 1. a 3. místo
v Siberian husky táboře – bikejöring, 1.
místo ve čtvrtmaratonu a půlmaratonu
kolem Meluzíny, 2. místo v seriálu Bahno
2017.
Michael Krmenčík (Obec Jindřichovice) je
českým
fotbalovým
útočníkem
a
reprezentantem,
pokračování na str. 11

Nejlepší sportovec Kraslicka
pokračování ze str. 10
v současné době hráčem FC Viktoria Plzeň.
Je králem střelců nejvyšší soutěže, prosadil
se i v pohárové Evropě. Na podzim 2017
měl excelentní formu, svými góly výrazně
držel Viktorii na prvním místě ligové tabulky
bez ztráty bodu, branky střílí i
v reprezentaci, kde je výraznou osobností.
Svoji fotbalovou kariéru začal v klubu SKF
Kraslice,
následně
nastupoval
za
mládežnické výběry Baníku Sokolov a
Viktorie Plzeň, prošel mládežnickými
reprezentacemi U18, U19, U20, U21.
V listopadu jej trenér Karel Jarolím
nominoval do A družstva ČR, debutoval
v domácím kvalifikačním utkání v pražské
Eden Aréně proti reprezentaci Norska a
střelil úvodní gól.
Lukáš Račko (SKI KLUB Bublava) obsadil
celkové 1. místo v kategorii U8
v Krušnohorském pohárku (v devíti
závodech osmkrát dojel na 1. místě),
dvakrát zvítězil ve Skitty Cupu v Německu,
v mezinárodních závodech s účastí dětí
z celé Evropy Kidstrophy v Rakousku obsadil
7. místo ve skicrossu a 3. místo
v obřím slalomu, zvítězil
v biatlonu kategorie U8 ve
Vogtalnd Spiele v Německu i
v
Letním
krušnohorském
pohárku v kategorii U10. Je
všestranným
sportovcem,
sportu se věnuje v průběhu
celého roku, svou školu SŠ, ZŠ a
MS Kraslice, Havlíčkova 1717
reprezentuje
při
různých
sportovních soutěžích.
Nataly Fischer
(TJ Horal
Stříbrná) obsadila 1. místo
v Krušnohorském pohárku (v
seriálu devíti závodů sedmkrát
zvítězila a dvakrát byla stříbrná),
3. místo v Karlovarském poháru
(seriál čtyř letních závodů), 1.
místo v závodech Bergmanncup
v Německu, v závodech Skitty
Cup v Německu vybojovala 1., 2.

a dvakrát i 3. místo, v cyklistickém Závodě
do vrchu Kraslice obsadila 3. místo,
v extrémním závodě Bahňák celkové 6.
místo, v kategorii dívek 2. místo, 1. místo
v Běhu kolem Domácího vrchu. Stala se
Talentem roku 2017 v celorepublikové
anketě vyhlášené ASS ČR. Sportu se věnuje
od 4 let, sportem číslo jedna je lyžování, ale
baví ji i jiné sporty, v nichž reprezentuje i
svou školu SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova
1717.
Družstvo mladších žáků ve složení Denis
Jankovic, Jan Bubla a Lukáš Köhler (TJ
Rotas Rotava – oddíl vzpírání) obsadilo 1.
místo na Velké ceně ve Švýcarsku a 2. místo
na Mistrovství ČR ve vzpírání.
Ing. Jan Šedlbauer (TJ Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) je dlouholetým trenérem mládeže
a předsedou oddílu vzpírání. Obsadil 2.
místo na Mistrovství světa master ve váze
105 kg+ a 2. místo na Světových hrách na
Novém Zélandu.
Družstvo juniorek ve složení Daniela
Zronková, Nikola Zronková, Michaela Malá
a Sabina Satlerová (TJ Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) vybojovalo titul Mistryň ČR

které se pravidelně zúčastňujeme. Děti si zde
mohou mimo jiné uplést i pomlázku.
Další akce, kterou pravidelně navštěvují všechny
školy v Kraslicích, je jarní výstava řemesel.
Na tuto akci se pečlivě připravujeme, letos paní
Začátek jara ve Veselé školičce učitelky s dětmi vyráběly květiny, motýly a vše co
k jaru patří.
Všichni se už těšíme na svátky jara, teplé počasí
Konečně nastává dlouho všemi očekávané jaro. a bohatou velikonoční pomlázku.
Jeho příchod si náležitě s dětmi užíváme.
Přejeme všem krásné velikonoční svátky.
Jako každý rok se v našem městě – Kraslicích
Děti a zaměstnanci MŠ U Elektrárny
pořádá výstava malovaných a zdobených kraslic,

MŠ
U Elektrárny

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. dubna 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Dubnové číslo vychází 10. dubna 2018 v
nákladu 370 ks, zdarma.

v kategorii juniorek.
Daniela Zronková (TJ
Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) je Mistryní ČR ve váze do 65 kg do
17 let, Mistryní ČR ve váze do 69 kg do 20
let, obsadila 2. a 3. místo ve váze do 63 kg
do 23 let na Mistrovství ČR ve vzpírání, je
reprezentantkou ČR a držitelkou českého
rekordu v trhu výkonem 62 kg.
Nikol Kabelková (TJ Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) obsadila 1. místo na Mistrovství ČR
ve vzpírání do 23 let, 1. místo na Mistrovství
ČR ve vzpírání v kategorii ženy, je vítězkou
několika velkých cen.
Denis Jankovic (TJ Rotas Rotava – oddíl
vzpírání) je Mistrem ČR v mladších žácích ve
váze do 62 kg, je držitelem českého rekordu
v trhu výkonem 61 kg, na medailových
pozicích se umístil na velkých cenách
v Rakousku, Polsku, Německu i Švýcarsku.
Všem oceněným sportovcům upřímně
gratuluji a do dalších let přeji hodně
sportovních i osobních úspěchů.
Ing. Iva Harapátová, předsedkyně komise

Zápis dětí
Zápis dětí do mateřských
škol proběhne

16. května 2018
od 10.00 h
do 12.00 h
Bližší informace
na webových stránkách
mateřských škol
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turnaj postoupili žáci a žákyně naší školy díky
svým výborným výkonům v okrskových a
okresních kolech. Konkurence byla veliká, a to i
vzhledem k tomu, že někteří protihráči byli o
poznání starší. V závěrečném hodnocení skončilo
družstvo chlapců na 3. místě a jejich výkon je
Kouzla a čáry v družině
Koho by kdy určitě příslibem do příštích ročníků. Družstvo
napadlo, že děvčat skončilo na celkovém 4. místě, ale toto
nás navštíví umístění bylo spíše dílem smůly, než nedostatku
bojovnosti a umu. Vždyť v semifinále prohrála
sám
kouzelnický děvčata až košem v poslední vteřině a v souboji
o 3. místo prohrála až v prodloužení. Všem
mistr
hráčům děkujeme za vzornou reprezentaci naší
p.Waldini.
školy a našeho města.
Jan Kuzebauch
Zábavná
kouzla a čáry
Jarní výstava
způsobily, že Letošní jarní výstava nesla název „Rej motýlů“.
jsme
se Skutečně se motýli jen hemžila.
celou hodinu smáli a nevycházeli z údivu, jak to I žáci naší školy se vyrobením motýlků na výstavě
ten pan kouzelník mohl jenom udělat ...
podíleli.
Kouzelnický mistr si dokonce vybral několik Přišli jsme se podívat, co krásného umí vyrobit
pomocníků z našich řad a my jsme mu děti ze všech školek a škol v Kraslicích. Na
samozřejmě rádi vypomohli.
výstavě jsme také obdivovali zručné ruce tvůrkyň
Děkujeme za veselé odpoledne, pane Waldini .
a tvůrců, kteří tu své výrobky vystavovali.
Lenka Michorová , vychovatelka ŠD V našem městě je spousta šikovných dětí i
Velikonoční návštěva v družební dospěláků.
Mgr. Janková Edita

ZŠ Kraslice
Dukelská 1122

škole v Plavně.

Ve středu 28. 3. 2018 se třídy 3. A a 3. B vydali
do Montessori školy v Plavně popřát hezké
Velikonoce. Vybaveni dobrou náladou, těšením
se a také dárky. Měli plné košíčky vlastnoručně
vyrobených zajíčků, malovaných vajíček a
upečených mazanců. Pomlázky nám upletli žáci
2. stupně s panem učitelem Kuzebauchem.

Tento zvyk v Německu neznají, a tak jsme jim
názorně předvedli, jak se s pomlázkou zachází.
My jsme na oplátku hledali v zahradě hnízda se
zajíčky a čokoládovými vajíčky. Naši žáci se
naučili německou říkanku a přání k Velikonocům.
Německé děti připravily divadelní
hru
s velikonočním námětem, do které se zapojili
všichni přítomní – diváci, hosté i účinkující.
Společně zpívali a tančili.
Naše spolupráce probíhá v rámci mezinárodního
projektu. Na rozloučenou jsme převzali dárky
k výuce matematiky a dalších předmětů, což je
také součástí našich vzájemných
setkání.
Velikonoční dopoledne se velmi vydařilo a nám
všem se líbilo.
Němečtí žáci nás navštíví v květnu na naší škole.
V rámci sportovního dne změříme tentokrát své
síly v různých sportovních
disciplínách. Na setkání se již
dnes velmi těšíme.
Mgr. Věra Kozumplíková, Mgr.
Jana Horvátová, Mgr. Markéta
Pokorná, Monika Kursová

Krajské kolo
v basketbale žáků a
žákyň 6. a 7. ročníků

V pondělí 12. a úterý 13. března
se v Sokolově uskutečnilo
krajské
kolo
soutěže
v basketbale základních škol
pro žáky 6. a 7.
ročníků. Na tento
12

samotných hasičů.
A co jsme se naučili? Že
oheň je dobrý sluha, ale
špatný pán. Mgr. Šárka Kuzebauchová
a Michaela Věchetová

SVĚT
OHNĚ

Dne
21.3.2018
jsme
se
třídou V.A
jeli
do
Karlových
Varů na Svět
bezpečí.
Rozdělili nás
do dvou skupin. Naše skupina šla do jeskyně,
která byla ve druhém patře budovy. V ní jsme si
povídali, jak bychom se měli zachovat, kdyby
hořelo. Když jsme sešli do přízemí, cítili jsme
kouř. Rychle jsme ucpali všechny díry, aby se
tam kouř nemohl dostat k nám. Terka zavolala
hasiče a řekla jim kdo je, kde je a co se stalo.
Nakonec jsme mohli z té místnosti odejít,
jenomže tam bylo všechno spálené a zničené.
Tento den se mi líbil a doufám, že tam ještě
pojedeme.
Lea Chouňová

Dne 21.3. jsme jeli do Karlových Varů a hasiči nás
prováděli celým dnem. Nejdříve jsme šli do
budovy, kde jsme si vysvětlovali, co je vlastně
oheň. Také jsme se snažili zachránit se před
kouřem, který vycházel z mezery pod dveřmi.
Zavolali jsme hasiče. Vysvětlovali jsme si, co
všechno může požár zničit a jakým způsobem jej
hasit. Potom došlo na svačinu. Po svačině jsme
šli do domku, který byl zakouřený. Málem jsme
z kouře neunikli, protože bylo velmi těžké se
Mimořádné události
nenadýchat. Nakonec jsme se všichni dostali
Jako v předchozích letech jsme i tento rok měli
v pořádku ven. Byl to jeden z nejlepších výletů
možnost opět navštívit Centrum zdraví a bezpečí
vůbec. Moc se mi to líbilo. Miroslav Vavřík
v Karlových Varech. Tentokrát na téma Svět
ohně. Hasiči Lukáš, Jirka,
Zdeněk nás postupně
provázeli
modelovými
situacemi při požáru. Volali
jsme na tísňovou linku,
zajišťovali se v místnosti
proti nebezpečnému kouři,
zkoumali příčinu požáru a
unikali z hořící místnosti
plné jedovatých zplodin.
Nejen praktická ukázka, ale
i užitečné rady nás
seznámily se správným
chováním v krizových
situacích
a
s
prací

