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Vážení spoluobčané,
před námi je ještě
polovina
letních
prázdnin
a
právě
vrcholí
doba
dovolených.
Horko, které tyto dny, kdy píši
svůj úvodník, je takříkajíc na
padnutí. Na ulicích je „mrtvo“,
neboť každý, kdo může, utíká
kamkoliv, kde je příjemněji
nežli v rozpálených ulicích
města. Je to pár dnů, co jsem
pozoroval pokrývače, kterak
poskakujíce po střeše kladli
střešní krytinu. Upřímně jsem
ty chlapy obdivoval, že i v tom
příšerném téměř poledním
vedru, kdy slunce pražilo do
střechy plnou silou, dokázali
odvádět svou jistě ne kdovíjak
závratně placenou práci. Je
určitě více takových profesí, ve
kterých se bez ohledu na líně se
vlekoucí parní letní dny musejí
„kola stále točit“ – vedro
nevedro. A tak si člověk nutně
uvědomuje, oč lépe je třeba
v příjemné zahradní hospůdce
pod košatou lípou s orosenou
sklenicí dobrého zlatavého
moku v ruce.
Ale i přes „horoucí vedro“
volám slovy klasika: „Léto budiž
pochváleno“. Věřím, že je to
pořád lepší než si stýskat, že
„tento způsob léta zdá se mi
poněkud nešťastný“. Ostatně, i
o taková deštivá léta nebývala
u nás v minulosti nouze. Letošní
prázdniny jsou tedy opravdu
letní. Proto si těchto dní
užívejme, dokud to jde, třebaže
je to někdy až úmorné a
únavné. Vzpomeňme si třeba
na fakt, že už za méně než
patnáct týdnů tu budeme mít
opět – zimu. Ne, opravdu
nechci milovníkům léta kazit
náladu připomínkou zimy –
vždyť je ještě dost času. Jen si
zkouším – alespoň sám pro
sebe - odůvodnit, proč být rád
za to, že je to tak, jak je.
Užívejme
léta,
užívejme
prázdnin neboť – léto budiž
pochváleno!
Roman Kotilínek, starosta
města

Investice do rozvoje
města
Vážení spoluobčané,
mnozí z Vás si jistě všimli čilého stavebního
ruchu v různých částech našeho města.
Některým stavební činnost znepříjemnila život,
ale doufám, že užitek, který stavební úpravy
přinesou, plně nahradí určité nepohodlí. Město
Kraslice si v letošním roce naplánovalo celou
řadu staveb, které navazují na loňské investice.
Když jsem si udělal přehled všech staveb a
vzpomenu na stesky některých občanů, že se ve
městě nic nezměnilo a jak jsou Kraslice
„mrtvým“ městem, musím konstatovat, že asi žiji
v jiných Kraslicích.
Město připravuje projekty, čerpá dotace a
investuje z vlastních peněz. Tento intenzivní a
cílevědomý způsob obnovy města, který byl
nastaven v posledních letech, nemá v novodobé
historii města obdoby. Jednoduchým shrnutím
čísel a faktů svá tvrzení jednoduše obhájím.
V letech 2015 až 2018 bylo do majetku města
investováno zatím více než 125 milionů Kč,
z čehož bylo v dotacích městu zatím proplaceno
48 milionů Kč. Proč zatím, jednoduše protože
v letošním roce je celá řada staveb v realizaci
nebo bude do konce roku zahájena a většina
dotací je zpravidla proplácena až několik měsíců
po ukončení stavby. Město Kraslice si sjednalo
s Komerční bankou, a. s. úvěrový rámec ve výši
100 milionů Kč, který slouží k předfinancování
investičních akcí a umožňuje městu provádět
investice bez vážného ohrožení průběžného
financování provozních nákladů a dalších výdajů
rozpočtu města.
Přehled investic:

zdarma
Uvedený přehled jasně ukazuje, kam město
investuje. Obnova komunikací a investice do
školských zařízení jsou jasnou prioritou. Pokud
spojíme investice do Kulturního domu a
prostředky na revitalizaci města, dostaneme
další neméně důležitou oblast, která výrazně
ovlivňuje a zpříjemňuje kvalitu života občanů v
Kraslicích.
Podstatnou součástí investic je jejich příprava,
která je mnohdy časově velmi náročná.
Zpracování studií a projektových dokumentací
má svá úskalí a vždy se nesetkává s příznivým
ohlasem, ale i to je zapotřebí, o plánech do
budoucna vést diskuse a nacházet řešení, která
město budou posouvat vpřed a zároveň
přinesou občanům potřebný užitek. V příštím
vydání Zpravodaje města předložím přehled
všech připravených nebo rozpracovaných
projektů a bude zřejmé, kam město směřuje a
jak by mohlo vypadat za několik příštích let.
Přeji Vám krásné léto.
Miloslav Poslední, místostarosta

ZABEZPEČENÍ
PITNÉ VODY PRO
KRASLICE
V současných dnech není zapotřebí nikoho
přesvědčovat
o
tom,
že
zabezpečení
dostatečného
zdroje
pitné
vody
je
celospolečenským problémem nejenom pro
Kraslice a Českou republiku, ale pro celý svět.
Nástroje k zabezpečení zdrojů pitné vody jsou
různé a liší se podle konkrétní lokality. Jisté je, že
vysvětlováním složitostí problémů této situace
se k zajištění vody nedostaneme. Lidé k životu
potřebují pitnou vodu v potrubí, ne chytré řeči
v televizi nebo v novinách.
Významný geolog a klimatolog Václav Cílek se
k nedostatku vyjádřil jasně: „z huby do rukou, se
nám musí dostat snaha o řešení problému
nedostatku vody.“ Souhlasíme s jeho názorem,
že nás nezachrání žádná gigantická přehrada, ale
že se musí v každé vesnici obnovit rybník a
zadržet co nejvíce vody v krajině.

Jak jsme na tom a co konkrétně se dělá pro
zabezpečení pitné vody pro Kraslice?
Vedení KMS se už na konci roku 2015 tímto
problémem zabývalo a zadalo společnosti
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se
sídlem v Praze studii „KRASLICE – ZABEZPEČENÍ
ZDROJE PITNÉ VODY ODBĚR ZE STŘÍBRNÉHO
POTOKA. Tato studie, která byla předána KMS
v lednu roku 2016, se stala základním
východiskem pro zabezpečení zdroje pitné vody
pro Kraslice. Výsledkem této studie je návrh na
vybudování menší vodárenské nádrže na
Stříbrném potoce v oblasti stávajícího jímání.
Společníci KMS - Kraslické městské společnosti –
město Kraslice a
společnost Gelsenwasser
z Gelsenkirchenu schválili, na základě provedené
studie, zpracování projektové dokumentace pro
získání územního rozhodnutí. Hlavním krokem
byla změna územního plánu v dané lokalitě.
Následovaly smlouvy o budoucí smlouvě kupní
mezi KMS a vlastníky dotčených pozemků. Jediný
soukromý vlastník souhlasil s odprodejem svého
pozemku a KMS tento pozemek odkoupila.

Informace
pro občany
Stávající investice do zabezpečení zdroje pitné
vody pro Kraslice už překročily částku tří milionů
korun, které investovala KMS. V současnosti
probíhá tzv. proces EIA.V rámci EIA se
posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na
veřejné zdraví a na životní prostředí (vlivy na
živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu,
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a
krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a
kulturní památky a jejich vzájemné působení a
souvislosti). Pokud vše proběhne podle zákona,
tak KMS požádá o vydání územního rozhodnutí.
Je vyloučené financování tohoto projektu KMS a
také město dalo jasně najevo, že investorem být
nemůže. Čekají nás tak složitá jednání na
příslušných ministerstvech a zkoumání dotačních
titulů. V rámci přípravy tohoto projektu máme
k dispozici podpůrná
stanoviska
ministra
zemědělství a ministra
životního prostředí.
Plánovaná vodárenská
nádrž má mít kapacitu
cca 140 000 metrů
krychlových. Na mapě
je vidět její umístění
v krajině. Jde o prostor
pod
areálem
Městských lesů, kde je
v současnosti
jímání
KMS ze Stříbrného
potoka a také je zde
umístěna
čerpací
stanice do vodojemu
surové
vody
pro
úpravnu vody Stříbrná.
Kraslickou
veřejnost
budeme o dalším vývoji
tohoto
záměru
informovat.
Hanuš Kühnl a Otakar
Mika – jednatelé KMS

MěÚ informuje
Město Kraslice plánuje v průběhu let
2019 – 2020 pokračovat v realizaci
revitalizace sídliště Sever. První částí této
revitalizace
bude
akce
„Výstavba
parkovacích
ploch
a
propojovací
komunikace ul. V Rovině, Kraslice“. V rámci
této akce bude vybudována nová
komunikace v ulici V Rovině, která bude
napojena na stávající parkoviště v ulici
Školní u domů č. p. 1802 a 1803. Cílem této
stavby je vybudovat nová parkovací stání a
rekonstrukce stávajícího parkoviště. Celkem
bude vybudováno nově 58 parkovacích
stání, z nichž bude celkem 3 stání pro
tělesně postižené. Na stávajícím parkovišti
vznikne celkem 15 parkovacích míst, kde 1
místo bude vyhrazeno pro tělesně postižné.
V rámci akce bude provedeno i nové
veřejné osvětlení.
Druhou částí celkové revitalizace sídliště je
rekonstrukce stávajících komunikací v rámci
sídliště, tj. ul. Barvířská, Opletalova, přilehlé
přípojné komunikace, ale také přístupových
„chodníčků“ k obytným domům. Součástí
akce je propojení ulice Barvířská
s ulicí
Opletalovou.
V lokalitě
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uvedené akce vzniknou nová parkovací
místa v počtu 26 míst. Zároveň dojde k
úplné rekonstrukci veřejného osvětlení a
veřejné zeleně. Na revitalizaci části sídliště

Sever bude Město Kraslice žádat o dotaci
z prostředků Státního fondu rozvoje
bydlení.
Bc. Kateřina Gajdová, odbor RaSMM

Z jednání
orgánů města
Rada města se ke své schůzi sešla 12.07.
Projednávány byly mimo jiné tyto
záležitosti:
 návrh na změnu smluv společnosti MHZ
Hachtel Czech s. r. o. (smlouva o právu
provést stavbu, smlouva o budoucí kupní
smlouvě) s tím, že rada města
nedoporučila
zastupitelstvu
města
souhlasit se změnami v podmínkách
dotčených smluv
 zveřejnění záměrů prodeje pozemků nebo
částí pozemků
 uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu
Karlovarského kraje na likvidaci invazních
rostlin (bolševník, křídlatka, netýkavka)
 projednání protokolu o otevírání obálek a
zprávy o hodnocení a posouzení nabídek
veřejné
zakázky
zadávané
ve
zjednodušeném podlimitním řízení na
akci „Technické řešení bezpečnosti ZŠ a
MŠ
města
Kraslice—II.
etapa—2.
vyhlášení“, kdy jako nejvhodnější byla
vyhodnocena nabídka společnosti HDT
Impex, s. r. o. Dalovice s nabídkovou
cenou 2,223 mil. Kč bez DPH
 schválení výzvy k podání nabídek a
zadávací dokumentace veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce na akci
„Rekonstrukce komunikace pro cyklisty a
pěší Kraslice—Hraničná“ a jmenování
komise pro otevírání obálek a pro
posouzení a hodnocení nabídek
 schválení výzvy k podání nabídky a
zadávací dokumentace na veřejnou

zakázku malého rozsahu na dodávky na
akci „Rekonstrukce nákladního výtahu v
kulturním domě, nám. T. G. Masaryka
1782, Kraslice“ a jmenování komise pro
otevírání obálek a pro posuzování a
hodnocení nabídek
 schválení výzvy k podání nabídek a
zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce na akci „Oprava střechy bytového
domu ČSA 1436, Kraslice“ a jmenování
komise pro otevírání obálek a pro
posuzování a hodnocení nabídek
 schválení výzvy k podání nabídek a
zadávací dokumentace na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby na akci
„Zpracování projektové dokumentace a
inženýrská
činnost
pro
stavbu
Víceúčelové školní hřiště se zázemím“ a
jmenování komise pro otevírání obálek a
posouzení a hodnocení nabídek
 zrušení konkursního řízení na obsazení
funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy
Kraslice, Boženy Němcové 1685
Další schůze rady města proběhla 27.07. a
projednány byly kromě jiného tyto body:
 projednání protokolu o otevírání obálek,
posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky na akci „I. etapa dostavby ZŠ
Kraslice, Dukelská“, kdy jako nejvhodnější
byla vybrána nabídka společnosti BAUING
KV s. r. o. s Praha 5 s nabídkovou cenou
25,8 mil. Kč bez DPH
 schválení opětovného vyhlášení veřejné
zakázky na dodávky „Rekonstrukce
nákladního výtahu v kulturním domě,
nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice“
 schválení přijetí dotace ve výši 57 tis. Kč
na projekt „Sněžná—pamětní kříž—
restaurování kovového
kříže, očista a obnova
základní
desky,
antikorozní nátěr“
 schválení
umístění
dopravního zrcadla pro
výjezd vozidel z ulice
Družstevní na ulici Čs.
armády
 schválení
nákupu
referentského vozidla v
režimu
výjimky
ze
Směrnice pro zadávání
veřejných
zakázek
malého rozsahu Města
Kraslice
 rozpočtová opatření
 projednání protokolů
o hodnocení nabídek ve
výběrovém
řízení
vedeném pod názvem
Rozvoj
informačního
systému v projektu
Modernizace
informačního systému
města Kraslice, kdy jako
vítěz výběrového řízení
podle
rozhodnutí
zadavatele byla určena
společnost
Marbes
Consulting, s. r. o. Plzeň,
a to jak v části Portál
občana, tak v části
Informační
systémy
města.
red

SMS InfoKanál
Vážení spoluobčané,
chcete dostávat včasné
informace v krizových situacích?
Město Kraslice Vám již od roku 2008 nabízí
jednoduchý a pohodlný způsob získávání

MěÚ informuje
včasných informací o krizových situacích a
to formou SMS InfoKanálu - zasíláním
důležitých informací na zaregistrovaná čísla
Vašich mobilních telefonů v krátkých
textových zprávách (SMS).
Zajistěte si tyto informace zasláním jedné
registrační SMS, která je zpoplatněna dle
tarifu Vašeho operátora, nebo se
zaregistrujte na webových stránkách města
pomocí webového formuláře na adrese
http://www.infokanal.cz/cweb/reg/
KRASLICE
Tento systém je pro Vás zcela zdarma,
veškeré náklady hradí město.
Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS zašlete dle Vašeho bydliště podle tvaru
SMS níže:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraKR
ASLICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID

Bydlíte-li v některé z místních částí pošlete
SMS ve tvaru níže (namísto MISTNICAST
napiště její název, u dvouslovných názvů
napiště slova obě a oddělte je mezerou)
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMI
STNICASTmezeraCISLOPOPISNE
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID
Příklad registrační SMS: Jmenujete se Jan Novák
a bydlíte v Černé 29 SMS zašlete ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJANmezeraNOVAKmezeraCERNAm
ezera29

SMS odešlete na číslo: 352 370 411
Jak se odregistrovat pomocí SMS?
SMS ve tvaru: ODREGISTRUJ odešlete na
číslo SMS InfoKanálu: 352 370 411
Neodpovídejte na SMS, které od nás
dostanete, nemůžeme zaručit jejich
přečtení, pokud chcete s námi
komunikovat,
využijte
prosím,
SMS
Podatelny:
SMS
ve
tvaru:PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo
SMS InfoKanálu: 352 370 411
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají
mobilní telefon, umožníme doručení SMS
také
na
pevnou
linku
v hlasové podobě. Pro registraci pevného
čísla prosím volejte: 352 370 411 nebo
zašlete
e-mail
s žádostí
o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti
uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány
v registračních SMS.
S veškerými dotazy ohledně služby SMS
InfoKanál se, prosím, obracejte na úřad
města.
Další informace získáte rovněž na webových
stránkách
www.infokanal.cz
a
www.kraslice.cz .
red
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Organizace
člověk v tísni,
o.p.s. pomáhá
všem, kdo pomoc potřebují
Dnes již značná část obyvatel Kraslic ví, že máme
ve městě organizaci, která se jmenuje Člověk
v tísni, o.p. s., která má kontaktní místo
(kancelář) v ulici Havlíčkova 61, 35801 Kraslice.
Tato organizace pomáhá lidem, kteří mají
problémy v sociální oblasti, oblasti sociálního
začleňování, školní docházky, výběrem povolání
nebo dalšího studia. Velmi specifickým a

Napsali jste nám
zásadním problémem je dluhová gramotnost,
tzn. půjčování finančních prostředků, nesplácení,
exekuce a další problémy, které se přidávají.
Pro jednotlivé oblasti problémů máme
pracovníky, kteří pracují v terénu i v kanceláři,
kteří se maximálně snaží pomáhat, a podle
ohlasů se jim tato práce daří. Při řešení dluhové
problematiky nám přibyl nový pracovník
s právním vzděláním, který poskytuje pomoc při
řešení dluhů a oddlužení klientů. Zároveň
poskytuje poradenskou činnost, která pomáhá
při orientaci v dluhové situaci, vysvětlování
dluhové gramotnosti, sestavování rodinného
rozpočtu a dalších věcech, které s financemi úzce
souvisí.
K úspěšnému řešení problémů přispívá dobrá
spolupráce s městským úřadem Kraslice, Úřadem
práce, Finančním úřadem a dalšími institucemi,
které se na pomoci těmto lidem podílejí.
Závěrem chci ještě zmínit, že jsme oslovili místní
zaměstnavatele s nabídkou pomoci pro jejich
zaměstnance, kteří se dostali do problémů a
nejsou schopni si poradit, pokud o tuto pomoc
projeví zájem.
Pokud i Vy máte dluhové problémy, kontaktujte
nás na telefon 775 465 994 nebo přijďte osobně
a bez objednání každou středu od 9 do 15 hodin.
Poradna je bezplatná a poradíme každému.
Věříme, že naše činnost bude ještě úspěšnější a
stále větší počet obyvatel, kteří naši pomoc
potřebují, se na nás bude obracet.
Mgr. Stanislav Gorošák
Dluhový poradce, Člověk v tísni, o.p.s.
Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003771 „Spolu a
lépe - poradenství pro Kraslice“ je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Karlovarský kraj vyhlašuje druhý
ročník ankety Senior roku
Máte ve svém okolí seniora, který má elánu na
rozdávání a zaslouží si obdiv a respekt nás všech?
Pak jej rozhodně nominujte do ankety Senior
roku 2018, kterou vyhlašuje Karlovarský kraj.
Jejím cílem je podpořit aktivní stárnutí našich
obyvatel a posílit jejich postavení ve společnosti.
Návrhy
na
ocenění
můžete
zasílat
prostřednictvím on-line formuláře až do 15. září.
„Vloni jsme poprvé vyhlásili anketu Senior roku,
v níž mohli lidé nominovat jednotlivce z našeho
regionu, kteří jsou i v pokročilém věku stále
aktivní, zajímají se o dění kolem sebe, pomáhají
druhým a předávají jim svou moudrost a
zkušenosti. Celkem se nám sešlo 182 vyplněných
anketních lístků a já pevně věřím, že i letos
obdržíme spoustu zajímavých návrhů na
ocenění. Chceme, aby veřejnost věděla, jaké
pozoruhodné osobnosti máme v našem
regionu,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje
Jana Vildumetzová, jež nad akcí osobně převzala
záštitu.
Nominovat lze jednotlivce z našeho
regionu, kterému musí být minimálně
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60 let. Formulář anketního lístku najdou zájemci
na internetových stránkách Karlovarského kraje.
„Do formuláře je potřeba kromě nominovaného
uvést i informace o člověku, jenž návrh zaslal, a
důvod, proč vybranou osobu nominoval.
Všechny správně podané nominace budou
následně předloženy na vědomí Radě
Karlovarského kraje. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety se uskuteční 8. listopadu v
Městském domě kultury Sokolov, kde bude
připraven
bohatý
kulturní
program
s
občerstvením. Mezi pozvanými hosty budou
kromě oceněných také občané, kteří zaslali
nominace,“ upřesnil náměstek hejtmanky
Karlovarského kraje pro oblast sociálních věcí a
bezpečnosti Petr Kubis.
V případě jakýchkoliv dotazů se zájemci mohou
obracet na odbor sociálních věcí Krajského úřadu
Karlovarského kraje, konkrétně na Bc. Petru
Šindelářovou Svatošovou, tel.: 354 222 241, email: petra.sindelarova@kr-karlovarsky.cz.
převzato z webu Karlovarského kraje

Dvě doby, od starověku ke
středověku
16. června na zahradě Městské knihovny v
Kraslicích
měli možnost příchozí diváci a
kolemjdoucí vidět nezvyklé přístřešky a postavy
oblečené v nezvyklých oděvech. Ano, bylo to
Keltové (Kraslice) a středověcí šermíři ze skupiny
SHŠ Z Drahšperka (Jesenice u Rakovníka).
V keltském ležení byl k vidění keltský rotační
mlýn a výstavka keramiky, nádobí, potřeb
keltské domácnosti, zbraní a tehdejších šperků.
Poblíž ležení hořel i malý oheň ve kterém se
vařila v keramické nádobě voda. Povídání a
praktické ukázky byly určeny nejen pro rodiče,
ale i pro malé děti, které měly možnost
vyzkoušet si mletí obilí na mlýně i zrnotěrce z
doby bronzové. 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

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Kreativní partnerství ve 4.B
Projekt naší třídy
nese
název
„Most
do
neznáma“
a
skutečný obraz
onoho mostu nás
provázel,
společně
s příběhy s ním
spjatými, po celý
školní
rok.
V příbězích se
děti cestou přes
most dostávaly
na rozličná místa.
Jako
první
navštívily
středověk, kde se na dobovém tržišti utkaly
v počtářském klání s tamními dětmi. Projektová
setkání s umělci se poté nesla v duchu příběhu.
Děti počítaly například slovní úlohy, kde se
odrážela středověká témata apod. Druhá
návštěva vedla do říše Fantazie. K tomuto
příběhu děti vyráběly loutky, samy vymýšlely
jeho pokračování a větvení, což vedlo k sestavení
několika scénářů, které se následně podařilo
převést do podoby krátkých animovaných filmů.
Mgr. L. Semrádová

Kreativní partnerství v 6.B
Také výuka
v 6.B byla
po celý rok
spojena s
projektem
Kreativní
partnerství.
Zaměřeni
na témata z
dějepisu a
českého
jazyka
jsme společně s umělkyní Martinou Voráčkovou
pomocí animovaného filmu chtěli dětem
zatraktivnit některá výuková témata. Tvůrčí
práce na animovaném filmu se ukázala jako pro
žáky zajímavý prostředek, díky němuž s chutí
zpracovali příběh o tom, jak se člověk naučil
využívat oheň. Ve 2. pololetí pak ztvárnili výjevy
z řeckých bájí o Perseovi a Odysseovi. Kromě
aktivit probíhajících ve třídě jsme absolvovali
výlet do Prahy, kde jsme navštívili Muzeum Karla
Zemana a výstavu NaFilm, abychom načerpali
inspiraci. V rámci hledání pozadí pro naše filmy
jsme s žáky také procházeli okolí Kraslic. Práce
byla velmi různorodá a závěrečná prezentace, na
které se sešlo mnoho rodičů a přátel, byla
dokladem, že naše práce byla velmi zdařilá. Žáci
6.B na sebe byli po zhlédnutí svých filmů, zvláště
při potlesku, velmi pyšní.
Mgr. L. Winkelhöferová

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Kreativní partnerství v 6.A
V letošním školním roce se žáci 6.A účastnili
projektu
Kreativní
partnerství.
Kreativní
partnerství spočívá ve spolupráci učitelů, žáků a
umělců. Třídě 6.A se věnoval umělec Jan
Příhoda, který se svou přítomností snažil žákům
ozvláštnit výuku, prohloubit jejich zájem o
předměty, zlepšit spolupráci a naučit je
sebehodnocení. Projekt byl zaměřen na zeměpis
a hudební výchovu. Při setkávání s umělcem
jsme se věnovali vesmíru, stavbě Země a jejím
sférám, orientaci a tvorbě map, hudebním
nástrojům a rytmu. Podnikali jsme společně
aktivity různorodého charakteru, vytvářeli model
sluneční soustavy, vyrobili si hudební nástroje z
věcí, které se zdály být již nepotřebné, vnímali
rytmus svých těl i okolí, tvořili skladby
znázorňující zvuky Země, četli a tvořili mapy,
navštívili Techmanii v Plzni, hráli hry a
procvičovali zeměpisnou látku. Žáci se hravým
způsobem dověděli něco o Zemi, upevnili si
nabyté znalosti z běžné výuky a užili si plno
zábavy. Projekt byl zakončen vystoupením, které
se vydařilo a umožnilo žákům předvést
veřejnosti, co se naučili. Mgr. Eliška Varausová

Dopravní soutěž

Sokolov ve spolupráci se záchrannými složkami.
Čtyřčlenné týmy opět plnily úkoly spojené s
dopravními předpisy, první pomocí, ale také je
čekala oblíbená jízda zručnosti. Jen o málo bodů
nám tentokrát uteklo 3. místo v mladší kategorii.
Starší žáci obsadili pěkné 6. místo.
Reprezentovali nás za mladší žáky Matěj
Hamouz, Lucie Bauerová, Radim Holeš, Alena
Račková. Starší družstvo: Vanessa Vopičková,
Viktorie Kopecká, Tadeáš Trudič a Ludvík Paar.
Tímto všem děkuji za účast.
Mgr. L. Winkelhöferová

co dělal dobře a co ne.
Dopolední sportovní den
proběhl v duchu soutěží a
závodů tří družstev. Síly
byly velice vyrovnané a nakonec si medaili
odnesli úplně všichni.
M. Némethová

Atletický trojboj
22. května jelo osm dětí prvního stupně
reprezentovat naši školu v atletickém trojboji na
ZŠ do Březové u Sokolova. Celkově se naše
družstvo umístilo na velmi pěkné čtvrté příčce.
Poděkování za úspěšné vystoupení patří Lauře
Habalové, Kristýně Divišové, Amálce Vopičkové,
Nataly Fischer, Janu Velíčkovi, Alexandru
Petešovi, Albertu Hlavsovi a Adamu Teuerovi.
Mgr. J. Trnková

Děti hrají spolužákům pohádku

Po celoroční práci na projektu Kreativní
partnerství, kdy jsme se věnovali stmelení naší
třídy a jiným metodám učení, děti ze 3.B
nacvičily pohádku O mlynáři Zbyňkovi a jeho
Mariánce.
Pohádka
je
celá
složená
z vyjmenovaných slov a stvořily ji děti s paní
učitelkou Pečenkovou a paní Sašou Müllerovou,
která nám velmi pomohla s dokončením
projektu. Děti vymyslely scénář, paní Saša ho
S velkým napsala a vymyslela úvodní písničku a už se
nasazením začalo zkoušet. Role byly rozděleny a děti se
jsme
se s chutí pustily do práce. Užilo se hodně legrace,
zúčastnili ale také se všichni naučili spolupráci a zopakovali
dalšího
si vyjmenovaná slova. Dalo nám to hodně práce,
ročníku
ale vše se povedlo a děti své představení zahrály
Dopravní předškoláčkům z naší MŠ a dětem z prvních tříd.
soutěže
Pohádka se velmi podařila, děti byly nadšené a
mladých
pro velký úspěch ji zahrály také druháčkům a
cyklistů,
dětem z 3.A. Děkujeme všem, kteří se na
kterou
pohádce podíleli, a těšíme se na další rok.
pořádá
Mgr. Anna Pečenková
DDM

MDD ve školní
družině

Mezinárodní den dětí oslavily
i děti ve školní družině,
některé v oddělení, jiné venku
na školním hřišti. V každém z
oddělení proběhlo soutěžní
klání dvojic nebo jednotlivců v
různých disciplínách. Každý
našel takovou, ve které se mu
dařilo, a tak byly sladkou
odměnou oceněni všichni.
Kolektiv ŠD

Kreativní partnerství v 2.A
Třída 2. A se letos zúčastnila projektu Kreativní
partnerství. K realizaci projektu jsme si zvolili
předmět člověk a jeho svět. Děti si pod vedením
konzultantky Terezky Pachtové samostatně
vytvářely knihu zážitků. Netradičně poznávaly
život ve svém městě a při různých aktivitách
vytvářely model svého vysněného města. Ve
druhém pololetí děti pokračovaly v doplňování
své knihy, tentokrát zaměřené na volnočasové
aktivity. Děti s Alexandrou Müllerovou zpívaly,
prohlédly si Lidovou školu umění i koncertní sál,
kde zhlédly výchovný koncert. Společně si
sestavily svůj orchestr, ve dvojicích si vyrobily
bubínky, zahrály na mrkvové píšťalky. Na závěr
předvedly žákům z 2. B své vystoupení – píseň
s výtvarným doprovodem, říkadla s hrou na tělo
a největší úspěch měla bouřka vytvářená pouze
hrou na tělo a bubínky.
Mgr. E. Břízová

Ringo
V úterý 5.6.
2018 proběhla
v
Sokolově
poslední
soutěž
Tělovýchovné
unie pro 1.
stupeň. Bylo to
okresní kolo v
ringu. Děvčata
se
dvěma
výhrami
skončila
na
čtvrtém místě. Chlapcům se dařilo lépe. Přestože
jednou prohráli se ZŠ Královské Poříčí,
v celkovém součtu měli stejně bodů jako ZŠ B.
Němcové Sokolov. Rozhodoval vzájemný zápas.
Ten jsme vyhráli, proto se chlapci mohli radovat
ze zisku zlatých medailí. Naši školu
reprezentovali: Daniel Farský, František Miko,
Hubert Farkaš, Adam Teuer, Jakub Staněk,
Radim Holeš, Daniel Svatoš a dívky: Rozália
Germušková, Nataly Fischer, Klára Miščuková,
Štěpánka Turanská, Natálie Kadlecová a Natálie
Štipáková.
Mgr. E.
Břízová

Malování na chodník
Den dětí
v Jindřichovicích
Svátek všech dětí jsme oslavili
besedou
a
sportem.
Při ranní besedě s paní
policistkou
jsme
si
připomněli, jak se máme
chovat na chodníku, silnici a v
přírodě. Před prázdninami je
to velice důležité. Příběh
kamaráda Toníka byl velice
poučný a společně jsme řešili,

Ve spolupráci s DDM jsme minulý týden
uspořádali malování na chodník. Téma bylo pro
všechny děti stejné a to PRAVĚK. Záleželo na
každém, co si pod tím představil a nakreslil.
Vyhodnocení bylo následující – v 1. oddělení byly
na stupních vítězů tyto děti: Adéla Prýmková,
Barbora Kindratová, Denisa Stellnerová, Vanesa
Korchová a Matěj Minařík. V 2. oddělení: Sára
Capová, Elen Scheibner, Nicol Šulcová. Ve 3.
oddělení: Jakub Winkelhöfer, Marie Slaninová,
Karel Stellner, a Viktorie Souhradová.
Kolektiv ŠD
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Zapomenutý
kraslický generál
Při pátrání ve Vojenském historickém archivu
v Praze jsem úplně náhodou narazil na osobu
generála Františka Kouřila. Tento bývalý srbský a
ruský legionář, prvorepublikový důstojník a člen
Obrany národa se totiž po druhé světové válce
přestěhoval na důchod do Kraslic. Pro náš region
je zajímavý i tím, že v letech 1935-1937 velel
Pěšímu pluku 33, který byl částečně dislokován i
v kasárnách ve Falknově nad Ohří.
František Kouřil se narodil 18. dubna 1892 v malé
moravské obci Záhlinice, dnes části města Hulín
v okrese Kroměříž. Jeho otec Josef byl povoláním
rolník a spolu se svou manželkou Františkou,
rozenou Němečkovou vychoval ještě další tři syny
Josefa, Karla a Václava. Mladý František vychodil
obecnou i měšťanskou školu, v dalším studiu pak
pokračoval na české vyšší průmyslové školestavitelském oddělení v Brně, kde v roce 1913
úspěšně odmaturoval. Následně si našel
zaměstnání jako stavební kreslič, ale již k 1. říjnu
1913 nastoupil k rakousko-uherské armádě
vojenskou prezenční službu. Byl zařazen do stavu
Pěšího pluku 3 dislokovaného v Těšíně.
O necelý rok později vypukla první světová válka.
Absolvent školy na důstojníky v záloze František
Kouřil byl v říjnu 1914 odeslán se svým
domovským plukem na ruskou frontu. K 1.
prosinci 1914 byl povýšen na kadetadůstojnického
zástupce
(KadettOffiziersstellvertreter) a o dva týdny později padl
v Haliči do zajetí.
Srbským a ruským legionářem
Kouřil se v ruském zajetí přihlásil do vznikajících
československých legií v Rusku. Původně byl
umístěn do zajateckého tábora ve městě Sudogda
v dnešní Vladimirské oblasti, kde se stal
stavebním kresličem na městské správě. Stejnou
funkci potom zastával i v Kyjevě, odkud v prosinci
1915 odjel do města Murom, kde si podal
přihlášku do čs. legií. Vstoupil do tzv. srbských
dobrovolnických legií, které se na území Ruska
částečně organizovaly a jejíž součástí se staly i
tisíce československých občanů ze zajateckých
táborů.
Počátkem roku 1916 se v Oděse organizovala I.
srbská dobrovolnická divize, která po složení
přísahy srbskému králi odjela do bojů v rámci
ruského expedičního sboru na frontu do
Rumunska. Další dobrovolníci včetně Františka
Kouřila pak zůstali v Oděse v řadách záložního
pluku, ze kterých byla postavena 2. srbská
dobrovolnická divize. V roce 1917 bylo
rozhodnuto jednotky obou divizí přemístit na
soluňskou frontu. Tamějších bojů se ale většina
československých dobrovolníků již nezúčastnila,
neboť během jara 1917 vstoupila do
československých legií v Rusku.
Do řad 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husi
vstoupil vojín Kouřil 1. července 1917. Druhý den
ráno se většina příslušníků tohoto pluku zúčastnila
slavné bitvy u Zborova a zaznamenala své velké
vítězství. V srpnu 1917 se stal Kouřil součástí nově
vzniklého 7. střeleckého pluku Tatranského, se
kterým se zúčastnil ústupových bojů na Ukrajině a
bitvy u železničního uzle Bachmač v březnu 1918.
Krátce také působil coby emisař náborové komise
pluku.
V době obsazení Transsibiřské magistrály čs.
legiemi se František Kouřil vrátil zpět k bojovým
jednotkám. Ve funkcích velitele čety, roty a
posléze i praporu prošel boji u Mariinska,
Novonikolajevska, Irkutska, Čeljabinska, Tomska a
Krasnojarska. Od ledna 1919 až do jara 1920
chránil magistrálu v úseku NovonikolajevskTomsk. Dne 24. dubna 1920 byli příslušníci 7.
střeleckého pluku soustředěni ve Vladivostoku.
Anglickou lodí Ixion pokračovala cesta čs.
legionářů
z Vladivostoku
přes
kanadský
Vancouver a Quebeck až do německého přístavu
Cuxhaven. Tam Ixion s 2853 důstojníky a vojáky
připlul 17. července 1920 po více dva
měsíce dlouhé plavbě.
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Prvorepublikovým důstojníkem
V hodnosti majora se Kouřil koncem července
1920 vrátil do nově vzniklého Československa.
Rozhodl se zůstat v budované československé
armádě a v říjnu 1920 převzal funkci u nově
unifikovaného pěšího pluku 7 v Levici, který vznikl
přejmenováním ze 7. střeleckého pluku. Později
byl přeložen na velitelství Pěšího pluku 26
v Krupině a v roce 1923 i na velitelskou funkci
k Pěšímu pluku 3 v Kroměříži.
K 28. říjnu 1924 byl Kouřil u příležitosti vzniku
republiky povýšen z majora na podplukovníka.
V letech 1928-1929 krátce sloužil jako sekretář
zkušební komise pro pěchotu v Milovicích a poté
v letech 1930-1931 absolvoval devítiměsíční kurz
pro velitele vojskových těles v Praze. Po jeho
ukončení se vrátil ke kmenovému tělesu
v Kroměříži. Nově byl ustanoven zástupcem a
posléze i velitelem Pěšího pluku 3 Jana Žižky
z Trocnova. S krátkými přestávkami mu velel od
listopadu 1931 až do 31. října 1934.
Po povýšení na plukovníka pěchoty a krátké
dovolené převzal Kouřil v březnu 1935 velení
Pěšího pluku 33 Doss Alto v Chebu a k 1. srpnu
1938 se stal prvním velitelem nově vzniklého
Hraničářského pluku 17 v Trutnově. Útvar
nicméně zanikl v souvislosti s odstoupením
pohraničí Německu již koncem září 1938 a Kouřil
byl proto přemístěn do nedalekého Jičína, aby se
stal velitelem Pěšího pluku 22 Argonského. V této
funkci sloužil až do července 1939.
V domácím odboji
Krátce po okupaci zbytku českých zemí
nacistickým Německem se plukovník František
Kouřil rozhodl zapojit do domácího odboje. Podle
jeho vzpomínek se tak stalo v dubnu 1939, kdy se
v Jičíně po přestěhování z Josefova společně
s plukovníkem dělostřelectva Aloisem Liškou
(pozdějším generálem a velitelem Československé
samostatné obrněné brigády ve Velké Británii),
zapojil do činnosti odbojové organizace Obrana
národa. Spolu s Liškou se stal hlavním
organizátorem odbojového hnutí na Jičínsku a
okolí.
Plukovník Kouřil po propuštění z armády pracoval
na okresním úřadě v Jičíně. Počátkem srpna 1939
byl potom převeden do služeb zemského úřadu
v Praze II, odkud dostal v prosinci 1940 výpověď.
Následně se přestěhoval s manželkou a synem na
rodné Kroměřížsko do města Bystřice pod
Hostýnem.
Po třech měsících dne 7. února 1941 byl Kouřil
náhle zatčen gestapem. Stalo se tak
pravděpodobně na udání někoho z jeho bývalých
spolupracovníků, protože pro bývalého důstojníka
si na Moravu přijelo až jičínské gestapo, které jej
okamžitě převezlo na svou úřadovnu do Jičína a
poté do Mladé Boleslavi. Zde byl Kouřil tvrdě
vyslýchán a mučen, gestapu nic o dalších
odbojářích neprozradil. I přesto byl Vrchním
zemským soudem v Litoměřicích Kouřil odsouzen
do vězení na tři roky za údajnou velezrádnou
činnost namířenou proti celistvosti Říše.
František
Kouřil
byl
postupně
vězněn
v Drážďanech, Rottenburgu a Gollnově. Poté, co
mu vypršel tříletý trest, byl v polovině června
1944 uvězněn v terezínské Malé Pevnosti pro
„nebezpečí pokračování velezrádné činnosti“. Byl
převezen do koncentračního tábora Buchenwald,
odkud byl po šestitýdenní karanténě přemístěn do
pobočného tábora Langenstein-Zwieberge.
V tomto táboře, založeném teprve v dubnu 1944,
museli vězni tvrdě pracovat na podzemních
pracích u hory Thekenberge. Vězni pracovali ve
dvanáctihodinových směnách za velmi špatných
podmínek. Velmi často byli tak vyčerpaní, že ani
neměli energii sníst jídlo, které dostali. Průměrná
délka života vězně v tomto táboře byla pouhých
šest týdnů. Kouřil na dobu věznění vzpomínal, že
„hlad kosil naše řady stovkami“. V táboře pracoval
až do dubna 1945. Do této doby vězni vybudovali
více než deset kilometrů podzemních chodeb o
celkové ploše 6 hektarů, které měly sloužit
podzemní výrobě továrny Junkers.
V době blížícího se příchodu americké armády byl
tábor 9. dubna 1945 „za doprovodu zesílených

Napsali jste nám
stráží SS a branné moci veden usilovnými pochody
denními i nočními do prostoru východně od Labe
(Torgau), aby nepadl do rukou angloamerických
armád. Všichni kdož padli během pochodu
hladem, únavou, nehodou (zásadně se tábořilo
pod širým nebem, voda nesměla se nikomu
podati, jedinou potravou byl chléb, asi 25 dkg.)
byli nemilosrdně na místě pádu zastřeleni.
Vražedná šílenost SS stoupala den ode dne. Kdo se
pokusil o útěk, byl zastřelen. Tímto způsobem bylo
za 13 dní zabito na 1500 příslušníků transportu
z celkového počtu necelých 3000. Šílenost řádění
dostoupila tak daleko, že přímo z řad ještě
pochodu schopných byli vybíráni zcela náhodně
jedinci a stříleni (vždy do temene hlavy). Vrchol
šílení byl prováděn bez ohledu na prostředí tj.
přímo na hlavním náměstí v Lutherově městě
Wittenbergu dne 21. dubna 1945. Viděl jsem
hrůzu v očích jen některých diváků. Organizovaný
útěk se sedmi Čechy se nám podařil téhož dne
z Wittenbergu za soumraku a v lese a konečně 26.
dubna byli jsme vysvobozeni Rudou armádou,
které také vděčíme za všestrannou podporu,
neboť naše vyčerpanost byla veliká. Od téhož dne
pohybovali jsme se zcela svobodně na území Říše
při pochodu pěšky, vozem i nákladním autem na
ose do Rumburku, kde jsem se hlásil 11. května
1945 u tamního národního výboru. Dále jsme
pokračovali do České Lípy – Mnichovo Hradiště –
Jičín - Hradec Králové – Svitavy – Olomouc –
Přerov - Bystřice pod Hostýnem.“
V polovině května 1945 se Kouřil dostal ke své
rodině. Kvůli velmi špatnému zdravotnímu stavu
nicméně musel zůstat měsíc pod lékařským
dohledem a teprve v červnu 1945 znovu nastoupil
vojenskou službu.
Po roce 1945
Po aktivování do československé armády byl
plukovník František Kouřil ustanoven velitelem 6.
divize dislokované v Brně. Tomuto svazku Kouřil
velel i po povýšení na brigádního generála dne 2.
října 1945. V listopadu 1946 koupila rodina
Kouřilova nový domek v západočeských Kraslicích,
kam se poté z Bystřice nad Hostýnem
přestěhovala. František byl v tu dobu přeložen na
ministerstvo národní obrany, kde převzal velení I.
(všeobecně vojenského) odboru. Střídavě působil
mezi Kraslicemi a Prahou i po přeložení a
jmenování náčelníkem Ubytovací a stavební
správy MNO v polovině srpna 1950. Zároveň se
natrvalo přestěhoval z Kraslic do pražských
Vršovic.
V 50. letech se perzekuce armádních důstojníků
nevyhnula ani Kouřilovi. Během služby navíc
odmítl uvolnit ubytovací prostory vznikajícímu
klubu sovětských důstojníků, což v budoucnu
Kouřilovi přineslo mnoho horkých chvil. Nejdříve
začal do Kraslic dostávat anonymní dopisy
s výhrůžkami šibenicí, oprátkou a podobně.
„Má sklony k šmelinám, má mnoho známých
legionářů, s kterými se důvěrně stýká a má k nim
„bratrský“ poměr. Při reorganizaci nevhodným
jednáním ohledně ubytování útvarů prozradil
jejich nové ubytování. Podle neprověřené zprávy
byl na svoji bývalou funkci prosazen Ottou
Schlingem. Ministerstvo národní obrany tehdy
bylo obsazeno horlivými příslušníky socialistické
strany. Po únoru dostali tito národní socialisté
záhadně rychlým způsobem legitimace KSČ.“
Tento nesmyslný problém vyústil ve vyšetřování
speciální komisí ministerstva národní obrany a
v následné propuštění divisního generála Kouřila
(povýšen 23. října 1948) do výslužby k 1. červnu
1951.
Československý válečný hrdina byl hodnocen, že
„jeho národní a státní spolehlivost není zaručená,
taktéž i politická. Jeho poměr k dnešnímu lidově
demokratickému zřízení státu je lhostejný a staví
se nepřátelsky k politice strany.“
dokončení na str. 9

Římskokatolická
farnost
Krok do minulosti - jaká byla situace
katolických farností po roce 1945?

V těchto dnech jsem spolu se st. technikem
Preibischem předal klíče od kostela v Oloví firmě
Lithium, která 17.07. zahájila generální opravu
elektroinstalace v tomto chrámu. Zároveň dostal
zástupce firmy p. Makal z Kraslic i klíče od
opravené fary tamtéž (pro možnost použít WC,
v kuchyni si sednout ke svačině). Zde jsem do r.
1998 sloužil mše svaté. Při odchodu z poslední se
ozvala děsná rána: otevřel jsem znovu dveře od
bočního vchodu a s hrůzou zjistil, že spadla
šikmá podpěra z kazetového stropu kostela!
Takže: bylo to jasné! Zde je to životu
nebezpečné! Za ta léta, kdy se kostel nevětral,
kdy do něho teklo děravou střechou, se stav
vnitřku změnil k nepoznání: HRŮZA! Srdce se mi
v tyto dny sevřelo! Díky Bohu: střecha je
opravená, fasáda z jedné strany taktéž, jakož i
pilíře! A kdo přispěl?
Od roku 1993 byly na tomto kostele v Oloví
vykonány opravy ve výši 2,624.350 Kč. Z toho
byla dotace státu 745.000 Kč, dotace Obce/
Města Oloví 444.906 Kč, Bisk. Plzeňské dalo
293.142 Kč, naše farnost dodala 135.253 Kč,
věřící z ČR 13.661 Kč, sponzoři ČR 19.856 Kč a
skoro polovinu dodalo Německo: 1,107.785 Kč
(40,14%)! Zde není zahrnut sponzorský dar z ČR
z r. 2002 (200.000 Kč–ten bude letos použit při
úhradě generální opravy el-instalace za cca 554
tis. Kč. Je dobré si poctivě vést příjmy i výdaje!
Na letošní opravu nám Město Oloví přispěje
částkou 50 tis. Kč a proto patří díky i
Karlovarskému kraji za dotaci ve výši 200 tis.
Kč. Také i našemu Biskupství za 100 tis. Kč.
Kéž tento začátek má i v příštích letech své
pokračování! Modleme se za to! Díky! V pátek
20.7. bylo odvezeno 8 zastavení křížové cesty do
tepelského kláštera ke zbavení červotoče.
Zbylých 6 zastavení odveze R. Preibisch (st.
technik) v nejbližších dnech. Díky při bleskovém
nakládání patří Standovi Poláškovi i panu
Randisovi za uložení křížové cesty do dodávky.
Elišce Kalousové patří obdiv za nejnutnější
očistu odvezených obrazů. Byla na to sama!
Díky!!!!!

V tyto dny se mi dostal do ruky seznam kostelů a
far z pohledu patronů, kteří si na svá bedra v
minulosti vzali povinnost zajistit chod farností a
tím i finanční dotace. Přímo do očí bijící je
obrovská dobrovolná pomoc hraběte Bedřicha
Nostitze z Jindřichovic. Zde jsou objekty, které
spadaly do jeho patronátu: spadaly sem
Jindřichovice - jak kostel i fara; Sněžná filiální
kostel; též kostel i fara Krásná Lípa a ze 2/3 fara i
kostel v Kraslicích, stejně jako filiální kostel sv.
Vojtěcha. V Kraslicích zůstaly patronem z 1/3
Státní lesy, stejně jako fara a kostel v Přebuzi;
dále i kostel a fara ve Stříbrné! Kostel i fara
na Bublavě byly pod patronací Obce Bublava.
Kostel v Rotavě byl bez patrona (postaven byl
Kostelním spolkem, obec Rotava
patronát
odřekla!). Náboženské matice byly patronem jak
kostela a fary v Oloví, tak i kostela v Liboci.
Patronem fary v Liboci byla Františka Kopalová
z Hřebenů. Fara i kostel v Kostelní - Kámen byly
pod patronátem Alžběty Ehrenthalové z Lubů.
Všechny tyto majetky byly zkonfiskovány
v prosinci 1945! Do roku 1938 přispívali patroni
na běžné výdaje i opravy. Za okupace byly
patronáty zrušeny a do r. 1945 neposkytly ani
haléře! Nyní nastává ona hrůzná situace pro
církev: vše bylo zestátněno, církevní majetek
zabaven s tím příslibem, že se český komunistický
stát postará o běžné výdaje farností. O opravách
ani nemluvě – vždyť ze své ideologie byli přece
přesvědčeni o likvidaci opia lidstva=křesťanství.
Proč tedy do budoucí mrtvoly ještě investovat. I
dnes se pokračovatelé těchto idejí v různých
stranách snaží zdaněním církevních restitucí o
pokračování oné nespravedlnosti. Jistě, že to u
ústavního soudu neobstojí, ale jde o udržování
určitého nepřátelství vůči všem křesťanům a
napětí: když jde o
Další
přání
prachy,
neznám
splněno! Rozšířená
bráchu! A církev
kovová mříž v kostele
přece
má být
Božského Srdce ve
chudá! Rád bych
Stříbrné
je
všechny,
kteří
skutečností! I tu má
podporují
onu
„na svědomí“ pan
„spravedlnost“ se
Smolík z Lokte. Cena:
zdaněním
32.000
Kč.
OÚ
církevních
Stříbrná – doufejmerestitucí, pozval
přispěje
částkou
do kostela sv.
11.900
Kč.
I
Josefa v Krásné
přístupová cesta pro
Lípě! A nejen tam,
auta je OK!
ale i do kostela sv.
Michaela
arch. Z promluvy (co mi dlouho vrtalo hlavou).
v Oloví! Pohled, Proč se na tomto světě objevil tak děsný
který bolí u srdce!! fenomén, jakým byl a ještě je, stát fanatických
islamistů IS? Jak může někdo ve jménu boha
Alláha páchat taková zvěrstva (znásilňování dětí
Poděkování
a žen, podřezávání hrdel, odpalování historických
a lásku vám, kéž zněly by jak zvony! Tohle památek, posílání na smrt nevinných nic
používám s radostí nad obrovskou pomocí netušících nakupujících, návštěvníků koncertů či
s pohoštěním jak během pouti Božího Těla v najíždění autem do stojících čekajících
Kraslicích, tak i sv. Petra a Pavla v Rotavě. Kdo cestujících). Vynalézavost takovýchto „vrahů“,
byl přítomen, jistě se cítil dobře! Díky za dary, za kteří se vydávají za hrdiny či mučedníky, jakoby
přinesené pečivo a obsluhu i následné umývání neznala mezí. Někde musí být přece vysvětlení!
všech nádob! Kdo nám tu chyběl? Paní Žofie Co asi každého napadne ihned, je, že chtějí
Brožíková z Rotavy! Hned 3.7. v 05:30 ji vezl dobrovolně „někomu sloužit a za to být
mladý Lupša do Mukařova, kde v ústavu snad odměněni!“ Kdo je ten tajemný, který má
najde jak nový domov, tak i obsluhu. Při sv. takovou moc nad lidmi? Jsem pevně přesvědčen,
přijímání o pouti zbyla jediná Hostie – pro ni. že je jím ďábel, odpůrce, satan. Nechci mu tímto
Spolu s požehnáním jsem ráno v 05:15 podal na dělat reklamu, ani náhodou! Jen spolu s vámi
cestu jak Eucharistii, tak i malý obrázek P. Marie hledám důvod takové zběsilosti, ke které vybízí
s přáním za celou naši kraslickou farnost. mladé lidi bez rozdílu! Víme, že v jednom
Zůstane nám navždy v paměti její noblesa, takt, z hlavních poutních míst islámu, v městě Mekka,
vždy perfektní klobouk na hlavě, jako i sportovní se koná obřad, při kterém se kamenuje ďábel.
elán. Ať ji Pán provází právě v Mukařově, kde byl Zde „věřící“ hází do otvoru ve skále kameny
po léta internován Josef Beran, pozdější kardinál. v přesvědčení, že tím zlikvidují tohoto nepřítele a
svůdce lidstva. Ale oni ho tím jen dráždí!
OPRAVY - ten, kdo má víru, vydrží i
Představme si za plotem ostrého pitbula, kterého
toto!

budeme dráždit! Co asi
jiného můžeme čekat, než
že se třeba podhrabe a
pustí se za námi? A
následky nebudou vůbec milé, naopak. Odpůrce,
ďábel, je daleko horší, než tlupa rozdrážděných
pitbulů. Tak jako jsou lidé, kteří se nechávají vést
dobrými anděly k dobrým skutkům, tak zase
existují lidé, kteří se nechávají vést anděly
padlými. Ti se rozhodli v nebi pravému a
jedinému Bohu odepřít poslušnost svým
rozhodnutím: Non serviam – Nebudu sloužit – a
byli proto z nebe shozeni na zem. Zde je tedy
jejich prostor, ve kterém „vládnou“ těm, kteří jim
slouží. Ano, na zemi „operují jak andělé boží, tak
tito padlí andělé“. Chceme-li být mezi vítězi nad
zlem, nad Zlým a jeho anděly, nesmíme do
tohoto boje jít na vlastní pěst – sami! Existuje
mocný pomocník, archanděl Michael se svými
anděly, kteří nám rádi pomohou! Jméno Micha-El
je zkratkou Micha-Ellohím; česky se toto
překládá: KDO JAKO BŮH? Vlastně je to výtka
Odpůrci: ty, satane, chceš být jako Bůh?
Nepřipomíná nám toto něco z Bible? Ano,
Odpůrce tehdy svedl první lidi výrokem: Budete
jako Bůh! I oni, tito první lidé (Adam s Evou) se
rozhodli odepřít Bohu poslušnost a „utrhli
zakázané ovoce“. Pravda, stali se „jako Bůh“ tím,
že zjistili existenci ZLA, což do této doby nevěděli.
Byli nesmrtelní, dobří a šťastní. Co ještě chtěli?
Být jako Bůh. A stalo se! Jen Bůh věděl, že není
jen dobro, ale i zlo. Chtěl člověka chránit před
tímto zjištěním a poznáním (jako i maminka
chrání malé dítě: „Nesahej na tu žehličku, jinak
se spálíš!“). Velká je zvědavost i neposlušnost
lidská; a tak se dítě popálí. Trest za neposlušnost.
A v příběhu Bible je trest horší: únava bolest a
smrt. Kdo však nepodlehne svodům a drží se
dobra, dostane od Boha odměnu vrchovatou.
P. pf

Ještě jednou prázdninové zastavení ….
Prázdniny jsou časem odpočinku. Zpomalujeme
tempo práce i rytmus života. Pokud je to možné,
necháváme stranou problémy, se kterými
zápasíme. Odjíždíme na nejrůznější místa,
abychom změnili prostředí. Někteří z nás si
myslí, že období prázdnin je časem jen pro nás
nebo pro rodinu. A tak se stává, že se
osvobozujeme také od svých povinností
duchovních. Prázdniny však nejsou časem
odpočinku od Boha. Zůstáváme s ním stále ve
vztahu, protože bez něho bychom si nemohli se
vším poradit. Bez Boha hyne příroda, to
znamená i člověk. Člověk bez Boha není schopen
porozumět tomu, kde je a kam směřuje. Bůh je
nám stále nablízku a objímá nás oběma svýma
rukama - jedna jeho ruka je ZÁKON, druhá je
PŘÍSLIB. Prostřednictvím Desatera - práva
Starého i Nového zákona se Bůh stará, abychom
jednali slušně, kráčeli tou pravou cestou,
abychom si neublížili ….. Když se nebudeme
právem řídit a začínáme tonout, Bůh nám dává
příslib, že nás obnoví a nedovolí nám zahynout,
že nás pozvedne a zachrání před druhými i sebou
samým. Tak Bůh i v období prázdnin projevuje
svou blízkost a připomíná právo lásky. Na
nejrůznějších místech, i na těch nově
objevených, nám prostřednictvím stop své
přítomnosti dává možnost, abychom ho uctívali
a milovali. Přejeme zažití pocitu blízkosti Boha i
během těchto letošních prázdnin.
JV
Naše společné akce v nejbližší době
18.08. so Bublava 10:30 Pouť Nanebevzetí P.
Marie
25.08. so Přebuz 14:00 Pouť sv. Bartoloměje
02.09. ne Kostelní 11:00 Svátek sv. Jiljí
14.09. pá kaple Hausberg – Sv. Kříže 16:00
Pobožnost
29.09. so Oloví – kaple na faře 11:00 Pouť sv.
Michaela arch.
30.09. ne Kaple Grotte nad Olovím 14:30
Pouť sv. Michaela arch.
Na všechna setkání jste srdečně zváni!
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Napsali jste nám
dokončení ze str. 6
Kouřil se
v tu
dobu
opět
vrátil
k rodině
do
Kraslic a
květnu
1953 si i
oficiálně
změnil
místo
pobytu
na
František Kouřil v uniformě generála čs.
armády (archiv autora).

Fučíkovu ulici čp. 1639/34 Kraslice. Výrazně se
mu zhoršil zdravotní stav, což tehdejší režim
ještě „zvýraznil“ další perzekucí (degradováním
hodnosti) a trvalým snížením důchodu o více než
polovinu. Generál se pokoušel v létě 1953
několikrát odvolat a žádal o rehabilitaci i
navrácení penze: „Věřím, že mi v rámci
rehabilitace, pomůžete vybřednout z trapné
bytové situace. Vždyť podzim a zima se
nezadržitelně blíží a můj chatrný zdravotní stav
žádá urychlené řešení a odčinění křivdy.
Uvedené
důvody
jsou
nepravdivé
a
neprokazatelné a mohou prameniti jen z osočení
a nejsou podloženy pravdou. Můj postoj k lidově
demokratickému zřízení, můj služební výkon a
činy byly zhodnoceny a posouzeny těmi, komu
jsem byl podřízen, a komu jsem za splnění
daných úkolů byl zodpovědný.
Že jsem věrně sloužil v lidově demokratické
armádě horlivě – toho je důkazem to, že jsem
nebral v úvahu můj chatrný zdravotní stav, ač
jsem byl po těžkém úraze z koncentračního
tábora a po čtyř a půl letých útrapách věznění.
To vše jen dokazuje, že jsem chápal nutnost
pracovat, seč jsem byl schopný.“
Koncem 50. let a počátkem 60. let žil generál
Kouřil střídavě mezi Kraslicemi a nemocničními
zařízeními. Zdravotní stav se mu nadále
zhoršoval. Částečné rehabilitace se dočkal teprve
v roce 1963, kdy mu byla navrácena hodnost a
důchod v plné výši. Mezitím Kouřilova rodina
koupila novou vilu v dnešní Anglické ulici a 25.
listopadu 1963 změnila své bydliště.
Kraslický hrdina si nového domova příliš neužil.
Zemřel o půl roku později dne 24. dubna 1964 ve
věku 72 let.
Rodina Františka Kouřila se nikdy nesmířila
s perzekucí bývalého důstojníka, a proto za
mírnějších poměrů žádala manželka Vlasta
Kouřilová spolu se svým synem Vladimírem
počátkem června 1968 plnou rehabilitaci
generála Kouřila:
„Karlovy Vary, dne 8. června 1968
Vážení soudruzi,
obracím se na Vás v této bouřlivé době
obrodném procesu ve jménu památky svého
zesnulého manžela, divisního generála Františka
Kouřila. Dobře vím, že padesátá léta
poznamenala mnoho rodin daleko hůře než mou.
I já jsem však poznala obavy z rozsudku tak
zvaných soudů i dlouholeté odloučení od
manžela ještě v době nacistické okupace a vím,
jak mnoho pomáhalo vědomí morální podpory
ostatních spoluobčanů, oprávněnost vlastního
doufání a naděje na lepší život ve svobodné
vlasti.
Jestliže pak za několik málo let přišlo nové
utrpení a strádání morální i materiální, které

podlomilo zdraví mého muže, toho muže, který
věnoval celý svůj život boji a práci pro dobytí a
zajišťování samostatnosti československého
státu, pak to bylo o to bolestnější, že šlo o křivdy
od vlastních lidí. Šlo o nařčení naprosto
neoprávněná, nikým neprokázaná, ale o to
halasněji do celého státu roztrubovaná. Všechna
manželova odvolání – tehdejšímu ministrovi
národní obrany A. Čepičkovi, předsedovi tzv.
Státního soudu J. Novákovi, tehdejšímu státnímu
prokurátoru J. Urválkovi, náčelníkovi generálního
štábu Kratochvílovi a nakonec (6. ledna 1953) i
Ústřednímu
výboru
KSČ zůstala zcela
nepovšimnuta a bez odpovědi. Pouze někteří
výrostci, zaměstnávaní Státní bezpečností směli
kdykoliv hrubě urážet čest a lidskou důstojnost a
vyhrožovat bez důkazů a zákonných důvodů.
I ten kus rehabilitace, kterého se dostalo mému
manželovi ještě za jeho života, spočíval
v soukromém utěšujícím rozhovoru, který měl
plně nahradit ostouzení poctivého člověka
v novinách i knihách, rozšiřovaných v deseti i
statisících exemplářích v celé naší zemi.
Domnívala jsem se spolu se svým synem, že o
rehabilitaci se nemusí nikdo postižený
doprošovat. Podle našeho názoru by provedení
úplné a důsledné rehabilitace mělo být
prvořadou, i když ovšem pouze morální,
povinností těch orgánů a institucí, jejichž dřívější
nebo ještě i dnešní členové a představitelé křivdy
inspirovali, sankcionovali anebo páchali. Zatím se
však v části našeho tisku v posledních dnech
zdůrazňuje, že rehabilitaci žádají ti, kteří byli
postiženi právem – vlastizrádci, špióni, diverzanti
a vrahové.
Žádám proto, aby v případě mého manžela byla
zjednána náprava a to:
Veřejně
odvolána
všechna
nařčení,
vykonstruovaná v souvislosti s tzv. spikleneckým
centrem tak, jak se proti nim můj manžel
odvolával v dopise ministrovi národní obrany ze
dne 27. 11. 1952.
- Pečlivě prošetřena a zvážena provinění všech
osob, které se na procesech jako jejich
organizátoři nebo iniciátoři podílely a aby
s výsledky tohoto šetření byla podrobně
veřejnost seznámena.
- Aby byla konečně i zhodnocena úloha mého
manžela jako agilního účastníka I. a II. odboje,
který do posledních chvil svého života jej žil pro
tuto republiku a její lid.
Ing. Vladimír Kouřil Vlasta Kouřilová“
Rehabilitační komise ministerstva národní
obrany se žádostí vdovy generála Kouřila začala
zabývat až po okupaci Československa vojsky
Varšavské smlouvy. Snad právě napjatá situace
v začátcích normalizace vedla rehabilitační
komisi k úplnému zamítnutí žádosti Vlasty
Kouřilové, jak jí bylo sděleno dopisem v prosinci
1969.
Divisní generál František Kouřil se nedočkal
rehabilitace ani po listopadu 1989. Jeho osud
zůstává bohužel pro veřejnost neznámým a to i
přesto, že se tento
československý hrdina
postavil
nejdříve
nacismu, a poté i
komunismu. Čest jeho
památce!
Hodnosti
Františka
Kouřila:
1. 12. 1914 podporučík
27. 3. 1919 poručík
1. 12. 1919 major
28. 10. 1924
podplukovník
1. 7. 1933 plukovník
2. 10. 1945 s účinností a
pořadím od 1. 8. 1945
brigádní generál
(dekretem prezidenta
republiky ze dne 25. 10.
1946 účinnost změněna

na 1. 5. 1939)
18. 10. 1948 s účinností a
pořadím od 1. 5. 1944
divizní generál
Vyznamenání Františka Kouřila:
Československý válečný kříž 1914-1918
Československý válečný kříž 1939
Československá medaile Za chrabrost před
nepřítelem
Československá vojenská medaile Za zásluhy I.
stupně
Československá revoluční medaile
Československá medaile Vítězství
srbská Pamětní medaile na válku 1914-1918
(Spomenica rata 1914-1918)
Řád sokola s meči
Řád svaté Anny III. stupně
Jiří Klůc

Sportovní zprávy
Šipkový klub Nikola
Výroční členskou schůzi byla v Šipkovém
klubu Nikola ukončena sezona 2017/2018.
V nejvyšší soutěži České republiky, kde
hraje pouze 12 týmů, jsme skončili na
sedmém místě. Další dva týmy máme
krajské vítěze s postupem do vyšších
soutěží. Tři další týmy se umístily v horní
polovině tabulek ve svých soutěží. Klub si
vychovává své nástupce, začalo nám
trénovat pět dětí, které zatím nemají svou
soutěž, ale šipky je baví, tak snad
přesvědčíme, že šipky nejsou pouze
hospodská zábava, ve světě plní světové
haly
diváky.
Touto
cestou
bych
chtěl poděkovat všem hráčům za vzornou
reprezentaci Nikoly a díky, že žádný zápas
nevzdali a bojovali až do konce.
Samozřejmě, že hráči děkují za podporu
městu Kraslice, KMS Kraslice a Kornet s.r.o.
Vladimír Hron
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Ze života křesťanů
„Proste Pána žně,

ať vypudí dělníky na svou
žeň.“ (Ježíš)
Slova Ježíše stále vybízí Boží lid na duchovní sklizeň. Je
stále mnoho otevřených srdcí, kteří touží poznat Pána
Boha. K poznání Ježíše Krista napomáhá i mnoho
programů v církevních společenstvích i na veřejnosti
jak v Kraslicích, tak i v blízkém okolí. V první polovině
letních prázdnin se sešlo mnoho církevních autorit při
společných akcích, kde se zrodily další Boží vize pro
Kraslicko. Za zmínku stojí plánované modlitební setkání
s místními modlitebníky
společně s křesťany z
Německa, které by se mohlo uskutečnit na Vysokém
kameni dne 8.9.2018 v 15. hodin. Případné návrhy a
dotazy na MS KS, 737 177 447. Pán vás žehnej !!
František Hanzlíček

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shelltypu Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 159-195 Kč/
ks.

Prodej: 19. srpna 2018
Kraslice - u autobus. nádraží – 15.50 hod
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod ,
tel. 601 576 270, 728 605 840,

10

Try & Play obrazem

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. srpna 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Srpnové číslo vychází 14. srpna 2018 v nákladu
370 ks, zdarma.
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