ZPRAVODAJ
města Kraslic
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
myslím, že covidové pandemie, která na
nás denně útočí ze všech stran, začínáme
mít všichni už dost, a proto si dovolím
tentokrát toto téma ve svém úvodníku
zcela opustit – alespoň pro tentokrát.
Dnes bych se chtěl věnovat tématu, které
ve mne evokuje naději, že bude zase lépe.
Naděje,
která
má
konkrétní
a
uchopitelnou podobu.
Dlouhodobě tvrdím, že centrum je – nebo
by alespoň mělo být- „výkladní skříní“
každého města. Žel, v Kraslicích opravdu
platí „mělo by být“. Zdá se, že zatím není
příliš velká vůle na tom něco měnit, ať už
z jakýchkoliv důvodů. Již několikrát jsem
se pokoušel rozhýbat věci a začít
s revitalizací náměstí TGM, ale dále než

ÚNOR

k prvotním skicám se dojít nepodařilo –
nepodařilo se zatím najít dostatečnou
podporu pro dosažení změny. Částečně za
to může různorodost priorit, částečně
finanční tíseň, zejména po realizaci
některých
finančně
náročných
investičních akcí, díky nimž město
významně vyčerpalo své rezervy. Z týchž
důvodů se k mé nelibosti nedaří pohnout
ani s přiléhajícími nemovitostmi, které
město
odkoupilo
od
ne
právě
zodpovědných vlastníků, jejichž „péče“
z nich učinila téměř ruiny. Město tak nyní
„sklízí plody“ nezodpovědnosti jiných.
Dalším objektem, který se v tomto
prostoru nachází a který je dlouhodobě
předmětem rozhořčení, nevole a kritiky,
je objekt bývalého Hotelu Praha, jenž se
již dlouhou řadu let nachází v soukromých
rukách. Již asi před sedmi lety se objevila
myšlenka upravit jej či částečně
přebudovat na pivovar s hotelem.
V průběhu času se objevily tři varianty,
jak by nový objekt měl vypadat. Ta zcela
první počítala se zachováním hlavní a

ročník 2021
architektonicky asi nejcennější budovy,
druhá varianta předpokládala úplné
odstranění stavby a vybudování stavby
zcela nové a moderní, i třetí varianta
počítala s demolicí stávajícího objektu a
jeho nahrazením novostavbou s poněkud
konzervativnějším vzhledem. Nyní se
objevila čtvrtá a snad definitivní varianta,
která počítá s částečnou demolicí a se
zachováním části bývalého hotelu při
nábřeží řeky Svatavy a se zachováním
čelní zdobné fasády hlavní budovy, která
samotná pak bude nahrazena novou
stavbu.
Vedení města je dlouhodobě v kontaktu
se zástupcem investora a zajímá se o další
dění kolem objektu, který již několik
desetiletí není dobrou vizitkou Kraslic.
Plány jsou nadějné a podle zástupce
investora by se již letos mělo začít
s proměnou. Věřme, že tomu tak
skutečně už brzy bude.
Roman Kotilínek, starosta města
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MŠ B. Němcové
Sněhová nadílka
Konečně přišla paní ZIMA a děti si mohly
užít sněhu plnými doušky. Postavili jsme si
sněhuláka Edu, zimní království, závodili
jsme na skluzácích, zahráli si spoustu her na
sněhu a vyzkoušeli si práci s hrablem. Snad
nám sníh dlouho vydrží!
Michaela Šrailová, ředitelka MŠ

MŠ U Elektrárny
Zima a zimní radovánky
Je tu pravá LADOVSKÁ ZIMA a s ní
přichází oblíbené zimní radovánky.
Všechny
děti toto období mají rády, na zahradě si
užívají sněhu, staví různé stavby – bunkry, hrají hry se sněhem „Labyrinty,“
sněhuláky,
„Koulovaná,“ apod. Na zahradě máme i
malý svah,
který využíváme k jízdě na „ lopatách.“
V mateřské škole si o zimě a zimních
radovánkách také povídáme, zkoušíme
pokusy se
sněhem, vyrábíme, kreslíme, malujeme,
čteme, recitujeme a zpíváme si o zimě.
Každé roční
období má své kouzlo a my už se těšíme
na jaro a na vše, co nám přinese.
MŠ U Elektrárny Kraslice – Veselá školka

MŠ Barvířská
Zima, zima tu je….
Po letech jsme se konečně dočkali sněhové
nadílky. Vločky, mráz, led – to vše nám
umožnilo uskutečnit zimní radovánky. Ve
třídách se objevila „Sněhová královna“,
všude visí nádherné papírové vločky. Děti si
vyrobily barevné lyže a vyzkoušely si i „jízdu
na lyžích“. Největší radost měly děti ze
sněhové nadílky na zahradě, kde se staví
sněhuláci, bobuje se, cvičí se jízda na
snowboardech. Zážitkem jsou i pokusy
s ledem. Paní Zimo děkujeme.
Kolektiv MŠ Barvička
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Napsali jste nám
POSUNUTÍ TERMÍNŮ
Na podzimním jednání minulého roku jsem
informoval o svém záměru předložit návrh
obecně závazné vyhlášky o zřízení městské
policie v Kraslicích. Vzhledem k velmi nejasné
finanční situaci, kdy došlo k poklesu
daňových příjmů města, jsem musel návrh na
zřízení městské policie odložit do doby, než
bude zřejmé, jestli je tento návrh ve
finančních možnostech města.
V současné době vyhodnocován výsledek
hospodaření města za rok 2020.
Podle mého názoru se ukazuje, že je možné,
aby město Kraslice městskou policii zřídilo.
Podstav Policie České republiky v Kraslicích
nedává naději na zvýšení bezpečnosti a
veřejného pořádku.
Ke druhému posunutí dochází ve slíbeném
uvedení podrobných nákladů likvidace
komunálního
odpadu.
Vzhledem
k
personálním
změnám
ve
vedení Technických služeb a uzavření
účetního roku 2020 budou tyto podklady
k dispozici v některém z příštích čísel
městského Zpravodaje. Odložení má také
důvod v novém odpadovém zákoně č.
541/2021, který je účinný od 1. ledna 2021 a
který přináší celou řadu těchto podstatných
změn:
• konec skládkování všech využitelných
odpadů v roce 2030
• zvyšování poplatků za ukládání odpadů na
skládky
• motivační nástroje pro obce, které budou
plnit
průběžné
požadavky
na míru třídění komunálního odpadu
• nově časově omezeno shromažďování
odpadů
• změny v evidenci a ohlašování
nebezpečného odpadu
• nový institut obchodování s odpady povolení Krajského úřadu, smluvní ujednání
se zařízením k využití odpadů
Po vyhodnocení všech změn v orgánech
města budou občané informování o
dopadech nového zákona na likvidace
komunálního odpadu v Kraslicích.
Dovolím si předpokládat, že to nebude pouze
zvýšení poplatků pro občany.
Otakar Mika – zastupitel za Otevřenou
radnici

AMATI KRASLICE
Město Kraslice je spojeno s výrobou
hudebních nástrojů stejně tak, jako jsou
Karlovy Vary spojené s lázněmi a
Becherovkou nebo Třeboň s kapry. V roce
1370 byly Kraslice povýšeny na město, ale
připravené oslavy se bohužel z důvodu
epidemie nemohly v loňském roce konat a
musely být odloženy na letošní rok. V Amati
však žádný důvod k oslavám nebyl.
Společnost se dostala do insolvence,
srozumitelněji řečeno do bankrotu. A nyní
jde o hodně! Jde o zachování výroby
hudebních nástrojů, o tradici, která u

dechových hudebních nástrojů trvá od roku
1751, kdy se v kraslických matrikách poprvé
objevuje Josef Johann Anger (původně
Angerer),
který
je
uváděn
„Trompetenmacher.“ Je pokládán za
zakladatele kraslické výroby žesťových
dechových nástrojů a dvě trompety z jeho
dílny jsou uloženy v Národním muzeu v Praze
a v muzeu v Linci. Je znám také lesní roh
s jeho signaturou. Jde o výrobu, kterou jsme
udrželi po druhé světové válce ve velmi těžké
době díky úsilí mnoha lidí.
Na podzim roku 2019 se Amati, která v té
době zaměstnávala 130 zaměstnanců,
připojila k návrhu na insolvenci, kterou podali
někteří zaměstnanci, a v únoru loňského roku
poslal Amati Krajský soud v Plzni do konkursu
s dluhem přesahujícím 170 milionů korun.
Situace, ke které došlo v sousedních Lubech u
Chebu u výrobce strunných hudebních
nástrojů, kde dochází k rozprodávání
jednotlivých částí firmy a jejího vybavení,
představovala i pro Kraslice nejhorší možný
konec výroby hudebních nástrojů a
v podstatě zánik firmy. Soud povolil v případě
Amati prodej celého podniku a konkursní
správce vypsal na Amati výběrové řízení.
V průběhu tří kol nakonec Amati koupila
brněnská firma RIQ podnikatele Romana
Staňka za 26,5 milionu korun. Znalecké
ocenění firmy činilo 131,5 milionů korun.
Roman Staněk se pro Hospodářské noviny
vyjádřil, že považuje koupi Amati za
dlouhodobou investici. Do převzetí firmy se
k dalším plánům nechce vyjadřovat.
Černý scénář se tedy nekonal, Amati má
investora, který svoji investici umístil do
Kraslic a naděje na zachování výroby
hudebních nástrojů ještě žije.
Zaznamenal jsem u některých dlouholetých
amatovců zdrženlivou naději na zachování
firmy, kde mnozí prožili celý svůj profesní
život a bylo by jim líto, kdyby výroba
hudebních nástrojů v Kraslicích zcela zanikla.
Objevila se také skepse, zda je vůbec možné,
aby se pokračování Amati povedlo. U někoho
byla
zdrojem
nedůvěry
prožitá
nespravedlnost
v
minulosti,
někde
pochybnost o možném zachování výroby bez
potřebných odborníků v situaci, kdy jich
mnoho odešlo do penze, a další pracují
v hudební branži za hranicemi. Překvapila mě
ta často neskrývaná zloba a „kyselé zelí“
k firmě, která poskytovala tak dlouho živobytí
několika generacím. Slova o zlodějině,
privatizaci, komunistech, milicionářích…
To všechno je minulost, kterou nikdo
nezmění, a nový majitel s ní nemá nic
společného. Nikomu v Kraslicích nedluží a
doufá, že se mu jeho investice v Kraslicích
podaří. V soutěži zaplatil a musí počítat s
kapitálem pro naplnění svého záměru. Amati
tak má šanci na přežití a bylo by naivní
předpokládat, že to bude v rozsahu RVHP a
chráněného trhu. Při petiční snaze o
zachování sbírky historických hudebních
nástrojů, která měla za následek, že nástroje
nebyly součástí prodeje Amati a o vlastníkovi
teprve rozhodne soud, jsem se potkal
s mnohými pamětníky slávy Amati i
současníky jejího pozvolného úpadku.
Oslovil jsem některé a zeptal se jich na názor
o možném pozvednutí a udržení Amati
s novým majitelem. Pozoruhodná byla jejich
vzpomínka o příchodu učňů z vnitrozemí,

kteří se v letech 1946 – 47 a následujících
přicházeli do Kraslic učit se výrobě hudebních
nástrojů. Vzpomínka na staré německé
machry předávající znalosti a různé grify
získané z generace na generaci potřebné
k zvládnutí řemesla. Tito Němci se stali
oficiálně tzv. nepostradatelní a nemuseli být
vystěhovaní z Československa. Když shrnu
názor těchto většinou osmdesátiletých
veteránů Amati na předpoklady zachování
Amati, tak se všichni shodují, že vedle těch,
kteří v Amati ještě drží prapor výroby
hudebních nástrojů také v nezbytnosti
minimálně dvaceti mladých, kteří projeví
zájem o umělecké řemeslo a kteří musí být
zaučeni právě od těch zbývajících, co ještě to
řemeslo mohou předat dál. Pochopitelně
musí být slušně zaplaceni, aby jim ta práce
zajistila budoucnost a slušnou obživu pro
rodinu. Představa, že výrobu hudebních
nástrojů
budou
provádět
agenturní
pracovníci, je mylná. K udržení mladých lidí je
nezbytné kromě jiného hlavně dobrá práce a
možnost bydlení. K tomu mohu jako
zastupitel dodat, že perspektiva získání bytu
předpokládá, že město najde nějakou formu
dostupného bydlení pro mladé z Kraslic. Jestli
nový majitel považuje zakoupení Amati jako
dlouhodobou investici, tak se musí i město
svojí aktivitou na udržení stávajících a
přilákání nových investorů podílet. V
Karlovarském kraji začíná velká změna v
souvislosti s ukončením těžby uhlí a jsou
připraveny značné prostředky na vytvoření
nových pracovních míst. Také v těchto
projektech by mohla těžce poraněná Amati
najít svoji příležitost. I existence učňovské a
střední školy, kterou se podařilo v Kraslicích
udržet, by mohla přispět svým dílem. Pro
mne a kolegy z petičního výboru pány F.
Stůje, J. Levého, J. Novotného a více jak dvou
tisíc kraslických patriotů byla na začátku
snaha, aby se z Kraslic neztratily vzácné

hudební nástroje. Teď jde, jak věřím, o víc.
Teď jde o to, aby Kraslice zůstaly městem,
kde se dobré hudební nástroje vyrábějí a kde
se na ně také hraje výborná muzika.
Věřím, že překonáme pandemii a že se
obrození Amati podaří.
Otakar Mika zastupitel za Otevřenou radnici

Poděkování
Upřímně děkujeme panu Janu
Klepáčkovi z Kraslic, který daroval
našemu klubu důchodců krásné nové
knihy. Za všechny naše klubové
čtenářky děkuji.
Vedoucí klubu důchodců II
Anna Mariňáková
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Napsali jste
EA liga klubu Aktiv 2021
Jelikož tu máme nový rok,
rozhodli jsme se v našem
klubu uspořádat společně
s klienty celoroční EA
sport ligu v populární
počítačové hře FIFA 21.
Jelikož dnešní doba nám
neumožňuje se scházet
jako v minulosti, celou ligu
jsme přesunuli do online
režimu, kde se všichni
hráči střetávají se svými
vylosovanými
týmy
online. Celá příprava této
ligy nám zabrala plno
hodin práce a jsem rádi, že se nám již liga
rozjíždí. Před koncem roku jsme vytvořili

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Leden v jindřichovické družině
Na začátku nového roku jsme bez sněhu
postavili sněhuláky vlastními silami v
tělocvičně. Za pomoci lan a víček jsme si s
úkolem poradili. Poté už nám měsíc leden
nadělil sněhovou nadílku. Využili jsme ji v
mnoha činnostech. Kluzáky a bobování nás
moc bavily. Projíždění obručí, slalom a
skokánky zpestřily každodenní dovádění na
kopci. Vycházky do lesa byly cílené
pozorováním stop zvířat a změn v přírodě. Ani
velké množství sněhu nás neodradilo od
stopování zvířat. Stopy zvířat nás dovedly až
do hlubokého lesa, odkud vedla cesta jen
strmě vzhůru. Všichni jsme horolezeckou
výpravu zvládli. S příchodem mrazů jsme měli
možnost pozorovat vodní toky v okolí.
Studánka nám postupně za pomoci mrazu
každý den připravila nádhernou podívanou.
Ve vzniklých ledových útvarech jsme hledali
drahokamy, dinosaury, květiny. Zkoumání
struktury ledu a vloček bylo velice zajímavé.
Vločky jsme si potom skládali z papíru ve třídě.
Pohádka O dvanácti měsíčkách nás provázela
jak v poslechových, tak ve výtvarných
činnostech. Jednotlivé měsíce a roční období
se nám hravě vštěpovaly a opakovaly. Když
přišla obleva a sníh nám dovolil se projevit v
sochařských a stavebních činnostech, na
dětském hřišti vyrostly nejen zelené a modré
hradby a tunely, ale i kuchyňka, gauč nebo

online přihlášky do této ligy s tím, že jsme
neočekávali takový zájem, ale opak byl
pravdou. Celkově se přihlásilo 22 hráčů,
kteří mají rádi fotbal stejně jako my.
S několika klienty jsme vytvořili koncept
celého turnaje od pravidel až po samotné
rozlosování, které také probíhalo online
s živým vysíláním v soukromé skupině
přihlášených účastníků. Pravidelně se v této
skupině setkáváme a diskutujeme nejen o
fotbale, ale také o různých tématech, které
hýbají dnešním světem. Základní část ligy
bude probíhat od 15. 1. 2021 do 30. 6. 2021
a play-off část od 30. 6. 2021 do 1. 9. 2021,
kde se odehraje finále celého turnaje.
Nejlepší hráči budou odměněni a to nejen
svou předvedenou hrou, ale hlavně svým
přístupem v individuální spolupráci.
Nedílnou součástí této ligy je samozřejmě
vzdělávání, které je nedílnou součástí
pravidel. Každý hráč musí před každým
hracím kolem absolvovat vzdělávací
workshop na různá témata. Vzdělávací

workshopy se teď také momentálně
provozují online jako je například hledání
zaměstnání, pravidelná příprava do školy či
finanční gramotnost aj. Všichni zapojení
hráči musí také dodržovat pravidla o
spolupráci, toleranci, ale také termíny svých
online zápasů či workshopů. Klienti tak mají
možnost se mezi sebou poměřit v této
nejpopulárnější sportovní hře na světě, ale
hlavně se dozvědět plno důležitých
informací, které se jim budou v jejich životě
hodit. Touto aktivitou se snažíme našim
klientům zvyšovat jejich kompetence ve
všeobecném přehledu informací, dodržovat
pravidla a dbát na přesnost a
zodpovědnost. Chceš se do naší ligy zapojit?
Přijď za námi do klubu, a to každý den od
10:00-17:00, a nebo nám zašli zprávu na
facebook /FB klub Aktiv/ a my se ozveme
zpět.

křeslo. Vše jsme totiž dozdobili za pomoci
rozprašovače s připraveným barevným
roztokem. Těšíme se na vysvědčení a pololetní
prázdniny a doufáme, že nás další z dvanácti
bratrů obdaří opět sněhem i ledem.
M. Némethová

zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské
společnosti a baví je sledovat dění nejen
kolem sebe, ale i ve světě. Školního kola se
zúčastnilo 22 žáků z devátých tříd a 4 žáci z
osmých tříd. Museli poznat, o jaké jezero se
jedná jen podle malých nápověd nebo např.
pojmenovat části sopky, ale také porozumět
textu a zodpovědět, zda jsou tvrzení pravdivá.
Olympiáda ze zeměpisu nepatří mezi
nejjednodušší, o to víc nás těší, že máme
celkem 19 úspěšných řešitelů. Do okresního
kola můžeme z naší školy poslat 3 zástupce a
těmi se s naprosto shodným počtem získaných
bodů stali: Lucie Bauerová z 8. A, Klára
Šuláková z 9. A a Nikolas Kratochvíl z 9. A.
Všem děkujeme za účast a budeme se těšit na
on-line okresní kolo.
Mgr. Eliška Varausová,
Mgr. Lenka Winkelhöferová

Hodiny sebeobrany v MŠ
Hodiny
sebeobrany v
naší mateřské
škole zajišťuje
projekt "STOP
násilí
na
školách
prevence
kriminality".
Každých
14
dní
naší
mateřskou
školu
navštěvuje
lektorka paní
Lenka
Vejvodová,
která s dětmi hovoří přiměřeně jejich věku o
možných krizových situacích. Výuka probíhá
hravou a zábavnou formou. Děti si procvičují
své získané dovednosti v rámci her. Na každé
další pondělí se všichni velice těšíme.
J. Potočná

Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve věku 15-26 let je financována
z prostředků Karlovarského kraje.

Pololetní vysvědčení
Pololetní vysvědčení v letošním školním roce
obdrželi v řádném termínu ve škole pouze žáci
1. a 2. tříd a odloučeného pracoviště
v Jindřichovicích. Pro prvňáčky to bylo první
školní vysvědčení, a proto vládla v 1.třídách už
od rána slavnostní nálada. Ostatní žáci byli
s pololetními známkami seznámeni, ale
vysvědčení obdrží až po zahájení prezenční
výuky. Všichni doufáme, že to bude co možná
nejdříve. Mgr. P. Poledňáková, Mgr. E. Břízová

Zeměpisná olympiáda
V minulém týdnu se nám podařilo uspořádat
on-line školní kolo Zeměpisné olympiády.
Soutěž je určena pro všechny, které ve škole

více fotografií na str. 5
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Pohled do historie
Malý příspěvek k historii
kraslického zdravotnictví
Úvod
O
historických
počátcích
skutečné
zdravotnické péče na Kraslicku existuje velmi
málo informací, a v současné době jich většinu
nalezneme v přehledné podobě pouze
v knihách zdejšího významného historika a
bývalého učitele mnoha z nás, pana Mgr.
Václava Kotěšovce (Kraslická kronika, 2006 a
Kraslická čítanka, 2013). Podle těchto
pramenů lze považovat za prokázané, že
koncem středověku se o zdraví kraslických
občanů starali výhradně ranhojiči. Jako první
lékař zde byl zaznamenán až Dr. Hans Peller
v roce 1654 a první kraslická lékárna „U
zlatého orla“ byla otevřena teprve v roce
1792.
Autor tohoto článku měl při své vědecké
práci také možnost přístupu do Archivu
Univerzity Karlovy, a zde se zcela náhodně
dostal i k několika dokumentům, které dílčím
způsobem zmiňují tři kraslické občany, jejichž
činnost je osobně nebo odborně vázaná na
zdejší medicínu. A protože jeho vřelý vztah
k tomuto městu začal již v červnu 1945 a trvá
dosud, nebude možná od věci se o tyto nálezy
podělit i s podstatně mladšími obyvateli
Kraslic….
1. Ranhojiči (Wundärzte) byli přibližně od
poloviny 17. století pod zákonným dohledem
pražské univerzity, na níž také museli skládat
odborné aprobační zkoušky. Shodou náhod
jsme v knize pražského chirurga prof. Weisse
„Dějiny chirurgie v Čechách“ z roku 1890
narazili na údaj z počátku 18. století o zkoušce
„ranhojiče z Kraslice“. V univerzitní matrice
ranhojičských zkoušek („Matricula Facultatis
Medicinae Universitatis Pragensis 1657 –
1783“, v kapitole Chyrurgi, Ophtalmici et
Lithotomi) jsme pak snadno nalezli podrobný
zápis o zkoušce kraslického ranhojiče M.A.A.

Obrazem z předávání
vysvědčení

Hoffmanna: zkouška se konala 9. srpna 1720 a
celý text jejího zápisu (v podivuhodně znějící
tehdejší univerzitní němčině) zní:
„9. Aug. 1720: - ist Herr Michael Andreas
Antoni Hoffmann, Bürger von Graslitz aus
Böhmen: vor ein Operator bruch und Stein
auch gewächs Schneider, oculist in gleichen
(?) über die Hasen Scharten
und
Krebsschaden examinirt und approbirt
worden. Sonsten aber unter Verlust seiner
Privilegii sich in kein andere weder innerlich
weder eiserliche Curen einzulassen verbotten
worden.“ (A profesor Weiss k tomu ve své
knize dodal: „Z toho vidno, že mu přikázán byl
dosti veliký odbor chirurgie operativní.“).
Ve volnějším překladu do češtiny pak zápis zní
přibližně takto: „9. srpna 1720 byl zkoušen a
aprobován pan Michael Andreas Antoni
Hoffmann, občan z Kraslic v Čechách: jako
operatér kýl, kamenů /močového měchýře/ a
řezač výrůstků, okulista a chirurg rozštěpů rtů
a rakovinných škod. O svá privilegia by ale
přišel, kdyby se pokusil o provádění jemu
zakázaných zevních nebo vnitřních kůr.“
2. Lékaři: na absolventy lékařského studia byly
v celé rakouské monarchii (a také v řadě
sousedních zemí) kladeny ve stejné době, tj.
asi od poloviny 17. století, podstatně vyšší
nároky, a to především v tom, že každý
kandidát musel před svojí promocí sepsat,
opublikovat a veřejně obhájit dizertační práci,
sepsanou v latině, výjimečně v němčině. Tento
stav trval až do roku 1848. Z celého tohoto
období je v univerzitním archivu (a částečně
v Národní knihovně) uloženo přes 900
originálů dizertačních prací absolventů
pražské lékařské fakulty z let 1609 - 1848,
velmi dobře zachovaných a přístupných
odbornému historickému studiu.
Z pohledu historie našeho města je zajímavé,
že pouze dva absolventi odsud pocházeli a
končili svoje studium ve stejném roce: v roce
1836 promovalo na Lékařské fakultě
Univerzity Karlovy celkem 46 mediků, a všichni
obhájili svoje dizertační práce. Dva z nich byli
z Kraslic, a proto byli za svými jmény označeni
jako „Bohemus Graslitzensis“. Byli to:

A) David JAHNL – ten se podle matričních
údajů z Okresního archivu narodil 1. srpna
1808 v Kraslicích, v domě čp. 377. Většinu
ostatních osobních i profesních údajů lze najít
ve Wikipedii: jeho otec byl kupcem
v Kraslicích, jeho matka Anna Maria Starcková
byla sestrou významného průmyslníka
Johanna Davida von Starcka. D. Jahnl se oženil
s Mathilde Zeidlerovou, nar. 14.3. 1827 a měli
spolu šest dětí. Dr. Jahnl strávil většinu svého
života v Plzni, kde pracoval v létech 1841 –
1882 ve funkci vedoucího lékaře První
městské nemocnice a byl zde také prvním
městským lékařem. Byl rovněž jedním ze
zakládajících členů Spolku českých lékařů
v jeho plzeňské odbočce (Spolek byl založen
v Praze v roce 1862).
David Jahnl úspěšně obhájil dne 16. dubna
1836 svoji medicínskou dizertaci s titulem
„Dissertatio inauguralis medico-botanica
sistens GLOSSOLOGIAM FOLIORUM“. Je
napsaná v latině a má rozsah 42 stran.
Dizertace je vlastně čistě botanicky laděné dílo
a představuje podrobný popis obecné stavby
všech základních zástupců rostlinné říše:
Obsah dizertace je překvapivě bez jakéhokoli
vztahu k medicíně, ale to v té době nebylo
neobvyklé. Snad jedinou zajímavostí na celé
práci je fakt, že u všech latinských termínů
z oblasti pojmenování jednotlivých rostlinných
součástí a jejich tvarů jsou v závorkách
uvedeny jejich názvy v němčině. Zcela také
chybí seznam použité literatury.
Práce je zakončena dvěma stranami, na
kterých je uvedeno 17 tézí, které musel
kandidát při závěrečné veřejné disputaci
úspěšně obhájit, aby mohl být promován.
Témata většiny tézí jsou pestrá, velice
zajímavá a pěkně ukazují na úroveň tehdejší
medicíny: ptají se totiž na řadu aktuálních
diagnostických a léčebných problémů z oblasti
kardiologie, pneumologie, dermatologie,
pediatrie, urologie a dalších lékařských
disciplín.
Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.,
Ústav anatomie 3. Lékařské fakulty UK v Praze
Konec 1. části—pokračování v březnovém
Zpravodaji
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Římskokatolická
farnost
Doufáme, že bude líp. S pomocí Boží!
Firma, která opravuje krov a střechu kostela sv.
Josefa v Krásné Lípě, se jmenuje DOHA.
Majitelem je pan Domalíp. Nemohu jinak, než
každému z vás popřát, by vám v této době
covidu bylo doma líp. Máme se držet svého
domova, ve kterém můžeme prožívat blízkost
Boží pohledem na adventní věnec, který září
čtyřmi hořícími svícemi, pohledem na domácí
Betlém, pohledem na dárky, které jsme směli
dát či dostali, pohledem na bílou zasněženou
krajinu. Těch pohledů je ale daleko více. Pro
mne bylo obohacením duše, když jsem zaslechl,
že Karel Čapek – muž jistě moudrý – měl jednu
zamilovanou modlitbu: Sláva na výsostech Bohu
a na Zemi pokoj lidem dobré vůle! Byl to šok!
Zároveň i dar! To Bohu patří ona sláva, kterou si
chtějí mnozí připisovat, přivlastňovat, jí se
chlubit atd. Co patří nám? Pokoj, klid pro život,
práci, zábavu i povinnosti. S klidem v duši čekat
na požehnání do Nového roku nejen pro sebe,
svou rodinu. Jak může vypadat takové
požehnání? Posilněná VÍRA, že nás Bůh
neopouští, ale jen zkouší. Důvěřivý pohled
v NADĚJI do budoucna, že vakcína „zabere“.
Znovunalezená LÁSKA k některým lidem, které
jsme „nemuseli“, k aktivitám, které nám dříve
dělaly radost a na které nám nezbýval čas atd.
Pro mne se letošní bohoslužebné texty staly
vpravdě pokladem. Když o sv. Štěpánu jsem
zaslechl jeho slova: - Vidím nebesa otevřená a
Syna člověka sedět po pravici Boží! – došlo mi,
že za chvíli tam byl i on sám! Ukamenovali ho!
Stačil ještě prosit za své vrahy! Proč si ho vzal
Bůh k sobě? Nezalhal, řekl, co viděl a vydal
svědectví, i když ho to stálo život. Odpustil, i
když byl nenáviděn. Pro mne je to výzvou a
programem pro nastávající rok: mluvit pravdu a
ji i milovat; odpouštět, i když o to ti druzí ani
nestojí! Druhým pokladem se stalo znamení o
Narození Páně. Došlo mi, že při vchodu do
chléva bych nečekal narozené Děťátko, navíc
položené do slámy, sena v krmítku pro zvířátka!
Toto bylo znamení pro pastýře! A totéž Děťátko
je i pro nás znamením, neboť: kdo z nás by
čekal, že Bůh vyřeší záchranu lidstva tímto
způsobem? Že by dítě zachránilo vztah mezi
manželi svým narozením? Proč ne! Konečně se
„to povedlo“. Nebo děťátko na „udobřenou“
Proč ne! Že by se otec, mrzout, který se stal
dědečkem, nezměnil a nerozzářil? Proč ne!
TAKŽE: malé Betlémské Dítě není tak bezmocné!
Ať vaše domácí betlémy, kdy každý z nás máme
tu či onu úlohu, jsou taktéž prozářeny božím
jasem, boží láskou. Přeje mpf.

do které spadá i Město Rotava s okolím, vyjádřit
obdiv, úctu a radost ze skutečnosti, že již 25 let
přispíváte svým vlastním a specifickým
způsobem do koloritu skutečných hodnot
v tomto krásném příhraničním kraji. Vše začíná
vždy nápadem. A ten se vám povedl nejen
uskutečnit, ale i bohatě naplnit. Co též obdivuji,
je fakt, že umíte vážně vzít za práci, že nejste
spolkem mrzutých, ale vskutku vynalézavých a
tvůrčích chlapů. Že vám není cizí humor, který
přímo čiší z každé akce.
Toto je důkazem jistého nadhledu, zároveň i
pokory.
Přeji vám všem, abyste dokázali při sobě stát,
spolu mohli zažívat a poznávat krásy boží
přírody, byli doprovázeni anděly strážnými,
abyste pod jejich ochranou vždy dorazili do cíle,
abyste si dokázali udělat čas i na chvilku
osobního ztišení, kdy se mohou vracet zážitky,
kdy se vynořují i detaily, které v zápalu a fofru
zapadají do paměti.
Přeji vám i nadále odvahu k zapisování zážitků
do kroniky.
Ať v ní nechybí i fotografie, které vás zachycují
v postupném zrání věku. Kéž i hudba, ať vlastní či
darovaná umělci, obohacuje vaše duše.
K tomu ať vám žehná Všemohoucí Bůh Otec, Syn
i Duch svatý. Amen.
Ať žehná i naší další plodné spolupráci. Aleluja.
Co k tomu ještě dodat? Snad jen toto: oslovení
ať je rozšířeno:
Toto přání patří každému – od Přebuzi až po
Kostelní, přes Bublavu, Stříbrnou, Oloví, Liboc,
Sněžnou, Jindřichovice, Krásnou Lípu, Kraslice i
Rotavu! I já jsem se mezi vámi objevil díky
plánům božím, které se, tak jako i vy, snažím
plnit co nejlépe. Táhnout za jeden provaz
modlitbou, pomocnou rukou, finančním darem
či přímluvou u někoho, kdo by sám pomoci
nepřišel! To jsou ty „vaše“ nápady! A že i sami
jsme si sobě „k smíchu“? To ať je kořením i
dalších akcí! Kostely jsou omezené ne svou
kapacitou, ale povolením tam být! Boží příroda
je i znovu objevený chrám boží! Andělé Boží nás
VŽDY provází! Zůstaňme i dále boháči na krásné
zážitky – to je naše životní kronika! K tomu
žehná váš pater!

okno,
jejich
úkolem
bylo
chránit
stavení.
Končila vánoční doba, sklízely se betlémy a
někdy i vánoční stromečky. Podobný význam
míval i keltský předkřesťanský svátek imbolc,
slavil se rovněž 2. února, mezi zimním
slunovratem a jarní rovnodenností. Byl zasvěcen
bohyni Brigid, jeho důležitou součástí byl oheň a
očištění.
Právě k Hromnicím se váže nejvíce pranostik,
kolem čtyřiceti. Je zjevné, že tento významný
den naši předkové hojně sledovali a posuzovali.
Kromě té nejznámější pranostiky, kterou jsme
uvedli výše, jistě znáte například: Na Hromnice
musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout,
nebo: Zelené Hromnice - bílé Velikonoce,
případně: Je-li o Hromnicích studeno, přijde brzy
jaro.
Zachovala se i tak trochu drsná pranostika: Na
Hromnice má sedlák raději vlka ve chlévě i ženu
na marách než slunce. Jinými slovy: O
Hromnicích zamračeno - sedlákovi spomoženo.
Naši předkové tedy patrně vypozorovali, že
úrodě více prospívají pošmourné Hromnice.
Také říkali, že: Když o Hromnicích sněží, jaro
není daleko.
Rovněž k samotnému únoru najdeme velké
množství pranostik, povězte dětem alespoň ty
nejznámější, samozřejmě pokud je ještě neznají.
Vsadíme se, že znají alespoň ono: Únor bílý, pole
sílí. Zdá se, že tehdejší sedláci si přáli, aby v
únoru co nejvíce mrzlo a chumelilo, což podle
všeho
prospívalo
budoucí
úrodě.
Mráz a led bývaly naštěstí obvyklým jevem, jak
dokazují například pranostiky: Svatá Veronika
seká ledy z rybníka (4. února), anebo: Svatá
Agáta bývá na sníh bohatá (5. února). Na svatou
Dorotu odmeť sníh od plotu - to se týkalo 6.
února.
Ostatně i den, dnes známý jako svátek
zamilovaných, býval zřejmě krušný, neboť se
říkávalo: Na svatého Valentina zamrzne i kolo
mlýna. Ke konci února už se jaro přece jen
blížilo, i když malými krůčky. Na svatého Matěje
pije skřivan z koleje - říkávalo se o 24. únoru.
S přáním, ať se vám daří v těchto a příštích
dnech – ať už vám je jejich křesťanský duch
blízký nebo vzdálený. Zaposlouchejte se do
skutečného ticha a vnímejte autentická
poselství, která tyto dny doprovází.

A další rok pokračuje ….

Až na dno

Vážení věřící!

Leden se proměnil v únor, což je důvod k
radosti, protože i ve studeném únoru se dá
prožít spousta radostí a legrace. Jen nesmíme
být zalezlí za pecí – i když, na druhou stranu,
někdy je moc pěkné zalézt do tepla a jen tak si
povídat. Ve dnech, kdy v komíně kvílí meluzína a
venku hučí sněhová vánice a jsme omezeni
nutnými opatřeními (a starostmi o své blízké a
známé), nám ani nic jiného nezbývá. Sesedneme
se pěkně v obývacím pokoji a budeme dětem
Jaké bylo mé překvapení, když jsem dostal od
povídat o měsíci únoru. Občas řekneme třeba:
spolku Rotavak velký barevný kalendář
k novému roku 2021. K mé i vaší radosti je složen Už aby ta zima byla pryč! Už se nemůžu dočkat
jara… Ale není to k únoru tak trochu
z krásných fotografií koncertů, které se konaly
v kostele sv. Petra a Pavla v Rotavě a které vždy nespravedlivé? Je to vlastně velice zajímavé
období. Uvidíte, že děti budou nadšené, až jim
proběhly za velkého zájmu. Tyto záběry tvoří
budete o únoru vyprávět. Vědí vůbec, proč se
věnec kolem textu, který zde otiskuji. Prosím:
únor jmenuje únor?
dosaďte si sami sebe jako oslovené, abyste po
Únor je nejkratší měsíc v roce, nicméně třikrát v
skutečném naplnění vašeho života byli i
historii měl třicet dní. V římském kalendáři býval
oslaveni! Je to FUŠKA, ale stojí za to! Vždyť:
posledním měsícem v roce, právě proto má
„Bez Božího požehnání, marné lidské
proměnlivý počet dnů. Latinsky se únor řekne
namáhání!“
Februarius, český název únor si vysvětlujeme
P.S. My spolu „tu káru naší farnosti“ táhneme
tak, že v tomto období taje led a do řek se noří
ještě déle: od 6.9.1992 – 28 let!
ledové
kry
(únor
nořiti
se).
BLAHOPŘÁNÍ a POŽEHNÁNÍ
Významným únorovým svátkem jsou Hromnice
(Vážený pane prezidente, Vážení členové spolku („na Hromnice o hodinu více“), jakési
Rotavak.)
předznamenání jara a zároveň ochrana před
Dovolte mi jménem svým i jménem
ohněm a bouří. Ten den se v kostele světily
svíčky (hromničky), ty se pak dávaly za bouří za
Římskokatolické farnosti Kraslice,

Když lidé padnou na dno, litují toho. Tak jsou
slepí. Teprve časem otevřou oči a zjistí, jaké
poklady dno ukrývá. I moře to ví … Největší
poklady jsou vždy na dně. I když si myslíme, že
se náš život zastavil, je to jen pocit. Země se
nepřestala točit. Život je o neustálém pohybu,
změně. Občas námi musí zatřást, abychom se
probudili. Občas musíme padnout na ústa,
abychom si osvěžili, na čem opravdu záleží. Pak
to, co najdeme na dně, v sobě poneseme po celý
život. Stejně jako alespoň poznáme skutečné
přátele a zjistíme, že z dlouhodobého pohledu
nezáleží na lidech, kteří nás na dno dostali, ale
naopak na těch, kteří nám ze dna pomohli.
S ranním východem slunce jsem vzpomínala na
své pády v životě. Za každý jsem vděčná.
Alespoň už vím, že na knize není hodnotný jen
šťastný konec, nýbrž každá stránka, která dává
příběhu smysl.

Věnováno všem, kteří mají za sebou těžký
rok.
Chraňte si to, co máte… Zapomeňte na to, co
vás ranilo… Bojujte o to, co si přejete… Odpusťte
těm, kteří vám ublížili… Milujte ty, kteří vás mají
rádi… A hlavně nezapomeňte, že není pozdě
něco nové začít a nikdy není těžké něco nové
zkusit.
JV
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PČR informuje
Pozor na podvody na
internetu
Policisté Karlovarského kraje od
začátku letošního roku již evidují tři
případy podvodů na internetu, při
kterých oběti zaslali podvodníkům
finanční prostředky v celkové výši
kolem 1,5 milionu korun. Proto
bychom chtěli varovat všechny
občany před podvodným jednáním,
ke kterému dochází prostřednictvím
internetu.
Podvodníci se ve většině případů
vydávají za vojáky jiné země a svou
oběť kontaktují především na
sociálních sítích či seznamkách. Umí
být velmi přesvědčiví a snadno tak
s poškozeným navážou bližší vztah,
který vedou mnohdy i několik
měsíců. Po získání důvěry s příslibem
společné budoucnosti a smyšlených
náhod, žádají o zaslání finančních
prostředků ve formě půjčky, které
poškozený rád zašle. Své peníze ani
svou lásku v podobě podvodníka již
nikdy nevidí.
Kyberkriminalita je stále na vzestupu,
a tak je důležité, si dát na síti pozor
s kým komunikujete.
Připravili jsme si proto pro Vás
několik preventivních rad, které když
budete dodržovat, Vás mohou před
podvodníky na internetu ochránit:
- Pokud užíváte internet, nikomu
nesdělujte na síti své osobní údaje
jako je například rodné číslo, adresa
či telefonní číslo.

- Při komunikaci s cizími lidmi
na internetu buďte obezřetní.
— Podvodníci se mohou
vydávat např. za ovdovělého
vojáka či hodnou paní učitelku ze
školky.
- Postupem času z Vás ale mohou
vylákat mnohdy všechny Vaše
úspory.
- Na internetu se chovejte tak jako
v reálném světě. Na ulici také nadáte
své celoživotní úspory cizím lidem,
tak proč je posílat někomu na síti.
- Myslete na to, že na internetu je
přibližně každý pátý člověk pod
falešnou identitou. Nenechte se
proto napálit, neboť ani fotky na
samotných profilech nemusí být
dotyčné osoby, která je s vámi ve
spojení.
- K různým službám na internetu
používejte různá a hlavně silná hesla.
Jsou jako klíč k Vašemu domu,
pořádně si je tedy střežte.
- Nenechte se prostřednictvím
internetu ani v běžném životě
k ničemu nutit.
- Nikomu nedávejte své přihlašovací
údaje do internetového bankovnictví.
- V žádném případě nikomu na
internetu neposílejte žádnou finanční
hotovost.
V případě, že se i přes naše
preventivní rady stanete obětí
trestného činu, neváhejte se obrátit
na bezplatnou linku 158 nebo na
nejbližší policejní služebnu.
nprap. Mgr. Věra Hnátková
oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje
Jaroslav Féneš

Ze života křesťanů
Já jsem
světlo světa. Kdož mne následuje, nebude
chodit v temnostech, ale bude mít světlo
života.(Ježíš)
Nedávno jsme se rozloučili s bratrem
Václavem Lamrem. Náš Pán nás nenechá nikdy
dlouho v zármutku, ale po smutku v srdci dává
vždy radost a povzbuzení. A nemůže být větší
radost, než z hříšníka pokání činícího. Z té
události se radují nejen křesťané, ale i celé nebe které „zpívá chvalozpěvy“.
Tak jako se radují z nedávného znovuzrozeného bratra Filipa z Rotavy jeho
nejbližší, stejně tak se radují upřímní křesťané, kteří o tom ví. Další velkou
radostí nám působí i v době pandemie a vládních pokynů, umožnění
sledování „on-line“ přenosů z nedělních bohoslužeb. Často sledujeme
přenosy z „Církve Bez Hranic“ z Prahy, které nám jsou svým duchovním
poznáním nejbližší. Mé srdce bylo doslova zasaženo při posledním kázání
pastora Staška Bubika, dne 24. ledna 2021. Kromě povzbuzujícího poselství
z nebe a modliteb potřebným, se ujal „chvály“ bratr Jaro Féneš. Bratr je
vynikající kytarista a jeho písně jsou v Duchu svatém často proloženy
vyznáním, svědectvím a modlitbami v českém, anglickém i hebrejském
jazyku. Rád by i navštívil naši misijní skupinku v Kraslicích. Slouží v mnoha
zemích a tak se modlíme, aby mohl donést světlo i do našeho města. Jsme za
něj i za jeho obdarování Bohem vděčni. František Hanzlíček

Slovo senátora
„Pomožme společně
návratu k normálu“
Očkování proti koronaviru je
v
současnosti
asi
celospolečenským tématem číslo
jedna. Každý z nás má před sebou
volbu, zda se očkovat dá nebo ne.
Každý z nás by se měl rozhodnout
podle svého uvážení, na základě
zkušeností svých a lidí ze svého
blízkého okolí. Ale hlavně podle
ověřených
informací
od
odborníků, nejlépe těch, které známe osobně. Třeba
obvodních lékařů nebo lékařů specialistů, zkrátka lidí,
kterým důvěřujeme a jejichž odbornými znalostmi se
řídíme i v jiných aspektech našeho zdraví.
Všechny nás velmi zatěžují vládní nařízení a omezení. Je
zavřená většina obchodů, škol, nekonají se kulturní ani
sportovní akce, nezajdeme si s přáteli na pivo či
skleničku vína, zákaz provozování mají téměř všechny
služby. Spousta lidí nemůže vykonávat svojí práci a
vydělávat peníze. Všechna tato opatření mají jediný
důvod a cíl – snížit obrovské dlouhodobé přetížení
zdravotního systému, který je vyčerpaný péčí o velké
množství těžkých kovidových pacientů. Zabránit
kolapsu.
A právě očkování je jednou z hlavních cest, jak se ze
současného společenského a ekonomického marasmu
dostat ven. Na tom se shodují všichni lékaři, se kterými
jsem o této problematice mluvil, ať už lékaři z
nemocnic, nebo kolegové lékaři ze Senátu.
Proočkováním populace se sníží počet těžkých
pacientů, zachrání mnoho lidských životů, pomůže se
přetíženým nemocnicím, které se nejen v našem kraji
potýkají se zoufalým nedostatkem lůžek a personálu.
Snížení náporu na zdravotní systém pak umožní
uvolnění vládních nařízení a budeme se moci postupně
vrátit k normálnímu životu.
Já už jsem rozhodnutý, očkovat se nechám. Rozhodně
ale nebudu předbíhat, trpělivě si „vystojím frontu“ a
počkám, až na mě přijde řada. Hlavní je, aby vakcínu
dostali co nejdříve všichni zdravotníci, záchranáři,
pracovníci složek IZS a současně nejohroženější skupiny
obyvatelstva - osoby s oslabenou imunitou, chronicky
nemocní a senioři.
Přemýšlejme tedy prosím hlavně o tom, co pozitivního
očkování přináší. Mějme vůli naslouchat odborníkům a
nebojme se jich zeptat na jejich názor. Nezapomeňme,
že v dnešní době se na spoustu nemocí již neumírá
právě díky očkování. Používejme při rozhodování o
vakcinaci zdravý rozum. Chraňme své příbuzné, hlavně
seniory a lidi s přidruženými nemocemi.
Tyto řádky píši v polovině ledna. Očkování již probíhá,
je o něj obrovský zájem a zatím bohužel poptávka
několikanásobně převyšuje nabídku. Věřím, že v době,
kdy tyto řádky budete číst, bude vše již běžet na plné
obrátky. Věřím, že zdravotnická zařízení v krajích
vakcinaci zvládnou co nejlépe. Chtěl bych poděkovat
všem zdravotníkům a složkám IZS za nesmírné nasazení
v této těžké době. Bez nich bychom epidemii mohli jen
těžko čelit. Moc všem děkuji a držme se!
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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bránili jejich zániku. Nejen jako míst, ke
kterým obracíme své zraky coby k přirozené
„klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i
míst plných života, plných nejrůznějších –
mnohdy i velmi vzácných – rostlin a
Český svaz ochránců živočichů. Právě vážky, tyto létající
přírody (ČSOP) vyhlašuje
rok 2021 Rokem vážek.
Během roku budou –
dovolí-li koronavir - po
celé České republice
probíhat
zajímavé
aktivity, díky kterým se veřejnost dozví více
o této pozoruhodné skupině hmyzu i o
prostředí, ve kterém žijí. Již nyní však ČSOP
nabízí finanční podporu aktivit na pomoc
vážkám.
Proč zrovna Rok vážek? Krom toho, že vážky drahokamy, jsou toho symbolem.
jsou krásné a samy o sobě pozoruhodné,
jsou i symbolem zachovalých vodních ploch Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu
a mokřadů. Míst, kterých je i přes řady mokřadů, tůní a rybníků a přibližuje tato
politických proklamací o nutnosti zadržování místa veřejnosti. Nabízí však také finanční
vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, pomoc dalším subjektům, které by se chtěly
že se neobnovují dostatečně rychle, ale do ochrany (nejen) vážek zapojit. V rámci
leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a Národního programu ČSOP Ochrana
podobně) či jsou nevhodným hospodařením biodiverzity mohou spolky žádat o finanční
(např. intenzivní chov ryb) degradovány. podporu jak na mapování vzácných druhů,
Český svaz tak na drobnější praktická opatření
v terénu, mimo jiné právě třeba na obnovu
ochránců
přírody by tůní, které potřebují vážky pro své přežití.
rád, aby si Ti, kteří se chtějí starat o nějaký mokřad
lidé začali dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího
programu ČSOP – založit pozemkový spolek.
mokřadů
více vážit; Pozemkové spolky jsou organizace, chránící
napomáhali cenné přírodní lokality a pečující o ně na
základě vlastnického či smluvního vztahu
jejich
obnově a k pozemkům. ČSOP nabízí zájemcům o

Český svaz ochránců přírody
vyhlašuje Rok vážek a nabízí
finanční pomoc i na jejich ochranu.
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založení pozemkového spolku pomoc nejen
finanční, ale i metodickou, odbornou a
právní. Bližší informace o obou programech
ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových
řízeních, jejichž uzávěrka je v polovině
března, najdete na webových stránkách
www.csop.cz.
Vyhlášením tematického roku by ČSOP rád
upozornil na ohrožení konkrétní skupiny
rostlin či živočichů a vyzval veřejnost
k zapojení do její ochrany. Očekávat během
roku můžete vycházky za tajemstvím
mokřadů, putovní výstavu o vážkách a jejich
ochraně, „vážkařské“ soutěže i lecjaká
překvapení. Sledujte aktuality na webových
stránkách www.csop.cz.
Generálním
partnerem
Národního
programu ČSOP Ochrana biodiverzity jsou
Lesy České republiky, s. p., program je dále
spolufinancován Ministerstvem životního
prostředí, Nadačním fondem Veolia a
Nadací Ivana Dejmala.
Bližší informace: Jan Moravec, Český svaz
ochránců přírody, tel.: 777 063 340
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Městské kulturní
centrum Kraslice
Současná situace a opatření v posledních
měsících kulturním a společenským akcím
příliš nepřejí. Nemůžeme navštěvovat
koncerty, divadelní představení, plesy ani
výstavy. Přesto nám tuto dobu zpříjemnilo
alespoň počasí, které dorazilo v podobě
pravé ladovské zimy. Kraslice a okolí jsou
v zimě přímo stvořené k procházkám a
zimním radovánkám. Na své si zde přijdou
děti i dospělí. I v zimě si můžete užít
procházku po naší nové Loupežnické stezce,
která je z části průchozí a nabízí pěkné
výhledy na okolní zasněženou krajinu. Za
návštěvu stojí také několik metrů vysoký
umělý ledopád, který najdete za garážemi u
ZŠ v Havlíčkově ulici. Fotografie zimních
Kraslic můžete v podobě videa zhlédnout na
facebookových stránkách a na webu
Městského kulturního centra.
Přestože je Městská knihovna pro
návštěvníky
zavřená,
na
webových
stránkách knihovny i Městského kulturního
centra jsou k dispozici fotografie z výstavy
ručních prací s vánoční tematikou. Tu si
připravil Spolek Krušnohorská krajka ve
spolupráci s Městskou knihovnou a
Městským kulturním centrem Kraslice.
Pokud nepřijdou očekávaná rozvolnění
opatření, podobnou formou pro vás
přichystáme i výstavu s tematikou
masopustu.
Bc. Claudie Růtová
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Matematika v 1.A
Matematika
nemusí
být
nuda, to by vám
potvrdili
naši
prvňáčci. Často
hrajeme
oblíbenou hru na
majáky. Lodičky příklady
se
potřebují dostat
ke
svému
majáku
se
správným
výsledkem.
A
šikovní prvňáčci
jim
rádi
pomohou. Zároveň pokud lodička zabloudí,
poradí se děti společně a dostanou ji ke
správnému majáku. Procvičování sčítání a
odčítání je tak i velkým dobrodružstvím. Dnes
jsme využili s prvňáčky i vánoční dárky v
podobě
chytrých
náramků.
Protože
nemůžeme cvičit, rozhodli jsme se změřit
vzdálenost asfaltového okruhu kolem naší
školy. Naměřili jsme 560 metrů a už i víme, že
je to něco málo přes půl kilometru. A za jak
dlouho dokážou děti tuto vzdálenost urazit?
To záleží na tom, jak moc se zapojí do sněhové
bitvy :)
Mgr. I. Sokolová

Exotické ovoce v 1. třídách
Bovys tým pro nás zorganizoval
oblíbenou
ochutnávku
exotického ovoce. Naše děti z
prvních tříd měly možnosti
nejenom objevit nové chutě a
vůně méně známého exotického
ovoce, ale také se dozvědět, díky
přiložené Bovýskově mapě, další
zajímavosti. Ovoce jsme si
společně prohlédli, nakrájeli a
ochutnali. Už teď se těšíme na
další ochutnávku.
Mgr. L. Špringsová, Mgr. I.
Sokolová

šestici stojanů, na kterých je umístěna
dezinfekce a pevně věříme, že až budou do
Děti ve školní družině malují a vyrábějí zimní školy chodit i žáci střední školy, množství
výzdobu. Také si užívají sněhové nadílky, které těchto stojanů ještě přibude. Materiálu na
je nakonec dost.
Kolektiv ŠD
jejich výrobu máme dostatek a byli bychom
schopni po domluvě zásobit nejen naši školu.
Ing. Jan Ješátko

ŠD v lednu

Vyrábíme stojany na dezinfekci
V rámci střední školy rádi přijímáme nové
výzvy. Proto jsme, ačkoliv nám aktuálně chybí
dostatek pracovních sil, přijali úkol na výrobu
stojanů pro dezinfekci. Dobře víme, že naši
kolegové a malí spolužáci z 1. stupně do školy
chodit mohou a všichni se potřebují chránit
před
případnými
bacily. Již dnes
můžete
ve

Leden v MŠ
Nastal nový rok a my
jsme oslavili svátek Tří
králů. Vysvětlili jsme si
historii tradice Tří
králů, zpívali jsme
tříkrálové koledy a
doprovázeli
se
orfovými
hudebními
nástroji. Nakonec jsme
si vyrobili korunu z
papíru.
Využíváme počasí a
chodíme ven. Hrajeme
si se sněhem, stavíme
sněhuláky, jezdíme na
lopatách. Také jsme
malovali do sněhu
pomocí
krepového
papíru.
Chodíme na procházky
do lesa a pozorujeme
stopy zvířátek. Také
jsme podnikli výpravu ke krmelci a donesli
zvířátkům něco na přilepšenou. Kolektiv MŠ škole

vidět

Inzerce

