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lovo na úvod

Vážení občané,
léta s léty se sešla, čtyři
roky uplynuly jako voda ve
Svatavě a máme za sebou další
volby, které rozhodly, kdo
povede naše město v dalším
čtyřletém období. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří
k volbám přišli a dali tím najevo,
že jim osud našeho města není
lhostejný. Dokonce takových i
maličko přibylo, když volební
účast dosáhla 35%, tedy asi o 4%
více než na podzim 2014. A to je
dobře,
protože
osudy
a
budoucnost Kraslic je v rukou
nás, „Krasličáků“.
Velice a upřímně děkuji také
všem, kteří dali důvěru mé
osobě. Nesmírně si toho vážím.
Cítím to především jako závazek a
zodpovědnost. Nechci na tomto
místě dávat plané a nereálné
sliby, jedno ale slíbit chci a mohu:
práce, kterou budeme odvádět
v příštích několika letech
společně s celým týmem, bude ve
městě vidět.
Před námi je spousta práce a
nebude to vždy snadné, ale
věřím, že to společně zvládneme.
Asi největší investiční akcí, která
nás bezprostředně čeká, je už
započatá realizace první etapy
dostavby kraslické druhé základní
školy, která přijde městskou
pokladnu na asi 30 mil. korun.
Přestože se jedná na naše
finanční možnosti o obrovskou
částku a pro městskou pokladnu
enormní zátěž, neznamená to, že
dojde k zastavení ostatních
investičních akcí. Jen budeme
muset být obezřetnější při
plánování a při utrácení. Ale ani
to není nepřekonatelná překážka
a jistě si s ní poradíme.
Užívejme si nádherných, barvami
hýřících a vlahých podzimních
dnů, které se klenou nad
veškerým naším „pinožením“,
nad veškerou malicherností i
vším, co nás rozčiluje. Radujme
se z pestré krásy, která nás
v těchto dnech obklopuje, a
držme si palce!
Roman Kotilínek, starosta

Přírodovědci se v Kraslicích
sešli na jubilejním semináři
Jubilejní, desátý, ročník přírodovědného semináře se
uskutečnil 10. září v Kraslicích. Uspořádal ho odbor
životního prostředí Městského úřadu Kraslice.
Několik desítek odborníků i laické veřejnosti se sešlo
v místním kulturním domě, aby vyslechli blok
přednášek. Úvod patřil už tradičně geologovi Petru
Rojíkovi, který vysvětlil, jak je to s krušnohorskými
sopkami, a proč se země pod Kraslickem tak často
třese. Jaroslav Michálek ze sokolovského muzea
představil nejzajímavější ze tří desítek památných
stromů na Kraslicku. Zoolog Karlovarského muzea Jan
Matějů se zabýval výskytem raků. Podle jeho
výzkumů se na Kraslicku vykytuje pouze rak říční, a to
na třech lokalitách. Pavel Krásenský z Oblastního
muzea v Mostě představil své unikátní
makrofotografie hmyzu velkého jen několik
milimetrů, když mluvil o bezobratlých žijících
v kraslických mokřadech. Přírodovědec muzea
v Sokolově Petr Uhlík pak ukázal také
makrofotografie, na kterých byly tentokrát
zachycené lišejníky rostoucí na tisovských haldách.
Biolog Vladimír Melichar se zabýval sklepy bývalých
domů v zaniklých vesnicích a ukázal, že tu žijí noví
obyvatelé – netopýři, jezevci nebo lišky. Jan Sychra z
Masarykovy univerzity v Brně spolu s Jiřím Hejkalem,
vedoucím odboru životního prostředí Městského
úřadu Kraslice představili několik živočichů, jejichž
existence na Kraslicku teprve čeká na jasné
prokázání.
Odpolední exkurze vedla na nově vyhlášenou
přírodní památku Tisovec. „Jde o unikátní,
mimořádně rozsáhlé suché vřesoviště, které se
vytvořilo na místě dřívější lidské činnosti. Kamenné
sutě jsou totiž vytvořené vysypáváním hlušiny
v dobách, kdy v této lokalitě byly rudné doly,“
vysvětlil Jiří Hejkal. „Žijí tady vzácní vřesomilní
bezobratlí a vyskytují se tu velmi vzácné pozemní
lišejníky, které potřebují právě horniny s vysokým
obsahem kovů. Mohu říct, že podobné prostředí
stejného rozsahu v České republice nenajdeme.“
Zajímavostí je, že nejde o biotop vzniklý přirozenou
cestou, ale lidskou činností. „Na tisovských haldách je
vidět, jak si příroda přizpůsobí člověkem vytvořenou
krajinu. Díky dolování se na povrch dostaly horniny
bohaté na kovy, které jsou jinak ukryté v nitru země,“
doplnil Petr Rojík. „Z dnešního pohledu jde vlastně o
skládku toxického odpadu, protože jde o horniny,
které, kromě jiného, obsahují arsen. I proto haldy tak
pomalu zarůstají.“
Pavel Reichard

zdarma

Vandr kolem Kraslic
15.9.2018 se na
start
Vandru
dostavilo
89
turistů z celého
okresu Sokolov
a z Karlových
Varů. Trasu z
Kraslic
k
Bublavským
vodopádům
jsme
museli
nakonec změnit.
Na původně plánované trase zůstaly padlé stromy a
stále probíhalo svážení již zpracovaných stromů. Tak
jsme šli kratší a méně náročnou cestou přes Tisovou
na Bleiberg a potom k
Bublavským
vodopádům.
Pod
Bleibergem
byla
občerstvovací stanice.
Tady
pan
Václav
Němec
seznámil
turisty
s
historií
bublavského kanálu,
který svádí vodu od
Bublavských palouků
do rybníčků na Bublavě. V kronikách je potvrzena
těžba rud na Kraslicku v roce 1370. Je
pravděpodobné,
že s tím souvisí
vznik
tohoto
kanálu.
Zobrazen je na
vojenské mapě z
roku 1764. Je
dlouhý asi 1600
m s převýšením
asi 25 m. Proti
proudu tohoto
kanálu
jsme
došli na lesní cestu , která vede po levém břehu
potůčku zpět na hlavní silnici z Bublavy do Stříbrné.
Na
tomto
potůčku se tvoří
vodopády,
zejména
začátkem jara
nebo po deštích.
Letos
ale
vzhledem
k
horkému počasí,
byl bez vody.
Turisté
teď
znají cestu a
mohou se sem v příhodné době vydat.
S
přípravou trasy mi opět pomohli zaměstnanci Lesů
ČR, letos pan František Cibulka. S organizací na
startu a občerstvením mi pomohly rodiny
Klierových, Malých, Němcových, Teistlerových, paní
Tolarová a Papežová. Upomínkové listy psaly Hana
Turoňová s dcerou, také Hanou, Věra Vimrová, Eva
Gerlová. Bez jejich pomoci by to nešlo. S umístěním
startu mi pomohli zaměstnanci Domu kultury,
hlavně pan Schveiner. Doufám, že jsem na nikoho
nezapomněla. Všem ještě jednou děkuji.
MUDr. Dana Záhejská

Zastupitelstvo
města Kraslice
se ke svému
zasedání sešlo
06. září 2018. Na tomto zasedání byly
projednávány
mimo
jiné
tyto
záležitosti:
 schválení střednědobého výhledu
rozpočtu města na roky 2019—2023
 schválení investičních akcí, které

Z jednání
orgánů města

















2

budou v roce 2019 realizovány a
financovány prostřednictvím čerpání
úvěru. Jedná se o tyto akce:
Rekonstrukce
komunikace
pro
cyklisty a pěší, Kraslice—Hraničná,
Sociální byty—Pod Nádražím 632,
Zázemí pro sociální služby—Pod
Nádražím 632, Sociální bydlení—
vestavby 2 bytových jednotek B.
Smetany
1700,
Regenerace
veřejného prostranství na sídlišti
Sever—Parkoviště v ulici V Rovině,
III. etapa rozšíření kanalizace—2.
část, Stříbrná, poz. p. č. 163/5—
retenční nádrže, Zeleň napříč
Kraslicemi—následná
údržba,
Revitalizace veřejné zeleně ve
městě—ul. Hradební, Sv. Čecha—
následná údržba, Rekonstrukce
chodníků
v
ul.
Družstevní,
Soukenická v Kraslicích
prodeje pozemků a schválení smluv
o zřízení služebnosti (dříve věcné
břemeno)
schválení dodatků ke smlouvě o
budoucí smlouvě kupní a ke smlouvě
o právu provést stavbu, které byly
uzavřeny se společností MHZ
Hachtel Czech s. r. o.
schválení
záměru
rozvoje
pečovatelské služby v Kraslicích
(navýšení počtu pečovatelek o 2
pečovatelky/pečovatele)
zrušení části usnesení zastupitelstva
č. 699/9/2017-ZM/28, které řešilo
demolici objektu čp. 2 v Havlíčkově
ulici
vyhlášení programu veřejné podpory
č. 1, v rámci kterého lze získat
podporu na projekty neziskového
charakteru v oblasti sociální a
zdravotní péče, podpory rodiny,
vzdělávání a vědy, tělovýchovy a
sportu, kultury, naplňování volného
času, ochrany životního prostředí,
požární ochrany, protidrogových
aktivity,
prevence
kriminality,
podpora památkové péče
vyhlášení programu veřejné podpory
č. 2, který je určen k podpoře
výstavby
domovních
čistíren
odpadních vod, tříkomorového
septiku a vrtané studny
projednání žádostí o podporu z
rozpočtu
města
v
režimu
individuálních žádostí
schválení poskytnutí peněžitých
odměn členům finančního výboru a
kontrolního výboru
rozpočtová opatření
schválení poskytnutí peněžitých
odměn členům komise kulturní a pro
cestovní ruch, komise sociální a
zdravotní, komise investiční a pro
rozvoj města, sboru pro občanské
záležitosti a komise pro tělovýchovu
a sport.

Mimořádné zasedání zastupitelstva
města proběhlo 20.09.2018, kdy
zastupitelé projednali zprávu o
společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s. r. o. hodnotící období
2014—2018.
Zastupitelé
uložili
zástupci města ve valné hromadě
zpracovat ocenění společnosti KMS,
připravit možnosti financování odkupu
podílu druhého společníka a předložit
zastupitelstvu plán financování
investic
společnosti
na
období
2018+.
Zároveň
zastupitelé
schválili
podmínky pro výběrové řízení
na
nového
jednatele
společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s. r. o. s tím, že by
uchazeč nastoupil do funkce jednatele
po schválení společníky od 01.01.2019.
Členové rady města se na své schůzi
sešli 19.09.2018 a projednali kromě
jiného tyto body:
 schválení změny organizačního řádu
 schválení
Plánu zimní údržby
2018/2019
 projednání
zveřejnění
záměrů
prodeje či pronájmu majetku města
 schválení pronájmů pozemků na
základě již zveřejněných záměrů
 přiznání dotace ve výši 50 tis. Kč z
Programu finanční podpory bytové
výstavby v Kraslicích
 souhlas se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu na dodávky na akci
„Rekonstrukce nákladního výtahu v
kulturním
domě“
společnosti
Schindler CZ, a. s. za cenu 1,320 mil.
Kč bez DPH
 přidělení dotace ve výši 40 tis. Kč
přiznané v rámci podpory výstavby
domácích čistíren odpadních vod a
vrtaných studen
 schválení
rozborů
hospodaření
příspěvkových organizací za I.
pololetí 2018
 odsouhlasení zveřejnění záměru o
výpůjčce k bezplatnému užívání za
účelem
naplňování
předmětů
činnosti a cílů sportovního klubu na
pozemky fotbalového hřiště a
souvisejících pozemků
Mimořádná schůze rady města
proběhla 01. října 2018 a projednány
byly také tyto záležitosti:
 souhlas s kompenzací finančních
nákladů za provedení oprav povrchů
stěn a vymalování nebytového
prostoru v ul. Pohraniční stráže 68
formou snížení nájemného
 projednání
cenové
nabídky
společnosti Dopravní stavby a
venkovní architektura s. r. o. se
sídlem v Chebu na zpracování
projektové dokumentace na akci
„Kraslice, Stezka pro pěší a cyklisty,
Kraslice, krajka—Opletalova ulice“ a
souhlas se zadáním zakázky výše
uvedené společnosti s tím, že cena
díla bude 321 tis. Kč bez DPH
 souhlas s použitím finančních
prostředků z fondu investic DDM
Kraslice ve výši 135 tis. Kč na obnovu
plynových kotlů
 schválení
použití
finančních
prostředků fondu investic TSMK ve
výši 3,171 mil. Kč na akce:
aktualizace projektové dokumentace
třídírny
odpadů,
pořízení
traktorového
návěsu,
pořízení
čelního
přídavného
zařízení
vysokozdvižného vozíku, pořízení
výrobníků solanky.
red

Napsali jste nám
Cesta k historické obchodní stezce
Na 9. srpna naplánovaly Soňa Šimánková ze Spolku
Němců a přátel německé kultury Kraslice spolu s
Giselou Feichtinger ze Sdružení seniorů
Klingenthal na pozvání Ing. Josefa Štíchy, našeho
dlouholetého sponzora, zájezd členů a přátel obou
spolků do oblasti Zbiroha. Cíl cesty se nachází na
staré obchodní cestě mezi Prahou, Plzní a
Norimberkem.
Do prvního cíle exkurze, na zámek Hořovice, jsme
dojeli přesně podle plánu. Průvodkyně v českém a
německém jazyce seznámily nás, účastníky cesty, s
historií zámku a každý z nás si mohl přitom
prohlédnout současné expozice.
Takzvaný
Nový
zámek
Hořovice
byl
pravděpodobně vystavěn koncem 17. století.
Budova patřila slezské rodině z Vrbna. Ta zde žila
do konce 19. Století. Poslední majitel Dominik
prodal celou doménu v r. 1852 hesenskému
kurfiřtu Bedřichu Vilémovi, princi z Hanau a
Schaumburgu. Ten byl svrchovaným vládcem
tehdy nezávislého knížectví Hesenska. Nakoupil
Hořovice jako dárek pro svou ženu Gertrudu, která
nebyla šlechtického původu. Toto vlastnictví jí
mělo zabezpečit nový titul princezny z Hanau a
Hořovic. Potomci Bedřicha Viléma vlastnili zámek
do r. 1945. Pak bylo podle Benešových dekretů
celé panství konfiskováno státem.
Bezprostředně po 2. světové válce sloužil zámek
jako nemocnice a po určitou dobu zde pobývaly
dva vojenské útvary. Během této doby byla značná
část inventáře zámku poškozena, případně využita
jako válečná kořist. V letech 1956 – 1974 sídlila v
zámku průmyslová škola strojní. Po zrušení školy
začala důkladná rekonstrukce objektu. Zámek tak
byl po etapách zpřístupněn veřejnosti. V roce 2000
byl vyhlášen národní kulturní památkou a dnes se
nachází ve správě Národního památkového
ústavu. Potomci původních vlastníků ze
Schaumburgu se po sametové revoluci marně
pokoušeli získat zpět své původní vlastnictví.
Protože se po prohlídce zámku přiblížila doba
oběda,
odjeli
jsem
do
Zbiroha.
O dějinách Zbiroha najdeme ve Wikipedii spoustu
informací. Ve městě dnes žije 2 500 obyvatel.
První zmínka o místě pochází z roku 1230.
Městský znak věnovali obci Rožmberkové, stejně
jako pečeť, právo k vaření piva a právo konání
trhů. V r. 1897 byl Zbiroh povýšen na město. Ve
městě se nachází zámek, který vznikl
z opevněného hradu založeného ve 13. století. Byl
to první šlechtický hrad v Čechách. Hrad měl
mnoho slavných vlastníků – Přemysla Otakara II.,
rod Rožmberků, Karla IV., Zikmunda, rod
Kolovratů, Lobkoviců, nebo Rudolfa II. Proto získal
přídomek zámek tří císařů. Městečko Zbiroh a
samotný zámek proslavil železniční podnikatel
baron Bethel Henry Strousberg (známý z románu
Adolfa Branalda Král železnic), který v roce 1868
zanedbané sídlo koupil. Zámek sice získal
novorenesanční podobu, avšak baron Strousberg
poněkud přecenil své síly a zanedlouho zkrachoval.
V roce 1879 opuštěné sídlo koupili ColloredoMansfeldové, kteří v letech 1912— 1928 poskytli
celé jedno patro ve východním křídle rodině
Alfonse Muchy, jenž zde vytvořil svou

monumentální Slovanskou epopej. Kromě něho
zde pobývala světově proslulá operní pěvkyně Ema
Destinnová (1878 – 1930), český hudební skladatel
Václav Vačkář (1881 – 1954), jehož skladba
Vzpomínka na Zbiroh je všeobecně známá,
pěvkyně a pianistka Marie Gärtnerová a spisovatel
Fráňa Šrámek. Ve městě se nachází rodný dům
Josefa
Václava
Sládka.
Za druhé světové války umístila okupační správa
na zámek jednotky SS, které zde vybudovaly
středisko na sledování rádiového provozu. Ani po
válce se využití zámku nezměnilo, okupanty
vystřídala československá armáda. Armáda v roce
1997 zámek opustila a zchátralá stavba přešla na
město Zbiroh. To jej v roce 2004 odprodalo
společnosti Gastro Žofín. Od dubna 2006 se
zámek otevřel návštěvníkům.
Naše skupina trávila polední přestávku ve Zbirohu
právě na pozvání sponzora Ing. Josefa Štíchy, který
ve městě žije. Pan Štícha poskytuje oběma našim
spolkům cateringovou službu již od roku 2010. Již
mnohokrát postaral o chutné a bezplatné
občerstvení při akcích spolku v Domě kultury v
Kraslicích, ale i v Praze či před dvěma lety rovněž
ve Zbirohu. Pan Štícha je v tomto městečku
uznávaným obchodníkem. Provozuje obchod s
kancelářskými potřebami, nemovitostmi, vlastní
na tři desítky prodejen potravin v malých obcích a
zabezpečuje cateringové služby. Účastníkům
zájezdu podal v zasedací místnosti radnice chutné
tříchodové menu. Slavnostní náladu při obědě
podtrhla dvojice hudebníků, která zahrála klasické
melodie na keyboard a housle.
Po polední přestávce byla na programu návštěva
muzea Josefa Václava Sládka. Sládek byl
spisovatelem, básníkem, novinářem, fotografem a
překladatelem a je považován za zakladatele
dětské lyriky. Byl členem Akademie věd. Josef
Václav Sládek se narodil ve Zbirohu 27. října 1845
a zemřel 28. června 1912 rovněž ve Zbirohu.
Poté jsme vykonali krátkou návštěvu kostela
svatého Mikuláše. Kostel se nachází v dobře
zachovalém stavu. O to překvapivější bylo nedávné
zřícení stropu, které poškodilo varhany. Probíhá
finanční sbírka na odstranění škod. Zájezd se konal
ve velmi teplém dni a v tomto kostele bylo velmi
příjemně.
Nyní byl před námi ještě poslední bod programu,
zřícenina hradu Točník. Řidič velkého autobusu
musel v úzkých uličkách ukázat veškerou svou
dovednost. Nejprve řidič sondoval, zda by mohl
vyjet až na hrad, nebylo to však možné. A tak
většina účastníků vyšla nahoru a jen ti, ktreré
sužují pohybová omezení, odvezla nahoru osobní
auta.
Zřícenina hradu Točník leží nad stejnojmennou
vesnicí v okrese Beroun. Hrad byl postaven jako
královské lovecké místo. Byl založen koncem 14.
století Václavem IV. jako osobní sídlo v
bezprostřední blízkosti staršího královského hradu
Žebrák na cestě mezi Norimberkem a Prahou. Již v
r. 1421 byl hrad dán do zástavy. V letech 1434 a
1543 byl za vlády pánů z Wartenbergu přestaven
do renesanční podoby, později v této přestavbě
pokračovali Lobkovicové. Jiří Popel z Lobkovic
ztratil v r. 1593 díky intrice veškeré jmění. Poté
hrad připadl zámku Zbiroh. Po třicetileté válce
hrad zpustl. Hrad se skládá ze tří částí, z nichž
nejvýznamnější byl palác, kde se rozkládá sál o
velikosti 34 x 9 m, jenž pravděpodobně sloužil i k
diplomatickým účelům. Zařízení je příkladem
vyhraněné
české hradní
architektury z
pozdního 14.
století.
Hrad
byl opuštěn v
17.
století,
postupně zcela
zchátral a stala
se
z
něj
zřícenina.
V
posledních
letech se hrad
rozsáhle
renovuje
–
zbořené zdi se

znovu staví a renovované
části se zastřešují.
V těchto starodávných
zdech předvádějí historičtí
šermíři bojové umění. Návštěvníkům předvádějí
humorným způsobem fiktivní rytířský souboj.
Z této zříceniny je krásný výhled do okolí a dříve
odtud byl jistě dobrý výhled na obchodní cestu z
Prahy do Norimberka.
Na závěr přichystali pan Štícha a jeho synové
výletníkům další překvapení – před 180 km
dlouhou cestou do našich domovů v Kraslicích a v
Klingenthalu všem ještě podali občerstvení.
Všem účastníkům přinesl tento krásný den mnoho
informací a mnoho dojmů. Srdečné poděkování
patří skvělé organizátorce Soně Šimánkové a
sponzorům panu Ing. Štíchovi a Česko-německému
fondu budoucnosti.
Ulrich Möckel, Schönheide

Informace pro občany
O Týdnu rané péče

Týden rané péče je každoroční kampaň, která
sdružuje a podporuje organizace poskytující
službu rané péče. Letos se koná v termínu od 5.
-11. listopadu 2018. O záštitu nad kampaní bylo
požádáno Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Asociace krajů České republiky.

Raná péče je bezplatná terénní sociální služba,
která poskytuje odbornou pomoc a poradenství
rodinám, které pečují o dítě s postižením,
ohroženým vývojem či poruchou autistického
spektra, od narození do sedmi let věku dítěte. Do
rodin dojíždějí poradci rané péče, kteří provází
rodiny v obtížné životní situaci, podporují vývoj a
rozvoj dítěte, rodině poskytují odborné služby a
poradenství, zapůjčují vhodné hračky a pomůcky
pro dítě.
Motto Týdne rané péče „Domov je doma“
vyjadřuje, jak důležité je poskytnout i dítěti
s postižením láskyplný domov, který pro svůj
další vývoj potřebuje nejvíce. Motto odkazuje na
důležitost návratu dětí s postižením z institucí
zpět domů, kam patří a kde je jim nejlépe. Motto
letošního 11. ročníku Týdne rané péče „Na lidech
záleží“, se snaží upozornit na důležitost
komplexní podpory rodiny.
Organizace zajišťující službu rané
v Karlovarském kraji:
Společnost pro ranou péči, z.s.
Raná péče Krůček
KUK, z.ú.
Tamtam, o.p.s.
tisková zpráva Společnosti pro ranou péči

péče
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Stanovisko
společnosti
GELSENWASSER AG,
společníka KMS KRASLICKÉ MĚSTSKÉ
SPOLEČNOSTI s. r. o.
Na stránkách Zpravodaje města Kraslice v
zářijovém čísle tohoto roku a v regionálním tisku
se vedení města Kraslice vyjádřilo k aktuální
situaci ve společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s. r. o., a dále ke společníkovi
GELSENWASSER
AG.
My,
společnost
GELSENWASSER AG, abychom tímto chtěli
zaujmout stanovisko k těmto vyjádřením.
Společnost GELSENWASSER AG se více jak 130
let zabývá dodávkami pitné vody, likvidací
odpadních vod, a dále dodávkami plynu,
elektrické energie a tepla. Tyto úkoly plní
GELSENWASSER AG s nezbytným ohledem na
ochranu životního prostředí a sociální únosnost
poskytovaných služeb ve mnoha společnostech,
které vlastní společně s komunálními partnery.
Po dobu více než 100 let je sama společnost
GELSENWASSER AG vlastněna akcionáři z oblasti
komunální sféry. V současné době je více než
98 % společnosti v rukou akcionářů z oblasti
komunální sféry.
GELSENWASSER AG nesleduje ve městě Kraslice
žádné vlastní politické cíle. To není předmětem
naší činnosti.
Před 19 lety se GELSENWASSER AG stala
odborným a ekonomickým společníkem nově
založené společnosti KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s. r. o. Při založení společnosti do ní
město Kraslice vložilo svůj vodohospodářský

Reakce
Proč chceme Kraslickou
městskou společnost získat pod plnou
kontrolu města Kraslice?
Před 19 lety se město Kraslice nacházelo ve
svízelné finanční a ekonomické situaci. Jedním
z problémů, které tehdy muselo vedení města
řešit, byl také osud vodárenské společnosti,
která zajišťovala dodávku pitné vody a péči o
vodohospodářskou soustavu včetně kanalizace.
Za této situace přišla nabídka společnosti
Gelsenwasser AG, která vložila do společnosti
kapitál a ujala se jejího provozování. Současně
s tím došlo ke vzniku nové společnosti KMS
KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., v níž
mají oba společníci – tedy Město Kraslice a spol.
Gelsenwasser rovné podíly. Dá se říci, že v dané
situaci bylo toto řešení záchranou při řešení
obtížné situace.
Ovšem nyní, po 19 letech, se tento stav, kdy
společnost vlastní dva společníci v poměru
50:50, jeví jako překonaný. Potíž při tomto
ekonomickém modelu vyvstává především
v okamžiku, pokud by společnost chtěla využít
dotačních titulů. Při stávajícím upořádání, kdy
společnost vlastní dva zcela rozdílní vlastníci –
veřejná korporace, tedy město, a soukromá
společnost, je totiž takřka nemožné, aby se
společnost ucházela o dotaci. A to je ten zásadní
důvod, který nás přivádí k jedinému možnému
závěru – tedy, že by pro město Kraslice bylo
nejvýhodnějším řešením, kdyby se stalo jediným
vlastníkem společnosti KMS. Jsme si totiž vědomi
potřeby
silných
investic
do
stávající
vodohospodářské soustavy, která neustále
stárne. To znamená, že stávající investice nejsou
realizovány v takové míře, která by zaručila
obnovu těchto sítí a zastavila nebo alespoň
výrazně zpomalila jejich stárnutí. Naproti tomu,
téměř veškerý zisk, který spol. KMS vygeneruje,
je soustavně ze společnosti vyváděn formou
výplaty dividend. Pokračováním tohoto
4
trendu hrozí, že vnitřní dluh na

majetek, oceněný dvěma znalci, které určil
krajský soud v Plzni. GELSENWASSER AG naproti
tomu vložila finanční kapitál ve stejné výši, aby
mohla KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.
r. o. realizovat a dále rozvíjet svou obchodní
činnost v plném rozsahu. Tento kapitál byl
důsledně využíván k vylepšování stávajících
zařízení a sítí a ke zřizování nových. KMS
KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
investovala v tomto ohledu s explicitní podporou
GELSENWASSER AG do spolehlivého a trvale
udržitelného zásobování v Kraslicích.
Tato struktura je zásadně jinou strukturou, než je
struktura
v
kritizovaných
provozních
společnostech, které mají vodohospodářský
majetek pouze v nájmu a městům a obcím
přenechaly povinnost do tohoto majetku
investovat.
Považujeme za nezbytné zároveň připomenout,
že KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
převzala řadu finančních závazků v desítkách
milionů korun, které by jinak muselo hradit
město Kraslice.
GELSENWASSER AG považuje rovněž za důležité,
reagovat na usnesení Zastupitelstva města
Kraslice ze dne 20.09.2018. Podle tohoto
usnesení má zástupce společníka za město
Kraslice zpracovat ocenění společnosti KMS a
připravit možnost odkupu 50% podílu
společnosti GELSENWASSER AG. Tento návrh byl
vedením
města
ve
volební
kampani
interpretován jako nezbytný krok, který má
zabránit nepřiměřenému navyšování cen
vodného, stočného a tepla, které prý jinak
občanům hrozí.
Také k tomuto bychom chtěli zaujmout
stanovisko. K zajištění udržitelného a
nedostatečně
obnovovaném
majetku
společnosti neustále roste a může dosáhnout
výše, kterou už město nebude schopno
zvládnout. Pak může nastat scénář, kdy se bude
muset společnost KMS výrazně zadlužit, aby
zajistila obnovu svého majetku anebo město
Kraslice bude nuceno odprodat i svůj podíl,
protože nebude schopno tuto obnovu majetku
financovat, a tím ztratí veškerý vliv ve
společnosti a také vliv na ceny. A to by byl ten
nejméně šťastný vývoj. Řešení, které nabízí spol.
Gelsenwasser,
spočívá
ve
financování
potřebných investic formou bankovního úvěru.
Úskalím tohoto řešení je ale skutečnost, že
náklady na splácení úvěru bude nutné zohlednit
v cenách pro koncové spotřebitele – tedy občany
města. S tímto řešením nemůžeme jako vedení
města zásadně souhlasit, zvláště za situace, kdy
se nabízí i jiné možné řešení – např. navýšení
základního kapitálu oběma společníky a omezení
výplaty dividend. Na tomto řešení však nepanuje
shoda, neboť druhý ze společníků preferuje
investice za pomoci cizího kapitálu – tedy
bankovního úvěru – s odůvodněním, že finanční
prostředky na bankovním trhu jsou levné. Ano,
to je relativně pravda, nicméně břemeno
splácení by museli nést občané Kraslic. Ukazuje
se tak ovšem i další úskalí modelu společnosti
vlastněné více společníky – v případě rozdílných
názorů na některé otázky může dojít a dochází
k ochromení rozhodovacích procesů a tím i
k ochromení obchodní společnosti. Tomu se
chceme do budoucna vyhnout. I to je dalším
důvodem, proč usilovat o plnou kontrolu nad
společností KMS. Je to logické a racionální
vyústění dlouholetého vývoje. Společnost
Gelsenwasser AG městu Kraslice kdysi svým
vstupem do společnosti a převzetím části jeho
finančních závazků pomohla – a za to jí patří
poděkování, ale je také třeba bez jakéhokoliv
sentimentu otevřeně říci, že si počínala
především jako pragmatický obchodník. Přinesla
kapitál a očekávala, naprosto legitimně, jeho
zhodnocení. A toho také bezezbytku dosáhla.
Roman Kotilínek, starosta a Miloslav Poslední,
místostarosta

Napsali jste nám
bezpečného zásobování musí
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
ročně realizovat celou řadu investic a oprav. V
souladu s těmito závazky upravuje KMS
KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o. v
případě potřeby své ceny. Tyto úpravy cen jsou
vždy prováděny tak, aby byly dodrženy předpisy
k regulaci cen v České republice.
Tímto chceme i nadále zcela jasně deklarovat
naše dlouholeté a úspěšné partnerství se
společností
KMS
KRASLICKÁ
MĚSTSKÁ
SPOLEČNOST s. r. o. Chtěli bychom proto také
zcela jasně říci, že podíl, který má společnost
GELSENWASSER AG ve společnosti KMS
KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o., není
na prodej.
Zástupce společnosti GELSENWASSER AG v
dozorčí radě a na valné hromadě KMS KRASLICKÉ
MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI s. r. o. vyjádřili svou
připravenost k řešení investičních a finančních
potřeb KMS KRASLICKÉ MĚSTSKÉ SPOLEČNOSTI
s. r. o. vhodnou formou, která zahrnuje vhodné a
ekonomicky účelné alternativy financování, a
zároveň by zohledňovala sociální únosnost ceny
služeb pro občany.
Společnost GELSENWASSER AG je po dobu téměř
20 let spolehlivým společníkem a ráda by jím
ještě po mnoho dalších let zůstala.
Dr. Krunoslav Latkovic, GELSENWASSER AG, člen
dozorčí rady a valné hromady společnosti KMS
KRASLICKÉ MĚSTSKÉ SPOLEČNOST s. r. o a Bernd
Hartung, GELSENWASSER AG, řídící pracovník v
oblasti podnikové komunikace

MŠ Barvička
Máme rádi zvířata
Jedno dopoledne k nám do mateřské školy
zavítala návštěva z Prahy. Byl to pan
veterinář ze Státní veterinární správy. Naše
mateřská škola se zapojila do edukativního
projektu pro předškolní děti „Máme rádi
zvířata“. V jeho rámci dostanou děti
z mateřských škol od úředních veterinárních
lékařů zábavnou a hravou formou
informace o domácích i volně žijících
zvířatech a zásadách správného chování k
živým tvorům a zodpovědné péči o ně.
Beseda byla vzorně připravena, děti po
většinu času pracovaly u interaktivní tabule.
Seznámily se s pojmem „týraná“ zvířata, ale
i s tím, jak se o zvířátka staráme a jak jim
můžeme pomoci. Děti měly dostatek
vědomostí i vlastních zkušeností se zvířátky.
Byly plné dojmů a za vzornou spolupráci
dostaly mnoho krásných a užitečných dárků.
Kolektiv MŠ Barvička

Napsali jste nám
Zpráva o pouti na Přebuzi 25. 8. 2018
25. 8. 2018 jsme na Přebuzi oslavili svátek
svatého Bartoloměje, jemuž je vysvěcen zdejší
kostel. Spolek Němců a přátel německé kultury
Kraslice na tento den naplánoval něco
mimořádného - dopolední vycházku na Špičák s
následným překvapením a po odpolední
bohoslužbě vystoupení pěveckého sboru Chorea
Nova z Nové Role.
Již brzy ráno jsme mohli na Přebuzi potkat bývalé
občany Přebuzi, kteří přicestovali z Německa či
jiné účastníky. Všichni jsme byli zvědaví, jaké
překvapení si asi pro nás výbor našeho spolku,
jenž každoročně organizuje doprovodný program
poutě, nachystal letos.
Pro návštěvníky z Kraslic, Rotavy, saského
Klingenthalu a jiných obcí v okolí, kteří neměli
možnost vlastní dopravy, byl objednán velký
autobus. A byl to právě tento autobus, do
kterého jsme pak také všichni ostatní účastníci
nastoupili na návsi na Přebuzi, abychom se tak
dopravili až pod Špičák. Poděkování patří Lesům
ČR, Lesní správě Kraslice za povolení vjezdu do
míst, které jsou normálně nepřístupné. Bylo to
výhodné jednak z časových důvodů, ale také pro
starší účastníky, kteří již mají různá pohybová
omezení.
Autobus byl téměř zcela naplněn členy našeho
kraslického spolku, členy partnerského Sdružení
seniorů Klingenthal, ale i dalšími zájemci. Během
cesty lesem po hrbolatém terénu nám podal
informace Dr. Petr Rojík. Seznámil nás tak s
přesným programem vycházky. Zároveň nás
všechny předem upozornil na skutečnost, že se v
důsledku škod po vichřici Herwart na podzim
předchozího roku velmi změnil vzhled lesa.
Na velké křižovatce cest, která v jednom směru
vede údolím Stříbrného potoku přes Nancy do
Stříbrné a v druhém směru na vrchol Špičáku,
zastavil náš autobus a zbytek cesty jsme pak již
museli zvládnout sami. Teprve zde jsme si plně
uvědomili ohromný rozsah následků vichřice:
tam, kde ještě před dvěma lety stál hustý les,
nyní vznikla obrovská holá plocha, která
připomínala mýcení lesa.
Nejprve jsme všichni byli šokováni, později jsme
žertovali, že by se zde mohla vybudovat nová
vesnice s názvem Špičácké chalupy.
Zhruba ve středu volného prostranství nám Petr
ukázal fotografie, které vznikly bezprostředně po
zkáze, ještě před zahájením úklidových prací.
Zároveň nám vyprávěl o následcích jiných
pohrom, které se v Krušných horách odehrály v
dřívějších dobách.
Během naší cesty na vrchol Špičáku jsme ještě

dvakrát zastavili. Při první zastávce nám Petr
nanejvýše zajímavým způsobem na příkladu
některých kamenů přiblížil geologii okolí, při
druhé zastávce jsme si mohli díky průseku
vzniklém při vichřici užít nádherného výhledu od
Čertovy hory u Přebuzi až po Slavkovský les.
Zakrátko jsme již dosáhli vrcholu Špičáku. Někteří

z nás užasli nad již v dávných časech ručně
vytesanými schody do skály tvořící vrchol, nyní
opatřeného novým dřevěným křížem. Jiní se
svačinou v ruce odpočívali v pavilonu a další si
užívali překrásné vyhlídky. Krátce před sestupem
se ještě někteří z nás zapsali do vrcholové knihy.
Na zpáteční cestě jsme si užili dalších vyhlídek –
na rozhledny na Klínovci, Fichtelbergu a
Auersbergu. Posilněni báječnými dojmy jsme se
dostali zpět k autobusu.
Během jízdy sáhl Petr opět po mikrofonu, aby
nás již déle nenapínal svým překvapením. A jaké
skvělé překvapení to bylo! Jediný dosud stojící
dům na Rolavě v těsném sousedství Přebuzi
(Stará pošta) má nové majitele, kteří v tomto
starém krušnohorském domě zřídili malé
muzeum a srdečně nás pozvali k první návštěvě
spojené dokonce s občerstvením.
Autobus nás zavezl přímo až ke vchodovým
dveřím, kde nás již vítali noví majitelé pánové
Petr Holeček a Michal Kratochvíl. Jako by tento
starý dům a jeho původní zařízení nebyly atrakce
samy o sobě, všude v domě byly umístěné

nástěnné tabule se starými i novými fotografiemi
místa a rovněž se na nich prezentovalo staré a
moderní umění paličkování. Fotografie věnoval
náš starý známý pan Ulrich Möckel, vydavatel
„Grenzgängeru“ (Pohraničníku), který žije na
německé straně Krušných hor a rovněž účastník
této pouti. Paličkování krajek dokonce i zde v
domě předváděla skupina žen.
Při čerstvě čepovaném pivě, minerálce a slaných
tyčinkách jsme si užívali tohoto skvělého pobytu,
až nás autobus opět zavezl na místo, ze kterého
jsme ráno vyjeli – na náves na Přebuzi. (Pozn. k
návštěvě posledního stojícího domu na Rolavě:
Každoročně se přebuzské poutě účastní paní
Elfriede Fastner, která po odsunu žije v Bavorsku.
Své dětství prožila se svými rodiči právě v tomto
domě, ve Staré poště na Rolavě. Otevření domu
v den přebuzské pouti pro ni znamenal silný
emocionální zážitek – po desítkách let mohla
opět vstoupit do svého rodného domu.)
Kostel působil velmi upraveně a čistě. Tomu jsme
vděčili úklidové akci, která zde proběhla ve
čtvrtek před slavností poutě. Úklidu se zúčasnilo,
věřte, nevěřte, 30 dobrovolníků, z nichž bylo 28
členů našeho spolku z obou stran hranic.
Náš milý pater Peter Fořt spolu s
klingenthalským farářem Ferdinandem Kohlem
celebrovali bohoslužbu v českém a německém
jazyce. Svými upřímnými slovy promlouvali k
přítomným poutníkům.
Konec bohoslužby ještě dlouho neznamenal
konec poutě. Ihned po jejím skončení přednesl
sbor Chorea Nova z Nové Role u Karlových Varů
40minutovou, vynikající, bezchybnou hudební
prezentaci chrámových písní.
Na závěr bych chtěl dodat, že pouť na Přebuzi
byla skvělou událostí – v neposlední řadě díky
angažovanosti Spolku Němců a přátel německé
kultury Kraslice (musím zde zvláště jmenovat
předsedu spolku Dr. Petra Rojíka a jeho sestru
Soňu Šimánkovou). Právě tak musím poděkovat
Obci
Stříbrná,
Česko-německému
fondu
budoucnosti a odboru sociálních věcí
Karlovarského kraje za finanční podporu tohoto
projektu.
Benjamin Hochmuth, Stříbrná

Školení trochu jinak
Kdo z nás chodí či jezdí
rád na povinná školení
v rámci svého zaměstnání? Odborné semináře
dle zájmu a výběru – ano, ale hromadná školení
– to se protáhne tvář nejednomu zaměstnanci.
Nejinak tomu bylo i v přípravném týdnu u nás,
pedagogů, když jsme se o akci dověděli. Změna
však nastala záhy.
Na den 30. 8. 2018 bylo pro všechny

Napsali jste nám
pedagogické pracovníky v Kraslicích připraveno
v kulturním domě školení s názvem BEZPEČNÁ
ŠKOLA. Připravilo ho město Kraslice ve
spolupráci s týmem ASOCIACE BEZPEČNÁ
ŠKOLA v rámci stejnojmenného projektu.
Projekt je financován MV ČR prostřednictvím
dotací a město Kraslice je jedním ze třech
pilotních měst tohoto projektu.
Toto školení jsem vnímala ve dvou rovinách,
odborné a lidské.
Z odborné si troufám napsat, že většina z nás
přítomných jsou z 90 % praktici, kteří vše
vyslechnuté převáděli na konkrétní situace a
možnosti, jak slova využít a přeměnit ve skutky či
činy.
Proto mnozí z nás očekávali „TO KONKRÉTNO“ –
poznatky a rady. Ale i před skutky je nutná
teoretická příprava, a proto nezbývá než věřit, že
projekt neusne a že po tomto teoretickém
seznámení se dočkáme právě konkrétních a
praktických informací či pomoci na poli tolik
palčivém, jako jsou bezpečnost ve škole a klid při
vzdělávání. Přidám jen malé postesknutí nad
tím, že o bezpečnost v našich školách se prvotně
stará jiné ministerstvo, než to, od kterého
bychom to jako pedagogové očekávali. Alespoň
se snad shodnou nad financemi.
Druhou rovinu vnímám jako neméně důležitou.
Bylo milé vidět se s kolegyněmi a kolegy, kteří
s námi nesedí ve stejné sborovně, ale přece se
známe. Možností, jak se vidět pracovně a sdílet
společná témata, je velmi málo. A v takovém
množství lidí snad vůbec. Přesto – jeden měl
pocit, že mu druhý mluví z duše, ačkoli je z jiné
školy. Přednášející a lidé, kteří stáli na straně
organizátorů této akce, si tuto stránku možná ani
neuvědomují, ale myslím si, že pro učitele,
asistenty i vychovatele byla velmi cenná. Alespoň
pro mě takovou byla. Dopomohlo tomu i
příjemné prostředí a přichystané občerstvení.
Chtěla bych všem, kteří za pořádáním tohoto
netradičního školení stáli, poděkovat.
Mgr. Martina Bečková, ZŠ Opletalova 1121
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Člověk v tísni ,o.p.s.- DLUHOVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Retrostipendia
Ztráta majetku,
v Karlovarském kraji
zaměstnání,
Jako Kariérní poradce se ve své profesi setkávám
s mladými lidmi, jejichž rodina má objektivně
snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou
podporu a motivaci ke
vzdělání. Dostávám se tak do
situace, kdy mladý člověk,
který by rád po ukončení
základní školy, pokračoval ve
svém vzdělávacím procesu,
na některém dostupném
učilišti, nebo střední škole, se
jde místo toho, zaregistrovat na místní úřad
práce. Ptám se: „Co čeká takového mladého
člověka bez tolik potřební kvalifikace a
pracovních zkušenosti? Jak takový mladý člověk
získá potřebné schopnosti, kompetence a
návyky? Bude většinu života v evidenci ÚP,
závislý na dávkách hmotné nouze?“ Mohlo by to
tak byt. Pravdou je, že ve většině případů se to
tak skutečně děje. Dobrou zprávou ale je, že to
tak být nemusí.
Člověk v tísni, o.p.s. za podpory nadace Nadací
Albatros totiž nabízí stipendium až 12 000,- Kč
ročně. Pro koho je toto stipendium určené?
Právě pro ty mladé lidi, jejichž rodiče, přesto že
by chtěli, jim nemohou poskytnout dostatečnou
podporu a motivaci ke vzdělání.
Jaké jsou podmínky pro zařazení do tohoto
programu?
1) Žadatelé o stipendium musí nastoupit na SŠ,
OU nebo SOU (škola může být i soukromá).
Studenti oboru typu E mohou čerpat stipendium
pouze rok.
2) Žadatelé o stipendium z 9. tříd nesmí mít na
vysvědčení žádné neomluvené hodiny a
omluvená absence může být maximálně ve výši
25 %.
3) Žadatelé o stipendium z 9. tříd nesmí mít na
vysvědčení
žádnou
pětku
(hodnocení
"nedostatečně"), hodnocení "neklasifikován", ani
sníženou známku z chování.
Žákům 9. tříd zařazeným do programu
Retrostipendií, bude po splnění všech podmínek
vypláceno stipendium od ukončení 1. pololetí na
střední škole.
Pokud budou všechny tyto podmínky splněny a
po předložení prvního vysvědčení po podpisu
smlouvy, obdrží stipendista za každý měsíc 1000,
- Kč.
Pokud na závěrečném vysvědčení bude mít
stipendista ze čtyř zvolených předmětů známku
1 ( hodnocení “výborně”) nebo 2 (hodnocení
“chvalitebně”) a splní ostatní podmínky
stipendia, získá Studijní bonus 2000,- Kč.
V současné době evidujeme dvacet dva žadatelů
o stipendium, kteří jsou z Kraslic, Sokolova,
Chodova a Karlových Varů. Z tohoto počtu bylo
schváleno prozatím 10 žádostí. Tyto stipendisté
již dostali svojí první výplatu v únoru, za leden
2018.. Dalším pěti žadatelům o stipendium bila
schválena žádost o výjimku, jelikož nesplnili
některou z výše uvedených podmínek.
Bohužel sedm žadatelů nesplnilo podmínky pro
zařazení do programu a byli s programu vyřazeni.
Ani pro tyto žadatele to však nemusí být úplný
konec. Ve chvíli kdy splní podmínky, mohou
opětovně zažádat a být zařazení do programu.
Velkým přínosem tohoto programu je také
spolupráce, která probíhá mezi karierním
poradcem, stipendistou a školou. Každý měsíc
karierní poradce konzultuje se stipendistou
průběh studia. Slouží k tomu formulář, který
stipendista každý měsíc vyplní.
Jako kariérní poradce velmi oceňuji, tento
motivační nástroj, který mladým motivovaným
lidem pomáhá dosáhnout stejné mety, jako
jejich vrstevníci, kteří mají mnohem lepší
podmínky pro osobní rozvoj a studium.
6
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často i rozpad
osobních
vztahů a zhoršení zdravotního stavu vedou
k postupné destrukci osobního i profesního
života předlužených osob. Tento stav nedopadá
negativně jen na samotného dlužníka, ale i na
celou společnost. Rostoucí předluženost
obyvatel v České republice je aktuálně velkým
problémem. Zadluženost obyvatel Karlovarského
kraje je v současné době nejvyšší v republice.
Dle posledních údajů Exekutorské komory je v ČR
momentálně:

834 tisíc lidí v exekuci,

otevřených 4,5 milionu exekučních
řízení a toto číslo stále roste,

413 tisíc lidí se 4 a více exekucemi a toto
číslo stále roste,

přes 140 tisíc lidí s 10 a více exekucemi a
toto číslo stále roste,

více
než
325
miliard
korun celková exekučně vymáhaná
částka (jistina bez příslušenství)
Ačkoli institut ODDLUŽENÍ (tj. INSOLVENCE,
OSOBNÍ BANKROT) funguje v České republice již
od roku 2006 (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení - Insolvenční zákon),
stále ho nevyužívá velké množství zadlužených
osob – ať již z neznalosti nebo ze
zbytečných obav.
Proto si zopakujeme, co ODDLUŽENÍM získáte:
 Jedná o jedinou naším právním řádem
posvěcenou
oficiální cestu,
jak se legálně
zbavit
veškerých
dluhů
 Můžete snížit
své závazky až
o 70% (musíte
být
schopni
zaplatit
alespoň 30%
dluhů, ideálně
však
celých
100
%)
a
zbytek po Vás
nebude
již
nikdo
požadovat
 Nenarůstají
úroky
z
prodlení ani
pokuty (dluh
se
již
nezvětšuje)
 V
případě
manželů dojde
k současnému
oddlužení
obou partnerů
 Oddlužení
umožňuje
zavedení
splátkového
kalendáře,
soud ponechá
poměrně
slušnou
měsíční částku
na
živobytí,
přičemž
veškeré dluhy
bude splácet
pouze v jedné
měsíční
splátce
po
dobu 5 let

Informace pro občany


Znáte přesně termín, kdy to všechno
konečně skončí, máte tak před sebou jasnou
vidinu života bez dluhů
Dluhové a právní poradenství je společností
GOPALA o.p.s. poskytováno za finanční podpory
Karlovarského kraje a MěÚ Kraslice, pro naše
klienty se jedná o službu zcela bezplatnou.
Společnost GOPALA o.p.s. je v současné době
jedinou neziskovou společností se sídlem
v
Karlovarském
kraji
akreditovanou
Ministerstvem spravedlnosti pro poskytování
služeb v oblasti oddlužení.
V
případě
komplikovaných
exekucí
spolupracujeme s Advokátní kanceláří Malý &
Soukupová z Karlových Varů.
Kde nás najdete? V kanceláři společnosti
GOPALA o.p.s. na adrese:

Nejdek, Husova 434 – každé úterý
v době 9:00 – 13:00 hod.

Nové Sedlo u Lokte, Masarykova 502,
budova Městského úřadu, č. kanceláře
1.02 umístěné v 1. NP – každou středu
v době 9:00 – 11:30 hod.

Po předchozí domluvě dorazíme za Vámi
do Kraslic.
Volejte na telefonní číslo 724 75 65 65 (Ing.
Daniela Zemanová, DiS., GOPALA o.p.s., Karlovy
Vary), 601 126 075 (Kapounová Bronislava) –
domluvíme si s vámi osobní schůzku.
Ing. Daniela Zemanová, DiS.

Ze života křesťanů
„Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí
uctívat v duchu a v pravdě.“ (Ježíš)
V posledním, 150. žalmu v Bibli, prorok vyučuje
Boží lid (církev) k ochotnému a upřímnému
uctívání a chválení Boha pro jeho svatost,
všemohoucnost a důstojnost. Mezi tehdejšími
hudebními nástroji vypisuje žalmista nástroje jak
strunné, dechové a rytmické, tak i upravené
zvířecí rohy - šofáry, na které se troubilo
k zahájení bohoslužebných shromáždění, bojů,
svátků,
oznamovacích,
varovných
poplachových
signálů i k
jejich
ukončení.
V
Kraslicích
jsme
měli
možnost
vyslechnout
troubení
sedmi šofárů
při nedávném
odkrytí pamětní desky v Nerudově ulici v místě
tehdejší židovské modlitebny, která byla
zlikvidována v roce 1938. Troubení na roh mělo
a dodnes má velký duchovní význam,
připomeňme si zázračné zboření hradeb Jericha,
poražení mnohonásobné přesily nepřátel
„Gedeonců“ i rozprášení Filištínců a jiná
zázračná svědectví při zvuku šofárů. Troubení na
roh má jak svou melodickou, tak dynamickou

rozdílnost dle charakteru momentálního aktu.
Přiznám se, že na můj roh z jeruzalémské
antilopy vyloudím maximálně dva kvalitně
znějící tóny. S obdivem naslouchám mistrům
v troubení na šofáry odlišných tvarů a velikostí.
Často se říká, že v troubení na šofár je slyšet
„Boží hlas“.
Začátkem září r. 2018 se rozhodli křesťané
z německého Markneukirchen uspořádat opět
ekumenický „modlitební piknik“ na Vysokém
kameni, na který zvali hlavně věřící přátele
z Kraslic a okolí. Pro uzavření jedné
z příjezdových silnic z jejich regionu do obce
Kostelní se nemohli tradičně zúčastnit Němci se
svými rodinami, a tak jsme se sešli v malém
počtu cca 20 - 25 lidí. Pastor z církve
v Markneukirchen Dieter Roth se synem
Andreasem se spontánně ujali společně
s Mikulášem Zoubkem z ČCE Kraslice přibližně
tříhodinového setkání na Vysokém
kameni.
Střídavě se zpívalo, modlilo a povídalo
v německém, českém, hebrejském i duchovním
jazyce. Z vrcholu skalního útvaru (774 m. n. m.),
který dělí hranici mezi Saskem a Čechy, jsme za
troubení šofárů žehnali blízkým obcím a na
všechny světové strany evropským národům.
„Mesiánský Žid“ David z Klingenthalu, který se
pravidelně v těchto končinách modlí, nám rukou
upřesnil směr ležícího Jeruzaléma. David nám i
připomněl lásku k Ježíši a k izraelskému národu
v kontextu proroka Ozeáše. K jeho jménu
„David“ pasuje i pastva cca 90 ovcí a 70 koz,
které vlastní a na travnatých lukách v okolí
Kostelní se o ně stará. Díky čerstvě vydané knize
ing. Pavla Palůcha „Kraslice a okolí na starých
pohlednicích“, jsme se mohli vžít do éry života
obce Kostelní
a
okolí
Vysokého
kamene.
Z knihy se
dovídáme
mimo jiné i o
válkou zničené
kapli a r. 2017
po renovaci,
vysvěcené
farářem
Peterem
Fořtem. Kniha
o
324
obrázkových
stranách
včetně
německo
českých textů,
je skutečným
klenotem
a
historickým
průvodcem i v
této oblasti (již
v prodeji na IC
v Kraslicích a
Klingenthalu).
Piknik
by
nemohl
skončit
bez
vzájemného si
požehnání a
společného
občerstvení „v
trávě“,
kde
opět zvítězil
nad všemi
dobrotami
„český
štrůdl“.
S přáním
Božího
Pokoje
František
Hanzlíček.

Naše střední škola
Vznik naší střední školy
vzešel z požadavků místních
zaměstnavatelů preferujících zejména strojní obory.
Již osmým rokem se vyučují obory strojní mechanik,

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
nástrojař, mechanik seřizovač a mechanik
instalatérských a elektrotechnických zařízení.
Výrobce textilií se vyučuje čtvrtým rokem.
Převážná část našich žáků je z Kraslic a blízkého
okolí. Při výuce je kladen velký důraz na manuální
zručnost, kterou jim předávají mistři odborného
výcviku. Jejich šikovnost oceňují ve firmách, kam
nastupují od druhého ročníku na praktické
vyučování.
Učitelé v dílnách jim připravují smysluplnou práci,
aby jejich činnost nebyla pouhými cvičnými
pracemi. V nemalé míře se podílejí na údržbě
školního areálu. Všechny jejich výrobky se prodávají
na sezonních burzách nebo slouží jako učební
pomůcky či jsou určeny k soutěžím, které pořádáme
například pro žáky základních škol.
Výuku zpestřují různé aktivity jako je například
středoškolská odborná činnost, projekt „Kreativní
partnerství“, „fiktivní firma“ a odborné exkurze.
Před sedmi roky jsme se přihlásili do celostátní
soutěže „Machři roku“, kterou pořádala organizace
Česká hlava. Soutěž se konala v Sokolově a byla
určena pro obory, které se vyučují i na naší škole.
Soutěž nás zaujala, a pokud jsou vypsány soutěže
námi vyučovaných oborů, vždy se jí velmi rádi
účastníme.
V loňském roce se soutěž konala v Praze a soutěžilo
se také v oboru strojní mechanik. Úkolem bylo
zhotovit - vypilovat fabkový klíč z polotovaru a
sestavit funkční zámek. Loni jsme se zúčastnili bez
výhry, ale to nás neodradilo, a proto jsme se letos
přihlásili znovu.
Celostátní setkání učňovské mládeže na akci
„Machři roku 2018“ se uskutečnila i tento rok
v Praze na Letné. Soutěž proběhla 13. září ve třech
kategoriích – elektrikář, truhlář a strojní mechanik,
kde jsme měli naše zástupce z řad třeťáků. Žáci
Adam Babka a Ladislav Havetta byli našimi želízky
v ohni.
Po příjezdu jsme se zaregistrovali, postavili a
naaranžovali propagační stánek. Moderátor
v průběhu soutěží představil postupně všechny
stánky a vystavovatele. V našem stánku se těšil
velké pozornosti malý trezor, který je výrobkem
našich žáků a návštěvníci si ho mohli po sestavení
jednoduchého klíče otevřít - na „kasaře“ čekala
drobná odměna.
Při propagaci nám pomáhala Marie Suchá, žákyně
prvního ročníku oboru výrobce textilií. Tento obor
jsme jako jedna ze tří škol v republice představovali.
V 9 hodin byla odstartována vlastní soutěž. Úkolem
bylo zhotovení nepravidelných geometrických
útvarů z plechu dle předlohy a sesazení do
sestaveného rámečku, který soutěžící rovněž museli
vyrobit. Dle stanoveného šestihodinového limitu
bylo zřejmé, že úspěch bude záviset více na
přesnosti a pečlivosti práce než na rychlosti.
Protože soutěžilo celkem 15 škol, panovalo velké
napětí a očekávání při vyhlašování výsledků. Jako
v předešlých letech jsme si přáli umístit se „na
bedně“. Po vyhlášení třetího a poté i druhého
místa jsme už nedoufali. Při vyhlašování vítěze
moderátor uvedl, že se první cena bude stěhovat do
Karlovarského kraje. Vzápětí oznámil název naší
školy. První chvíli jsme tomu ani nevěřili. Uvědomili
jsme si, jak máme výborné žáky, že v konkurenci
velkých škol z celé
republiky
jsme
obstáli jako nejlepší „Machři roku 2018“.
Poděkování
určitě
patří
nejen
samotným
žákům,
ale
i
učitelům
odborného
výcviku. Ing.
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Reporty ze zápasů
„A“ týmu

v poli, ale chybělo tomu zakončení. Dvakrát
nedoskočil na centr T. Dočkal a v dobré
příležitosti Procházka špatně vyhodnotil situaci a
celou šanci zazdil. I proto jsme si připsali již třetí
Domácí těsná prohra!
SK Kraslice-fotbal : TJ Sokol prohru v řadě.
Sestava: Svoboda – Lomoz, Hudák (40´Hruška),
Chyše – 3:4 (2:1)
9.9.2018
Úvod zápasu patřil jednoznačně Dočkal R., Rozsíval – Šrámek, Procházka,
hostům, kteří šli hned ve druhé Sedláček, Seidl – Dočkal T. ©, Štěpánek
minutě do vedení, když se po
narážečce na hranici vápna Čtvrtá prohra v řadě a opět promrhané vedení
parádním angličanem trefil Varga – 0:1. znamená pád na samé dno tabulky!
Narážečky hostí dělali dál naší obraně starosti, ale SK Kraslice-fotbal : TJ Lomnice „B“ – 4:5 (2:2)
další střela se již neujala. Naše mužstvo se 23.9.2018
postupně zlepšilo a začalo se dostávat i do Začátek zápasu se nám gólově opět povedl, když
slibných šancí. Bohužel ostrostřelec Tomáš již v 5 minutě napřáhl za vápnem T. Dočkal a
Dočkal neměl zrovna svůj den a jeho střely ne a krásnou ranou nedal brankáři šanci – 1:0. Vedení
ne naleznout cíl. Až ve 23 minutě vysunul T. přineslo našim hráčům klid a byli jsme o něco
Dočkal Procházku, který šel ze strany sám na lepším týmem. T. Dočkal opět po pěkné střele
brankáře. Jeho střelu ještě zvládl brankář trefil břevno a další slibné šance jsme nedotáhli.
vytěsnit, ale dorážející mladíček Jirka Šrámek Hosté hrozili především ze střel ze střední
pohodlně uklidil míč do sítě – 1:1. Byl to Jirky vzdálenosti, které na mokrém trávníku byly velmi
první gól za naše A mužstvo. O 10 minut později nebezpečné, avšak Svoboda se nenechal
jsme dali další branku. Lomoz z dálky napřáhl a překvapit. Ve 33 minutě šel po přihrávce
jeho ne příliš povedená střela propadla Berdycha na brankáře sám T. Dočkal, trefil pouze
k překvapení celého stadionu brankáři mezi tyčku, ale dostal se k odraženému balonu a
rukama až do sítě – 2:1. Ke konci poločasu se z velkého úhlu krásně přeloboval
několikrát zaskvěl náš brankář Svoboda a tak se brankáře – 2:0. Bohužel, jak je již naší
šlo do kabin za našeho vedení.
smutnou tradicí, vedení o dvě branky
Druhá půlka začala vyrovnaně, ale postupně přeci nám dlouho nevydrželo. Ve 37
jen zvyšovali tempo hosté. V 60 minutě se jim minutě ve snaze odkopnout balon,
podařilo vyrovnat, když Procházka smolně trefil v našem pokutovém území R.
odhlavičkoval roh přímo k osamocenému Dočkal nohu protihráče a byla
Dorňákovi a ten střelou tzv. za tyč nedal nařízená penalta. Tu Veselý Pavel
Svobodovi šanci – 2:2. V podstatě vzápětí jsme šli s přehledem proměnil a snížil. Za
opět do vedení, když se po velkém závaru ve minutu bylo vyrovnáno, když jsme
vápně hostí dostal balon k Sedláčkovi, který nezachytili náběh z levé strany, centr
hlavou dal také svou první branku za muže – 3:2. propadl až k Martinu Veselému, který
Bohužel vedení nám vydrželo asi 10 minut a po zblízka prostřelil Svobodu. Do
průniku ze strany a následné zpětné přihrávce poločasové přestávky jsme mohli
vyrovnal Varga. V závěru zápasu bylo znát, že dokonce prohrávat. Svoboda ve
našemu mužstvu odcházejí fyzické síly a soupeř vápně fauloval Maxu, ale Veselý Pavel
toho bohužel dokázal využít. Krásnou přihrávkou svou druhou penaltu neproměnil.
překonali hosté naší obranu a tváří v tvář Přestřelil.
Svobodovi zkušeně zakončil Lavička – 3:4. Zápas, Druhý poločas byl vyrovnaný herně,
kde se skóre několikrát přelilo, jsme tedy bohužel nikoli gólově. V 58 minutě
nakonec prohráli.
utekli hosté po straně a přízemní
Sestava: Svoboda – Lomoz, Studeník, R. Dočkal, centr na přední tyč dopravil do sítě
Rozsíval – Šrámek (46´Seidl), Procházka, Berdych, opět Veselý Martin. O 3 minuty
Sedláček – Dočkal T ©, Hudák (84´Hruška)
později bylo vyrovnáno. Procházka L.
vysunul Šrámka, který zatáhl balon do
vápna, kde zpětnou nahrávkou našel
Další těsná prohra!
FC Jiskra Hazlov : SK Kraslice-fotbal – 3:2 (1:2) T. Dočkala, který dovršil svůj hattrick.
Následně jsme měli výbornou šanci,
16.9.2018
K dalšímu zápasu jsme zajížděli do Hazlova. Úvod kdy výkop Svobody prodloužil hlavou
zápasu tentokráte patřil našemu mužstvu. Již v 5 T. Procházka na Lomoze, který šel
minutě se ze strany dostal sám před brankáře sám na brankáře. Bohužel trefil přímo
Procházka, ale nedokázal Aišmana prostřelit. střed branky. Chvíli na to byla dosti
Z domácích hrozil především rychlík Jurky, jinak podobná šance, ale tentokrát Lomoz
jsme ale byli aktivnější. Jen chyběla lepší finálka na přihrávku nedosáhl a vzápětí přišel
nebo zakončení. Hezké střely měl třeba mladý trest. Tentokráte hosté utekli z pravé
Šrámek, ale vždy skončili kousek vedle. Až ve 20 strany a přízemní centr na zadní tyč
minutě vysunul Seidl Tomáše Dočkala, který uklidil do sítě opět Veselý Martin.
obešel brankáře a z úhlu trefil prázdnou klec – V závěrečných minutách jsme se
0:1. O minutu později bylo ještě veseleji, když snažili o nápor, avšak v 87 minutě
špatnou rozehrávku domácích vystihl T. Dočkal, odskočil balon R. Dočkalovi a Ohibský
vysunul Štěpánka a ten se tváří v tvář brankáři běžel sám na Svobodu, kterého
nemýlil – 0:2. V tu chvíli jsme domácí měli trochu se štěstím prostřelil. Hned
takříkajíc na lopatě. Bohužel si ve 29 minutě vzápětí si narazil balon Studeník
z ojedinělé akce zaběhl za naši obranu Jurky a s Procházkou, balon doputoval až k T.
střelou pod padajícím Svobodou snížil. Tím se Dočkalovi, který snížil na 4:5, avšak to
bylo vše.
domácí vrátili do zápasu a začal tuhý boj.
Ve druhém poločase to byli domácí, kteří se tlačili Bohužel našemu týmu se teď nedaří a
na naši polovinu, my se snažili bránit výsledek a po šesti kolech máme na kontě pouhé
zkoušeli jsme to z rychlých brejků. Několik 3 body, což znamená, že se krčíme na
náznaků šancí jsme měli, ale nic z toho. Jednou se úplném chvostu tabulky. V sobotu
balon těsně kutálel okolo tyče, když domácí 29.9. zajíždíme do Hranic, které mají
brankář nastřelil Štěpánka od kterého se balon o pouhý bod více a věřím, že tam už
odrazil. Domácí srovnali v 68 minutě, když se to prolomíme a získáme důležité 3
rozeběhl rychlonožka Strnad, utekl naší obraně a body.
Svoboda
–
Rozsíval,
nadvakrát překonal Svobodu – 2:2. Bohužel to Sestava:
nebylo vše. V 78 minutě, z podobné akce jako Studeník, R. Dočkal, Procházka L. –
předtím Strnad, nedal šanci Svobodovi ani Jurky a Šrámek (80´Seidl), Procházka T.,
domácí tak dokonali obrat v zápase. V závěru Berdych (77´Hudák), Sedláček –
jsme se ještě nadechli k náporu, kdy i Dočkal T.(c), Lomoz
Tomáš Procházka
náš brankář Svoboda hrál v podstatě
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Sportovní zprávy
Nadcházející domácí zápasy našich
týmů
A tým:
Ne 21.10.—14.00 Kraslice : Plesná
Ne 04.11.—14.00 Kraslice : Bochov
Ne 11.11.—14.00 Kraslice : Chodov B
Starší žáci:
So 20.10.—10.00 Kraslice/Rotava : Luby
So 03.11.—10.00 Kraslice/Rotava : Chodov
So 10.11.—10.00 Kraslice/Rotava : Lomnice
Starší přípravka:
Ne 21.10.—9.30 Kraslice/Rotava : Březová
Ne 04.11—10.00 Kraslice/Rotava : Chodov
Ne 11.11—9.30 Kraslice/Rotava : Kynšperk
Mladší přípravka:
Ne 21.10.—11.00 Kraslice/Rotava : Březová
Ne 04.11. — 10.00 Kraslice/Rotava : Chodov
Ne 11.11.—11.00 Kraslice/Rotava : Kynšperk

Římskokatolická
farnost
Je všechno jenom náhoda?
Nedávno se objevil v Kraslicích bývalý pan primář
František Vlček, který nyní působí v Hospici sv. Jana
Nepomuka Neumanna v Prachaticích. V Ročence
2017 se ve svém článku zamýšlí nad „vyhořením“
lékařů, sester, kteří slouží lidem v úplném závěru
života. Ono „vyhoření“ může potkat každého z nás:
mne kněze, stejně jako vás, kteří marně bojujete
s nezájmem ve vlastní rodině, nebo v zaměstnání,
kde má zelenou patolízalství, nechuť vám
poděkovat atd. Jako by se jednalo o boj s větrnými
mlýny. MUDr. Vlček vzpomíná na chirurgii, kde
mnohým z nás úspěšně odoperoval to či ono, kdy
jsme ho mohli potkávat a říci: DÍKY, kdy nás viděl se
zas usmívat apod. Jenže on teď 5 dní v týdnu vidí
své pacienty, kteří čekají na smrt. Někdy i během 5
dní zemře i více lidí; zde nevidí všechno to, co
zažíval, když byl mezi námi. Jistě i námi zatřásla
zpráva o skonu Štefana Šoltéze, člověka, který mezi
námi byl jako „sluníčko“, který se popral i s nemocí.
Prostě setkávat se denně se smrtí NENÍ lehké.
Člověk touží ŽÍT, být šťastný, rozdávat radost, být
užitečným. Z pohledu pacientů v Hospici je i úsměv
velkou pomocí; stejně jako podání ruky, pohlazení,
vlídné slovo či podaný lék na utišení bolesti. Lékař,
sestřička, kteří „nevidí“ úspěch a pokrok v léčbě,
kdy den ve službě vyčerpává, může vést skutečně
k vyhoření. Pan primář, pro mne jím stále je, hledá
pomoc ve střídání oddělení, ve dnech volna, kdy si
tito nabíjejí znovu své „baterky“. Vracím se k sobě:
kde beru naději, že kostely, které tady s vámi
opravuji, budou „někdy“ objeveny a naplněny?
Čerpám ji z příslibu Pána a jeho přítomností ve
svátostech: Jsem s vámi až do skonání světa! To
platí i pro skon – smrt člověka. Doprovázet životem
unaveného, těžce zkoušeného člověka v naději, že
jej po osudové hodince nečeká uzdravení, ale
setkání s živým Ježíšem, život bez bolestí a loučení,
naděje na setkání se svými blízkými – to přece není
k zahození! Čas loučení se s tímto světem a těšení
se na svět boží – tuto naději, kdo má, je BOHATÝ. A
kdo tuto naději předává a svým životem naplněným
láskou a slitováním doplňuje, je životně důležitý! Na
posledních chvílích záleží: skonat uprostřed klidu,
lásky; to nabízejí Hospice! Pan Štefan byl v neděli na
poutní mši sv. v Kostelní, byl u sv.přijímání, poseděl
se svými přáteli Boženkou, Aničkou, Marcelem při
pohoštění před kostelem, pak cestou v autě se
všichni smáli. K večeru si ještě došel s Boženkou na
3 černá piva. Na otázku, proč černá? Kdo ví, co zítra
bude, řekl. V noci, kdy venku byla černá tma, usnul;
kolem půlnoci, ve spánku odešel k Pánu Bohu a tam
se znovu probudil…. Přejme nejen jemu, ale všem
dobrým lidem, důstojný odchod z této životní pouti,
která nekončí jinde, než v náruči Boží. Ať se smí
znovu setkat se všemi krásnými lidmi. To si přejme
také navzájem. A co s lidmi zlými? Prosme, ať si
uvědomí, že bez víry se nelze líbit Pánu; je to
logické: Chci-li něco od Boha, pak v něho musím
věřit a aspoň někdy mu i dělat radost dobrým
životem. pf
Přání Štefana: Mějte se, jak chcete! Hlavně dobře!
A to přeji já i vám všem!

25 let plzeňské diecéze – společná pouť v
TEPLÉ
15. září bylo dnem, kdy zcela naplněný autobus vyjel
z Kraslic přes Rotavu, Jindřichovice, Sokolov do
Teplé. Následovalo setkání v klášteře u kříže,
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. října 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Říjnové číslo vychází 17. října 2018 v nákladu
370 ks, zdarma.

katecheze pro dospělé a modlitba za diecési v
kostele. Připravena byla presentace farností,
koncert, křížová cesta. V odpoledních hodinách bylo
předáváno ocenění v modrém sále, sloužena byla
mše svatá, poté dostali požehnání členové
Pastorační rady. Účastníci mohli navštívit i klášterní
knihovnu nebo si prohlédnout další místa kláštera.
„Půl-svatý Hroznata“ jak jej pojmenoval řezenský
biskup, se domluvil se sv. Petrem: počasí úžasné!
Taktéž atmosféra. Byla bratrská, otevřená, upřímná.
Každý z nás se s někým setkal nebo se setkal s něčím,
co nečekal. O češtinu se pokoušel Otec biskup Rudolf
z Řezna, což bylo odměněno potleskem. Proč by také
ne, vždyť jeho maminka pocházela ze vsi u
kladrubského kláštera. Že syna nenaučila česky? Inu,
byla odsunuta, možná, že tu křivdu odnesla i řeč,
protože musela odejít. Na každý pád – bylo to moc
hezké gesto. Z našeho pohledu byly zajímavé
„nástěnky“ z každé farnosti. A že jich tam bylo!
Bývalý kaplan z Chebu (nyní farář v Jesenici) byl
focen v akci, jak leze na vysoký stoh balíků ze slámy.
Proč, nevím; asi hledá v černém obleku a klobouku
„své farníky“, co v kostele jsou neviditelní. To bych se
k němu i přidal: pokřtěných tu máme dost; i oni jsou
v kostele neviditelní. A co naše „nástěnka? Díky
nabídnutému „fotoarzenálu“ Aničky Žáčkové,
pomoci Jarmily Volfové při nalepování fólií, bylo
vytvořeno dílo částečně humorné. Viz např.: Otec
Biskup (dále OB) Tomáš nebyl na žádné fotce, byl ale
přítomný! Namaloval jsem kus prkna s dírou a
textem: Z otvoru po suku se na nás dívá oko OB
Tomáše. Kdyby se mne byl zeptal, PROČ není
vyfocen, byl bych mu řekl: Přece se nechceš dívat
sám na sebe! Nebo tam byl vyfocen EKOWC s tímto
textem: Nezbytná součást poutí, vozí sám pater. A
dodatek PS:. Pokud se nevidíte u EKOWC, nebuďte
z toho smutní; jste uvnitř! Bylo tam foto z Bublavy ze
zahrady u Grufíků. Po schodech kráčí ředitelka Farní
charity (dále FCHA) Anna Ž., za ní já jako “Arab“.
Text: Ještě by chybělo, aby mne někdo nařknul, že
jsem už tehdy k nám pozval muslimy. Ale vážně: zde
jsme presentovali pohled do suterénu fary
v Kraslicích, který byl tehdy plný harampádí,
oklepané zdi; začátky FCHA, Ekumena od roku 1994,
haldy sněhu až po sázení chybějící lípy na Sněžné.
V textu 2 hesla faráře a vikáře: Pokud nejsem tady,
jsem jinde. Ještě se nestalo, že bych nebyl nikde.
Pak: Nehoňte mne, nejsem na útěku! Pak byly
vzpomenuty osobnosti, které zde od r. 1993 hlásaly
Slovo boží: pan děkan Jaroslav Feix, jáhen Josef
Dráb, Norbert Koliáš coby pastorační asistent, ve
stejné pozici Jaroslav Šašek, který odtud odešel jako
administrátor do Plané u Mar. Lázní. Nechyběl
pohled
do
zdevastované
kaple
sv.
Vojtěcha,+varhaníci (Jiří Svoboda, Helma Kohoutová)
a žijící (Dr. Petr Rojík, Alice Lukáčová, P. Peter F.);
malá ukázka z Farního listu 2018-13, kde se mluví o
„žumpě“ na facebooku – a vedle je naše
„kadibudka“; jak trefné a výstižné (to jsme
neplánovali, vyšlo to náhodou..). Dále něco o
partnerské farnosti Neutraubling, o společných
poutích na Božím Těle u nás, mše sv. v Domově pro
seniory (zde zemřel J. Schmidt). Nezapomněli jsme
ani na půjčku Betléma z Bublavy do kostela sv.
Michaela arch. (vyjádření vděčnosti všem, kteří nám
z Německa tolik let pomáhali finančně, účastí na
poutích i osobně). Co je i nadále aktuální: Adopce na
dálku; fólie z Božího Těla v Kraslicích, průvod,
posezení na farní zahradě, hrající HORALKA pro
zábavu atd. Něco ze života farnosti: Tři králové,
bohoslužba u Grotte, dar Husterových J.Šaškovi a
mně (foto obou kol u anděla, divícího se, PROČ je u
toho právě on? Že by neměl už používat svých
křídel?). Udělování křtu – Šárka z Kr. Lípy; biřmování
– Sněžná; 1. sv. přijímání Lady z Oloví; Vzpomínka na
zemřelé po pouti v Kostelní-hřbitov. Připomenuty
byly i krádeže v našich kostelích (Liboc a 3 oltářní
obrazy a jejich nahrazení díky daru A. Loquaie (titul
kostela tam je Nejsvětější Trojice – dole pak jiná
„trojice zatím nesvatá“ Miloš + RD Ferdinand + RD
Peter). Co bylo opraveno během 25 let, ví jen Pán.
Netřeba se chlubit. Zato vypáleným interiérem kaple
sv. Vojtěcha, situací kolem kostelů v Oloví a Krásné
Lípě!
Též malá ukázka opravy věže kostela
v Jindřichovicích. Celková suma za opravy v době od
1992-93 až po 2017 činí: 35.473,660,89 Kč. Dnes,
díky stálé inflaci, by to bylo kolem 40 mil. Kč. Skoro
polovinou přispěli rodáci! I to je výraz víry! Též
důvěry vůči nám, že jsme darované prostředky řádně
použili!! Závěrem: foto pátera, který čistí rošt u nově
opraveného schodiště do kostela na Přebuzi. Text:

Chudák páter: co to dělá?
Hledá poklad? Peněz na
opravy je málo! Nebo
dohání zbožnost tím, že
před
svatostánkem málo klečel? Nebo klečí za trest? Když
v dětství klečel málo? Ale ne! Čistí rošt…. Zcela
nahoře byla fota všech sakrálních budov ve farnosti
(11 kostelů + 3 fary + 2 kaple). Zcela dole malba
kostelů od V. Kotěšovce. Navrhl i razítka dnes už
neexistujících farností. PS: Snad se nám nástěnka
jednou vrátí a pak ji také uvidíte! Mimo jiné: víte, že
první FL vyšel v únoru 1995 za pomoci ing. Milana
Mareše?

Další přání se plní!
Ve dnech 3.9. a 4.9. proběhla výměna plynového
kotle za kotel kondenzační na faře v Kraslicích za
126.219 Kč. Tuto výměnu nám uhradila řezenská
diecéze; jsme za to vděčni i díky partnerské farnosti
Neutraubling. Šindelovou střechu kostela v Kostelní
vyspravuje i natírá horolezec pan Abrhám. Dále přes
zimu zasíťujeme obě zdejší mříže provazovou
síťovinou, kterou jsem viděl při své návštěvě na
Loretě u Chebu. Možná, že ji použijeme i jinde,
(našel se mrtvý ptáček jak v kostele ve Stříbrné, tak
i na kůru v Bublavě). To byl zásadní problém pro
německé rodáky v Kostelní! Zde se sice žádná
mrtvolka nenašla, ale zůstaly zde po „jejich
návštěvě stopy trusu“. Také voda pro zalévání bude
zajištěna: 2 barely na 1.000 litrů ze Sametexu za 2
tis. Kč postačí na zalévání. Postavíme je za
kamennou zeď vedle kostela sv. Jiljí. Bude k nim
lehký přístup zepředu a velká železná nádrž na
horním konci zmizí; stejně k ní nebyl v poslední
době přístup. Pohoštění z rukou rodiny Šveců bylo
příjemným překvapením.
Liboc: oprava střechy (eternitové šablony), čištění
žlabů hotovo za 13 815 Kč. Nebeskou poštou ať se
Štefan Šoltéz dozví tuto radostnou zprávu! Naší
starostí zůstane: dle J. Hrácha střecha „hoří“.
Nebojte se; s pomocí Boží, hodných lidí zvládneme i
postupnou výměnu!
P.pf

Zamyšlení: Kostely a víra
Jezdíme auty, autobusy, vlaky, na kolech, běháme,
chodíme pěšky a v každém městě či vesnici si
můžeme všimnout ….
….. je to kostel, který je hned vidět a poznat. Jen
málokdo si nevšimne, že v daném místě je kostel a
kde je. Vědí to všichni, normálně se o něm mluví,
když popisujete někomu cestu nebo si jen tak
povídáte. Není to žádné tabu. Do kostela jsou
organizovány prohlídky, v některých se dělají i jiné
užitečné věci pro veřejnost. Zcela obyčejný člověk
ví, že nějací lidé do něj chodí v neděli a nějakou
dobu tam jsou a pak se vyhrnou ven, ale to pro ně
není podstatné. Je to prostě budova utvářející
nejen ráz obce či města, ale také jeho historii.
Potkáváme to každý den, nevšímáme si toho, je to
záhadné a těžko identifikovatelné … poznáváte
víru? Těžko se popisuje, mnohdy málo se o ní mluví,
většinou ji lidé nevnímají a zdá se, že neovlivňuje
dané místo. Problém mezi těmito dvěma slovy
(kostel – víra) vyřeší každé dítě, když trochu vyroste
– sice stále říká, že jde do kostela, ale už více vnímá,
proč tam jde, pro víru, která se v kostele rozvíjí.
Horší je, když to nerozlouskne dospělý a stále chodí
do KOSTELA, ne k BOHU. Můžeme cítit Boží blízkost
v kostele, ale nesmíme zapomenout, že je s námi
pořád. Nesmíme podlehnout materialismu a tím
zapomenout, ke komu se modlíme. Stává se, že
nemáme pevnou víru, ale jak bychom ji mohli mít,
když nerozlouskneme oříšek tajemství.
Nezdá se vám někdy, že je kostel moc veliký a lidí
v něm moc málo? Že je čím dál tím míň těch, kteří
opravdově věří? V Africe a jiných chudých oblastech
mají jeden kostel na x kilometrů a jednou za týden
(někdy i za delší dobu) se scházejí k veliké slavnosti.
Je to mše svatá. Ale u nich v kostele to není
vyzdobeno velikými obrazy a židlemi nebo lavicemi,
protože jejich materiální možnosti jsou daleko
menší než ty naše. O to je tam více radosti, že se
mohou setkat se svým Pánem. Proč opravujeme
stále znova téměř nepotřebné objekty a místa za
velké peníze (pro momentální a často pomíjivý
zisk?) a nepomůžeme tam, kde je to třeba? A co po
nás zůstane???
JV
Vybrané akce v září 2018:
27.10. so Přebuz, kostel sv. Bartoloměje
14:00
Dušičky
na
hřbitově
9
14:30
mše svatá
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Den v přírodě
První pátek v novém školním roce v naší škole již
tradičně patří Dni v přírodě. Takže i 7. září 2018
měly všechny třídy 1. stupně připravené úkoly,
na kterých děti ve skupinách pracovaly. Prvňáčci
se seznamovali s okolím školy a přitom
pojmenovávali známé rostliny a živočichy.
Druháčci řešili otázky k oblasti LES.
Žáci třetích tříd zpracovali téma ZAHRADA.
Čtvrťáci měli pracovní listy na motiv LOUKA a
páťáci pracovali na úkolech zaměřených na
VODU. Přestože počasí nám příliš nepřálo, takže
část úkolů žáci plnili ve škole a část v přírodě,
děti hodnotily den jako velmi povedený a
všechny úkoly se jim zdárně podařilo splnit.
Mgr. Daniela Roková Vázlerová
Projektový den Den v přírodě probíhá na naší
škole již tradičně první školní týden po hlavních
prázdninách. Všichni žáci tráví se svými třídními
učiteli příjemné chvíle venku v přírodě. Mohou
hrát všelijaké hry nebo vyrazit do okolí poznávat
krásy našeho kraje a cestou plnit různé úkoly.
Otrlejší děti z 2.stupně mají připravenou trasu
dlouhou téměř 10 km! A to za každého počasí!
Šesťáci šli na Tisovec a přes Bublavu a Vyhlídku
zpět, sedmáci to vzali přes Glassberg a Novou
Ves ke škole, osmáci vyrazili na Sněžnou až k
Horní Vsi a deváťáci z Nancy na Novou Ves.
Počasí bylo trošku divočejší než vloni, ale i přesto
jsme si to všichni báječně užili.
Ing. Iva Germušková
S 1. třídou jsme se také zapojili do projektového
dne. Žáci byli rozděleni do skupin rozlišených
barevně a ještě si každá skupina vymyslela pro
svůj tým jméno (Černý blesk, Vlkodlaci, Medvědi
a Jeleni). V prvních dvou hodinách jsme zhlédli
pohádku a zahráli si na malíře. Každý malíř pro
svůj tým mohl získat za svou snahu nějaké body.
Po svačince jsme šli ven, v rámci procházky
dostávali žáci různé otázky a opět získávali body
pro své družstvo. U školy na děti čekal poslední
úkol - zahrát pantomimu, při které ostatní týmy
hádaly, jaké zvíře je předváděno. Ve třídě poté
proběhlo vyhodnocení. Každý žák dostal za účast
diplom a ti nejlepší ještě drobnou sladkost.
Věřím, že se „Den v přírodě“ všem líbil.
Mgr. Alena Baníková

Běh štěstí
Ve čtvrtek
13. září 2018
jelo
10
vybraných
dětí prvního
stupně do
Sokolova na
atletický
stadion, kde
se konalo zábavné sportovní dopoledne. Tím
byla uzavřena Sportovní liga Sokolovska
loňského školního roku. Počasí nám zpočátku
velmi nepřálo, ale po zahájení se vyčasilo, a tak
zápolení bylo velmi pěkné. Děti za splnění
jednotlivých netradičních sportovních disciplín
získávaly žetonky, za které si v závěru mohly
vybrat odměnu. Každé dítě, které se zúčastnilo
těchto soutěží, získalo sladkosti nebo drobnou
věc. Na všech dětských tvářích byla vidět
spokojenost.
Mgr. J. Trnková

Atletický čtyřboj
Dne 20. září se
žáci a žákyně
osmých
a
devátých tříd naší
školy
zúčastnili
okresního
kola
sportovní soutěže
s
názvem
Atletický čtyřboj.
V silné konkurenci
podali dobrý a
bojovný výkon a
obsadili sedmé místo. Radost ze soutěže byla
znát, Michal Bártl a David Pakosta si vylepšili
osobní rekordy ve skoku do výšky, nepopulární
čtvrté místo v konkurenci 52 závodníků obsadili
ve vrhu koulí Jan Fiala a v běhu na 1000 m Jan
Kundrát. Ani děvčata se mezi čtyřiceti
závodnicemi neztratila. Skvělým výkonem a 5.
místem se blýskla v běhu na 800 m Karolína
Primačová, Katka Musiejovská získala 5. místo ve
vrhu koulí a svým počtem bodů byla
nejvšestrannější členkou týmu, podobně jako
Michal Bártl mezi žáky. Za vzornou reprezentaci
školy patří všem členům týmu poděkování.
Bc. Vojtěch Wagner

Magdaléna
Müllerová,
protože
ve
svých
kategoriích doběhly na
druhém místě. Všichni
závodníci
podali
velmi
slušné výkony a v konečném
pořadí dosáhli na deváté
místo.
Mgr. J. Trnková

Beseda se
spisovatelkou

V pátek 12.října 2018 se žáci
druhých tříd zúčastnili v Městské knihovně
Kraslice besedy se spisovatelkou paní Zuzanou
Pospíšilovou. Beseda byla zaměřená na podporu
a rozvíjení dětského čtenářství. Paní spisovatelka
měla připravený pestrý program v podobě
autorského čtení a ukázek bohaté knižní tvorby.
Žákům se osobní setkání s opravdovou
spisovatelkou velice líbilo. S nadšením se
zapojovali do společných debat, odpovídali na
hádanky a řešili zadané rébusy a úkoly. Závěrem
došlo i na podepisování knih, které si děti na
besedu přinesly.
Mgr. I. Svobodová,
Mgr. V. Ulrichová, D. Dusíková

Září v Jindřichovicích
První školní měsíc byl hravý, kamarádský,
slunečný i pracovní. Zářijové babí léto nám
umožnilo být co nejvíce v přírodě. Hráli jsme hry,
soutěžili, dováděli, poznávali nové kamarády.
Vycházky do přírody nám poskytly krásná
odpoledne plná sluníčka. Jednou z náplní byl
sběr kaštanů pro místní myslivce, kteří v zimě
přilepší zvířatům v lese. Již jsme nasbírali
úctyhodných 100kg. Jestli nám bude počasí i
nadále nakloněno, budeme ve sběru pokračovat.
M. Némethová

Máme se čím chlubit

Ve středu 3.10.2018 a ve čtvrtek 4.10.2018 jsme
pozvali vycházející žáky z Oloví a Rotavy na
prohlídku naší školy. V budově bývalé
průmyslovky v ulici Pod Nádražím byla
dokončena rekonstrukce dílen a bylo co
ukazovat. Žáky jsme postupně seznámili
s nabízenými obory a výhodami, které nabízíme
při studiu. Jedná se zejména o odborný výcvik
přímo na pracovištích místních firem, o
stipendijní řád, možnost zajistit si po škole práci
formou smlouvy o smlouvě budoucí a po dobu
studia tak pobírat od firmy měsíčně finanční
odměny. V neposlední řadě jsme žáky seznámili
s aktivitami ve škole – SOČ, soutěže, kterých se
průběžně zúčastňujeme, a s úspěchy, kterých
jsme již dosáhli. V tomto roce jsme vyhráli
celostátní soutěž učňovské mládeže „Machři
Září v MŠ
roku“ v oboru strojní mechanik.
V
novém
Ing. Z. Krsička
školním roce
jsme přivítali
nové
Sportovní zprávy
kamarády.
Seznámili se
s okolím MŠ,
BSK T. Kraslice
školní
V
sezóně
2018/2019,
která se naplno rozběhne
zahradou a s
v říjnu, budou za náš klub startovat v oblastním
hřištěm.
Zvykáme si na režim ve školce. Hrajeme si, přeboru starší minižákyně a ženy. Děti
zpíváme, učíme se básničky, cvičíme a chodíme z basketbalové přípravky a muži, kteří se udržují
ven na vycházky. Na začátku bylo pár slziček, ale v kondici při středečních trénincích, mistrovskou
soutěž nehrají. Sezóna 2018/2019 je opět
teď už chodí děti do školky s úsměvem.
organizována díky finanční podpoře Města
Kolektiv MŠ
Kraslice.
Přespolní běh
Oblastní přebor rozehrají 13.10.2018 od 10 a 12
V pátek 5. října 2018 se družstvo 1. stupně ve hod. starší minižákyně U 13 proti DBaK Kožlany a
složení Martin Elíz, Adam Potěšil, Šárka Plášilová, 27.10.2018 nastoupí naše mládežnické družstvo
Alenka Potěšilová
z 1.tříd, Denis Pakosta a od 10 a 12 hod. proti TJ Sokol Toužim. Ženy
Viktorie Váczi z 2. tříd, Kristýna Lédlová a Petr budou úvodní utkání hrát 20.10.2018 od 16 hod.
Fajt ze 3. tříd, Eliška Hudečková a Alexandr Peteš s BK Klatovy, které sestoupily z národní ligy.
ze 4.tříd a Jakub Pouzar a Magdaléna Müllerová Všechna uvedená utkání se odehrají v tělocvičně
z 5. tříd zúčastnilo okresního kola v přespolním SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717.
běhu.
P. Poledňáková
Pochvalu si zaslouží zvláště Kristýna Lédlová a
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nás spoustu dárečků. Za to jsme jí na oplátku
podarovali květinami a bonboniérami a
spokojení jsme odcházeli po zvonění domů.
Vypadalo to spíše jako cesta do pohádky, než
jako učení. Odpovědět na všechny ty otázky
jsme si už také dokázali a do školy se pořád
KONEC VODNÍKŮ V ČECHÁCH?
... to určitě ne! Vodníci, vodnice, rusalky a těšíme. Tř. uč. 1.B Mgr. Šárka Kuzebauchová
všelijaká vodní stvoření se sešli na Vodních
Přístavba školy
brekekách. Utkali se v různých brekesciplínách –
Nový
školní
rok
nám letos začal netradičně –
přechodu přes vodu, chytání rybiček, račím
uzavřelo
se
2.
patro
v přístavbě naší školy,
slalomu a spoustě dalších. A protože to byla
uzamkl
se
hlavní
vchod,
vystěhovala se půda a
stvoření ze sladkých vod, na každém stanovišti
v nepřístupném prostoru nad počítačovou
dostala sladkou brekekeměnu.
učebnou se pohybuje mnoho řemeslníků.
Víla horského pramene Bystřinka
Důvodem je zahájení první etapy přístavby školy.
V této etapě přibydou zatím dvě nové učebny,
které v budoucnu budou sloužit na hodiny
hudební a výtvarné výchovy. Dále tato přístavba
bude pokračovat výstavbou pavilonu učeben a
tělocvičny. V současné době je provoz naší školy
pro všechny náročný, nejen pro učitele a žáky,
ale i pro ostatní, kteří se například stravují u nás
ve školní jídelně. Doufáme, že tyto těžké
podmínky brzy skončí a budeme se těšit z nových
tříd.
Děkujeme panu Zlesákovi a firmě Woodwind, že
nám umožnili po dobu stavby parkovat na jejich
pozemku. Jsme za to velice rádi.
Děkujeme za vstřícnost a ochotu všem
návštěvníkům školy a věříme, že se brzy budeme
moci pochlubit novými prostorami určenými
NOVÁ UČEBNA FYZIKY A CHEMIE
k výuce našich dětí.
Díky
finanční
Za kolektiv učitelů Mgr. Jana Horvátová
podpoře města

ZŠ Dukelská 1122
Kraslice

Kraslice se během
letních prázdnin
zrealizovala
kompletní
rekonstrukce
odborné učebny
fyziky a chemie.
Došlo k obnově
elektroinstalace,
vodovodních rozvodů a dodání nového nábytku
vyrobeného na míru firmou Vybavení škol
z Opavy.
Tyto úpravy umožňují žákům vyzkoušet si nabyté
vědomosti a znalosti při laboratorních pracích a
pokusech. Učebna je vybavena velmi moderně,
prostředí je příjemné, což pociťují žáci i
pedagogové.
Velký dík patří firmě HC Kredit Kraslice za
kvalitně provedené práce a vstřícný přístup.
Ing. Veronika Humlová,
Mgr. Bohumila Trohemčuková

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE
3. září přišel konečně den, kdy jsme šli poprvé do
školy. Jak bude vypadat naše třída? Budu mít
nové kamarády? A co paní učitelka? Bude
hodná?
Takové a spoustu dalších otázek jsme měli my čerství prvňáčci.
Ve třídě to vypadalo jako v pohádce a paní
učitelka měla na hlavě korunu jako královna.
Plnili jsme úspěšně a s nadšením první školní
úkoly, a když bylo třeba, otočila paní učitelka –
královna kouzelným prstenem a vyčarovala pro
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SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Konečně nastal ten den, kdy jsme poprvé
překročili práh školy jako opravdoví školáci.
Nadšení, očekávání, dychtivost, radost, ale i
obavy a nejistota – to vše se zračilo v našich
očích.
Do školy jsme přišli v doprovodu svých hodných
rodičů a prarodičů. Ve třídě na nás čekalo mnoho
nového. Kouzelná třída, paní učitelka, ba
dokonce i Ferda Mravenec, který nás stále ve
třídě
navštěvuje
a
vyptává se, co všechno
jsme se už naučili. Také
nás přišel přivítat pan
ředitel a popřál nám
mnoho úspěchů.
Hned první den jsme
úspěšně a s radostí plnili
první
školní
úkoly.
Naučili jsem se novou
básničku a složili jsme
pro Ferdu Mravence
první obrázek. Také jsme
se svým spolužákům
a přihlížejícím rodičům
představili a za odvahu
byli odměněni medailí
prvňáčka! Od Ferdy
Mravence jsme dostali
dárečky,
které
nám zpříjemnily náš
první školní den!
Tř. uč. 1.A Mgr. Lucie
Hrachová

Společný výlet
s německými žáky
Ve středu 12. září 2018
jsme měli možnost strávit pěkný čas se žáky 7. a
8. tříd a jejich učiteli z německého Plavna. Nás
doprovázela paní učitelka třídní Natálie Pacovská
a paní učitelka na německý jazyk Věra
Kozumplíková. Hned ráno na nás u školy čekal
autobus, kterým jsme se dopravili na Bublavu. Po
cestě jsme si s nimi povídali. Nejdříve jsme se
vydali na rozhlednu Aschberg. Dali jsme si menší
přestávku na svačinu a pak někteří zdolali téměř
150 schodů, aby si prohlédli malebnou krajinu
rozprostírající se do Čech i do Německa.
Ještě pár fotek, několik úsměvů a pokusů o
konverzaci a jdeme zpátky zkratkou okolo lesa na
Bublavu. Zde nás němečtí přátelé pozvali do
restaurace na oběd, který nám všem chutnal.
Pak už nás čekala jen cesta autobusem zpět do
Kraslic.
Výlet se nám velice líbil a určitě bychom si ho
chtěli zopakovat.
Aneta Mayerová, Petra Patkanyová 8.A

