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Vážení občané,
právě se začítáte do vět mého předposledního
úvodního slova před komunálními volbami,
které nás čekají počátkem října. Proto mi
dovolte malé ohlédnutí za uplynulým obdobím,
ohlédnutí za výsledky práce Zastupitelstva města
Kraslice v uplynulých čtyřech letech.
Už v minulém čísle Zpravodaje zazněla informace o
tom, že od roku 2015 do roku 2018 byly v Kraslicích
zatím realizovány investice v hodnotě 125 mil. korun a
práce na realizaci dalších stále probíhají, takže tato
částka není v tuto chvíli ještě konečná. Je ovšem třeba
spravedlivě podotknout, že některé z těchto investic
byly převzaty již rozpracované od našich předchůdců a
s úspěchem dokončeny. Na dotacích bylo dosud městu
proplaceno okolo 48 miliónů, přičemž další
mnohamiliónové dotace budou ještě městu
proplaceny. Svou práci odvádělo nejen zastupitelstvo,
ale také i rada města. O intenzitě práce Rady města
svědčí fakt, že počet schůzí jejích členů se velmi
přibližuje stovce.
Podařilo se realizovat řadu konkrétních investičních
akcí – z těch nejzásadnějších a nejviditelnějších to byla
rekonstrukce ulice Boženy Němcové, rekonstrukce
opěrné zdi v ulici Na Stráni, rekonstrukce opěrných zdí
v ulicích B. Smetany a Wolkerova, rekonstrukce ulice
Školní či Družstevní, Pod Vrchem a Rybné a části ulice
Lipová a Kpt. Jaroše. Podařila se rekonstrukce
chodníku v ulici Wolkerova a došlo také k jeho
prodloužení, byl vybudován nový chodník v ulici Kpt.
Jaroše od vlakového nádraží směrem k sídlišti Sever,
čímž došlo ke zvýšení bezpečnosti chodců. Před
spuštěním je také rekonstrukce chodníků vnitrobloku
na sídlišti Sever. Byla realizována rekonstrukce kotelny
a
vytápění
bývalého
kina
(dnes
Šnek).
Byly zabezpečeny školy, školky a školská zařízení proti
vniknutí neoprávněných osob a díky tomu máme
v rámci celé ČR nejlépe nakročeno k vytvoření
komplexního systému bezpečnosti ve školách. Došlo
k revitalizaci zahrad mateřských školek. Mateřská škola
v ul. Boženy Němcové se také dočkala nového
„kabátu“, došlo k zateplení některých městských
objektů, jako např. budovy bývalého kina či sídla
Technických služeb města Kraslice, čímž dojde
k úsporám provozních nákladů. Péče byla věnována i
kulturním památkám v majetku města, kdy byla např.
provedena renovace secesního plotu v ulici Lipová,
pozvolna pokračuje záchrana, obnova a revitalizace
unikátní industriální památky bývalé továrny Bohland
& Fuchs, byla zrekonstruována kaplička v Čiré, podařila
se také renovace jedné z největších historických
hrobek na kraslickém hřbitově, kde proběhla a stále
zvolna probíhá znatelná proměna v kultivované a
důstojné místo odpovídající svému posvátnému
poslání. A obnova dalších sakrálních a jiných památek
se připravuje. Opomenuta nezůstala také oblast sportu
a volného času – bylo revitalizováno nejen hřiště při ZŠ
Havlíčkova, ale rovněž další menší sportoviště.
dokončení na str. 3
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Kraslický Jarmark 2018: trhy, řemesla,
dechovka, rokenrol
Jaký ten letošní jarmark byl? Byl
především chladnější než ten
loňský. Přesto se náměstí T. G.
Masaryka poslední srpnovou
sobotu zcela zaplnilo stánkaři.
Nechyběla tradiční řemesla a
výrobky.
Zaujaly
originální
dřevěné
hračky
vyřezávané
z překližky pomocí moderní
laserové technologie. Žádný
jarmark by se samozřejmě
neobešel bez medu a medoviny
nebo zdobených perníkových
srdcí
a
dalších
sladkostí.
Chladnější počasí vyhovovalo
prodejcům sýrových specialit
z ovčího, kozího i kravského
mléka. Kofeinoví "labužníci" mohli
ochutnat a nakoupit různé druhy
kávy. Kdo jede na BIO vlně, měl
možnost
pořídit
potraviny
z biofarem. Ten kdo na zdravou
výživu moc nebyl, zastavil se spíše
u stánku s klobásami. Jako každý
rok, tak i letos své zboží nabídli
prodejci textilních výrobků a
hraček.
Děti dělaly smutné pohledy a
přemlouvaly rodiče, aby jim
zakoupili pár minut v průhledné
kouli umístěné v bazénu. Jedná
se o tzv. aquazorbing. O pár
metrů dál se procházela trojice
koníků. Grošák a dva hnědáci
trpělivě chodili dokolečka a
v sedlech nosili malé jezdce a
jezdkyně.
Zatímco náměstí patřilo trhům, v
zahradě domu kultury zahájil
kulturní program svým úvodním slovem starosta města Kraslic – pan Roman
Kotilínek. Krátce po desáté zahrál první tóny Zábavní orchestr Kraslice. Když se
prostranstvím kolem Domu kultury začala linout vůně pouliční gastronomie, což
značilo čas oběda, nastoupila na pódium Dechová hudba Horalka Kraslice. První
tanečnice a tanečníci se za zvuku dechovky osmělili a začali tančit.
V odpoledních hodinách se změnil žánr i kapela. Z Děčína přijela skupina Flash,
hrající popové hity. Rambanbám přišel na řadu po 18 hodině se svými skapunkovými skladbami. Trombonistka a dva trumpeťáci však dodali kapele na
hravosti. Ve večerních hodinách se trošku přitvrdilo a Rambanbám vystřídali
sokolovští Eternal Fire. Trochu zmatku do programu mohli vnést krasličtí rockeři
s názvem 11:50, kteří ale hráli už od 21:00. Chraplavý hlas, hlasitý zvuk, prostě rock.
Kolem půl jedenácté už bylo venku docela chladno. Někoho zmohla zima, někoho
možná alkohol a únava. Na každý pád, když začali zvučet Electric Therapy, bylo lidí
už o poznání méně, přesto zde byla skvělá atmosféra.
Kraslický jarmark 2018 se vydařil a už se těšíme, až budeme příští rok připravovat
jubilejní 50. ročník Kraslického jarmarku,
kde budou určitě zachovány tradice
pořádání tohoto jarmarku, ale zároveň se
můžete těšit na novinky, které pro
jarmark připravujeme.
Ing. Alena Botlíková, ředitelka
„Pořádně si v tom zablbni, běhej v tom,
skákej v tom. Když to protrhneš, tak je to
pojištěný.“
otec na svého syna při aquazorbingu.

Volební okrsek č. 4 změnil sídlo
volební místnosti
V říjnu proběhnou v Kraslicích volby do zastupitelstev obcí a do jedné
třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Komunální volby a I. kolo
senátních voleb proběhne ve dnech 5. a 6. října 2018 a II. kolo senátních
voleb (v případě, že žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční
většinu) se bude konat s největší pravděpodobností 12. a 13. října 2018.
Kraslice zřizují osm volebních okrsků. Při nadcházejících volbách dojde ke
změně sídla jednoho z
okrsků. Voliči, kteří podle
svého trvalého pobytu
MěÚ informuje
náleží do 4. okrsku a jsou
zvyklí volit ve volební
místnosti v Základní umělecké škole Kraslice, budou nově volit ve volební
místnosti, která bude zřízena na městském úřadu v I. NP v obřadní síni.
Sídla volebních místností v ostatních okrscích zůstávají stejné, a to volební
okrsek číslo 1—Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685, Kraslice,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Němcové,
B. Smetany 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, Fibichova, Fučíkova, Pod
Lesem, S. K. Neumanna, Wolkerova, Žižkova, část Tisová, část Zelená Hora;
volební okrsek číslo 2—Základní škola Kraslice, Opletalova 1121, Kraslice,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: B. Smetany
475, 729, 740, 749, 873, 875, 886, 894, 926, 1000, 1114, 1301, 1374, 1384,
1600, 1695, 1700, 1724, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1752, 1753,
1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1770, 1901,
1916, 1942, 1944, 1950, 1958, 1962, 1994, Barvířská, kpt. Jaroše 563, 713,
1219, 1220, 1245, 1255, 1772, 1843, 1888, 1949, 1967, Opletalova,
Svatavská cesta, Školní, část Hraničná;
volební okrsek číslo 3—Střední škola, základní škola a mateřská škola
Kraslice, pracoviště Pod Nádražím 1093, Kraslice, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Na Stráni, Pod Nádražím,
Pohraniční stráže 357, 358, 359, 375, Kpt. Jaroše 513, 827, 1021, Resslova,
Svatopluka Čecha, část Krásná 14, 89, 93, 98, 99, 100, 109, 111, 115, 117,
119, 123, 127, 138, 140, 141, 153, 1817, 1877;
volební okrsek číslo 4—Městský úřad Kraslice, nám. 28. října 1438,
Kraslice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 5.
května, Alšova, Dukelská 199, Horní, Hradební, kpt. Jaroše č. p. 213, 321,
nám. 28. října, nám. T. G. Masaryka, Nerudova, Pohraniční stráže 67, 68,
320, 338, 341, 344, 347, 348, 349, 365, 367, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 390, 391, 1247, 1544, 1714, 1715, 1776, 1800, 1801, 1828,
Zadní (bez 1616),
volební okrsek číslo 5—Střední škola, základní škola a mateřská škola
Kraslice, Havlíčkova 1717, Kraslice, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Dukelská 111, 128, 138, 146, 147, 148, 655,
715, 743, 753, 851, 852, 948, 1022, 1246, 1786, 1855, Havlíčkova, Horní
předměstí, Husova, Krátká, Lipová cesta, Mlýnská, Na Kopečku, Na
Samotě, Na Svahu, Novoveská, Pod Vrchem, Přilehlá, Rybná 142, Sadová,
Tyršova, V Zátiší;
volební okrsek číslo 6—Dům kultury, nám. T. G. Masaryka 1782, Kraslice,
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: část Černá,
část Čirá, část Kámen, část Kostelní, ul. Hřbitovní, Luční, Máchova, Malá
ulička, Mánesova, Nová cesta, Palackého 235, 1162, 1198, 1199, 1206,
1445, 1457, 1458, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1500, 1506, 1510,
1533, 1542, 1543, 1546, 1571, 1572, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597,
1615, 1621, 1622, 1623, 1624, 1665, 1693, 1694, 1699, 1701, 1702, 1732,
Polní, Příčná, Skalní, Sněžná cesta, U Plynárny, U Potoka, Zadní 1616,
Západní, část Krásná 17, 73, 77, 87, 88, 96, 97, 102, 105, 106, 107, 112,
122, 125, 126, 128, 131, 132, 133, 134, 142, 144, 147, 149, 150, 151, 152,
200, část Liboc, část Mlýnská, část Počátky, část Sněžná, část Valtéřov;
volební okrsek číslo 7—Klub důchodců – objekt Základní školy Kraslice,
Dukelská 1122, č. p. 961, Kraslice, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Čs. armády č. p. 110, 725, 730, 731, 816,
833, 834, 842, 853, 855, 860, 864, 871, 938, 951, 956, 964, 1338, 1360,
1376, 1436, 1658, 1687, 1883, 1998, Dukelská 44, 117, 124, 125, 126,
188, 614, 780, 937, 942, 961, 965, 998, 1025, 1122, 1128, 1299, 1936,
Dvořákova, Jiráskova, Komenského, Palackého 1396, 1397, 1398, 1399,
1407, 1408, 1409, 1410, 1564, 1565, 1681, Pod Nemocnicí, Rybná 790,
1050, 1135, 1154, 1278, 1508, 1618, 1886, 1956, Říční, Třebízského,
Tylova, U Nemocnice, část Sklená;
volební okrsek číslo 8—Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777,
Kraslice, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Čs.
armády č. p. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 73, 74, 81, 84, 707, 822, 829,
844, 896, 921, 966, 967, 968, 997, 1023, 1044, 1117, 1276, 1295, 1321,
1339, 1357, 1783, 1797, 1872, 1912, 1953, 1955, 1968, 2017, Dolní,
Družstevní, Smolná, Soukenická, Tovární, U Elektrárny, U Svatavy;
red
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dokončení ze str. 1
V plném proudu jsou také projektové
práce na obnovu a rekonstrukci
tenisových kurtů, kde se počítá i
s krytou halou. Škoda jen, že dostatečnou
podporu zastupitelů nenašel již připravený
projekt na umělou ledovou plochu v rámci
sportoviště v ulici Palackého či umělý travnatý
povrch tamtéž. Město také letos převezme
fotbalové hřiště v ulici ČSA a ve spolupráci
s místním fotbalovým klubem se zabývá
obnovou celého areálu. Před realizací je
rovněž projekt vytvoření volnočasového
prostoru na Domácím vrchu, kde vzniknou
trasy nejen pro pěší, ale také pro vyznavače
crossové cyklistiky. Bude zde k vyžítí i řada
dalších akčních prvků v podobě např.
lanových věží, zajištěných cest, tzv. ferrat a
dalších atrakcí. Po zdlouhavých peripetiích
byla
dokončena
také
projektová
dokumentace k územnímu řízení pro první
etapu cyklotrasy podél řeky Svatavy. Stranou
nezůstala ani péče o zlepšování prostředí ve
městě, např. byla vysázena nová zeleň, která
zlepšuje kvalitu ovzduší i vzhled města.
Velkým úspěchem je také převzetí
odpadového hospodářství. K lepšímu vzhledu
jistě přispěla instalace podzemních stanovišť
pro odkládání tříděného odpadu.
Podařilo se úspěšně vyřešit otázku Polikliniky,
aniž by město na sebe muselo brát
odpovědnost za její provozování a riziko
nebezpečného zatížení rozpočtu města jejím
odkoupením. Umíme však lékařům pomoci
podporou v rámci grantového systému a tím
podpořit jejich působení ve prospěch občanů
nejen našeho města, ale i ve prospěch občanů
celého mikroregionu. Příkladem je třeba
skutečnost, že dnes již mohou pacienti
využívat výtahu, který se konečně po létech
diskusí podařilo za výrazné pomoci a přispění
města vybudovat. Stranou nezůstala ani

snaha o zvyšování péče s služeb pro naše
seniory. Byla a nadále bude posilována a
zkvalitňována terénní pečovatelská služba,
kterou
město
Kraslice
provozuje.
S mimořádně velkým úspěchem a značným
pozitivním ohlasem se setkalo rovněž
zavedení služby Seniorexpres, kterou se
podařilo spustit na jaře letošního roku.
Dovolím si také shrnout několik faktických dat
a čísel a podat na několika následujících
řádcích jakousi rámcovou zprávu o stavu
města:
Potěšitelnou zprávou je, že v roce 2017 došlo
k zastavení poklesu a stabilizaci počtu
obyvatel města, který k 1.1.2017 činí dle ČSÚ
6.802. Mírně vzrostl počet žáků i
zaměstnanců. Celkově lze říci, že město roste
a prosperuje. Zajímavá a potěšitelná jsou také
ekonomická data, neboť bilance rozpočtu
města ukazuje, že Kraslice hospodařily za
poslední čtyři roky s přebytkem ve výši 34 mil.
Kč. Struktura příjmů vykazuje zásadní stabilitu
tvořenou ze tří čtvrtin daňovými příjmy.
Stabilní jsou také nedaňové příjmy, které tvoří
doplněk celkových příjmů města. Dotace,
které se podařilo za poslední čtyři roky získat,
kryly více než jednu třetinu investic. Pozitivní
byl také vývoj rozdílu mezi příjmy a
provozními náklady, tedy tzv. provozního
salda, kdy v roce 2017 přesáhlo částku 36 mil.
Kč, tj. 24% běžných příjmů. Město tak
dosáhlo vůbec nejlepšího hospodářského
výsledku ve své historii. Finanční kondice
města se od roku 2014 zlepšila o zhruba jednu
čtvrtinu. Velkým kladem je i fakt, že město
investuje do obnovy a modernizace majetku,
když od roku 2014 investovalo do svého
majetku téměř 170 mil. Kč, přičemž z toho
bylo 157 mil. směřováno do investic. Provoz
města se odehrává ve velmi dobré trendu,
takže na konci roku 2017 město disponovalo
solidní finanční rezervou. Také finanční
likvidita je aktuálně výborná. Kraslice
disponují i na straně
daňových
příjmů
rozpočtovými
rezervami.
Město mezi roky 2014 a
2017 generovalo po úhradě
provozu 30 až 40 mil. Kč.
Finanční zdraví je proto
hodnoceno nejvyšší možnou
známkou A+A+, jak vyplývá
ze Střednědobého výhledu
rozpočtu
města
Kraslic
s analýzou financí ratingu,
kterou zpracovala v srpnu
letošního roku spol. City
finance. Je ovšem třeba
neopomíjet možná úskalí, na
která
zpráva
rovněž
upozorňuje. Přestože je
dosavadní
vývoj
velmi
pozitivní, je nutno brát
v úvahu pozvolný růst
provozních výdajů nejen
v souvislosti s rostoucími
cenami (a tedy i inflací).
Rovněž
je
třeba
do
budoucna
počítat
se
skutečností, že růst příjmů
bude po roce 2018 už spíše
jen mírný a příjmy naberou
tendenci
až
pozvolně
klesající. S ohledem na tento
předpoklad je proto žádoucí
snižování tlaku na další růst
provozních výdajů . Je třeba
udržet provozní výdaje pod
pevnou kontrolou. Velmi

vhodné z tohoto důvodu
investice do projektů
technologií,
které
povedou ke snižování a úspoře těchto
nákladů, zlepšování stávajícího majetku,
rozvoje infrastruktury a podmínek pro
podnikání, bydlení a vzdělávání v rámci
možností, přičemž je do budoucna žádoucí
udržení příznivého provozního salda. Úsporně
si Kraslice vedou i při zadávání veřejných
zakázek, o čemž svědčí umístění v žebříčku
„Dobrého zadavatele“ agentury Zindex.cz, kde
se Kraslice umístily v kategorii malých měst do
20 tisíc obyvatel s nejvíce zakázkami za
období 2015-2017 na skvělém 7. místě. (za
období 2013-2015 se umístily ve stejné
kategorii na 144. místě).
Neučinili jsme žádné rozhodnutí, které by do
budoucna ohrožovalo finanční stabilitu města
a tím i jeho další rozvoj. Město je finančně
zdravé a silné. Řešili jsme a řešíme problémy,
které řadu let nikdo neřešil nebo nechtěl
řešit. Nestavěli jsme vzdušné zámky, ale
zabývali jsme se věcmi obyčejnými a
prozaickými, jako je problém s parkováním či
stav místních komunikací a chodníků, které
vnímáme a víme, že trápí většinu občanů
našeho města. Věnovali jsme jim svou
pozornost i s vědomím, že vybudování
nového parkoviště či oprava chodníku není
tak okázalé jako vztyčování obelisků na
náměstích.
Budeme-li nahlížet na město jako na
komplexní celek, lze říci, že uplynulé čtyři roky
byly pro město velmi úspěšným obdobím.
Neznamená to však, že se v Kraslicích
nemůžeme setkávat s dílčími nedokonalostmi
a nedostatky, které nás rozčilují, které nám
vadí, které nás otravují a na které někdy
oprávněně nadáváme. Ale je to jako leckde
jinde, jako v lecčems, je to jako v životě. Život
není dokonalý, svět kolem nás není dokonalý
a tak není a nemůže být dokonalé ani naše
město. Jde jen o to, aby těchto nedokonalostí
a nedostatků nebylo více, než je únosné.
Závěrem bych rád poděkoval všem členům
Zastupitelstva města Kraslice za čtyřletou
práci, byť někteří členové si toto poděkování
zaslouží více a jiní méně. Bylo mi ctí být
starostou města Kraslice. Současně bych také
chtěl deklarovat, že pokud dostanu vaši
důvěru a vaši podporu, bude mi i nadále ctí
pokračovat v započaté práci. Domnívám se
však, že nastal čas, aby se zásadní prioritou
pro příští období, kterou by se měli noví
zastupitelé vážně zabývat, stalo získání úplné
kontroly nad kraslickou vodohospodářskou
společností. Současný model polovičního
vlastnického podílu společně s dalším
zahraničním obchodním partnerem se stále
zřetelněji jeví jako překonaný. Jedině tak lze
zajistit udržení přijatelných cen vody i tepla a
vytvořit podmínky pro další uspokojivý rozvoj
této společnosti a její veřejné služby ve
prospěch občanů Kraslic. Celá řada dalších
českých a moravských měst se již touto
cestou vydala a mnohá se k tomu připravují.
Není tedy proč otálet, spíše naopak.
Kromě voleb komunálních budeme také
vybírat nového senátora, který bude
zastupovat náš region v horní komoře
Parlamentu České republiky. Přeji nám tedy i
v této volbě šťastnou ruku. Sám už mám
svého kandidáta vybraného. Podpořím svým
hlasem slušného a poctivého člověka.

Roman Kotilínek, starosta
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Zajímavý pohled na Heinze Seidla, stejně jako i maminku Etel
2 papeže, a nejen na Karáskovou. Ať všichni dojdou odpočinutí
věčného.
ně
Když byl zvolen Jan XXIII, tak od něj nikdo NIC Další přání splněno!
nečekal. Bylo mu tehdy 77 let, tedy stařec!
Navíc nebyl ani pohledný. Když ho na
Svatopetrském náměstí uviděla jedna madam,
vykřikla: Tlusťoch! A právě tento papež se
objevil pěšky mezi věřícími a poslal papežská
nosítka „do důchodu“. Víte, že jsem v semináři
říkal: „Být tak asistentem papežského trůnu“? A
pak mi došlo, že bych musel takového silnějšího
Svatého Otce nosit na ramenou… Tento velice
vtipný muž, pocházející z nejchudších italských
poměrů, otevřel okna Vatikánu dokořán,
„udělal pořádný průvan“, svolal ekumenický
koncil, který nasměroval celou církev, lodičku
Petrovu, do nových vod! Připomíná mi
současného Sv. Otce. Podobnost náhodná? Ani
Francesco není nijak pohledný, ale neštítil se jít
do nejchudších čtvrtí v Buenos Aires! Že i on má
čiperné nožičky, když svému doprovodu dokáže
„utéci“
do
věznic,
mezi
postižené
zemětřesením, jde mezi uprchlíky apod. Že
stále bydlí v domě sv. Marty, kde mají své malé
byty volitelé nového papeže? Že si i rád sám
něco uvaří? A že si vzal pro mnohé šokující
jméno po chudém reformátorovi sv.
Františkovi? I další papežové posledních
desetiletí jsou obdivuhodní! PIUS XII.: o něm
komunistická propaganda tvrdila úplné
nesmysly; ty vyvrací odtajněné vatikánské
záznamy! Ve venkovském sídle Castel Gandolfo
ukrýval židovské matky s dětmi a i jinak
pomáhal. Byl nunciem v tehdejším Německu a
viděl, jak k moci přichází Hitler a co je zač! A
tohle komunistům stačilo… Naštěstí pravda se
časem vždy provalí; nemusíme se za tohoto
papeže stydět! Stydět se musí ti, co na něj
nakydali tolik špíny! Další z velkých papežů,
Pavel VI., byl rektorem jedné z největších
vatikánských vysokých škol, diplomat, nesmírně
vzdělaný muž, který dokončil II. Vatikánský
koncil, kam pozval všechny nekatolické církve.
Jako drahokam v jeho působení byla cesta za
patriarchou Východu do Cařihradu dnes
Istanbulu. Petr navštívil Ondřeje. Ti, jak víme,
byli rodní bratři; proto tato symbolika. Gesto,
které navždy sblížilo bratrské církve katolické a
pravoslavné. Ostatky sv. Ondřeje nebyly úplné,
protože lebka tohoto apoštola byla uložena ve
Svatopetrské basilice. Tento papež předal lebku
Athenagororovi I. se slovy: Ať je sv. Ondřej celý!
Jistě mnohým i v naší církvi zůstává tajemstvím
zahalený krátký 33denní pontifikát Jana Pavla I.
Mne to nechává klidným; četl jsem několik
dopisů, které tento muž napsal „pomyslným
osobnostem“ z minulosti. Velice pregnantní
dílo! A co navíc? On se na svět jako papež
usmál a zemřel! To bych si přál i já! A zbývají
nám poslední dva: sv. Jan Pavel II. a Benedikt
XVI. Oba byli velicí svou vizí! První tím, že
sjezdil celý svět a ukázal, že je člověkem
milujícím, chápajícím a otevřeným. I poslední
dny svého života s těžkou chorobou byl se
svými, mládež nevyjímaje! Druhý je otcem
pevné víry, obracející pohled dovnitř církve,
který učí: Komu jsem uvěřil, v co věřím a jaká je
hloubka mé víry! Od otevřenosti světu ke stavu
své duše. Pro mne je a zůstává „učitelem víry“.
Muž moudrý!

I tohle patří k životu
Když jsme v posledním Zpravodaji vzpomněli
paní Žofie Brožíkové, tak nikdo z nás ani netušil,
jak brzy se bude znovu paní Žofinka stěhovat.
Nyní již navždy! Brzy následovala paní Elišku
Hronovou. Obě se na této zemi rády setkávaly.
Toto přátelství kéž je korunováno pohledem na
boží krásu ve věčnosti. Budeme v nich mít
pomocníky před trůnem božím. Pro obyvatele
města Oloví bylo překvapením, že si
Pán života a smrti povolal mladého
4

Fasáda kostela sv. Martina v Jindřichovicích je
HOTOVÁ!
Díky Bohu za toto dílo! Největší částku, 167 tis.
Kč, dalo Ministerstvo kultury Praha, 150 tis. Kč
dala společnost Stará VTE, OÚ Jindřichovice dal
50 tis. Kč. Celkem tato část kostela (kněžiště)
přišla na 366.588 Kč. Díky firmě Josef Plaub
(zednické práce), firmě Hrách (klempířské
práce). Dík si zaslouží i stavební technik BP R.
Preibisch a pracovník Národního památkového
ústavu p. Konečný, pracovnice MěÚ Kraslice pí
Kreuzerová; jistě sem patří i podněty Miloše
Bechyně. Ať je tento chrám OZDOBOU nejen
obce, ale i naší farnosti. Každý, kdo bude nyní
projíždět Jindřichovicemi, zaplesá! A není to
tím, že by katolická církev byla bohatá díky
restitucím! Jsme nadále chudí, ale bohatí vírou,
že nám Pán pomáhá!
Po ukončené opravě celé fasády kostela
v Jindřichovicích, po probíhající GO el-instalace
a hromosvodu kostela v Oloví, začne 3. září
výměna plynového kotle za kotel kondenzační
na faře v Kraslicích. A pak i výměna všech
zárubní (futer) a dveří v suterénu za plastové
(železné jsou zrezivělé, prohnuté). Také kostel
v Liboci se dočká díky firmě Hrách: žlaby budou
čisté, prasklé šablony z eternitu nahrazeny za
nové díky sponzorskému daru Jarmily Volfové.
Ta při úklidu kůlny, která je určena k likvidaci,
našla nejen cca 200 šablon eternitů, ale i část
HAKI lešení; samozřejmě, že jsem po tom sáhl a
nepustil! Proto dík za dar, díky za starost
Štefana a Boženky ohledně kostela v Liboci.
Šindelová střecha v Kostelní bude nejen
vyspravena, ale i nově natřená horolezcem p.
Abrhámem. Ten opravil břidlici na kněžišti
kostela v Oloví, nahradil chybějící prvky na
střeše na kostele v Jindřichovicích. Jak vidíte,
všichni pracujeme „jako ďas!“ Hlavně, když je
to vždy k větší cti a slávě Boží!

Překvapení patří k životu.
Když se ujme propagace naše „farářka“ Soňa,
pak se na úklid kostela sejde na 30
dobrovolníků. Toto se odehrálo 23.08. na
Přebuzi. Trochu jsem podezíral přítomné, že
chtějí být v televizi. Skutečně zde natáčela
regionální TV ze Saska. „To se ví, že my to
neuvidíme“ - zaslechl jsem vzdech jedné
z přítomných při mé poznámce o přítomnosti
kameramanky. Inu, není o co stát: aby mě
někdo viděl s hadrem a kýblem v ruce,
v teplákách… A přesto to bylo nádherné! I náš
přebuzský zvon se rozezněl (srdce bylo „spadlé“
a nemohlo tlouci do zvonu). Dr. Petr s jedním
dobrovolníkem vše opravili. I varhany snad
konečně budou znít díky Martinu Josefovi.
Odměna byla bohatá jako každoročně: sádlo,
sůl a cibule, koláče všeho druhu! Každý dostal
alespoň něco, jen vzpomenutý Petr přišel
zkrátka! Ale jemu bude odměnou opravený
královský nástroj - varhany. Je proto dobré, že
se zde v tomto kostele koná každou poslední
sobotu v měsíci mše sv. ve 14:00 hod. A poté od
15:30 hod. v Krásné Lípě. Díky všem za pomoc!
Paní Edeltraud Rojíková se musela radovat!
Nebo - že by v nebi nebyla nebeská TV?
Následující den, v pátek, jsem jel po kraslické
mši sv. večer pro relikviář s ostatky sv.
Bartoloměje do Chebu, pak jej v sobotu po mši
sv. v 16:00 z Krásné Lípy odvezl zpět do Chebu,
abychom jej – až na nás asi v listopadu přijde
řada – přivítali ve všech našich chrámech
kraslické farnosti. P.pf
Svátky v září ……
Během roku si připomínáme výročí některých
křesťanů, kteří zvlášť vynikajícím přístupem
uskutečňovali a šířili kolem sebe dobro. Jsou to
svátky svatých, nejrůznějších lidí z dob dávných i

Římskokatolická
farnost
současných (např. blahosl. Matka Tereza
z Kalkaty). Mezi všemi svatými vyniká Panna
Maria, Matka Ježíše Krista, proto se během roku
slaví více mariánských svátků. Vypovídají o její
jedinečné účasti na životě a díle jejího Syna.
V první polovině září si církev připomíná tři
svátky, které jsou spojeny s Pannou Marií.
8.9. slavíme její narození (v ten den byl posvěcen
chrám na místě, na kterém se dle tradice
narodila).
12.9. je památkou Jména Panny Marie (jméno
nosí mnoho dívek a žen v každé době, je
neustále moderní. Toto jméno zaznívá stále
v jazycích všech národů, v krásných lidových
písních
i
ve
vrcholných
skladbách
nejvýznamnějších hudebních skladatelů. Na
mnoha místech se tento den konají poutní
slavnosti).
15.9. je památkou Panny Marie Bolestné –
vychází z obrovské bolesti, kdy Boží Matka stála
vedle kříže, na kterém byl ukřižován její Syn.
Tato událost je schopna hluboce oslovit
každého, kdo se nad ní zamyslí, proto inspirovala
mnoho umělců výtvarníků, básníků, spisovatelů,
hudebních skladatelů (viz např. světoznámá
socha, Michelangelova Pieta umístěná v chrámu
sv. Petra ve Vatikánu, světové oratorium „Stabat
Mater“ od Antonína Dvořáka). Mateřská láska
Panny Marie objímá všechny lidi. Tisícileté a
stále nové zkušenosti jsou vyjádřeny mnoha
takovými tituly Panny Marie, jako např.
„Uzdravení
nemocných“,
„Těšitelka
zarmoucených“, „Naděje naše“, „Matka
ustavičné pomoci“, „Útočiště hříšníků“, „Matka
milosrdenství, „Brána nebeská“ a jinými
krásnými slovy vděčnosti a lásky. Svědectvím
toho je i množství poutních míst proslavených i
zázraky.
V závěru měsíce, 28.9., vzpomínáme na českého
knížete a světce, jednoho z nejoblíbenějších
českých svatých, patrona české země,
mučedníka, postavu, jejíž tradice sehrála velmi
důležitou úlohu v emancipaci českého státu a
přemyslovské dynastie v rámci křesťanské
Evropy – Svatého Václava. Vyzdvihovanými
přednostmi jsou zbožný a mravný život, horlivost
pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské
víry v celém národě, stavba četných
křesťanských kostelů, všestranné konání skutků
milosrdenství a lásky.
JV
Vybrané akce v září 2018:
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!
Další S e t k á n í d ě t í bude pro bohatý
srpnový program až 22.09. v 16:00 hodin na
kraslické faře! POZVĚTE, PROSÍM, DĚTI ZE SVÉ
BLÍZKOSTI! Díky!!!
P.pf
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. září 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Zářijové číslo vychází 12. září 2018 v nákladu
370 ks, zdarma.

Nová obrazová
kniha Akad.
Napsali jste nám
mal.
Naděždy
Ševčíkové spolupracovnice kolektivu návrhářek dessinatury
n. p. Krajka—Kraslice je právě v prodeji v informačním
centru. Vychází jako první representační umělecká
publikace v oboru paličkované krajky a je určena pro
Kraslice a Klingenthal. Kniha připomíná Kraslice jako jedno z
prvních míst v Krušnohoří, kde se paličkovaná krajka už v
16. století podomácku vyráběla a prodávala do okolního
světa. Kniha získala uznání a podporu starosty města
Kraslice Romana Kotilínka a
zastupitelstvo města se
jednomyslně rozhodlo o
udělení grantu pro tuto
dvojjazyčnou publikaci.
Tato kniha je vhodný dárek pro
všechny ženy, které podmaňuje
krása paličkované krajky a jiných
zajímavých textilních technik.
Vydání je limitováno počtem
600 ks výtisků.
Vážení spoluobčané.
KSČM je tradiční politická strana, jejíž členové se vždy aktivně podíleli
na chodu města Kraslice. Proto KSČM znovu sestavila kandidátku a
program do komunálních voleb na období 2018 – 2022. Rádi bychom
Vás oslovili a představili Vám priority v tomto našem programu.
1. práce zastupitelů, chod městského úřadu
KSČM chce svou prací přispět ke zlepšení kultury jednání a spolupráce
členů zastupitelstva města. Naší představou je nedělení zastupitelstva
tlustou čárou na „vládnoucí koalici“ a „opozici“. Kraslice jsou malé
město, proto jsme přesvědčeni, že zastupitelstvo musí být jednotné,
aktivní, pracovité a činné ve prospěch občanů města. Neměl by být
prostor pro osobní sváry, nevraživost, nerespektování jiného názoru.
Členové zastupitelstva by měli, dle našeho názoru, zpracovat program
zastupitelstva na období 2018 – 2022, který bude obsahovat
nejdůležitější priority a body směřování rozvoje města. Na tomto
programu by se měl shodnout co největší počet stran a hnutí
zastoupených v zastupitelstvu a tím i členů zastupitelstva. Přijatý
program by měl být postupně prosazován, realizace jednotlivých bodů
by měla být diskutována, varianty řešení posuzovány, zásadní body
představovány veřejnosti a přijímány demokratickou většinou.
Dle našeho názoru by měl být více respektován princip zastupitelské
demokracie. Pokud se většina shodne na variantě řešení, ostatní ji
nebudou neustále napadat a blokovat, ale přispějí svými nápady k její
realizaci. Většina bude těmto nápadům naslouchat, vyhodnocovat je a
případná zlepšení realizovat.
Z řad zastupitelů bude zvolen zkušený starosta který bude mít jasnou
vizi rozvoje města (v souladu s programovými prioritami
zastupitelstva) a tuto vizi bude prosazovat ve spolupráci se zastupiteli,
občany města, organizacemi města. Bude spolupracovat
s podnikatelskými subjekty města i regionu, aktivně oslovovat krajské
a státní instituce. Bude pracovat v tandemu s místostarostou, který
bude uvolněným funkcionářem, cele ve službách města a na jedné
„vlně“ se starostou.
Městský úřad bude plně k dispozici občanům města, bude
komunikovat s občany města a se samosprávou. Úředníci budou
vstřícní, ochotní odborníci.
Občané budou v maximální míře a v předstihu informováni o
zamýšlených projektech a realizacích záměrů města, jeho organizací a
dalších institucí ve městě činných.
2. chod organizací města, ekonomika města, investiční činnost
KSČM bude podporovat rozvoj organizací města (školských zařízení,
technických služeb, KMS). Prioritou bude dostavba školy v Dukelské
ulici v optimální míře, rekonstrukce domů na náměstí T.G.M, jejich
využití v kontextu řešení celého území zde. KSČM podpoří rozvoj
technických služeb, jejich strojového vybavení a personálního
obsazení tak, aby optimálně plnily svou úlohu klíčové organizace pro
chod města ve všech směrech (opravy komunikací, výměny osvětlení,
řešení systému odpadového hospodářství, úklid města v letním i

zimním období aj.). Podpoříme rozvoj KMS,
plánů na rozšíření čističky odpadních vod a
výstavby vodní nádrže pro lepší zabezpečení
obyvatelstva pitnou vodou.
Napomůžeme k ekonomické soběstačnosti
města, udržíme vyrovnaný rozpočet,
budeme využívat dotačních titulů a
v rozumné míře cizího kapitálu.
3. oblast sociální, zdravotnictví, bezpečnost
ve městě
KSČM podpoří rozvoj sociálních služeb pro
starší občany města, např. vybudováním
stacionáře, komunitního domu pro seniory nebo malometrážních
bezbariérových bytů.
Rádi bychom, aby Kraslice byly bezpečným městem, bez vyloučených
lokalit. Navrhujeme se opět vrátit k otázce provozování městské
policie. Nejde nám o nějaké "pronásledování" občanů za špatné
parkování, ale o ochranu veřejného majetku města, ostatních institucí
a firem i jednotlivých občanů. Jde nám o upozorňování a osvětu v
otázce respektování městských vyhlášek (klid a pořádek), o dohled
nad využíváním městských hřišť, sportovišť a městských sadů i lesů,
nad zneužíváním veřejných ploch, odhalování černých skládek a jejich
původců, znečišťování, vandalismus aj. Městská policie by musela být
vidět v ulicích města, měla by upozorňovat, působit preventivně,
osvětově, protože by především chodila pěšky, viděla by detaily
nepořádku, nedodělků, škod a mohla by upozornit vedení města i
technické služby.
Podpoříme činnost polikliniky jako páteřního zařízení ve zdravotnictví
města, zejména zdejších specialistů, podpoříme i ordinace ostatních
lékařů působících ve městě.
4. podpora života ve městě (kultura, sport, rozvoj služeb, obchodu,
dopravní obslužnosti, zaměstnanosti)
Jsme si vědomi, že život ve městě nepředstavují pouze investiční
záměry a opravy, ale nabídka služeb, obchodů, možnost kulturního a
sportovního vyžití, nabídka důstojného bydlení a zaměstnání. Proto
budeme podporovat sportovní organizace a opravy jejich sportovišť,
budeme se snažit o rozmanitou nabídku kulturního vyžití, rozvoj a
větší aktivitu kulturního domu. Budeme se snažit nedopustit
omezování služeb a obchodu ve městě, budeme tlačit na rozvoj služeb
státních institucí, bank, pošty a pojišťoven.
Podpoříme zaměstnanost ve městě, rozvoj bydlení a dopravní
obslužnosti vhodnými pobídkami.
Vážení spoluobčané.
KSČM má ambice pomoci výše uvedené cíle naplnit. K tomu potřebuje
Vaši podporu a důvěru.
Kandidáti KSČM do Zastupitelstva města Kraslice.
5

„Blaze těm, kdo působí
pokoj…“. (Ježíš)
Konec školních letních
prázdnin je na Kraslicku
mezi věřícími i bilancí všeho dobrého, co nám
Pán i v abnormálních vedrech letos nadělil. Stále
se rozmnožují a zdokonalují pestré, zábavné a
poučné programy, které se rodí v srdcích těch,
kteří na prvním místě milují Boha Otce a Pána
Ježíše Krista. Během léta proběhly krásné akce
v Městských sadech i ve

Ze života křesťanů
sborových domech a zahradách. Dětské a
mládežnické tábory, poznávací stezky v našem
regionu, výlety pro seniory u nás i v blízkém
okolí, jsou dnes již příjemnou a povzbudivou
vzpomínkou. Do podzimního období nám měsíc
září „otevřel duchovní bránu“ i pro společná
sejití v nejstarší obci na Kraslicku, v obci Kostelní.
Zde v kostele sv. Jiljí proběhne nedělní slavnost
2.9. od 11,oo hodin. A hned za týden v sobotu
8.9. nás sourozenci z Markneukirchen zvou na
Vysoký kámen, kde bude společný ekumenický
„modlitební piknik“ od 15,oo hodin. Buďme
vděčni za milost, kterou nám Pán dává.
Dovolte mi dnes ve svém příspěvku nahlédnout
do srdce člověka, který není tak často vidět na
pravidelných
Bohoslužbách
ani
na
evangelizačních programech. Je to člověk, který
by mohl kdykoli mluvit v naší misijní skupince o
všem, co má ve svém srdci. Známe se několik let
a jeho přítomnost vnáší do našich společných
rozhovorů VŽDY jen pokoj, radost a
spravedlnost. Často mu říkám, „vždyť ty mluvíš
shodně tak, jak nás učí Bible“. Nikdy
nepochlebuje a je striktní ve
svých
přesvědčených
názorech, které vedou hlavně
pro dobro druhým a ne pro
dobro sobě. Svěřil se mi, že
pokud vidím některé pravdy a
názory shodné s biblickými,
tak to není díky absolvování
nějaké teologické školy, ale je
to díky „setbě“ jeho moudré
maminky, která mu lásku a
úctu k Bohu i svým životem od
dětství zjevovala. Jak je
příjemné mluvit s lidmi i
s odlišnými názory na hudbu,
politiku a jiné, jsou-li ve svém
srdci upřímní, tolerantní a
hlavně
bez
pokrytectví.
S takovým přítelem mohu
mluvit vždy o svých chybách a
nedostatcích
otevřeně
a
upřímně, stejně tak, jako on
mluví se mnou o těch svých.
Často si říkám, že my křesťané
bychom se mohli v mnohém
od takových lidí učit. A
protože
můžeme
stále
děkovat našemu Pánu za vše
dobré, děkujme i za lidi, kteří
obětují ze svého pro radost
druhým a pro naše město.
Děkuji tímto Radimovi Divišovi
z Kraslic, který se díky své
obětavosti stará mimo jiné i o
hladký průběh kulturních akcí
v Kraslicích. Díky Bohu za
každého člověka, který umí
vnášet pokoj a radost do
našich životů. Mohl bych
napsat
seznam
těchto
vzácných lidí z Kraslic, ale sami
je poznáte vždy podle ovoce,
které jejich skutky plodí.
S přáním Božího Pokoje,
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František Hanzlíček

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

Den plný her

Již tradičně připravily paní učitelky žákům 1.
stupně zábavné dopoledne „Den plný her“.
Tentokrát s novými herními prvky, které se u
dětí setkaly s velkým ohlasem. Počasí nám přálo
Výlet třídy 2.NS, 2.SM, 2.VT
a užili jsme si pohodový předposlední školní den.
Mgr. L. Semrádová
Na závěr školního roku se i naše třída vydala na
školní výlet. Cílem byla Skalní vyhlídka v
Kraslicích. Cestu jsme zahájili strmým kopcem
okolo cukrárny Čtyřlístek. Cestou jsme si
nasbírali borůvky a na kopec vylezli “s
vyplazeným jazykem”. Odměnou nám byl
nádherný rozhled do kraje. Na ohni jsme si
opekli buřtíky a sladkou tečku na závěr “marshmellow”. Zpět už se nám šlo veseleji,
cesta z kopce, dobře najedeni. Dorazili jsme k
naší základně, odkud se každý odebral do svých
domovů.
Ing. J. Sandnerová

Výlet 4. A a 4. B
Ke konci školního roku neodmyslitelně patří
třídní výlety. Čtvrté třídy se tentokrát vypravily
na Bublavu. Pěší trasa vedla kolem Záchranné
stanice Drosera, kde děti mohly vidět prostředí,
ve kterém se o zraněná zvířata starají. Rovněž se
díky seznamu umístěnému před stanicí
dozvěděly, jak velké množství zvířectva již bylo
v Droseře ošetřováno. Podél cesty, která nás
dovedla k hřišti, se děti dále seznamovaly
s místním ekosystémem. Na již zmíněném hřišti
na děti čekala zábavná část programu orientační běh, při kterém plnily jak vědomostní,
tak dovednostní úkoly. Po fyzickém výkonu si
děti na ohni opekly buřty a pohrály si na
atrakcích. Užili jsme si všichni krásný den plný
zábavy.
Mgr. L. Semrádová, Mgr. D. Roková Vázlerová

Školní výlet 1.B
Ve čtvrtek 21.6.2018 se naše třída 1.B vydala na
školní výlet. Cestou k Tisovskému hřbitovu žáci
plnili různé úkoly, při kterých si užili spoustu
legrace. Počasí nám přálo, výlet se vydařil.
¨
Mgr. I. Svobodová

Školní výlet na Cibulku

občerstvení.
Rozloučili
jsme se s tímto školním
V úterý 26.6.2018 byly třídy 2.A a 3.A rokem
SŠ, ZŠ a MŠ
a s našimi
na školním výletě. Cílem bylo zdolání rozhledny předškoláky. Přejeme jim,
Kraslice
Cibulka v Oloví. Téměř všechny děti vylezly až na aby se jim ve škole líbilo.
Kolektiv MŠ
vršek a byly nadšené z rozhledu. Počasí nám
Ocenění
úspěšných
reprezentantů
Sportovní den
přálo, proto si děti výlet užily.
Mgr. E. Břízová, Mgr. J. Trnková
V závěru školního roku zve do školní tělocvičny
Dne 25. června se na naší škole uskutečnil
ředitel školy ty žáky, kteří naši školu úspěšně
tradiční sportovní den. Žáci všech tříd
reprezentovali v uplynulém školním roce,
druhého stupně ZŠ měřili své síly a
aby jim poděkoval a poblahopřál. Zváni jsou
dovednosti v nejrůznějších sportech a
žáci, kteří dosáhli na 1. – 4. místo
disciplínách. Zápolení bylo dramatické a
v okresních či krajských kolech sportovních i
plné zdravé rivality. Někteří žáci se v zájmu
vědomostních soutěží. V letošním roce
své třídy skutečně vydávali ze všech sil. Po
ocenění převzalo 85 žáků.
Mgr.
závěrečném štafetovém běhu ovládla
P. Poledňáková
celkové pořadí třída 9. A, 2. místo vybojovali
žáci 7.A a bronz patří třídě 8.B. Ocenění si
Domečky pro potkany
však při závěrečném vyhlašování zaslouženě
Při
výrobě
psích domečků jsem měla na
vychutnaly všechny třídy.
stole šablonu na výrobu psí budky. Paní
Mgr. J. Kubát
učitelce Gemuškové, která se mnou sídlí v
Školní výlet 5.A a 5.B na
kabinetě, při pohledu na ni zazářily oči a
nadšeně mi ukazovala potkaní agility se
statek Kozodoj
slovy, že to bychom s dětmi v 5.B určitě
Dne 27. června bylo ideální počasí pro školní
zvládly. No a tak vznikl nápad na výrobu
výlet našich žáků na statek Kozodoj u Karlových
nejen agilitích překážek, ale i různých domečků a
Varů. Autobusem jsme přijeli do Staré Role a pak
pro potkany. Žáci k tomuto úkolu
Červen v MŠ hraček
už jsme šlapali pěšky krásnou krajinou kolem
přistoupili velmi zodpovědně. Za odměnu pak
Měsíc červen byl byli první, kteří zkoušeli potkánky z našeho
řeky Rolavy. Na statku nás mile přivítali, ale
opravdu nabitý od zookoutku trénovat.
nejvíce nás zaujali domácí mazlíčci, kteří nás
provázeli na každém kroku. Seznámili jsme se s
začátku až do
Mgr. Iva Kyselová
konce. Začali jsme
nejrůznějšími druhy hospodářských zvířat včetně
Školní výlet 7.B
Mezinárodním
koní, ovcí, koz, oslů, lam, prasat, hus, kachen,
dnem dětí. Pro Dny od dvanáctého do čtrnáctého června byla
krůt či slepic a mohli si je pohladit i nakrmit.
děti
bylo třída 7. B na školním výletě v areálu Sluníčko u
Zajímavé pro děti bylo pečení chleba, na kterém
jsme si všichni pochutnali. Celý výlet byl
přichystáno
Rotavy. Na výlet jsme vyrazili v úterý ráno pěšky,
zakončen krásnou projížďkou dětí na koních a
divadelní
na místě jsme pak trávili čas pěšími výlety a
představení,
nechybělo ani pečením buřtů.
různými hrami. Vařili jsme si vlastními silami a
soutěže
a všichni žáci naší třídy tak mohli předvést své
Na této ekologické farmě se dětem moc líbilo,
pohybové
hry, kuchařské dovednosti a schopnost po sobě také
ale také se naučily lépe porozumět přírodě a
výlet po okolí a uklidit. Ve středu jsme měli v rámci volby
získaly větší ohleduplnost k životnímu prostředí.
nakonec jsme se povolání domluvenu exkurzi v PBS Rotava.
Mgr. L. Špringsová, Mgr. L. Křížová
vykoupali v našem Prováděl nás pan ředitel, který nám řekl mnoho
Výlet 1.A
školním bazénu. zajímavého o výrobním programu firmy a
Vycházka na rozloučenou se školním rokem se Navštívili jsme Městskou knihovnu Kraslice, kde možnostech pracovního uplatnění. Vysvětlil nám
konala 27.6. Děti z 1.A provázely během celého se děti naučily, jak si půjčovat knížky a jak s nimi odlišnosti ve zpracování a svařování různých
dopoledne pohádkové postavičky. Zábavnou zacházet. Chodili jsme do přírody, sázeli jsme a materiálů. Dozvěděli jsme se, že z našeho kraje
formou s dětmi zopakovaly znalosti o přírodě a seli kytičky a zeleninu. K pobytu venku jsme putují do celého světa například ochranné
pravidla osobní bezpečnosti. Záludné otázky využívali školní hřiště a zahradu. Byli jsme se bariéry proti povodním. Po exkurzi jsme se vrátili
Boba a Bobka, Smolíčka, Jeníčka a Mařenky se podívat i ve školní družině. Naši předškoláci dobrodružnou cestou lesem přes skalní útvar
podařilo zodpovědět. Většina týmů ale zaváhala navštívili Farmu Kozodoj, kde se dozvěděli, jak to Rotavské varhany a Údolí Amálky zpátky na
na farmě chodí a jak se správně starat o zvířátka. Sluníčko. Zde jsme si připravili táborák a hráli
u otázky: „Čím nabíjel Rumcajs svou pistoli?“
Takže: Hurá na prázdniny! A pokud nebude Ve středu 27.6. odpoledne jsme uspořádali ještě nějaké hry. Ve čtvrtek dopoledne jsme pak
pěkné počasí, pustíme si klasické pohádky. Příště „Pasování na školáka“, které se neslo v duchu uklidili, zabalili a vyrazili opět pěšky na cestu
Pomády. Děti si připravily taneční vystoupení, lesem zpět do Kraslic. Domů jsme dorazili
už nás Rumcajs nenachytá!
následovalo splnění úkolů a samotné pasování. unavení, ale spokojení.
Mgr. J. Kubát
Mgr. V. Ulrichová
Na konci jsme si opekli buřty a spořádali
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Galakoncert v
Sokolově
Paní Soňa Šimánková, členka
Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR, ZO
Kraslice, nás, členy Německo-českého spolku
Potok Aue a členy Sdružení seniorů Klingenthal,
pozvala dne 17. 8. 2018 v 19 hodin na slavnostní
koncert do Klášterního kostela v Sokolově.
Sokolovský klášter s kostelem byl zřízen na
základě žádosti J. H: Nostitze v letech 1663 –
1667 pro Řád menších bratří kapucínů, jimž pak
klášter
sloužil
až
do
roku
1950.
V následujících letech na klášteru i kostele
nemilosrdně hlodal zub času. Po letech
zanedbání došlo k důkladné renovaci klášterního
kostela sv. Antonína Paduánského i původního
klášterního komplexu, a tak v historickém jádru
Sokolova vzniklo v r. 2002 stylově restaurované
stavební dílo s překrásným koncertním a
výstavním
sálem.
Od roku 2011 se v objektu vaří pivo Permon.
Na koncertní večer byli pozváni tři mezinárodně
známí umělci, česká legenda opery Gabriela
Beňačková (soprán), Jakub Pustina (tenor) a
docentka JAMU Brno Marta Vašková (piano).
Gabriela Beňačková, světoznámá operní
pěvkyně, hostovala v největších operních
domech světa. V pražském Národním divadle

vystupovala v nesčetných italských, ruských i
českých operách. Zároveň se stala sólistkou
Vídeňské opery. V r. 1991 zazpívala Gabriela
Beňačková poprvé v Metropolitní opeře v New
Yorku. Další koncerty a operní vystoupení ji
zavedly do Londýna, Itálie a dalších zemí světa.
Pro Spolek Němců a přátel německé kultury se
jednalo již o druhé koncertní vystoupení této
umělkyně - již v roce 2016 paní Beňačková
koncertovala v kostele Božího těla v Kraslicích.
Jakub Pustina byl dříve sólistou Národního
divadla v Praze a v Bratislavě. Mj. zpívá rád role z
Richarda Wagnera a každoročně se proto účastní
Wagnerových hudebních slavností v Bayreuthu.
Zpívá však rovněž na jiných místech světa, v
Hongkongu, Americe, Austrálii a v celé Evropě.
Od r. 2008 vede Operu mladých a každoročně
organizuje pěveckou soutěž, na kterou jsou zváni
mladí operní pěvci z celého světa. V uplynulém
roce se soutěže zúčastnili pěvci ze 42 zemí.
Vítězové z Jižní Korei (baryton a soprán) pak
hned po skončení soutěže vystoupili spolu s
Jakubem Pustinou pro Spolek Němců a přátel
německé kultury v Kraslicích.
Pianistka Marta Vašková je docentkou na
Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Patří mezi nejlepší současné pianisty České
republiky. Její svěží hru jsme mohli zažít nejen
jako hudební doprovod obou umělců, ale také

Napsali jste nám

jako sólová vystoupení.
Na programu, kterým nás se šarmem provázel
Jakub Pustina, zazněly sólově nebo jako duety
operní árie a operetní melodie známých
skladatelů Francesca Paola Tostiho (Sogno,
Ridonami la calma), Giuseppe Verdiho (Othello),
Emmericha Kálmána (Tanzen möcht´ ich z
Čardášové princezny) a Franze Lehára (Lippen
schweigen z Veselé vdovy).
Nadšený potlesk po každé skladbě ukázal, že
umění umělců a výběr titulů našly u diváků
velkou odezvu. Druhou část koncertu, ve které
zazněly operetní melodie též v německém
jazyce, doprovodilo publikum ohromujícím
potleskem. A rovněž sólová vystoupení pianistky
Marty Vaškové měla u diváků obrovský ohlas.
Umělci nemohli opustit jeviště bez přídavku (z
Veselé
vdovy).
Skvostný večer skončil až příliš rychle.
Tento slavnostní koncert sjednotil mnoho hostů
z obou stran česko-německých hranic: členy
Spolku Němců a přátel německé kultury Kraslice
i Sokolova, členy Svazů Němců z Nejdku, mnoho
členů Sdružení seniorů Klingenthal, členy Potoku
a přátel učících se česky na Lidové univerzitě v
Aue.
Čestnými hosty byli zastupitel Karlovarského
kraje a náměstek primátora Karlových Varů pan
Mgr. Jiří Klsák s chotí.

Dopravu mnoha návštěvníků koncertu zajistila
paní Šimánková třemi autobusy, kterými byli
dopraveni do Sokolova účastníci z Kraslic,
Klingenthalu, Bublavy, Stříbrné, Rotavy, Oloví a z
Nejdku.
Taková akce by nemohla úspěšně proběhnout
bez finanční podpory. Zvláštní poděkování proto
patří Spolkovému ministerstvu vnitra v Berlíně,
Česko-německému fondu budoucnosti a
Karlovarskému kraji – odboru sociálních věcí a
odboru kultury.
Před cestou domů do Saska jsme ještě poseděli
při čersvě čepovaném pivu v sousední pivotéce a
pak jsme projeli bouřkou na hřebeni Krušných
hor až do našeho domova v Lauter-Bernsbachu u
Aue.
Srdečně děkujeme za pozvání na tento životní
zážitek.
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Dr. Harald Keßler

Sportovní zprávy
Volejbalový kemp 2018
V letošním roce stejně jako tomu bylo v roce
minulém, uspořádal největší volejbalový klub VK
Karlovarsko volejbalový kemp pro děti a mládež.
Z volejbalového klubu VSK Tatran Kraslice se ho
zúčastnili minivolejbalisté – Adam Szkandera,
Emily Dudašiu, Anička Kružíková a Nelly
Peršínová. Celkem 50 dětí bylo rozděleno do čtyř
tréninkových skupin, které vedli hráči ligového
mužstva Ondřej Hudeček, Zdeněk Málek, Filip
Rejlek, Milan Bican a další. Tyto tréninkové
skupiny se učily hrát volejbal ve venkovním
areálu VK Karlovarsko a to jak na antuce, tak
také na písku.
Mimo základů volejbalu se mladí volejbalisté a
volejbalistky také zúčastnili her v bazénovém
centru, atletické průpravy a navštívili lanové
centrum. Poslední den volejbalového kempu byl
zaměřen na volejbalové turnaje dvojic a trojic.
Krasličtí se v těchto turnajích rozhodně neztratili.
Lubomír Zach,
trenér volejbalu VSK Tatran Kraslice

Reporty ze zápasů
„A“ týmu
První
zápas,
těsná
prohra!
TJ Sokol Lipová : SK
Kraslice-fotbal – 2:1 (1:0)
19.8.2018
V prvním kole nové soutěže jsme zajížděli na
hřiště Lipové, která v loňském roce sestoupila
z 1.A třídy.
Hrálo se v úmorném vedru a na absolutně
suchém hřišti. Tráva byla žlutá až
hnědá a tvrdost půdy byla podobná
betonu. Z různých důvodů chybělo
našemu týmu několik zkušených hráčů
a tak museli nastoupit v základní
sestavě mladíci, kteří ještě minulou
sezonu nastupovali v žácích. Nutno ale
podotknout, že se své úlohy zhostili
velmi dobře a jsou příslibem do
budoucna.
Hrálo se vyrovnané utkání, kdy na
obou stranách bylo vidět, že hráči toho
v tom vedru mají opravdu „plné zuby“.
První šanci zápasu měl Procházka,
který po přihrávce Dočkala šel do
souboje s brankářem, ale míč nakonec
skončil vedle. Pak zahrozili domácí,
naštěstí Mariňák v poslední chvíli ukopl
balon do zázemí. Velmi dobrou šanci
měl též Dočkal, ale v rozhodující chvíli
mu na hranici vápna podjela stojná
noha. První branka padla ve 34 minutě.
Chybu naší obrany, která se příliš
rozestoupila a nechala dostatek
prostoru ke střele, potrestal domácí
Bílek – 1:0. Do konce poločasu měli
domácí ještě jednu obrovskou šanci,

kdy postupoval sám na Svobodu kapitán Slovák,
avšak náš brankář ho výborně vychytal.
Druhé dějství začalo naším lehkým náporem a
málem jsme se radovali z vyrovnání. Dočkal
nadvakrát neprostřelil Daška, odražený míč se
dostal ke Štěpánkovi, ale jeho střelu do odkryté
branky výborným zákrokem nohou zlikvidoval
opět Dašek. Zákonitě pak přišel trest. Domácí
Slovák z hraniční ofsajdové situace prostřelil
Svobodu – 2:0. Hned vzápětí však prošel Berdych
od lajny do vápna a jeho nepovedený centr
nakonec skončil v brance – 2:1. Náš tým se snažil
o vyrovnání, ale chyběla buď lepší finální fáze,
nebo v rozhodující chvíli našim hráčům balon
odskočil. Domácí naopak neustále hrozili
z brejků, ale další gól nepřidali. Nám se taky již
nepoštěstilo a tak jsme prohráli 2:1.
Sestava: Svoboda – Rozsíval, Hudák, Procházka,
Lomoz – Mariňák (46´Kolář) , Berdych, Šrámek –
Štěpánek, T.Dočkal ©, Hruška

brankář
velmi
dobře
postaveny tyče, protože i
ve druhé půli to zvonilo,
když Novák vystřelil spoza
vápna. Uklidnění do našich řad přinesl v 87
minutě kapitán T.Dočkal, který ranou ze dvaceti
metrů „pod víko“ rozvlnil síť potřetí. Hosté se již
na nic nezmohli a tak jsme vyhráli 3:1.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Dočkal R., Lomoz – Mariňák (60´Seidl),
Procházka T., Berdych, Šrámek – Dočkal T. ©,
Hudák (46´Štěpánek)
V neděli dopoledne hrála též naše starší
přípravka. Utkání skončilo vítězstvím našeho
týmu v poměru 6:2. Kluci na to, že to byl jejich
první zápas v sezoně a většina hráčů byla bez
tréninků, podali slušný a bojovný výkon. Utkání
bylo vyrovnané po celé utkání. Je třeba pochválit
i soupeře ze Sokolova, který byl fotbalovější, a to
i přesto, že jejich hráči byli o 2 až 3 roky mladší.
Přesto i naši hráči měli některé pěkné akce
během utkání a věříme že se to během sezony
Vydřené 3 body!
„tp“
SK Kraslice-fotbal : FK Skalná – 2:1 (1:0) bude jen a jen zlepšovat.
26.8.2018
V prvním domácím zápase jsme přivítali Skalnou,
Výsledkový servis
se kterou jsme zakončovali minulou sezonu A tým:
prohrou 5:3 na jejím hřišti.
Neděle 19. 8. 2018 Lipová – Kraslice 2:1 (1:0)
Utkání mělo dva rozdílné poločasy, kdy v prvním Neděle 26. 8. 2018 Kraslice – Skalná 3:1 (1:0)
bylo lepší naše mužstvo, ale v tom druhém pro
změnu byli lepší hosté. Úvod zápasu byl opatrný
z obou stran. První šanci si vypracovali hosté, Starší přípravka:
když Cverčko napálil míč z dálky do břevna Neděle 26. 8. 2018 Kraslice/Rotava - Sokolov 6:2
Svobodovi svatyně. Chvíli na to již padla branka. (2:1)
Lomozovi nevyšel centr od postranní čáry, balon
však k překvapení všech skončil místo na hlavách
Nadcházející domácí zápasy
našich útočníků přímo v síti – 1:0. Od této chvíle
našich týmů
jsme byli lepším týmem, avšak skóre jsme
bohužel nenavýšili. Dvě velmi povedené střely A tým:
měl T.Dočkal. Velkou šanci spálil též náš Ne 23.09. od 14.00 h Kraslice : Lomnice
benjamínek Jirka Šrámek, který nedokázal Ne 07.10. od 14.00 h Kraslice : Dolní Žandov
prostřelit brankáře. O další šance jsme se
připravovali špatným finálním řešením. A tak Starší žáci:
zákonitě přišel trest. Z ojedinělého útoku hostí
se zrodila penalta. R.Dočkal nešťastně odkopl So 22.09. od 10.00 h Kraslice/Rotava : Stará
míč do našeho vápna a Svoboda musel hasit Voda
požár za cenu faulu. Naštěstí kapitán hostí Holý So 06.10. od 10.00 h Kraslice/Rotava : Citice/
Březová
trefil z penalty pouze tyč.
Začátek druhé půle se nám ještě vydařil. V 54
minutě Procházka T. centroval z pravé strany a Starší přípravka:
Štěpánek krásně ve výskoku trefil balon přesně Ne 23.09. od 9.30 h Kraslice/Rotava : Citice
k tyči – 2:0. Bohužel hned vzápětí hosté snížili, Ne 07.10. od 9.30 h Kraslice/Rotava : Loket
když Novák s Holým zamotali naší obraně hlavy a
druhý jmenovaný zblízka prostřelil Svobodu. Od Mladší přípravka:
této chvíle byli hosté lepší, hnali se za Út 11.09. od 17.00 h Kraslice/Rotava : Citice
vyrovnáním a naše defenziva horko těžko Ne 23.09. od 11.00 h Kraslice/Rotava : Lomnice
odolávala. Dvakrát prošel ze strany Glazer, ale
Svoboda nás držel. Navíc měl tento zápas náš Ne 07.10. od 11.00 h Kraslice/Rotava : Loket
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Pozvánka na slavnostní křest románu „Andělé
usínají v New Yorku“
Milí čtenáři, rád bych Vás pozval na slavnostní křest mého
nového románu „Andělé usínají v New Yorku“. Oficiální
představení knižní novinky se uskuteční ve středu 26. září od
17 hodin v prostorech Kraslického Šneka (bývalé kino). Na
programu bude nejen povídání o knihách, ale i hudební
vystoupení karlovarské skupiny Bád Boys. Vstup na akci je
zdarma.
Prosím, přijměte pozvání na pohodové setkání, kde Vám
povím o tom, jak
román vznikal a
o čem vlastně
pojednává. Kdo
sleduje
moji
tvorbu, tak již ví,
že se jedná o
pokračování
loňských Letních
dnů bez konce.
Dále
mohu
prozradit, že se
část děje opět
odehrává
v
prostředí
Kraslic
a
Krušných
hor.
Vedle
toho
příběh zavede
hrdiny
do
žhavého
Španělska,
Portugalska
a
nově i za oceán,
do města, které
nikdy nespí.
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Na místě bude v prodeji nejen nová kniha,
ale i první díl, který je stále k dostání
v kraslickém infocentru. Součástí večera
bude také autogramiáda a možná se objeví i andělé.
Důvodem, proč na akci zahrají zrovna Bád Boys, je ten, že
tato kapela umí navodit veselou atmosféru a svými
chytlavými písničkami dokážou pobavit všechny bez rozdílu
věku.
Závěrem bych rád poděkoval provozovatelům Kraslického
šneka, že v jejich zařízení budu moci uspořádat křest nové
knihy a zároveň se potkat s příznivci regionální literatury.
Těším se na Vás.
Anotace:
Na dobrodružnou cestu napříč Evropou se vydává uprostřed
léta hrdinka výbušného románu „Andělé usínají v New
Yorku“. Cíl má jasný, vysvobodit svoji sestru z područí
násilnického manžela. Pro mladou Portugalku se 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…
Milan Hloušek

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: 28. září a 29. října 2018
Kraslice - u autobus. nádraží – 15.50 hod
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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