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Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel a opět vás
oslovuji v adventním čase, v čase blížících se
Vánoc. A tak mi dovolte malé zamyšlení.
Vánoce jsou tradičním svátkem, který
uznává nejen křesťanská Evropa, ale i celý
křesťanský svět. Vánoce jsou pro většinu z
nás jedním z typických symbolů ušlechtilých
hodnot naší evropské kultury. Jsou odrazem
našeho vnímání světa. V dnešní době
bychom proto měli více než kdy jindy
vnímat tento hodnotový symbol, a to tím
intenzívněji, čím silněji a mohutněji se
projevují snahy o jeho erozi. Zdá se, že naše
evropská civilizace se ocitla na významné
křižovatce dějin a prožívá časy, kdy nejde o
nic menšího než o to, jakým směrem se
bude její další cesta ubírat. Jde o to, zda
bude naše evropanství i nadále stát na
pevných principech a zásadách, na nichž
rostlo nebo se rozmělní do beztvaré a
poddajné šedivé hmoty.
Pro mnoho z nás jsou dnešní Vánoce
především hektickým obdobím shánění,
utrácení a nervozity. Ale pojďme přitom
nezapomenout na jejich skutečné poslání,
kterým je pokoj a mír, láska a pokora. A také
radost z nového života. To jsou skutečné
hodnoty našich Vánoc, to jsou hodnoty naší
Evropy, jejíž součástí je i naše krásná zem.
S přáním poklidného Adventu a radostných
Vánoc
Roman Kotilínek, starosta

Vánoční výstava řemesel
Byla to jedna z nejúspěšnějších výstav,
aspoň podle názoru vystavujících. Jistě i
počasí má vliv na účast lidí na
nejrůznějších akcích, ale také vzrůstající
úroveň vystavovaných výrobků láká víc
lidí. Už první den mi hlásily naše
řemeslnice, že se přišlo podívat
podstatně více návštěvníků, než při
minulé výstavě. Drobnosti, které bylo
možno zakoupit jako dárky, velmi rychle
mizely, nakonec jsme doobjednávali
některé výrobky, aby děti nebyly
smutné, že se na ně nedostalo.
Nejkrásnější ale bylo vystoupení žáků
ZUŠ. Velmi hezké nové literární pásmo,
jako vždy výborné výkony malých
muzikantů a tanečníků, to všechno
roztleskalo přeplněný sál Domu kultury.
Nevím, komu mám děkovat víc.
Učitelkám a učitelům za to, že vedou
děti k ruční práci a ke krásným
vystoupením na jevišti, za píli a snahu
dětem, pánům ředitelům všech škol za
to, že jim tuto práci umožnili, všem
vystavujícím
a
předvádějícím
řemeslníkům, ale také všem kamarádům,
kteří pomáhají s organizací. Hlavně
Městu Kraslice s Domem kultury a
Městskými lesy za krásný vstup do
vánočního
období.
MUDr.
Dana
Záhejská

Nový dopravní automobil pro „dobráky“
Městu Kraslice se v měsíci listopadu 2018 podařilo
za přispění Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra – GŘ
HZS ČR zakoupit pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
města Kraslice požární dopravní automobil značky FORD
TRANSIT Kombi L2 350 Trend 2,0 TDCI.
Celková hodnota výše uvedeného automobilu byla 895.400,
- Kč vč. DPH, kdy Karlovarský kraj a Ministerstvo vnitra ČR
přispělo ze svého rozpočtu po 447.700,- Kč vč. DPH. Celková
hodnota dopravního automobilu byla pokryta z obou
příspěvků.
Nový požární dopravní automobil bude sloužit mimo jiné
i pro potřeby města Kraslice při záchranných pracích v době
řešení krizových situací a mimořádných událostí,
ale
i kroužku „Mladý hasič“ při DDM Kraslice, který
dosahuje pod vedením JSDH Kraslice při výchově dětí
a mládeže na úseku požární ochrany v posledních letech
velmi dobrých výsledků.
Za oddělení kanceláře tajemníka, krizové řízení zpracovala
Jiřina Jašová

zdarma

Kraslice –
bezbariérové
komunikace pro pěší
V průběhu minulého a letošního roku byl ve
městě Kraslice realizován projekt „Kraslice –
bezbariérové komunikace pro pěší“
CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000922., který
se skládal ze čtyř staveb. V roce 2017 byly

Městský úřad
informuje
realizovány stavby: „Kraslice – výstavba,
rekonstrukce a statické zabezpečení
chodníku pro pěší ul. Kpt. Jaroše
v Kraslicích“, „Rekonstrukce chodníku ul.
Kpt. Jaroše, k. ú. Kraslice“ a „Kraslice –
rekonstrukce chodníku v ul. Havlíčkova“.
V letošním roce byla realizována stavba
„Prodloužení chodníku pro pěší –
Wolkerova ul., Kraslice“. Cílem celé akce
bylo umožnit občanům města Kraslice
bezpečný pohyb po místních komunikacích.
Akce byla realizována za finanční
spoluúčasti Evropské unie. Celkové náklady
na projekt činily 12 465 292,33 Kč. Město
Kraslice na projekt obdrželo dotaci ve výši
8 948 336, 39 Kč a podílelo se vlastními
finančními prostředky ve výši 3 516 955,94
Kč.

Prodloužení chodníku pro pěší
Wolkerova ulice, Kraslice – Etapa II
V průběhu letošního roku byl ve městě
Kraslice realizován projekt „Prodloužení
chodníku pro pěší Wolkerova ulice, Kraslice
–
Etapa
II.“
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0004812. Cílem
projektu bylo zvýšení bezpečnosti dopravy a
zlepšení bezbariérovosti komunikací pro
pěší. Projektem došlo k rekonstrukci
stávajícího chodníku a k výstavbě chodníku
nového podél silnice III/21046. Akce byla
realizována za finanční spoluúčasti Evropské
unie. Celkové náklady na projekt činily
3 502 415,03
Kč.
Město
Kraslice na
projekt
obdrželo
dotaci ve výši
3 102 966,53
Kč a podílelo
se vlastními
finančními
prostředky
ve
výši
399 448,50
Kč.
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vyrobily. Počasí přálo a tak nic nebránilo
tomu, aby své papírové ocásky provětraly
MŠ U Elektrárny
venku.
Soutěžilo se, zdolávaly se překážky
přeskakováním, házením, prolézáním,
přelézáním, chůzí po laně apod.
DRAKYÁDA 2018
Na konec se draci proletěly , zazpívaly
Koncem října se na zahradě MŠ U novou píseň „Máme draka na provázku“ a
Elektrárny slétlo přes cca 40 papírových zaletěly si rovnou pro spoustu odměn.
dráčků. Děti si je v mateřské škole samy
Kolektiv MŠ U Elektrárny

Gratulujeme

Informace pro občany
Policisté z Karlovarského kraje radí
– Buďte opatrní v předvánočním čase
na své peněženky a cennosti.
S blížícím se vánočním časem stoupá i riziko
kapesních krádeží. Buďte obezřetní, abyste
se nestali obětí krádeže. Své věci mějte, pod
neustálým dohledem, neboť zkušenému
kapsáři postačí jen okamžik k tomu, aby
Vám odcizil peníze, doklady či cennosti, ale
třeba i celou kabelku. Z tohoto důvodu je
dobré nosit finanční hotovost odděleně od
dokladů a platební karty.
Při nakupování vánočních dárků mějte své
kabelky či batohy pod neustálým dohledem.
Svá příruční zavazadla nepokládejte ani na

Potravinová banka děkuje městu
Kraslice za podporu
Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
děkuje městu Kraslice za finanční podporu
ve výši 30 000 Kč, kterou využívá na
činnost letošním roce. Díky příspěvku se
může nezisková organizace věnovat svému
poslání, čímž je boj proti hladu a proti

nákupní vozíky a mějte je vždy řádně
uzavřená. Nepodceňujte ani moment, kdy
ukládáte nákup do vozidla. Peněženku či
kabelku mějte vždy pod dohledem.
Také na vánočních trzích buďte opatrní.
Kapsáři využívají místa, kde se pohybuje
větší množství lidí a Vaše nepozornost jim
nahrává k tomu, aby Vás okradli. To, že Vám
chybí peněženka či mobil můžete zjistit, až
ve chvíli, kdy budete chtít odcizenou věc
použít. V tlačenici věnujte pozornost svým
kapsám a peněženku s penězi i mobilní
telefon ukládejte do vnitřních kapes, např.
bundy či kabátu. Nenoste peníze a další
cennosti např. v batohu na zádech, kam
nevidíte. Dávejte také pozor na ty osoby,
které mají přes ruku hozenou bundu či
kabát nebo drží v ruce klobouk. Zloději
tento trik rádi používají, aby zakryli svůj
úmysl krást před zraky okolí.

Obezřetní však buďte i
při placení nebo výběru
z bankomatu, zejména
při zadávání PINu se podívejte, zda Vás
někdo nesleduje. PIN nikdy nenoste
dohromady s platební kartou!
Kapesní zloději v mnohých případech
nepracují sami, ale prostřednictvím
organizovaných skupin. Tyto skupiny mohly
přijet páchat svá protiprávní jednání
z různých koutů republiky ba dokonce ze
zahraničí. To jak k okradení dojde, mají
pachatelé domluveno mnohdy dlouho před
tím, než si svou oběť vůbec vytipují.
V případě, že se stanete obětí protiprávního
jednání, bezodkladně se obraťte na nejbližší
policejní služebnu.
Krajské ředitelství policie Karlovarského
kraje,
nprap. Kateřina Krejčí

plýtvání potravinami. A co zajímavého se
aktuálně v potravinové bance děje?
„Máme za sebou Národní potravinovou
sbírku, díky které se v Karlovarském kraji
podařilo nashromáždit 9,5 tuny potravin a
drogerie. S výsledkem sbírky jsme spokojeni.
Lidé většinou darovali potraviny, které které
nám již delší dobu scházely. Například
mléka, oleje, těstoviny, konzervy nebo

polévky. Radost mám také z toho, že
v jednom karlovarském hypermarketu se
vybraly dvě tuny potravin, což je rekord,“
uvedl Milan Hloušek, ředitel Potravinové
banky Karlovarského kraje z.s.
Vzhledem k tomu, že od ledna 2018 platí
pro prodejny potravin s prodejní plochou
nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet
neprodejné potraviny charitativním a
neziskovým organizacím, narůstá objem
těchto potravin, které naše potravinová
banka přijímá a dále rozděluje. „Od ledna
do září 2018 jsme mezi naše odběratele
distribuovali celkem 58 tun potravinové a
materiální pomoci. Přitom za celý rok 2017
to bylo 31 tun. Potvrzuje se tedy
předpoklad, že množství přerozdělované
pomoci bude narůstat,“ dodal Hloušek.

Nově je potravinová banka zařazena také do
poplachového
plánu
Hasičského
záchranného sboru Karlovarského kraje, kdy
je připravena pomoci v oblasti zabezpečení
nouzového stravování pro obyvatelstvo
postižené mimořádnou událostí.
Provoz potravinové banky je financován
z dotačního programu Ministerstva
zemědělství. Peníze na činnost a vybavení
získává organizace také od dalších měst
z našeho kraje. Letos se potravinová banka
dočkala podpory ze strany Karlovarského
kraje, města Chodova, Karlových Varů a
Chebu. V minulosti finančně pomohl také
Ostrov, Rotava nebo město Aš.
Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s.
založily v roce 2015 dobročinné organizace
s dlouholetou působností v našem regionu –
Farní charity, Armáda spásy a Pomoc
v nouzi, o.p.s.
Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky
Karlovarského kraje z.s.
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JAK ZÍSKAT
MLADÉ LÉKAŘE
NA „VENKOV.“
Nejenom Kraslice hledají odpověď na
otázku, jak získat mladé lékaře.
V příštích deseti letech se celá řada
praktikujících lékařů v Kraslicích dostane do
věku, kdy za ně bude nutné získat náhradu.
S laskavým svolením Hospodářských novin
si dovolím citovat z článku Markéty
Šrajbrové ze dne 2. 11. 2018, který se týká
průzkumu, který provedl spolek Mladí
praktici a pracovní skupina venkovského
lékařství České lékařské společnosti.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že lákat
mladé praktické lékaře na venkov jen penězi
zřejmě nestačí. Víc než dotace by je
přesvědčilo, kdyby měli jistotu, že tam
dobrou práci najde i jejich partner. Práce
pro partnera by zvýšila motivaci odejít na
venkov u 77 % dotázaných, jednorázová
dotace od ministerstva zdravotnictví by
pomohla přesvědčit 57 procent z nich, byt
od obce pak 63 procent. Dotazník vyplnilo
200 mladých praktiků před atestací.
Předsedkyně spolku Mladých praktiků a
spoluautorka
dotazníkového
šetření
Markéta Pfeiferová může přispět vlastní
zkušeností. Z Prahy se vrátila do rodné obce
na Plzeňsku. „Bylo složité zajistit, aby tu můj
manžel, také vysokoškolák, ale nelékař, měl
podmínky pro svou kvalifikovanou práci.“
Obce by se podle ní neměly zastavit u
příspěvků na nájem nebo na rekonstrukci

ZŠ Kraslice
Opletalova
Listopadové tvoření
V listopadu se žáci v naší škole více než
v jiných měsících školního roku věnují při Pv
a Vv tvorbě nejrůznějších dekorací, dárků a
přání spojených s posledním měsícem roku,
ať v podobě příprav na výstavu, příchodu
zimy, začínajícího adventu nebo Vánoc
samotných.
Při pravidelných návštěvách keramické dílny
byla tvorba zaměřena na ztvárnění
posledních podzimních motivů a na vánoční
dárky. Vznikly obrázkové dekorace s motivy
listů, ježků či sov nebo jednoduché stolní
svícny. Ve třídách jsme se zaměřili na
sjednocení a jednoduchost pojetí koncepce
tradiční výstavy v DK. Menší žáci překládali,
stříhali, tiskali, malovali, lepili a zdobili, starší
vystřihovali, skládali a sestavovali jednotlivé
části a ti nejstarší se věnovali ohýbání a
tvarování dřevěných částí a lepení detailů.
Práce náročná na trpělivost nejen učitelů,
ale žáků samotných, aby krůček po krůčku
přispěli ke vzniku celku, který vyvolal tolik
rozporuplných reakcí. Nenechali si tím zkazit
radost z výsledku a s chutí pokračovali
v tvoření, tentokrát již adventním. Např.
v jedné třídě vznikly ve skupinkách malé
adventní svícny, které tvoří jeden celek. Od
paní učitelky a asistentky ze speciální třídy
vzešel i námět na jednotnou okenní výzdobu
školy, na které se také podíleli žáci. Obě
opět vsadily na originalitu a nápaditost
s jednoduchostí provedení. Výsledný efekt je
k neuvěření. Přijďte se podívat.
Mgr. Martina Bečková
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ordinace, musí vytvářet lepší podmínky pro
život. Pozitivní zprávou podle autorů
průzkumu je, že jen 37 procent dotázaných
uvedlo, že práci na venkově vůbec
nezvažuje.
Lékaři chybí zejména v nemocnicích, ale i
jinde a Karlovarský kraj si toho je vědom.
Cituji z materiálu Karlovarského kraje:
„Karlovarský kraj se potýká s nedostatkem
lékařů, a to zejména v oblasti primární
péče. Věkový průměr lékařů poskytujících
zdravotní péči v oborech všeobecné
praktické lékařství a praktické lékařství pro
děti a dorost/pediatrie dosahuje v našem
kraji hranice cca 60 let. Protože na území
Karlovarského kraje není dostatek nových
lékařů, kteří by se chtěli vzdělávat a dále
působit v oborech všeobecné praktické
lékařství či praktické lékařství pro děti a
dorost/pediatrie, bez dalších koncepčních
kroků reálně hrozí, že v nadcházejících
letech nebude tato péče, zejména
v menších městech a odlehlých částech
našeho regionu, zajištěna.“
Konkrétní pobídky Karlovarského kraje
směřují do podpory vybavení ordinací
informačními technologiemi, příspěvky jdou
také na podporu specializačního vzdělávání.
Pokud mladý lékař zůstane pracovat ve
zdravotnickém zařízení Karlovarského kraje
5 let, může získat 400 tisíc korun.
Z průzkumu Mladých praktiků a pracovní
skupiny venkovského lékařství České
lékařské společnosti vyplývá, že peníze pro
mladé lékaře rozhodně nejsou všechno.

Napsali jste nám
Práce pro partnera, kvalitní škola a kvalitní
učitelé pro děti, možnost získání bydlení tyto hodnoty získaly přednost před
financemi. To je signál, který varuje před
představou, že všechny problémy jsou
řešitelné pouhým nasypáním peněz.
V posledních letech je obor všeobecného
lékařství populární, roční počty atestujících
praktiků se pohybují okolo dvouset. Před
deseti lety přitom šlo jen o osmdesát lidí.
Venkov ale zatím personální zlepšení
nepocítil. Výsledky šetření naznačují proč.
„Určitě stojí za úvahu, zda to není nějaký
indikátor kvality života na venkově a jestli
není potřeba řešit tuto problematiku na
celospolečenské úrovni“, podotkl Předseda
pracovní skupiny a praktik z horské vsi
Hošťálková na Vsetínsku MUDr. David
Halata s tím, že práci pro partnera a dobrou
školu těžko zařídí odborná společnost či
ministr zdravotnictví.
V Kraslicích musíme začít se zajištěním
vhodných bytů pro lékaře, kteří projeví
zájem o výkon svého povolaní právě
v našem městě. Dobré školy si troufám
tvrdit, máme, ovšem i těmto školám by
určitě pomohla při hledání nových učitelů
možnost nabídky slušného bytu.
Otakar Mika

Petr Sýkora: Mezi obyvateli města
Kraslice najdeme téměř padesát
Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává
každý, kdo přispívá nadaci
Dobrý
anděl
a
prostřednictvím
pravidelných
finančních
příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc. Díky
těmto darům pak mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice, doplatky
léků,
speciální
stravu,
zdravotnické
pomůcky, rehabilitace a další potřebné
terapie.
Dobří andělé pomáhají i v Kraslicích
„Celkově již dárci pomohli více než 6 000
rodin. Z Kraslic pochází čtyři a dárců,
Dobrých andělů, ve vašem městě najdeme
téměř padesát. Děkujeme všem, kteří se
rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý
den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a
dokáže vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje
čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává potřebným rodinám do
posledního haléře, protože je její provoz
hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory a
dalších filantropů. Navíc získává každý dárce,
který se zaregistruje na www.dobryandel.cz,
i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým pomáhá.
Aktuálně nadace každý měsíc přijme asi 85
nových žádostí o pomoc a celkem odesílá
příspěvky více než třem tisícům rodin.

Vzpomínka na Herbfstest Rotava
I když kalendář hlásá, že by měla přijít zima,
období chladu, plískanic a ledových květů na
oknech, meteorologové jsou zatím v klidu. Ale
proč se ještě na chvilku nezastavit a ohlédnout
se proti proudu času, ještě chvilku v sobě držet
teplý pocit všech těch barevných palet přírody,
kterými nás tak často a ráda překvapuje? Díky
přízni počasí bylo vše tohle možné zažít na
letošním svátku podzimu, který uspořádal Spolek
Němců a přátel německé kultury, organizace
Kraslice. Sponzory setkání byly Spolkové
ministerstvo vnitra Berlín, Karlovarský kraj –
odbor kultury a Česko-německý fond
budoucnosti.
Mnozí se mohou podivovat, že podzimní slavnost
se tentokrát konala ve Slovanském domě
v Rotavě. Je to skutečně s podivem, ale po
mnoha letech dobré spolupráce s Městem
Kraslice a Městskou knihovnou tamtéž se v plné
míře promítla byrokracie a bezmyšlenkovitý
úřední šiml. Opakovaná jednání byla neúspěšná,
s argumenty jen těžko pochopitelnými. Naše
základní organizace využívala prostor KD Kraslice
od svého založení, tj. od roku 1969, několikrát
ročně, se snahou udržovat tradice a kulturní
dědictví obou národů. Akcí se zúčastňovalo
mimo členů (v současné době přes 150) i
množství hostů nejen z ČR, ale i z Německa,
významní čestní hosté, mnozí pak mají dodnes
ke Kraslicím úzký vztah.
Postupem let se možnosti využívání sálu
postupně zhoršovaly, konečným problémem se
stala smlouva se stávajícím majitelem a
výhradami k poskytování občerstvení v sále DK.
Tato skutečnost je pro spolek rozhodující

Městská knihovna
Halloween v kraslické knihovně
Žáci 3. A z 2. ZŠ Dukelská v Kraslicích si přišli užít
část svého halloweenského večera do Městské
knihovny. Součástí strašidelné besedy bylo
povídání o tradičních zvycích
- Dušičky a
Halloween. Děti měly za úkol ve skupinkách
poskládat kostlivce nebo připít si čarodějným
lektvarem s trochou pavoučího koření. V setmělé
knihovně se skoro každý trochu bál a děti i
dospělí si to náramně užili. Marta Maštalířová

v návaznosti na poskytované dotace. Vzhledem
k tomu, že argumenty zástupců provozovatele
KD byly nesmyslné a nepochopitelné, bez snahy
poskytnout alespoň výjimku na jednu až dvě
akce ročně, byla naše organizace nucena
v letošním roce zrušit rezervaci sálu v Kraslicích a
obrátit se se žádostí o pomoc jinde.
Tak tedy 16. listopadu se uskutečnila podzimní
slavnost v Rotavě, nic nebránilo programu
svátečního odpoledne. Z úst předsedy spolku,
pana Dr. Rojíka, zaznělo přivítání čestných hostů,
za rotavský městský úřad se zúčastnil starosta
pan ing. Červenka spolu s paní Mgr.
Červenkovou, členkou místního zastupitelstva.
Dále předseda spolku přivítal přátele z Německa,
Čech, z blízka i daleka. Jednání pozdravil i pater
Peter Fořt, který je rovněž členem spolku. Po
úvodní vzpomínce na válečné události 1. i 2.
světové války a stoleté výročí, které v letošním
roce oslavujeme, požehnal celému průběhu
slavnostního večera a zúčastněným v sále.
Bohatý kulturní program začal vystoupením
zástupců ZUŠ Kraslice, pana Stůje a paní
Vetenglové, následovala dvě rozmarná taneční

12. listopadu 2018 se konala v Městské knihovně
beseda s pí. Radmilou Karafiátovou na téma: Vliv
psychiky na lidské zdraví. Přednáška se týkala
takových témat jako skutečné příčiny nemocí,
odbourávání psychických bloků z podvědomí,
vyvážená strava a její vliv na náš organismus.
Přednášku pí. Karafiátové, která pracuje ve
společnosti Natur apatyka s. r. o., si přišlo do
knihovny poslechnout 15 návštěvníků. Po besedě
následovaly dotazy a lidé se mohli dozvědět
spoustu zajímavých informací.
Marta Maštalířová

Vernisáž výstavy obrazů „Láska a
přátelství“

V pátek 2. listopadu v 17.00 hodin byla zahájena
výstava obrazů pí. Prýmkové. Obrazy jsou
malovány technikami olej, pastel, akryl a dry
brush. Výstava je prodejní. V přízemí Městské
knihovny si ji můžete prohlédnout do konce
listopadu.
Marta Maštalířová

Podzimní knihovnická dílna

Beseda s paní Radmilou
Karafiátovou

8. listopadu 2018 se konala další dílnička,
tentokrát na téma vyrábění z přírodních
materiálů. Děti měly k dispozici různé druhy listí,
podzimních plodů, keřů, ale také suchých rostlin,
které se na podzim v přírodě najdou. Do
vlastnoručně vyrobeného kartonového košíčku
aranžovaly podzimní dekoraci. Všem se to krásně
podařilo a odnášely si domů pěknou památku.
Dílničky se zúčastnilo 9 dětí a 3 maminky.
Marta Maštalířová

vystoupení
malých
tanečnic paní Rokové.
Pěvecký sbor Chorea
Nova z Nové Role za
vedení sbormistryně P. Petříkové se prezentoval
lidovými písněmi. Hrou na citeru a zpěvem
egerlandských a krušnohorských písní z tvorby A.
Günthera se představil pan Richard Šulko se
synem Vojtěchem. V sále jsme opakovaně mohli
přivítat vnuka krušnohorského písničkáře a
básníka Antona Günthera, pana A. G. Lehmanna
z Klingenthalu. Slavnostní atmosféru podtrhl
orchestr foukacích harmonik Uhu z Klingenthalu
pod vedením pana Jürgena Justa. Obdivuhodná
je skutečnost, že členové tohoto orchestru jsou
většinou senioři z místního Sdružení. Z okolí
Marktredwitz přijal pozvání bavič a harmonikář
Peter Rubner, původem ze Skalné. Vystoupení
bylo znásobeno radostí ze setkání s bývalou
učitelkou paní Sieglinde Techauer, která je
v současnosti předsedkyní Kulturverbandu
Skalná. Interpretace německých i českých
písniček byla až dojemná a zcela rozproudila
náladu a rozjasnila tváře v sále.
Je nutno konstatovat, že byla navozena
příjemná sváteční atmosféra, ale bez
některých lidí, kteří nejsou zcela vidět, by celá
akce nebyla úplná. Ke spokojenosti přispěl celý
tým organizátorů v čele s paní Šimánkovou, o
dobré jídlo a pití se tradičně vzorně postaral
pan ing. Štícha se synem a hosteskami.
V tomto duchu se také neslo poděkování za
celou přípravu, úklid a nazdobení sálu. Setkání
přátel vždy potěší, společně prožitý čas zahřeje
ve vzpomínkách a naladí k tomu, abychom se
radovali z každé takto strávené chvíle.
J. Volfová

Ze života křesťanů
„Toto je ten Boží skutek – abyste věřili
v toho, kterého on poslal.“ (Ježíš)
Zástupy lidí, kteří vyhledávali Ježíše v době
jeho služby v Galileji, pochopily, že jeho
nadpřirozené skutky a učení se nemohly
stát nikomu, kdo by nebyl ve spojení s živým
Bohem. Tito lidé si byli vědomi věčného
odsouzení pro každého, kdo nežil v Boží vůli,
jinými slovy, kdo nepřijal Boží principy
stanovené samotným Bohem Otcem pro
každého člověka. Toužili naplnit Boží vůli,
aby splnili vše, co jim dávalo naději dojít i po
fyzické smrti do nadpřirozeného Božího
Království. Proto jejich dotazy k Ježíšovi jako
k učiteli byly často vysloveny s obavami a s
bázní, než z pouhé zvědavosti. „Co máme
dělat, abychom konali Boží skutky?“, ptali se
ho. A Ježíš jim odpovídal vždy tak, aby
pochopili jedinou možnou cestu k záchraně,
ke spasení, která je možná pro každého
člověka I DNES !!

A tak se i my, křesťané z Kraslic, ve
dnech připomínání si narozenin Ježíše,
přimlouváme v modlitbách, aby ten
NEJKRÁSNĚJŠÍ DAR, který dal Bůh
lidem na zemi, JEŽÍŠE KRISTA, přijali
všichni lidé, kteří tak ještě neučinili.
Přejeme radostné a pokojné
VÁNOCE !!!
Za křesťany v Kraslicích František Hanzlíček.
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Letošní Dušičky
Nikdy jsem na hřbitovech
nebyl sám! Vždy se někdo
se mnou za naše milé zesnulé modlil! Tím spíše,
že jsem všude zdůrazňoval důležitost tří církví!
Nejedná se o pravoslavnou, evangelickou či
katolickou! První církví je ta vítězná - nebeská
(všichni svatí); druhou je církev putující, bojující
(to jsme my, kteří jsme na cestě k nebeskému
cíli, kdy bojujeme s nemocemi, zlem či
nepochopením a vášněmi). Tyto dvě církve se
SPOLU přimlouvají za tu církev třetí: očišťující se,
čekající před nebeskou bránou! Není nás málo,
co přejeme našim věrným zemřelým účast
nebeské radosti po útrapách tohoto pozemského
života. Jak říká Písmo: Ať si odpočinou od svých
lopot“.
„Když někdo NECHCE, tak je to horší, než když
NEMUSÍ!“
Tak tenhle výrok jsem zaslechl v rozhovoru před
kraslickým kostelem. To se mi líbilo; až v době
kolem dušiček mi došlo, jak je to pravdivé i v této
naší situaci kolem opravy hrobu RD Feixe. Po
aktuální připomínce, která se týkala stavu hrobu
+ p. děkana na hřbitově, jsem promluvil s p.
Šebestou. Ten mi slíbil, že kamenické práce rád
provede. U kostela v Rotavě je místo se třemi
kameny, kam by se hodily plazivé túje z hrobu p.
děkana (na jejich místo by přišly bílé kamínky pro
lehčí údržbu hrobu). Stále se NIC nedělo. Urgoval
jsem - nic. Pak jsem ale přišel na to, proč tomu
tak bylo! U kostela vodáci vykopali hlubokou díru
do země (byl narušen původní vodovod pro dolní
Rotavu a zde „našli“ přípojku, takže lidé v této
oblasti nebyli bez vody a mohli až do listopadu
být v klidu). Zemina byla nahrnuta na kameny i
na okolí, kde měly být ony túje z hrobu p.
děkana. Jinými slovy: kdyby vše šlo dle našich
plánů, tak túje vzaly za své. Nevidíte starostlivé
oko našeho Pána a Boha? On to věděl; v příštím
roce se vše v klidu uskuteční i k jeho slávě!
K větě o nechtění a „nemusení“: já chtěl nechat
opravit hrob, musel jsem ale ustoupit vyšší vůli.
Věřím, že příští rok bude vše v pořádku. Díky
Pánu!

Pozvání do Neutrablingu
Tak jako vloni jsme opět pozváni v sobotu
1.12.2018 do naší partnerské farnosti. Vše je
spojeno s perníčky, které tam přivezeme. Tamní
dobrovolníci a naši přátelé je nabízí na vánočním
trhu po celou adventní dobu. Je to od nich hezké,
že výnos nám předávají a ten nám pomáhá při
zajišťování farní budovy ve Stříbrné (Fcha). Patří
jim za to velký dík. Abyste věděli, že i zajištění
těchto perníčků něco stojí: dobrý vztah s církevní
školou v Plzni (dříve ve Spáleném Poříčí; tento
kontakt máme díky Evě Němečkové) je již letitý;
dále je nutné perníčky z Plzně dovézt (to je v mé
režii); pak vše dopravit do Neutraublingu (a
k tomu se právě hodí naše návštěva a tím i
udržování vzájemných kontaktů). Vše stojí čas,
který je čím dál tím vzácnější! Věřím, že nás 20
pojede!

Pořad naší cesty:
Odjezd v dopoledních hodinách, společný oběd,
bohoslužba v Seniorenheim (je zde paní Heidi
Schmidt), vánoční trh. Chtěl bych do té doby
vyhotovit „nástěnku“ s fotkami interiéru našeho
olovského kostela. Letos je hotova nová el.
instalace, během listopadu byl dokončen i nový
funkční hromosvod. Pohled je to tristní! Proč
tohle vše? Protože oni tam mají kostel zasvěcený
témuž patronovi: svatému Michaelu archanděli.
Je mocným ochráncem a pomocníkem v boji se
zlem i s padlými anděly v čele s Odpůrcem –
Satanem! Požádáme p. děkana (vikáře) P. Josefa
o modlitbu a přímluvu pro zdárnou opravu naší
svatyně. Příští rok by měl přijít na řadu kazetový
strop! V dalších letech výmalba interiéru, opravy
inventáře a podlahy v sakristii atd. Pak bychom si
mohli vymodlit společné vysvěcení kostela! Bylo
by
hezké mít naše partnery u toho svátku
a
oplatit jim pohoštěním.
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Dobrý počin
- studenta Filipa Beneše! Ozval se v minulých
dnech s myšlenkou, jak důstojně uctít padlé za
1. světové války v Kraslicích. Údajně jich bylo více
než 550 jak z Kraslic, tak ze Sklené. Pomník stával
na Severu v Kraslicích a byl odstraněn při
panelové výstavbě tamtéž. Je s podivem, že
takovéto pomníky dodnes stojí např. na hřbitově
v Přebuzi, ve Smolné, v Jindřichovicích či
Mezihorské atd. Proto jsem jako farář přivítal
myšlenku umístit na zeď kraslické farní zahrady
dvě desky s touto připomínkou Č/N. První setkání
se uskutečnilo v neděli 11.11. t.r. u farní zdi.
- Podobným dobrým počinem kéž se stane
možnost zaměstnat na půl úvazku člověka pokud
možno mladšího, který by mi pomohl v kanceláři
či při stavebních akcích. Prosím o modlitbu! Jestli
se celá záležitost povede, sdělím více. Zatím
podávám žádost na BP, které snad spravedlivě
věc posoudí a pomůže. Území naší farnosti je
rozsáhlé, starostí kolem neubývá, naopak!
Předem děkuji! Buď vůle Páně!
- Poděkování: pracovní četě při další úpravě farní
zahrady v Kraslicích; Karlu K. za opravy na faře
v Oloví; všem, co se postarali o zdárné koncerty
v našich kostelích; všem dárcům na opravy.
P. pf

Římskokatolická
farnost
a svobodné ženy, které by se chtěly vdávat. Když
střevíc, který dívka hodí, ukazuje špičkou ke
dveřím, provdá se. Když ne, zůstane na ocet. Na
Slovensku dívky střevícem neházejí, ale
poslouchají, kolikrát jejich čuník zakope na vrata
chlívku. Kolikrát kopne, za tolik let se vdá.
Víte, jak si přivolat na Vánoce štěstí?
■ Na Štědrý den nesmíte prát, plést, žehlit ani
věšet prádlo. Měli byste smůlu.
■ Na Štědrý den také neposílejte nikomu
milostný dopis, do roka byste se rozešli.
■ Na Štědrý den si nic nepůjčujte.
■ Když upečete 25. prosince chléb, přinese vás to
štěstí. A pokud chcete, abyste se
doma měli všichni rádi, na Štědrý den se
namažte medem!

Ať poselství tajemné vánoční noci, poselství
pokoje a lásky naplní váš život nejen o
vánočních svátcích, ale i ve všech dnech nového
roku! Za tím úplně nejobyčejnějším poselstvím
vždycky skrývá Ten, který pro nás vše stvořil,
Vánoce v České republice a na se
který nás tímto životem vede a promlouvá
Slovensku
k nám skrze všechny věci a události, které nás
(tradice, rituály a tipy, jak si přivolat štěstí)
obklopují. Přejeme vám, aby každý den
Vánoce jsou i v dnešní době něčím kouzelným, na následujícího roku byl pro vás dnem, ve kterém i
co se lidé těší. Tyhle svátky v sobě totiž skrývají malé věci budou vypovídat o velké lásce Boží.
kouzlo, které se nedá ničím nahradit. Ani tím
nejchytřejším telefonem či supermoderní televizí.
Které zvyky dodržujeme v České republice, a
které pro změnu na Slovensku? Co jíme na Štědrý
den, na co nezapomínáme a které rituály
milujeme?
Asi to nikoho moc nepřekvapí, ale i Slováci slaví
Vánoce velmi podobně jako my v České republice.
Protože jsou ale více věřící, jejich svátky jsou taky
více křesťansky založené. Snad nejvíce se liší
jejich sváteční štědrovečerní tabule.
V Česku podléhá samotná večeře slavnostní Pořad bohoslužeb, setkání o vánocích a na Nový
etiketě, ke které se váže několik zvyků. Během rok:
večeře by se nemělo vstávat od stolu, podle (doporučujeme sledovat vývěsku u fary a Farní
tradice ten, kdo večeři opustí, do roka zemře. list)
Hospodyně však vstávat může. Na tabuli by měl 24.12. pondělí Půlnoční
být jeden talíř navíc (pro náhodného hosta), pod 16,00 Oloví kaple
jedním talířem by měla být schována rybí šupina 19,45 Horní Nivy kaple
(aby nás neopustily peníze). Česká hostina se pak
21,00 Jindřichovice
obvykle skládá z rybí polévky, kapra a
22,30 Rotava
bramborového salátu. Na stole bývá i vánočka.
Slováci mají sváteční tabuli trochu jinou. Nejí se 24,00 Kraslice - Rybova mše vánoční
rybí polévka, ale kapustica, která je podobná 25.12. úterý Hod Boží vánoční
zelňačce. V některých částech Slovenska se místo 09,00 Bublava
kapustice vaří polévka z hrachu, čočky nebo fazolí 10,30 Stříbrná
– luštěniny totiž byly symbolem hojnosti. Na stole 14,00 Přebuz
bývají opékance, bochánky velikosti ořechů, které 15,00 Krásná Lípa
jsou z kynutého těsta a jedí se se spařeným 17,00 Sněžná (pro kraslické i přátele sv. Jakuba)
mákem. Součástí menu jsou i oplatky s medem a 26.12. středa svátek sv.Štěpána, mučedníka
česnekem a místo vánočky se pečou koláče 08,00 Rotava
(například štědrák, což je kynutý koláč plochého
tvaru zdobený mřížkou s povidly, mákem nebo 09,30 Kraslice
tvarohem) či bábovky. Večer ovšem i Slováci jedí 11,00 Jindřichovice
14,30 Oloví
bramborový salát, kapra nebo jiné ryby.
Tradiční zvyky a rituály – ty máme se Slováky 16,00 Mezihorská, kaple
30.12. neděle Svátek sv. rodiny, zakončení roku
velmi podobné.
Zlaté prasátko – znamená to postit se celý den až 08,00 Rotava
do večera. Pokud vydržíte, prý na stěnách najdete 09,30 Kraslice
odlesk, který bude připomínat prasátko.
11,00 Jindřichovice
Krájení jablíčka – na štědrovečerním stole by 14,30 Oloví
měly být jablka s nožem. Po večeři se jablko 31.12. pondělí zakončení roku
rozkrojí napříč a pokud objevíte jádřinec ve tvaru 09,00 Bublava
hvězdy, budete mít v dalším roce štěstí. Pokud je 10,30 Stříbrná
jádřinec ve tvaru křížku, čekají vás nemoci a
01.01.2019 úterý Slavnost Matky Boží Panny
smůla.
Marie, Nový rok
Šupinka pod talířem – šupinky od kapra se dávají
- pozor změna začátku
pod talíř proto, abyste měli další rok hodně
peněz. Po Vánocích byste si šupinu měli dát do 09,00 Rotava
peněženky a nosit ji s sebou, aby se vás peníze 11,00 Jindřichovice
14,30 Oloví
držely.
Házení střevícem – tento zvyk je hlavně pro dívky 16,00 Kraslice

strašidelnou besedu do knihovny, kde na nás
čekala spousta strašidelných překvapení. Po
návratu jsme se posilnili pizzou, abychom zvládli
stezku odvahy….uáááá…to byla hrůzostrašná
cesta plná divných zvuků. Někteří z nás se raději
této zábavy dobrovolně vzdali. Přeživší si zalezli
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE
do spacáků a pomalu se nechali unášet na vlnách
V úterý 9.10. se konalo ve školní družině bubáckých snů.
sportovní odpoledne . Pro děti jsme připravily
Za 3.A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová
překážkovou dráhu, na které musely probíhat
slalom mezi kužely nebo přeskakovat přes
překážky, důležitá byla i rychlost.
Dále děti prokazovaly svou zručnost a
sportovního ducha na našich nových průlezkách,
na kterých si hrají a zároveň si zvyšují svoji
kondici každý den.
Následující den proběhlo vyhodnocení soutěže,
kde jsme zdůraznili, že není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se !
Všichni dostali sladkou odměnu a vítězové
drobný dárek.
Lenka Michorová, vychovatelka ŠD

ZŠ Dukelská 1122
Kraslice

PING PONG
Každý rok se čtyřčlenná
družstva, dva chlapci a
dvě dívky, z prvního stupně utkají ve stolním
tenise s týmy ostatních škol v našem okrese.
Naše dvě dvojice (J. Pokorný, P. Ďásek a A.
Vetenglová, K. Kričfalušiová) si ověřily, jak
náročné je při jasných prohrách nebo těsném
výsledku udržet chladnou hlavu, nepoddávat se
nervozitě a nevzdávat se předčasně. Během
několika zápasů se rozehrály natolik, že
předvedly v závěru skvělé výkony a při poslední
čtyřhře po dlouho nerozhodném bodování
přesvědčily štěstěnu, že jsou lepší hráči než jejich
protivníci u stolu. Na přední příčky sice
nevystoupaly, ale užily si sportovní dopoledne
jako opravdoví stolní tenisti.
Mgr. Š Kuzebauchová

My máme prima rodiče
Další ročník soutěže Masterchef se vydařil
naprosto „mňamózně“. Díky našim rodičům jsme
zažili krásné odpoledne plné dobrot. Samozřejmě
jsme nezaháleli a vložili do práce mnoho
vlastního úsilí, které chvílemi i zabolelo. Na
výsledných pokrmech si pochutnala porota ve
složení, paní Šimečková, Houdková, Kudličková,
manželé Cvekovi a pan starosta Roman Kotilínek.
Porotě se těžko rozhodovalo, který pokrm byl
Jindřichovice – 4. A ZŠ Kraslice chutnější, protože všechna jídla byla naprosto
skvělá. Nakonec o pořadí rozhodl minimální
Dukelská
rozdíl bodů a byla vyhlášena tři místa. Výherci
Jelikož je dnes 2. listopadu - tzn. den, kdy získali kupóny na nákup v Dráčiku.
vzpomínáme na všechny zesnulé a k tomu letos Za 3.A třídní učitelka Mgr. Alena Muchová
slavíme 100 let od vzniku Československa,
rozhodli jsme se vypravit do Jindřichovic. Jeli
jsme na místo, kde za 1. světové války umřelo
mnoho lidí v tehdejším zajateckém táboře.
Paní A. Polívková nás provedla historií tohoto
místa. Seznámila nás se životem vězňů v době
1915 – 1918.
Uctili jsme jejich památku minutou ticha a
položili k mauzoleu věnec, který jsme vyrobili ve
škole.
Pak jsme jeli na hřbitov, kde je pochováno asi
4000 Srbů, Italů, Černohorců či Rusů. Na tomto
pietním místě jsme se také zastavili, položili
květinu a zapálili svíčku.
Je dobré připomínat si tyto historické události,
aby se již nikdy neopakovaly hrůzy války.
Jsme rádi, že jsme poznali toto zajímavé místo.
U SOUDU
Žáci 4. A a třídní učitelka Mgr. Jana Horvátová Dne 16. 11. 2018 se naše třída 9. A vypravila na
okresní soud do Sokolova. Poté, co jsme prošli
detektorem kovů, jsme se odebrali do soudní
síně. Soudce nás seznámil s případem, při němž
se dvě osoby dopustily trestního činu krádeže.
Výpovědi svědků nás velice překvapily svou
neúctou k soudu. Po vynesení rozsudku jsme se
mohli ptát na otázky týkající se projednaného
případu nebo práce u soudu. Exkurze pro nás
byla velice informativní a potvrdila to, co nás ve
škole učili o dodržování zákona.
Mgr. M. Dubšová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Poprvé jsme se na Vánoční výstavu připravovali
jako školáci. Úkolem nás prvňáků bylo vyrobit
vločky z papíru. Zdálo se, že to nebude těžké,
ovšem stříhat rovně a nic nepřestřihnout, to není
žádná legrace. Spousta vloček skončila v koši, ale
ty pěkné – povedené, ty na výstavě vypadaly
krásně. My jsme se nemohli vynadívat na
spoustu svíčiček, andělíčků, ozdob, hraček,
dobrot… a nakupovali jsme drobná štěstíčka pro
celou rodinu. Snad všichni jsme si koupili
perníček a se sladkým spokojeným úsměvem se
vrátili do školy.
Mgr. Š. Kuzebauchová

Výstava kostiček
23. 11. 2018 se žáci třídy 3.A a 3.B vypravili do
Sokolova na výstavu kostiček Lego. Dozvěděli se
mnoho zajímavostí. Například, že slovo „LEGO“ je
zkratka dvou dánských slov „leg“ (hrát si) a
„godt“ (dobře), tudíž něco ve smyslu "dobře si
hraj!". Dánský zakladatel Ole Kirk Kristiansen razil
toto heslo v roce 1932. Firma je od založení
předávána z otce na syna. Nyní ji vlastní Kield
Kirk Kristiansen.
Po zhlédnutí mnoha ukázek si děti samy mohly
vyzkoušet stavbu z kostiček Lega.
Mgr. L. Botlíková

Halloween ve škole
Jak si nejlépe užít Halloween? No přece společně
s kamarády …. A navíc přes noc ve škole.
Nejdříve se pořádně nalíčit, sbalit nejdůležitější
věci na přespání a hurá do školy. Pro začátek
jsme si vyrobili „halloweenská trička“ a svítilny.
Dobrá nálada nikomu nechyběla, tak nám šla
práce skvěle od ruky. Jakmile jsme byli všichni
barevně
sladěni,
pokračovali
jsme
v
„halloweenském večírku“ dál. Vydali jsme se na
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Pišqworky
Kdo z nás by je neznal?
Oblíbená hra mezi žáky i
studenty. Ti naši,
z prvního ročníku
SŠ, se rozhodli
přijmout výzvu a
zúčastnit
se
turnaje
Mistrovství škol v
piškvorkách.
Oblastní kolo se
konalo za účasti
14 týmů dne 13.
11. 2018 na sokolovském gymnáziu. Pětičlenná
družstva se utkala ve čtyřech skupinách o postup
do play-off. Tento úkol naši zvládli, v play-off je
ale zastavil vítězný tým ze sokolovského
gymnázia. Nevadí, hra byla úžasná a my jsme se i
něco naučili. Věřím, že v příštím roce se utkáme
znovu. Náš tým, Křižáci Kraslice, se neztratil. Za
hru a reprezentaci školy si zaslouží pochvalu
Marie Paarová, Marek Kolář, Kristián Podruh,
Miroslav Kavúr a František Varga. Zaujal by vás
turnaj také? Více na https://www.pisqworky.cz/
Bc. V. Wagner

Veletrh firem
Také v letošním
školním
roce
jsme
byli
pozváni
na
burzu firem do
německého
Plavna.
Již
tradičně je o
tuto akci mezi
našimi
žáky
velký zájem. V
hodinách
německého
jazyka jsme si
procvičili zdvořilostní obraty a mohli jsme vyrazit
do ciziny. Po krátkém přivítání panem Lohrem
jsme se rozdělili do tří skupin a každá skupinka
dostala svou tlumočnici. Role tlumočnice se ujala
také naše žákyně Ilona Sovová a vedla si
skutečně skvěle. Prohlídka burzy mohla začít.
Představitelé firem nám podali informace o jejich
provozech a výrobcích. Odpověděli nám na
spoustu otázek a dvě hodiny utekly skutečně
rychle. Velmi mne potěšila pochvala našich
studentů ze strany německých hostitelů. Ilona
Sovová dostala za reprezentaci naší školy
pochvalu ředitele školy a já jsem byla odměněna
perfektním pocitem, že můžeme být na naše
žáky právem hrdi. Mgr. Monika Bladská

Stolní tenis
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice ve spolupráci s DDM Kraslice
pořádala turnaj ve stolním tenisu žáků prvního
stupně ZŠ. Turnaje se účastnilo sedm týmů (SŠ,
ZŠ a MŠ Havlíčkova Kraslice, ZŠ Dukelská Kraslice,
ZŠ a MŠ Svatava, ZŠ Běžecká Sokolov, ZŠ Nové
Sedlo, ZŠ Královské Poříčí, ZŠ Loket).
Týmy se nejprve utkaly ve dvou základních
skupinách o účast v semifinále. Již v utkáních ve
skupinách předváděli žáci často velice pěkné
výkony. Zajímavý a vyrovnaný byl zejména
souboj ZŠ Havlíčkova a ZŠ Královské Poříčí. Není
náhodou, že tyto dva týmy následně ovládly i
semifinále a ve finále bylo znovu možné sledovat
to nejlepší z umění malých stolních tenistů.
Nakonec musela vyrovnané a dramatické finále
rozhodnout až závěrečná čtyřhra. V té byla lepší
dvojice ze ZŠ Havlíčkova Kraslice a zlaté medaile
tak zůstaly doma. Druzí skončili stolní tenisté z
Královského Poříčí a utkání o třetí místo vyhrál
tým ZŠ Běžecká Sokolov.
Vítězný tým SŠ, ZŠ a MŠ Havlíčkova hrál ve
složení: Vanessa Šíblová, Denisa Stellnerová,
Viktorie Anna Souhradová, Karel Stellner,
Alexander Peteš a Dominik Štork.
Mgr.
J.
8
Kubát

5. A a 5. B v Karlových Varech

SŠ, ZŠ a MŠ
Díky projektu Kreativní partnerství jsme ve
středu 14. 11. 2018 mohli společně vyjet do
Kraslice
Karlových Varů. Nejdříve jsme zhlédli v kině Čas
filmové představení „Planeta Česko“. Film o představením nadšené a moc děkují za
divočině, kterou můžeme najít přímo za prahem netradiční setkání s knihou.
J. Potočná
domu, nás velmi zaujal a inspiroval. Následně
jsme posvačili na kolonádě, kterou jsme si potom
prošli a prohlédli. Nakonec jsme se vrátili
k autobusu a plni dojmů a zážitků odcestovali
zpět domů. V dalších dnech jsme téma z filmu
využili ve školní práci při EPV a určitě se k němu
vrátíme i při práci s umělcem.
Mgr. D. Roková Vázlerová a Mgr. L. Semrádová
Loketská tiskařská dílna
V
rámci
projektu
Kreativní
partnerství
jsme
se
s
našimi
dětmi
byli
podívat
v
tiskařské
dílně v Lokti,
konkrétně
v jejich městské knihovně. Přivítali nás dva velmi
milí lidé, kteří se dětem po celou dobu návštěvy
věnovali. Programem této návštěvy byla výroba
vlastního deníčku (malé knihy). Děti si deníček
samy sešily, jako správní knihaři, což nebyl úkol
zcela jednoduchý. Musím všechny žáky moc
pochválit, jelikož se projevili jako správní ševci a
deníčky se jim moc povedly. Tyto malé knížky
jsme si přivezli do školy a v rámci našeho
projektu do nich budeme ještě tvořit. Také bych
moc poděkovala našemu umělci Lukášovi, který
program vymyslel a s dětmi také pracovat a
tvořil.
Mgr. A. Baníková, 1.B

Odborná exkurze
V
rámci
projektu
Kreativní
partnerství
jsme 21. 11.
2018
uskutečnili
odbornou
exkurzi
pro
žáky 2. a 3.
ročníku SŠ naší školy. Navštívili jsme nejdříve
společnost EUTIT, kde mohli žáci spatřit způsob
odlévání čediče. Dozvěděli se, jak se tato hornina
doluje a ve firmě zpracovává do finálních
výrobků používaných po celém světě pro své
typické vlastnosti. Následně jsme se přesunuli do
železárny v Hrádku u Rokycan, která je součástí
společnosti Z-GROUP hutní skupina. Zde měli žáci
možnost vidět způsob odlévání oceli a její
tepelné zpracování a tváření. Získali přehled o
velké finanční náročnosti takovéto výroby.
Doufám, že jim nabyté poznatky dobře poslouží
v dalším studiu i u pomalu se blížících
závěrečných zkoušek.
Ing.J. Ješátko, F. Donoval

Celé Česko čte dětem

Kreativní partnerství v 7.B
Navštívili jsme další hrad v našem blízkém okolí –
Hartenberg v Hřebenech. Společně jsme si
vyšlápli kopec, kde na nás u brány čekala paní
průvodkyně. Hned nám pověděla příběh o
dobývání hradu husity, který žáky zaujal.
Žáci také dostali pracovní listy, v nichž měli
postupně plnit úkoly a opět hledat rysy
středověku. Paní průvodkyně nám vyšla vstříc a
povídala hlavně o událostech ze středověku
velmi stravitelnou formou. Hrad je ve stálé
rekonstrukci, takže žáci měli možnost na vlastní
oči vidět, jak se opravuje a znovu staví klenba
nebo jak vypadá odkrytá malba, případně
neseskládaná podlaha. Každá skupina měla
k dispozici fotoaparát a náčrtník, kam měli
zachycovat své postřehy. Žáci sice neměli
možnost projít si hrad úplně sami, ale i tak jim to
stačilo, aby byli schopni vyplnit pracovní listy.
Všimnout si, jak se změnila klenba, a
zapamatovat si, kdy byl hrad postaven. Každý
z nich měl říct, co si zapamatoval a druhý měl
zopakovat alespoň jednu věc, kterou řekl ten
před ním. Nakonec jsme docílili vzájemného
naslouchání. Na pracovním listu označovali
charakteristické rysy středověké architektury,
použitý stavební materiál nebo druh klenby,
kterou na hradě viděli. Všichni vědí, kdy byl hrad
postaven, jaké klenby se používaly při stavbě
středověkých hradů, a zjistili, že hrad Hartenberg
byl významným hradem pro naši pohraniční
oblast. Jejich zájem a pozornost dokládají i
bonusové otázky v testu z dějepisu, které většina
žáků zodpověděla správně.
Pro další blok bylo naším úkolem vytvořit formu
pro odlití vánoční ozdoby a návrh mince, kterou
budeme odlévat příště. Žáci pracovali s hlínou,
sádrou, s nožíky a špejlemi, zdobili korálky,
přírodními materiály apod. Každý si dle svého
vytvořil z hlíny mustr, který si různě vyzdobil.
Naučili se rozdělávat sádru, kde bylo potřeba
dostatečné trpělivosti. Při prvotních návrzích byli
žáci velmi zvědavi na výsledek, snažili se,
pracovali pomaleji a soustředěněji. Také jsme
vyhlásili soutěž o nejhezčí návrh mince, přičemž
3 originály, které si žáci tajným hlasováním
vybrali,
se budou
příště
odlévat.
Ozdoby,
které
jsme
vyrobili,
dáme k
dispozici
na

V rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ byla
naplánována další návštěva místní knihovny.
Vybraná kniha pro práci se jmenovala „Tam, kde
žijí divočiny“.
Tentokrát bylo čtení příběhu
doplněné
dramatizací. P. Sebjánová a místní dobrovolníci
sehráli kouzelné představení o Maxovi, který
neposlouchal svou maminku a dostal se mezi
obyvatele divočiny. Stal se jejich králem, ale po
čase zjistil, že se mu stýská a toužil po návratu
domů. Když se vrátil, čekala na něj teplá večeře a
zjištění, že všude je dobře, ale doma nejlépe.
Společně jsme si na závěr s herci zatančili „divoký
tanec – tartas". Děti posléze při rekapitulaci dobročinný prodej během našeho Vánočního
příběhu došly k poznání, že Max se se svým jarmarku.
Mgr. L. Winkelhöferová
zlobením dostal do říše divočiny – snů. Děti byly

Sportovní zprávy
Zhodnocení uplynulého
roku
V roce 2018 se toho v našem
oddíle opět událo celkem dost. Ze
sportovního hlediska byla pro
muže lepší jarní část. V ní po
nepovedeném úvodu měl náš tým sérii osmi
výher v řadě, která nás nakonec vyšvihla na
konečné čtvrté místo tabulky krajské 1.B třídy.
V nové sezoně se nám zatím tolik nedaří. Hodně
omlazenému týmu se nepovedla první polovina
podzimu, kdy jsme se chvíli krčili i na posledním
místě tabulky. Druhá polovina už byla výsledkově
lepší a tak přezimujeme nakonec na desátém

místě se čtrnácti body. Starší žáci měli výsledky
na podzim jako na houpačce. Získali 16 bodů a
obsadili devátou příčku.
Co mě osobně velmi těší je, že se nám po dlouhé
době podařilo vytvořit dva týmy přípravek.
V současné době máme jak starší, tak mladší
přípravku a spoustu dětí i mezi tzv. elévy (ti
úplně nejmenší ještě chodící do školky). Jsou
tréninky, kdy na hřišti trénuje až padesát dětí
najednou. Všem lidem, kteří se u dětí od těch
nejmenších až po žáky pohybují a pomáhají, bych
chtěl velmi poděkovat. Bez nich by to nešlo.
V loňském roce se nám podařilo získávat opět i
dotace. Z programu „Můj klub“ Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy jsme obdrželi
finance, za které se nám podařilo zrealizovat
soustředění mladší přípravky (9.–11.11.) a starší
přípravky (7.–9. 12.). Obě soustředění proběhla
ve sportovní hale ve Skalné a všem se moc líbila.
Také
jsme
nakoupili
z této dotace
tři
sady
dětských
dresů.
Dále
jsme
s
přispěním
Karlovarského
kraje
a
Nadačního
fondu
karlovarského
kraje nakoupili
další
dvě
hliníkové
tréninkové
branky
(tzv.
bezpečné
branky).
Z
programu
„Podpora
údržby
a
obnovy

Kdo byl „Zapomenutý kraslický generál“?
S tímto článkem jsem se nedávno setkal již v magazínu Sokolovsko, nyní i ve
Zpravodaji města Kraslic. Neznám osobně autora článku, pana Jiřího Klůce.
Tvrdí, že informace našel při pátrání ve Vojenském historickém archivu v
Praze. Asi zapomněl, že ještě žijí občané, co si pamatují život v předválečné
republice, Protektorátu i po roce 1945.
Při čtení jeho životopisu mi bylo divné, že František Kouřil, který byl v říjnu
1914 poslán na frontu do Ruska jako kadet, neboť složil maturitu na vyšší
průmyslové škole v Brně, se vrátil v roce 1920 v hodnosti majora. Věk a
zdravotní stav mi nedovolují navštěvovat archivy. Je zde ale internet, který
to umožňuje. Mohu věřit tomu, že v prosinci 1914 padl do zajetí, ale že se o
rok později přihlásil v Murénu do srbské dobrovolnické legie a v roce 1916
do 1. srbské dobrovolnické divize, se nedá dokázat. Internet upozornil, že
nejsou věrohodné doklady o těchto útvarech a že jmenovaná divize
bojovala v Rumunsku. Naprosto nemohu věřit tvrzení, že 1. července
1917 vstoupil vojín Kouřil do řad 1. střeleckého pluku Mistra Jana Husa a
bojoval u Zborova. každý, kdo se zajímá o historii našich legionářů v Rusku
ví, že tato slavná bitva proběhla 1.—2. července 1917 a bojovali tam
příslušníci tehdy již početné „České družiny“. Jak se tam mohl Kouřil
objevit? Mimochodem—název Československé legie vznikl až po válce,
Česká družina se stala základem 1. pluku, který původně měl název Svatého
Václava a jeho přejmenování na Mistra Jana Husa provedl T.G. Masaryk při
své návštěvě Ruska. Stejně tak bych zpochybnil i Kouřilovu účast v bitvě u
Bachmače. Na internetu můžeme najít podrobnou historii našich legií,
obsazení transsibiřské magistrály ... Tam Kouřil údajně velel četě, rotě i
praporu. Toto období až k
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pluků v Levici, Krupině a
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Kroměříži. To jsem si ani
Říjnové číslo vychází 14. prosince 2018 v neověřoval, neboť v historii
nákladu 370 ks, zdarma.
těchto pluků bych určitě jeho

sportovních
zařízení“
Karlovarského kraje jsme
obdrželi
dotaci
na
rekonstrukci záchytné sítě za brankou u řeky
Svatavy. Síť bude z nových hliníkových sloupků a
bude prakticky po celé délce naší hranice
s řekou. Prostor před touto sítí bude posléze
upraven a bude vytvořeno malé tréninkové
hřiště.
Na celoroční činnost a běžnou údržbu jsme získali
finance z grantu Města Kraslice a od našich
stálých sponzorů (Sametex, Kornet, pivovar
Krušnohor), za což mnohokrát děkujeme. Když
jsem u toho děkování, tak velké díky patří našim
výborným fanouškům, kterých na naše domácí
zápasy chodí v průměru více než sto a vytváří
skvělou kulisu. Jsem rád, že nás podporujete, i
když se někdy herně ne příliš daří a věřím, že to
bude i nadále. Dále chci poděkovat rodičům,
členům klubu a všem, kteří se okolo fotbalu
jakkoli pohybují.
Na závěr jsem si nechal to nejdůležitější. Po
mnoha jednáních došlo v našem klubu během
léta k jedné velmi zásadní změně. Náš klub se
rozhodl přenechat veškeré své nemovitosti
městu Kraslice a nyní jsme již v areálu
v dlouhodobé výpůjčce. Tento krok byl
vyústěním jednání s městem Kraslice o
vybudování nového zázemí našeho klubu. To, ve
kterém v současnosti jsme (stavěno v roce 1980
pro spartakiádu jako provizorní řešení) je již
v havarijním stavu. Již minulý rok jsme si jako
klub nechali vypracovat architektonickou studii a
nyní s novým zastupitelstvem města budeme
hledat společně cestu, jak dosáhnout co nejdříve
cíle nás všech, tj. nového a důstojného zázemí
fotbalu v Kraslicích.
S pozdravem sportu zdar a fotbalu zvlášť vám
přeji za Sportovní klub Kraslice-fotbal krásné
prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
nového roku 2019.
Tomáš Procházka, předseda klubu

jméno nenašel. Vždyť
Napsali jste nám
neměl žádné odborné
vojenské vzdělání a až
podle sdělení v článku měl absolvovat v roce 1931 jakýsi kurz pro velitele.
Po povýšení na plukovníka pěchoty převzal velení pluku 33 Doss Alto v
Chebu. Toto sdělení mě zaujalo, neboť v tomto pluku sloužil tchán mé
sestry, podle jehož vzpomínek a fotografií jsme mohl upřesnit historii
Kraslic. Pro jistotu jsem na internetu našel celou historii tohoto pluku i jeho
odloučeného praporu v Sokolově. Jméno Kouřil se tam nevyskytuje. Stejně
tak tomu je s jeho účastí v odboji. 1939 prý vstoupil společně s plukovníkem
Aloisem Liškou v Jičíně do Obrany národa a stal se hlavním organizátorem
odboje na Jičínsku. Jenže plukovník Liška byl na krajském velitelství v Mladé
Boleslavi a v té době již byl v Anglii, kam emigroval, ve spisech o Obraně
národa v Čechách i na Moravě a několika publikacích, kde jsou seznamy
členů, zatčených i popravených, ani v archivu Gestapa—jméno Kouřila
nenajdeme.
Proto nemohu věřit ani povídání o jeho zatčení a věznění v koncentračním
táboře Langestein-Zwieberge v Německu. Tento podtábor Buchenwaldu byl
postaven v dubnu 1944 a vězňové budovali jakýsi podzemní vojenský
objekt. O rok později byli vězňové osvobozeni americkou armádou. O tom
má snímky Fotobanka ČTK. Nikde není zmínka o nějakém pochodu smrti
směrem k Labi, jak píše Jiří Klůc. A jak vysvětlí skutečnost, že 5. dubna 1945
až 15. května 1945 byl Kouřil evidován na Zemském velitelství v Košicích?
Píše, že 11. května se Kouřil hlásil v Rumburku u Národního výboru. V
červnu 1945 byl František Kouřil ustanoven velitelem 6. divize v Brně a
povýšen na brigádního generála. Byl přeložen na ministerstvo národní
obrany do Prahy a velel Ubytovací a stavební správě. V říjnu 1948 byl
povýšen na divisního generála, ale již v červnu 1951 po vyšetřování
degradován a poslán do výslužby. Důvod? Odmítl prý uvolnit ubytovací
prostory pro vznikající klub sovětských důstojníků. Skutečnost byla ale asi
jiná a je utajovaná, neboť nejsou dokumenty vyšetřovací komise,
projednávání a zdůvodnění nevyhovění žádostí rodiny o Kouřilovu
rehabilitaci v létech 1968 a 1990.
Ve vojenském ústředním archivu a Vojenském historickém archivu mají
fond: Kvalifikační listiny vojenských osob—složky jednotlivých důstojníků
(osobní listy). Jsou seřazeny podle abecedy s životopisy, kariérními postupy,
zásluhami a vyznamenáními. Když jsem se dostal k písmenu K a hledal
Kouřila, je uvedeno jen jméno, údaj o narození a úmrtí a nic více. Tak
dopadlo i hledání ve fondu Vojenského ústředního archivu v Olomouci.
Moc by mě tedy zajímalo, odkud čerpal informace Jiří Klůc, který
navrhuje, aby v Kraslicích byla Kouřilovi umístěna pamětní deska.
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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
Ženy rozehrály sezónu výborně. V utkání s TJ Jiskra Aš zvítězily
93:43 (Mačasová 19, Vopičková 18, Svobodová 15, Marešová 11,
Korandová 9, Kurtinová 8, Holubová 7, Lochschmidtová 4,
Nedvědová 2). Na domácí palubovce přivítaly nejprve BaK Plzeň a
zvítězily 69:61 (Svobodová 17, Vopičková 14, Mačasová 14,
Schambergerová 11, Holubová 6, Marešová 4, Korandová 2,
Kurtinová 1), porazily i BK Klatovy 100:48 (Schambergerová 23,
Mačasová 19, Vopičková 14, Marešová 12, Svobodová 8,
Holubová 7, Korandová 6, Kurtinová 5, Nedvědová 4,
Lochschmidtová 2).
Starší minižákyně mix odehrály vyrovnaná utkání s BCM Sokolov a
zvítězily 49:37 a 46:45 (Minaříková 14, Primačová 14, Vajsejtlová
13, Vopičková 11, Elízová 11, Mucha 11, Vetenglová 8, Tišerová 7,
Turanská 6). V utkáních s BK Klatovy prohrály 35:60 a 34:44
(Vopičková 18, Minaříková 12, Elízová 8, Primačová 8, Vajsejtlová
7, Mucha 6, Pasztorová 5, Turanská 4, Vetenglová 1).
Příznivce basketbalu zveme do tělocvičny SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
Havlíčkova 1717 na utkání žen, které vyzvou 15.12.2018 v 16
hodin BK Lokomotiva Karlovy Vary.
P. Poledňáková
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

Čertovský týden
Mikulášská s DDM
v Jindřichovicích

TO JE ŽÁR, TO JE VAR, HIP HIP HURÁ, PEKLU ZDAR!
Tento pokřik nás provázel celým čertovským týdnem. Tvořili jsme,
vyráběli, soutěžili, naučili se nové básničky a říkadla. Čertovská
diskotéka potom zakončila pekelný týden.
Nezapomínáme na příchod Ježíška. Aby nám čas lépe utíkal, plníme
každý den úkol z adventního kalendáře.
M. Némethová

Listopad v MŠ
Ve spolupráci se spolkem
KLEN
proběhlo
sázení
stromků a keřů na školní
zahradě. Naše děti s rodiči
zasadili keříky rakytníku a
jednu lípu. Doufáme, že se to
stane tradicí a dál se budeme
s dětmi a rodiči aktivně
zapojovat a budovat kladný
vztah k přírodě.
Měli jsme v MŠ i divadlo.
Příběh pastelek, který nám
představila paní Dana Pechánková, byl o malém prima klukovi
Krištůfkovi, kterého nebavilo kreslit. Příběh plný písniček a kreslení
zaujal děti, protože se mohly i aktivně zapojit do děje. Pomohly
Krištůfkovi s malováním obrázků a od té doby kreslí rád. Děkujeme
za krásné představení a opět se těšíme na další příběhy.
Celý listopad chodíme do přírody, do lesa, stavíme domečky z
přírodnin a pozorujeme změny, jak se pomalu příroda chystá k
zimnímu spánku.
Proběhla u nás i vánoční dílnička. Maminky s dětmi vyráběly
svícny, zápichy, stromečky, zdobily, lepily, stříhaly. Vyrobily krásné
vánoční svícny a ozdobné předměty. Děti pekly vanilkové rohlíčky,
samozřejmě s pomocí našich šikovných kuchařek, kterým tímto
děkujeme. To i všem rodičům, kteří přišli a pomohli nám ve školce
navodit vánoční atmosféru.
Kolektiv MŠ
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MŠ Boženy Němcové
Podzimní zpracování jablíček
Úroda jablíček
byla
letos
opravdu veliká,
tak jsme se
v naší malé třídě
„ Berušek „
rozhodli upéct
jablečný štrůdl.
S dětmi jsme si
povídaly o ovocných stromech, jak se
takový strom pozná, kdy se sklízí ovoce a co
se dá všechno dělat z ovoce.
Příprava na pečení chvilku trvala, a tak jsme
si opakovali říkadla a básničky o podzimu a
ovoci. Všechny děti pomáhaly a vyzkoušely
si strouhání jablíček, a na to, jak jsou naše
děti ještě malé se nikdo nezranil a byly
opravdu šikovné. Zvládly i natírání
mašlovačkou, a to je opravdu bavilo. Než se
nám štrůdl upekl, přemístili jsme se na
zahradu. V altánku na naší školní zahradě
jsme si pak všichni pochutnávali na
voňavém štrůdlu a věřte nám, byl opravdu
výborný.
Děti a pedagogické pracovnice Zuzka
Kolkopová a Míša Šrailová

kličkovaly mezi překážkami. Při dokreslování
kopečků si děti procvičily grafomotoriku.
Vyvrcholením
bylo
vyrábění
„Bramboráčků“. Z připravených různě
velikých brambor a z kořenové zeleniny
vznikaly opravdu krásná díla. Vše bylo
podtrženo výborným jídlem, které naše paní
kuchařky připravily z brambor. Po krásném
adventním období se opět setkáme v lednu
na tradičním německo – českém bobování.
Tato akce se konala s finanční podporou
Česko-německého fondu budoucnosti.
Kolektiv MŠ Barvička

Beseda s dentálni hygienistkou

MŠ Barvička

V rámci akcí, které připravil MAP SOKRA nás
navštívila přímo v mateřské škole dentální
hygienistka. V úvodu si děti vyslechly
pohádku o drakovi, který si zuby nečistil a
pak měl velký problém. Děti mu ochotně
poradily, co by měl jíst, aby se mu zuby
nekazily. Využily k tomu připravený
obrázkový materiál. Samozřejmě draka
upozornily, jakým potravinám by se měl
vyhýbat. Následovala praktická část, kde si
děti vyzkoušely techniku správného čištění
zubů na psím maňáskovi. Beseda probíhala
vždy se skupinou maximálně 12 dětí, takže
si všechny děti mohly vyzkoušet správný
postup při čištění zubů. Za svou snahu byly
odměněny omalovánkou a letáčkem, na
kterém je nakreslen správný postup čištění
zubů. Věříme, že teď už kazizuby porazíme!!
Kolektiv MŠ Barvička

Bramboriáda
Naše poslední letošní
setkání s partnerskou
školou Sonnenschein se
uskutečnilo
u
nás
v Barvičce. Bramboriádu zahájila uvítací
píseň v češtině i v němčině. Děti si
vyzkoušely skok přes ohniště tak, jak to
dříve děti na polích dělávaly. Bramborou se
děti trefovaly do nůše, brambory
nakládaly do vozíku a hbitě
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Sportovní klub kuželek Tatran
KRASLICE, z.s. informuje:
V letošním roce 2018 jsme bohužel pro
technické
problémy
drah
nemohly
uspořádat každoroční turnaje v kuželkách
pro veřejnost. Ale dobrá zpráva je, že se
nyní podařilo závadu najít, odstranit a
všechny
4
dráhy
opět
fungují.
Kuželna nadále funguje pro veřejnost, letos
ji využily děti z DDM a ZŠ Havlíčkovy ul.,
pracovníci z MHZ, Denaku (bývalé AMATI),
také kuželnu opět využili na začátku roku
sportovci pro Kuželkovou ligu ROTAVAKA
2018.
Další případní zájemci o pronájem drah se
mohou objednat na kontaktním čísle 605
841 625, pí. Rinkesová.
Děkujeme zástupcům města Kraslice za
finanční podporu.
Alena Rinkesová

