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SRPEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
doba letních prázdnin a dovolených se přehoupla do své druhé
poloviny. Někteří mají už po dovolené, jiní se na dny zaslouženého
odpočinku teprve těší. Ano, letošní léto je tak trochu podivné,
poněvadž se nad ním stále vznáší nepěkný stín koronavirové
pandemie spojené s tu více či méně vážnými obavami.
Obezřetnost se stala průvodcem naší současnosti a ovlivňuje naše
rozhodování kam vyrazit a jestli vůbec.
Nicméně, i přesto, je doba prázdnin a dovolených dobou cestování
a výletů. Jedno, zda delších či kratších nebo domácích či
zahraničních. Jedním z hojně využívaných prázdninových způsobů
cestování je kolejová doprava. Sám jezdím vlakem rád, byť nemilé
události, k nimž na železnici v poslední době došlo, vnášely do
duše malou nervozitu. Sice opravdu malou, ale přece jen tam byla.
V tu chvíli si člověk musí říci, že cestování jinými způsoby také
skrývá jistá rizika. Vlastně život je plný nejrůznějších nástrah.
Vlajkovou lodí naší vnitrostátní železnice je vlak Pendolino, který
není sice tak romantický jako courák šinoucí se malebnou českou
krajinou, ale pro cesty na větší dálky je dobrou volbou. Když jsem
onehdy cestoval právě Pendolinem do Ostravy a zpět, ubíhala
cesta svižně a vcelku komfortně. Problém nastal až v cílové stanici
při návratu – v Chebu, kam vlak dorazil ve večerních hodinách.
Dostat se vlakem až domů do Kraslic se ukázalo být problémem a
nebýt přátel, s nimiž jsem se svezl autem do Sokolova, už bych se
toho dne domů nedostal. První, co mne napadlo, bylo, že jistě
nejsem sám, kdo potřebuje pokračovat dále než do Chebu. A
protože jsem členem Dopravní komise při Hospodářské a sociální
radě Sokolovska, nenechal jsem si tuto osobní zkušenost pro sebe
a podělil se o ni na nejbližším jednání. Následovala jednání
s kompetentními zástupci kraje, ti pak zase jednali se zástupci
ministerstva dopravy a se zástupci Českých drah. Po dlouhých a
složitých vyjednáváních se nakonec podařilo dosáhnout toho, že
zmíněný vlak Pendolino nebude mít konečnou stanici v Chebu, ale
už od září letošního roku budou jeho novou cílovou stanicí Karlovy
Vary se zastávkou v Sokolově. Pravda, má to ještě své drobné vady
na kráse, jako třeba tu, že mezi příjezdem Pendolina do Sokolova a
odjezdem vlaku společnosti GW Train do Kraslic, musí cestující
strávit hodinu čekáním nebo že Pendolino nestaví ve druhém
největším městě Sokolovska, tedy v Chodově, ale přesto je to už
pozitivní posun a věřím, že i tyto vady se ještě podaří dalšími
jednáními odstranit nebo alespoň zmenšit. Veřejná doprava je
především službou veřejnosti, která je navíc v mnoha zemích dnes
chápána jako doprava z ekologického pohledu trvale udržitelná.
Ale abychom ji my, cestující veřejnost, preferovali před dopravou
individuální, musí být nejen cenově přijatelná a výhodnější, ale
musí nabízet mj. také komfort v podobě rychlého a pokud možno
navazujícího spojení. Ano, chápu, že jízdní řád je jakýmsi
kompromisem mezi možnostmi dopravců a přáním cestující
veřejnosti, ale o to větší péče by měla být věnována tvorbě nových
jízdních řádů tak, aby potenciál veřejné dopravy byl využit
opravdu v míře maximální.
Prožít zajímavou cestu po železnici můžete třeba 19. září t.r., kdy
se mezi Sokolovem a Kraslicemi uskuteční nostalgická jízda dvou
parních vlaků, které pak budou k vidění ve stanici Kraslice.
Součástí jízdy protokolárního vlaku bude také doprovodný
program v každé stanici, který se ponese vždy v jednom z téměř
sedmi století, která nás dělí od památného roku 1370, kdy se
Kraslice staly městem.
Hodně krásných zážitků při nejen prázdninových cestách přeje
Roman Kotilínek, starosta

zdarma

města Kraslic

KONCERT PRO AMATI
Spolek přátel města Kraslice s podporou města Kraslice a
Karlovarského kraje ve spolupráci s Městským kulturním centrem
a Základní uměleckou školou Kraslice pořádá „KONCERT PRO
AMATI.“
Situace Amati – Denak je složitá. Firma je v konkursu a konkursní
správce navrhuje Krajskému soudu prodej celého podniku, který
ještě funguje, jako tu nejlepší variantu pro věřitele a také jistě
pro Kraslice. Pan doktor Jiří Vejvoda podpořil iniciativu petice za
zachování
historické sbírky
hudebních
nástrojů
pro
Kraslice. Osobně
přijel do Kraslic,
prohlédl
si
nástroje přímo
v
Amati,
vyslechl
si
informace
o
situaci
firmy,
navštívil radnici,
kde se setkal se
starostou
panem
Romanem
Kotilínkem,
a
udělal si celkový
názor na ten
velký problém,
který
představuje
konkurs Amati –
Denak pro firmu
a
město.
Rozhodují
věřitelé, soudy,
situace na trhu ovlivněná epidemií…
Co můžeme udělat my? Doktor Jiří Vejvoda přichází s myšlenkou
uspořádat koncert pro Amati jako podporu firmy,
jako poděkováním všem, kteří často celý život vyráběli hudební
nástroje, které proslavily Kraslice po celém světě.
Dejme najevo, že nám osud výroby hudebních nástrojů v
Kraslicích není lhostejný. Všichni výrobci hudebních nástrojů
prožívají těžké časy – v Lubech už to vypadá, že je dobojováno.
Hradec Králové se drží a u nás v Kraslicích také ještě naděje žije.
Koncert je také podporou těch nejmenších, kteří v ZUŠ pod
vedením obětavých pedagogů získávají dovednosti ve hře na
hudební nástroje, které jsou někdy větší než sami interpreti.
Koncert je důležitý také pro špičkové umělce, kteří v Kraslicích
vystoupí. Omezení, které pandemie koronaviru přináší, dopadá
na umělce obzvláště těžce. Koncertem, na kterém kromě houslí
Mistra Hudečka zazní symbolicky i dechový nástroj, vstupují
hudebníci do nove kulturní sezóny. Minulá byla pro ně těžká. Její
druhá polovina se prakticky nekonala. A to je vždy problém.
Stroje zastavíte a zase spustíte, ale muzikanti musí hrát. Příprava
koncertu je nesmírně náročná a umělec se jí musí věnovat na sto
procent, vrcholné výkony nejsou zadarmo.
Máme naději, že prožijeme skvělý kulturní zážitek.
Všichni jsou srdečně zváni.
Otakar Mika – místopředseda Spolku přátel města Kraslice
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Městské kulturní centrum
POHÁDKOVÉ LÉTO
Letošní prázdniny jsme v Kraslicích zahájili programem
pro děti Pohádkové léto, které pro nás připravilo
karlovarské Divadlo z bedny. Spolu s panem Pohodou a
Soničkou jsme si užili týden plný zábavy. Zhlédli jsme
celkem pět pohádek, mezi nimiž nechyběly pohádky O
vlkovi a kůzlátkách či O loupežníkovi. Vydali jsme se
rovněž na dobrodružnou cestu, na níž jsme Jiříkovi
pomohli zachránit Zlatovlásku. V rámci programu jsme si
vyzkoušeli i výrobu a navlékání náramků. Společně jsme si
zazpívali a v pátek děti na závěr čekala i sladká odměna.
Bc. Claudie Růtová

Napsali jste nám
Pozvání na výstavu
Letní kino
Po
loňském
úspěchu
proběhl
na
zahradě Domu
kultury další
ročník letního
kina.
Návštěvníci
mohli
v
průběhu
jedenácti dnů
zhlédnout více
jak
dvacet
filmů, které byly určeny dětem i dospělým. Výběr byl
opravdu rozmanitý. Program zahrnoval například
oscarový snímek Tenkrát v Hollywoodu od Quentina
Tarantina, filmovou komedii Poslední aristokratka, či
rodinnou animovanou pohádku Trollové a kouzelný les.
Největší úspěch ovšem zaznamenaly filmy české, a to
zejména dokumentární film V síti, pojednávající o
zneužívání dětí na internetu, a komedie Chlap na
střídačku s Jiřím Langmajerem a Ivanou Chýlkovou. I přes
letošní výkyvy počasí jsme rádi za vaši přízeň a budeme se
těšit opět příští rok.
Bc. Claudie Růtová

Dnes už je to tradice, že o jarmarku se prezentují krasličtí filatelisté
skromnou výstavou, kde veřejnosti předvádějí poklady ze svých sbírek. I
letošního roku uspořádají výstavu. Bude opět v jarmarečním termínu.
Tentokát bude laděna k 650. výročí povýšení Kraslic na město. Nemáme tak
staré dokumenty, abychom dokladovali dobu 14. století, přesto však
doložíme kousek života z posledních více než stopadesáti let. Bude to
způsobem, který je vlastní
filatelistům a filokartistům. To
znamená, že budou vystaveny
obálky, korespondenční lístky,
pohlednice a další materiál,
který má původ v Kraslicích
nebo zde byl použit. K návštěvě
výstavy
zveme
nejširší
veřejnost.
Krasličtí filatelisté
zde vyobrazený známkový list bude na výstavě nabízen
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Napsali jste nám
MĚSTSKÁ POLICIE
V KRASLICÍCH
Na zasedání městského zastupitelstva 10 září
bude předložen návrh na zřízení městské
policie. Městskou policii zastupitelstvo
v minulosti schválilo, ale poté byla realizace
odložena a následně bylo zřízení Městské
policie v Kraslicích zrušeno. Pod tlakem
brutálního napadení záchranáře vyjádřila
veřejnost na jednání zastupitelstva svoji
nespokojenost se stavem bezpečnosti a
veřejného pořádku ve městě. Před novým
návrhem na zřízení Městské policie v Kraslicích
jsou vedeny konzultace s městy, kde městskou
policii mají, jak jim funguje, kolik je stojí a další
otázky spojené s jejím zřízením. Například
poznatky z Nejdku, který je srovnatelný svou
velikostí a polohou s Kraslicemi, jsou přínosné.
Ale 12 strážníků a 24 hodinové pokrytí bude
asi nad finanční síly Kraslic. Ovšem zkušenosti
s Městskou policií v Rotavě lze určitě použít.
Navíc veškeré pokuty, které v Rotavě vyberou,
jdou do pokladny Kraslic. Menší, ale funkční
Městskou policii mají v Novém Sedle. V
Bukovanech Městskou policii zrušili a na
dodržování veřejného pořádku dohlíží
bezpečnostní agentura, kterou město platí.
Velmi vysoko si stojí Městská policie v
Sokolově a zejména v Chodově. Ještě před

konáním zastupitelstva plánujeme "Hovory s
občany," kde budou představeny základní
parametry navrhované Městské policie
v Kraslicích. Přítomni budou městští strážníci
připravení zodpovědět dotazy veřejnosti.
Napětí ve společnosti roste a požadavek na
zajištění veřejného pořádku a zejména
prevence nabývá na důležitosti. V Kraslicích je
potenciál pro preventisty kriminality, pro
smlouvu s odtahovou službou a další nástroje,
které zajistí zvýšení veřejného pořádku a
bezpečnosti ve městě. Z dosavadních zjištění
vyplývá, že nejdůležitější jsou lidé, kteří
městskou policii vedou. Jejich přehled, smysl
pro spravedlnost a stejný metr pro všechny.
Otakar Mika - zastupitel za Otevřenou radnici

ROZPOČET MĚSTA 2020
Lidé, rodiny, firmy, města i nejmenší obce jsou
poznamenány epidemií koronaviru, která jim
změnila život. Všechno je jinak a budoucnost
je nejistá.
Stát mobilizuje všechny zdroje, aby byla
situace zvládnuta bez dramatických dopadů na
celou společnost. Rozpočet Kraslic je jako u
všech měst a obcí pod silným tlakem propadu
sdílených daní, které přicházejí, nebo spíš
nepřicházejí od státu, kterému zase
nepřicházejí peníze od podnikatelů. Teď je
více než kdy jindy zřetelně vidět, že hlavním
zdrojem peněz je činnost lidí schopných
vytvářet zisk. Firmy a také živnostníci, kteří

MŠ B. Němcové
Zahradní slavnost – pasování předškoláků
Letošní pasování proběhlo na zahradě naší MŠ poslední
červnový pátek.
Program byl nabitý. Všechny hosty jsme přivítali společným
tancem, potom nás děti z malého oddělení zavedly svou písní až
do Afriky a pak už měli “hlavní slovo“ předškoláci se svým
vystoupením.
Následovalo královské pasování budoucích školáků, děti složily
slib předškoláků a symbolicky vypustily balonky do školního
světa. Počasí nám přálo, celou akci jsme zakončili večerní
diskotékou a spaním ve školce.
Děkujeme všem za hojnou účast, rodičům za přinesené
občerstvení a pekárně “U Václava“ za výborné koláčky. Škole
zdar!!!
Kolektiv MŠ

byli kdysi nazváni jedním politikem parazity,
jsou schopni se sami uživit a ještě generovat
zdroje pro veškerý státní aparát a jsou nyní
významnou složkou stabilizace v době krize.
Firmy musejí čerpat úspory pro udržení
pracovních míst a ještě najít financování
rozjezdu po pominutí nejhorších časů. Stejně
tak se i město musí postavit k nevyhnutelným
krokům, které pomohou udržet rozpočet
letošního roku a sestavit rozpočet pro rok
2021.
Ve školách a školkách se musí svítit a topit,
odpady se musejí odvážet a veřejné osvětlení
musí fungovat, proto musí dojít k celkové
revizi výdajů města a všechny položky musejí
být podrobeny posouzení, zda jsou nezbytné
pro chod města.
Na zastupitelstvu, které se bude konat 10.
září, bude předložen návrh na snížení odměn
pro
neuvolněné
zastupitele.
Musíme
s úsporami začít u sebe.
K sestavení rozpočtu na rok 2021 bude podle
mého názoru také nevyhnutelné zvýšení daně
z nemovitosti. Kraslice mají tuto daň, na rozdíl
od okolních měst a obcí, dlouhodobě na
nejnižší možné úrovni. Osobně pro toto
navýšení nebudu hlasovat, pokud nepůjdeme
v oblasti úspor jako zastupitelé příkladem a
nesnížíme si sami svoje odměny.
Odpovědnost za rozpočet vede k tomuto
nepopulárnímu opatření. Další variantou je
úvěr a úplné vyčerpání rezerv města.
Otakar Mika - zastupitel za Otevřenou radnici

Přenechám plně zavedenou prodejnu
Klenotnictví Nela, která je v Kraslicích,
ul. Dukelská 148, na stejném místě již
desítky let, bližší informace v prodejně
Klenotnictví Nela nebo na tel. čísle
724 974 394

Indiánské prázdniny
Prázdninový provoz jsme začali v indiánském duchu. Do školky k
nám dorazili indiáni se svým týpí a my jsme se naučili jejich řeč,
pozdrav a vyrobili jsme si čelenky, opasky a tomahawky.
Prázdniny si užíváme!
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Škola v Jindřichovicích
Po znovuotevření mateřské školy jsme se sešli
s téměř 50 % účastí. Začali jsme znovu plnit
úkoly z třídního vzdělávacího plánu. V
současné době probíráme téma „Kašpárkův
kufr“ v rámci integrovaného bloku Svět lidí. Ve
třídě máme postavený stan, vyrobili jsme si
ohniště, chytáme a opékáme ryby. Již víme,
jak se máme zachovat, když nás štípne
včelička, komár, klíště. Tvoříme motýly,
pracujeme s obrázky s letní tématikou,
tančíme na letní písničku.
J. Potočná
Ke konci května měli žáci možnost se znovu
sejít ve škole v rámci prezenční výuky. Třída a
společné prostory byly připravené pro
plnohodnotnou výuku a pohyb dětí po budově
v době přestávek. Žáků se sešla polovina, ta
druhá potom pracuje nadále distanční formou
z domova. Žáci navštěvující prezenční výuku
tráví čas společně, na což se těšili nejvíce.
Pracujeme s knihou regionálních pověstí "Pod
zámeckým vrchem", poznáváme okolí,
soutěžíme, povídáme si, poznáváme přírodu.
M. Némethová, Mgr. D. Kaiserová

Ze života střední
školy

I v rámci střední školy mají žáci možnost
docházet na prezenční výuku. Toto opatření se
týkalo nejdříve posledních ročníků, jako
příprava k závěrečným zkouškám. V těchto
dnech mohou již do školy všichni žáci. V rámci
střední školy jsme se zaměřili především na
výuku odborných předmětů a praktického
vyučování, aby žáci nevypadli z přípravy na
budoucí povolání. Pevně věříme, že všichni
žáci, kteří v současné chvíli školu navštěvují,
získají do budoucna velkou výhodu v dalším
studiu.
Ing. J. Ješátko

L.

I když byl zkrácený školní rok poznamenaný
pandemií, našim žákům se podařilo dosáhnout
řady úspěchů v okresních kolech sportovních
soutěží. Žáci 1.stupně např. vybojovali 4.místo
v přespolním běhu, 1.místo ve stolním tenisu,
3.místo v bowlingu, 3.místo v minivolejbalu,
4.místo v přehazované. Dívky 2.stupně získaly
2.místo v přespolním běhu, 4.místo ve
florbalu, 3. místo ve stolním tenisu. Chlapcům

Červen v MŠ

Když přišlo téma „Voda v přírodě“, počasí nám
opravdu „přálo“. Na Medarda začalo pršet a
pršelo s malými přestávkami nejméně 14 dní.
Někdy jsme byli nuceni zůstat v prostorách
třídy a pozorovat proudy vody padající z nebe
za oknem. Vodu jako zdroj života jsme si
názorně ukázali pomocí ekosystému. Sázeli
jsme semínka, rosili, zalévali, vytvořili rybník,
mlhu a déšť.
Povídali jsme si o skupenstvích vody a
prováděli různé pokusy i s
ledem. Zkoumali jsme různé
vlastnosti vody – pevnost
hladiny, vzlínavost a chuť.
Tvořili
jsme
pramínek,
potůček a řeku. Malovali
kapičky a moře. Foukali do
kapiček vody a pozorovali,
jak cestují, spojují se ve větší
kapky a vytvářejí potůček.
Naučili jsme se s vodou šetřit
a vážit si jí, protože je
zdrojem života.
Na nádvoří naší školy jsme se
slavnostním ceremoniálem
rozloučili
s
našimi
předškoláčky, které čeká
nová etapa života ve škole. Žáci devátých tříd
předali pomyslnou štafetu a poté slavnost
zakončili společným slavnostním obědem.
Přejeme všem dětem krásné prázdniny a
Rouškový Den dětí
mnoho úspěchů.
Přestože výuka ani pobyt
ve školách
Kolektiv MŠ
neprobíhá standardním způsobem, rozhodli
jsme se, že děti
o jejich svátek
nepřipravíme.
V rouškách a
rozestupech
vyrazily
na
soutěžní okruh
a
navzdory
nutným
opatřením
si
radost a zábavu
náležitě užily.
Mgr.
Semrádová

Úspěchy našich žáků ve
školním roce 2019/2020

2.stupně se dařilo zejména ve florbalu,
z něhož přivezli 2. a 4.místo.
Řada sportovních soutěží se neuskutečnila, a
tak nemohli své schopnosti předvést např.
florbalisté 1.stupně či basketbalistky 2.stupně.
Přesto všem žákům, kteří reprezentovali naši
školu, děkujeme.
Mgr. P. Poledňáková

Závěrečné zkoušky

Jako každý rok se u nás na škole konaly
závěrečné zkoušky. Ke zkouškám bylo
připuštěno všech 7 žáků třetích ročníků. Velmi
nás potěšilo, že žáci měli zájem přijít i
v nouzovém režimu a ke zkouškám se
připravovat. Jako první na žáky čekala zkouška
písemná, která je pro ně obvykle nejtěžší.
Potom následovala zkouška praktická a
nakonec ústní. Pro nás vyučující bylo velkou
radostí, že i přes těžkou situaci a nutnost žáků
několik týdnů se připravovat jenom
v domácím prostředí, byli všichni úspěšní a
získali za své snažení výuční listy.
V pondělí 15.6. byly za velké podpory rodin a
kamarádů výuční listy žákům předány žákům
v obřadní síni Městského úřadu Kraslice za
přítomnosti pana starosty Romana Kotilínka a
pana ředitele Mgr. Zdeňka Pečenky. Přejeme
všem absolventům, aby tento úspěch
znamenal velký krok do jejich osobního i
pracovního života.
Ing. J. Ješátko
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prozatím jen upozornili.
Pro cyklisty mohla být
zastávka u preventivního
stánku velmi příjemnou chvilkou,
neboť zde mohli získat i zajímavé
předměty, jako např. cyklistickou
lékárničku,
červenou
blikající
odrazku na kolo, cyklomapy a jiné
reflexní materiály.
Policejní preventisty mohli potkat
také návštěvníci autokempů a
koupališť
při
preventivní
akci nazvané „Bezpečně u vody“.
Tato akce byla zaměřená zejména na
bezpečné chování u vodních ploch a
jak postupovat při zajištění majetku
právě při návštěvě koupališť a
kempů. Policisté navštívili během
léta několik koupališť například
v Ostrově, Nové Roli a v Sokolově.
Policisté se však nezaměřili jen na
koupaliště, ale navštívili i kempy
v celém Karlovarském kraji jako
například v Radošově, Lokti, v obci
Teplá či na vodní nádrži Jesenice. I
zde policisté návštěvníkům koupališť
a
kempů
rozdávali
letáčky
s preventivními radami a drobné
upomínkové předměty, jako je
voděodolné pouzdro na mobilní
telefon, frisbee, praktické balení
náplastí či reflexní klíčenky a pásky.
Na závěr léta bychom Vám všem
chtěli popřát klidný vstup do nového
školního roku.

PČR informuje
Letní měsíce byly plné
preventivních akcí

Léto je pomalu u konce a s ním i čas
letních prázdnin a dovolených.
Policisté Karlovarského kraje však
během letních měsíců nezaháleli a
účastnili se několika preventivních
akcí.
Jednalo se o různé akce
preventivního charakteru, které se
týkali například ochrany majetku,
bezpečné jízdy na kole či ochrany
zdraví a majetku u vody.
Před zahájením letní sezóny policisté
navštívili několik obchodních domů
v
Karlovarském
kraji,
kde
upozorňovali návštěvníky na nutnost
řádného zabezpečení majetku nejen
před dovolenou. Návštěvníci si zde
mimo jiné mohli vyzkoušet i několik
typů nejmodernějšího zabezpečení
majetku.
Policisté během letních měsíců
realizovali
také
několika
preventivních akcí na cyklostezkách
v celém Karlovarském kraji. Cyklisté
se s nimi mohli setkat například
v Tašovicích, v Chebu či na cyklotrase
mezi obcemi Přebuz a Jelení.
Preventisté kraje společně s hlídkami
dopravní policie, zástupci Besipu či
Týmu
silniční
bezpečnosti
upozorňovali cyklisty na možná nprap. Mgr. Věra Hnátková
rizika.
V
případě
drobných oddělení tisku a prevence Krajského
pochybení, se kterými se policisté ředitelství policie Karlovarského kraje
setkali, cyklisty na jejich nedostatky

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Textilní dílna
Ač se blíží konec školního roku, na naší střední škole se stále pracuje.
Jedním z našich cílů bylo vybudování textilní dílny ve školní budově v ulici
Pod Nádražím. Učnice a učni oboru výrobci textilií tak získají vlastní
místnost, která bude sloužit nejen jako dílna, ale i odborná učebna.
Vzhledem k tomu, že místnost původně sloužila jako výstavní plocha
strojních oborů, byla proměna poměrně velká. Už teď se těšíme na nový
školní rok, kdy dílnu uvedeme do provozu.
Ing. J. Ješátko

Závěr roku na 1.stupni
Naše škola se letos poprvé připojila k výzvě Sazka olympijský víceboj. Pro 1.
stupeň byly připraveny tyto disciplíny: skok z místa, hluboký předklon,
Zátopkův běh na 500 m, zkrácené sedy-lehy, sprint na 60 m, postoj čápa, Tběh, a hod basketbalovým míčem. V závěru roku jsme pro každé zapojené
dítě obdrželi diplom s hodnocením výsledků jednotlivců i celé třídy. Jako
škola jsme získali ZLATÝ CERTIFIKÁT za 100% zapojení žáků.
Žáci 4.A propojili prezenční výuku s praktickým poznáním. Za pěkného
počasí jsme s dětmi vyrazili do přírody v rámci tématu - Přírodní
společenství les. Jindy jsme zase zvolili sportovní zaměření a navštívili jsme
okruh na Domácím vrchu. Děti si vyzkoušely zacvičit na přírodních
stanovištích podporujících zdatnost a dovednost. Děti si celé dopoledne
užily.
Mgr. L. Semrádová, Mgr. E. Břízová

dTest informuje
Jaká pravidla platí pro chování
v lese
K létu neodmyslitelně patří výlety do přírody.
Lidé se vydávají do lesů nejen za turistikou, ale
také například za houbařením. Na co je třeba
pamatovat při procházce v lese a jakým
činnostem se raději vyhnout?
Podle lesního zákona může každý vstupovat do
lesa a sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody
a suchou klest ležící na zemi. Přitom však nesmí les žádným
způsobem poškozovat. „Vstup do lesa může být dočasně
omezen či vyloučen z důvodu jeho ochrany nebo v zájmu
zdraví či bezpečnosti osob. Takové omezení je pouze dočasné.
Není povoleno vstupovat do míst oplocených či označených
zákazem vstupu nebo do porostů, kde se provádí těžba,
manipulace nebo doprava dříví,“ vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
V lese musíte dbát základních pravidel, je zakázáno narušovat
klid a ticho, kouřit a odhazovat hořící nebo doutnající
předměty. Rozdělávat a udržovat otevřené ohně byste neměli
nejen v lese samotném, ale ani ve vzdálenosti do 50 metrů od
jeho okraje. Pokud se do lesa vydáte na kole či na koni,
pohybujte se výhradně po lesních cestách a vyznačených
trasách. Vjezd motorovými vozidly není povolen vůbec. Zákon
rovněž zakazuje znečišťovat les odpadky, vyzvedávat
semenáčky a sazenice stromů či keřů, sbírat semena lesních
dřevin a jmelí.
Pokud vás láká spaní „pod širákem“, můžete v lese
přenocovat téměř kdekoliv. Neměli byste však přespávat v
klidových zónách národních parků či v národních přírodních
rezervacích, kde je zakázán vstup mimo vyznačené trasy. Na
území Národního parku České Švýcarsko platí zákaz
přespávání pro celé území. „Je potřeba rozlišovat
přenocování a táboření, které je možné pouze na
vyhrazených místech. Tábořením se rozumí přenocování se
zvýšeným komfortem, tedy nejčastěji s postavením stanu
a rozděláním ohně. Zatímco přenocování znamená přespat
pouze ve spacím pytli. Obecně platí, že by neměly po vás v
přírodě zůstat žádné stopy či odpadky,“ vysvětluje rozdíl
Eduarda Hekšová.
Porušení uvedených zákazů je přestupkem, za který je možné
uložit pokutu až do výše 5000 korun. Pokud byste však v lese
kouřili, rozdělávali oheň v menší než povolené vzdálenosti,
odhazovali odpadky či poškozovali stromy a keře, hrozí vám
pokuta až do výše 15 000 korun.
„Pokud se do lesa vydáte se svým čtyřnohým mazlíčkem, měli
byste ho mít neustále pod kontrolou. Zákon o myslivosti
zakazuje volné pobíhání zvířat mimo vliv jejich majitele.
Porušení tohoto zákazu může být sankcionováno pokutou až
do výše 30 000 korun,“ varuje Eduarda Hekšová.
Ve zvláště chráněných územích je třeba respektovat další
omezení, která ukládá zákon o ochraně přírody a krajiny. V
klidovém území národních parků je zakázáno se pohybovat
mimo vyznačené cesty nebo trasy. V Národním parku České
Švýcarsko je zakázáno společně s nocováním v přírodě také
volné pobíhání domácích zvířat. Další omezení turistických a
rekreačních činností může být stanoveno v návštěvním řádu
národního parku, který je zveřejněn na jeho webových
stránkách. Porušení návštěvního řádu je rovněž přestupkem,
za který může být uložena pokuta až do výše 20 000 korun.
Pokud jde o území národních přírodních rezervací, i zde byste
neměli vstupovat či vjíždět mimo vyznačené cesty. Zakázána
je rovněž jízda na kole mimo silnice, místní komunikace
a vyhrazená místa. V národních přírodních rezervacích a
přírodních rezervacích pak není povolen sběr rostlin či odchyt
živočichů.
„Vykonávání činností zakázaných ve zvláště chráněných
územích je přestupkem, za který vám hrozí pokuta až do výše
100 000 korun,“ uzavírá Eduarda Hekšová.
Alexandr Kuchař, dTest.cz
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přezkoumání všeho, co se Otce Jiřího
týká. Vždy je možná náprava – ať u toho
či onoho. Kéž Bůh vede i vaše prosby o
poznání skutečné pravdy! S tím je také
spojeno mé rozhodnutí, které se týká
mých 75. narozenin. Neměl jsem ani pomyšlení
na nějakou oslavu! Prosím, abyste to pochopili!
Vážím si každého z vás a mám vás rád! Ale chci
ve výše uvedené bolesti přidat i osobní oběť. Ta
zní takto: Celý život jsem velkým ctitelem Bl.
Hroznaty; díky jemu jsem se stal knězem (pro
tolik překážek, které tomu měly zabránit). Chtěl
jsem čas strávit v tepelském klášteře; v tichu
rozjímat o daru života, o daru kněžství, o daru
smět vás vést ke Kristu s pomocí Panny Marie, sv.
Josefa i sv. Petra a též i Bl. Hroznaty. Jediný
dárek, který mě udělá radost, je vaše modlitba,
případně příspěvek na obnovu kazetového stropu
kostela v Oloví – tam jsem se totiž znovu narodil!
V roce 1997 jsem vycházel bočním vchodem, když
se v tom ozvala RÁNA. Spadla šikmá podpěra ze
dřeva o váze cca 120kg. Scházela vteřina a už
bych tu nebyl! Patron kostela sv. Archanděl
Michael mě ochránil; všichni už byli venku. Jako
kapitán lodi jsem coby poslední opouštěl „loď
kostela“. Věřím, že i vy jste pocítili ruku Boží či
andělů, která nás vyvedla z nebezpečí. V bezpečí,
v náruči Boží poděkujeme každý sám i společně,
abychom pak slavením mše sv. korunovali svůj
vztah k Pánu a Bohu. Kde jinde, než v jeho
chrámě.
Mší svatou na Svatojakubské pouti na Sněžné
26.7. t.r. jsme poděkovali za dar života každého
z nás, poprosili o další ochranu, vedení a posilu!

Římskokatolická farnost
Kraslice
Zde je nám nabízeno pár krásných slov
Josefa Kemra:
Má ještě občan Josef Kemr co říci naší době?
„Přátelé, jsme běžci na dlouhou trať, desetkrát
delší než maraton. Připravme se a vydržme. Je-li
s námi Bůh, kdo proti nám? Ve jménu Ježíše
Krista ďábel musí být smeten z povrchu
zemského“. „Je-li nepřítel v zemi, urozený kariéru
nedělá“.
„ Nahý jsem přišel na svět a nahý chci z tohoto
světa odejít. Nenavykl jsem byzantským
způsobům, abych ruku, která bije, ještě políbil a
poděkoval“.
„ Co hlavně já chci mít, čistý štít „
Váš Josef
Kemr

Zpětný pohled na pouť ve Stříbrné.
Konala se letos bez rodáků, přesto nás bylo
kolem 30-ti. „Naše“ Silva Gräf poslala obrázky a
také několik postřehů do Neutraublingu:
„Pozdravila nás nová paní starostka Jana
Kortusová, pak proběhla mše sv., která vedla
k zamyšlení, vždyť vycházela z bolestí nad
dopadem Covidu-19. I když chyběli rodáci, přesto
Mons. Peter některé části říkal i německy,
abychom si jejich přítomnost připomněli a
pamatovali na roky další, kdy jistě zase přijedou.
I písně zazněly v obou řečech. Bylo vzpomenuto i
dárců z naší partnerské farnosti (p.Leien) a
s politováním bylo konstatováno, že jsme letos o
Božím Těle nemohli ani my k nim a oni zase
k nám. Ale díky Bohu, existují i jiné možnosti, jak
být v kontaktu. Díky všem, kteří byli s námi“.
sg

Co se týče oprav,
tak poslední třetí vitráž z kostela BT bude do
konce července zpátky na svém místě jasně
svítící, cca za 13.000 Kč. Ze Svépomocného
Fondu Biskupství máme příslib 50 tis. Kč na
úhradu 120 tis. Kč spoluúčasti pro opravu stropu
v Oloví. Díky za to našemu biskupství.
MK Praha přiznala pro letošní rok dotaci ve výši
900 tis. Kč. K tomu přičtěme dotaci 300 tis.Kč
z Karlovarského kraje. Naše spoluúčast činí 220
tis. Kč. Co tohle znamená? Za cca 1,420.000 Kč by
měl být opravený celý krov lodi + bednění +
lepenka na obou stranách kostela v Krásné Lípě.
Pro příští rok pak zbývá položení břidlice. A
polovina opravy by byla hotova! Co říci: Díky
Bohu a všem dárcům.
Co se varhan v Rotavě týče, snad se dočkáme!
Trpělivost růže přináší (a v SRN se dodává: nebo
roztrhané gatě zařídí). Proto při mši nosím raději
„sukni-kleriku a albu“. Neboť: „Bez Božího
požehnání, marné lidské namáhání.“

Modlitba za kněze, mého spolubratra
Asi se k vám dostala bolestná zpráva, že Mons.
Jiří z Lokte byl zatím postaven mimo kněžskou
službu pro jakési podezření. Více nevím. Ale co
vím: mou povinností je upřímná modlitba o
spravedlivé posouzení celé věci. Nejsem soudce,
ani si na něj nehraji. Dobře si umím představit,
jak Otci Jiřímu je. Slíbil jsem mu duchovní pomoc,
a o tu prosím i vás. K této záležitosti bych rád
připomněl, co nám bylo řečeno asi tak před 2
roky na klingenthalské faře při modlitebním
ekumenickém společenství. Mezi námi byl mladý
mnich, který vyprávěl o mladém knězi z jeho
kláštera, který byl nařčen ze sexuálního zneužití 2
děvčat. Proběhl soud, který ho odsoudil na
základě svědectví těchto dvou dívek. Byl to čistý
kněz, nikdo tomu nechtěl věřit. On to neunesl a
vzal si život! Teprve pak se obě dívky přiznaly, že
si vše vymyslely. Hrůza, žít nyní s takovým
svědomím. Je obdivuhodné, že se po této tragédii
přiznaly, to musím uznat. Ale věc už se nedá vzít
zpět. Proto se modlím za spravedlivé

POSTŘEHY Z DOVOLENÉ
Jsou chvíle, které vás překvapí. Setkal jsem se
s Wohlrabovými u nich doma v Hösbach
v Německu. Nikdy nechyběli na pouti sv. Jakuba
ve Sněžné. Je to jejich srdeční záležitost. Kvůli
Covid-19 letos nepřijeli. Čekal jsem to. Co jsem
ale nečekal, bylo tohle: s rouškami začali
v Německu později než u nás, proto je stále musí
nosit během bohoslužeb. Křest probíhá tak, že
páter lije „konví“ cca půl metru od dítěte křestní
vodu na hlavu. To je přímo „na hlavu“! Sv.
přijímání mají taktéž ztížené. Chtěl jsem v neděli
jít do poutního kostela Spabrücken. Pro jistotu
jsem zavolal telefonem na faru. Řekli mi, že se
musím jmenovitě zapsat, čili ohlásit, abych
dostal místo. Tohle platí i pro restaurace. Tak
jsem to vzdal. I u Wohlrabů jsme se přivítali
dotekem loktů. Krásné posezení, vzpomínali
jsme, oni vás všechny moc zdraví. Kurt mne jako
vždy překvapil! Dal mi text, kde se hodlá pro
sněženský kostel věnovat rodinný Betlém, který
si babička vzala s sebou při odsunu! Úžasné
gesto! I já ho chci překvapit: na pár dní zajedu
v polovině září či října do Německa. Letos o
Vánocích 25. 12. v 17:00 budeme při mši svaté
světit tento Betlém, který se vrací, odkud byl za
smutných událostí odvezen.
Zde je nám nabízeno několik krásných slov
z Písma sv. Ta by nás měla posílit v této době,
kdy nás ohrožuje kdeco. Od covidu-19 počínaje,
konče morální devastací. Lež se nabízí jako
pravda; nepoctivost jako čestnost. Bůh je věrný!
On nedopustí, abyste byli zkoušeni víc, než
snesete. Když dopustí zkoušku, dá také
prostředky, jak z ní vyjít, a sílu, jak ji snášet. Že
bys tomu nevěřil, šel do všeho sám, po první
zkoušce to vzdal? Jestliže s Kristem zemřeme,
budeme s ním i žít, jestli vytrváme, budeme s ním
i kralovat. Kdo by nechtěl být vítězem? Kdo by se
nechtěl po prožitém životě radovat tam, kde
není ani smrt, ani bolest, ani zklamání?
Mons. PF

Začíná nový školní rok
Období prázdnin pomalu končí a nový školní rok za
několik dní začíná. To, že prázdniny skutečně
končí, si většina dětí uvědomuje, protože doma je
zvýšená aktivita při nákupu různého oblečení a

školních pomůcek. Začátek nového školního roku
je významný pro děti, které jdou do školy poprvé,
a rovněž tak i pro ty, kteří se po prázdninách do
školy vracejí.
Zejména na začátku školního roku bývá cesta do
školy i návrat domů spojena s mnoha riziky. Děti se
pohybují v silniční dopravě a po prožitcích
z prázdnin jsou ještě plny dojmů a nejsou
dostatečně koncentrované a pozorné. Právě
v tomto období dochází ke zvýšenému počtu
dopravních nehod a úrazům způsobených
dopravními nehodami. Je proto žádoucí, aby
rodiče své děti poučili a vysvětlili jim rizika a
stanovili pravidla, jak se mají chovat při cestě do
školy a při jejich návratu domů. Není na škodu jim
tato pravidla častěji připomínat. Na přechodech
pro chodce v blízkosti škol dohlížejí na bezpečnost
hlídky policie ČR, strážníci městské nebo obecní
policie a někde i dobrovolníci z řad občanů, kteří
usměrňují dopravu a pomáhají dětem při
přecházení ulice. Je však i na řidičích, aby zejména
v blízkosti škol a autobusových zastávek v ranních
a odpoledních hodinách věnovali řízení zvýšenou
pozornost a dodržovali rychlost jízdy.
Začátek nového školního roku s sebou obvykle
přináší celou řadu pozitivních i negativních emocí.
Chcete svým dětem nástup do školních lavic co
nejvíce ulehčit? Snažte se mít pro ně pochopení.
Vzpomeňte si na to, jaké pocity začátek dalšího
školního roku vyvolával ve vás a vyzkoušejte
následující tipy:
- děti školou nestrašte. Začátek školního roku si
uvědomují, i když o něm možná příliš nemluví.
nevyvolávejte
v dětech
zbytečnou
paniku. Začátek školy pro ně už tak není lehký.
Nepřenášejte na ně proto zbytečně i své
negativní pocity.
pokuste
se
z povinností
udělat
zábavu. Zpříjemníte tím stresující chvíle sobě
i svým dětem.
- připomeňte jim, co všechno prožily
o prázdninách, a pomozte jim přichystat si
témata, o kterých mohou mluvit se svými
spolužáky.
- nechejte své dítě vybrat kroužky, do kterých by
chtělo chodit. Není nic horšího, než když se
rodiče rozhodnou nutit děti v jejich volném čase
do něčeho, co je ani trochu nebaví.
- snažte se být vůči svým dětem trpěliví
a pozitivní. Pokuste se jim naslouchat a vycházet
jim vstříc. A to i v případě, že je toho i na vás
moc. Pravděpodobně se díky tomu vyhnete
mnoha dalším problémům. A možná se od svých
dětí i mnohem snáz dozvíte, co je trápí.
První školní dny jsou mnohdy se stresem pevně
spjaty. Proč? Důvodů může být hned několik.
Často je příčinou stres z nového prostředí, učitelů
či spolužáků. Tělo dítěte často reaguje na to, co již
dobře zná – na nepříjemné pocity z nástupu
velkého množství školních povinností, které
nestíhá zvládat. Příčinou stresu mohou být
i špatné vztahy s učiteli, spolužáky nebo obava ze
špatných známek.
Do nového školního roku přeji všem učitelům, aby
měli dostatek sil a moudrosti provázet svěřené
děti, aby byli laskaví a spravedliví a aby jim jejich
práce přinášela radost, štěstí, úspěchy a hlavně
pevné zdraví a duchovní ochranu.
Všem dětem přeji, aby tento školní rok byl pro ně
přínosný a cenný, plný poznávání světa a hodnoty
přátelství.
Našim prvňáčkům přeji, aby se jejich třída pro ně
stala radostným a podnětným místem, kam se
budou těšit.
Všem deváťákům přeji, aby tento školní rok
dokázali napnout všechny své síly a zodpovědně se
připravili na přechod do další školy a aby si tu
školu dokázali dobře vybrat. A také, aby si naplno
užili každou chvíli, kterou ještě spolu se svými
spolužáky a učiteli na základní škole stráví.
Rodičům a ostatním blízkým přeji, aby byli svým
dětem dobrým příkladem a oporou, měli radost
z výsledků svých dětí a byli spokojení s prací školy.
JV
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Sportovní zprávy
Memoriál Miroslava
Pokorného
V sobotu 27.června 2020 se uskutečnil již
4.ročník turnaje v malé kopané Kraslice Cup.
Od tohoto roku bude tento turnaj
vzpomínka na v březnu zesnulého kamaráda
a skvělého chlapa Míru Pokorného. Celý
turnaj ovládl tým FC LejMoc. Vítězný celek
přijel do Kraslic v hodně silné sestavě, ve
které nechyběl například Ludvík Tůma z
třetiligové FC Slavia Karlovy Vary, Václav
Neudert z divizní FK Olympie Březová či
Vojtěch Štrunc z FC Viktoria Mariánské
Lázně. O celkové
Vítězný tým turnaje FK LejMoc

prvenství ale musel vítězný
celek pořádně zabojovat,
protože tým The Masters,
který vyzval ve finále,
předváděl taktéž skvělé
výkony.
Parta
kolem
Tomáše Dočkala bojovala,
ale nakonec to stačilo jen na
finálovou
prohru
3:5.
Bronzové místo obsadil
celek Sešívky, který byl
složen
z
nadějných,
převážně
hráčů
U16,
pražské Slavie.
Chtěl bych tímto poděkovat
všem organizátorům a
lidem, kteří svojí troškou
přispěli
k hladkému
průběhu turnaje. Dále bych
chtěl
poděkovat
všem
sponzorům
a
podporovatelům, kteří se na
pořádání turnaje podíleli:
Pekařství
U
Václava,
Rodinný Pivovar Krušnohor,
Restaurace Pod Vlekem,
Paintball Aréna Rotava,
Město Kraslice a Kornet
s.r.o. Věříme, že si turnaj
všichni hráči a fanoušci užili
a že se příští rok znovu
setkáme.
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Dodatečně posíláme stránku obrázků
z letošní akce Try & Play v Kraslicích. Všem
ochotným
dobrovolníkům
SRDEČNĚ
DĚKUJEME za pomoc s přípravami i se
samotným programem. Ti, kteří byli
v Městských sadech prvně, nešetřili chválou
z tak nádherného přírodního prostředí sadů.
Mnozí přislíbili pomoc v příštím roce
s přípravami i s programem. I my
„důchodci“ z týmu máme radost z nově
přihlášených mladých nadšenců, kteří mají
nové nápady na příští rok. Necháme se
překvapit v čase konání, ve dnech 24.6. –
27.6. 2021. Příjemné a bezproblémové léto
přeje MS KS Kraslice !!!
František Hanzlíček
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