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lovo na úvod

Vážení spoluobčané,
také máte ten pocit, že čas letí
nejen neúprosně, ale především
rychle? Chtělo by se říci snad až: rychle
a zběsile. Mám pocit, že je to teprve
nedávno, co jsem psal svůj úvodník do
posledního čísla zpravodaje uplynulého
školního roku a je tu už čas pro úvodník
nový – tentokráte první prázdninový.
Rytmus všedních dnů se v těchto dnech
mění, možná zvolňuje - což ale
nevylučuje předchozí povzdech nad
tím, jak čas letí. Čas počítá minuty
úplně stejně jako v kteroukoliv jinou
roční dobu, to jen nám se může zdát,
že tempo letních dnů je poněkud
volnější. Možná je to tím, že ve spěchu
nevypravujeme ráno děti do školy,
odpoledne zase nespěcháme do
kroužků a večer nemusíme dohlížet na
to, zda mají vypracované své domácí
úlohy a mají naučenou básničku,
nechystáme svačiny ani pečlivě
nenařizujeme budíky, aby snad –
šmankote – nezaspaly do školy.
Zkrátka, toto všechno na ty dva sladké
letní prázdninové měsíce odpadá. Zdá
se, jakoby dny byly poněkud „ospalé“.
Koneckonců, všichni jsme tou dobou
takříkajíc „unaveni sluncem“ (pan
režisér Nikita Michalkov mi snad
promine, že jsem si jako příměr vypůjčil
název jeho skvělého filmu). Ačkoliv –
film k prázdninám jaksi také patří.
Nejen proto, že již po třiapadesáté
zahajuje prázdniny filmový festival a
návštěva letních „biásků také patří
k prázdninovému zpestření. Prázdniny
bývají vůbec nabité řadou nejen
filmových, ale rovněž i hudebních
festivalů. I v Kraslicích se jich
v následujících dvou měsících několik
odehraje. Sice nejsou ve znamení
červených koberců a záře reflektorů,
ale mají pro návštěvníky kouzlo
pohodové atmosféry, bezprostřednosti
a dobré nálady. Snad je to tím, že jsou
méně okázalé a bombastické.
A tak mi nezbývá než vám popřát – ať
už budete cestovat kamkoliv a
navštívíte cokoliv, abyste si zpět domů
dovezli jen ty nejlepší zážitky a nejhezčí
vzpomínky, které potěší, až nastanou
zase ty běžné pracovní dny s řadou
otravných nutností a povinností.
Roman Kotilínek, starosta města

zdarma

V cyklu chráněné
památky
v Kraslicích a
okolí se zastavme
i u těch „malých“ památek, které mají
také svoji historii a dokreslují kolorit
našeho města. Kousek od rozcestí na
Sněžnou směrem na Luby, stojí přímo u
silnice krásný kovaný kříž. Je to
pamětní kříž z pozdně barokní doby, na
kterém je patrně monogram G.K. a
letopočet 1778. Tento kříž byl zapsán
na seznam chráněných památek v roce
1963. Péčí města Kraslic a s podporou
Karlovarského Kraje byl tento kříž

Budovy bývalého kina a
technických služeb budou mít
nový kabát
V
dubnu
letošního roku
započaly práce
na
zateplení
budov bývalého
kina
a
technických
služeb.
Obě
investiční akce
jsou

spolufinancovány Evropskou unií, konkrétně
Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
Projekt „Zateplení administrativní budovy TSM
Kraslice“,
číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004167
řeší
zateplení obvodového zdiva certifikovaným

odborně
zrestaurován, a je
naděje, že zůstane i
v příštích dobách
krásnou památkou,
která je ozdobou
našeho kraje. Páter
Fořt by určitě dodal,
že je ten krásný kříž
nejenom
připomínkou
kultury, ale i víry
našich
předků.
Prostě život je někdy
kříž.
kontaktním zateplovacím systémem, zateplení
podstřešního prostoru, výměnu vrat a části oken.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí 5,04 mil
Kč., z toho dotace činí 40%, tj. 2,017 mil. Kč.
Projekt „Zateplení multifunkčního objektu,
Havlíčkova
1784,
Kraslice“,
číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005213 také řeší
zateplení obvodového zdiva certifikovaným
kontaktním zateplovacím systémem, zateplení
podstřešního a půdního prostoru a dále zateplení
stropní konstrukce v suterénu. Celkové způsobilé
výdaje projektu jsou 2,5 mil. Kč, z toho dotace
dosahuje 40%, tzn. cca 1 mil. Kč.
Cílem obou projektů je snížení konečně spotřeby
energie ve veřejných budovách a snížení emisí
skleníkových plynů

Prodloužení chodníku pro pěší
Wolkerova ulice, Kraslice – Etapa II.
Číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004812
Příjemce dotace: Město Kraslice
Na projekt obdrželo město dotaci z IROP
prostřednictvím komunitně vedeného místního

Informace
pro občany
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Napsali jste nám
Příště se podíváme do Kostelní, kde byly
rovněž péčí města krásně obnoveny smírčí
kříže. Pozveme si k tomu na pomoc pana
Kotěšovce, aby nám pomohl s historií tohoto
místa. Dostane se i na obnovu drobných
památek, které sice nejsou chráněné
zákonem, ale chrání je lidé se smyslem pro
krásu a historii.
Otakar Mika, místopředseda Spolku
přátel města Kraslic
rozvoje MAS Sokolovsko.
Stručný popis projektu:
V rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajícího
a výstavbě nového chodníku podél silnice
III/21046 v Kraslicích.
Ukončení fyzické realizace projektu je do 14. 9.
2018.
Cíle projektu: Cílem projektu je zvýšení
bezpečnosti dopravy a zlepšení bezbariérovosti
komunikací pro pěší v Kraslicích.
Výsledky projektu:
Výsledkem bude nově vybudovaný chodník
v základní šířce 1,5 m a v celkové délce 142 m
v Kraslicích v ulici Wolkerova.
Na projekt je poskytována finanční podpora
z Evropské unie.

Z jednání
orgánů města
V pořadí již 89. schůze rady města proběhla
06.06.2018 a projednávány byly mimo jiné tyto
body:
 schválení zveřejnění záměrů prodeje či
pronájmu majetku města
 projednání žádostí o pronájem či pacht
pozemků na základě již zveřejněných záměrů
 schválení výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby „Zpracování PD a inženýrská
činnosti pro stavbu „Rekonstrukce objektu
Dukelská čp. 199“ Kraslice
 vyhodnocení VZMR „Zvyšování efektivnosti
veřejné správy města Kraslice—II. kolo“
 vyřazení nepotřebného a neupotřebitelného
majetku—zápis z likvidační komise
 souhlas s posílením fondu investic u Základní
školy Kraslice, Dukelská 1122 ve výši 222 tis.
Kč k plánovanému nákupu vybavení školní
kuchyně
 projednání a schválení nabídky na zpracování
Změny č. 6 ÚP Kraslice společností KADLEC
K.K. NUSLE, spol. s r. o. za cenu 181,5 tis. Kč
včetně DPH
 projednání protokolu o otevírání, posouzení a
hodnocení nabídek na dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Kraslice—Dopravní
automobil pro JSDH Kraslice“ s tím, že jako
nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti
TECHSPORT s. r. o., Brno s nejnižší nabídkovou

cenou 740 tis. Kč bez DPH
 projednání informace o plánované výzvě v
rámci programu Regenerace veřejných
prostranství na sídlištích a schválení záměru
podání žádosti o dotaci v rámci výše
uvedeného projektu na akce „Revitalizace
sídliště Sever, Kraslice“ a „Výstavba
parkovacích ploch a propojovací komunikace,
ul. V Rovině, Kraslice“
 schválení zadávací dokumentace koncesního
řízení na budoucího provozovatele kanalizace
v rámci akce „Kraslice—rozšíření kanalizace III.
etapa“
Další schůze rady města proběhla dne 27.06. a
řešeny byly tyto záležitosti:
 schválení zveřejnění záměrů prodeje či
pronájmu pozemku
 projednání žádostí o pronájem či pacht
pozemku města na základě již zveřejněného
záměru
 schválení žádosti o skončení pronájmu
nebytového prostoru čp. 213 k 31.07.2018
 schválení žádosti o ukončení nájmu bytu č. 11
v čp. 1753 k 30.06.2018 a následné schválení
nového nájemce
 souhlas s prodloužením termínu dokončení
stavby „Kraslice—rekonstrukce komunikace
ul. Družstevní“ do 31.08.2018
 schválení výzvy k podání nabídky a zadávací
dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce na akci „I. etapa dostavby
školy, Dukelská ul.“
 projednání rozpočtových opatření
 souhlas s posílením fondu investic Základní
školy
Kraslice,
Dukelská 1122 o
částku 435 tis. Kč,
kdy 180 tis. Kč
bude použito na
úhradu
herních
prvků do zahrady
školní družiny, 48
tis. na pořízení
škrabky brambor,
57 tis. Kč na
pořízení traktoru
na
údržbu
travnatých ploch a
150 tis. Kč na
rekonstrukci bytu
školníka
 souhlas
s
použitím
fondu
investic
Městské
knihovny Kraslice v
celkové výši 154 tis.
Kč s tím, že 29 tis.
Kč bude použito na
rekonstrukci
jevištních tahů DK,
40 tis. Kč na opravu
omítek
na
podstavcích
pod
sochami u budovy
DK, 40 tis. Kč na
opravu omítky ve
vchodu do budovy
MK a 45 tis. Kč na
pořízení
serveru
pro MK
 vyřazení
nepotřebného
a
neupotřebitelného
majetku města
 jmenování
ředitelky Městské
knihovny Kraslice
 jmenování
ředitelky
Domu

dětí a mládeže Kraslice
 schválení záměru, aby
realizaci
vestavby—
modernizace nákladního výtahu u domu
kultury provedl odbor rozvoje a správy
majetku města
 žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města,
kdy subjektu GAFISI s. r. o. byla schválena
dotace ve výši 10 tis. Kč, Poliklinice Kraslice s.
r. o. 25 tis. Kč a Lince bezpečí 5 tis. Kč
 projednání protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky na akci „Zpracování projektové
dokumentace a inženýrská činnost pro stavbu
Rekonstrukce objektu Dukelská čp. 199,
Kraslice“ s tím, že jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka společnosti SUDOP Project
Plzeň a. s. s nabídkovou cenou 490 tis. Kč bez
DPH
 schválení plánu inventur na rok 2018 pro
město Kraslice.
Dne 20.06. proběhlo 37. zasedání zastupitelstva
města, na kterém zastupitelé projednali mimo
jiné tyto záležitosti:
 projednání informace o postupu zpracování
„Územní studie Kraslice—střed města“, o
výsledku konaného veřejného projednání, v
rámci kterého nebyly uplatněny žádné
námitky ani připomínky s tím, že zastupitelé
doporučili pořizovateli, kterým je odbor
územního plánování, stavebního úřadu a
památkové péče městského úřadu schválit
možnost využití Územní studie Kraslice—střed
města, varianty č. 2, tzv. nadčasové jako
podkladu pro rozhodování v území
 projednání žádostí o prodej pozemků a na
základě již zveřejněných záměrů schválení či
neschválení prodejů
 schválení návrhu na odkoupení pozemků ve
vlastnictví společnosti Topstick strojní vyšívání
spol. s r. o. o celkové výměře 3406 m2 s tím, že
by na daných pozemcích byly vybudovány
parkovací plochy v lokalitě sídliště—předměstí
 souhlas
se
zpracováním
projektové
dokumentace ve variantě B rekonstrukce
objektu čp. 1 nám. T. G. Masaryka na služby a
na bydlení
 schválení darovací smlouvy mezi městem
Kraslice jako obdarovaným a Sportovním
klubem Kraslice—fotbal, z. s. jako dárcem na
nemovitosti sloužící jako fotbalové hřiště
včetně zázemí
 schválení závěrečného účtu a účetní závěrky
města Kraslice za rok 2018
 schválení rozpočtových opatření
 vydání změny č. 3, 4 a 5 Územního plánu
Kraslice
 schválení Plánu rozvoje sportu v Kraslicích pro
roky 2018-2023 s tím, že se tento plán stane
nedílnou součástí Programu rozvoje města
Kraslice
 schválení poskytnutí dotace paní Naděždě
Ševčíkové ve výši 50 tis. Kč na vydání odborné
knihy o paličkované krajce
 schválení dotace subjektu Živé Sokolovsko, z.
s. ve výši 8 tis. Kč jako příspěvek na pořádání
druhého ročníku Krušnohorské padesátky
 schváleno bylo uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje v rámci programu
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí KK na nákup vozidla pro JSDH Kraslice
 souhlas s podáním písemné žádosti na převod
majetku ve vlastnictví SŽDC, a to stavby čp.
2019 na stav. pozemku parc. č. 958/2 (bývalá
nádražní restaurace) za cenu pozemku ve výši
45 tis. Kč
red
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Názor občana
Je smutné, že se ještě dnes musíme setkávat s
takovou lhostejností, až tupostí. Pro dnešního
inteligentního člověka by přece neměl být problém nechat svoji kočku vykastrovat, než znova
a znova vystavovat utrpení sotva zrozená koťata, která zabíjíte, někdy až drastickým způsobem, místo aby se mohla přitulit ke své matce.
Vykastrovaná kočka bude chytat myši stejně
jako dřív, je to její přirozenost. A na kastraci
přispívá město každému, kdo o to požádá.
Jsou lidé, kteří se o toulavé kočky, které někdo
vyhodil, starají, krmí je, protože je jim jich líto.
Je zde také v Krásné útulek „Konec toulání“, kde
najdou tyto kočky azyl, ale ten není nafukovací a
do nekonečna se to nedá zvládnout, ani fyzicky,
ani finančně, jen kvůli pohodlnosti stávajících
majitelů koček.
Dokažte, že jste rozumní.
Marie Zdebská, Kraslice

Napsali jste nám
Letní dny bez konce budou mít
pokračování, kniha vyjde na
podzim
Již letos na podzim se čtenáři dočkají
pokračování románu „Letní dny bez konce“.
Kraslický autor Milan Hloušek volně navazuje na
příběh, který teprve až v druhém díle vygraduje
do překvapivého finále. Novinkový titul ponese
název „Andělé usínají v New Yorku“, čímž dává
tušit, kam osud zavede hrdiny románu tentokrát.
„Rukopis je hotový a už prošel i editorskými
úpravami. Během léta dojde na finální korektury
a pak již nebrání tomu, aby text dostal knižní
podobu,“ přeje si autor Milan Hloušek. „Na
vydání druhého dílu se moc těším. Na podzim

Napsali jste nám
Něco málo o Kraslických
„Rybařících“
Při Místní organizaci
Českého
rybářského
svazu v Kraslicích pracuje
po obnovení od roku
2012 Kroužek malých
rybářů
a
ochránců
přírody. Náplní práce je
nejen získávat teoretické
a praktické dovednosti
z oblasti rybařiny, ale i
vypěstovat v dětech
vztah k přírodě jako
takové a naučit je přírodu i chránit.
Za uplynulých 5 let se v kroužku vystřídalo na tři
desítky dětí různého věku, některé odešly po
zjištění, že měly o kroužku jiné představy, jiné
proto, že odrostly školním lavicím a jsou na
školách středních a kroužek, který je v týdnu
odpoledne nestíhají z důvodů dojíždění, nicméně
je zde „zdravé jádro“ několika rybaříků, kteří
v kroužku pracují pravidelně a rádi.
V současné době má náš kroužek dvě
skupiny, jednak 14 dětí Kraslických a
4

MěÚ informuje

Registrační
číslo
projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004807
Celkové způsobilé výdaje projektu: 12,2 mil. Kč
Výše podpory z fondů Evropské unie: 63,75 %
Název příjemce podpory: Město Kraslice
Zahájení realizace projektu: květen 2018
Datum
plánovaného
ukončení
projektu: 31. 7.
2020
Popis projektu
V
rámci
projektu dojde
k
výstavbě

nových kanalizačních stok ve dvou lokalitách
města Kraslice. Jedná se o prodloužení
kanalizace Horní Předměstí a dále o vybudování
kanalizace v ul. Mánesova a ul. Luční. Všechny
řešené kanalizační stoky budou napojeny do
městské kanalizační soustavy ukončené
v městské ČOV v Kraslicích.
Cílem je snížení množství vypouštěného
znečištění do povrchových i podzemních vod.
Dílčím cílem je prodloužení kanalizací a zvýšení
počtu obyvatel napojených na splaškovou
kanalizaci se zajištěným čištěním v městské
čističce odpadních vod.
Výsledkem bude výstavba kanalizace v délce 1,4
km, počet nově připojených obyvatel na
zlepšené čištění odpadních vod min. 116, snížení
množství vypouštěného znečištění adekvátní
počtu nově připojených obyvatel.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí.
odbor RaSMM

oslavím čtyřicítku, takže novou knihou považuji
za dárek, kterým udělám radost nejen sobě, ale i
spoustě dalších lidí. Tedy alespoň doufám.“
A jaké vyprávění hodlá autor čtenářům
naservírovat? Hlavní linkou je dobrodružná cesta
mladé ženy napříč současnou Evropou. Cíl má
přitom jasný, vysvobodit svoji sestru z područí
násilnického manžela. Pro mladou Portugalku se
však plánovaná mise stane takřka nemožnou,
když se dozví, že trýznitel je obávaným bossem
českého podsvětí. Navíc sestru i s neteří drží na
neznámém místě v Praze.
„Kniha potěší nejen příznivce napínavého čtení,
ale i milovníky cestování. Příběh plný
neočekávaných zvratů se totiž proplétá žhavým
Španělskem, Portugalskem, dále pak českou
kotlinou, svéráznými Krušnými horami, aby
vrcholil daleko za oceánem ve městě, které niky
nespí,“ nastínil Hloušek. „Prozradit také mohu, že
druhý díl má oproti první knize svižnější tempo a
obsahuje více dramatických zvratů. Nový příběh
je o andělech, snech, touhách, cestě za
svobodou, taky o lásce i lidských neřestech.“

Knihu
„Andělé
usínají v New
Yorku“
opět
vydává pražské
nakladatelství
Krigl. K dostání
bude
při
autorských
čteních a také v
běžné distribuční
síti.
Se svojí románovou prvotinou navštívil Milan
Hloušek řadu měst. Se čtenáři se potkal v
rodných Kraslicích, dále v Sokolově, Karlových
Varech, Lokti a Rotavě. Během festivalu Literární
Františkovy Lázně 2017 knihu „Letní dny bez
konce“ slavnostně pokřtil Miloslav Stingl za účasti
Adama Chrousta, Pavla Kosatíka a dalších
významných hostů. Román nechyběl ani na
mezinárodním knižním veletrhu a literárním
festivalu Svět knihy Praha 2017, kde byl autorem
prezentován v samostatném stánku.
Milan Hloušek

Kraslice – rozšíření kanalizace
III. etapa

také 13 dětí z Rovné u Sokolova. Zde jsme byli
požádáni o záštitu pro tyto rybaříky naším
dlouholetým členem panem Tomášem Vimrem,
který v Rovné žije a panem starostou Rovné,
který poskytl k získávání praktických zkušeností
bezplatně místní rybníček. Děti z Kraslické
skupiny vedené panem Bohuslavem Tenglerem
pak využívají také bezplatně k praxi rybník na
Šindelové, poskytnutý Lesy ČR.
Práce kroužku je náročná nejen na čas, ale i na
finance, proto jsme rádi za každou pomoc ze
strany různých příznivců. Jedním z nich je i Město
Kraslice, jež nám na práci s mládeží poskytlo
Grant, který ušetří náš skromný rozpočet malé
organizace, finančně nás podporuje formou
dotace s fondu EVVO Karlovarský kraj, díky
němuž je možné uskutečnit i vícedenní
soustředění k získání praxe Tradičním patronem
je místní podnikatel-pekař p. Cetl, od něhož
máme na akce s dětmi vždy poskytnuto
sponzorsky pečivo a jako soukromá osoba
sponzoruje naše děti i p. Tomáš Fojtík, který je i
asistentem vedoucího kroužku proviantem ze
svého oboru- řeznickými a uzenářskými výrobky.
Díky těmto příznivcům mohou malí rybáři jet již
na „tradiční“ výše zmíněná soustředění. To
letošní jarní soustředění proběhlo ve dnech 4-8.
5. na Nechranické přehradě a zúčastnilo se jí 10
dětí ze skupiny Kraslice. Mimo jiné aktivity se
naše děti zapojily do i akce Severočeského
územního svazu-„Čištění Nechranické přehrady“.
V celkovém počtu 10 dětí a 6 dospělých

společnými
silami
vyčistili
břeh
v celkové
délce 3 km
a sesbírali
zde
18
pytlů
odpadků a
starou
lednici.
Podobnou
akci- úklid
našich
toků
hlavně v obydlených částech, tedy ve městě
Kraslice, ale i v okolních obcích máme v plánu
s našimi dětmi ve spolupráci s Městem Kraslice
uskutečnit během letních měsíců.
V závěru bychom chtěli ještě jednou poděkovat
všem subjektům i jednotlivcům, zejména
Městským úřadům v Kraslicích a Rovné a
Krajskému úřadu v Karlových Varech, ale i všem
jednotlivcům za pomoc, která pro nás mnoho
znamená a tak trochu vyzvat naše spoluobčany
k zapojení do očistné akce na tocích, jde přece o
to, aby místa, kde žijeme, trávíme spoustu času
byla upravená, čistá a mohli jsme se zde cítit
příjemně.
Václav Fojtík, hospodář MO ČRS Kraslice

Městská knihovna
Pasování v kraslické knihovně
Koncem června proběhlo v Městské knihovně
v Kraslicích pasování prvňáčků na čtenáře. Za
účasti mnoha rodičů a dalších hostů děti
předvedly, že už skutečně znají všechna písmena
a že už umí číst.
Děti
během
slavnostního
aktu
dostaly
knihu Bráchova
bota. Kniha je
věnována
z projektu Knížka
pro
prvňáčka
všem začínajícím
čtenářům.
Od
knihovny
pak
děti obdržely roční registraci zdarma. Mohou si
tak vyzkoušet, jaké to je, být opravdovým
čtenářem. Chtěla bych poděkovat pí. učitelce
Jankové, Paškové a Sokolové za milou spolupráci
na přípravě pasování. Přeji hezké prázdniny všem
dětem a budu se těšit na další příjemná setkání u
knížek v knihovně.
Marta Maštalířová

Napsali jste nám

Akce Vestičky na
ZŠ Kraslice
Opletalova

Každým rokem se u nás ve škole pořádá v květnu
akce Vestičky, která je zaměřena na bezpečnost
v automobilové dopravě. U dětí je velmi
oblíbená, protože si pod dohledem skutečných
16. června na zahradě Městské knihovny v policistů zahrají na jejich asistenty. Zastavují
Kraslicích
měli možnost příchozí diváci a
kolemjdoucí vidět nezvyklé přístřešky a postavy
ZŠ Kraslice
oblečené v nezvyklých oděvech. Ano, bylo to
Keltové (Kraslice) a středověcí šermíři ze skupiny
Opletalova 1121
SHŠ Z Drahšperka (Jesenice u Rakovníka).
V keltském ležení byl k vidění keltský rotační a kontrolují řidiče, zda mají v pořádku vůz i
mlýn a výstavka keramiky, nádobí, potřeb keltské osobní doklady. Řidiči jsou po počátečním
domácnosti, zbraní a tehdejších šperků. Poblíž překvapení také spokojeni, protože naše dětská
ležení hořel i malý oheň ve kterém se vařila v hlídka rozdává místo pokut mračouny a smajlíky.
keramické nádobě voda. Povídání a praktické Letos dostal mračouna pouze jeden řidič, který
ukázky byly určeny nejen pro rodiče, ale i pro nebyl připoután bezpečnostním pásem.
malé děti, které měly možnost vyzkoušet si mletí Za kolegyně i děti děkuji prap. Tomáši Martínkovi
obilí na mlýně i zrnotěrce z doby bronzové. za organizaci a trpělivost.
Mgr. Iva Sokolová
Nebylo jednoduché získat z obilného zrna mouku
na placky...
Gotičtí šermíři měli připraveny soutěže pro děti,
střelbu z luku a kuše. Zájemci mohli si vyzkoušet
na sobě tehdejší zbroj panoše nebo dokonce i
rytíře. V půli programu byla sehrána ve volném
podání i Balada o Oldřichovi a Boženě. Konec dne
byl ve znamení šprýmovné básně v podání
šermířů.
Děkujeme Městské knihovně v Kraslicích za
poskytnutí zázemí a prostor zahrady a Městu
Kraslice za poskytnutí grantu pro tuto akci.
Brunner B., Kraslice
Ovoce do škol

Dvě doby, od starověku ke
středověku

Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu
Ovoce do škol. Děti dostávají pravidelně ovoce či
zeleninu ke svačince, loni přibyly i mléčné
výrobky. Celá akce vrcholí v červnu, kdy paní
ředitelka objedná ochutnávkové koše plné
zdravých dobrot. Některé dětem chutnají, jiné ne
– ale mnoho z ovoce a zeleniny děti ochutnají
poprvé v životě. Letos mělo největší úspěch
granátové jablko a kokosová voda. Díky projektu
také mnoho dětí jí zeleninu a ovoce, která je pro
mnohé rodiny finančně nedostupná.
Mgr. Iva Sokolová

MŠ B. Němcové
Setkání s policistou
Ve čtvrtek 7.června 2018 jsme se s našimi dětmi
vydali na setkání s policistou obvodního oddělení
v Kraslicích, s inspektorem Davidem Šípošem,
které proběhlo na volném prostoru u Svatavské
cesty.
S panem policistou jsme se přivítali a hned jsme
mu ukázali, že i my jsme připraveni. Děti měly na
sobě vestičky s obrázky dopravních prostředků a
značek, u kterých předvedly jak dobře je znají.
Pak přišlo na řadu vyprávění pana policisty.
Ukázal nám předměty, které potřebují ke své
práci a předvedl, jak funguje vysílačka. Někteří
byli tak odvážní, že si vyzkoušeli, jaké je to mít na
rukách pouta.
Velké překvapení nastalo, když jsme si mohli
sednout na policejní čtyřkolku. Pan policista nás
nechal zatroubit, zapnout světla nebo si
vyzkoušet helmu.
Překvapení čekalo v kufru čtyřkolky-dárečky, jako
třeba pexeso s dopravními značkami nebo knížka
Policejní pohádky. Na závěr nám pan policista
Šípoš předvedl jízdu na čtyřkolce a troubením a
blikáním světel se s námi rozloučil.
Všichni
děkujeme
za
krásné
zážitky
s inspektorem Davidem Šípošem.
Děti a pedagogické pracovnice MŠ. B. Němcové

Mléko do škol
Jde o projekt, díky kterému naše děti dostávají
mléko v průběhu celého školního roku. Během
června jsme měli možnost ochutnat různé
mléčné výrobky a mléka, například mléka
s rozdílným obsahem tuku, ochucená mléka,
několik druhů sýrů a pomazánkových másel. To
se nám nepoštěstí každý den, děti byly nadšené,
vše chutnalo a nic nezbylo. Lenka Zandtová
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Úspěchy našich
žáků na
„Atletickém
čtyřboji žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami“
Ve dnech 13. a 14. června se v Karlových Varech
uskutečnilo ústřední kolo Atletického čtyřboje
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
soutěže, kterou zúčastnění znají pod názvem
SHM. Tohoto nejvyššího kola se účastní
medailisté jednotlivých krajských kol, vždy 3
chlapci a 3 dívky z každého kraje ČR.
Karlovarský kraj získal v letošním republikovém
kole své historicky nejlepší umístění především
díky výkonům a bodovým ziskům žáků ZŠ
Kraslice, Opletalova 1121.
Žák 7. ročníku Vojtěch Rigo zaběhl ve vytrvalostní
disciplíně běh na 1500 m suverénně nejlepší čas
5:05,58 min. Toto prvenství mu zajistilo v
celkovém součtu bodů ze všech disciplín 18
místo. Žákyně 8. ročníku Kateřina Goliášová
získala prvenství v běhu na 60 m časem 9,33 a
součtem bodů ze
všech disciplín si
zajistila 5. místo
v celkovém pořadí
bodového
hodnocení dívek ze
42 medailistek.
Oba se na soutěž
kvalifikovali svými
výkony z krajského
kola. Jedinečně a
medailově je nyní
zopakovali
a
přispěli
k
výraznému
bodovému
zisku

našeho kraje, který tak obsadil celkově 4. místo.
Republikovému kolu předcházelo dne 22. května
okresní kolo v Sokolově a krajské kolo konané
dne 29. května.
V okresním kole se naše škola umístila na
krásném druhém místě. Kateřina se umístila
s obrovským bodovým náskokem na prvním
místě a Vojta v kategorii chlapců vybojoval třetí
postupové místo. Sokolovský okres se v rámci
kraje umístil na prvním místě a pohár putoval do
naší školy díky ohromnému bodovému zisku
našich sportovců.
Mgr. Miroslav Hladký a Mgr. Martina Bečková

Požární poplach

ZŠ Kraslice
Opletalova 1121

V pondělí 11. června 2018 v 9 hodin byl ve škole
vyhlášen požární poplach. Po bleskové evakuaci
školy čekalo na žáky i pedagogy překvapení
v podobě zážitkové ukázky hasičské techniky,
kterou si pro nás připravil Hasičský záchranný
sbor Karlovarského kraje - stanice Kraslice. Žáci
byli seznámeni s vybavením záchranných vozidel,
vyzkoušeli si hašení proudnicí. Poté jim hasiči
ukázali hašení lafetou ze střechy záchranného
vozidla. Celá akce byla velice zdařilá. Chtěla bych
touto cestou poděkovat veliteli stanice panu Bc.
Základní
Petru Hamouzovi a celému týmu Hasičského
škola
Kraslice, ul. záchranného sboru Karlovarského kraje - stanice
Emilie Zborníková
Opletalova Kraslice.
spolupracuje

v
rámci
školní
družiny
Kamarádi s
Univerzitou
Jana Amose

Komenského Praha na projektu „Rozvoj
občanských kompetencí v oblasti bezpečnosti a
ochrany obyvatelstva u žáků ze socioekonomicky
znevýhodněného prostředí“ registrační číslo
CZ.02.3.61/0.0/16_012/0000610.
V
měsíci
červnu se konal 10. projektový týden na téma
„Požáry a jejich rizika“. Více informací o projektu
naleznete zde: http://robkobo.ujak.cz/.

No a na závěr tu máme Čarodějnický rej. Děti i
paní učitelky se proměnily v čaroděje a
čarodějnice. Hned ráno jsme vypili čarodějný
lektvar, který nám dal kouzelnou moc. Vyráběli
jsme košťata, plnili různé úkoly z čarodějnické
knihy. Soutěžili jsme a tančili. Kouzlili a
Duben v MŠ
samozřejmě létali na košťatech. Vždyť jen jeden
Chodíme na vycházky do přírody, pozorujeme den v roce slavíme svůj svátek. Kolektiv MŠ
změny v přírodě. Hrajeme různé pohybové hry a
Malování na chodník
využíváme i školní zahradu. Duben je měsícem
Děti ve školní družině využily pěkného jarního
počasí a malovaly na chodník. 1.oddělení mělo
téma blížících se čarodějnic a čarodějů.
2.oddělení mělo dvě témata – květiny a dopravní
prostředky. 3.oddělení spojilo malování na
chodník s projektovým týdnem a téma mělo záchranáři. Všichni si potom navzájem prohlédli
práce spolužáků.
Kolektiv ŠD

ZOO Klingenthal
V pátek 22.
června se žáci
speciálních tříd
ZŠ Kraslice, ul.
Opletalova
vydali na školní
výlet
do
Zoologické
zahrady
v Klingenthalu.
Počasí nám sice
moc nepřálo,
ale i tak byla
návštěva
Zoologické
zahrady příjemným zpestřením posledních dní
školního roku. Chtěla bych touto cestou
poděkovat maminkám Blance Peškové a Erice
Fišerové za účast na akci.
Emilie Zborníková

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

bezpečnosti, proto chodíme s dětmi do města,
učíme se, jak správně přecházet silnici po
přechodu pro chodce i dopravní značky. Správně
pojmenovávat dopravní prostředky. Co je to
semafor a co jaká barva na něm znamená. Na
školním hřišti jezdíme na koloběžkách. Formou
hry se učíme, co má mít plně vybavené kolo a že
bez helmy se na kolo nesmí.
10. dubna jsme byli na divadelním představení
Vodník Česílko v Kulturním domě v Kraslicích.
Pohádka se dětem velice líbila a s napětím
sledovaly, jak vše dopadne. No a jak už to v
pohádkách bývá, vše dobře dopadlo a vodník si
vzal vílu Aničku.
V dubnu proběhl i výchovný koncert v sále ZUŠ.
Žáci nám zazpívali krásné písničky, hráli na
hudební nástroje, klavír, housle, akordeon, flétny
a klarinet. Nejprve jednotlivě a na závěr jako
orchestr. Také už víme, co jsou žesťové nástroje,
drnkací a smyčcové. Už teď se těšíme
na
další koncert dětí ze ZUŠ.
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Novinky ve školním zookoutku
Protože
laboratorní
potkani
patří
k nejoblíbenějším mazlíčkům našich dětí, jejich
počet ve školním zookoutku se poněkud rozšířil.
K oblíbené Mausí přibyla rezavá kamarádka Mia
a černý fešák Miki. Jelikož jsme Miu a Mikiho
nestihli včas oddělit, přivedli na svět 13 krásných

miminek. Pro některé jsme našli přívětivé
domovy (většinou u našich žáků) a zbylí 3 jsou
zatím u nás. Jedním z nich je Happy, kterého si
určitě necháme, protože jsme mu ještě jako
slepému zachránili život. Náš úžasný pan školník
Jaromír L. ho dlátem doslova vysekal z otvoru po
suku v dřevěném domečku, kde uvízl. Ti ostatní
stále čekají na své nové majitele.
Náš Miki však po oddělení od Mii začal být velmi
agresivní. Kousal děti a to zvířátka v zookoutku
prostě nesmí. Museli jsme se tedy rozhodnout,
co dál. Možností moc nebylo, a tak jsme oslovili
našeho pana veterináře MVDr. Michala
Houtkeho a požádali ho, zda by Mikiho
nevykastroval. A protože nám nikdy nic
neodmítne, i tentokrát bez váhání přijel a zákrok
za asistence dětí provedl. Miki vše zvládl na
výbornou, i když se mu po narkóze moc nechtělo
vstávat. Už je hodný a postupně ho zvykáme na
dětské ručky, hlazení a chování.
Pan doktor zároveň prohlédl další obyvatele naší
malé zoo – Mausínku, 2 nové činčilí kluky Rudlu a
Šmudlu, také želváka Edýho a na jedno oko
slepého králíčka Blondýna. Jeho návštěva byla
pro malé milovníky zvířat opět velice přínosná.
Pane doktore, moc děkujeme za péči, kterou
věnujete našim zvířátkům i nám.
Ing. I. Germušková

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Exkurze ve firmě Amati –Denak, s.
r. o. v rámci projektu InduCult 2.0
V druhé polovině měsíce března se žáci naší školy
byli podívat v rámci projektu InduCult 2.0
v kraslické firmě Amati Denak. Exkurze se
účastnily 6. a 7. třídy se svými třídními učiteli a
panem Donovalem, vedoucím mistrem na naší
škole.
Pracovníci paní Krištůfková a pan Kropp provedli
žáky celou firmou a seznámili je s výrobou
dechových hudebních nástrojů. Exkurze začala
seznámením s přípravou materiálu, a to jak
korpusových částí nástrojů, tak i strojiv. Žáky
velmi zaujala část, kde se prováděly rytecké
práce, které si i vyzkoušeli. V expedici žáky
překvapila skutečnost, do kterých částí světa se
nástroje z Kraslic vyvážejí. V oddělení expedice si
žáci také všimli vyvěšených plakátů současných
hudebníků a populárních kapel, které hrají na
nástroje vyrobené v Amati. Znali například
skupinu Kryštof a jazzového hudebníka
slovenského původu Laca Déczi.
Exkurze byla zakončena prohlídkou vystavených
nástrojů firmy, kde je kromě jiného vystavena
největší tuba na světě.
Vřelý dík patří všem zaměstnancům firmy za
vstřícný přístup k žákům.
Ing. Z. Krsička

Divadelní představení „Potkala
jsem ježka“
Písničkové pásmo o zvířatech z celého světa nám
předvedla umělkyně Dana Pechánková. Rytmické
a vtipné písničky doprovázely program, ve
kterém jsme cestovali po celém světě. V kufru
jsme hledali zvířata a během putování po velké
nástěnné látkové mapě je správně zařadili na
světadíl. Nechyběl tanec, fotbal i malá rozcvička.
Na závěr si školáci mohli vyzkoušet práci zvukaře,
to pro ně bylo velice poučné a zajímavé.
M. Némethová

Návštěva hasičské stanice

které je umístěné na střeše hasičského auta. To
bylo vody a deště! Nakonec nechali vyhlásit
cvičný poplach, při kterém se musejí během 2
minut obléci a vyjet ze stanice. Po návratu do
školy jsme pánům hasičům namalovali krásné
obrázky. Návštěva byla velmi zajímavá, všem se
nám líbila. Uvědomili jsme si, jak moc je jejich
práce důležitá a kde všude je jich zapotřebí.
Děkujeme!
Mgr. A. Baníková

Projekt Kreativní partnerství v 7. A
V září jsme začali společně s umělcem Janem
Příhodou a žáky pracovat v projektu, ve kterém
jsem si dala za úkol vytvořit s dětmi kroniku
našeho malého města a seznámit své žáky s
pojmem obživa. Postupně jsme sbírali materiál
pro naši kroniku. Informace jsme měli z knih, ale i
z vlastních prožitků během několika výletů. Byli
jsme například v muzeu v nedalekém
Klingenthalu, v Českém rozhlase v Karlových
Varech nebo v naší městské knihovně. Navštívili
jsme také vánoční výstavu, kde jsme mohli
sledovat řemeslné výtvory našich spoluobčanů i
německých sousedů. Nasbírané informace jsme
kreativně umístili do kroniky. Výsledek našeho
snažení jsme předvedli v polovině dubna také
rodičům, kteří nám kroniku pochválili. Díky této
práci jsou žáci schopni vyprávět o obživě
obyvatel v této oblasti. Kroniku nyní vystavíme v
knihovně. Na její tvorbě se podíleli všichni žáci, a
tak se podařilo vylepšit vztahy mezi jednotlivými
žáky a co je důležité, kronika se dětem líbí a
mnozí z nich opět našli cestu ke knihám
Mgr. Monika Bladská

Kreativní partnerství ve 4.A
V září školního roku 2017/18 se žáci 4.A začali
podílet na projektu Kreativní partnerství, který
trval téměř celý školní rok. Cílem projektu bylo
nejen učit se matematiku a český jazyk „jinak“,
ale také poznat se lépe mezi sebou, zjistit o sobě
i druhých nové informace, sblížit se a umět
spolupracovat.
Žáci pracovali vždy zhruba jednou za 14 dní
v pětihodinových blocích. V měsíci říjnu se navíc
zúčastnili výjezdu do Prahy, kde kromě památek
navštívili divadlo Ponec. O tomto vydařeném
výletu jsem již psala.
V průběhu projektu se žáci seznámili se třemi
umělci: s designérkou tvořili loutky, s hercem
pracovali na scénářích a s grafičkou tvořili
animované filmy. Filmy byly volně inspirované
příběhem Na výletě s vydrou. Pokaždé byly
kromě aktivit zaměřených na přípravu filmů
připraveny také různé slovní úlohy nebo
pravopisná cvičení, týkající se rovněž příběhu
vydry Vodomilky a Lucinky.
Tři skupiny nakonec zpracovaly na téma vodní
pohádky krátké animované filmy, které byly
v pondělí 21. 5. 2018 promítnuty i s krátkým
průvodním slovem na závěrečné prezentaci.
Diváky byli žáci, paní učitelky a asistenti ze 4.B,
5.A a 5.B. Všechny filmy měly velký úspěch a děti
si zasloužily potlesk a uznání za celoroční práci.
Za 4. A Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Po
nedávné
návštěvě
hasičů
v naší třídě
jsme
provedli
výměnný
pobyt
a
navštívili
přímo naši
hasičskou
stanici v Kraslicích. Byla nám věnována pozornost
hned několika hasičů, ukázali nám své vozy,
vysvětlili, k čemu slouží jednotlivé nástroje,
vyzkoušeli jsme si hašení za pomoci hadice, která
Květen v MŠ
má pod plným tlakem vody opravdu sílu. Velikou 10. května jsme na školním hřišti přivítali pana
radost dětem udělali, když pustili vodní dělo, policistu. Pověděli jsme si o bezpečnosti a také,

že nemáme hovořit s
cizími lidmi, nic si od nich
nebrat a už vůbec s nimi
někam chodit. Děti se
také seznámily s vybavením policisty. Velký
zájem vzbudila také policejní čtyřkolka, kterou si
mohly děti pod dohledem pana policisty
prohlédnout, posadit se a vyzkoušet „houkačku“.
Naši školku navštívil také hasičský sbor. Děti pod
jejich vedením prožily dopoledne plné důležitých
informací, zajímavostí, vyzkoušely si evakuaci,
byly poučeny, jak se chovat v různých situacích a
jak správně zacházet s ohněm. Také jsme si
prohlédli hasičská auta a vybavení. Pan velitel
nám na rozloučenou „zahoukal“.
V květnu proběhl zápis dětí do MŠ. Děti se
seznámily s prostředím naší školky a pohrály si v
herně i na hřišti.
Ke Dni maminek se v naší třídě Sluníček sešly
maminky, pro které jsme připravili besídku. Děti
předvedly krásné vystoupení, maminkám
zarecitovaly básničky, zazpívaly písničky, zahrály
pohádku O perníkové chaloupce a zatancovaly
taneček. V neposlední řadě je odměnily
dárečkem, který samy vyrobily, a pusinkou z
lásky.
Také k nám přišli paní učitelka a pan učitel ze
Základní umělecké školy v Kraslicích na nábor
dětí. Povídali jsme si o hudebních nástrojích,
zazpívali si i vytleskávali své jméno.
Kolektiv MŠ

Kreativní partnerství v 5.A
Projekt Kreativní partnerství nás provázel celým
školním rokem. Naším hlavním tématem byla
pověst o praotci Čechovi. Byli jsme plni
očekávání toho, co nás čeká. V prvních týdnech
projektu bylo naším cílem spolu s umělkyní
Alenou vyrobit loutky. Věřím, že se nám povedly
nad očekávání. Dále nás začal navštěvovat
loutkoherec Dominik. S ním jsme hráli různé hry,
scénky, učili se s loutkami manipulovat a
prováděli artikulační cvičení. V poslední fázi nás
čekalo to nejtěžší, avšak i nejpříjemnější - dát
tomu všemu finální podobu. Za pomoci
umělkyně Julie vznikla pravá filmová studia - psali
jsme scénáře, vyráběli pozadí a kulisy pro
natáčení, tvořili loga, nahrávali zvuky, pořizovali
jsme obrovské množství fotek. Díky Julii se nám
podařilo natočit krátké animované filmy. To nás
bavilo úplně nejvíc.
Úplnou třešničkou na
pomyslném dortu byla prezentace naší tvorby
před kamarády ze čtvrtých tříd a z 5. B.
Mgr. L. Křížová

Petanque

V úterý 22.května 2018 se družstvo chlapců a
děvčat prvního stupně naší školy zúčastnilo
okresního kola v netradiční hře petanque, která
se každoročně koná v Královském Poříčí.
Děvčata měla trochu více štěstí a obsadila šesté
místo. O pěkné umístění se zasloužily tyto
závodnice: Nataly Fischer, Amélie Vopičková,
Alena Račková, Šárka Verešová, Rozália
Germušková, Kristýna Divišová a Natálie
Kadlecová. Chlapci, jmenovitě František Miko,
Hubert Farkaš, Matěj Hamouz, Radim Holeš,
Jakub Staněk a Jakub Pouzar, obsadili osmé
místo.
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Výnos sbírky „Na
pomoc obnovy
domovů obyvatel
Středního a Blízkého východu“
představoval dne 15.04. částku 2.205,-- Kč – díky za
tuto formu pomoci. Je to jedna z možností, jak své
svědomí trochu uklidnit (když vidíme zoufalé lidi,
kteří vydávají velké množství peněz na svou cestu
„do ráje západní Evropy“, kdy tyhle peníze končí
v kapsách zločinných gangů převaděčů, kdy tento
druh lidí parazituje na neštěstí druhých, utíkajících
před smrtí atd.). Co jde přes naše biskupství se
zaručeně dostává k těm, kteří to potřebují!

Zpětný pohled na naší vikariátní pouť
Do malého autobusu se postupně „naskládalo“ 21
poutníků, tentokrát i z Oloví. Kromě toho nás, co
jsme dorazili auty, bylo požehnaně. Díky za účast.
Měl jsem pro každého z vás připravený krásný
obrázek P. Marie, která „rozvazuje uzly“ – tzn.
zamotané situace, které se i v našem životě objevují.
Originál obrazu je na poutním místě v blízkosti
německého Augsburgu, kde Martin Luther vyvěsil
své teze na dveře katedrály. Ty se staly základem
německého protestantizmu. I tento UZEL=rozkol, je
možné rozvázat za pomoci Matky Boží. Vím, že jste
obrázek nedostali všichni, ale i ti, co s námi na
Chlumu nebyli, jej v nejbližší době dostanou. Kéž
bychom si tuto modlitbu zamilovali nejen v měsíci
květnu, ale i po celý rok. Je to zamilovaná modlitba
papeže Francesca. Přijměte ji i ode mne a po
desátku růžence ji říkejte i srdcem! Maria, pomoz!
Jak nám při cestě od studánky na Chlumu sdělil P.
Řehoř, premonstrátský správce kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mariánských Lázních: Turecký sultán
se nebál křesťanských vojsk, ale starce v Římě! Jím
byl papež Pius V. (dominikán), který pro celou církev
doporučil mocnou modlitbu růžence. S pomocí P.
Marie byla tehdy Evropa uchráněna před islamizací!
Byl jsem požádán, abych jako „hostitelský
sokolovský vikář“ napsal do diecézního Zpravodaje
něco o naší společné pouti na Chlum sv. Maří. Jaké
bylo poučení z této akce dvou sousedních vikariátů?
O vše jsme se pokusili bratrsky rozdělit! Projekci
Cesty světla (obdoba křížové cesty pro dobu
velikonoční) zařídil vikář Piotr; k tomu na kytary
doprovázeli vikář Peter a P.Petr z Chodova. Též o
krátkou úvahu před každým „zastavením“ jsme se
jako bratři rozdělili (SO+CH). Ve zpovědnici
„úřadoval“ P.Janeček z Fr. Lázní, občerstvení
dirigoval místní P. Milan. Svěcení pramene u
studánky brilantně zvládl P. Řehoř z Mar. Lázní; na
cestě zpět nás doprovázely hlasy 5-ti předříkávačů
z řad věřících (desátky z tajemství Světla) a krátké
úvahy pěti kněží. Generální vikář pro KK mons. Jiří
nás při koncelebrované mši sv. překvapil nejen
krátkým, věcným kázáním, ale i zpěvem. Nikdo
neusnul! Dalším pozitivním zážitkem bylo letní teplo
(pokaždé o našich poutích 8. května byla vždy
zima). Díky za účast! Panna Maria Chlumská se jistě
v tento den radovala – jednou se to od ní dozvíme!
Věřím, že i návrat domů proběhl hladce, že nám u
srdce bylo sladce.

Noc kostelů proběhla letos 25.5. v kostele
Nanebevzetí Panny Marie na Bublavě.
Po vycházce do okolí s průvodci Tomášem Rundem
a Petrem Rojíkem (5 km horským terénem na
Aschberg) a příjezdu zvláštního autobusu z Rotavy a
Kraslic byl otevřen kostel za zvuků varhanní znělky
(P.R). Následovalo přivítání ze strany organizátorů,
farnosti a obce, představení Noci kostelů a
programu (Igor Jirsík, P.P. Fořt, Petr Rojík).
Komentovaná prohlídka kostela vč. betlému, kůru,
varhan, věže a zvonů (P.P.Fořt, Pavel Rund, Josef
Babka, Petr Rojík, aj.), souvislý blok hudby, zpěvu a
duchovního slova, promítání o Bublavě – to vše
přispělo ke zvláštní atmosféře. Před kostelem byl
v provozu stánek s občerstvením od Penzionu
Bublava, u vchodu stolek s propagačními předměty
(OÚ Bublava, biskupství plzeňské). Každý si mohl
tuto věc orazítkovat původním razítkem bublavské
farnosti.
Všem se jistě zapsalo do paměti vystoupení dětí se
ZUŠ Kraslice a 12 kytar, které ladily a s nimi i hbité
prstíky. Každý z účinkujících přidal do
svého vystoupení i kus srdce – a my
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posluchači jsme vše i srdcem přijali. Do prostředí
„NOCI“ se jako úžasná ukázala vzpomínka na
+Borise Jirsíka ze Stříbrné, kde byl dlouholetým a
nejdéle sloužícím starostou na Kraslicku! Byla plná
světla.
Je dobré se aspoň na chvíli podívat do dálky, do
budoucnosti, a pak se vrátit obohacený do
přítomnosti. V obojím nás chce provázet Bůh, který
nám dal nejen krásu přírody, talent v umění, jak
přednést slovo, zazpívat melodii či ji zahrát nebo i
doprovodit. A z pestrosti, která nám byla v tento
pátek nabídnuta, se radovali všichni: jak účinkující,
tak posluchači. Bylo nás hodně, bylo nám dobře.
Dobré dílo se podařilo! A k tomu pestrá nabídka
upomínek, které si mnozí vzali domů.
Takže: po
pohledu do času budoucího z Aschbergu, po
pohledu do současnosti přibyl i pohled do minulosti
díky starým fotografiím a výkladu ing. Pavla Runda.
Ještě jednou díky všem!

25 let plzeňské diecéze
30. května, v den Plzeňské Madony, se v plzeňské
katedrále uskutečnilo zahájení těchto oslav. V rámci
oslav proběhne během roku putovní program po
farnostech diecéze. Po 7 dní bude v hlavním kostele
farnosti vystaven Obraz Madony spolu s ostatky sv.
Bartoloměje ap., který je patronem katedrály (ale i
kostela v Přebuzi). Bude to právě naše kraslická
farnost, která tyto zrestaurované ostatky nabídla!
Naši farníci se s nimi v předstihu seznámili. Zároveň
jsou ve všech farnostech čteny 2 až 3 přímluvy, které
každá farnost dodala na Biskupství. Za naši farnost
byly navrženy tyto přímluvy: 1. Pane, požehnej
setkávání dětí na kraslické faře, naplň jejich srdce
radostí i touhou po poznání Krista. 2. Pane,
požehnej i nadále našim aktivitám s německými
rodáky, stav ty mosty a nás použij jako své nástroje.
Prosíme tě, vyslyš nás!

OPRAVY - ten, kdo má víru, nestačí se divit!
Oslovil jsem Josefa Plauba, který se svou firmou
opravuje
fasádu
kostela
sv.
Martina
v Jindřichovicích, zda by na Bublavě v kostele
nezazdil okno (již druhé – protilehlé pod věží) a
neopravil předsíň, kde opadala omítka. Vše mělo
být hotové do 25.5.2018 na Noc kostelů. Zprvu nic,
pak se v pondělí 14.05. ozval Pepa; ozvalo se i
zemětřesení! V úterý postavili lešení, ihned zazdili
okno, pak vše nahodili omítkou, též nabílili, stejné
to bylo i s předsíní! Práce to byla kvapná, protože
zároveň štukovali další část fasády v Jindřichovicích.
I zde je hotovo! Krásný pohled na severní stranu
této perly po stavební stránce! Zbývá ještě oprava
fasády kněžiště! I toto se s pomocí Boží, šikovnosti
firmy Plaub, velkorysosti sponzora Viktora, VTE
Stará, OÚ Jindřichovice i Min.kultury (ORP3) podaří!
Ve všem nám v tom všem žehná Bůh za přímluvy
Panny Marie (Bublava) a sv.Martina (Jindřichovice).
A cena je též dobrá: 17.000 Kč za zazdění okna (10
tis. dotace Obce Bublava + 7 tis. dárce Petr V.
z Bublavy). 9.730 Kč za opravu předsíně (dárce
Peter). Nyní ještě zpět ke kostelu sv. Martina:
konečná suma za opravu fasády 2.etapy je
338.219Kč + 34.564Kč za krytinu pilíře = 372.783 Kč.
V těchto dnech se nám opět splnila 2 přání:
v kostele sv. Josefa v Krásné Lípě je kovová mříž u
bočního vchodu díky firmě Smolík z Lokte. Cena:
18.000 Kč. Tak málo? Inu proto, že jsme 2 křídla
darovali z kostela Božího Těla v Kraslicích. Zde již
nebyla nutná, vždyť zde máme alarm. Co nevidět
bude i tento kostel větrán za pomoci novomanželů
Klimešových bydlících hned naproti kostelu. Sem
bych zavezl všechny žadatele o zdanění církevních
restitucí! Aby viděli ovoce své likvidace církve
duchovní i hmotné! Druhé splněné přání? V sakristii
kostela sv. Jiljí v Kostelní je krásně upravená a
natřená kredenční skříň díky firmě Vopat z Kraslic.
Cena 21.901 Kč. Nyní ještě zbývá přehradit tuto
sakristii závěsem a oddělit tak prostor přípravy na
bohoslužby od dílny, která slouží k uložení nářadí a
uklidit, dát vše na své místo. Pomohou manželé
Švecovi a Miloš.

Tohle bych nikdy nevěřil, že se může stát!
Již dříve se tu a tam za mých 25 let služby stalo, že
otevřené hlavní dveře kvůli větrání se mohou stát
zástěnou pro WC! Ale co je moc, to je moc!
V poslední době se stalo několikrát, že si za

Římskokatolická
farnost
otevřená křídla „někdo“ došel nejen na malou, ale i
na velkou potřebu. Jako by nestačilo, že lidé
v Kraslicích na kostel „kálí“; nyní se to stává
skutečností navzdory veřejným záchodkům po levé
straně této svatyně. A že jim nevadí ani kamerový
systém? Až se video objeví na internetu, bude to
zajímavé. Hned se náš krásný kostel stane středem
zájmu – nebo to budou výše vzpomenutí „aktéři“?
Když ostuda, tak ať stojí za to. I negativní reklama je
reklama.

I TOHLE JE POMOC NAŠÍ FARNOSTI
větrání našich kostelů. Umíme si představit, co
všechno to obnáší? Jakmile je trochu pěkné počasí,
pak se do naší krásné přírody vydává stále více
turistů ať už z tohoto kraje či odjinud. Jezdí na kole,
používají hole (nordic walking). Je-li otevřený kostel
či kaple někde na trase, pak je šance, že se zajdou
podívat a prožijí klid božího domu. Pro Katku ve
Stříbrné,
Aničku
v Kraslicích,
Miloše
v Jindřichovicích, Míru v Kostelní, Elišku na faře
v Oloví, Anežku v Rotavě, Josefa na Bublavě či
dalšího Josefa na Sněžné, Martina (starostu) či
Gerberovi v Přebuzi je to služba navíc. Jistě mají u
našeho Pána a Boha velké PLUS! Přejeme vytrvalost
při otevírání i zavírání: je to obdoba služby sv. Petra
a klíčnice nebes Panny Marie. Ti nahoře jmenovaní
dostanou u nebeské brány určitě přede mnou
přednost! Ale s tím, jako kněz musím počítat. Snad
i mne tam vezmou!
P.pf

Prázdniny začínají ……
S posledním červnem se před školáky otevře brána
léta dokořán. Na široké jezero volných dnů vypluje
lodička dětské dychtivosti. Prázdniny! To je snad
nejkrásnější dárek pro všechny školáky. Začátek
všech dobrodružství, která dětská fantazie hýčká
snad po celý školní rok. Rok. Pouhá tři písmena tvoří
v češtině označení doby, kterou určujeme jako
jednotku běhu času. Jenomže není rok jediný,
s pravidelným lednovým začátkem a důmyslně
rozdělený do dvou měsíců. Za kalendářním rokem
stojí rok astronomický, jiné fáze má rok zemědělský
a své zvláštnosti má rok školní, s opravou dvou
prázdninových měsíců. A takhle umí čarovat jenom
škola, která od 1. července do konce srpna zůstává
pro školáky uzavřena. Pro ně se stává prázdninový
čas jakousi kouzelnou krabičkou, do níž kluci a holky
uloží hry, radost, zpěv u táboráků, sportování,
probuzená přátelství i poklady nových setkání.
S posledním červnovým dnem přijde pro školáky
den D. Den, kdy dostanou vysvědčení. Bude dobré,
špatné či překvapivé? V některých domácnostech
bude atmosféra rodinných krbů připomínat
současné počasí. Větrno, plačtivo, bouřlivo,
slunečno – to podle toho, jaké vysvědčení předloží
školáci svým rodičům k nahlédnutí. A podle toho,
jaký bude ten vysvědčovací rituál, zabarví se
kahánek toho dne radostí, lítostí, údivem, nebo
i nějakým pohlavkem či domluvou. Prázdniny jsou
tím nejkrásnějším dárkem za vysvědčení. Jenom my
starší víme, že radostné prázdninové dny, jejich
tajemství i dětské lásky se už nikdy nevrátí.
Popřejme tedy dětem hezké prožití prázdnin a
načerpání nových sil do příštího školního roku. JV

Naše společné akce v nejbližší době
29.07. ne Sněžná 10:30 Pouť sv. Jakuba st. Č/N
(jediná mše sv. v celé farnosti)
05.08. ne Liboc 11:00
Pouť, posvěcení chrám
18.08. so Bublava 10:30
Pouť Nanebevzetí
P. Marie
25.08. so Přebuz 14:00
Pouť sv. Bartoloměje
Na všechna setkání jste srdečně zváni!

Reporty ze
zápasů „A“ týmu
V závěru nervy, ale
přesto další vítězství !
TJ Jáchymov : SK
Kraslice-fotbal – 2:3
(0:2)
3.6.2018
V dalším kole jsme zajížděli do Jáchymova, kde je
to vždycky docela řežba. Tento zápas nevyjímaje.
Začátek utkání měli lepší domácí. Drželi více
balon, ale ke Svobodově brance se dostávali jen
sporadicky. Postupně se hra vyrovnávala a ve 22
minutě jsme šli šťastnou ranou do vedení.
Procházka Leon rozehrával od půlící čáry faul,
nakopl balon do pokutového území domácích,
brankář Ulaga neodhadl letící míč a po odrazu ho
ta kulatá meruna přeskočila a skončila v síti. O
minutu později to bylo ještě lepší. Müller vyslal
krásnou přihrávkou Dočkala do samostatného
úniku T.Dočkala a ten brankáře prostřelil – 0:2.
Domácí do konce půle ještě zahrozili pár centry a
střelami ze střední vzdálenosti, ale Svobodu příliš
neohrozili.
Vstup do druhého dějství jsme měli excelentní.
Šalda zatáhl balon, narazil si s Lomozem a zpoza
šestnáctky vystřelil. Jeho střelu brankář pouze
vyrazil a dobíhající Štěpánek (který byl na hřišti
tak 30 sekund) dopravil míč do sítě. Od tohoto
gólu probíhala hra celkem v poklidu. My jsme
s přehledem drželi domácí daleko od naší branky
a to nám stačilo. Bohužel jsme v 66 minutě
dostali smolný gól. Přímý volný kop z dálky
Svoboda vyrazil nad sebe. Bohužel míč mu pak
zmizel trochu ve slunci a domácí útočník celkem
snadno dopravil míč do sítě. Tento gól domácí
nakopl a začali kousat. My jsme však vyráželi
k rychlým brejkům, avšak žádná z velmi
nadějných šancí se neujala. A tak domácí 2
minuty před koncem dokázali snížit na rozdíl
jediné branky. Po rohu na zadní tyč se prosadil
hlavičkou Lešťan. Naštěstí to bylo ze strany
domácích vše a my tak mohli slavit další a to
velmi cenné vítězství.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Dočkal R., Šalda – Seidl , Procházka T. ©, Doboš
(46´Šťěpánek) – Müller, T.Dočkal, Lomoz
(77´Mariňák)

řadu přišly pokutové kopy. I když z našeho týmu že se příští rok znovu
nedali Šalda a Lomoz, tak jsme přeci jen vyhráli, setkáme.
protože Svoboda dvě penalty chytil a jednu dal
soupeř do tyče.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Dočkal R.,
Studeník, Šalda – Procházka T. ©, Berdych,
Müller (72´Mariňák) – Štěpánek (84´Hofman),
Dočkal T., Lomoz

FK Skalná : SK Kraslice-fotbal – 5:3 (3:0)
17.6.2018

Až v posledním kole jsme opět ochutnali hořkost
porážky.
Do zápasu, ve kterém už oběma týmům o nic
nešlo, vstoupili podstatně lépe domácí. Již ve 3
minutě se míč po několika našich chybách dostal
k Pěčkovi a ten nechytatelnou ránou do šibenice
rozvlnil síť – 1:0. Hráči Skalné lépe běhali a
hlavně si mnohem lépe nahrávali a tím dostávali
náš tým pod tlak. Postupně si vytvářeli další a
další šance až se přeci jen po půlhodině hry
dočkali. Z přímého volného kopu se nádherně
trefil Novák. V závěru prvního poločasu se Novák
trefil ještě jednou po tzv.vybagování naší obrany.
V prvním dějství jsme měli pár šancí i my.
Procházka T. hlavou zblízka trefil těsně vedle.
Hofman se probil až před brankáře, ale bohužel
trefil střed branky.
Druhá půle byla již z našeho pohledu o dost lepší.
Začali jsme domácí přehrávat a vytvářet i více
brankových příležitostí. V 57 minutě snížil
kapitán Procházka, který po pěkné přihrávce od
Müllera překonal zblízka Kadlece. Snahu na další
snížení bohužel schladil opět Pěček, který
parádní střelou z první trefil opět nechytatelně
do šibenice. Další gól domácích přidal po hezké
kombinaci Holý a vypadalo to na debakl. Naštěstí
se v závěru dvakrát trefil Tomáš Dočkal a upravil
tak skóre na 5:3. Škoda, že se rozstřílel až
v závěru utkání, protože ve druhém poločase měl
několik dalších velmi dobrých příležitostí.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Dočkal R.,
Procházka T. ©, Lomoz – Mariňák, Berdych,
Müller – Štěpánek, Hofman, Dočkal T.
Tato prohra ve Skalné již nemohla změnit naše
postavení na konečném čtvrtém místě tabulky,
což po rozpacích v začátku jarní části čekal asi
málokdo. Všem, kteří se na tomto postavení
zasloužili patří dík. Největší dík však v sezoně
patří našim divákům, kteří nás vždy podporují ve
velmi vysokém počtu. Věříme, že příští sezona
SK Kraslice-fotbal : TJ Sokol Dolní Žandov – bude ještě lepší než ta právě skončená a že třeba
2:1 (0:1) PK 5:4 10.6.2018
zabojujeme i o postup.
V posledním domácím zápase této sezóny jsme
Tomáš Procházka, předseda
v úmorném vedru přivítali tým z Dolního
Kraslice Cup 2018
Žandova, který byl jen 3 body za námi. Zápas
dvou odlišných poločasů museli nakonec V sobotu 30.6.2018 se konal již druhý ročník
rozhodnou pokutové kopy.
turnaje v malé kopané – Kraslice Cup. Stejně jako
V prvním poločase nás hosté jednoznačně v loňském roce se turnaje zúčastnilo 11 mužstev
přehrávali a jen díky Svobodovi v brance jsme z různých koutů Karlovarského kraje. Týmy byly
toto dějství nakonec prohráli jen 0:1. Hosté se rozděleny do dvou skupin, kde hrály každý
trefili již ve 12 minutě, když jsme po rohu s každým a první čtyři z každé skupiny
nedokázali uklidit míč do bezpečí a střelou k tyči postupovaly do vyřazovací fáze. Ve čtvrtfinále
rozvlnil síť Daněk. Celá první půlka byla z našeho vypadli obhájci titulu Králové z Poříčí a tak byl
pohledu taková ospalá, bez pohybu, bez důrazu, pomyslný trůn volný. Po bojích ve čtvrtfinále a
chyběla lepší přihrávka a prostě bylo všechno semifinále se odehrálo utkání o třetí místo, ve
špatně. Zahrozili jsme jen po rohových kopek, ale kterém zvítězil velmi mladý tým Rada Starších
ani Studeník či R. Dočkal nedokázali trefit hlavou nad týmem Hranické Komando v poměru 6:5. Ve
finále pak předčili The Masters družstvo Grázlové
zařízení.
Ve druhém poločase se obraz hry naprosto z Grazlitz (tým složený především z hráčů našeho
otočil. Naše mužstvo se razantně zvedlo a A mužstva) v poměru 3:2. Nejlepším střelcem
najednou to byli hosté, kteří se pouze bránili a turnaje byl se šestnácti brankami Lukáš Šereda
strachovali o výsledek. Dlouho jsme se však z vítězného týmu The Masters a nejlepším
nemohli prosadit. Studeník z dobré pozice po brankářem pak Radek Augustin z týmu Grázlové
přihrávce Procházky minul a T. Dočkal se z Grazlitz.
z přímých volných kopů nemohl trefit. I když to Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům
bylo jen o kousíček. Nakonec to náš nejlepší a lidem, kteří svojí troškou přispěli k hladkému
střelec přeci jen protrhl. Vzal to sám na sebe a průběhu turnaje. Dále bych chtěl poděkovat
pěknou střelou levou nohou zpoza šestnáctky všem sponzorům, kteří se na pořádání turnaje
vyrovnal – 1:1. Do konce zápasu jsme se snažili podíleli: Jaroslav Lepič – Velkopekárna, Pekařství
vsítit vítěznou trefu a potěšit tak naše skvělé U Václava, Rodinný Pivovar Krušnohor, Paintball
diváky, kterých na stadion dorazilo velké Aréna Rotava, Sametex, Město Kraslice a Kornet.
množství, avšak již se nám nepoštěstilo. A tak na Věříme, že si turnaj všichni hráči a fanoušci užili a

Vítězný tým turnaje The Masters

Tomáš Procházka, předseda klubu

Výsledkový servis
A tým:
Neděle 3. 6. 2018 Jáchymov – Kraslice 2:3 (0:2)
Neděle 10. 6. 2018 Kraslice – Dolní Žandov 2:1
(0:1) PK 5:4
Neděle 17. 6. 2018 Skalná – Kraslice 5:3 (3:0)

Starší žáci:
Sobota 2. 6. 2018 Kr.Poříčí - Kraslice/Rotava 2:1
(0:1)
Sobota 9. 6. 2018 Kraslice/Rotava – St. Voda
8:0 (4:0)
Neděle 17. 6. 2018 Dolní Rychnov - Kraslice/
Rotava 2:5 (0:3)

Mladší přípravka:
Sobota 2. 6. 2018 N.Sedlo - Kraslice/Rotava 5:3
(3:0)
Neděle 10. 6. 2018 Kraslice/Rotava - Loket 30:2
(14:1)
Pátek 15. 6. 2018 Citice - Kraslice/Rotava 6:5
(3:3)
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„Děkuji tobě Bože, že
jsi mě slyšel…“ (Ježíš)
Ze života křesťanů
Jak veliká je radost,
když k nám Pán Bůh
mluví osobně. A jak veliká je radost, když odpovídá na naše otázky a na
naše přání. Za to vše je „nepovinná povinnost“, jen a jen děkovat.
Letošní „Try & Play“ v Kraslicích bylo plné odpovědí a splněných přání
u těch, kteří se za akci věrně a s vírou modlili. A tak celý tým nemůže
jinak, než SRDEČNĚ DĚKOVAT!! Ten dík patří na prvním místě našemu
Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu i jeho služebníkům. Do zástupu těch,
kterým patří poděkování patří město, mnoho firem, umělců, institucí,
dobrovolníků…a přítomných, kteří se akce zúčastnili. Závěrečná
nedělní Bohoslužba pastora Davida Bubika z „Církve Bez Hranic“ nás
opět ujistila o nutnosti, ale i „jednoduchosti“ narození se do Božího
Království. Slova potěšení a svědectví přidali i manželé Urbánkovi
z Prahy. A tak za přítomnosti Božích dětí a duchovních autorit z BJB
Kraslice, CASD ze Sokolova a KS Nejdek, jsme společně poděkovali
Pánu Bohu za letošní akci Try & Play v Městských sadech. Během
letních prázdnin doplníme zpravodaj i fotodokumentací.
Přejeme krásné léto !!
František Hanzlíček
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Pozvánka

MŠ U Elektrárny
Akce v MŠ U Elektrárny

v doprovodu medinauta. Pavlína si pro nás
připravila velmi zajímavý výlet do „Dračí jeskyně“
v Syrau. Sestoupali jsme po schodech do
podzemí, kde se nám otevřela fascinující jezírka a
krápníky – říše draka Justuse. Prohlédli jsme si
celé jeho království. Prokázali jsme také velké
množství odvahy, kdy průvodce zhasnul světla a
my jsme se mohli přesvědčit, jak vypadá
opravdová tma. Na konci prohlídky nás čekala
nádherná laserová show. Drak Justus se s námi
rozloučil. Děkujeme medinautovi Pavlíně
Kellerové za úžasný zážitek.
Projekt Sousední světy –
Nachbarwelten
je
spolufinancován Evropskou
unií
prostřednictvím
Evropského
fondu
pro
regionální rozvoj v rámci
operačních programů Cíl
EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko
2014—2020 a Programu spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014—2020.

V naší mateřské škole se stále něco děje.
V květnu bylo divadelní představení Jak se rodí
kytara?
V červnu jsme oslavili Den dětí velkou zahradní
party se vším, co k ní patří- hudba, tanec, jídlo,
pití, zážitkové hry a hry s balónky.
Na výlet jsme jeli do Šindelové na farmičku
Modřínku, kde se děti seznámily s mnoha
domácími zvířaty a mohly s nimi být i v přímém
kontaktu.
Akce Bosé nožky
ve
spolupráci
s
paní
Kamencovou
,
proběhla
na
školní
zahradě.
Česko – německá spolupráce
Děti i rodiče si
procvičili klenbu
přináší radost!!
nožní a na konci
Ve čtvrtek 17. května
trasy
zanechali
2018
jsme
podnikli
své
barevné
poslední společný výlet
otisky chodidel na
před
prázdninami.
plátně.
Společně s partnerskou
Na konec června ještě připravujeme Slavnostní
školou
Sonnenschein
oběd a rozloučení s „předškoláky“, opékání
jsme navštívili statek
vuřtů i s rodiči a Poslední zvonění.
Bernard. Po příjezdu
jsme si statek nejprve prohlédli a pohladili si
Kolektiv MŠ U Elektrárny
domácí zvířata. Poté se děti rozdělily do skupin.
Jedna skupina si v řemeslné dílně vyzkoušela
práci s dřevem. Pracovala s brusným papírem,
MŠ Barvička
kladivem, lepidlem, asistovala u vrtání dřeva.
Výsledkem byla kočka na kolečkách. Druhá
skupina se věnovala designu – děti vybíraly různé
předtištěné motivy a uspořádaly je na tašku.
Medinaut v Barvičce
Následovalo zažehlení motivů. Výsledkem byly
Naše mateřská škola Barvička je zapojena do
projektu „Sousední světy – Nachbarwelten.

Hlavním úkolem projektu je zprostředkovat
dětem hravou formou informace o
sousední zemi a jejím jazyku. Tím je v nich
probouzena touha ji dále poznávat a
seznamovat se s jejími obyvateli. Po celou
dobu projektu pracoval s dětmi medinaut
Pavlína Kellerová. Připravila pro děti 8
půldenních návštěv. Součástí tohoto
projektu byl také výlet do sousední země
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. července 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Červencové číslo vychází 13. července 2018 v
nákladu 370 ks, zdarma.

velmi originální tašky.
Všechny děti se u dobové
pece dozvěděly, jak si

naši předkové s oblibou připravovali chlebové
placky. Přípravu i pečení placek si mohly
vyzkoušet. V otevřené peci pozorovaly jejich
pečení. Byla to velká dobrota. Tato akce se
konala s finanční podporou Česko-německého
fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička

MŠ Zámeček
Cesta do pravěku
s Flinstounovými
4.6.2018 se uskutečnila zábavná cesta do
pravěku. Na zahradě školy byli velcí dinosauři
kreslení i velcí dinosauři a vyrostly i palmy. Za
vydatné pomoci žáků 9.tř.ZŠ Dukelská ,kteří
pomáhali při soutěžích, se děti z 1.tř., a děti
z MŠ vydaly ve skupinkách plnit úkoly na
několika stanovištích. Úkoly byly zábavné a
všechny děti se velice bavily .Nejvíce je
bavilo
hledání ztracených dino vajec
s překvapením pro každého. Přálo nám i počasí a
akce se velice zdařila .Děkujeme i rodičům za
připravené kostýmy pro děti. Ještě jednou díky
všem a hurá příští rok.
MŠ Zámeček

GRATUL A CE
Dne 2. července oslavil 85 let
pan Josef Mulač z Kraslic.
Pevné zdraví, nervy a stále mnoho
životního elánu do dalších krásných
let ze srdce přeje dcera Milada s
přítelem Josefem Michulkem ,
přítelkyně Eva Minksová
s rodinou, vnuci Rudolf a
Václav s dcerou Terezkou
a přítelkyní Terezkou
Čakovou.

Gratulujeme
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Obrazem z dětského
dne
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