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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
jedenáct měsíců letošního roku je za námi jako mávnutím kouzelného
proutku – vždyť je to přeci tak „nedávno“, co jsme vítali příchod nového
roku – a už je tu zase jeho konec. Rok 2020 je, či spíše téměř byl,
vskutku zvláštní. Zcela se vymykal řadě roků, které jsou za námi.
Okolnosti, jež nás obklopují, jsou za posledních několik desítek let
vpravdě nevídané. Především tím, že nemilosrdně zasáhly do života
každého z nás. Někoho zasáhly omezením společenského života, jiného
uvěznily doma se svými obavami z věcí příštích. Všechny společně nás
ale přinutily ke změně zvyklostí v našich běžných životech. Stigmatem
koronavirové pandemie budou poznamenané i letošní Vánoce. Možná
to bude mít ale i své světlejší stránky – třeba v tom, že nákupní šílenství
se ze všech těch super a hypermarketů, obchodních domů a nákupních
center přesune do virtuálního světa internetových obchodů. Ale o co
méně se zapotí skladníci či pokladní v kamenných obchodech, o to více
se zapotí pošťáci a pracovníci všech těch kurýrních doručovacích služeb.
Ale kdo ví, zda ty negativní dopady spíše nepřeváží ty pozitivní.
Také letošní rozsvícení vánočního stromu bylo spíše smutné, protože
muselo proběhnout na prázdném náměstí. Přestože doprovodný
program byl vydařený, nebylo to bez diváků ono. Museli jsme se
spokojit jen se zprostředkovanou účastí na této události a doufat, že za
rok to bude jiné – takové, jaké to bývalo.
A tak mi nezbývá, abych i já vyslovil pevnou naději a víru, že se v příštím
roce u vánočního stromu budeme zase moci všichni ve zdraví sejít a
alespoň s trochou pokory si přiznat, že takové setkání nemusí být vždy
tak samozřejmé, jak jsme si doposud mysleli.
Přestože nyní prožíváme nelehkou dobu a každý z nás ji snášíme, jak
umíme, přeji vám pokud možno pohodový čas Adventu a poklidné
Vánoce v kruhu těch, které máte rádi a kteří mají rádi vás. Vždyť to je
asi to ze všeho nejdůležitější, protože jen s oporou těch, kteří jsou
našim srdcím nejbližší, dokážeme zvládnout všechny těžkosti, které nám
život staví do cesty. A do zvolna přicházejícího roku 2021 vám přeji vše
nejlepší s nadějí, že ten příští roku bude lepší než ten letošní. Skoro by
se chtělo příhodně říci slovy pánů Jiřího Voskovce a Jana Wericha: „Na
shledanou v lepších časech“.
Roman Kotilínek, starosta

zdarma

města Kraslic

Rozsvěcení vánočního stromu
Vzhledem
k
současné
nepříznivé
situaci
nemohlo
letošní
rozsvěcení
vánočního
stromku
proběhnout
tradičně,
jak
jsme
zvyklí.
Kvůli
opatřením si
děti ze ZŠ a MŠ
nemohly
připravit
vánoční
vystoupení, zpívání koled ani recitování básniček.
Neuskutečnilo se ani vyrábění ozdob v Ježíškově dílně či výběr
nejlepší pekařky vánočních rohlíčků. Nepřijel ani pošťák
s ježíškovským razítkem. I přes to všechno jsme se rozhodli
navodit Vám vánoční atmosféru a uspořádat rozsvěcení
stromečku online, které jste mohli sledovat v živém přenosu
spolu s doprovodným programem. Před Domem kultury
proběhlo hned několik vystoupení. Celou akci zahájila loketská
kapela Roháči. Poté následovalo vystoupení dětí ze ZUŠ
Kraslice, které zazpívaly a zahrály vánoční melodie a také písně
z pohádek. Všem dětem, jmenovitě Barboře Patakiové, Adamu
Salvovi, Simoně Andělové, Elišce Vimrové, Elišce Gerdové,
Karolíně Zachové, Daniele Hurtové, Adéle Vnekové a Julii
Petrášové, chceme moc poděkovat, stejně tak jejich učitelkám
ze ZUŠ Marii Kyselové a Berit Daškové. Po vystoupení dětí
přišel na řadu začínající regionální zpěvák Petr Hodek, jenž
svým příjemným hlasem a muzikálovými a vánočními písněmi
vytvořil pravou adventní náladu. Poté se ujal slova starosta
Kraslic Roman Kotilínek, který poděkoval lidem, že sledují
přenos u televizních obrazovek z pohodlí domova. Zároveň
všem popřál pevné zdraví a vůli, krásné Vánoce a šťastný nový
rok 2021, který bude jistě lepší než rok předchozí, a během
kterého se sejdeme již osobně u vánočního stromku a
zaplníme kraslické náměstí. Společně s moderátorkou celé
akce Alexandrou Müllerovou odpočítali rozsvěcení stromku a
zvoněním ho rozsvítili. Následující půlhodina byla věnována
slavnému českému muzikálovému zpěvákovi Danielu Hůlkovi.
Zpěvák prohlásil, že si rozsvěcení stromku v Kraslicích moc užil.
Děkujeme mu, že přinesl do
našich
domovů
krásnou
sváteční náladu. Zpěváka
doprovodil úžasný hráč na
Panovu flétnu Petr Tomeček.
Děkujeme všem lidem, kteří
dodrželi opatření, a užili si
zahájení adventní sezóny u
televizních
obrazovek.
Přejeme Vám krásné prožití
vánočních
svátků.
Velké
poděkování
patří
také
regionální TV Západ, jež
zprostředkovala a vysílala
přenos až k Vám domů.
Bc. Claudie Růtová, MKC
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„Krasličtí

dobráci“

zvládání současné
s COVID-19.
K tomu, aby jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Kraslice vykonávala svou činnost,
však potřebuje finanční prostředky na

akceschopnost, odbornou přípravu a
vybavení.
Tyto prostředky získává vytvořením
finančních prostředků v rámci rozpočtu
města Kraslice, ale i na základě podaných
žádostí, a to o poskytnutí finančních
prostředků
ze
státního
rozpočtu
prostřednictvím účelové neinvestiční dotace
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR a o
poskytnutí neinvestiční dotace na vybavení
JSDH obce v rámci rozpočtu Karlovarského
kraje.
Díky druhé zmiňované dotaci mohli naši

Vážení
spoluobčané.
Zpravidla každým
rokem touto dobou
Vám
společnost
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST
s.r.o. prezentuje nové ceny vodného,
stočného a cenu tepla na následující rok,
tedy rok 2021. Společnost má od letošního
roku nové jednatele. Jednatelé si
předsevzali, že jejich hlavní prioritou je
kvalita nezávadné pitné vody splňující
veškerá hygienická minima, kvalitní čištění
odpadních vod zajišťující ochranu životního
prostředí a spolehlivé dodávky tepla a teplé
vody. Společnost za podpory svých
zaměstnanců, za což jim patří velké díky, se
nově snaží nastavit vnitřní firemní procesy
zajišťující občanům a podnikům v našem

městě kvalitní služby po celý rok, snaží se
předcházet
nečekaným
haváriím
a
neplánovaným odstávkám. Je to však běh
na dlouhou trať. Předpokladem pro
naplnění těchto cílů jsou spolehlivé rozvody
a zařízení vodárenské a teplárenské
infrastruktury. Proto do vodárenského a
teplárenského majetku bude směřovat
v příštím roce více než 11,1 milionů Kč na
jejich obnovu, což je více finančních
prostředků než v přechozích letech. Výše
cen na příští rok je tak ovlivněna zejména
nárůstem potřebných finančních prostředků
do obnovy a modernizace infrastrukturního
majetku ve městě, které se odběratelům
vrátí ve formě zachování a zlepšení kvality
poskytovaných služeb. Zasadíme se tak o to,
abychom nežili na úkor našich budoucích
generací.

I v této nelehké době
naši „dobráci“, tak
jako ostatní složky
Integrovaného
záchranného sboru,
plní své úkoly jak
v oblasti požární
ochrany, tak i při
pandemické situace

MěÚ informuje
„dobráci“ provést v letošním
roce obměnu 6 ks pneumatik na CAS 32
TATRA T815 v celkové hodnotě 95.003,- Kč,
kdy dotace z rozpočtu Karlovarského kraje
činila maximální výši poskytované dotace, tj.
60 tisíc Kč, a město Kraslice se podílelo, dle
uzavřené veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Kraslice a Karlovarským krajem,
spoluúčastí na pořízení těchto pneumatik ve
výši 35.003,- Kč.
Za OKT/krizové řízení – Jiřina Jašová

KMS informuje
Ceny platné pro cenovou oblast města
Kraslice od 1.1.2021:
cena bez DPH

cena včetně
DPH

Pitná voda

42,50 Kč

46,75 Kč

Odpadní voda

44,00 Kč

48,40 Kč

Tepelná energie pro
CZT

488,89 Kč

537,78 Kč

S přáním krásného adventu
Michaela Bracháčková, MSc., jednatelka
Miloslav Poslední, jednatel
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Napsali jste nám
NÁVRH NA ZŘÍZENÍ MĚSTSKÉ
POLICIE V KRASLICÍCH
Na městském zastupitelstvu, které se
konalo 16. července, jsem oznámil, že
v řádném termínu zastupitelstva 10. září
předložím návrh na zřízení Městské policie
v Kraslicích. Vnější okolnosti, které zasáhly
do přípravy rozpočtu města na rok 2021,
způsobily, že se hledají úspory a je těžké
přicházet s milionovými náklady. Přesto se
práce na tomto návrhu nezastavily a jsou
připraveny předběžné podklady, které
odpovídají na dvě základní rozpočtové
otázky.
Za prvé - Kolik budou stát investiční
náklady na zřízení Městské policie?
Za druhé - Kolik bude stát roční provoz
Městské policie?
Odpověď na první otázku - investiční
náklady:
Investiční náklady potřebné pro zahájení
činnosti 5 strážníků jsou předpokládané ve
výši: 1.500.000,-Kč
Tato částka zahrnuje
odbornou způsobilost strážníků, kurz na
odchyt psů, zbrojní licence, certifikovaný
trezor na zbraně, stejnokroj + výzbroj
(pouta, obušek...), služební vozidlo, služební
zbraně, výstražné světelné zařízení, úpravy
vozidla, polepy, technické zařízení k
zabránění
odjezdu
vozidel,
úprava

Logická olympiáda
V měsíci říjnu se konala soutěž Logická
olympiáda. Školní kolo probíhalo časově
omezeným testem na logické myšlení. Tento
rok se nám nenahlásilo mnoho zájemců, ale
kvantitu nám nahradila kvalita přihlášených
dětí. Výsledky o tom opravdu vypovídají.
Kategorii MŠ vyhrála Ema Rödlingová, která
byla se svým výsledkem zároveň na sdíleném
2.-4. místě v kraji.
Kategorii A1 (první třídy) ovládla Laura
Vetenglová, která se se svým výsledkem
umístila na 3.-8. příčce v kraji.
Kategorii A, což je 3.-5. třída, vyhrál Jakub
Zandt.
A kategorii B, nejpočetnější kategorii 6.-9.
ročníků, vyhrála Sára Červenková. Ta se se
svým výsledkem dostala i k postupu do
krajského kola, které se koná 6.11.2020 a my
Sáře přejeme hodně štěstí a klidu, které jí
pomohou k co nejlepšímu výsledku.
Všem zúčastněným chci poděkovat za účast a
výhercům kategorií gratuluji k velmi pěkným
výsledkům.
Mgr. I. Kyselová

Návrat do školy
Díky rozhodnutí vlády jsme se po několika
týdnech mohli vrátit k přímé výuce, byť zatím
omezené. Do školy mohli dorazit žáci 3.
ročníků, připravujících se na k učňovským
zkouškám, tak i poslední ročník našich
maturantů. Do výuky odborného výcviku se
směli zapojit i žáci 1. ročníků. Odborná praxe

kancelářských prostor, mobilní telefony,
vysílačky, jízdní kola.
Odpověď na druhou otázku - roční náklady
na provoz:
Základní rozvaha návrhu předpokládá
zřízení Městské policie v počtu 5 strážníků.
Roční provozní náklady na pět strážníků jsou
předpokládané ve výši: 3.000.000,-Kč
Zde je třeba podotknout, že město
zaměstnává už nyní na úseku veřejného
pořádku dva pracovníky, kteří jsou již
začleněni v rozpočtu města a mohli by
vykonávat svoji práci ve funkci strážníků.
Tím se částka mzdových nákladů snižuje o
jeden milion korun.
Tato částka zahrnuje
mzdy, zdravotní a sociální odvody, úrazové
pojištění a pojištění způsobené škody,
náklady na školení, provoz služebního
vozidla, náklady na provoz zbraně, náklady
na obnovu stejnokroje, poštovní poplatky,
telefonní poplatky a kancelářské potřeby.
Celkové náklady na zřízení Městské policie v
Kraslicích:
3. 5000.000,- Kč v prvním roce.
2. 000.000,- Kč provozní náklady v dalším
roce
Informace o fungování a potřebách Městské
policie byly získány při osobním jednání
s veliteli Městské policie v Nejdku a
v Rotavě, kde se nám věnoval i pan starosta
Michal
Červenka.
Posouzení
předpokládaných nákladů provedl pan
místostarosta Sokolova Jan Picka, který má s

provozem Městské policie dlouholeté
zkušenosti a který doplnil některé
zapomenuté náklady a naopak upozornil na
jiné, které je možné snížit. Všem, kteří nám
ochotně vyšli vstříc, velmi děkujeme.
Faktem zůstává, že Kraslice jsou jediné
město obce s rozšířenou působností, které
nemá Městskou policii. Návrh na zřízení
Městské policie v Kraslicích zřejmě bude
muset být odložen do doby, než budou
známy základní parametry rozpočtu města.
Jsme v mimořádné situaci, kdy stát plánuje
rozpočtový schodek ve výši půl bilionu
korun a příjmy obcí a měst ze sdílených daní
jsou ohroženy. Zrušení superhrubé mzdy se
také dotkne příjmů měst a kompenzace
ještě nejsou schváleny.
Přesto zůstávám jako navrhovatel na pozici,
že bezpečnost občanů musí být zajištěna.
Konečně nám to ukládá zákon o obcích a
výmluva na to, že to musí zvládnout Policie
ČR, neplatí. Musíme se v našem městě cítit
bezpečně, pokud budu přepaden na ulici, je
celkem lhostejné, že je to na opraveném
chodníku. Vydávání vyhlášek v oblasti
veřejného pořádku, které budou bez
kontroly jejich dodržování, je zbytečné.
Přesto je třiapůlmilionový výdaj v rozpočtu
na rok 2021 tak veliký, že musíme vyčkat na
rozhodnutí Parlamentu, které zásadním
způsobem ovlivní náš rozpočet. V každém
případě zůstává zřízení Městské policie na
stole a o dalším postupu budeme veřejnost
informovat.
Otakar Mika – zastupitel města Kraslice za
Otevřenou radnici.

je pro naše žáky velmi důležitá a bylo vidět,
že i oni samotní se pustili do práce s radostí.
Ani my jsme nezaháleli a připravili pro žáky
množství prací, které budou v rámci
odborného výcviku moci provádět. Připravili
jsme rovněž další třídu, abychom zvýšili
komfort žáků a aby každá třída měla svoji
učebnu, až se všichni budou moci vrátit i na
teoretickou výuku. Doufáme, že to bude co
nejdříve.
Ing. J. Ješátko

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

72 hodin
v Jindřichovicích
S
více
jak
měsíčním
zpožděním
jsme
měli
možnost se opět zúčastnit
projektu 72 hodin. Náš
původní
záměr
pomoci
zaměstnancům
obecního
úřadu s hrabáním listí na
dětském hřišti již nebylo
možné realizovat. Náplň
práce formou pomoci jsme si
ale i tak našli. Žebrácká

studánka v místní rokli je oblíbenou
zastávkou při našich vycházkách. Celoročně
pozorujeme okolí studánky, tok vody, změny
prostředí v různých ročních obdobích.
Rozhodli jsme se tedy pomoci studánce.
Vyčistit koryto, odtokový kanál, shrabat listí v
okolí studánky, to vše jsme společně zvládli.
Odměnou nám potom byla trička s logem
projektu, náramek a psací potřeby. Tričko
některým z nás přibylo do sbírky již
několikáté a to z důvodu, že se projektu
zúčastňujeme pravidelně každý rok a
budeme v tom i pokračovat.
M. Némethová
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Napsali jste nám
Kraslice znovu podpořily provoz
potravinové banky
Potravinová
banka
Karlovarského kraje
z.s. děkuje městu
Kraslice za finanční
podporu
ve
výši
20 000 Kč, kterou
využila na činnost
letošním roce. Díky
příspěvku se naše
nezisková organizace
mohla věnovat svému poslání, čímž je boj
proti hladu a proti plýtvání potravinami. A
co zajímavého se letos událo?
„Máme za sebou podzimní Sbírku potravin,
v rámci které jsme v Karlovarském kraji
nashromáždili 12,3 tuny potravin a drogerie.
To je výborná zpráva, jelikož jsme opět
zaplnili náš sklad a budeme mít přes zimu
dostatek zásob pro naše klienty.“
V roce 2019 naše potravinová banka
přerozdělila 71 tun potravinové pomoci. V
rámci spolupráce se svými odběratelskými
neziskovými organizacemi se tato pomoc
dostala k více než 2500 osobám v našem
regionu.
„Během jarní i podzimní vlny epidemie
koronaviru jsme nepřestali zásobovat naše
odběratelské organizace potravinovou
pomocí. Zájem o tuto pomoc se zvýšil, a tak
jsme museli zajistit i více potravin. Kromě
toho jsme se během nouzového stavu
zapojili do potravinové sbírky pro složky
Integrovaného záchranného systému, za což
jsme od Hasičů České republiky obdrželi
čestné uznání. Také nyní jsme připraveni
pomoci v oblasti zabezpečení stravování pro
obyvatelstvo
postižené
mimořádnou
událostí.“
Provoz potravinové banky je financován
z dotačního programu Ministerstva
zemědělství. Peníze na činnost a vybavení
získává organizace i od dalších měst
z našeho kraje. Letos se potravinová banka
dočkala finanční podpory také ze strany
Karlovarského kraje, Chodova, Chebu a
Karlových Varů.
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.

Člověk v tísni o.p.s.,
NZDM - Nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež v Kraslicích
Dveře klubu zůstávají
sice
zavřené, ale náš klub i přes to funguje dál.
S klienty NZDM komunikujeme a pracujeme
online.
Posláním Nízkoprahového zařízení klubu Aktiv
je poskytovat pomoc, podporu a bezpečný
prostor mladým lidem ve věku 15 až 26 let
z Kraslic, Rotavy a Oloví. Je určen lidem, kteří
tráví svůj volný čas neorganizovaně a je tedy
potřeba jim pomoci k jejich začlenění do
společnosti a při řešení obtížných situací. Je
důležité neustále upozorňovat na patologické
jevy a snažit se pomocí prevence klienty od
těchto situací oddálit.
A jak zaměstnanci z klubu Aktiv pracují
v nouzovém stavu se svými klienty? Pracovníci
se zaměřují především na telefonický kontakt,
on-line konzultace a e-maily. Práce nadále
pokračuje také terénní formou za přísně
dodržovaných hygienických podmínek dle
vládních nařízení. Přestože pracujeme
v omezeném režimu, hledáme cesty, jak být
lidem v krizové situaci k dispozici, aby se svými
problémy nezůstali sami. Pracovníci NZDM
jsou on-line celý den, tento kontakt je
udržován přes facebookovou stránku a
Messanger. Jelikož je tato forma komunikace
u
našich
klientů
nejrozšířenější
a

nejdostupnější. Každý den je na fb jeden
pracovník online neustále a odpovídá na
dotazy a pomáhá s učením či jinými
pracovními úkoly, problémy. Zaměstnanci se
klientů ptají, jak se jim teď v práci či ve škole
daří a jak tedy plní své povinnosti vůči škole a
práci. Stejně tak je každý den v klubu přítomen
jeden ze zaměstnanců.
Za další stěžejní bod považujeme to
připomínat klientům vládní nařízení ve
spojitosti s Covid-19. Informujeme o nových
nařízeních, rozvolňování či zpřísňování, aby
klienti byli v obraze a nemuseli třeba tak platit
pokuty za nedodržování vládních opatření.
Jelikož je situace nyní velmi náročná pro
rodiny s dětmi, kde nemají možnost
internetového připojení a techniky, kterou
potřebují při distanční výuce, podpořili jsme
tyto rodiny a mladé lidi tím, že jsme jim
zapůjčili notebooky a zprostředkovali wifi
připojení. Žákům pomáháme v orientaci při
užívání programu Teams, se kterým se
nejčastěji pracuje při výuce na základních
školách. Není třeba se v této době bát na náš
klub Aktiv obrátit, jsme tu pro naše i
nastávající klienty stále, ať už osobně nebo
online.
Anna Křehká-Pracovnice pro mládež
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve věku 15-26 let je financována
z prostředků Karlovarského kraje
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Ze života křesťanů

RADUJME SE A VESELME SE
Z NAROZENÍ SYNA BOŽÍHO, JEŽÍŠE !!!
POŽEHNANÉ, RADOSTNÉ, POKOJNÉ A
LÁSKYPLNÉ VÁNOCE,
PŘEJÍ VŠEM LIDEM NA ZEMI, I
KŘESŤANÉ Z KRASLIC!

Městské kulturní centrum
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6 / Zpravodaj města Kraslic
naším vítězstvím, napodobme vítězné
vojáky a radostně dnes zazpívejme
chvalozpěv na vítězství. Chvalme svého
Pána a volejme: Kde je, smrti, tvé
vítězství? Kde je, peklo, tvůj osten?
Všechno toto slavné dílo naší spásy vzešlo
z kříže. Kříž je znamení triumfu nad démony.
Kříž je meč tasený proti hříchu, meč, kterým
Kristus probodl Hada. Kříž je vůle nebeského
Otce, sláva jednorozeného Syna, radost
svatého Ducha. Kříž je ozdoba andělů, bezpečí
církve, pýcha Pavlova, opevnění svatých. Kříž je
světlo celého světa.
PROČ se zabýváme v přípravě na vánoce,
v době adventu, křížem Ježíše Krista? Inu,
každý z nás přece rád vítězí. K takovému
vítězství nutné patří poslušnost. Trápí nás
nošení roušek, omezený počet nakupujících
v prodejnách, výzva k očkování, až bude
vakcína atd. Jestliže nás dobrý Ježíš zachránil
sám, jak jsme si před chvílí přečetli, tak bychom
nyní mohli něco pro vítězství nad pandemií
udělat. Prostě poslechnout! Víme, kam to v ráji
došlo, když první lidé neposlechli. Dalším
důvodem, proč se zabýváme křížem i o
vánocích? Pootočíme-li kříž o 45°, pak se nám
ukáží jesličky (+ x). Ten, který se v jesličkách
narodil v Betlémě, zvítězil v boji se smrtí:
zmrtvýchvstal. A kolik je již obětí koronaviru?
Pokud jsem za dobře s Ježíšem, pak se
nemusím smrti už tak bát! Dále: do vánoční
doby spadá i Nový rok, kdy si přejeme vše
dobré, zdraví, pevná přátelství jako i soudržná
manželství a rodiny. To vše se vyjadřuje božím
požehnáním, které se znázorňuje znamením
kříže. Narození - smrt - zmrtvýchvstání. To je
pro křesťana posloupnost, je to cesta k cíli,
který je u Boha. Proto se jeho Syn stal
člověkem. Máme mít jednou podíl na božím
věčném životě. Já tedy na to sázím, protože mi
tento, byť sebekrásnější život, nestačí! Stačí jen
málo: věř Ježíši, věř v Ježíše, věř jeho pravdě,
jdi jeho cestou a jdi s ním ve svém životě. Pak
projdeš branou nebeskou a dojdeš si pro
odměnu, která je pro tebe připravena. S touto
vírou projdi i do Nového roku 2021: s jeho
požehnáním a s přátelstvím s ním, s lidmi
dobré vůle. To vyprošuje všem bez rozdílu
mpf.
Není to k zamyšlení?
Pandemie nového typu koronaviru na mnoha
místech planety doslova zastavila život. Ovšem
neměli bychom zapomínat na běžné trable, které
tu s námi budou i v době, až se na COVID-19
najde lék. Závislost se dá podle vědců vytvořit
úplně na všem. Existují ale závislosti, které lidstvu
přinášejí smrtelné nebezpečí a bohužel i smrt.
Které látky jsou nejvíce návykové a co s naším
tělem vlastně dělají?
Prakticky každý je na něčem závislý. Někdo na
cigaretách, další na sladkostech, dokonce se
najdou i tací, kteří mají problémy se závislostí na
pornografii. Některé látky jsou ale pro lidstvo
více lákavé, a proto si na ně vytvoří závislost
snadněji. Vědci sestavili žebříček a nejvíce se
mluvilo o těchto "skrytých zabijácích":
Heroin
Ten považujeme obecně za velmi nebezpečnou
látku, která způsobuje největší závislost, v
seznamu dokonce obsadil pomyslnou první
příčku.
Negativní pocity (strach, úzkost, starosti) pod
jeho vlivem ustupují a díky tomu se v těle
vyvolává obrovský pocit euforie. Předávkování
touto látkou má ovšem smrtelné účinky. Už jen
velká dávka heroinu způsobí zpomalení či úplné
zastavení dýchání.

Římskokatolická farnost
Kraslice

ADVENT.
Toto slovo je spojeno s dvojím očekáváním.
Na začátku adventu si připomínáme dlouhou
dobu čekání na narození zaslíbeného Mesiáše.
Tato doba začala ihned po pádu prvních lidí
v ráji. V samém začátku Bible stojí tento
příslib: „Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a
ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její
potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš
šlapat po jeho patě.“ Jedna žena to „zbabrala
chtíčem a neposlušností – zatoužila po
zakázaném ovoci/jablku a neposlechla Boha,
aby nejedla za stromu POZNÁNÍ dobra a zla.
Tou ženou se stala EVA. Proto příslib o jiné
ženě, která naopak svou poslušností a
čistotou bytí, byla Bohem pozvána ke
spolupráci na záchraně lidstva. Její jméno je
MARIA. Ona není bohyní! Je tvorem, jako my.
Že se k ní obracíme o pomoc, o přímluvu? A
proč ne! Když řekneme, že si povídáme
s Ježíšem, pak se tomuto povídání říká:
MODLITBA. Stejným způsobem svěřujeme svá
přání, starosti nebeské Matce Marii. Modlíme
se k Marii, aby naše potřeby předala Bohu! Je
naší PŘÍMLUVKYNÍ, nikoliv bohyní! Skrze ni se
narodil Mesiáš, na kterého lidstvo čekalo
dlouhá tisíciletí.
Obdobně se dostáváme k druhému čekání, na
druhý advent: na příchod Mesiáše na konci
věků! Kdy přijde, nevíme. Víme jen, ŽE
PŘIJDE! Nám nezbývá, než čekat a být na jeho
příchod připraveni. A to se může stát též
v naší vlastní smrti! Ani o té nevíme, kdy
přijde. Život a Smrt. Poslušnost a
Neposlušnost. Eva a Maria. Adam a Kristus.
Strom v ráji a Kristův kříž. To jsou
protagonisté, jak o nich nádherně mluví sv.
Jan Zlatoústý ve svém kázání! Zde je:
Adam a Kristus, Eva a Maria. Viděls to úžasné
vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti
povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si
tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a
užasneš ještě víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi
zvítězil, toho použil Kristus, aby ho přemohl;
porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A
poslyš, jak se to stalo. Znamením naší porážky
kdysi byla panna, dřevo a smrt. Tou pannou
byla Eva, neboť ještě nepoznala muže, dřevem
byl rajský strom, smrtí pokuta Adamova. A teď
zase Panna, dřevo a smrt. Symboly porážky se
tu však stávají symbolem vítězství: místo Evy je
tu Maria, místo stromu poznání dobra a zla
strom kříže, místo smrti Adamovy smrt
Kristova. Vida, čím ďábel zvítězil, tím byl také
poražen. Z rajského stromu porazil ďábel
Adama, z kříže přemohl Kristus ďábla. Jedno
dřevo sráželo do propasti smrti, druhé naopak
přivádí zpět k životu i ty, kteří tam sestoupili již
předtím. To první ukrylo poraženého člověka,
když se styděl za svou nahotu, druhé naopak
obnaženého člověka před zraky všech vyvýšilo
jako vítěze. První smrt přivedla všechny, kdo se
narodili po ní, do záhuby, druhá naopak
vzkřísila k životu i ty, kteří se narodili před ní.
Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy? Smrt nás
učinila nesmrtelnými, tak podivuhodné je dílo
kříže. Chápeš toto vítězství? Chápeš už, jak
k němu došlo? Nuže, nyní si také uvědom, jak
se toto vítězství zrodilo bez jakékoli naší
námahy a jakéhokoli našeho potu. Nepotřísnili
jsme své zbraně žádnou krví, ani jsme se
nemuseli postavit do žádného bitevního šiku,
ani jsme neutržili žádnou ránu, dokonce jsme
ani nebyli očitými svědky toho boje, a přece
jsme dosáhli vítězství. Bojoval sám Pán,
vítězství je naše. Jestliže je tedy toto vítězství i Kokain

Nebezpečná droga účinkuje přímo v paměťovém
centru našeho mozku, což je vlastně pomyslným
vysvětlením, proč je tak silně návyková. Téměř
21 % lidí, kteří tuto drogu vyzkoušeli, se na ní stali
závislí. Dlouhodobá konzumace navíc může vést
ke ztrátě čichu, paranoie, náhlému krvácení nebo
také k problémům s polykáním.
Nikotin
Je hlavní složkou tabáku, působí na takzvané
nikotinové receptory v mozku. Po užití se
přepravuje přes plíce přímo do mozku, kde v
průběhu deseti sekund dokáže vyvolat pocity
klidu a také spokojenosti.
Obecně způsobuje různé fyziologické procesy,
přičemž hlavní účinek je pravděpodobně
zprostředkovaný dopaminem. Tato látka se
vyplavuje při jídle, pití nebo také při sexu. I když
první cigarety nechutnají, tak si tělo na
zpracované látky rychle zvykne a když je člověk
vysadí, následně nastanou abstinenční příznaky.
Konzumace druhotných zplodin, které vznikají při
kouření, poškozuje plíce a srdce.
Barbituráty
Jedná se o látky, které se podávají při úzkosti
nebo při poruchách spánku. Obecně mají tu
schopnost, že blokují chemické reakce v mozku, a
mají tak tlumivý účinek na nervovou soustavu. V
malém množství působí euforicky, při užití
vysokých dávek však mohou klidně i zapříčinit
smrt.
Riziko psychické a fyzické závislosti je v tomto
případě opravdu velmi velké. Při náhlém vysazení
prostředku dochází k nepokojům a také k
pocitům strachu.
Alkohol
Pohár vína ve večerních hodinách se postará o
dobrou náladu, protože alkohol zvyšuje produkci
endorfinů
v mozku.
V mozku silných
pijáků objevili vědci něco velmi zajímavého. Čím
více endorfinů se nacházelo v jejich kousíčku
mozku nad očima, tím silněji působil systém
odměňování.
Všichni tady jsme ohrožený druh, protože už
vlastníme ve svém věku různé jiné choroby,
tak nás oslabené koronavirus asi rovnou dorazí.
Nevím, jestli jsem sama, ale nepřipadá vám
to dění v poslední době jako umělý horor,
který má způsobit co největší paniku?.
Otevřete internet nebo televizi a vykoukne na
vás koronavirus a lidé, kteří vypadají s rouškou
přes obličej jako mimozemšťané.
Mám dojem, že nám byl koronavirus
předhozen, aby nás přestaly zajímat všechny
ostatní nešvary, které se dějí kolem. Lidé už
přestávají myslet na něco jiného.
Jenom si přeji, aby nám byl zachován zdravý
rozum. Zajímavé je, že se přestalo mluvit o
chřipce, na kterou už letos zemřelo dost lidí.
Koronavirus jako strašák ale vítězí.
Bohužel si myslím, že v celé situaci je hodně
politiky a hlavně, že se hlavy států nemůžou
dohodnout, kdo na nás koronavirus poslal.
Je tady něco opravdu špatného, a jak se říká, že
ryba smrdí od hlavy. Odpusťte mi mé
rozhořčení, ale jinak to nevidím. Přeji všem,
aby se toto nikoho z vás nedotklo..
Další pandemie horší než současný koronavirus
jsou jen otázkou času. Vláda přitom opět
dramaticky zaspala.
Vědci tvrdí: Vláda dělá ohledně koronaviru
nekompetentní rozhodnutí, měla by dát
na odborníky.
Zatím víme, že na potlačení některých příznaků
onemocnění je možné zahájit podpůrnou léčbu
běžně
dostupnými
léky, někdy
lze
použít sérum od pacientů, kteří nemoc
prodělali.
dokončení na str. 7
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Daniel Janka
Mladý biker závodící za CK TEAM BIKE
BŘEZOVÁ se pomalu posouvá do širší české
závodní špičky XCO (cross country, horská
kola).
Letošní těžká sezona byla umocněna
zvláštním stavem v celé České republice, kdy
se závodní program uskutečnil jen ve třech
letních měsících roku 2020, a také tím, že
Daniel přestoupil prvním rokem do kategorie
mladších žáků. Stál celkem 27krát na startu a
najel 4350 tréninkových kilometrů, zajel
krásné závody a vybojoval zajímavá umístění.
Nejvíce si ceníme mistrovského titulu
v Karlovarském kraji a celkového 1. místa
v poháru CKK Karlovarského kraje. V Českém
poháru, nejvyšší soutěži v ČR, Daniel obsadil
celkové 57. místo z 96 zúčastněných, ale odjel
jen tři závody ze čtyř vypsaných a ve svém
ročníku 2009 obsadil celkové 24. místo. Dále

dokončení ze str. 6
Konec nezapomenutelného roku se blíží ….
Je až s podivem, jak ten čas utíká (a zvláště
v letošním roce). Veselé Vánoce a šťastný Nový
rok - tak toto si přejí lidé sobě blízcí pokaždé, kdy
se rok chýlí ke konci. Za starých dob se
dodržovaly přesné vánoční zvyky. Vánoce jsou
symbolem narození Ježíše Krista Panně Marii, je
to naděje na nový život a v podstatě se oslavuje
novorozeně,
nový
život.
Již čtyři týdny před Vánoci je tak zvaný Advent,
který je časem příprav na Vánoce. Každou neděli,
ať už bronzovou, stříbrnou nebo zlatou, se na
adventním věnci zapálí jedna svíčka. Poslední
neděli před Štědrým dnem se rozsvítí všechny
čtyři svíčky. Lidé se scházejí a vyznávají si lásku
krásnými dary a přejí si vše dobré.
Symbolů Vánoc je spoustu. Zdobí se vánoční
stromky – jedličky nebo borovice – a dávají se na
ně nejrůznější ozdoby. Dříve si lidé vystačili s
vlastními ozdobami vyrobenými ze slámy, ovoce
a šišek. Dnes se většinou používají skleněné
ozdoby a různé ozdobné řetězy. Ale i tak se ještě
najdou některé domácnosti, které zůstávají při

náš rodinný mini team bojoval v Plzeňském
kraji na dvou frontách, a to v poháru
Plzeňského kraje, kde z 44 zúčastněných Dáda
obsadil celkové moc pěkné 12. místo a
v poháru TALENTCUP se podařilo Dandovi
umístit na krásném 3. místě z 33 startujících.
V sezoně 2021 se náš mini team bude snažit
ještě více prosadit a zabojovat o lepší pozice
na startu, a ty pak využít k lepším výsledkům.
Uspokojivými výsledky v celorepublikových
závodech Českého poháru i v závodech na
úrovni Plzeňského a Karlovarského kraje
Daniel reprezentuje také své město.
Dosažené úspěchy a reprezentace města a
kraje si říkají o získání případné individuální
dotace na podporu mladého bikera, kterého
sport baví. Budeme se snažit odjet celý pohár
České republiky a uhájit nebo vylepšit
dosavadní výsledky jak v domácím CKK
poháru, tak v poháru Plzeňského kraje.
Jiří Janka

starých
zvycích.
Na Štědrý den se drží půst a vyhlíží se zlaté
prasátko, které nosilo štěstí, radost a
peníze. K večeři se jedl (a jí) smažený kapr a
bramborový salát. Rozkrojí se jablíčko a děti si
pouští lodičky jako skořápky se svíčkou. Na lustr
nebo nad dveře se pověsí jmelí, a když pod ním
stojí dva lidé, měli by se obejmout a políbit,
protože jim to přinese štěstí a lásku. Je spousta
zvyků, které se u nás zachovaly a které jsou už
zapomenuty. V každé zemi jsou zvyky jiné, a
přesto jsou Vánoce svátky klidu, kdy se lidé
obdarovávají, dávají si spoustu lásky, naděje a
odpouštějí si. Pro děti tento svátek znamená
především velké množství cukroví a živý kapr
doma ve vaně. Nejraději mají ale rády chvíle, kdy
zazvoní zvoneček, a ony se mohou rozeběhnout k
rozzářenému stromečku s prskavkami a začít
rozbalovat dárky, které jim přinesl Ježíšek.
Bohužel ne všude jsou Vánoce tak bohaté. Jsou i
chudé rodiny, které si nemohou dát moc dárků.
Avšak duševní bohatství, které v těchto rodinách
zbývá, může být největším darem a tím jsou láska
a vzpomínky. Potom i pro takové lidi jsou Vánoce
stejně
šťastné
jako
pro
ostatní.

Sportovní zprávy

Římskokatolická farnost
Kraslice
Jsou také země, kde se Vánoce neslaví. Jsou
země, kde je válka a zlo, kde lidé nemají domovy
a umírají hlady. Myslím, že i na takové lidi by se
mělo vzpomenout. Věřím, že existují charity,
které těmto lidem poskytují bezpečí nejen po
celý
rok,
ale
i
na
Vánoce.
Na světě si nikdy nebudeme rovni. Je to smutné,
ale
asi
to
tak
má
být.
Vánoce pro mne znamenají klid a pohodu, přála
bych si, aby tomu bylo i jinde. O Vánocích by měli
být lidé spolu, všichni příbuzní; ti, kteří se milují,
přátelé a lidi kolem nás. Měli by zapomenout na
vše zlé a vzpomenout na vše dobré. Lidé by se
měli omlouvat za své činy a činy jiných by měli
odpouštět.
O Vánocích si daleko více uvědomujeme, co pro
nás znamená domov. Ať je krásný nejen o
Vánocích, ale pokojný a radostný pro celý nový
rok!
JV

Zpravodaj města Kraslic vydává Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice Telefon: 352 370 411, fax: 352 686 809, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. Registrováno
pod č. MK ČR E 12 587. Grafická úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad Kraslice, Nám. 28. října 1438, Kraslice. Za obsah příspěvků ručí autoři, články neprocházejí
gramatickou ani stylistickou úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: odehnalova@meu.kraslice.cz nebo
přineste na jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. Uzávěrka příštího čísla: 27.prosince 2020. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Prosincové číslo vychází 15. prosince 2020 v nákladu 370 ks, zdarma.

12/2020

8 / Zpravodaj města Kraslic
nášivek či dalších reflexních
doplňků.
Reflexní
doplňky
doporučujeme umístit viditelně,
zejména na končetiny směrem do
komunikace. Chodec musí být viditelný pro
ostatní účastníky provozu ze všech stran,
tedy zepředu i zezadu.
Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li
se na pozemní komunikaci chodec
v tmavém oblečení, je pro řidiče
přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých
18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na
55 m a pokud je jeho oděv doplněn
reflexním označením, vidí jej řidič na 200 m,

Policie ČR informuje
Buďte vidět
Zimní období je specifické nejen změnou
teplot, ale i tím, že se později rozednívá a
brzy stmívá. Proto by měli být opatrní
zejména nejzranitelnější účastníci silničního
provozu, kterými jsou chodci a cyklisté.
Vidět a být viděn je základní pravidlo
bezpečnosti na silnicích, které platí pro
všechny účastníky provozu. Za snížené
viditelnosti toto pravidlo platí dvojnásob,
proto buďte vidět i Vy a používejte reflexní
prvky, které ve světlech projíždějících
vozidel výrazně září. Když budete vidět na
dostatečnou vzdálenost, řidiči mohou včas
zareagovat a předejít tak střetu s tragickými
následky.
Na užití reflexních prvků myslí i zákon č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích, který chodcům stanovuje, že
reflexní prvek umístěný na viditelném místě
musí mít každý chodec, který se bude za
snížené viditelnosti pohybovat po pozemní
komunikaci, na níž není chodník ani veřejné
osvětlení. Za nesplnění této povinnosti lze
chodci uložit pokutu až do výše 2000 korun.
Při snížené viditelnosti noste oblečení
jasných barev, abyste byli lépe vidět v šeru,
ve tmě či za mlhy. Vhodným používáním
reflexních prvků lze zabránit střetu chodce
s vozidlem. Dnes je možné pořídit si mimo
reflexních pásek či vest i mnoho přívěšků,

což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné
manévrování.
Chodci by tedy měli vždy pamatovat na to,
že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo,
pokud chodce zahlédne na poslední chvíli
anebo pokud mu někdo náhle vstoupí nebo
vběhne do jízdní dráhy.
V případě, že se i přes naše preventivní rady
stanete účastníkem nehody, volejte na
bezplatnou telefonní linku 158.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
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MŠ U Elektrárny
Naše tělo a zdraví …
…bylo
týdenním
tématem
ve
třídě
předškoláků. Děti si vyzkoušely hru v ordinaci
lékaře, kdy pozorovaly, pojmenovávaly i
„léčily“ části těla sami sobě – zvenku.
A zevnitř zkoumaly pomocí modelu a kostry
člověka mikroskopem.
Při hře „na zubaře“ jsme si zopakovaly
správnost a důležitost péče o zoubky a také si
je někteří vyrobily z modelovací hmoty, občas i
s kazem, který následně vyčistily nebo
opravily.
Vyrobili jsme si rentgenové snímky, nakreslili
tělo se všemi jeho drobnými částmi, sestavili
ho z různých druhů stavebnic, materiálů,
obtahovali jsme, stříhali a nalepovali.
Naučili jsme se vnímat všemi smysly, což
nebylo vůbec jednoduché. Pokud jsme něco
nevěděli, pomohla
paní učitelka nebo
encyklopedie.
Zrychlovací písničku s pohybem „Hlava,
ramena, kolena, palce“, bychom mohli naučit i
rodiče.
Také už umíme roztřídit zdravé a nezdravé
potraviny. Správně dýchat a mít rovná záda při
cvičení, to chce ještě čas.
Ale co zvládáme „na jedničku“ je hygienaobzvlášť mytí a desinfekce rukou. Bacily a viry
jsou u nás nezvaní hosté.
Za kolektiv MŠ U Elektrárny
D. Smolíková

Prosinec - nejkrásnější měsíc v
roce

Obdivovaly barvy podzimu. Z barevných listů a
podzimních plodů vytvářely malá výtvarná
díla. Zjistily, jak se stromy a zvířátka chystají
Zase znovu po roce blíží se k nám Vánoce. na zimu. Skřítkům Podzimníčkům vyrobily
Prosinec je jedním z nejkrásnějších měsíců v lucerničky, aby trefili do svých domečků.
roce a všichni jsme se na něj těšili. I v této
Mikulášská nadílka
těžké době k nám do MŠ zavítal Mikuláš s
čertem a andílkem. Děti byly natěšené a vůbec Na začátku adventního času vznikla velká
nic se nebály, i když nějaká ta slzička sem diskuze o tom, zda i v této složité době přijde
a tam ukápla. Společně jsme si popovídali, Mikuláš se svými pomocníky. Děti to
zazpívali písničky a nakonec nás Mikuláš nevzdávaly a pilně chystaly výzdobu, peklíčko,
obdaroval dárečky. Ale tím prosinec nekončí. trénovaly básničky a písně pro Mikuláše a
Ještě nás čeká společné zdobení stromečku, taneček pro čerta. Přišel očekávaný den –
vánoční nadílka a teprve potom mohou přijít chrastění řetězu a zvoneček byly dobrým
skutečné Vánoce plné dárečků, pohádek a znamením. Mikuláš i letos děti našel a
pohody.
spravedlivě odměnil.
Chtěli bychom Vám všem touto cestou popřát
Kolektiv MŠ Barvička
hlavně hodně zdraví a velkou náruč štěstí do
Nového roku 2021.
Kolektiv MŠ U Elektrárny v Kraslicích

MŠ Lipová cesta
Listopad na Zámečku
Po opětovném otevření MŠ Zámeček, čekala
na nás a děti velká práce. Jako každý rok
hrabání listí na naší velké zahradě. Děti s
nadšením pomáhaly, hrabaly a odvážely
listy do připravených kontejnerů. Přes
veškerou snahu dětí a zaměstnanců školky,
se listí nedařilo a nedařilo uklidit. Děkujeme
tímto všem ochotným rodičům a veřejné
službě, pod vedením paní Šrámkové z MěÚ
Kraslice, za poskytnutou pomoc.
Kolektiv MŠ Zámeček

MŠ Barvířská
Jak skřítci Podzimníčci navštívili
Barvičku
Barevný podzim přinesl dětem mnoho aktivit.
Vyzkoušely si nové výtvarné techniky.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Pochvala za záchranu života
Žák 6.B naší školy Adam Marek Salva
zachránil spolu s kamarády život spolužákovi
z prvního stupně, který se vážně zranil při
nehodě v Sadové ulici. Rychle a pohotově
přivolal záchrannou službu, která dopravila
chlapce vrtulníkem do nemocnice v Plzni,
kde podstoupil několik chirurgických
zákroků. Chlapec nehodu přežil právě díky
pohotovosti svého staršího kamaráda a nyní
se snaží rehabilitovat. Adame, velká
pochvala!
Mgr. H. Hloušková

Odborná aktivita žáka naší střední
školy v době „koronakrize“

Listopad v MŠ

Sravinsky.“ Když utichla hudba a zazněl zvuk
čerta, měly děti zůstat tzv. štronzo. V tomto
Pomalu odchází podzim a přichází zima. týdnu se těšíme na aktivity s vánoční
Oslavili jsme společně svátek svatého tématikou.
Mgr. M. Kyselová
Martina písničkami a obrázky. I když nám
Martin nepřinesl sníh, začaly první mrazíky,
které nám krásně vyzdobily okna. Celý
listopad jsme zkoumali, bádali lidské tělo.
Pomocí obrázků, pohádek, encyklopedií,
dokonce i pomocí mikroskopu. Umíme už
rozpoznat části těla a některé orgány.
Seznámili jsme se s panem „Kosťákem“.
Vážíme se, měříme se a malujeme vlastní
tělo v životní velikosti. Každý z nás si odnese
plakát svého těla a svou vlastnoručně
vyrobenou knihu o těle.
Kolektiv MŠ

Práce 8.A
Po nástupu na prezenční výuku žáci 8.A
dokončili projekt předmětu Výchova
k občanství. Opakovali jsme společně látku
6.ročníku „Státní symboly a jejich využití“.
Děkuji žákům za skvělou týmovou práci a
pečlivost. Výukové plakáty, které jsou
výstupem, zdobí chodbu 2.patra.
Vánoce bez vánočního stromku, cukroví
nebo štědrovečerní večeře si nejspíš
neumíme už ani představit. Abychom i u nás
navodili tu pravou sváteční atmosféru,
vyzdobili jsme si i v letošním roce chodbu
šestnácti vánočními zvyky a tradicemi.
ŠD v listopadu
Mgr. M. Kyselová
Děti rodičů z IZS se dopoledne učily ve školní
družině. Zbývající čas byly v naší mateřské
škole. V polovině měsíce se vrátily děti z
prvních a druhých ročníků do školních lavic a
školní družiny. Těšily se na sebe a na
společné hraní. A tak i přes bezpečnostní
opatření, která musí dodržovat, si spolu
mohou zase hrát, tvořit a chodit na vycházky.
Kolektiv ŠD

Ačkoliv byla od 13. října 2020 naše střední
škola pro žáky uzavřena a byla prováděna
pouze teoretická distanční výuka, student
druhého ročníku Tadeáš Trudič doma nelenil
ani v praktické přípravě. Již získané
vědomosti a dovednosti v oboru Strojní
mechanik zúročil tím, že si sám navrhl a
vyrobil jednoduchý strojní mechanismus.
Jakožto nadšený cyklista Tadeáš vyrobil
praktický přípravek
na montáž ložisek
do rámu jízdního
kola
a
finální
výrobek
doplnil
slušně zpracovanou
technickou
dokumentací.
Za
uvedenou
odbornou mimoškolní aktivitu si proto
Mikulášská nadílka
Tadeáš zaslouží pochvalu. Poděkování si v
této souvislosti zaslouží také zámečnická ,,Mikulášská nadílka,“ tak jsme s žáky 3.A,
firma pana Jaroslava Kursy za poskytnuté 4.B a 5.A pojmenovali hodiny hudební
strojní zařízení.
Mgr. J. Cimerman výchovy v posledních dvou týdnech. Náplň
hodin byla pestrá – báseň ,,Čerti v pekle“
jsme doprovodili hrou na tělo, pohádku žáci
zhudebnili pomocí Orffových nástrojů a
nástrojů vyrobených tzv. po domácku; při
poslechu skladeb: ,,Frozen in time – Peder B.
Helland“ a ,,The Devil´s Dance – Igor
Sravinsky“ děti zapojovaly svoji fantazii a
představovaly si své vlastní anděly a čerty,
které mohly nakreslit. Mikuláše, anděla i
čerta – z této trojice si žáci mohli vybrat a
vybarvovali obrázek, u kterého si zopakovali
hodnoty not. Poslední aktivitou byl poslech
upravené skladby ,,The Devil´s Dance – Igor

Mikulášská nadílka
v Jindřichovicích
A přece přišel! Mikuláš, anděl i čert nás v
této nelehké době opravdu navštívili. Do
kostýmů této trojice se převlékly paní
učitelky a nejprve předaly balíčky dětem z
mateřské školy. Některé děti ze školky měly
také kostýmy, o to byla návštěva příjemnější
a uvolněnější. Děti postupně zpívaly,
recitovaly, tančily a odměnou jim byly
balíčky. Do základní školy potom návštěva
přišla přímo do výuky. Ani školáky návštěva
nepřekvapila a byli moc rádi, že jim byl
odměnou za básničky a říkadla adventní
kalendář s balíčkem. Čert si nikoho neodnesl,
což je vizitkou toho, že máme v
Jindřichovicích šikovné a hodné děti.
M. Némethová

