ZPRAVODAJ
města Kraslic

LEDEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
třebaže nový rok 2021 začal neomylně odečítat své první
hodiny, dny a týdny, nové okolnosti, s nimiž jsme se byli
nuceni rychle naučit žít počátkem minulého roku, stále
přetrvávají a jsou výrazným faktorem, který i nadále zasahuje
do životů nás všech. Padají rekordy v denních přírůstcích
počtu nakažených, stále se prodlužují termíny „lockdownů“.
Momentálně se ve všech pádech skloňuje řada pojmů
souvisejících se současnou pandemií a způsobů jejího
zvládnutí. Aktuálně nad nimi právě ční pojmy „vakcinace“,
„proočkovanost“, „očkovací strategie“. Stát i jednotlivé kraje
připravují své očkovací strategie a vymýšlí kde, kdo a jakým
způsobem bude provádět očkování tou či onou vakcínou. Ale
stále přetrvává řada nejasností a neznámých a kdekdo hledá
své vlastní řešení. Rád bych se u tohoto tématu zastavil,
protože i Karlovarský kraj připravuje svou „očkovací strategii“.
Tomuto tématu přikládám mimořádný význam. Především
proto, že bych rád, aby jedno z očkovacích center bylo také
v Kraslicích. V první očkovací vlně se totiž počítá s očkovacími
centry pouze v Chebu, Karlových Varech a v Sokolově. Je pro
mne jen těžko přijatelné, že my, občané Kraslic a Kraslicka
bychom museli k očkování dojíždět do nejbližšího centra až v
Sokolově. Nepochybuji o tom, že zdravý a mobilní jedinec by
si s tím vcelku poradil, ale jak by se k očkování dostávali
senioři a lidé se sníženou mobilitou? V tomto smyslu proto již
intenzívně jednám s kompetentními zástupci Karlovarského
kraje a apeluji, aby se s námi – s Kraslicemi a s Kraslickem – v
právě vytvářené krajské „očkovací strategii“ počítalo. Nyní
hledáme možnosti a způsoby – a snad úspěšně – kde a jak
toto očkovací centrum v Kraslicích zajistit. Dnes již vím, že
jsme schopni zajistit potřebné prostory a snad najdeme i
potřebné personální kapacity z řad lékařů a zdravotníků. Ale
bez koordinace a spolupráce s Karlovarským krajem se jen
těžko obejdeme. Naštěstí v tom nejsme sami – stejný problém
řeší i jiná větší města a proto věřím, že ve spojení s dalšími
kolegyněmi starostkami a kolegy starosty se nám podaří
docílit toho, aby očkovací centra byla co nejblíže občanům.
Domnívám se, že je třeba dostat vakcínu k lidem, nikoli lidi
k vakcíně. Chceme-li pandemii zvládnout a dostat život do
jakžtakž normálních kolejí, je třeba tuto vskutku gigantickou
logistickou operaci zvládnout co nejrychleji. Čím více těchto
očkovacích center bude, tím rychleji se podaří dosáhnout
potřebné „proočkovanosti“ a především k ochránění těch
nejrizikovějších skupin občanů. Proto úkol zajištění
očkovacího centra v Kraslicích považuji v tuto chvíli za
prvořadý a zcela prioritní. Stejně tak jako vy, chci i já žít
normálním životem mimo izolaci.
Jedno je jisté – i tento rok vstoupí do historie v mnoha
ohledech. Mimo jiné, bude to každopádně ještě rok omezení
ale také rok úspor, protože se naplno začnou projevovat
dopady a důsledky koronavirové epidemie. Přestože si
nedělám iluze o tom, že letošní rok bude jednoduchý, věřím,
že jej společně zvládneme.
Přeji nám do nového roku 2021 vše nejlepší, zejména pevné
zdraví a pevnou naději.
Roman Kotilínek, starosta města

ročník 2021

PRAVIDLA PRO PRONÁJEM BYTŮ V
MAJETKU MĚSTA
Rada města vydala Pravidla pro pronájem bytů v majetku
města. Tato Pravidla by měla pomoci realizovat bytovou
politiku založenou na principech otevřenosti, rovného
přístupu, nediskriminace a především s cílem podporovat
vyvážený rozvoj města a udržet pozitivní demografické složení.
O vzniku nebo zániku nájmu bytu rozhoduje rada města s tím,
že veškerou agendu v bytových záležitostech vede odbor
rozvoje a správy majetku města, který připravuje podklady pro
jednání rady města.
Zájemce o nájem bytu musí splňovat tyto obecné podmínky:
musí být občanem ČR nebo osobou, která má na území ČR
povolen trvalý pobyt nebo je státním příslušníkem EU, který je
na území ČR zaměstnán; musí být zletilý a svéprávný; v době
podání žádosti musí mít zpravidla 2 roky, nejméně však 1 rok
trvalý pobyt na území města; nesmí být dlužníkem po době
splatnosti vůči městu ani jeho příspěvkovým organizacím;
zájemce nemá vlastnické, spoluvlastnické nebo břemenné
právo užívání jiného bytu nebo nemovitosti určené k bydlení.
Zájemce je povinen podat žádost na předepsaném formuláři,
který je k dispozici na webových stránkách města nebo na
městském úřadu; žádosti v jiné formě se nepřipouštějí a
nevyřizují. Žadatel každoročně v termínu od 01.11. do 30.11.
písemně oznamuje městu, že na své žádosti o nájem bytu trvá.
Zájemce je dále povinen písemně oznámit jakoukoliv změnu
údajů, které uvedl v žádosti, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne,
kdy ke změně došlo.
Zájemci, kteří odevzdali svou žádost před účinností těchto
Pravidel (tj. před 01.08.2020) a na své žádosti trvají, se musí
dostavit na odbor rozvoje a správy majetku města městského
úřadu a potvrdit svůj zájem o nájem bytu podáním žádosti na
novém formuláři, a to nejpozději do 30.06.2021.
Žádost, která byla zaevidována, může být vyřazena např. při
zjištění, že zájemce uvedl v žádosti nepravdivé údaje; že
zájemce bydlí v bytě ve vlastnictví města, a to bez souhlasu
města; při zjištění, že zájemce neohlásil změny údajů, které
uvedl v žádosti; při zjištění, že ve stanoveném termínu
nepotvrdil svůj zájem o pronájem bytu nebo bez vážného
důvodu odmítne dva různé, jemu nabízené byty.
Rada města jako svůj podpůrný a poradní orgán zřídila s
účinností od 14.01.2021 komisi pro bytové záležitosti, jejímž
předsedou je pan Miloslav Poslední.
red

VÝZVA ZÁJEMCŮM O NÁJEM BYTU
Zájemci, kteří odevzdali svou žádost před účinností
těchto Pravidel (tj. před 01.08.2020) a na své žádosti
trvají, se musí dostavit na odbor rozvoje a správy
majetku města městského úřadu a potvrdit svůj
zájem o nájem bytu podáním žádosti na novém
formuláři, a to nejpozději do 30.06.2021.

1/2021

2 / Zpravodaj města Kraslic

Napsali jste
ŠKOLY A ŠKOLKY NA PRVNÍM MÍSTĚ
V současné situaci, kdy na rozpočet Kraslic
doléhá očekávaný propad příjmů, si musím
jako zastupitel klást otázku, co teď a co
potom? Jak posílit příjmy a které výdaje se
musí dostat na první místo. Teď nebudou
všechny kroky radnice pro potlesk, musí
přijít i ty, které se líbit nebudou, i skřípění
zubů bude.
Na straně úspor uznání všem těm
zastupitelům, kteří zvedli ruku pro snížení
svých odměn – více jak 400 000 Kč úspor
není pro rozpočet málo. Když začínáme
v novém roce s úsporami sami u sebe, není
to zase tak špatný začátek.
Komu dát i ve finanční krizi přednost? Kdo
nemá být odložen k „počkání na příznivější
časy“. Stejně jako doma - děti na prvním
místě. Epidemie viru obnažila ve společnosti
obětavé skupiny zejména zdravotníků a
učitelů. V obou případech se ukázalo, že
sebelepší technika bez obětavých a vysoce
kvalifikovaných lidí sama nic nezmůže. Po
opadnutí epidemie Covidu-19 doufám, že
dojde k vyhodnocení bitvy a k ještě větší
podpoře toho, co obstálo, lidí i jejich
vybavení.
Prioritou kraslické radnice, jak doufám, je
naléhavá potřeba učeben v Základní škole
v Dukelské ulici. Podle vyjádření ředitele
školy Mgr. Jana Kuzebaucha by 5 až 6
nových učeben velmi pomohlo k překonání
jejich dlouhodobého nedostatku a přispělo
by to také ke zlepšení výuky digitálních
technologií, která se ukazuje jako velmi
potřebná pro celý systém moderního
vzdělávání. O přínosu získání znalostí v této
oblasti pro děti z Kraslic při dalším

MŠ B. Němcové

vzdělávání a uplatnění v životě nikdo
nepochybuje. Před sedmi lety, kdy jsme ve
vedení města s bývalým starostou Ing.
Zdeňkem Brantlem a s tehdejším ředitelem
školy Mgr. Josefem Vlčkem hledali řešení
nedostatku učeben, se jako jedna z variant
posuzovala možnost přístavby učeben
kontejnerového systému ve dvoře ZŠ
Dukelská. Tato varianta byla zajímavá, jak
z hlediska rychlosti výstavby, tak i finanční
náročnosti. Rovnou uvedu, že tuto variantu
podporuji. Měl jsem možnost vidět
podobné řešení nejenom v České republice,
ale také v Norsku nebo v Německu.
Máme nyní projekt další etapy klasické
přístavby, který ovšem potřebuje výraznou
dotaci ze státního rozpočtu. Finanční
možnosti města na financování pouze
z vlastních zdrojů nebo z úvěru se ukazují
jako téměř nemožné.
V rozpočtu města je sice schválen milion
korun pro školu v Dukelské ulici na
rekonstrukci kanalizace a rozvodů vody, což
je jistě potřebná věc. Ale když chybějí
odborné učebny v jednadvacátém století,
tak s rekonstrukcí toho, co už bylo běžné
v devatenáctém století, nemůžeme být
spokojeni. Po konzultaci s panem ředitelem
jsem se rozhodl, že se zkusím znovu podívat
na možnost získání učeben pomocí
stavebnicového systému. Nakolik je to

MŠ Lipová cesta

Vánoční besídka trochu jinak

Adventní čas na Zámečku

Letos jsme bohužel neměli možnost udělat
vánoční besídku pro rodiče a účastnit se
rozsvěcení adventní svíce na náměstí, proto
jsme si narychlo vytvořili filmové studio v
naší MŠ a besídku natočili.
Druhou adventní neděli byla nahrávka
vložena na fb stránky MKC Kraslice a
alespoň takto jsme mohli popřát všem
krásné Vánoce.
Kolektiv MŠ

Přestože se tento rok přináší mnoho
nepříznivých podmínek (nejen pro nás ve
školce), nenechali jsme si pokazit vánoční
náladu. Mikuláš nechal čerty za dveřmi a
přinesl všem dětem odměny, stejně tak
Ježíšek dárky. Doufáme, že se v novém roce
ve zdraví opět sejdeme v té naší krásné
školce. Hodně zdraví a štěstí do nového
roku přeje kolektiv MŠ

skutečně technicky možné a kolik by nás to
stálo. Vzhledem k tomu, že tato varianta už
byla v minulosti prověřena, mám slušnou
naději, že je možné ji dostat na stůl
k posouzení. Pokud by bylo odmítnuto
„čekání na Godota“, tak si umím představit,
že by se daly stihnout do prázdnin „papíry,“
a během prázdnin realizace. V září by děti a
učitelé dostali předčasný vánoční dárek.
Jsem připraven na „ale, neumím si
představit; to je složitější; to není tak
jednoduché,“ ovšem naléhavost nedostatku
odborných učeben pro děti je příliš veliká
na to, abychom se o to nepokusili.
Skutečnosti, že je to naše povinnost ze
zákona o obcích, se také nelze jen tak
vyhnout.
Přeji všem dobrý nový rok s nadějí, že se
brzy vrátíme do normálního života
Otakar Mika – zastupitel
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Z jednání orgánů
města
Schůze rady města proběhla 09.12.2020. Na
této schůzi se radní zabývali mimo jiné
těmito záležitostmi:
 projednání návrhu rozpočtu města na rok
2021 s tím, že radní doporučili
zastupitelstvu schválit rozpočet města
Kraslice na rok 2021 v předloženém znění
 projednání
protokolu
z
kontroly
příspěvkové organizace SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice, týkající se prošetření nákupu
technického vybavení v rámci poskytnuté
dotace
 svěření pravomoci stanovit úřední hodiny
městského úřadu tajemníkovi úřadu
 schválení návrhu na změnu územního
rozhodnutí, které nabylo právní moci
23.05.2018,
ve
smyslu
nahrazení
určených typů rodinných domů na
jednotlivých parcelách tak, že na
parcelách bude určena poloha, na které
bude moci být postavena stavba
rodinného domu. Tato plocha bude mít
určené odstupy od hranic pozemku,
plocha zastavěnosti bude v souladu s
územním plánem, stavba bude moci být
podsklepená, mít jedno nadzemní podlaží
s podkrovím a sklonem střech min. 35°.
Stavba ATS bude vypuštěna. Územní
rozhodnutí bude doplněno o plochu pro
retenci dešťových vod na p. p. č 1342/0 k.
ú. Kraslice
 zveřejnění záměrů na základě žádostí
občanů o pronájem či prodej pozemku
 schválení pronájmů volných bytů
 souhlas se zněním Výzvy k podání nabídek
a zadávací dokumentaci na podlimitní
veřejnou zakázku na akci „Kraslice—

SŠ, ZŠ a MŠ
Přednášky o kyberbezpečnosti
11.12.2020 a 14.12.2020 se konaly pro naše
žáky
online
přednášky
na
téma
Kyberbezpečnost od společnosti Calliditas.
Přednášek se celkem zúčastnilo přes
šedesát žáků, navzdory tomu, že byly
přednášky uskutečňovány mimo vyučování
v odpoledních hodinách. Žáci se díky své
účasti mohli dozvědět spoustu nových
pojmů, seznámili se s různými typy
napadení osob, účtů či počítačů. Ale
především se seznámili se svými možnostmi
ochrany proti těmto negativním vlivům.
Především chci pochválit žáky šestých
ročníků, kteří s přednášejícími velmi aktivně
komunikovali a jejichž poznámky a poznatky
byly podnětné a věcné.
Mgr. Iva Kyselová

Adventní čas v mateřské škole v
Jindřichovicích
„Brzy budou Vánoce, proto s chutí do
práce…“ to jsou úvodní slova písně, kterou
jsme začali zpívat na začátku tematického
plánu „Proč zvoní zvoneček“. Děti se během

rozšíření kanalizace IV. etapa“
 souhlas s aktualizací přílohy č. 1 nařízení
města Kraslice č. 1/2019 o stání silničních
motorových vozidel na vymezených
úsecích místních komunikací na území
města Kraslice (Parkovací řád)
 vydání nařízení č. 2/2020 o vymezení
úseků místních komunikací, na kterých se
pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje
sjízdnost
a
schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí
 souhlas s použitím fondu investic TSMK ve
výši 288 tis. Kč na akci „veřejné
osvětlení—Svatavská cesta“
 souhlas
s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o zabezpečení provedení zápisů
údajů do informačního systému územní
identifikace adres a nemovitostí mezi
městem a obcí Stříbrná
 souhlas s převodem 100 tis. Kč z
rezervního fondu do fondu investic ZUŠ s
tím, že prostředky budou použity na
opravu budovy související se zatečením
střechou do budovy
Jednání zastupitelstva proběhlo 17.
prosince a zastupitelé mimo jiné projednali
tyto body:
 schválení rozpočtu na rok 2021, kdy jsou
plánovány příjmy rozpočtu ve výši
148611,78 tis. Kč, běžné výdaje ve výši
133540,22 tis. Kč a kapitálové výdaje ve
výši 21723,56 Kč
 schválení návrhu na snížení odměn
neuvolněným členům zastupitelstva
 projednání žádostí o prodej pozemků na
základě již zveřejněných záměrů
 schválení smlouvy o výpůjčce mezi
městem a Železničním spolkem Klub M
131.1, jejímž předmětem je budova
bývalé nádražní restaurace včetně

celého měsíce dozvěděly plno
informací o Vánocích, Betlémě,
Ježíškovi, dále aktivně připravovaly
vánoční výzdobu ve třídě a v dalších
prostorách školky. Společně s p.
učitelkami
nazdobily
vánoční
stromeček, instalovaly školní vánoční
Betlém a vyrobily dárek pro své
blízké.
Letošní vánoční besídka bohužel
nemohla proběhnout tradičně, ale i
přesto se děti nenechaly odradit a
nevzalo jim to chuť nacvičit pro
rodiče vánoční básničky, písničky a
tanečky, které jsme natočili a krátké
video i s přáním veselých Vánoc jsme
všem rodičům poslali.
V pátek 18.12. proběhly školní
Vánoce, kde se děti vzájemně
obdarovaly a vyzkoušely si některé
vánoční zvyky (hrníčkový osud,
pouštění
lodiček,
házení
střevícem,...). Při vycházce šly děti
obdarovat i zvířátka. Jelikož celý
týden nosily zeleninu, ovoce i suché
pečivo, nadělily jim vše do krmelce a
tímto dnem společně zakončily rok
2020 ve školce.
Kolektiv MŠ Jindřichovice









pozemku (dnes zde sídlí muzeum
kraslické dráhy)
vydání obecně závazné vyhlášky o
místním poplatku za odpad, kdy došlo k
navýšení místního poplatku na 690 Kč/rok
určení pana Miloslava Posledního v
souladu se stavebním zákonem pro
spolupráci s pořizovatelem při pořizování
změn územního plánu
rozpočtová opatření
schválení místního plánu inkluze
schválení termínu zasedání zastupitelstva
na I. pololetí 2021 (28. ledna, 25. března,
06. května a 24. června)
red

INFORMACE PRO OBČANY
Od pátku dne 15. ledna 2021 začíná
registrace seniorů 80+ k očkování proti
COVIDU-19. Město Kraslice si je vědomo
toho, že senioři ve věku 80+ jsou velmi
zranitelnou a rizikovou skupinou a ne
všichni mají k dispozici počítač. Městský
úřad Kraslice proto nabízí pomoc
a asistenci při zadávání registrace
do
systému
pro
objednávání
očkování.
Pro tento případ zřizuje
telefonní linku s číslem 607 243 767. Na
tomto telefonním čísle jim sociální
pracovnice pomohou buď volajícího
navést, aby se dokázal přihlásit sám,
nebo jej přímo zaregistrují.
Telefonovat mohou každý den a to
v pondělí a ve středu od 8. 00 hodin
do 17. 00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.
00 hodin do 15. 00 hodin a v pátek od 8.
00 hodin do 13.30 hodin.
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Ze života křesťanů
„Dobře a věrně jsi mi sloužil služebníku
můj…“ (Ježíš)
Do nového roku vchází většina z nás věřících
s radostí i s novým odhodláním, stále
efektivně sloužit našemu Pánu dle Jeho vůle
v jakékoliv situaci. Není třeba si stále
opakovat realitu a vládní nařízení v souvislosti
s pandemií koronaviru, která zasáhla celý
svět. Důležité je vládní nařízení respektovat a
dodržovat. Život jde stále dál. Lidé se rodí i
umírají. Nedávno nám odešel „domů“ bratr
Václav Lamr (77) z Prahy, který si oblíbil
Kraslice v době své služby jako prezident
v organizaci „obchodníků plného evangelia“.
V 80. letech Kraslice navštěvoval cca každý
druhý měsíc v roce a jeho misie zasahovala i
do sousedního východního Německa. Miloval
přírodu v našem regionu, kterou s oblibou a
vždy s modlitbou procházel křížem krážem.
Na plánované víkendy si přivezl vždy přátele
z celého světa, kterým se stal mimo jiné i tzv.
průvodcem Kraslicka. Byli zde křesťané z USA,
Itálie, SRN, aj. Nelze zapomenout na den, kdy
nás upozornil Václav na víkend, kdy přijede
do Kraslic s hostem z Chicaga, sloužícího
v katolické církvi. Tehdy se nás sešlo v našem
domě kolem 25 křesťanů z blízkého okolí a
první dotaz bratra z Ameriky byl, zda mám
vyškoleného „chytače“ lidí, kteří budou padat
při modlitbě pod Boží mocí. Tyto modlitby
jsem znal jen z letničních církví Voda - Slovo
života. „Americký katolík“ nás mnoho naučil
jak sloužit v Duchu. Václav vystudoval
uměleckou školu a jeho obrazy vždy
vyjadřovaly lásku k Bohu a k národu Izrael.
Vernisáže jeho obrazů v malých i velkých
výstavních síních , měly vždy charakter
evangelizace. V 90. letech Pán povolal
Václava Lamra do prorocké a učitelské služby.
Dodnes čerpáme z jeho duchovních darů, tak
jako církve po celém světě, obzvlášť v našem
národě. Dne 22. prosince 2020 mi sdělil bratr
z Prahy, že byli s rodinou u jeho lůžka do
posledního vydechnutí. Odešel tiše a v pokoji
smířen s Bohem. Je mi to líto, byť věřím, že se
již RADUJE V JEŽÍŠOVĚ PŘÍTOMNOSTI!
František Hanzlíček

Římskokatolická
farnost
Zběsilé předvánoční tempo vygradovalo
v oslavách Vánoc a Nového roku. A je tu
leden, studený měsíc. Rok! Ano, je tu nový
rok! Je to přesně tolik dnů, hodin a minut,
které obsahuje třeba kalendář. Jak snadno se
dá rok uchopit, když ho máme pěkně
srovnaný
v malém
úhledném
bloku
s obrázky. Ale běda, když se rozběhne
doopravdy. Jedna nečekaná chvíle stíhá
druhou, dny letí a po chvíli se zdá, že nám
zase něco uteklo. Zdá se, že tato překotnost
času je špatnou vlastností světa anebo
nešikovností nás samotných. Možná by
člověk chtěl hartusit na toho, kdo to takto
zařídil. Ale neprávem, nezávislost času na
našem plánování je důležitá a cenná
vlastnost.

Jak si s tím poradíme?
Nikoho by začátkem roku 2020 nenapadlo,
s čím se budeme potýkat. Krizová opatření
vlády platná – neplatná – stanovila, mimo
jiné, konkrétní informace o konání bohoslužeb
– značné netypických. V kostele se jen hraje,
ale nezpívá. Dlouhá staletí si nikdo nedokázal
představit, že by členové jednotlivých církví při
svých
obřadech
nezpívali,
zpěv
je
neodmyslitelnou součástí bohoslužeb. To ale
pandemie změnila zhruba po šesti stech
letech. Bylo tedy na jednotlivých farářích či
kazatelích, jak bohoslužbu bez zpěvu
uspořádat. Nabízela se varianta jednoho
zpěváka, který by zpíval z kůru, zpěv
samotného kněze nebo recitování veršů.
Zpočátku jsme se rozhodli většinou jen pro
instrumentální podání písní, které lidi znají a
mohou si tak verše předříkávat v duchu pro
sebe.
Zákonná opatření a konkrétní informace
týkající se bohoslužeb omezují právo se
pokojně shromažďovat tak, že každý účastník
je povinen mít ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének a
shromáždění
pořádaného
církví
nebo
náboženskou společností v kostele nebo jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se
nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá
obsazenosti míst k sezení stanovené v daném
čase, dodržovány musí být minimální
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími
v jedné řadě sedadel, před vstupem do
vnitřního prostoru je povinnost dezinfikovat si
ruce. Při pozdravení pokoje nedochází
k podání ruky a v průběhu shromáždění
nedochází k hromadnému zpěvu.
Slovo mělo v historii vždy mimořádný význam.
Sloužilo nejen jako základní mluvený nebo
psaný prostředek pro vyjádření lásky, ale
stávalo se i nástrojem pro prosazování
vlastních ambicí a mocenské síly. V současné
konzumní společnosti, žijící spíše ve virtuálním
světě než na pevných a skutečných hodnotách,
se funkce slova velice rychle mění. Slovo ztrácí
na závaznosti, mizí rovina mezi pravdou a lží a
nedodržet dané slovo zase tak moc nevadí. I
přesto zde máme Slovo, které je vždy pravdivé
a věčně platné. Bible – Boží Slovo je darem od
Boha, který nám ukazuje svoji velikou lásku a
proměňuje Slovem životy lidí. Stejně tak nám
Boží Slovo často poradí ve sporném okamžiku
našeho života, jak se správně rozhodnout. Boží
Slovo dává život, Boží Slovo uzdravuje, Boží
Slovo dává pokoj. Dopřejme si tedy na našich
stránkách každodenní zamyšlení nad Božím
Slovem a nechte ho proudit do svého srdce.

Nechť přinese pokoj a radost vám všem. Při
této příležitosti se ptejme nejen na to, co nám
rok 2020 vzal, ale také co nám dal: například
poznání, že v každém z nás je skryté dobro,
které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně
zde platí, že kdo hledá odpověď, nalezne ji.
Poselství roku 2021 je vnímáno jako „Rok
duše“. Všechny energie, které přicházejí, nás
povedou do nitra naší duše, do její podstaty.
Odvedou nás domů, k sobě, k vnitřním
hodnotám, k tomu, abychom byli schopni
budovat zcela nové vztahy plné lásky,
respektu, svobody, jednoty a sounáležitosti. Je
to překrásná energie, která má obrovskou sílu.
Potřebujeme najít sebe, potřebujeme najít
prvotní energii a splynout s ní jednoduše
proto, abychom byli schopni v této realitě
vybudovat společně úplně nové místo.
Budou vznikat velmi důležitá místa, která
budou mít neuvěřitelnou energii. Taková, kde,
pokud vám nebude dobře, najdete pomoc.
Budou se propojovat lidi stejného záměru a
stejného smýšlení proto, aby mohli následovat
svou duši a jejich společný záměr.
Pokud budete naslouchat lidem, vnímat jejich
energii, potom najdete i vy svou spřízněnou
duši. Jejich zkušenosti jsou k nezaplacení, je to
obrovská síla, jemnost a čistá energie Boží
lásky, která sestoupila do hmoty, do reality.
Rok 2021 je rokem duše a rokem spojení duší
stejného záměru a stejné vibrace, ať už je to
spřízněná duše, anebo jen duchovní rodiny,
které se mají najít a společně jít svou cestou,
kterou si kdysi před miliony let zvolili.
Kéž bychom ve svých osobních životech a
příbězích mohli očekávat proces osvobozování
od restrikcí, zákazů a omezení. Přepadne nás
výrazná nechuť ke všemu starému,
překonanému a již nefungujícímu, touha začít
znovu a samozřejmě lépe? Budeme chtít být
svobodní, volní a dokážeme pro tyto velké
hodnoty i leccos udělat?
Tři Králové K + M + B
Svátkem Tří králů vrcholí dvanáctidenní vánoční
období. Původně se 6. ledna slavil podle
evangelia svátek Zjevení Páně, svátek Tří králů
se k němu přičlenil až ve středověku. Býval plný
tradic, zvyků a věštění budoucnosti, tak si
aspoň některé pojďme připomenout. Doma je
zvykem odstrojit stromeček a uklidit vánoční
dekorace. Kdo to neudělá, měl si nechat
vánoční výzdobu až do 2. února, kdy se slaví
Hromnice. Dnes si svátek Tří králů spojujeme
hlavně s ochranným popisováním domů
písmeny K♱M♱B♱2021, tříkrálovými průvody,
koledováním či humanitárními sbírkami na
podporu lidí ohrožených nouzí. Při tříkrálových
bohoslužbách se oznamuje termín Velikonoc.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný „Tří králů“,
je svým obsahem téměř totožný s vánočním
svátkem Narození Páně.
Ve svátku „Tří králů“ se Kristus zjevuje i
nevěřícím, či jinověrcům a v postavách
svatých králů K+M+B je zosobněno přijetí
Krista za krále všech. Scéna klanění králů
přinášejících dary k betlému připomíná
holdování
velmožů
a
králů
nově
korunovanému králi.
Svátek Tří králů odjakživa doprovázely různé
lidové zvyky. Ve střední Evropě je zažito
žehnání domů, při němž se na dveře svěcenou
křídou píší písmena C+M+B, u nás v Čechách
obvykle K+M+B. Nejsou to ale patrně
počáteční písmena jmen „Třech králů“:
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově
traduje, nýbrž zkratka latinského „Christus
mansionem benedicat“: „Kristus žehnej
tomuto domu“.
JV
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dTest informuje

Slovo senátora

Kdy smí pronajímatel vstoupit do
pronajatého bytu

„Miliardy z Evropské unie
pomohou našemu regionu“

Vstup pronajímatele do nájemního bytu je pro
mnohé z nás spornou otázkou. Proti sobě stojí
právo pronajímatele na kontrolu svého majetku a
právo nájemce na ochranu soukromí. Kdy smí
majitel či jím pověřená osoba vstoupit do bytu,
který pronajímá? A jak může postupovat
pronajímatel v případě, když nájemce beze stopy
zmizí?
Podle zákona má pronajímatel právo vstoupit do
nájemního bytu, pokud k tomu má oprávněný
důvod. Svou návštěvu by měl nájemci oznámit
předem v přiměřené době, která není zákonem
přesně stanovena. Mnoho smluv o nájmu bytu obsahuje například
pravidlo, že pronajímatel má právo zkontrolovat byt, oznámí-li
termín 14 dní dopředu. Vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem,
pokud hrozí, že v bytě dojde ke škodě na majetku. Například když
sousedi upozorní, že z bytu vychází kouř a nájemce není doma, není
radno s kontrolou otálet.
ilustrativní kresba z webu dtest.cz

Příliš
časté
návštěvy
majitele
mohou být
otravné.
Nájemce má
právo
na
slevu
z nájemného,
jestliže mu
činností
pronajímatele vzniknou podstatné obtíže. „Podstatné obtíže lze
v praxi vyložit i tak, že pronajímatel chodí do luxusně vybaveného
bytu na obhlídky velmi často, jelikož chce mít přehled, že vybavení
bytu nebylo poškozeno. V takovém případě by se ovšem dalo
uvažovat o slevě z nájemného jako o protihodnotě k obtěžování
častými kontrolami pronajímatele. Jestliže pronajímatel ví, že chce
byt pravidelně kontrolovat, měl by frekvenci návštěv dohodnout
s nájemcem dopředu v nájemní smlouvě,“ vysvětluje Eduarda
Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a dodává:
„Obdobně lze uvažovat o slevě z nájemného také tehdy, kdy se
nájemní vztah chýlí ke konci a pronajímatel či pracovník realitní
kanceláře byt opakovaně představuje potenciálním budoucím
nájemcům.“
Odcestování nájemníka může být dalším důvodem ke kontrole bytu.
Pronajímatel má právo vstoupit do bytu, jestliže nájemce ví, že
bude po dobu delší než dva měsíce nepřítomen v bytě, a
pronajímateli nedá kontakt na osobu, která zajistí vstup do
nemovitosti, bude-li to zapotřebí. Pokud bude v bytě po dobu
nepřítomnosti pobývat jiná osoba, například rodinný příslušník
nájemce, tak nájemce nemusí pronajímateli svou nepřítomnost
v bytě oznamovat. Nájemce také nemusí předem oznamovat svou
dvouměsíční nepřítomnost, jestliže ji nepředpokládal, například při
pobytu v nemocnici po úrazu.
Co dělat, když nájemce z bytu zmizí? Pronajímatel je pochopitelně
v obtížné situaci nejen proto, že nájemce mohl nechat dluhy na
nájemném, ale také proto, že nájem není řádně ukončen třeba
písemnou dohodou. „Pronajímatel mnohdy váhá, zda je možné do
bytu vstoupit, vyklidit ho a znovu pronajmout. Pronajímatel by se
měl pokusit nájemce kontaktovat a domluvit se s ním na předání
bytu. Pokud nájemce nereaguje, může do bytu vstoupit,“ uzavírá
Eduarda Hekšová.
Lucie Korbeliusová, společnost dTest

Všechny nás čeká v mnoha ohledech
nelehký rok. Letos se plně projeví propad
ekonomiky, způsobený čínským virem.
Pro náš region bude situace díky
jeho orientaci na cestovní ruch a lázeňství
o to těžší. V rozpočtech obcí a měst se
vzhledem k nižšímu výkonu ekonomiky očekávají znatelné
propady. Zároveň bude pokračovat transformace Sokolovska a
odklon od těžby a zpracování uhlí. Zkrátka v mnoha směrech
nastane složitá doba. O to víc budou důležité vztahy mezi lidmi,
vzájemná pomoc a důvěra. Ale v těžkých dobách se kromě
negativního má šanci projevit i to lepší v nás, to, co bývá často
přehlíženo nebo jaksi nevyužito. Společné překonání krize pak
může tvořit velmi silná pouta. A každá krize někdy skončí.
V obtížné době je dobré vědět, že na problémy nejste sami.
Mám velkou radost, že náš region spolu s dalšími podobně
zatíženými regiony v ČR, získá finanční pomoc v řádech miliard
eur z Evropské unie. Tyto finance jsou určeny pro strukturálně
postižené regiony a regiony v ekonomické transformaci. Všichni
co tu žijeme, dobře víme, že příhraniční regiony a oblasti, kde
probíhala nebo probíhá těžba, mají své specifické problémy.
Proto jsem navrhnul, aby se situací ve strukturálně
poškozených oblastech zabýval nový senátní „Podvýbor pro
regiony v transformaci“, který vznikl v listopadu loňského roku.
Je to vůbec poprvé, kdy na půdě parlamentu vznikla na tato
témata zaměřená platforma. Osobně jsem za to moc rád a také
je mi velkou ctí a závazkem, že jsem byl zvolen předsedou
tohoto podvýboru.
Členy podvýboru se stalo 10 senátorů napříč politickým
spektrem, kteří pocházejí právě z těchto oblastí. Členy jsou
Přemysl Rabas z Chomutovska, Marek Hilšer, který se v
Chomutově narodil a vyrůstal, dále Miroslav Plevný a Jan
Horník z našeho Karlovarského kraje, Zbyněk Linhart z
Děčínska, Jiří Cieńciała z Třinecka, Hynek Hanza z Teplic,
Herbert Pavera z Opavska a Petr Vícha z Bohumínska. Známe
situaci v přehlížených regionech. Typicky se jedná o
Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, problematická
jsou ale i mnohá další místa napříč celou republikou.
V podvýboru chceme otevírat dlouhodobě tíživá témata těchto
regionů, apelovat a jednat s odpovědnými ministerstvy,
poslanci napříč politickým spektrem, stejně jako dalšími
institucemi na národní, ale i evropské úrovni. Chceme se velmi
zajímat například o navržený způsob a metodiku rozdělení
nových evropských fondů, o kterých jsem se zmínil v úvodu,
například Modernizačního fondu a Fondu spravedlivé
transformace. Máme obavu, aby z toho nebyla podobná
blamáž, jako svého času ROP Severozápad a peníze skutečně
sloužily tam, kde mají.
Činností podvýboru bude také posuzování zákonů, které
spojuje dopad do strukturálně postižených oblastí, a to od
transformace fosilního průmyslu až po sociální záležitosti, jako
jsou nezaměstnanost, exekuce, odliv lidí nebo vyloučené
lokality. Vznik podvýboru je jasným signálem, že Senát na tyto
regiony a jejich občany nezapomíná, na rozdíl od současné
vlády ČR.
Rok 2020 se zapsal do naší mysli a paměti velmi výrazně.
Věřím, že nezapomenutelný bude i rok 2021. Věřím také, že
bude v mnohém lepší, že bude rokem změn. Každému z Vás
přeji dostatek sil, pevné zdraví a společnost blízkých, na které
se můžete spolehnout.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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8 / Zpravodaj města Kraslic

PČR informuje
Chystáte se na hory? Přečtěte si našich
pár preventivních rád.
Policisté Karlovarského kraje by rádi
varovali návštěvníky hor před hrozícím
nebezpečím, neboť i zde jim hrozí určitá
rizika.
Před jízdou do horských oblastí si nejprve
zjistěte povětrnostní podmínky v dané
oblasti. Mnoho horských oblastí a
jednotlivých měst má již na svých
internetových
portálech
aktuální
meteorologické zprávy případně web
kamery přímo z dané oblasti. Pokud na
horách panuje nepříznivé počasí, raději
vůbec nevyjíždějte.
Trasu výletu si vždy naplánujte a případně
mějte i náhradní variantu. V krásném počasí
se může stát, že oblast bude již přeplněna
turisty a nebude zde možné ani zaparkovat.
Do hor se však nevydávejte bez kvalitní
zimní výbavy vašeho vozidla. Což znamená
povinné zimní obutí, řetězy, případně
lopatu na vyproštění vozidla. Auto mějte
vždy dostatečně natankované. V případě že
někde uvíznete, si můžete alespoň přitopit,
než pro Vás dorazí pomoc.
Při pohybu na horách se držte vyznačených
tras a dodržujte řádně místní dopravní
značení v dané oblasti. Vždy u sebe mějte
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mobilní telefon, abyste si v případě potřeby zařízení.
Věra Hnátková
mohli zavolat pomoc. I použití reflexních oddělení tisku a prevence Krajského
prvků je na horách důležité, neboť správný ředitelství policie Karlovarského kraje
sportovec i turista se řídí pravidlem “Vidět a
být viděn“.
V případě zimních sportů, používejte
kvalitní vybavení určené pro jednotlivé
sporty. Můžete
tak
předejít
nepříjemnostem
s
výstrojí
či
nebezpečí úrazu.
Při jízdě na lyžích
či snowboardu
mějte ochranou
přilbu, ochranu
očí i páteře.
Vozidla parkujte
jen
na
vyznačených
místech. Své věci
nenechávejte
volně viditelné a
své
sportovní
vybavení
nenechávejte bez
dozoru, abyste se
nestali
obětí
krádeže.
Věci
odkládejte
jen
tam, kde je máte
na dosah a na
dohled či na
zabezpečená
a
hlídaná
místa
provozovatele

Sportovní zprávy
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ZŠ Opletalova
Nástup do školy po DV a závěr roku
Přestože naše škola má třídy zřízené podle §
16, odst. 9 ŠZ, dotkla se i našich žáků
distanční výuka. Konkrétně až v měsíci
listopadu, ačkoli 2 volné dny měli žáci už i
před podzimními prázdninami v říjnu. Do
školy se všichni s radostí vrátili 18.
listopadu.
Současná situace se ve výuce promítla
mimo jiné častým pobytem venku,
intenzivním
větráním,
ale
také
neuskutečněním našich velmi tradičních
akcí, jakými jsou Mikulášská či vánoční
besídka se slavnostním obědem. Nikdo však
o Mikulášskou nadílku ochuzen nebyl. I pro
rodiče dětí z PT jsme místo tradiční vánoční
besídky
nachystali
malou
patnáctiminutovou on-line alternativu a žáci
všech tříd si užili malou vánoční nadílku
v komorním duchu. Věříme, že se všichni v
novém roce ve zdraví sejdeme a že se další
tradiční akce naší školy budou moci
uskutečnit. Přejeme všem krásné a radostné
Vánoce a pevné zdraví.
žáci a učitelé ZŠ Kraslice, Opletalova 1121

veškerý
čas
s rouškami. A
tak
jsme
adventní období
strávili tak, jak
jsme si vlastně
přáli – ve třídě,
pohromadě.
Mgr.
Šárka
Kuzebauchová,
tř. uč. 3.B

Na závěr jsme si popřáli krásné svátky a
s knížkou Katka a klokan ze šuplíku od Lenky
Rožnovské jsme se vrátili zpět do školy.
Bylo to velmi milé setkání.
Za žáky 2. B Mgr. Michaela Chmelíková

Předvánoční improvizované
posezení

ČERT A MIKULÁŠ
Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady ve škole
straší?
… přeci čertíci ze 3.B, dokonce mezi nimi
ztratilo pár kouzelných peříček i několik
andělíčků. Společně vyráběli loutky, plnili
úkoly, luštili rébusy. Mikuláš mezi ně sice
nepřišel, ale za každý splněný úkol je
andělská nápověda dostala blíž a blíž
k pokladu, který nakonec všechny
nadpřirozené bytosti našly.
Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 3.B

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE JINAK

Možná si všichni myslíme, že naši žáci
ztratili chuť slavit a jinak, než o škole a
úkolech se přes „oblíbené“ Teamsy neumí
bavit. Dobrou zprávou je, že se o naše děti
nemusíme bát. Vypadá to, že jsou plné
optimismu. Bohužel jsme se nemohli sejít
osobně, ale přes to si předvánoční posezení
někteří žáci v 7.B nenechali ujít a oslavili
online. Děti si mají
stále o čem povídat,
jak by řekly samy:
„Jooo, jsme úplně
v pohodě.“ Vážení
rodičové, je to pro
nás všechny dobrá
zpráva a my teď
všichni víme, že se
v
novém
roce
nemusíme o naše
malé génie bát.
Šťastný vstup do
nového roku přeje
všem 7.B vaše paní
učitelka.
Mgr. Barbora Brunnerová

Vánoční besídka 1. B

ZŠ Dukelská
NAŠE ADVENTNÍ OBDOBÍ
Moc jsme se těšili do třetí třídy. Jenže po
pár týdnech se škola zavřela a naše výuka
probíhala on-line a u výukových videí.
Začátkem prosince jsme se opět do školy
vrátili. Přivítali jsme se s kamarády
spolužáky s paní učitelkou, asistentkou a
připili si na společný návrat do denní výuky.
Moc jsme si to ve škole užívali v hodinách i
o přestávkách a snažili se ukázat, co jsme
sami doma zvládli. Ani nám nevadilo trávit

Tak jsme se konečně dočkali! V pátek 18.
prosince měla naše třída svou první
společnou vánoční besídku. Ráno jsme se
sešli ve třídě lehce nervózní a plni
očekávání. Proto jsme na nic nečekali a
hned jsme se pustili do vánočního
programu - hudebních vystoupení, her,
hádanek, ochutnávání cukroví, barvení
vánočních stromečků, sledování pohádek,
„novoročního přípitku dětským šampusem“
a hlavně do rozbalování dárečků. To bylo
radosti!
Šťastné a veselé Vánoce a spokojený nový
Mgr. Markéta Pokorná
Bohužel jsme se během první třídy nemohli rok!
nechat pasovat na čtenáře, naštěstí paní
knihovnice na nás nezapomněly, a tak pro
nás připravily trochu jiné pasování. V týdnu
před Vánoci jsme se vydali do knihovny,
tedy spíše před knihovnu a tam na nás
čekalo veliké překvapení. Paní knihovnice
nám povídaly o knížkách a o knihovně. My
jsme jim přednesli krátkou básničku a
přečetli jsme si, co pro nás mají připravené.
Jelikož nám to šlo, dostali jsme každý
poukaz do knihovny na celý rok a krásnou
knížku, kterou si budeme číst společně ve
škole, jak jsme slíbili paní knihovnici.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Návštěva knihovny v Jindřichovicích
Ve čtvrtek navštívily děti s p. učitelkami místní
knihovnu, kde je mile přivítala paní Sebjánová,
vedoucí knihovny. Děti se seznámily s tím, co
to vlastně knihovna je, jaké knížky v ní jsou,
jak si je můžeme půjčit a hlavně jak se v
knihovně chováme a jak se o knížky staráme.
Dozvěděly se, proč jsou všechny knihy v
obalech a že by si měly mít ruce, než si je
budou prohlížet.
Poté nám paní Sebjánová představila knížku
Městečko Lážoplážo od Terezy Pařízkové.
Knížka je plná fantazie a díky paní Sebjánové a
pomůckám, které u čtení pohádky využívala,
se moc líbila i mladším dětem. Do příběhu
zapojila zvoneček, obrázky, Jezevčíkomat,
plavecké brýle a například bublifuk, který v
knize umožňoval obyvatelům Lážopláža
cestovat v oblacích. Na konci každého příběhu
jsou otázky pro děti, kterými se může ověřit
jejich soustředěnost při poslechu příběhu.
Paní knihovnice po první kapitole položila
dětem otázky, a jelikož na všechny otázky
odpověděly děti správně, mohl si každý u
„Jezevčíkomatu“, který nám půjčil starosta
městečka Lážoplážo, navolit tolik bonbónků,
kolik dokázal napočítat.
Knihu nám paní knihovnice půjčila do školky,
abychom si ji mohly dočíst.
Kolektiv MŠ Jindřichovice

ŠD v prosinci
Prosinec jsme si užili ve školní družině. Den
čertů byl plný soutěží, vyrábění, zdobení a
srandy. Vyráběli jsme vánoční ozdoby z
různých materiálů. Hráli jsme si venku i v
odděleních. Povídali jsme si o vánočních
tradicích.
Kolektiv ŠD

Advent v družině v Jindřichovicích
Dobu radostného očekávání na příchod
Ježíška si ve školní družině krátíme naším
adventním kalendářem. Každý den na nás od

začátku
prosince
čeká
úkol,
který
společně
plníme.
Nazdobení
stromečku
vyrobenými
vločkami z
papíru
a
výroba adventního věnce, pletení vánočky,
poslech příběhu z Betléma, skládání slov na
téma Vánoce, také soutěž v oblékání čepic,
rukavic a šály, ta nás moc bavila. Spousta
aktivit probíhá samozřejmě i v přírodě, kde
trávíme mnoho času - na hřišti, v lese, u
studánky. Ve čtvrtek se vydáme do Sokolova
na výstavu Betlémů a v pátek nás čeká
vánoční den, na který se již moc těšíme.
Nadělování mezi kamarády i zvířátkům v lese,
vánoční zvyky a slavnostní oběd jsou již naší
letitou tradicí. Popřejeme si veselé Vánoce a
mnoho zdraví do nového roku.
M. Némethová

Prosinec v MŠ
Napadl první sníh. To jsme si nemohli nechat
ujít a vyrazili jsme ven. Stavěli jsme sněhuláky,
proběhla „koulovačka“ a dělali jsme andělíčky
do sněhu, byla to legrace. Tento rok nás
nemohl
navštívit
Mikuláš s čertem, a
tak nám alespoň
zamávali pod okny.
Nadílku
nám
schovali ve třídě. A
když jsme se vrátili z
oběda, čekalo na
nás překvapení s
dopisem
od
Mikuláše.
Zapojili
jsme se do soutěže,
kterou
pořádala
Městská knihovna s
názvem „Nejkrásnější vánoční ozdoba“.
Vyzdobili jsme aulu, chodby a naši třídu.
Vyráběli jsme perníčkové ozdoby na náš
vánoční stromeček, který jsme si sami
ozdobili, a pekli jsme cukroví. Na poslední
advent jsme natočili videobesídku, na kterou
se můžou rodiče podívat na Facebooku.
Vyráběli jsme dárečky pro rodiče. Přejeme
všem veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021.
Kolektiv MŠ

Vánoční přání
17. prosince jsme úspěšně předali 280 přání,
která vyráběli žáci 2. stupně pro seniory města
Kraslice a obcí Stříbrná a Bublava. Děkuji
žákům za trpělivost, pečlivost a nadšení

rozdávat radost touto cestou spoluobčanům,
které neznají osobně. Také děkuji kolegům za
spolupráci, bez které by se tento nápad mohl
těžko realizovat.
Mgr. M. Kyselová

Výprava za zvířátky
Předvánoční procházka do lesa za zvířátky
měla za cíl obdarovat. Děti přinesly nějaké
ovoce a zeleninu. Společně jsem našli pěkné
místo a jídlo pro zvířátka jsme dali pod
stromeček jako dáreček.
J. Kudějová, 3.A

Vánoce se zvířátky
Na čem si zvířátka pochutnají a co jim muže
uškodit? O tom jsme si povídali v hodinách.
Potom žáci vyráběli krmení pro ptáčky a
shromažďovali jsme také potravu pro zvířata v
lese. V rámci předvánoční procházky jsme
navštívili krmelec a nadělili jsme zvířátkům
spoustu dobrůtek.
D. Dusíková, 3.B

