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LISTOPAD

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
jak se zdá, na koronavirové vlně se ještě nějakou dobu „povezeme“ a
město Kraslice přijalo, podobně jako zjara, veškerá možná a dostupná
opatření – zajišťuje rozvážení obědů, zajišťování potřebných nákupů i
vyzvedávání důležitých léků všem seniorům, kteří musejí svůj boj se
současnou pandemickou situací a z ní vyplývajícími problémy vést jen
sami. Vnímám to jako povinnost města těmto svým občanům pomoci.
Cenou za to je ovšem omezení takových služeb, jakým je značně
oblíbený seniorexpres – když jsme stáli před rozhodnutím, zda těmito
činnostmi pověřit pečovatelskou službu s rizikem, že by mohlo dojít
k onemocnění jejích pracovnic a tím tuto důležitou službu ochromit či
zcela znemožnit, nebo pro tyto výše uvedené podpůrné činnosti vyčlenit
a pověřit jimi seniorexpres, byť i za cenu jeho dočasného omezení,
nebylo to rozhodování lehké a na miskách vah byla zvažována všechna
pro a proti, všechna možná rizika a důsledky, které by mohly nastat. Jak
už to tak mnohdy v životě bývá, když musíte volit mezi větším a menším
zlem, jevilo se nám menším zlem omezení seniorexpresu. Město ale
také musí, v případě nutnosti, zajišťovat péči o covidem postižené osoby
bez přístřeší vč. zajištění stravy a dohledu, stejným způsobem má za
povinnost postarat se osoby vykázané z domácnosti. A nikoho příliš
nezajímá, zda na to má kapacity – ať už ubytovací či personální. V tom
spatřuji hrubé selhání státu, když tyto své povinnosti převádí na
jednotlivá města a obce, aniž by ho zajímalo, zda mají potřebné
možnosti.
Příští rok bude zcela jistě ve znamení úspor. Sestavování rozpočtu města
pro rok 2021 už samo o sobě bylo napínavým „dobrodružstvím“. Velkou
obavou jsou výpadky daňových příjmů, které jsou zásadním finančním
zdrojem města. Další zdroje tvoří místní poplatky – jako jsou daň
z nemovitosti, poplatek za psa nebo za zábor veřejné plochy. Poplatek
za odpady je samostatnou kapitolou a platby, které jsou zaplaceny, ani
zdaleka nepokrývají náklady spojené s likvidací odpadů – likvidace
odpadů, které my občané města vyprodukujeme, stojí městskou
pokladnu cca 12 mil. Kč, ale na poplatcích za odpady, které jako občané
platíme, se vyberou ani ne 3 mil. Kč. Dalším, třetím zdrojem příjmů
města, jsou příjmy z prodeje a pronájmů majetku města – tedy prodeje
a pronájmy pozemků, pronájmy bytů a nebytových prostor. Jiné příjmy
už nejsou. Příjem formou dotace je jednorázový příjem ke konkrétnímu
účelu, ale tento příjem není nárokový – být může i nemusí. A spoléhat
na něj proto nelze.
Ale i přesto hledáme a budeme hledat způsoby jak financovat potřebné
investice, které přinesou alespoň drobná zlepšení života v našem městě
– ať už to budou rekonstrukce chodníků a místních komunikací, tvorba
parkovacích ploch nebo zvelebování veřejného prostoru či tvorba
příležitostí pro smysluplné naplňování volného času. Nejeden projekt je
už připravený, další jsou před dokončením. Za všechny zmíním alespoň
tolik potřebné parkoviště na sídlišti „Sever“ nebo nové zázemí pro
kraslické fotbalisty, kteří dnes musí fungovat v katastrofálních
podmínkách.
Všichni nyní prožíváme nelehké časy. Žijeme v době, kdybychom se měli
navzájem podpořit, podržet, opřít se jeden o druhého a spolehnout se,
že nás ten druhý nenechá na holičkách. Zapomeňme, prosím, v těchto
složitých časech na žabomyší spory, křivdy a křivdičky, ať už skutečné či
domnělé. Pokusme se být navzájem alespoň – jak říkával pan inspektor
Bouše z pražské „čtyřky“ panu radovi Vacátkovi – o „krapucilínek“ lepší.
Vždyť i to je také odkaz onoho připomínaného 17. listopadu 1989, na
který jsme za těch více jak třicet let poněkud pozapomněli.
S přáním pevné naděje
Roman Kotilínek, starosta

zdarma

města Kraslic

HOTEL PRAHA KRASLICE
Každý den vidím zanikající krásu hotelu Praha z okna koupelny
našeho domu. Zejména v zapadajícím slunci je jeho fasáda
velmi působivá. Jak dlouho ještě bude stát? Je nějaká naděje na
odvrácení jeho zkázy a zmizení této stavby z Kraslic?
Vraťme se do roku 2013, kdy to bylo živé téma. Cituji ze
Sokolovského deníku pana Jiřího Drozdíka:
„S
projektem
výstavby pivovaru
přišla do Kraslic
společnost Czech
Breweries.
Představila plán
rekonstrukce
bývalého hotelu
Praha v centru
města. Ten byl
uzavřen
zhruba
před čtrnácti lety.
Jeho podstatná
část je v dezolátním stavu, a za několik let by dokonce mohla
hrozit objektu z počátku devatenáctého století demolice. Za
investičním záměrem stojí bublavský podnikatel Jan Štrunc,
který je předsedou představenstva Czech Breweries. Ta se
mimo jiné podle živnostenského rejstříku pivovarnictvím a
sladovnictvím přímo zabývá.
Firma už má podepsanou předkupní smlouvu s podnikatelem
Viktorem Hulínským z Jindřichovic, který před lety hotel koupil
se záměrem vybudování restaurace a ubytovacích kapacit. Od
projektu ale nakonec ustoupil a hotel nabídl k prodeji. Czech
Breweries ho má získat za dva miliony korun. Jan Štrunc zatím
nechce investiční záměr sám komentovat. Jeho spolupracovník
Radim Diviš z Kraslic přiblížil, že oprava hotelu Praha a
přebudování na menší pivovar s názvem Městský pivovar
Kraslice by podle odhadu stály až 200 milionů korun. „Kromě
pivovaru chce společnost obnovit činnost hotelu s restaurací a
kulturním sálem," řekl Diviš. Demolice zbylých částí by podle
Diviše vyšla až na deset milionů korun. Na řadě míst jsou totiž
propadlé stropy a bortí se zdivo. „Následně by se postavilo vše
nové, včetně nového traktu," Dodal Diviš. Hotel počítá se
šedesáti lůžky a výstavbou bytů pro personál. Práci by
tam mělo najít až 60 lidí. Hlavní činností ale má být právě
výroba piva s ochrannou známkou, kterou Czech Breweries
drží. Pěnivý mok by se měl vyvážet do Čech i zahraničí. Otázkou
je, jestli bude projekt vůbec životaschopný. Společnost ho
připravila jako investiční záměr, do kterého se musí zapojit
další firmy, investoři, bez kterých jinak nebude realizován.
K financování zatím nechce společnost víc prozradit. Město
nicméně záměr vítá. „Zástupci firmy nám předložili kvalitně
zpracovaný projekt. Budeme jedině rádi, když chátrající hotel
Praha nebude hyzdit centrum města a nabídne
nové pracovní příležitosti. Firma ani neklade žádné finanční
požadavky na město," řekl starosta Kraslic Zdeněk Brantl. Něco
však společnost od Kraslic potřebuje. A to změnu územního
plánu. Podle toho stávajícího by totiž pivovar v tomto místě
provozovat nešel. „Město pracuje na změnách celého
územního plánu Kraslic, takže požadavek do něj zahrneme,"
doplnil Brantl. Místním by se pivovar ve městě líbil. V minulosti
měly Kraslice pivovary hned dva. Jeden z nich nesl název
Pivovar Böhm a uzavřen byl v roce 1923. Zbytky dalšího pak
byly zlikvidovány asi před sedmi lety v blízkosti vlakového
nádraží. Firma chce ještě uspořádat veřejnou prezentaci
projektu, aby zjistila, jestli by pivovar nebyl lidem trnem v oku
a zda od veřejnosti získá záměr podporu. Autor: Jiří Drozdík
Sokolovský deník.“ Zvýraznění autor příspěvku.
dokončení na str. 3
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MŠ B. Němcové
Bramboriáda
V naší školce jsme přivítali podzim zvesela.
Celý týden jsme věnovali bramborám, ty
nás provázely všude - hráli jsme si s nimi,
vyráběli z nich podzimníčky, zpívali jsme
"bramborové" písně, četli pohádky,
uspořádali jsme na zahradě BRAMBORIÁDU
a paní kuchařka vymyslela jídelníček plný
bramborových pochoutek. Všichni jsme si to
užili. Byla to velká bramborová paráda!

Cvičíme se
Sokolem
Naše MŠ se zapojila do
projektu "SE SOKOLEM DO
ŽIVOTA".
Zábavnou
formou nás sokol provází
spolu s ostatními zvířátky
při jednoduchých cvicích a
děti to moc baví!
Michaela Šrailová

MŠ U Elektrárny
PODZIMNÍ DRAKYÁDA
Nastal podzim a jako každý rok ke konci
měsíce října pořádáme Drakyádu. S dětmi si
povídáme o tomto ročním období a obě
třídy v naší Veselé školičce vyrábí své
draky. To znamená spoustu práce –
kreslíme, lepíme, stříháme a zdobíme.
Všichni chceme mít toho nejkrásnějšího
draka.
Když jsou draci připraveni, jdeme se
proletět, zasoutěžit – užít si naši Drakyádu.
Na konci tohoto příjemného dopoledne
jsou děti odměněny medailí a sladkostí.
Největší odměnou však je to, že si odnesou
dráčka domů.
Všichni společně se těšíme na příští rok, jak
si tuto podzimní radovánku zase užijeme.
Kolektiv MŠ U Elektrárny - Veselá školka

Ze života křesťanů
„A hle, já s vámi jsem po všechny dny…“. (Ježíš)
Poslední slova evangelisty sv. Matouše jsou
povzbudivá a ujišťují o denním vzájemném
vztahu s Pánem Ježíšem každého, kdo jej přijal
za svého Spasitele. Celý svět má dnes mnoho
otázek ohledně rostoucí nákazy koronavirem.
Často se mě přátelé ptají, co na to Bůh?
S politováním jim neumím odpovědět(psáno
27.10.). Ale jako zázrakem jsem měl možnost
zalistovat v nově vydané knize od N.T. Wrighta,
který se nepovažuje za filozofa, snad ani ne za
učitele teologie, ale někteří moudří vědí, že
Wright BERE BIBLI SMRTELNĚ VÁŽNĚ!!! Dovolte
jen zmínit výstižný text, uvedený na zadní straně
knihy, vydané nakladatelstvím Biblion v Praze, a
přeloženou Alexandrem Flekem v roce 2020.
Cituji: Nečekejte plané řeči o Božích trestech a
zlověstných znameních konce světa. Podobných
laciných výkladů je všude plno. N.T. Wright bere
Bibli vážně. Naslouchá hebrejským prorokům,
žalmistům i novozákonním apoštolům. Klade
těžké
otázky
a
nespěchá k odpovědím.
V jeho rukou se Bible ta stará ohmataná
kniha - stává aktuálním
komentářem situací a
problémů, které přináší
21. století. Problémů
nečekaných, nových a
znepokojivých.
Problémů
jako
koronavirus.
Přeji
Boží
Pokoj,
František Hanzlíček.
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nemovitostí v jeho okolí.
Odpověď, která, jak doufám přijde, zveřejním
HOTEL PRAHA KRASLICE
To bylo na jaře roku 2013. Veřejná prezentace v některém příštím Zpravodaji.
záměru se uskutečnila a byla opravdu Otakar Mika zastupitel za Otevřenou radnici
působivá. Město se snažilo, upravilo územní autor fotografií Ing. Jiří Kamenec
plán a vyjádřilo projektu podporu. Ještě před
prodejem v roce 2011 byl hotel Praha nabízen
realitní kanceláří a tehdejší vedení města
využilo možnosti k jeho prohlídce. / fotografie
jsou z této prohlídky / V současnosti vlastní
Hotel Praha společnost PIVOVARY KRASLICE
a.s. Představenstvo společnosti má nyní pouze
jednoho člena, kterým je pan Ing. Arch. Ondřej
Nožka a také jednoho člena dozorčí rady.
Podle výsledků společnosti na Obchodním
rejstříku společnost nevyvíjí žádnou činnost.
Obracím se tedy jako místopředseda Spolku
přátel města Kraslice na člena představenstva
pana Ing. Arch. Nožku se žádostí o informace,
jak postupuje plán společnosti na přeměnu
hotelu Praha ve funkční pivovar, což má
společnost ostatně ve svém názvu. Roky
plynou a stav hotelu Praha v centru Kraslic se
neustále zhoršuje a poškozuje tak vzhled
města. Pochopitelně také poškozuje cenu

Výstava chovatelů
Jako již tradičně se i letos naši mladí chovatelé
zúčastnili přípravy Letní výstavy králíků,
drůbeže, holubů a exotického ptactva v Domě
chovatelů. Děti zapisují hodnocení odborných
posuzovatelů, pečují o vystavovaná zvířata a
pomáhají s tvorbou katalogu. Velkou
odměnou za jejich celoroční péči o školní
zvířata byl i výborný výsledek našich svěřenců.
Zakrslá červená králice Ňufka a zakrslý modrý
samec Bob získali čestnou cenu a jejich pyšní
chovatelé si odnesli pohár a medaili.
Ing. I. Germušková

jsme se o zvycích z Tibetu, nechyběla zápletka
a šťastný konec.
M. Némethová

občany. Výuka
na SŠ se sice
nekoná,
ale
odborný výcvik
je v plném
proudu. Velká
pochvala patří
žákům
1.ročníku
oboru VT, jsou šikovní.

Zprávičky z jindřichovické MŠ

Projektový den v 6.ročnících

Po létě jsme se všichni vrátili zpět do naší
školky a přivítali jsme i pár nových kamarádů.
První týden jsme začali tématem Moje značka,
tvoje značka, kde jsme si připomněli pravidla
naší třídy a navzájem se poznali s našimi
novými kamarády a vše jim ukázali. Společně s
dětmi ze školy jsme si užili krásné odpoledne
na Mauzoleu, kde se konala drakiáda. Pouštěli
jsme draky, plnili úkoly a na závěr jsme si
opekli dobré buřtíky. Celé září jsme ukončili
další krásnou akcí a to divadlem, které za námi
přijelo až do školky.
Kolektiv MŠ

Mladí zdravotníci z Karlovarské krajské
nemocnice nás naučili poskytnout první
pomoc a krasličtí hasiči nám ukázali hasičskou
zbrojnici a veškeré své vybavení. Děkujeme.
Ing. I. Germušková

Babí léto v Jindřichovicích
První měsíc školního roku jsme se vrátili do
školních lavic, moc jsme se všichni těšili na
kamarády a paní učitelky. Do kolektivu nám
přibyl nový kamarád. Ve školní družině jsme
díky krásnému babímu létu trávili čas v
přírodě. Hry, soutěže, procházky, pozorování,
zkoumání - to vše nás moc bavilo. Drakiáda
společně s dětmi z mateřské školy a rodiči
vyplnila jedno podzimní odpoledne, které si
všichni užili. Draci vyletěli opravdu vysoko,
zasoutěžili jsme si, vyrobili náramky z jeřabin a
opekli vuřty. Divadelní představení "Tibetská
pohádka" bylo zajímavé a poučné, dozvěděli

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

Šití roušek
S žáky 1.ročníku naší SŠ oboru výrobce textilií
jsme se pustili do výroby roušek. První várku
jsme věnovali žákům naší ZŠ, pro případ, že by
si některý tu svou zapomněl. A šijeme dál,
myslíme i na žáky další školy a na starší

A. Jančová

Říjen v MŠ
Chodíme ven a pozorujeme změny v přírodě.
Vypravili jsme se na Loupežnickou stezku, kde
jsme plnili různé úkoly. I když nám počasí
nepřálo, moc jsme si výlet užili. Uklízíme naši
školní zahradu, hrabeme listí a připravujeme ji
k zimnímu spánku. Oslavili jsme i Den stromů.
Na zahradě naší školy jsme si vybrali strom –
vrbu. Nazdobili jsme ji a zazpívali jsme jí
písničku. Slíbili jsme si, že se budeme starat o
přírodu a pomáhat rostlinám a stromům. V
rámci poznávání našeho města a okolí jsme
navštívili naši střední školu, kde jsme byli
velmi mile přivítáni. Prohlédli jsme si dílny a
zahráli si na různé hudební nástroje. Dětem se
návštěva velmi líbila a už se těšíme na další
setkání. Nastala nelehká covidová situace a
my jsme se stali centrem pro děti z rodin IZS.
Novým dětem se u nás líbí. Distanční výuka
školáků
probíhá
ve
spolupráci
s
vychovatelkami ze školní družiny. Přejeme
všem pevné zdraví.
Kolektiv MŠ
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Z Muzea Kraslické dráhy

O týden později, než bylo původně uvažováno,
konkrétně v sobotu 3. října, byla ukončena
v pořadí již jedenáctá sezóna Muzea Kraslické
dráhy (MKD). Z důvodu pandemie koronaviru
byl opožděn i začátek sezóny, kdy namísto
poslední dubnové soboty bylo muzeum poprvé
otevřeno až v závěru června, tedy až po přijetí
rozvolňovacích opatření ze strany vlády České
republiky.
V letošním roce došlo k zásadní změně ve
fungování tohoto v současné době jediného
kraslického muzea. Namísto dosavadního
zajišťování služeb na základě dobrovolnosti,
který se neosvědčil (a pro nedostatek sloužících
byla někdy i po několik týdnů muzejní expozice
zavřená), jsme přistoupili na poloprofesionální
provoz. Pravidelné sobotní služby tak na
základě dohody o provedení práce zajišťuje
placená pracovnice; obdobným způsobem je
zajišťován úklid a správcovství této instituce.
Oproti předchozím letům jsme nemohli
v jarních měsících přivítat v MKD školní výlety a
další kolektivy dětí a dospělých. Určitou
satisfakcí pak byla akce „S železnicí po stopách
Karla IV. aneb Párou ze století do století“, která
se na počet 650 let od založení města Kraslic (a
také dvaceti let od obnovení přeshraničního
železničního provozu mezi Kraslicemi a
Klingenthalem a stejného výročí dopravního
systému EgroNet) uskutečnila 19. září. Mezi
účastníky akce byl o muzeum a jeho expozici
velký zájem; přes celý den zde bylo plno.
Velký pokrok byl zaznamenán v otázce
vlastnictví objektu bývalé nádražní restaurace,
která dosud patřila státní organizaci Správa
železnic. Díky aktivitě pana starosty Romana
Kotilínka a dalších se podařilo dokončit
několikaletý proces prodeje budovy, která je
nyní ve vlastnictví města. Tím byly také
vytvořeny předpoklady pro rekonstrukci
objektu, zejména pak jeho vnějšího pláště.
V současné podobě není důstojnou součástí
jednou ze vstupních bran Kraslic, kterou
nádraží bezesporu je.
První kroky k budoucí přeměně budovy a
zlepšení jejího stavu byly učiněny v nedávné
době, když byly vyklizeny sklepy plné mouru,
sutě a dalších zbytků po předchozím
restauračním provozu. Do těchto prostor
bychom chtěli postupně přemístit technické
zázemí muzea. Velká místnost s vyvýšeným
„jevištěm“ by mohla po úpravě sloužit
kulturním účelům.
Díky grantu města bylo vylepšeno pracoviště
sloužících; současně bylo pořízeno i vybavení
do archivu a další mobiliář pro expozici.
Právě v archivu byl v letošním roce
zaznamenán velký pokrok. V současné době
čitá na 130 zpracovaných kartonů. Jeho
součástí jsou dokumenty z historie Kraslické
dráhy a dalších tratí v regionu, technická
dokumentace, jízdní řády, služební pomůcky,
tisk, fotografie a další. Veškeré dokumenty jsou

evidovány, po vybudování badatelny budou
archiválie zpřístupněny badatelům. Stejně
bude k dispozici i knihovna, jež k dnešnímu dni
čítá na 250 svazků literatury z odvětví dopravy i
z regionální vlastivědy.
Je nám velkým závazkem, že nám do archivu
přispívají také lidé, kteří nám věnují dokumenty
z pozůstalosti svých blízkých, spjatých
s železnicí. Toto se týká i některých exponátů.
Za toto přísluší všem velké poděkování.
MKD tak funguje v podstatě ve formě jakési
příspěvkové organizace, ovšem bez toho
hlavního, bez příspěvku na činnost. Náklady na
provoz muzea (mzdy, energie, drobné
vybavení, údržba a další) činí ročně více než sto
tisíc korun. Měsíční výnos ze vstupného činí
necelých tisíc korun, někdy jsme i hluboko pod
touto částkou. Veškeré financování je tak
prováděno na úkor další činnosti zřizovatele,
tedy Železničního spolku Klub M 131.1,
zejména pak akcí pro veřejnost. V loňském roce
se uskutečnila řada jednání (na krajské úrovni i
s dalšími subjekty), ale zatím bez
prokazatelného výsledku. Kromě již zmíněného
příspěvku města na vybavení jsme tak na
provoz nedostali od nikoho ani korunu. Má-li
muzeum dále fungovat, má-li se rozvíjet, má-li
být důstojnou součástí města a atraktivním
turistickým cílem, je nutné tento problém
urychleně řešit. Jedním z řešení by mohl být
přechod „pod křídla“ jiné instituce.
Exponáty do muzea byly do současné doby
získávány nahodile. Základní fundus byl
rozšiřován především dary jednotlivců a
provozovatelé dráhy a železniční dopravy. Nyní
nastává etapa cíleného získávání exponátů a
knižního fondu tak, aby expozice přinesla
ucelený obraz o vývoji železnice v oblasti
Kraslicka, aby byla zajímavá jako pro dětské,
tak i pro dospělé návštěvníky, aby všem
přinášela nejen poučení, ale i zábavu.
Příští sezóna Muzea Kraslické dráhy bude
zahájena 24. dubna 2021. Důležitou roli jistě
MKD sehraje i při 2. ročníku filmového festivalu
Kraslický filmVLáček, který se uskuteční v létě.
Současně budou probíhat i práce na přípravě
venkovní expozice. Státní železniční správa již
byla (před několika lety) požádána o prodej
příslušného pozemku, současně se nám
postupně daří získávat některé vhodné
exponáty (mechanická návěstidla, vodní jeřáb
k plnění parních lokomotiv, kamenné artefakty,
součásti železničního svršku a další).
Robert Koutný
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Římskokatolická farnost
Kraslice
Akce ve farnosti:
Přes 14 dní již nemůžeme zpívat, je na vás
pohled jako na ryby. Ty jen otevírají ve vodě
pusu. Ale pozor: znak křesťanů není jen kříž, ale i
RYBA! Jak všichni víme, situace se mění nejen
den ode dne, ale hodinu od hodiny. Musíme se
s tím vyrovnat a s pomocí boží to zvládnout.
Vypuštěny jsou již dvě bohoslužby s použitím
Modlitebních mostů.
K tomu přikládáme
Modlitbu za ukončení Covid-19.
Díky covidu-19 jsou ohroženy i křty dětí; přípravy
probíhají, ale situace se den ze dne mění.
Modleme se, aby tyto začátky s Bohem byly pro
děti i jejich rodiče dobré, aby křtiny mohly v klidu
proběhnout. Díky.
Modlitba za ukončení Covidu - 19
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a
milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné,
zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a
hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše
nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a
dobrovolníkům, věčný život mrtvým.
Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás
ode všeho zla.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem
Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
Amen.
Co je nového kolem našich oprav?
V polovině měsíce října zazněly na kůru kostela
v Rotavě opravené varhany. Čekali jsme
společně 25 let než k tomu konečně došlo! Vloni
řízením božím došlo ke generální opravě
katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. Do této opravy
spadla i oprava tamních varhan. Toto NIKDO
nemohl předvídat; ani skutečnost, že díky této
opravě dojde zároveň k posunu dokončení
opravy našich varhan. Díky opravám v Plzni, byl
naší kraslické farnosti umožněn nákup celkem
nového nehlučného ventilátoru pro rotavské
varhany za 30 tis. Kč (původně za 50 tis.
Kč) z katedrálních varhan. Tam byly instalovány
2 nové ventilátory. Dále nám gratis bylo
darováno 360 ks elektromagnetů (á 20€ = při
kurzu 25,4 Kč) za cca 183.000 Kč! A pak, že Bůh
neví, co děláme, co je naším přáním atd.! Nám
nezbývá než děkovat, obdivovat jeho velkorysost
a klanět se jeho moci! Vždyť ON VÍ, že varhany
spolu s naším zpěvem (minimálně na 14 dní
zaraženým) zazní k jeho oslavě! Radost se mnou
sdílí Dr. Petr, Alice i Ludmila s Věruškou a všichni,
kteří finančně velkoryse přispěli na tuto opravu!
Díky Petru Fischerovi, Janu Karlovi, kteří opravu
dotáhli dokonce!
A co je nového kolem střechy kostela sv.
Josefa v Krásné Lípě? Je naděje, že bude vše pod
střechou; na kostelní lodi proběhla výměna
prohnilých pozednic a námětek, po celé ploše
byly položeny fošny zepředu i zezadu a potaženy
lepenkou. Tak již nebude zatékat. Dá-li Bůh,
v příštím roce by mohla být položena i břidlice.
Díky Pánu za příhodné počasí, za dobře
provedenou práci, za finanční příspěvky (MK
Praha, KK, D) i za ochranu, že se nikomu nic
nestalo, za dělníky z Ukrajiny i dozor jak ze
strany BP, tak Města Kraslice i NPÚ (Národní

památkový ústav).

Mám rád kočky, protože mám rád svůj
domov a ony se krok za krokem stávají
jeho duší. Je nutné mít na paměti, že kočka žije
s člověkem, protože jí to činí potěšení a ne proto,
že musí. Kočka si nepřeje, aby jí měl celý svět rád;
jenom ti, které si vybrala, že bude mít ráda ona.
Kolikrát můj unavený zrak spočinul na jejím
malém půvabném těle stočeném do klubíčka a
obtočeným ocáskem jako balíček, nebo nádherně
protaženém na mé posteli, jednou tlapkou
opatrně zakrývající tlamičku a druhou něžně
stočenou pod sebe, jako kdyby ochraňovala
neviditelný poklad. Není nic potěšujícího na světě
zvířat, než pohled na 2 dospělé kočky při hře.
Jsou tak lehké, pohotové a půvabné, tak důvtipné
a vynalézavé a přece tolik bezbranné. Jsi ve
stresu? Pohlaď kočku! Pes je próza, kočka poezie
domova. Žádná prokázaná laskavost ti nezaručí
bezmeznou vděčnost tvé kočky. Není nic
hravějšího než kotě a důstojnějšího než stará
kočka. Je to vlastně oříšek, jak si získat přízeň
kočky. Kočka je filozofické zvíře houževnatě
lpějící na svých vlastních zvycích a zásadách. Má
v oblibě pořádek a důslednost, zatímco přehnaná
emocialita a výstřednost ji znechucuje. Pokud jí
za to stojíš, kočka bude tvým přítelem, ale nikdy
nebude
tvým
otrokem. Kotě je
růžovým
poupětem v zahradě království zvířat. Když kočka
něco udělá, říká se tomu instinkt, když člověk
udělá totéž, říká se tomu inteligence. Ze
všech tvorů, které stvořil Bůh, je kočka jediná,
která se nedá zotročit bičem. Před náhlým
nebezpečím hledá dítě instinktivně ochranu,
štěně se poddajně položí ve snaze se zachránit.
Kotě se celým svým drobným tělíčkem postaví na
zuřivý odpor. Lidé, kteří nemají rádi kočky, se „v
příštím životě narodí jako myši“. Když zavoláš
psa, přiběhne; když kočku, vezme zprávu na
vědomí a možná se dostaví. Bůh dosadil na tento
svět kočku, aby člověka připravila o iluzi, že vše
na tomto světě bylo stvořeno proto, aby sloužilo
jemu! Domácí kočky mají ohromující schopnost
obývat dva zdánlivě paralelní světy. V jednom
pěkně zabaleném chlupatém balíčku spolu žijí
dobře vyzbrojený a nemilosrdný noční lovec
s okouzlujícím a vrnícím manipulátorem. Jeden
terorizuje okolní populaci hlodavců a ptáků,
druhý si nás dokáže omotat kolem svého
dlouhého ocásku a zná všechna dvířka k vašemu
srdci, která mu zaručí život v luxusu a
pohodlí. Když se naučíte číst řeč těla vaší kočky a
správně přeložit její mňoukání, budete moci
rychleji a přesněji odhadnout její náladu a
tužby. Život s kočkou není pro kočku!
Mons. PF
Trochu zamyšlení … nad listopadem
Jsou dušičky. Památka zesnulých, Dušičky, svátek
všech svatých. Patří ke dnům, kdy se projevuje
úcta k mrtvým, zvyk navazuje na předkřesťanské
tradice, je rozšířen po všech křesťanských
zemích s tím, že se s ním setkáváme ve formě
svátku všech Svatých 1. listopadu a následných
Dušiček 2. listopadu. Modlitba za zemřelé patří
k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na
mrtvé je součástí každého slavení eucharistie.
Jak by měla v 21. století vypadat? Domnívám se,
že poslání církví zůstává stále stejné: hlásat Boží
slovo a zasazovat se o spásu duší. Termín
„spása“ a „Boží slovo“ je možná současnému
světu vzdálen. Doufám, že každá krize, i ta
dnešní, má v sobě vedle mnoha negativ i výzvu
ke změně, k obratu k lepšímu.
Je krásný, podzimní den. Odpoledne. Obloha je
bezmračná a celá modrá nádherným tmavým,
bezbřehým odstínem. Pohled na ni evokuje na
nekonečné, klidné, pohodové moře a na krásnou
bezstarostnost. Nyní v podvečer díky brzkému
západu slunce nebe tmavne a na západě přichází

s červenooranžovým odstínem zapadajícího
slunka. Je to nádherný, neuchopitelný okamžik,
ukázka toho, jakou krásu dokáže příroda stvořit z
krásně rozmarného popudu. Poslední sluneční
paprsky se dotýkají barevného listí na stromech,
které nyní vypadá honosně, skoro jako by bylo
stvořeno ze vzácných drahých kovů. Je krásné
pozorovat světelné proměny dne, který se za
chvíli promění ve večerní šero a potom ještě
hůře v tmavou, mnohdy nevlídnou noc.
Večer zapaluji svíčku. Pozoruji její teplý,
žlutočervený plamínek a vzpomínám s láskou na
všechny ty, co už nemůžou být mezi námi. Je to
tak. Život není nekonečný. Je dobré užívat si a
prožívat každý den svého života. Vždyť každý den
se stane něco krásného a skvělého a hlavně
jedinečného. Stačí krásná slůvka, věta,
pohlazení. Je to tak. Proto by bylo báječné,
abychom všichni užívali krásných podzimních
dnů beze shonu a s dobrou náladou.
Je před sv. Martinem. Jako vejce vejci podobá se
jednomu dni den druhý. Dusivé mlhy zrána,
studená záře v poledne, k večeru chlad. Vlhký
prach listopadového mokra zahaluje noc.
Nemrzne, ale také není teplo. Sluníčko lenivě
svítí, lenivě hřeje a lenivě putuje po nebeské
dráze jako z nutnosti. Listí se zřídka drží ještě
stromů a tichounce šelestí. Truchlivě se tyčí
zčernalé stromy k zahalenému nebi… V mlhách
se topí les… I ta boží muka bělají se v zamlžených
polích jako pomník zhaslého života…
Němý svět… Bude prý suchá zima - říkají jedni…
Zahučely lesy - a když ty na podzim hučí, budou
prý ještě pěkné dny - říkají druzí. A už jsou tu
zimní chvíle černého smutku s hroznou ozdobou
bledé bídy.
Prázdno je a smutno zvláště v této době. Jen ti
havrani a vrány hospodaří po kopcích, a toulajíce
se kolem černých kupek mrvy, těžce dobývají
silnými svými klovany těžce zasloužený kousek
potravy. Straky stěhují se blíž k obydlí.
A zase klid - mrtvý, velký - bez naděje, bez konce.
Vane z něho příšerný dech.
Jak zpustl les! Jak zesmutněl, zřídl! Mřížovím
černého haluzí křižují stromy svá ramena, divoké
liány lesního chmele celými provazci stahují lem
lesa a pružné větvoví lísky, plazivý břečťan jak v
strachu tiskne se k teplejší zemi, jak z
milosrdenství přikrývá zeleným cípem její
nahotu.
Pusto. Ani klevetivá sojka se neozve. Jen sýkorka
někde mrskne ocáskem a kamarádsky k hostině
volá ostatní, když někde ve skrytém keři najde
ukrytý hmyz… Nohy se brodí listím - ucho teskně
naslouchá… nikde nic… Vyskočí už jen na zimu
přibarvený zajíc, veverka jako blesk mrskne
sebou po kmeni na vršek vzhůru, kde se postaví
jak opička s oříškem v úzké hubičce.
A zase ani pohnutí. Tiché prázdno jako v kostele.
Není už žádné krásy, žádné radosti na poli ani v
lese. Všecko čeká už jen, až se z nebe snese bílý
listopad.
K večeru se ochladí - páry se vznesou výš a
zatáhnou oblohu šedými, těžce nabotnalými
mraky. Setmělo se k západu. Hvězdičky jakoby si
řekly, že svítit nebudou: - nesvítí.
Připomíná mě to úsudek jednoho z mých strýců:
„To přijde sníh, nepřišel na Všechny svaté v noci
– přijde na Martina s velkou mocí. Budete vidět,
že na Martina bude všechno bílé …..“ A budou
bílá pole, bílé střechy — bílý celý kraj.
Věřím
pranostice o
svatém
Martinu, že
jezdí
na
bílém koni…
Jen, Bože,
kdyby už tu
byl!
JV
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PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA POSEDMÉ

Návštěva „Protidrogového
vlaku“

V září tohoto roku jsme opět otevřeli
přípravnou třídu. Stalo se tak po tříleté
pauze, kdy jejímu otevření bránilo naplnění
dětmi. Nepochopitelně několikrát měněná
pravidla pro její zřízení při ZŠ v posledních
letech nebyla ku prospěchu věci.
V září a v polovině října děti stihly vše
potřebné pro začátek školního roku:
seznámení s odbornými učebnami, užít si
krásné babí léto a každodenní vycházky do
přírody a na hřiště, zúčastnit se výletu na
bio
farmu
do
Valče,
cvičení
v přírodě v rámci ochrany obyvatel za
mimořádných událostí, zkrášlit třídu svými
obrázky a výtvory a hlavně – najít si nové
kamarády a přizpůsobit se novému
prostředí i pravidlům.
Nyní se předškoláci také mohou zdárně
připravovat na svůj vstup do ZŠ, ačkoli
epidemie COVID 19 nám klade další
překážky do cesty. Podle pravidla „všechno
zlé, je pro něco dobré“ budou však tyto
děti, které se nyní setkávají s výukou na
dálku, obeznámené s touto formou
vzdělávání dřív než jejich vrstevníci v MŠ.
Za jejich přístup a za trpělivost jejich rodičů
patří všem veliký DÍK.
Mgr. Martina Bečková

V říjnu i do Kraslic přijel „Protidrogový vlak“.
Nastoupili jsme a spustil příběh. Vždy
kousek videa doplnil obraz reálného
prostoru. Díky tomu jsme se ocitli na místě
autohavárie, na policejním oddělení a
v závěru jsme prošli i „doupětem“
narkomanů. Následovali jsme tak postavy
příběhu na jejich cestě, která ne u všech
postav měla dobrý konec. Z nádraží jsme šli
trochu zaražení a po návratu, nás učitele,
zasypali žáci řadou otázek a popisem
vlastních dojmů. Bohužel, mezi dojmy děti
zmiňovaly i své známé s podobným
osudem, jaký měly postavy příběhu. Snad si
na své pocity vzpomenou, až se setkají se
situací, kde i oni si budou muset vybrat svou
cestu, protože některé z cest už nemusí mít
zpáteční směr.
Mgr. Renata Valenová

Sportovní zprávy
SKI KLUB
BUBLAVA, z.s.
V
letošním
letním
přípravném období se
náš
klub
zúčastnil
letního karlovarského
pohárku,
který
se
skládá ze čtyř závodů v běhu a cyklistice.
Součástí tohoto pohárku byl závod našeho
klubu DUATLON BUBLAVA 2020. Tohoto
závodu se zúčastnili lyžařští závodníci
Karlovarského i Ústecké kraje, ale také děti
z mikroregionu Kraslicka. Součástí závodního
víkendu byl běh pro dospělé BUBLAVSKÁ
ŠESTKA 2020. Děti ze Ski klubu Bublava, z.s.,
se zúčastnily letního soustředění na rekreační
chatě „Sluníčko“ na Rotavě. Soustředění se
zúčastnilo 14 dětí, pobyt si parádně užily
jízdou na kole po krušnohorských odlehlých
cestách, turistikou, prohlídkou přírodní
památky Rotavské Varhany, ale i dojížděním

ZŠ Opletalova
následné ruční zpracování ovčí vlny.
Součástí parku je i překrásný ovocný sad,
kde měly děti možnost si nasbírat jablka, ze
kterých si následně samy vylisovaly jablečný
mošt. Ten všem moc chutnal. Pan Veselý se
také věnuje chovu včel a zpracovávání
přírodních produktů. Výlet se podařil a
všem se líbil.
Mgr. Jana Klvačová

Výlet do Valče
Dne 2. října se nám konečně podařilo
uskutečnit, dlouho připravovaný, celodenní
výlet do Valče na biostatek. Hned po
příjezdu nás přivítal majitel, pan Veselý,
který nás provedl barokním zámeckým
parkem u zámku. Na farmě měly děti
možnost nakrmit a pohladit si stádo ovcí.
Většina z nich poprvé viděla stříhání ovcí a
na kole na sportovní hřiště v
Rotavě, kde děti trénovaly na letní
přípravu Krušnohorského pohárku.
Začátkem září začaly pravidelné
podzimní tréninky na obecním hřišti
Bublava V současné době plánujeme
s dětmi odjet v listopadu a v prosinci
na lyže do Rakouských Alp a to na
ledovec Stubaigletscher, děti mají
tedy před sebou pořádnou fyzickou
přípravu na lyžování.
Zimní sezona roku 2019/2020
nebyla na sněhové podmínky moc
příznivá, ale přesto jsme si s dětmi
zalyžovali na domácím Bublavské
svahu, ale i např. na Neklidu, kde
jsme jménem SKI KLUB BUBLAVA,
z.s. pořádali pro děti závody zimního
krušnohorského pohárku, který se
výtečně povedl včetně krásného
počasí. V nadcházející sezóně
bychom rádi uskutečnili opět několik
závodů, náborový závod Novoroční
Vločka,
závod
Krušnohorského
pohárku, běžecký závod Bublavská
běžka
a
historický
závod
Aschberglauf. Jako novinku bychom
rádi
zařadili
veřejný
závod
paralelního slalomu a stále více
populární
skialpový
závod.
Doufáme proto, že nám sněhové
podmínky budou v nadcházející
sezóně přát a vynahradí nám bídu
z minulé sezóny.
Ski klub Bublava, z.s., přijímá nové
členy, kontakt je na našich
webových stránkách www.ski-klubbublava.cz.
Ski Klub Bublava, z.s.
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PČR informuje
Pozor zejména na kapesní
krádeže či podvody na
internetu
Policisté Karlovarského kraje by Vám i v této
době chtěli přinést několik preventivních rad,
neboť s blížícími se Vánočními svátky nám hrozí
určitá rizika a můžeme se velmi snadno stát
obětí protiprávního jednání, jak v reálném tak
virtuálním světě.
V případě, že vyrazíte na nákup vánočních
dárků do nákupních domů, mějte své osobní
věci pod neustálým dohledem. Zkušenému
kapsáři totiž stačí jen několik málo vteřin
k tomu, aby Vám odcizil mobilní telefon,
peněženku, doklady či celé příruční zavazadlo.
Proto doporučujeme nosit finanční hotovost
odděleně od dokladů a platebních karet.
Mobilní
telefony
mějte
také
řádně
zabezpečeny v uzavřené kapse. Svá osobní
zavazadla neodkládejte ani na nákupní vozíky a
mějte je vždy řádně uzavřeny. Nepodceňujte
ani chvíli, kdy ukládáte nákup do svého vozidla
a peněženku či kabelku mějte vždy pod
dohledem.
Pozor si ale dejte například i při placení
platební kartou či při výběru z bankomatu.
Nikdy nezadávejte PIN k Vaší platební kartě,
pokud se ve Vaší blízkosti někdo nachází či
narušuje Vaši diskrétní zónu.
V případě, že budete své vánoční dárky
pořizovat prostřednictvím internetu, buďte
zvláště obezřetní. Dávejte si proto pozor
z jakých eshopů dárky objednáváte a použijte

raději jen ověřené zdroje.
Peníze
neposílejte
dopředu, ale raději volte
způsob platby dobírkou.
Můžete
tak
předejít
možnému
zklamání.
V případě přihlášení do
jednotlivých eshopů a
služeb
na
internetu
používejte různá a kvalitní
hesla,
aby
nedošlo
k prolomení Vašeho účtu.
Jestliže se budete chtít
přihlásit
do
svého
internetového
bankovnictví, nepřihlašujte
se v žádném případě
z odkazu ve Vašem emailu,
může se jednat o podvod.
V případě, že se i přes naše
preventivní
rady
stanete
obětí
protiprávního
jednání,
bezodkladně se obraťte na
nejbližší policejní služebnu
nebo volejte na tísňovou
linku Policie ČR.
Rádi bychom Vám tímto
popřáli klidné a pohodové
prožití Vánočních svátků a
šťastný vstup do nového
roku.
nprap.
Mgr.
Věra
Hnátková
oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
V říjnu stihly před uzavřením sportovišť
ženy odehrát své první a zatím poslední
utkání sezóny. V kraslické tělocvičně
přivítaly BK Klatovy a přesvědčivě zvítězily

64:45 (Mačasová 17, Schambergerová
9, Křížová 9, Farská 8, Kurtinová 6,
Svobodová 5, Vopičková V. 3,
Vopičková P. 3). Veliké poděkování
patří našim fanouškům, kteří se
nesmířili s tím, že kvůli zákazům utkání
neuvidí, za okny tělocvičny postavili
s povolením pana ředitele lešení a
vytvořili tak provizorní tribunu, z níž
utkání sledovali oknem.
Starší žákyně odjely na utkání
nadregionální ligy ve značně omezené
sestavě, což se také projevilo na
výsledcích. S BK Teplice prohrály
smolně
51:52
(Vajsejtlová
18,
Minaříková 12, Elízová 11, Tišerová 6,
Dosič 4) a s BK Slavoj Litoměřice 44:74
(Elízová 12, Minaříková 12, Vajsejtlová
11, Wernerová 4, Dosič 2, Míčková 2,
Tišerová 1).
V současné situaci nevíme, kdy budou
mistrovské soutěže pokračovat, ale
věříme, že to bude brzy.
P. Poledňáková

Výchova ke zdraví

barvy a chutě, které nám přináší, ale o tom až
příště.
Kolektiv MŠ

Žáci 8.B si v rámci výchovy ke zdraví vyzkoušeli
"jednoduchou" rozcvičku na tělo, ale i hlavu. A
opravdu je to bavilo.
Žáci 8.A vědí, že jíst zdravě není vše, co je
dobré pro naše tělo, a proto jsme do naší
hodiny zařadili rozcvičku, při které bylo
potřeba zapojit hlavu a včas si uvědomit, která
je pravá a levá. Všem se to zdálo jednoduché,
ale jen do doby, než sami přišli na řadu. Bylo
to příjemné zpestření výuky, které žáky bavilo
a ještě nějakou dobu si tuto rozcvičku budou
pamatovat.
Září ve školní družině
Děkujeme za inspiraci třídě 8.B a jejich třídní
Děti si ve školní družině zase mohou hrát s
učitelce Mgr. Ivě Kyselové. Mgr. M. Kyselová
kamarády. Počasí bylo skoro celé září krásné,
a tak si děti mohly užívat obě školní hřiště na
sportování. Prvňáčci se seznámili s provozem
družiny, zorientovali se v areálu školy a
zdokonalili se v sebeobslužných činnostech.
Kolektiv ŠD

Září v mateřské školce
Letošní začátek školního roku se obešel bez
slziček. Děti se do školky těšily a to nám dělá
velikou radost. Seznámili jsme se s prostředím
MŠ a novými kamarády. Známe už také
pravidla MŠ a její denní režim. Chodíme na
průzkumy do lesa, k potoku a pozorujeme
přírodu. K pobytu venku využíváme také školní
zahradu a hřiště. Ve spolupráci s našimi
kamarády třeťáky jsme vypleli záhonky,
vytrhali trávu. Sklidili jsme úrodu dýní a cibulí.
Rádi bychom poděkovali studentům střední
školy a mistrům odborného výcviku za
zhotovení
stojanů
na
matrace
pro
předškoláky. Těšíme se na podzim, na jeho

Revolution train? Ano!
Revolution train!
Revolution train - protidrogový
opancéřovaný vlak, který chrání svůj obsah,
stejně jako kůže chrání lidské tělo. Žáci
sedmého až devátého ročníku základní školy a
studenti střední školy měli možnost jej 25. září
2020 navštívit v Kraslicích na vlakovém
nádraží, kam díky manažerovi prevence
kriminality z městského úřadu dorazil. Když
vstoupíte do vlaku, vstoupíte do luxusního
vagónu, kde dostanete občerstvení a vyplníte

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
dotazníky, které
jsou zaměřeny na vlastní zkušenosti s
drogami. Pak postupujete vlakem dále a čím
dále se dostanete, tím ošklivější prostředí je
kolem Vás - stejně jako když se vydáte do
světa drog. Celý vlak je dost interaktivní a tím
si většinu žáků získal. Vidět, jak vypadají
následky autonehody, výslechová místnost či
vězení, nebo dokonce squatt, je opravdu silný
zážitek. Film, který nás celým vlakem provází,
má silný příběh a ukazuje, jaké to je, když si
vyberete - vyberete dobře či špatně. Velkou
výhodou celého programu je, že na Vás v
protidrogovém vlaku netlačí: "Neberte
drogy!", ale ukazují Vám, co se může stát, a
dávají Vám na výběr, co chcete ve svém životě
a co ne...
Text vznikl na základě výpovědí žáků 8.B.
Mgr. I. Kyselová
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Běh kolem
domácího
vrchu
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