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Vážení spoluobčané,
letošní rok je tentokrát více než
bohatý na výročí – výročí, která
jsou neodmyslitelně spjata s našimi
dějinami. Byla výročí slavná i méně slavná,
ale vždy takřka osudová. O některých jsme
byli masovými médii informování více –
snad až nepřiměřeně a o jiných by se dalo
říci, že při troše nepozornosti, jsme zmínku
o nich ve sdělovacích prostředcích mohli i
přehlédnout. Jedno z nich ale svou
důležitostí přece jen převyšuje ta ostatní.
Tím je stoleté výročí vzniku samostatného
československého státu. O této dějinné
události bylo řečeno již mnohé a nemá
smysl opakovat notoricky známá data.
Ačkoliv: notoricky známá? Povědomost o
historických událostech mezi mladší
generací je, jaká je. Existence samostatného
státu je touto generací dnes brána jako
něco zcela samozřejmého, nezajímavého,
jako něco, co je už jen nezáživnou látkou
v hodinách dějepisu. Je to pro ni něco
dávného, zašedlého a zaprášeného. Pro
současnou generaci je to něco, co se událo
„někdy v pravěku“. Samozřejmě, že
poněkud přeháním. Ale přeháním záměrně.
Je třeba nahlas říci – a právě nyní mnohem
hlasitěji než kdy jindy: naše samostatnost
není samozřejmost! Byla vykoupena životy a
krví ve dvou světových konfliktech.
Mimochodem, od utichnutí výstřelů na
bojištích Velké války, na jejímž konci byl i
vzpomínaný
vznik
samostatného
Československa, také uplynulo rovných sto
let, když 11. 11. roku 1918 bylo v 11 hodin
vyhlášeno příměří. Kraslice tato válka
připravila o více než půl tisícovky mužů,
kteří se nevrátili domů ke svým rodinám.
Tím se naše město zařadilo k oblastem,
které byly válečnými ztrátami na životech
v přepočtu na počet obyvatel postiženy
nejsilněji. To je však na jiné vyprávění.
I v Kraslicích jsme si připomenuli onu
památnou událost vzniku naší moderní
státnosti, byť tehdy místní obyvatelstvo
z toho radost rozhodně nemělo. Vzniklý stát
a jeho občané ale přes mnohé a také často
dramatické peripetie prokázali schopnost
své samostatné existence. Je jen na nás,
jestli tuto schopnost budeme prokazovat i
nadále a jestli oběti našich dědů a pradědů
nebyly marné.
Co tedy popřát naší republice do budoucna?
Přejme ji poctivé, slušné politiky a hrdé,
pracovité občany. Naše krásná země si to
zaslouží.
S přáním hezkých podzimních dnů
Roman Kotilínek, starosta

Složení zastupitelstva města
Ve dnech 05. a 06. října 2018
proběhly volby do zastupitelstev
obcí. Při těchto volbách se k
urnám v Kraslicích dostavilo
celkem 1916 voličů z 5465, tj.
volební účast byla 35 %. A jaká
byla vůle těch, kteří přišli vhodit
svůj hlasovací lístek do volební
schránky? Do zastupitelstva
města byli zvoleni: Ing. Jaroslav
Souhrada za Komunistickou
stranu Čech a Moravy, Mgr.
Pavlína Poledňáková a Zdeněk
Brantl
ml.
za
Sdružení
nestraníků Kraslice, Miloslav
Poslední, Mgr. Jan Kuzebauch,
Mgr. Iveta Poslední, Petr
Kozumplík a Tomáš Cvek za ANO
2011, Roman Kotilínek a Jaroslav
Krekl za Hnutí nezávislých za
harmonický rozvoj obcí a měst,
Ing. Jiřina Junková a Alexandr
Tučák za Patrioty Kraslice,
František Stůj za VOK—Volba
pro Karlovarský kraj, Filip
Minařík a Zdeněk Bíba za
Svobodné občanské sdružení
Kraslice—SOS Kraslice a Otakar
Mika a MUDr. Jiří Henzl za
Otevřenou radnici.
Dne 1. listopadu se pak
uskutečnilo ustavující zasedání
Zastupitelstva města Kraslice,
které se konalo v domě kultury.
Na tomto ustavujícím zasedání
byl starostou města zvolen pan
Roman
Kotilínek
a
místostarostou
města
pan
Miloslav Poslední. V radě města
pak
vedle
starosty
a
místostarosty zasednou Zdeněk
Brantl, Zdeněk Bíba a Mgr. Jan
Kuzebauch.
Příští
zasedání
zastupitelstva proběhne 13.
prosince ve velké zasedací
místnosti městského úřadu.

Středoškoláci se prostředky ve výši 1.248.765,24 Kč.
mohou vzdělávat
v nových
odborných učebnách

V červenci letošního roku byl za finanční
podpory Evropské unie dokončen projekt
„Rekonstrukce a vybavení dílen, centra
odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice“, č.
projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002588
Od
nového
školního
roku,
tak
mají
středoškoláci v oborech strojní mechanik,
nástrojař a mechanik seřizovač, k dispozici
nové moderní dílny pro výuku odborných
předmětů. V rámci projektu došlo ke
stavebním úpravám učeben a nezbytného
zázemí (např. WC), zajištění bezbariérového
přístupu do učeben, vybudování a
modernizace související inženýrské sítě
(kanalizace). Strojní dílna byla vybavena
novými stroji, např. CNC frézkou,
soustruhem, vrtačko-frézkou apod. Do ruční
dílny byly pořízeny nové pracovní stoly, vč.
ponků, regály apod.
Celkové
výdaje
na
projekt
činily
6.451.193,26 Kč. Město Kraslice na tento
projekt obdrželo dotaci ve výši 5.202.428,02
Kč a podílelo se vlastními finančními
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Městský úřad
informuje

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005213.
Celkové náklady na zateplení objektu činily
2.886.714,62 Kč. Dotace byla poskytnuta ve
výši 40% ze způsobilých výdajů projektu,
tzn. 1.009.751,73 Kč. Vlastní podíl Města
Kraslice činil 1.876.962,89 Kč.
Další investiční akcí dokončenou počátkem
Multifunkční objekt a budova
října je projekt „Zateplení administrativní
technických služeb v novém
budovy
TSM
Kraslice“,
číslo
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004167. Tento
projekt také řeší zateplení obvodového
zdiva
certifikovaným
kontaktním
zateplovacím
systémem,
zateplení
V červenci letošního roku bylo dokončeno podstřešního prostoru, dále potom výměnu
zateplení obvodového zdiva certifikovaným vrat a části oken.
kontaktním
zateplovacím
systémem, Zateplení objektu technických služeb vyšlo
na 7.254.456,00 Kč, z toho Město Kraslice
obdrželo dotaci ve výši 2.299.562,40 Kč.
Město ze svého rozpočtu uhradilo
4.954.893,60 Kč. Cílem obou projektů je
snížení konečně spotřeby energie ve
veřejných budovách a
snížení emisí
skleníkových plynů
Ing. Lucie Hammová

zateplení podstřešního a půdního prostoru
a
zateplení
stropní
konstrukce
multifunkčního objektu v Kraslicích. Vše
bylo realizováno za finanční spoluúčasti
Evropské
unie,
konkrétně
Fondu
soudržnosti v rámci Operačního programu
Životního
prostředí
v rámci projektu s názvem
„Zateplení multifunkčního
objektu, Havlíčkova 1784,
Kraslice,
číslo

Městský úřad
informuje
Půl roku Senior expresu
v Kraslicích
2. května letošního roku vyjel do ulic města
Kraslice bílo-oranžový vůz zn. Citroën se
znakem města na přední kapotě a nápisem
SENIOR EXPRES na svých bocích. Zahájili

jsme tak službu občanům starším 65 let a
také osobám se zdravotním postižením,
spočívající v přepravě na území Města
Kraslice dle jejich potřeb. Po půl roce
provozu můžeme konstatovat, že jsme
uskutečnili již 1600 jízd pro naše klienty,
kterých je nyní přibližně 250 a jejich počet
stále roste. Nejčastěji je vozíme k lékaři.
Dalším velmi často poptávaným směrem
přepravy jsou pak obchody, kadeřnictví,
knihovna a v neposlední řadě také návštěvy
klubu seniorů, nebo známých. Služba je

poskytována po předchozím objednání
v pracovních dnech, a to v pondělí a ve
středu od 7:30 hod. do 16:30 hod., v úterý a
čtvrtek od 7:00 hod. do 14:30 hod. a v pátek
od 7:00 hod. do 13:00 hod. za poplatek 15,Kč.
Na základě ohlasů našich klientů můžeme
konstatovat, že jsme jim touto službou
trochu ulehčili život tím, že už nejsou závislí
jen na pomoci příbuzných, nebo známých,
bez kterých by se dříve na různá místa
našeho města již sami nedopravili.
Díky této službě si tak mohou i nadále své
záležitosti obstarávat sami. Proto, aby jim
byla poskytnuta přeprava v pro ně
nejvhodnější dobu, mohou se objednat i 3
týdny dopředu. Bohužel se však také stává,
že klient zapomene a zavolá až v den, kdy
potřebuje odvézt. I na tyto žádosti se
snažíme reagovat, avšak vzhledem k tomu,
že musíme přednostně uspokojit požadavky
klientů, kteří se přihlásili řádně a
s dostatečným předstihem, může se stát, že
opozdilcům nabídneme naší službu ten den
až v pozdější době. Právě proto je nutné při
objednávání postupovat podle nastavených
podmínek objednání, tedy minimálně 2 dny
předem. Nemůže se tak stát, že by klient
musel na svou přepravu čekat.
Přejeme našemu „Senior expresu“, který byl
pořízen z dotace Karlovarského kraje a z
rozpočtu města Kraslice a také jeho řidiči,
hodně ujetých kilometrů a samozřejmě i
spoustu spokojených klientů.
Josef Chlouba
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Seznam
nevyzvednutých
věcí odevzdaných
MěÚ Kraslice jako nálezy
Rok 2015
dětské jízdní kolo—01.04.2015,
mobilní telefon Iphone - 21.10.2015
Rok 2016
finanční hotovost—08.06.2016,
prsten ze žlutého kovu—20.06.2016,
igelitová taška s nářadím—29.06.2016,
mobilní telefon Samsung
28.07.2016,
flash—05.11.2016
Rok 2017
Řetízek na pánské hodinky—21.01.2017
Dioptrické brýle—leden 2017
Iphone – německý displej—15.02.2017
Lyže (běžky) + hůlky—21.03.2017
Plastová pistole na plastové kuličky– 30.05.2017
Kyslíková lahev—04.07.2017
Jízdní kolo Shimano - 07.07.2017
Pánská peněženka—11.07.2017
Mobilní telefon Alcatel—15.07.2017
Jízdní kolo Clipper—07.08.2017
Motorová kosa—23.08.2017
Jízdní kolo Tires—06.09.2017
Finanční hotovost – Euro—24.10.2017
Dioptrické brýle— 19.11.2017
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném
prostranství města Kraslice.
Rok 2018
Mobilní telefon VIVAX—leden 2018
Mobilní telefon Alcatel—leden 2018
Klíč od vozidla Land Rover—(+svazek klíčů) leden 2018
Mobilní telefon Samsung´- 27.02.2018
Jízdní kolo červené—03.05.2018
Mobilní telefon Alcatel— 05.10.2018
Různé svazky klíčů nalezené na veřejném
prostranství města Kraslice. Helena Tovarová
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Vycházka do
přírody
Ve skupinách jsme měli za úkol naplánovat
vycházku. Každá skupina připravila plakát
s informacemi a mluvčí se snažili přesvědčit
ostatní spolužáky, aby se rozhodli právě pro
jejich nápad. Všichni byli šikovní a žádná
skupina nezůstala bez odměny. Vycházky
budeme postupně realizovat, v každém
ročním období jednu. A protože jsme
v letošním roce objevitelé, budeme
zjišťovat, k jakým změnám v přírodě dochází
v jednotlivých ročních obdobích.
Za 3. A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová

jsme se seznámili s druhy obilovin a pak
jsme se vydali zadělat si těsto na chleba.
Samozřejmě jsme nepekli žádné velké
pecny, ale jen malé chlebové bulky. Pan
lektor nám rozdal recepty, suroviny a pak
jsme podle jeho pokynů zadělávali těsto.
Zjistili jsme, že vypracovat řádně
prohnětené těsto, není legrace. Docela nás
tato činnost unavila. Proto, během kynutí
těsta, jsme se šli nasvačit. Pak jsme si
zkoušeli, jak se dříve drtilo obilí na mouku.
A to už se náš chlebíček pekl v troubě. Po
celé místnosti se linula vůně a my se těšili,
až chlebíček ochutnáme. Konečně upečeno!
Ale hned jsme ochutnávat nemohli, protože
chléb byl horký. Tak nám ho pan lektor
nakrájel a my jsme si ho zabalili s sebou
domů.
Mgr. L. Botlíková - za žáky 3. B

ZŠ Dukelská 1122
Kraslice
KONCERT
Ve středu 3.10.2018 se konal v sále ZUŠ v
Kraslicích koncert populární hudby pod
názvem Blues, reggae, hip hop a pop,
kterého se zúčastnil celý druhý stupeň.
Ukázky hráli a zpívali živě dva hudebníci,
jeden ovládal klávesy, druhý kytaru, vše
doplňovala obrazová projekce. Slyšeli jsme
např. Boba Marleyho, ABBU, Eminema a z
českých úspěšných skupin Lunetic. Zjistili
jsme, že nejprodávanější české album byli
Šmoulové a že Karel Gott byl až na devátém
místě .
Na konec jsme si vyslechli beat-box, což je
způsob vytvoření zvuku pomocí úst. Koncert
se nám líbil a těšíme se zase na další .
Nina Jašová, Oliver Votoček 9.B.

BESEDA PRVŇÁKŮ V KNIHOVNĚ

Babka kořenářka
Čáry máry kouzlení, ať se ta věc promění.
Co to je, kdo to ví? Ten ať rychle odpoví…
Jsou to přece bylinky.
Na školním statku v Chebu jsme si připadali
trochu jako v kouzelnické škole, samé
záhadné kytičky, které nám mohou vyléčit
spoustu nemocí. Povídali jsme si například
o podbělu, šalvěji, černé jeřabině, šípku,
kopřivě, měsíčku…. Na všechny tyto poklady
jsme se také podívali pod mikroskopem.
Pak už jsme se přesunuli k té opravdové
„alchymii“ a uvařili jsme si pravý bylinkový,
samozřejmě velmi zdravý a léčivý čaj, který
jsme si osladili medem. Dále jsme ještě
„vyčarovali“ měsíčkovou mast, na kterou
jsme použili měsíčkový olej, který se tři
týdny musel louhovat a včelí vosk. Ale
pozor, vše muselo být ve správném poměru,
aby vznikla ta pravá léčivá mast. Na závěr
jsme se šli podívat na čerstvé bylinky ven a
některé z nich jsme také ochutnali.
Maminky, tatínkové, těšte se, od teď vás
budeme léčit my.
Za 3. A tř. učitelka Mgr. Alena Muchová

Sokolovské osmičky
Dne 5. října 2018 jsme jeli vlakem do muzea
v Sokolově. V prvním patře sokolovského
zámku jsme navštívili výstavu Sokolovské
osmičky, která přibližuje události spojené
s letopočty zakončenými „osmičkou“.
V přízemí sokolovského zámku jsme ještě
zhlédli výstavu „Pobočky se představují“,
kde jsme si připomněli návštěvu Dolu
Jeroným, Štoly č. 1 v Jáchymově a
Hornického muzea v Krásně.
Mgr. Markéta Pokorná a žáci 4. B

DRAČÍ RADOVÁNKY

Ráno jsme tiše čekali v baťůžku složení na
okamžik, kdy roztáhneme křídla. Těšili jsme
se, až si protáhneme faldíky, nabereme
čerstvý vzduch a s naším ocáskem si pohraje
větřík. Tyčky, šňůrky, navijáček, než jsme
vzlétli, byl v tom háček. Ale konečně jsme se
dočkali. Děti s námi běžely z kopce jako
vichřice a my konečně nabrali vítr do křídel
a letěli jsme a letěli.
Z výšky jsme
pozorovali paní učitelky, jak se starají o
oheň, a s oblibou jsme prolétávali kouřem.
To byla zábava. O něco později nám do nosů
zavoněly pečené brambory. Položili jsme se
do trávy a čekali, až se děti nasvačí, a pak
hurá zase létat. Zanedlouho nás i děti únava
Jak jsme pekli chleba
dostihla (vždyť jsme létali do roztrhání těla)
Vypravili jsme se na Školní statek v Chebu, a tak jsme se zachumlali v baťůžku
kde jsme se zúčastnili výukového k dlouhému spánku.
programu „Pečení chleba“. Nejprve Mgr. Š. Kuzebauchová, Mgr. L. Hrachová
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V knihovně bychom se měli chovat tiše. Ale
jak se můžete být potichu, když přijdete na
besedu s Adolfem Dudkem? Je to ilustrátor
dětských knih a byla s ním ohromná legrace.
Smáli jsme se celou hodinu, až nás z toho
bolely tváře. Zkoušeli jsme malovat podle
geometrických tvarů věci i zvířátka a
obzvláště nás bavily malované říkanky. Na
závěr se s námi pan ilustrátor rozloučil a na
památku nám nakreslil na ruku nebo i na
čelo stejnojmenného legračního dudka.
Mgr. Š. Kuzebauchová

Halloween
Z podsvětí já
bytost jsem,
dnes v noci
vylézám ven.
Hokusy
pokusy velký
bonbón do
pusy!
Za
rumovou
pralinku
začaruju maminku! A pak tě, mámo, vzápětí
pusou zbavím prokletí!
Takhle nebezpečně na Halloween vypadala
výuka v prvních třídách. Neučily se zde
žádné děti, ale příšerky z podsvětí. A jestli si
myslíte, že mrtví prd ví, tak to není pravda.
Všechny zadané úkoly hravě zvládly. K
svačině měly halloweenské muffiny a
zapíjely je krví s vypasenými červy. A jak jim
chutnalo! Zatancovaly si, zasoutěžily si a
zpět do podsvětí si každá odnesla
halloweenský balónek.
Mgr. Š. Kuzebauchová

Ze života křesťanů
„Nikdo nelije nové víno do starých měchů.
Jinak se zničí jak víno, tak i měchy…“. (Ježíš)
Kontext o starém a novém víně i jeho
uskladnění je dodnes stále diskutabilní mezi
učiteli a vykladači Bible. Díky působením
Ducha svatého lze jej použít v každé kladné i
v záporné situaci. Kořen tohoto podobenství
nám je nejbližší z učení Pána Ježíše v době
nepřijatelnosti tradičních, „osvědčených“
nauk a zákonů, které zdůrazňovali znalci
Písma, hlavně učitelé zákona a farizejové.
Nebezpečí, před kterým nás varují minulí i
přítomní apoštolové, je odpor ke všemu
novému, co nezapadá do našich „vyjetých
kolejí“, a které bohužel i v dnešní době nesou
skoro všechna církevní seskupení. Apoštol
Pavel kárá ve svých listech církve, které jsou
poslušné jen tomu učení, které jim je příjemné
v jejich uších a odmítají cokoli nového. Za cca
2000 let od vzniku první církve, se díky lidské
moudrosti (bez Ducha) mnoho na ní změnilo
jak k dobrému, tak i ke zlému. V mnoha
společenstvích se ortodoxně dodržují pravidla
a zákonictví, která brzdí svobodu a vývoj církví
a sborů, a někde zas naopak extrémně a
jakoby bez rozumu se upřednostňuje všechno
co je „nové“ s důrazem na „odpor“ ke všemu
tradičnímu. Kdo tento rozpor rozsoudí? Kdo
jiný než „Duch svatý“ může tyto cesty uvést do
Boží vůle? Někteří křesťané žijí tak, jakoby
nemluvil Bůh skrze proroka Izaiáše slovy:
„Nejsou zajisté myšlení má jako myšlení vaše,
ani cesty vaše jako cesty mé…Jako jsou vyšší
nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty
vaše, a myšlení má myšlení vaše“ (Iz.55). A
proto Duchem choďme a svévole se
zdržujme !!
Koncem října t.r. jsme si připomínali narození
manželů Aničky a Františka Hanzlíčkových(69)
z Kraslic, zakladatelů Misijní skupiny KS
v Kraslicích, a jejich nejstaršího vnuka Lukáše
Kudy (30). S přítomnými jsme vyplnili vše, co
k oslavě narozenin patří, včetně muziky a
trošku i tance, ale splnila se i plánovaná
porada ohledně akce „Try & Play“ v Kraslicích
pro rok 2019. Shromáždilo se dost zajímavých
nápadů a další očekáváme. Akce se zkrátí o
jeden den (možná i o dva), takže začne v pátek
28.6.2019 a ukončena bude nedělní
Bohoslužbou od 11,oo, zřejmě tradičně
s pastorem Davidem Bubikem. Výběr
interpretů a umělců je otevřen. Navržení byli
Kalwich, Gospel z Plzně a z domácích taneční
soubor ZUŠ a „Bubeníci“ z Kraslic. Dětská
olympiáda a aktivity Royal Rangers mohou být
v sobotu od 10,oo do 17,oo, před večerním
hudebním vystoupením. Vítáme každý dobrý
nápad i nabídku ke zpestření akce T&P 2019
v Kraslicích v oblasti duchovní, hudební,
organizační i technické…
Za misijní skupinu KS Kraslice, František
Hanzlíček
pomocníci Lukáš+Jakub na T&P 2019 z Trutnova

Městská knihovna
Adolf Dudek 2018
Tradiční návštěva ilustrátora Adolfa Dudka
v kraslické knihovně se konala 16. října 2018.
Během dopoledne proběhly tři úžasné pořady
o tom, jak se pomocí základních tvarů mohou
děti naučit kreslit. Pan Dudek také využívání
klasické pohádky pro děti k tomu, aby hravou
formou ukázal, jak může být kreslení zábavné.
Při odpoledním představení na téma cestování
jsme spolu s dětmi a rodiči navštívili několik
kontinentů. Všichni jsme se opět dobře
pobavili. Děkuji touto cestou všem paním
učitelkám za příjemnou spolupráci.
Marta Maštalířová

Besedy s paní Milenou Dohelskou
9. října 2018 se v Městské knihovně
uskutečnily dvě besedy s paní Milenou
Dohelskou. Je autorkou knihy Já a moje
smečka, ve které vypráví osobní zážitky se
svými vodicími pejsky. Paní Miluška je
nevidomá, měla sebou vodícího pejska a děti
měly možnost si poslechnout její velmi
zajímavé vyprávění. Dozvěděly se, jak se
vlastně vybírá a vycvičí vodící pejsek a co
všechno je důležité pro nevidomého člověka.
Knihu, ze které děti také četly úvodní kapitolu,
ilustrovala paní učitelka Mgr. Barbora
Brunnerová. Její ilustrace byly k vidění během
celého povídání. Milou atmosféru besedy
doplnilo i to, že fenka se celou dobu
pohybovala mezi dětmi a ty si jí mohly hladit.
Marta Maštalířová

Besedy se
spisovatelkou
Zuzanou
Pospíšilovou
12. října 2018 navštívila naší knihovnu paní
Zuzana Pospíšilová, která píše knížky pro děti.
Děti druhých tří se setkaly v knihovně s paní
spisovatelkou, která jim svými krásnými
knížkami přiblížila svět dětské fantazie. Píše
také básničky pro děti, dokázala je plně
zaujmout a představila jim své nové knížky.
Vyprávěla také o tom, jak její knížky vznikají a
kdo všechno se na tom podílí. Součástí
povídání byla také podepisování knížek, které
si děti přinesly z domova. Marta Maštalířová

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
2018
1. – 7. října 2018 probíhal v knihovnách 22.
ročník celostátní akce Týden knihoven.
Letošním tématem byla regionální historie.
Návštěvníci knihovny si mohli prohlédnout
výstavu Svědkové naší minulosti, která
připomněla předměty ze starých časů. Dětem
jsme četli v rámci Středečního čtení z knihy
Stanislava Meinla Hausberg aneb Tajemství

hradu v Kraslicích a to regionální pověsti. Další
akcí byla také knihovnická dílna, která byla
věnovaná historii a výtvarnému zpracování
městského znaku našeho města. Pomocí
šablon a mozaikové techniky s typickými
barvami si děti vytvořily krásné práce,
seznámily se s historií a i se správným
vzhledem znaku Kraslic a připomněly si, kde
všude se tento znak dá najít. V neposlední
řadě musím zmínit,
že mnoho našich
uživatelů
využilo
týdenní amnestie na
veškeré poplatky a
také se zdarma
přihlásili
do
knihovny na celý rok.
Na
závěr
malá
statistika: knihovnu
navštívilo v Týdnu
knihoven
216
čtenářů, 49 uživatelů
internetu,
65
návštěvníků
a
přihlásili se 2 dospělí
a 8 dětí, na dílničku
přišlo 11 dětí a čtení
se zúčastnilo 45 dětí.
Marta
Maštalířová
5

Ohlasy z koncertů když pro něj umírám? Ale vůdce má jiné starosti;
v Jindřichovicích 22.9. ale dám vám k lůžku tady napravo jeho
a v Rotavě 28.9.2018: podobiznu. A já teď musím do služby; dám vám
Mozartovo REQUIEM bylo úžasným zážitkem.
Čtyři pěvecké sbory s nejlepšími zpěváky
s orchestrem i dirigentkou (před začátkem si
přišla pro požehnání!) nám připravily pravou
duchovní pochoutku. „Mráz“ mi jezdil po zádech.
Jistě by bývalo krásnější, kdyby kostel byl plnější.
Akcí je hodně nejen kolem 100 let české
státnosti, ale i 100-letému konci 1. světové války.
K poslednímu se text Zádušní mše v latině jistě
hodil; pro příště by nebyl marný i český text, aby
každému, kdo má zájem, bylo umožněno prožít
způsob, jakým Mozart text zhudebnil. Přesto díky
všem, kdo se o tento počin zasloužili (J. Sebján,
který přišel s nápadem; paní starostka M.
Majdáková s organizátory a regulovčíky u silnice;
za otevření chrámu i pomoc při úpravě prostoru
pro účinkující M. Bechyně). Úvod: Odpočinutí
věčné dejž jim, Pane. A světlo věčné ať jim svítí,
tobě přísluší chvála, ó Bože, na Sionu. A Tobě se
splní slib v Jeruzalémě. Vyslyš mou modlitbu,
k Tobě všeliké tělo přichází. K obětování: Pane
Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech
zemřelých od útrap pekla a od hluboké propasti.
Ze lví tlamy je vysvoboď, aby jich nepohltila
pekelná hlubina, aby neupadly do temnosti,
nýbrž ať korouhevník svatý Michael uvede je do
svatého světla, které jsi kdysi slíbil Abrahámovi a
jeho potomstvu. Závěr: Světlo věčné ať jim svítí,
Pane, se svatými tvými navěky. Neboť jsi
dobrotivý. Samozřejmé jsou části: Pane, smiluj
se, Svatý, či Beránku Boží. Druhá DIES IRAE je
nejdelší; alespoň pár slov: Onen den, den hněvu
lkavý zruší čas, dým vzejde tmavý. David, Sibyla
tak praví…. Je to o konci světa…
Druhý, taktéž velice hodnotný koncert dvou
protagonistů, dal nahlédnout do něžných tónů
mladé sopranistky a taktéž mladé harfenistky.
Čtyřicet strun, které spolu jemně ladí, nádherný
doprovod k lidskému zpěvu. Struny, které nám
připomínají naše vlastnosti a schopnosti, musí též
ladit, aby náš projev byl kouzlem pro druhé.
Jedna z posledních písní nám, co známe rytmické
písně, musela být známá: irská melodie
umocněná improvizací harfenistky. I zde je
spravedlivé poděkovat: starostovi ing. Šůsovi
(nápad), A. Vinšové, L. Březinové a všem, kdo
připravili koncert; velký dík patří panu starostovi,
který výnos ve výši 3.003 Kč věnoval naší Farní
charitě. Závěrem: obě akce potěšily!

Něco k hospodaření naší farnosti:
V roce 2017 naše ŘKF odvedla do Svépomocného
Fondu BP 55.775 Kč. Tato částka se skládá
z odvodu ze sbírek, nájmů a pachtů, prodejů atd.
čili z hospodářské činnosti farnosti. Nutno dodat:
díky odvodům nám byla přiznána na opravu elinstalace kostela v Oloví částka 100.000 Kč a na
opravu střechy kněžiště tamtéž dalších 20.000
Kč. Z toho plyne: BP nám na naše opravy přispělo
64.491 Kč. Pán Bůh zaplať! Během října je
předpoklad ukončení akce v Oloví. Podaří se nám
zajistit vyjádření k opravě kazetového stropu
v témže kostele? A také ke statickému zajištění
kaple sv. Vojtěcha? Snad!

A co nás čeká?
HUBERTSKÁ MŠE 3.11. v Jindřichovicích o 15:00
hod. Přijde mezi nás mons. Krzysztof Dedek
generální vikář naší diecéze. Spolu s ním se nám
představí i kaplan loketský P. Hubert Hain a já
s jménem hajného! Zazní poprvé Velká mše ke cti
patrona myslivců od Hermanna Baumanna pro
lesní rohy a varhany. Je již tradicí, že v našem
kraji, který je tak bohatý na zdravé lesy, zaznívá
tato hudba nejen po leči, ale i při bohoslužbě.
Tato mše sv. nahrazuje nedělní bohoslužbu,
sejdeme se místo v kostele v 11:00 na hřbitově!

Jak může vtip zatočit životem…
Tento příběh se skutečně odehrál za 2. světové
války. Páter Müller si rád zavtipkoval. Vyprávěl
příhodu, jak těžce zraněný německý voják se
zeptal zdravotní sestry, pro koho umírá.
Ona na to: Za Vůdce Adolfa. On prosí: A
6
mohl by Führer přijít k mému lůžku,

nalevo fotografii Göringa, mého šéfa. Tu voják
vzhlédne vzhůru k nebi a vzlykne: Pane Bože, teď
si připadám jako tvůj Syn Ježíš; i on umíral mezi
dvěma lotry… Na první pohled pěkný vtip. Ale
někdo toho kněze - vtipálka - udal příslušníkům
SS. A ti ho vyslýchali, až ho umučili. I tohle umí
válka; tehdy v první světové válce, pak i ve
druhé; stejné je to i v dnešních strašných
konfliktech. Člověk hledá možnost, jak se
odreagovat. Proto nám musí být líto každého
člověka, který hrůzy války prožívá dnes. Když už
nic jiného, tak alespoň v modlitbě, v oběti.

Volky nevolky. Volby nevolby.
Až budete číst tyto řádky, budete již znát
výsledky posledních říjnových voleb. Pro nás
katolíky platí povinnost se za vítěze modlit, aby
se jim hlava nezatočila, spíše aby došlo
k vystřízlivění a k ochotě se domluvit na dobré
spolupráci i s těmi, kteří uráželi, používali
polopravdy atd. Zde my věřící oceňujeme sílu
odpuštění, usmíření a hledání nejlepších morálně
čistých řešení. Již brzy se zvolení seznámí
s pravdou, že všem nelze vyhovět. P.pf

Měsíc mnoha nálad i zamyšlení
Snad budete souhlasit, že listopadové dny
mohou být nádherně slunečné, barevné listím na
stromech, příjemně šustivé listím spadaným.
Bývají však také mlhavé, sychravé a studené –
prostě dušičkové. Podobně rozdílné ladění v nás
mohou navozovat listopadové svátky – jak ty
počáteční, spíše křesťanské – všech svatých a
zemřelých, tak 17. listopad připomínající činy
studentstva za okupace a za sametové revoluce.
Myslím, že i ty spíše křesťanské svátky mají co
říci všem, bez ohledu zda jsou věřící či ateisté.
Svátek všech svatých svým způsobem říká, že má
smysl v životě o něco usilovat, žít pro druhé – ne
jen proto, aby jeho život zůstal vzorem pro další,
aby někdo zůstal v dobré vzpomínce. Křesťané
jsou přesvědčeni, že když někdo dokáže dát
svému životu vyšší kvalitu, že taková kvalita je
trvalá, ba věčná a že takový člověk zůstává v této
kvalitě někým, kdo i nadále po smrti zůstává
aktivní ve spolupůsobení s Bohem a námi živými
při přetváření světa k lepšímu. V tom je veliký
zdroj činorodého optimismu a nadhledu, který
nepočítá vlastní nezdary, vlastní oběti či ztráty a
plně se nasazuje pro dobrou věc, protože ví, že
ze světodějného zrání k lepšímu, pro které se
rozhodl nasadit, ho nemůže vyloučit nic, ani jeho
vlastní smrt, protože i po ní zůstává aktivně
zúčastněn. S takovým naladěním přicházejí
křesťané ke slavení
vzpomínky
na
zemřelé,
kterou
svým
způsobem
prožívají
téměř
všichni lidé. Zvlášť v
těch, kde je zážitek
rozloučení
ještě
čerstvý, je tento den
poznamenán
smutkem a bolestí.
Takový požitek by
však
neměl
převládnout.
Vzpomínka
na
předky by měla mít i
motivující vyznění.
Uvažování o jejich
životě by mělo
vyústit k uvědomění
si hodnot, které
určovaly jejich život,
a pokud jsou tyto
hodnoty
následování hodné,
měly
by
se
uskutečňovat i v
našem životě, zvlášť
pokud se našim
předkům nepodařilo

Římskokatolická
farnost
je zcela naplnit, ač o to usilovali. Vzpomínka na
zemřelé by měla vyústit v pocit povinnosti
pokračovat v tom dobrém. Nemáme totiž jen
individuální životy, podílíme se na životě
společném. Myslím, že takový osobní pocit
odpovědnosti za společný, národní život je
společným jmenovatelem obou studentských
událostí, které si připomínáme 17. listopadu. U
nich nezůstalo jen u pocitu, ale oni ho dokázali
uskutečnit konkrétními činy, ve kterých bylo až
sebezničující riziko. A přesto „do toho šli“.
Ačkoliv skutečné důsledky a výsledky byly
diametrálně rozlišné – za okupace a v listopadu
89 – mohly být v obou případech stejně tragické.
Studenti si toho jistě byli vědomi a přece do toho
šli, protože věděli, že jde o správnou věc, že se
zapojují do něčeho správného, co je přesahuje,
co jednou jistě zvítězí, byť cesta k tomuto
vítězství může vést přes objížďky proher i ztrát.
Věřili, že jejich osobní ztráty mohou motivovat a
třeba i někdy později jiné k tomu, aby se pro
dobrou společnou věc nasadili. Oni se v tom
inkriminovaném úseku života svým způsobem
jednání podobali těm křesťanským svatým, kteří
se rozhodli svůj život zasvětit druhým, obětovat
se, obětovat svůj život, aby získali život jiný a
trvalý. Život člověka a život lidstva je také tak
pestrý jako příroda a celý svět, plný bolestí i
radostí a všechny mají svůj smysl, jenom je třeba
ho hledat. K tomu nám mají pomáhat svátky
svým každoročním opakováním.
JV

Sportovní zprávy
Reporty ze zápasů
„A“ týmu
Konečně vítězství!
TJ Jáchymov : SK Kraslicefotbal
–
0:3
(0:1)
14.10.2018
Po sérii šesti porážek v
řadě, se náš tým ocitl na
samém dně tabulky. Před utkáním jsme věřili,
že se to již musí otočit. Optimismus do žil nám
vléval fakt, že jsme v Jáchymově poslední 2
zápasy vyhráli a navíc v současné sezoně měli
domácí před vzájemným utkáním jen o 2 body
více než my. Šlo tedy o velmi důležité utkání
dvou posledních celků.
V úvodu byla hra vyrovnaná a hrálo se
především ve středu hřiště. Postupem času
jsme přeci jen byli více aktivnější my a začali
jsme se dostávat do šancí. Velmi dobrou
příležitost měl T. Dočkal, ale nepotvrdil pověst
střelce. Pumelice Studeníka skončila jen těsně
nad a Müllerovi se po centru Procházky balon
špatně odrazil. Domácí jen občas zahrozili z
rohového kopu. Ve 42 minutě udělal chybu
domácí brankář, T. Dočkal v souboji s ním
vybojoval balon, který pak předložil před
prázdnou branku mladíkovi Sedláčkovi, který
pohodlně zajistil naše vedení.
Ve druhém poločase se domácí snažili o
vyrovnání, avšak naše obrana byla vcelku
spolehlivá. Sice přibližně 20 minut byla hra z
naší strany celkem neurovnaná, ale do
vážnějších šancí jsme domácí nepouštěli.
Naopak na druhé straně mohl naše vedení
zvýšit Šrámek, avšak sám před brankářem
nedokázal dopravit míč do sítě a z následné
dvojité dorážky se neprosadil ani Berdych.
Další velkou příležitost měl Lomoz, ale
trestuhodně prováhal čas na střelu. Největší
příležitost měli domácí po rohovém kopu, kdy
se balon nešťastně odrazil od T. Procházky,
avšak domácí útočník branku přestřelil.
Uklidnění do našich řad přinesli v 73 minutě až
naši 2 útočníci. Po výkopu Svobody si s
obranou poradil T. Dočkal, předložil míč opět
Sedláčkovi a ten se sám před brankářem
nemýlil – 0:2. Poté sice domácí nastřelili tyč
Svobodovi brány, avšak domácí útočník byl v
ofsajdu. Tři minuty před koncem vyslal Lomoz
po lajně do otevřené obrany T. Dočkala, který
situaci 2 na 1 vyřešil perfektní nahrávkou na
Ondru Sedláčka, který pohodlně dovršil svůj
hattrick. Zápas tak skončil naším vítězstvím
3:0.
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník,
Procházka T., Rozsíval – Šrámek (61´Seidl),
Berdych, Lomoz, Müller – Dočkal T. ©
(88´Hruška), Sedláček
Výhra i před domácím publikem.
SK Kraslice-fotbal : TJ Jiskra Plesná – 4:1 (1:0)
21.10.2018
Od začátku bylo aktivnější naše mužstvo a
získávalo lehkou územní převahu. Postupně
začaly i přicházet šance. Tu největší zahodil
Šrámek, který po odrazu nedokázal usměrnit
míč do odkryté branky. Další velkou šanci měl
Sedláček, který se ocitl sám před brankářem,
avšak Bikara neprostřelil. Ujala se tak jen
pěkná akce Sedláčka z 15té minuty, kdy zatáhl
míč a krásným centrem našel ve vápně
volného Lomoze, který hlavou vsítil branku –
1:0. Hosté se během první půle dostali do

největší šance po špatné rozehrávce našeho
brankáře Svobody. Naštěstí následná střela
skončila vedle tyče.
Začátek druhého poločasu byl z naší strany
nervózní a hosté převzali iniciativu a začali zle
zatápět naší obraně. Po 12 ti minutách
dokázali vyrovnat, když z bezprostřední
blízkosti prostřelil Svobodu Linhart – 1:1. V tu
chvíli to s naším mužstvem nevypadalo zrovna
povzbudivě. Naštěstí pár minut po obdrženém
gólu dostal T. Dočkal ideální balon za obranu,
mohl běžet sám na brankáře, avšak obránce
Štefek ho zatáhl za dres a tím zmařil
stoprocentní příležitost. Po zásluze obdržel
červenou kartu. O dalších 10 minut později
dostali hosté druhou červenou kartu. Glazer
zcela bezohledně a surově bez šance hrát míč
podkopl zezadu L. Procházku, který si při pádu
zlomil klíční kost. Věříme a přejeme mu brzké
uzdravení. Tento incident a skutečnost, že
hrajeme proti devíti, náš tým nakopl a začal
bušit do hostující obrany. V 78 minutě pak
přišla nejhezčí akce zápasu. Studeník si
několikrát na jeden dotek předal balon s T.
Dočkalem mezi obránci, aby nakonec
„Studna“ sám před brankářem uklidil míč k
tyči – 2:1. Za nedlouho poslal nadýchaný
balon přes obránce Berdych a T. Dočkal
přeloboval vyběhnuvšího brankáře – 3:1. V
závěru utkání se ještě parádní bombou
levačkou prezentoval opět T. Dočkal a završil
skóre na konečných 4:1.

podruhé domácí hráč
přestřelil). Za náš tým
naopak proměnili T.
Dočkal, T. Procházka, Lomoz a Šrámek.
Sestava: Svoboda – Rozsíval, Studeník,
Procházka T., Dočkal R. – Šrámek, Lomoz,
Sedláček, Hruška (55´Hudák) – Dočkal T.(c),
Šiman.
V dalším utkání přivítáme v neděli 4.11.2018
od 14:00 na našem hřišti tým z Bochova. „tp“

Výsledkový servis
A tým:
Neděle 7. 10. 2018
Kraslice – D.Žandov 1:2 (1:2)
Neděle 14. 10. 2018
Jáchymov – Kraslice 0:3 (0:1)
Neděle 21. 10. 2018 Kraslice – Plesná 4:1 (1:0)
Neděle 28. 10. 2018
Kr.Poříčí B – Kraslice 1:2 (0:0) Pen: 1:4
Starší žáci:
Sobota 6. 10. 2018
Kraslice/Rotava – Citice/Březová 1:0 (1:0)
Neděle 14. 10. 2018
Teplá – Kraslice/Rotava 3:2 (2:1)
Sobota 20. 10. 2018
Kraslice/Rotava – Luby 4:1 (2:1)
Sobota 27. 10. 2018
Kynšperk – Kraslice/Rotava 6:1 (1:0)

Sestava: Svoboda – Rozsíval, Studeník,
Procházka T., Procházka L. (71´Hudák) – Starší přípravka:
Šrámek (45´Hruška), Lomoz, Berdych, Seidl Úterý 2. 10. 2018
D.Rychnov – Kraslice/Rotava 3:2 (0:0)
(29´Dočkal R.) – Dočkal T.(c), Sedláček
Neděle 7. 10. 2018
Kraslice/Rotava – Loket 13:3 (4:0)
Škoda, že nevezeme body tři.
TJ Baník Královské Poříčí B : SK Kraslice- Sobota 13. 10. 2018
N.Sedlo – Kraslice/Rotava 7:2 (3:1)
fotbal – 1:2 (0:0) Pen: 1:4
Neděle 21. 10. 2018
28.10.2018
Za velmi nevlídného počasí (déšť, teplota Kraslice/Rotava – Březová 9:5 (5:1)
těsně nad nulou) jsme odehráli velmi dobré Sobota 27. 10. 2018
utkání v Královském Poříčí. První poločas Habartov – Kraslice/Rotava 1:18 (0:6)
utkání byl vyrovnaný bez větších šancí na
obou stranách. Domácí byli trochu lepší na Mladší přípravka:
balonu, ale k přímému ohrožení Svobody se Neděle 7. 10. 2018
nedostávali. Hrozili tak jen ze střel ze střední a Kraslice/Rotava – Loket 11:9 (5:5)
velké vzdálenosti, které na kluzkém povrchu Pátek 12. 10. 2018
mohli natropit nepříjemnosti. Domácí obranu Bukovany – Kraslice/Rotava 10:5 (4:3)
zaměstnával
především
T.
Dočkal Neděle 21. 10. 2018
s navrátilcem po dlouhém zranění Kubou Kraslice/Rotava – Březová 6:5 (2:1) Pen: 5:4
Šimanem, ale taky to byli většinou střely Sobota 27. 10. 2018
Sokolov – Kraslice/Rotava 4:14 (1:6)
z poza vápna.
Druhý poločas byl téměř stejný jako ten první,
ale začali se na obou stranách vytvářet
vážnější šance a také padli i 2 branky. První
Klub českých
velkou šanci měl domácí Soták, avšak jeho
samostatný nájezd vychytal Svoboda. O chvíli
turistů
později už domácí vedli. Dlouhý balon do naší
obrany zahrál velmi dobře R. Dočkal hlavou na
brankáře Svobodu, avšak jednoduchý balon se
Turistický oddíl oznamuje
zcela nevypočitatelně sklouzl po trávě, balon
podjel pod Svobodovou rukou a k překvapení ¨
všech skončil v síti. Pro nás velmi smolný Po mnoha letech existence turistického oddílu
okamžik, avšak domácí šli do vedení. Tato v Kraslicích se oddíl rozpadá. Musím tedy
branka nás naštěstí nepoložila a postupně oznámit jeho konec. Mladí se stěhují z Kraslic,
jsme začali na domácí tlačit. Velmi dobrou nejstarší nemají síly na tuto práci, noví
příležitost měl T. Procházka. Po centru T. členové se nehlásí. Už před pár lety klesl počet
Dočkala však hlavou trefil pouze střed branky, členů na polovinu minimálního počtu.
kde byl připraven brankář Gitter. O pár minut Nemohu uměle držet oddíl nad vodou. Mrzí
později si role vyměnili. T. Procházka kopal roh mě to, ale dál to tak nejde. Na vedení Tatranu
a T. Dočkal hlavou vsítil vyrovnávací gól – 1:1. i oblast jsem to oznámila už v lednu. Vandr
V závěru zápasu procházel T. Dočkal obranou kolem Kraslic byl uveden v celostátním
domácích a byl v pokutovém území faulován. kalendáři, proto jsem sezonu dotáhla do
Nařízený pokutový kop sám kopal, avšak konce, s pomocí kamarádů a zaměstnanců
Gitter ho vychytal. Obrovská škoda. Zápas tak firmy Lesy ČR. Teď se tedy loučím. Přeji další
skončil remízou a tak přišli na řadu pokutové šťastné kilometry.
kopy. V prvních 4 sériích domácí dvakrát
MUDr. Dana Záhejská
7
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Minitenis

Kreativní partnerství v 6. třídách

První
soutěží
Tělovýchovné unie pro
1. stupeň v novém školním roce byl minitenis.
Uskutečnil se ve středu 19.9.2018 v Sokolově.
Přestože náš tým zdobila snaha a bojovnost,
výsledky stačily pouze na 6. místo. Za
reprezentaci děkuji Denise Stellnerové,
Vanesse Šíblové, Lukáši Račkovi, Elišce Slabé,
Alexandru Petešovi a Magdaléně Müllerové.
Mgr. E. Břízová

Dne 22.10. začal žákům šestých ročníků
druhý rok v projektu Kreativita. Projekt je
letos zaměřen na propojení hudební výchovy,
výtvarné výchovy, matematiky a fyziky.
Pomocí zajímavých metod chceme dětem
ukázat, že strach z přírodních věd je zbytečný,
že i tyto vědní obory jsou stejně atraktivní jako
výchovy. Dalším naším cílem je zlepšení
mezitřídních vztahů. A tak se žáci obou tříd
rozdělili do pěti promíchaných skupin a
postupně si během dne prošli pěti různými
stanovišti. Na prvním se seznámili s novou
umělkyní Karolínou, na druhém pomocí zvuků
přírody vytvářeli orchestr, na třetím se pomoci
různých hudebních nástrojů učili základům
rytmu. Čtvrté stanoviště bylo zaměřené na to,
aby si děti uvědomily, že i bez zvuku může
dojít k dezinformacím, a co teprve se slovy. Na
posledním stanovišti děti vyplňovaly vstupní
test, s jakými vědomostmi vstupují do
projektu. Zároveň zde shrnuly, co od projektu
očekávají. Přes počáteční ostych ve skupinách
se děti velmi aktivně zapojily do jednotlivých
aktivit a celý projektový den hodnotily kladně.
Výtvarné odpoledne v ŠD
A my všichni se těšíme na další setkání.
Mgr. I. Kyselová, Mgr. M. Kyselová
Děti ze školní družiny využily poslední teplé
dny k pobytu na sluníčku. Malovaly na
Výzdoba školní jídelny
chodník, téma bylo Skřítci. Nejstarší děti
Děti z ranní družiny vyrobily veselé a barevné
malovaly skřítky záchranáře, mladší děti
skřítky Podzimníčky. Všichni se do práce pustili dráčky, kterými se rozhodly vyzdobit okna naší
s chutí a na výsledku to bylo znát. Protože se školní jídelny. Všechny práce velice bavila a
obrázky povedly všem, čekala na každého doufají, že se budou dráčci v jídelně líbit.
M. Matasová
sladká odměna.
Kolektiv ŠD

Žáci 6.B na besedě v knihovně
Při hodinách literatury čteme ukázky bájí a
pověstí. Proto jsme se vypravili do Městské
knihovny Kraslice, kde pro nás paní Marta
Maštalířová připravila povídání o bájných
postavách i o hrdinech z pověstí, které se
odehrávají v okolí našeho města. Povídání
bylo doplněno řadou knih, které jsou tomuto
tématu věnovány. Některé známe z hodin
českého jazyka, jiné pro nás byly nové.
Děkujeme paní knihovnici za pěkně
připravenou besedu.
Mgr. P. Poledňáková
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Den stromů
Náš spolek Klen má za sebou již řadu
úspěšných akcí. Přednášky na školách,
Ukliďme Kraslice v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko, úklid městských sadů, získání
dotace na stromy a keře do areálů základních
škol v Kraslicích.
Den stromů byla akce, která měla představit
Klen širší veřejnosti a zároveň vysazením
javoru klenu symbolicky potvrdit, že náš
spolek se plně včlenil do života našeho města.
Ve stáncích byly připraveny aktivity na
poznávání stromů, třídění odpadu, na logické
myšlení, zpracování vlny, poznávání přírody
smysly, malování. Celou akci doprovázel zpěv
dětského sboru společně s Vojtěchem
Wagnerem a Václavem Brunnerem. Zazpívala
Maruška Kyselová a Ája Boháčová.
V čem byla naše akce výjimečná? Počtem
dobrovolníků, kteří se na akci podíleli bez
nároku nebo za minimální honorář: Lukáš
Sámek ze Street Games, pekařství u Václava,
Ája Boháčová, Marcel Krupka, FK Kraslice,
Městské lesy, Technické služby Kraslice, SŠ ZŠ
a MŠ Kraslice, ZŠ Dukelská, ZŠ Opletalova,
rodina Vondrašova, Aleš Vlček, Marie
Kyselová, KLEN, Makro, Nadace Partnerství,
Horalka, Město Kraslice, Petra Kuršová - Márty
Stříbrná, rodiny a přátelé Klenu.
Jiná byla i počtem spolupracujících dětí.
Velkou zásluhou na zdárném průběhu měly
právě děti, které následovaly své učitele a
společně s nimi uklidily sady před akcí,
postavily stany, složily lavice a stoly, pracovaly
ve stáncích, připravovaly občerstvení a i jinak
pomáhaly se zajištěním.
My v Klenu jsme na naše – vaše děti pyšné,
buďte pyšní s námi.
Mgr. I. Sokolová

Podzimní dílna v Jindřichovicích
Podzimní tvoření s rodiči se neslo v duchu
příprav na vánoční trhy. Snažili jsme se,
abychom zachovali zmíněné „motto“. Ti
nejmenší pro všechny připravili brambory
pečené v troubě. A to jako odměnu pro starší
děti a rodiče. Ti se ve velké účasti a s velkým
nasazením pustili do tvoření z keramické hlíny.
Pod šikovnýma rukama všech zúčastněných
pomalu přibývala „PF“, andělé, svícny.
Některým dospělákům byla keramická hlína
prvotní zkušeností a obavou, ale po
dvouhodinovém tvoření všichni odcházeli s
úžasným pocitem mnoha vytvořených
výrobků. Takovéto setkání určitě nebylo
poslední. Čekají nás v budoucnu i další tvořivé
dílny, kdy si budeme hrát s přírodninami,
papírem a opět si něco dobrého společně i
uvaříme.
Kolektiv MŠ a ZŠ

Logická olympiáda
V uplynulých čtyřech týdnech probíhala
základní kola Logické olympiády - pro děti od
mateřské školy až po studenty středních škol.
Vzhledem ke komplikacím s přihlašováním,
kdy bylo potřeba souhlasu rodičů, jsme měli
velmi malou účast. I přesto se ale podařilo
dvěma našim dívkám dosáhnout velmi
pěkných výsledků. Ema Rödlingová z MŠ byla
vyhodnocena na 3.-5. místě v kraji, ovšem bez
postupu do dalšího kola. Sára Červenková,
která soutěžila v kategorii pro první stupeň,
porazila v kraji 92,98% ostatních soutěžících a
postoupila do krajského kola. 2. listopadu tak
budeme Sáře všichni držet pěsti při
reprezentaci naší školy v takto náročné
soutěži.
Mgr. Iva Kyselová

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Kreativní partnerství – výrobce
textilií
Dne 15. 10. 2018 navštívili v rámci projektu
Kreativní partnerství žáci prvního a třetího
ročníku oboru výrobce textilií výstavu
v Ostrově v tamním letohrádku. Výstava má
název „Buntes Gold“, v překladu „Barevné
zlato“ a vystavuje zde pět textilních výtvarnic
z nedalekého Chemnitz svoje výrobky,
fotografie, dokument a zkušenosti z letního
putování jihoamerickou zemí Peru. Peru je
velmi zajímavá země, pestrá a barevná. Ženy
ztvárnily svoje zážitky textilními výrobky, kde
využily různé techniky. Jednou z nich je batika,
pomocí níž je výrobek barevný, veselý a
zejména vždy originální. Žáci si na závěr dne
vyzkoušeli batiku sami, bylo to zajímavé a
zábavné. Dál se svými výrobky pokračovali i ve
škole v projektovém dnu, při kterém tvořili
místní podzimní krajinu se všemi jejími
barvami. Vznikly tak velmi zajímavé práce. I do
budoucna budeme v kreativní tvorbě
pokračovat.
A. Jančová, R. Eliášová

100 let republiky
Naše republika oslavila v těchto dnech 100 let
výročí od svého vzniku. Byl to velký důvod k
tomu, abychom otevřeli "okénko do dějin".
Paní učitelka Mgr. Monika Bladská zadala v
devátých třídách úkol, a to zpracovat
výkladový plakát na téma, které by mělo být
spjato právě s tímto významným výročím. Žáci
si poté vybrali libovolné téma. A tak vznikly
plakáty o vzniku Československa, vlajce,
hymně, měně a o nejvýznamnějších
osobnostech této doby. Všechny práce byly
velmi krásné, originální, plné nápadů. Můžete
si
je
prohlédnout v
prostorách naší
školy.
Bylo
nesmírně těžké
vybrat z nich tři
nejlepší.
Paní
učitelka Bladská
s
kolektivem
žáků nakonec
po dlouhé úvaze
společně
hodnotili takto :
1.
Meggie
Nikaschová
téma
"ČESKÁ
STÁTNÍ HYMNA"
2. Kateřina Hamouzová - téma "VLAJKA"
3. Danylo Luhovský - téma "VZNIK
ČESKOSLOVENSKA"
Uvedeným žákům gratulujeme a všem
ostatním děkujeme za kreativitu, nápady a
účast.¨
M. Nikaschová

Krajské kolo Logické olympiády
Říjen v MŠ

Logická olympiáda je
soutěž
pořádaná
Mensou
České
republiky založená na
logických
úlohách,
jejichž
řešení
vyžaduje samostatný
a kreativní přístup.
Nerozhodují
zde
naučené znalosti, ale
schopnost
samostatného
uvažování
a
pohotového
rozhodování.
Kategorii
A
(1.
stupeň)
v
Karlovarském
kraji
reprezentovalo 342 dětí. Do krajského kola se
dostalo 44 nejlepších. Žákyně 5.B Sára
Červenková obsadila v krajském kole krásné
12. místo. Kromě jedinečného zážitku si
odnesla i hodnotnou cenu. Mgr. I. Sokolová

Příroda nám dává
znamení, že podzim
už je tu. Krásně
zbarvené listy, které
hrají
všemi
barvami, jsou toho
důkazem. Chodíme
do
přírody,
pozorujeme
zvířátka v lese.
Sbíráme kaštany, v
zimě jimi budeme
krmit zvířátka. Také
na školní zahradě máme spoustu práce.
Spadané listí nám přikrylo peřinou celou
zahradu, a tak hrabeme a sklízíme. Také jsme
si zasportovali při sportovním dni. Soutěže a
pohybové hry nás krásně zahřály a nechyběla
ani sladká odměna. Navštívili jsme Městskou
knihovnu v Kraslicích. Paní knihovnice nás
Projekt ve školní družině
opět mile překvapila programem, který si pro
Dvouletý
projekt pro děti ze ŠD pokračuje.
nás připravila. Děkujeme a těšíme se na další
dobrodružné příběhy z naší knihovny.
Děti a kolektiv MŠ
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. listopadu 2018.
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Říjnové číslo vychází 15. listopadu 2018 v
nákladu 370 ks, zdarma.

Naše
týmy
integrovaného
záchranného
systému
(hasiči, policisté a záchranáři) se zdokonalují
v dovednostech, které by měl zvládnout každý
z nás. Za pomoci her, soutěží a dalších činností
se pokusíme lépe chránit nejen své zdraví a
bezpečnost, ale budeme umět poskytnout i
první pomoc.
Mgr. V. Habartová

Strašidelné dny v Jindřichovicích
Již tradičně jsme si v období svátku dušiček
opět připomněli tradici a zvyky s ním spojené.
Náplní bylo především dlabání dýní a tvoření

výrobků k tomuto tématu. Nechyběli duchové,
netopýři, pavouci, kostlivec, dýně z papíru.
Mimo tvoření nás provázela i strašidelná
písnička „Já do lesa nepojedu“. Páteční
podvečer jsme se sešli v kostýmech a maskách
před školou i se svými rodiči a vydali se
průvodem k místnímu hřbitovu. Tady nás
čekala odvážná cesta podél hřbitova bez
rodičů, kteří všechny zúčastněné při návratu
vítali aplausem. Ti úplně nejodvážnější potom
strávili večer a noc ve škole. Zpestřením byla
výroba pavučiny obří velikosti, kterou děti
poté podlézaly, přelézaly, přeskakovaly.
Promítání filmu završilo strašidelné dny před
uložením do spacáků. Ráno všechny děti
vstávaly s úsměvem, což svědčí o tom, že noc
bez rodičů opět zvládly na výbornou a bylo to
pro ně krásné dobrodružství.
M. Némethová

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
V říjnu odehrály svá utkání jen starší
minižákyně U 13 mix. DBaK Kožlany naše
družstvo v prvním utkání porazilo
43:42,
ale v druhém utkání prohrálo 38:52
(Vopičková 25, Minaříková 22, Mucha 8,
Elízová 6, Primačová 6, Vajsejtlová 5,
Pasztorová 4, Turanská 3, Vetenglová 2). TJ
Sokol Toužim kraslické družstvo porazilo
vysokým bodovým rozdílem 145:9
a 154:20
(Primačová 55, Minaříková 48, Vopičková 48,
Vajsejtlová 40, Tišerová 34, Vetenglová 26,
Mucha 25, Elízová 15, Pasztorová).
Ženy utkání v říjnu neodehrály, protože se
soupeřky omluvily a požádaly o přeložení
utkání.
V domácím prostředí tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice,
Havlíčkova
1717
odehrají
ženy16.11.2018 od 20 hod. přeložené utkání
s BaK Plzeň, 17.11.2018 od 16 hod. odložené
utkání s BK Klatovy. Starší minižákyně U 13
sehrají utkání OP 24.11.2018 od 10 a 12 hod.
s BK Klatovy.
P. Poledňáková
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Napsali jste nám
SLAVNOSTNÍ OBNOVENÍ
ROTAVSKÉHO KŘÍŽE
Dne 6. října 2018 se za krásného podzimního
počasí konalo vysvěcení znovuobnoveného
Rotavského kříže. Sraz byl ve dvě hodiny u
kaple sv. Vojtěcha na Sklenském vrchu.
První zmínka o kapli a kříži nad kaplí je ve
spisu o krušnohorském dolování Iudicium Iovis
(1495, česky Jupiterův soud) od humanisty
Pauluse
Niavise
(vlastním
jménem
Schneevogel). Na tento zdroj se odvolává
kraslický historik Dr. Alfred Riedl v článku
z roku 1973.
Niavis líčí soud a následný Jupiterův rozsudek
ve sporu horníků a bohů. Děj se odehrává na
Kraslicku roku 1475 a dle ilustrace na titulním
listu knihy je zřejmá znalost prostředí –
Hausberg a Glasberg s kostelíkem zvaným
„Sacellum Sancti Alberti “, tj. svatyně sv.
Alberta.
Podle kraslického historika Ermolda v díle
Stadtgeschichte Graslitz z roku 1860 zřejmě na
tomto místě stávala středověká kaple, která
byla roku 1718 Pavlem Dotzauerem, bývalým
kraslickým panským mlynářem, obnovena. Po
jeho smrti stavbu kaple dokončila r. 1722
vdova Marie Rozina Dotzauerová.
Zatímco původní kaple byla zasvěcena sv.
Albertovi (Albrecht), byl novým patronem
určen sv. Adalbert (Vojtěch). Sv. Vojtěch
pochází z českého rodu Slavníkovců. Studoval
9 roků při magdeburgském dómu. Adalbert,
který byl od r. 968 arcibiskupem nově
vytvořeného arcibiskupství Magdeburg, dal
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Vojtěchovi při druhém křtu jméno Adalbert.
Kníže Boleslav II. zvolil 19. 2. 982 Vojtěcha
díky jeho velkým znalostem a kontaktům
v zahraničí druhým biskupem pražským. Dva
roky po jeho mučednické smrti (byl zabit
sekerou pohanskými Prusy, jeho celá rodina
byla vyvražděna druhým českým knížecím
rodem Přemyslovců) byl r. 999 svatořečen
papežem Silvestrem II. Sv. Vojtěch je
v neslovanských zemích znám svým jménem
Adalbert von Böhmen a od 11. století je
považován za ochránce Čech, Polska,
Maďarska a Pruska. Výroční den je den jeho
smrti 23. dubna.
V roce 1909 byla kaple sv. Adalberta (jak se
tenkrát nazývala) zcela renovována – byla
přistavena cihlová předsíň a schodiště do
zvonové věžičky s cibulovou bání (dodnes se
uvnitř zachovalo pouze stropní štukové
zrcadlo a kamenná menza oltáře).
Od roku 1945 kaple chátrala a teprve roku
2001 byla opravena a získala novou střechu
hlavně díky kraslickému rodákovi, panu Jiřímu
Dientrovi.
Od kaple se po krátké prohlídce vydali
přítomní strmou cestou směrem k Rotavě.
Tato cesta kopíruje středověkou obchodní
stezku. Na nejvyšším místě stoupání cesty, na
konci lesa, v místě širokého rozhledu směrem
k Rotavě a Jindřichovicím, se dříve nacházel
vysoký dřevěný kříž, tzv. Rotavský kříž
(Rothauer Kreuz).
V červnu 1973 napsal dr. Alfred Riedl
do časopisu Graslitzer Nachrichten, že na
podzim roku 1912 jeho otec, kraslický
obchodník Josef Riedl, kříž obnovil a vybavil jej
litinovou sochou Ježíše. Do své smrti r. 1943
se o něj staral a udržoval jej v dobrém stavu.
Donedávna připomínal tento kříž pouze
ulomený žulový blok. Dle vyjádření paní Anny
Marešové z Rotavy se kříž na místě nacházel

ještě v r. 1963.
Nápad
opravit
toto
památné místo dostali
manželé Romana a Jaromír Kohoutovi z
Kraslic. Za informace o kříži, za myšlenkovou
podporu a organizaci vysvěcení vděčíme Pavlu
Palůchovi. Pan Kohout nechal původní zbytek
žulového kamene odvézt do kamenictví Petra
Žáčka v Novém Kostele, tam byl kámen
doplněn a části slepeny. Snahou bylo obnovit
kříž v jeho původní podobě, proto byl osloven
kraslický truhlář pan Zdeněk Vopat, který
dřevěný kříž, tak jak dříve vypadal, vyrobil.
Byla pouze snížena jeho výška o 1 metr.
V prvním říjnovém týdnu pan Kohout žulový
kámen opět usadil na místo a den před
vysvěcením s přáteli uchytil. Odlitek sošky
Ježíše dodal pan Tvaroh z Kraslic. Veškeré
náklady s opravou kříže financoval pan
Kohout. Děkujeme i paní Marešové z Rotavy a
neznámé dárkyni za to, že pamatovaly na
svíčku a květiny.
Vysvěcení kříže
v sobotu 6.10.
se
zúčastnilo
kolem 100 lidí,
žijících převážně
v okolí, ať už na
Sklenském
vrchu,
Kapellenbergu
nebo v nedaleké
Rotavě.
Kříž
vysvětil
pater
Peter
Fořt
v
závěru
slavnostní
pobožnosti.
Tento
křesťanský
symbol
poutníků se tak podařilo umístit zpátky do
místa, kde staletí stával.
Pavel Palůch, Petr Rojík

řezání dřeva. Každý si rychle uvědomil, jak
obtížná je to práce. Poslední zastávka byla u
MŠ Barvička
lapače. Všichni jsme byli zděšení, co takový
malý tvor – kůrovec – způsobí v lese. Na
konci stezky nás velmi mile překvapili naši
Přírodní stezka
průvodci táborákem, u kterého si každý
Ve čtvrtek 4. října 2018 jsme na našem mohl opéct buřta. Byla to velká dobrota,
prvním partnerském setkání v novém protože každému v lese vyhládlo. Děkujeme
panu Ing. Václavovi Ksandrovi a jeho
kolegům za skvěle připravenou akci.
Kolektiv MŠ Barvička

přítomnosti zachovat.
Velice
nás
tento
projekt zaujal a těšíme
se na další setkání.
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka

MŠ U Elektrárny
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO
ROKU VE VESELÉ ŠKOLCE
školním roce navštívili naučnou stezku,
která končila u rozhledny Cibulka. Autobus
nás odvezl k výchozímu bodu našeho výletu.
Po společném česko – německém pozdravu
nás přivítal lesní pedagog pan Ing. Václav
Ksandr se svými spolupracovníky. Cesta
vedla krásnou podzimní krajinou Krušných
hor. Samozřejmě bylo třeba vyřešit několik
úkolů. Děti při řešení poznávaly, kdo žije
v lese, jaké rostliny a stromy zde rostou.
Rozlišovaly houby a keře. Zopakovaly si, jak
se chovat ve volné přírodě. Uprostřed lesa
jsme k našemu velkému překvapení objevili
lesní kapli. Na dřevěných lavicích čekaly na
děti ptačí budky. Děti poznávaly pouze
hmatem, co budky ukrývají. Měli jsme
možnost poznat a vyzkoušet si činnost
lesních pracovníků. Mohly si vyzkoušet i

Prázdniny utekly jako voda a spolu s
podzimem přišel i nový školní rok a
spousta práce. Děti se vrátily do školky
z prázdnin, a tak se povídalo, co všechno
zažily. Přišly také nové děti a to se neobešlo
bez slziček. Netrvalo dlouho
a všichni
si zvykli na nové prostředí a těšili se, co vše
nás čeká. Nové dobrodružství na sebe
nenechalo dlouho čekat.
Za pomoci a podpory MěÚ - Bc. Jitky
Odehnalové jsme dostali možnost se
zúčastnit kurzu sebeobrany pro děti, kterou
zajišťují lektoři CAOKK z projektu STOP násilí
na školách - ´´BEZPEČNÁ ŠKOLA´´ v různých
městech nejen
v Karlovarském
kraji.
První lekce proběhla první týden v říjnu,
kde si děti s lektorem povídaly o tom, jak
reagovat na cizí lidi a jak se v jejich
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ZŠ Kraslice
Opletalova
100 let republiky
Konec uplynulého měsíce byl v mnoha školách,
institucích, v médiích i obcích samotných ve
znamení
oslav
vzniku
samostatného
Československa. Ani my jsme nechtěli tuto
významnou událost nechat bez povšimnutí a
zařadili jsme se mezi gratulanty „oslavenkyně“ již
na začátku měsíce října.
„100 LIDOVEK PRO ČESKO“ – k narozeninám
patří písnička. Jak jinak oslavit češství, českou řeč
a
její
uchování
po staletí
nejen díky
knihám a
divadlu,
ale
díky
ústní
lidové
slovesnosti
než
zpěvem.
Každé
ráno od 1.
října jsme
všichni,
celá škola,
zpívali 5
lidových
písní
–
pokaždé
jinou. Za 4 říjnové týdny po pěti pracovních
dnech to do pátku 26. října znamenalo 100 písní.

aktivit.
Ráno
odeznělo
posledních 5 písní.
Závěrečnou
byla
„Ach synku, synku“.
Dále byl připraven
hodinový
přenos
dat a informací –
od nás k žákům a
od žáků k nám. Celý
scénář
připravila
paní učitelka Mgr.
Jana
Klvačová.
Zazněly informace
historické o roku 1918, informace o státních
symbolech, významu a podstatě slov republika a
demokracie a byli připomenuti všichni
prezidenti. Nechyběly také artefakty, které naši
republiku proslavily po celém světě: jména
osobností z uměleckého světa i sportu, vědci a
vynálezy, výrobky a gastronomie. Vše bylo
proloženo 4 krátkými tematickými videi se
zajímavostmi a aktualitami.
Náhoda tomu
chtěla,
že
v tento den
jsme dostali i
stromy a keře
od
spolku
KLEN,
které
jsme
společnými
silami zasadili
na
školním
pozemku. Byly mezi nimi i dvě jabloně, proto
druhým hmatatelným prvkem ztvárňujícím
stovku bylo 100 jablek, na posilněnou pro
každého. Myslím, že jsme – ač stoleté, přec
mladé dámě s jménem republika – popřáli

Onu všude přítomnou stovku si tak mohli „zažít a důstojným a aktivním způsobem a zároveň jsme
prožít“ všichni žáci. Za doprovodu kytary (Mgr. si „oslavu“ užili.
Renata Valenová a Mgr. Jana Klvačová) a klavíru/
Mgr. Martina Bečková
akordeonu (Jan Jiroušek) zazněly písně z jihu
Exkurze u hasičů
Čech, Chodska, z Polabí i Povltaví, ze středních i
východních Čech, písně moravské, slovácké i Ve dnech 3. 10. a 9. 10. 2018 navštívili postupně
slovenské. Ranní zpívání se zalíbilo natolik, že
bude v následujících měsících chybět. (Máme o
čem přemýšlet.)
V průběhu 3. a 4. říjnového týdne začala paní
učitelka Emílie Zborníková a paní asistentka
Petra Hrubá připravovat druhý narozeninový
dárek. Byl jím strom – ne obyčejný, ale
symbolický, tedy „LÍPA“. Kmen vznikl umem
malířským zmíněné paní asistentky, na koruně se
podíleli všichni žáci školy a učitelé. Do olistění se
zapojili i někteří rodiče, vytvořili listy doma se
svými dětmi. Techniky a velikosti různorodé,
jedinou podmínku byl srdčitý tvar. Paní učitelka
Zborníková pak všechny listy naaranžovala a
vytvořila jedinečnou korunu. LÍPA zdobí první
patro školy při vstupu do pracovny AVT, která je
zároveň místností kulturní. Cestou do 1. patra
byla také tematicky využita nástěnka. Fotografie
všech prezidentů s podrobnostmi a daty na ní
připravilo vedení školy.
V pátek 26. října proběhl PROJEKTOVÝ DEN,
který jsme celý věnovali tomuto tématu
a který byl završením jednotlivých
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žáci prvního i druhého
stupně Základní školy
Kraslice,
příspěvková
organizace, ul. Opletalova
1121 stanici profesionálních hasičů v našem
městě. Žáci měli možnost prohlédnout si
hasičskou techniku a zázemí služebny, zopakovali
si zásady bezpečného chování za mimořádných
událostí a dozvěděli se mnoho zajímavého o
práci Hasičského záchranného sboru. Chtěla
bych touto cestou poděkovat veliteli stanice
panu Mgr. Petrovi Hamouzovi za spolupráci a
všem hasičům za vstřícnost.
Emilie Zborníková

Podzimní beseda v knihovně
Dne 17. září navštívili žáci speciálních tříd
Základní školy Kraslice, ul. Opletalova,
příspěvková organizace Městskou knihovnu
v Kraslicích. Paní knihovnice Marta Maštalířová si
pro děti připravila krásnou besedu na téma
„Podzim“. Nejprve si s dětmi povídala o ročním
období a jeho charakteristikách, ukázala jim
pěkné knížky, které se k tématu vztahovaly a
závěrem děti malovaly svou vlastní představu
podzimu. Jako milou pozornost si z knihovny
odnesly záložky do knížek.
Velice děkujeme paní Martě Maštalířové za
vstřícnost a pohodové dopoledne.
Emilie Zborníková

