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UKLIĎME ČESKO! V KRASLICÍCH
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
čas ubíhá jako v řece Svatavě a již třetí měsíc nového roku
trávíme v sevření světové pandemie. V těchto dnech
tomu byl také právě rok, co do našich životů vstoupila
„novinka“ – nouzový stav. Situace, s níž jsme se desítky
let nikdo nesetkal.
Jak vypadá život po roce v pandemii? Jedním slovem –
nevesele. Společenský a kulturní život se zastavil,
zvykáme si na distanční výuku, mnozí si vrývají pod kůži
nový způsob práce na „houmofisu“, školení, konference a
nejrůznější jednání se odehrávají v „onlajn prostředí“
z důvodu maximální minimalizace osobního kontaktu.
Začínám se jen bát, abychom za tu dobu trvání pandemie
těmto neosobním setkáváním a potkáváním nepřivykli
natolik, že pak budeme chtít chodit venku ve skafandrech
z obavy před vlivy přirozeného prostředí. Jisté ale je, že se
v době „pokovidové“ nejspíš leccos změní. Stejně tak je
jisté, že návrat k „normálnosti“ nebude úplně
jednoduchý. Pro mnoho dětí nebude snadné si zase
zvyknout na každodenní časné vstávání, když teď stačí jen
vstát z postele, v pyžamu zapnout počítač a přihlásit se
do distanční výuky. Pro nejednoho dospělého zase
nebude snadné ráno běžet do zaměstnání a být
v předepsaný čas na svém pracovišti, když stačilo
z pohodlí domova vyřídit pár telefonátů, odbavit několik
mailů a vyplnit několik výkazů. Samozřejmě, že takto
vykreslený školní či pracovní den nechci v žádném
případě paušalizovat. Znám řadu studentů, kteří jsou při
výuce z domova zahlceni úkoly, testy, nejrůznějšími
písemnými pracemi a hodnoceními od rána do pozdních
odpoledních hodin. Vím také, že existuje mnoho těch,
kteří při práci z domova pracují přinejmenším stejně
intenzívně a nezřídka dost možná ještě více a výkonněji,
než když by byli v zaměstnání. Je to nejen o možnostech a
podmínkách takového způsobu výuky či práce, ale i
osobní disciplíně a sebekázni každého. Věřím i tomu, že
pracovat z domova může být a jistě i je pro někoho
mnohem náročnější než pracovat na svém pracovišti.
Každopádně, stejně jako většina, si i já přeji, aby celá ta
„koronavirová patálie“ byla už za námi a mohli jsme se
opět všichni volně nadechnout. Bude to tím dříve, čím
zodpovědněji se budeme nyní chovat. A nejde teď o to,
jestli jsou vládou nařízená opatření úměrná či neúměrná,
jestli je nebo není pandemie jen nafouknutá bublina atd.
Jednoznačné je jen jedno – tato nemoc tu mezi námi je, a
když už nic jiného, tak jde hlavně o to, abychom si každý
z nás chránili své zdraví a zdraví svých blízkých. To je za
této situace to jediné, na co je třeba klást hlavní důraz. A
k ochraně svého zdraví a třeba i svého života nám
zpochybňování či obcházení preventivních opatření
rozhodně nepomůže.
Čím zodpovědněji se budeme každý z nás nyní chovat,
tím dříve a lépe to zvládneme. A ovlivnit to můžeme my
všichni.
S přáním pevné naděje
Roman Kotilínek, starosta města

Lokální řetězec lékáren
BONATE se v letošním roce
připojí k několika desítkám
tisíc
dobrovolníků
do
dobrovolnické akce Ukliďme
Česko, která proběhne v sobotu 27. března 2021. Veškerý materiál
pro úklid bude k dispozici pro všechny dobrovolníky na lékárnách
BONATE. Pytle pro úklid si mohou nejen naši zákazníci vyzvednout
zdarma na našich lékárnách ve Františkových Lázních, Chebu,
Kraslicích, Mariánských Lázních, Rozvadově a Rotavě od 22. března
do 26. března, úklid bude probíhat individuálně a zapojit se může
úplně každý. Hlavní úklidový den je v letošním roce stanoven na
sobotu 27. března. Účastníci projektu mohou vyrazit v souladu s
aktuálními epidemickýminařízeními do města, parku a
bezprostředního okolí sbírat odpadky a ulevit tak životnímu
prostředí zejména od všudypřítomných odhozených roušek a
respirátorů. Osvětový ekologický projekt, který pořádá spolek
Ukliďme Česko, existuje v České republice od roku
2014. Rostoucí tendence počtu účastníků projektu zbrzdila v
loňském roce epidemiologická situace, přesto se během loňského
roku se uklidilo v Čechách kolem 300 tun odpadu pocházejícího
z nelegálních skládek a odpadu ve městech a v přírodě.
Na kraslickou akci je možné se přihlásit mimo jiné i na adrese
https://www.uklidmecesko.cz/event/28194 anebo facebooku
organizátora. Z dostupných informací na webových stránkách
vybíráme následující informace:
Popis akce: Materiál pro úklid je možné vyzvednout v lékárně
BONATE v termínu 22. - 26. 3. 2021. Samotný úklid bude probíhat
individuálně, hlavní úklidový den je sobota 27. 3. 2021.
Příslušná obec: Kraslice (okres Sokolov)
Kontaktní osoba: Kateřina Svozilová (telefon a e-mail na
organizátora není z důvodu ochrany osobních údajů veřejně
přístupný. Tyto kontaktní údaje budete mít k dispozici až se
zaregistrujete jako dobrovolník a přidáte se k této akci. ).
Podrobnosti akce Začátek akce: 27.03.2021 10:00
Předpokládaný konec akce: 27.03.2021 16:00
Popis místa srazu (adresa): Lékárna BONATE, Dukelská 942/39, 358
01 Kraslice.
Ing. Barbora Bašková
referentka obchodu a marketingu

Město Kraslice obdrželo od Potravinové banky
Karlovarského kraje 1000 respirátorů pro potřebné
občany města. Jejich distribuci mezi občany zajišťují
pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Stále je možné, aby si občané na městském úřadu
vyzvedli roušky pro svou potřebu, a to u vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
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MŠ U Elektrárny
Karnevalový rej
Na zvyky a tradice se nesmí zapomenout ani
v době pandemie a jako každý rok jsme
měli v naší MŠ U Elektrárny maškarní
karneval. Obvykle k nám do školky přijde i
nějaký host, třeba klaun anebo máme
divadelní představení, letos jsme se museli
z důvodu koronaviru obejít bez návštěv, ale
i tak jsme si náš den moc užili. Rodiče
dětem nachystali pěkné masky a už od rána
mohla začít pravá masopustní veselice. Děti
soutěžily v mnoha disciplínách. Házely na
terč míčky, namotávaly korálky, soutěžily
s hokejkami a mnoho dalších. Také se
tančilo na krásné písničky z pohádek a tak
byl v jednom kole kuchař s beruškou, včelka
s princeznou a i ostatní masky tančily až do
okamžiku překvapení. A co to bylo?
Zmrzlinový pohár se šlehačkou, na kterém si
všechny děti moc pochutnaly. Na závěr byly
děti odměněny diplomy, dobrotami,
Zimní sportovní hry
frkačkami a karnevalovými čepičkami. Už
teď se těšíme co nám přinesou další měsíce Konečně přišla zima a mohli jsme
uskutečnit ZIMNÍ SPORTOVNÍ HRY na
v naší Veselé školičce …
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka zahradě naší školky.
Děti si vyzkoušely spoustu disciplín např. jízdu na snowboardu, na skluzácích,
překážkovou dráhu ve sněhu, práci s
hokejkou a střelbu na branku, hod koulí
na terč a pořádnou koulovačku!
Na závěr dostaly děti diplom a medaili za
účast na hrách. Všichni si to užili!
kolektiv MŠ B. Němcové

MŠ B. Němcové

POVOLÁNÍ
S dětmi jsme si tento měsíc povídali o

různých profesích, jako třeba
hasič,
policista,
lékař,
švadlenka, avšak nejvíce se
dětem
zalíbilo
povolání
KUCHAŘE. Děti si vyrobily
kuchařské čepice a samy si
připravily svačinku, na které si
moc pochutnaly.
Byly moc šikovné a třeba z
některého z nich bude jednou
slavný šéfkuchař!
kolektiv MŠ B. Němcové
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Napsali jste nám
NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA
V KRASLICÍCH
Pan starosta Roman Kotilínek se v minulém
Zpravodaji vyslovil k otázce našeho náměstí,
které nese jméno zakladatele naší republiky.
Centrum města by mělo být, podle jeho slov,
„výkladní skříní každého města. Žel,
v Kraslicích opravdu platí „mělo by být“, ale
zdá se, že zatím není příliš velká vůle na tom
něco měnit.“ V tom musím dát panu
starostovi za pravdu, pohled na náměstí je
opravdu smutný a nemá smysl vracet se
k tomu, co bylo v minulosti.
Ovšem k přítomnosti se musím jako zastupitel
vyjádřit. Hotel Praha je v soukromých rukou a
možnosti radnice, jak ovlivnit osud této krásné
stavby je minimální, a co bylo požadavkem
vlastníků, to město splnilo. Poslední postoj
vlastníka je záměr vybudování pivovaru, ale
kromě představené studie před mnoha lety
jsme nic jiného neviděli. Nyní je na světě nová
studie, která nemohla být pro pandemii
představena znovu a podle slov pana starosty
jsou plány nadějné a podle zástupce investora
by se již letos (v roce 2021) mělo začít
s proměnou. A pan starosta věří, že tomu tak
skutečně brzy bude.
Já tomu sice moc nevěřím. Ale je to věcí
hlavně soukromých vlastníků, a pokud se
stane zázrak, budu jenom rád.
Jiná situace je u tří domů na náměstí, které
město od jejich vlastníků odkoupilo a nese za
ně odpovědnost. Když jsme dostali nabídku na
odkoupení těchto klíčových nemovitostí
v centru města, musel jsem si nejenom já, ale i
každý zastupitel odpovědět před hlasováním,
co s těmi stavbami bude město dělat.
Před tím, než jsem pro prodej zvedl ruku, jsem

Železniční spolek Klub M 131.1, z.s.,
Základní umělecká škola Kraslice, p.o.,
Město Kraslice, Městské kulturní centrum
Kraslice, p.o., Český zemský svaz FISAIC a
Traditionslok 58 3047 e.V.
vyhlašují u příležitosti
2. ročníku mezinárodního filmového festivalu
„Kraslický filmVLáček“
soutěž amatérských filmařů
„O kraslické návěstidlo“

si ty budovy podrobně prohlédl a se svolením
vlastníků jsem pozval na prohlídku
prostřednictvím sociálních sítí i další občany.
Další prohlídku jsem absolvoval spolu
s architektem. Poté jsem musel projít všechny
dostupné dotační programy, abych získal
představu o struktuře financování nákladů na
obnovu těchto budov. Souhrn získaných
podkladů mi dal jistotu o reálnosti
postupného oživení těchto budov ve prospěch
města. Výmluvy, že každý zastupitel při
schvalování odkupu těchto budov souhlasil
s jejich demolicí, jsou pouhou výmluvou, za
kterou se skrývá osobní nezodpovědnost.
Máme jména, nevím, kdo je každý.
Existují pochopitelně různé představy, které
byly v průběhu let vyslovovány. Pouze
vyslovovány, protože na stůl se zastupitelstvu
dostal pouze návrh na demolici jedné z budov
– bývalé radnice – č. p. 2, kde sídlily
v minulosti Státní lesy. Demolice byla
schválena a toto usnesení bylo později
zrušeno. Dalším usnesením bylo rozhodnuto o
rekonstrukci střechy na této budově a o
provizorní opravě střechy na budově č. p. 1 –
bývalé ředitelství Krajky. Následovaly různé
studie a plány, které však nebyly podkladem
pro činnost.
Pokud se chceme hnout z místa, tak si musíme
říct, co vlastně chceme. Nicnedělání a
vypočítávání důvodů a složitostí, proč nic
nedělat nikam nevede.
Navrhuji tedy jako zastupitel, který přijal
závazek činnosti:
- Využití budovy č. p. 2 – bývalé radnice pro
Městské muzeum nebo expozici s hlavní
náplní historie výroby hudebních nástrojů.
Využití dalších prostor v této budově pro
potřeby spisovny a archivu města a přemístění
Odboru dopravy. Volné prostory po tomto
Odboru přebudovat na byty.
- Využití budovy č. p. 1 – bývalého ředitelství
Krajky na zahájení bytové výstavby

v Kraslicích. Pokud to bude technicky a
ekonomicky nezbytné, musíme počítat i
s eventualitou částečné nebo úplné demolice.
- Využití budovy č. p. 198 pro potřeby Základní
umělecké školy a Domu dětí.
Bez výstavby bytů není možná budoucnost
mladých lidí v Kraslicích. Celá řada měst
bytovou výstavbu zahajuje a ekonomická
realita potvrzuje, že i byty se sociálně
únosným nájemným, které nejsou postaveny
za účelem vysokého zisku, jsou života schopné
a nezatěžují provozní rozpočty měst. Proč si
můžeme přečíst, kolik stojí metr čtvereční
bytu při prodeji, a nikde se nedá zjistit jaká je
marže soukromých investorů? Milionové
hypotéky nemohou být jediným řešením.
Město nepotřebuje na bytech vydělávat,
město potřebuje občany. Jinak se naplní slova
jedné občanky z Kraslic v posledním čísle
časopisu Respekt: „Kraslice jsou v čudu,
nakonec tu zůstanou jenom Vietnamci.“
U zmiňovaných budov, které město vlastní,
musí být jasně řečeno, co s nimi bude dál.
Toto rozhodnutí musí být kompletní, včetně
velkého pozemku, který k nim patří vzhledem
k požadavkům, které bude mít stavební úřad
v souvislosti s jejich využitím. Zejména
posouzení dopravní dostupnosti a potřeba
parkovacích ploch. Když si ujasníme, co
chceme,
tak
můžeme
dát
zadání
projektantům, spočítat financování, stanovit
jednotlivé etapy, podat žádost o dotaci a začít
něco dělat.
Když si spočítám, jak dlouho bude trvat
zpracování projektu, dobu potřebnou pro
vydání stavebního povolení, čas potřebný pro
výběrové řízení, a uvědomím si, že letos
budeme na podzim schvalovat poslední
rozpočet našeho volebního období, vychází
mi, že je nejvyšší čas začít s tím prvním –
ujasnit si, co chceme dělat a rozhodnout.






prezentovány
v rámci 2.
ročníku
mezinárodního
filmového festivalu Kraslický filmVLáček.
Vyhodnocení přihlášených snímků:
 v době mezi uzávěrkou soutěže a konáním
filmového festivalu „Kraslický filmVLáček“
budou snímky vyhodnoceny porotou
složenou ze zástupců pořádajících složek,
 přihlášené snímky budou promítnuty
v rámci programu filmového festivalu
Kraslický filmVLáček v pátek 30. a v sobotu
31. července 2021; na základě hodnocení
jednotlivých snímků návštěvníky festivalu
bude udělena divácká cena,
 výsledky hodnocení poroty i divácká cena
budou vyhlášeny v rámci programu
festivalu 31. 7. 2021.

historie železnic,
akce pořádané na železnici pro veřejnost,
činnost železničních spolků a muzeí,
volná témata natočená zaměstnanci
železnice.
Technické podmínky snímků:
 soutěžní snímky nesmí být starší 3 let,
 soutěžní snímky nesmí být delší 30 minut,
 doporučené formáty FMV, mpeg, avi, mp4,
 maximální velikost souboru 15 GB,
 snímková frekvence 24 nebo 25 fps,
 minimální rozlišení videa 190 x 1080,
 černá na začátku a na konci filmu
maximálně 1 sec.
Podmínky přihlášení:
 jeden autor (autorský kolektiv) může
přihlásit maximálně 3 snímky,
 přihlašující se účastník doloží čestné
Podmínky účasti v soutěži:
prohlášení, že není profesionálním
 soutěž je vyhlášena pro jednotlivce či
filmařem,
kolektivy, amatéry a nezávislé autory,
železničáře nebo přátele železnice z České  současně se zaslanými snímky poukáže
účastník částku 100,- Kč nebo 4,- euro za
republiky, ze Slovenska i ze zahraničí,
každý zaslaný snímek na účet Železničního
 vyhlašují se dvě soutěžní kategorie – tvůrci
spolku Klub M 131.1, č.ú. 1693611/0300
do 20 let a tvůrci nad 20 let (u kolektivů je
(tato částka bude využita na organizaci
rozhodující věk nadpoloviční většina jeho
soutěže),
členů),

soutěžní snímky budou bez nároků na
 do soutěže se nepřijímají snímky natočené
honorář k dispozici pořádajícím
na komerční bázi a reklamní šoty.
organizacím, které je budou využívat při
Témata soutěžních snímků:
své činnosti, současně budou
 železniční provoz,

Otakar Mika – zastupitel za Otevřenou radnici

Soutěž

Své práce zasílejte (nebo osobně odevzdejte)
do 30. června 2021 ve formě DVD na adresu
Železničního spolku Klub M 131.1, ul. Kpt.
Jaroše 2019, 358 01 Kraslice. Současně uveďte
stručný obsah (myšlenku) filmu, popř.
fotografie z filmu, fotografie z natáčení,
fotografii a charakteristiku autora (autorského
kolektivu) či vhodný propagační materiál.
Těšíme se na Vaše snímky. Další informace
získáte na telefonním čísle 602 203 548 a emailu Robert.koutny@duo.cd.cz.
Robert Koutný
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Esteticko pracovní výchova v 2.A
Jedním z nejoblíbenějších předmětů žáků 2.A
je esteticko-pracovní výchova. Většina dětí
velmi ráda maluje, kreslí, modeluje nebo něco
„tvoří“. V jedné z hodin EPV jsme si povídali o
tom, jak můžeme v zimě, která teď panuje,
pomoci ptáčkům a pak jsme na toto téma
namalovali obrázek. Všichni žáci pracovali
s chutí a výsledkem byly velmi podařené
výtvory.
Mgr. Ivana Svobodová

zahálet. V rámci školní družiny jsme led i sníh
Zeměpisná olympiáda - okresní
nasávali plnými doušky. Studánka opět
kolo
kouzlila ledové tvary, na kopci probíhaly
závody zručnosti a dostatek sněhu vykouzlil Po několikaleté odmlce se 3 naši žáci zúčastnili
prostředí pro vysokohorské dobrodružství.
okresního kola zeměpisné olympiády.
Samozřejmě také proběhlo on-line, nijak mu
M. Némethová
to ale na obtížnosti neubralo. Díky
organizátorům, kterým se podařilo kvalitně
převést olympiádu do on-line podoby, jsme
tak mohli změřit zeměpisné síly s dalšími žáky
našeho okresu. Nejprve účastníci předvedli,
jak umí používat atlas a co jsou schopni z něj
vyčíst,
ve
druhé
části
je
čekal
test geografických znalostí a ve třetí části
museli ukázat, jak umí aplikovat své
zeměpisné znalosti v praxi. Řekněme, že tento
ročník byl pro nás zkušebním, abychom zjistili,
jak taková olympiáda vypadá. Přesto bych
chtěla všechny účastníky velmi pochválit za
jejich krásné umístění. Lucie Bauerová (8. A)
obsadila 8. místo, Nikolas Kratochvíl (9. A) 9.
místo a Klára Šuláková (9. A) místo 11. Tímto
všem gratuluji a děkuji za účast.
Mgr. L. Winkelhöferová

ŠD v únoru

V únoru jsme si se školní družinou užívali
sněhové nadílky, pozorovali jsme stopy ve
sněhu, hráli jsme si v oddělení s kamarády.
Soutěžili jsme. Vyráběli valentýnky. Hlavně
jsme
si
vyráběli
masky,
škrabošky,
Malování
karnevalovou výzdobu, povídali jsme si o
kamínků
masopustu. Teď už se začneme těšit na jaro.
Kolektiv ŠD
Ve školní družině
jsme se připojili ke
kamínkové výzvě a
pomalovali jsme
kamínky,
které
ještě nalakujeme a
poté rozneseme po
Kraslicích.
C. Zykmundová

Módní návrháři
Venku je plno sněhu a pořádný mráz, a tak si
děti z družiny zahrály na módní návrháře a
vyrobily si čepice a rukavice, které by rády
nosily. Všem se to moc povedlo a ještě si za
snahu odnesly sladkou odměnu.
M. Matasová

MŠ v únoru
Chodíme do lesa na procházky a pozorujeme
stopy zvířátek. Také jsme jim přinesli něco na
přilepšenou. Pravidelně sypeme do krmítek
ptáčkům zrní, aby neměli hlad. Dovádíme ve
sněhu, jezdíme na lopatách a stavíme
sněhuláky. Seznámili jsme se s tradicemi,
které se pojí k měsíci únoru, například
Hromnice, masopust a popeleční středa. 16.2.
se konal v naší
MŠ maškarní
rej. Dopoledne
plné her a
soutěží
jsme
zakončili
společným
tanečkem
masek
a
občerstvením v
podobě
Únorové hry na sněhu a ledu v ŠD
masopustních
Jindřichovice
koláčků.
Kolektiv MŠ
Únorové typicky zimní počasí nás nenechalo

Masopust a olympiáda
v Jindřichovicích
Nejenom zimní radovánky na sněhu provázely
odpolední družinovou činnost. Na začátku
února jsme se zaměřili na prevenci úrazů,
povídali jsme si, jaké úrazy by se nám mohly
stát na kopci a jak v takových situacích
reagovat. Vyzkoušeli jsme si modelové situace
pro přivolání pomoci. Umět zavázat nohu či
ruku, znehybnění lokte do trojcípého šátku
bylo pro některé těžké. V rámci soutěžení
jsme to potom zvládli všichni. Seznámili jsme
se také s významem, symboly a barvami
olympiády. Představili jsme si i méně známé
zimní sporty. Masopustní únorové období
vyplňovalo odpolední chvilky. Skládali jsme
puzzle s tematickými obrázky, luštili křížovky a
doplňovačky. Pečení koláčů ze slaného těsta
nás velice bavilo a vznikly nevídané dobroty.
Výroba masopustních klaunů i příprava masek
na karneval završily poslední ze zimních
měsíců. Samotný karneval bohužel neproběhl,
ale až se opět sejdeme, jistě si vyšetříme
chvilku na skotačení v maskách, soutěžení i
tancování.
M. Némethová
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Napsali jste
LIGA FÉROVÉHO FOTBALU V
ONLINE SVĚTĚ
Klub Aktiv, Nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež
do šestadvaceti let, které v
Kraslicích
provozuje
organizace Člověk v tísni, je
od roku 2016 zapojený do
Ligy férového fotbalu.
„FAIR PLAY a RESPEKT je u
nás na prvním místě. Ve
fotbalu, který hrajeme,
nepotřebujeme rozhodčí,
věříme totiž ve vzájemnou
KOMUNIKACI
a
SPOLUPRÁCI.
Proto
si
pravidla nastavujeme sami. A sami si na ně
také dohlížíme. Nikdy nehledíme na pohlaví,

věk, či barvu kůže a podporujeme tak
TOLERANCI VE SPOLEČNOSTI,“ říká terénní
pracovník Člověka v tísni Štefan Gabčo.
Liga férového fotbalu se hraje podle
pravidel, která kladou zásadní důraz na
domluvu před zápasem a zároveň na
zhodnocení po samotném zápase. Iniciativu
tak pravidla dávají do rukou samotných
hráčů, kteří se musí mezi sebou domluvit
jak na běžných pravidlech, tak i těch méně
obvyklých. Na průběh utkání a dodržování
pravidel pak dohlíží tzv. mediátor,
nestranný člověk, který týmy vede k řešení
možných sporů.
Od května loňského roku se LFF s ohledem
na současnou situaci přesunula se do online
prostoru. „Tímto přechodem jsme museli
zvládnout nelehkých devět měsíců, kdy
jsme se z odborníků na férový fotbal a
fotbal3 rychle přeškolili na digitální a online kouzelníky. V souvislosti s tím nám
přibyly nové úkoly, ať už to jsou sněmy,
workshopy, online výzvy či medailonky
Ještě neoschly slzy při loučení bratra
Václava Lamra, a opět pláčeme nad
nečekaným odchodem bratra Roberta
Koryčánka, věrného služebníka Božího.
S Robertem jsme měli mnoho společného. V
roce 1987 jsme v srdci poznali, že Ježíš je
skutečný i v konání zázraků. Stalo se to na
evangelizaci v K. Varech, kam jsme na
nedělní shromáždění v Českobratrské církvi
evangelické, přivedli i své nezletilé syny. Od
tohoto dne se náš „bohémský“ život bez
Boha, proměnil v život Boha poznávajícího.
Oba jsme měli vztah k hudbě a Robert byl
na rozdíl ode mne i vynikající muzikant.
Hrál, ladil, půjčoval, opravoval, prodával i
vyučoval na všechny možné nástroje, které
měl často skladované ve svém obchodě i
doma. Jako „záskok“ za mimořádně
chybějící muzikanty v karlovarských i v
zahraničních kapelách, byl ochoten vždy
obětovat svůj čas hrou na bicí, baskytaru,
akustiku aj. Repertoár naší chválící
křesťanské skupinky z Kraslic znal celý. Při

jednotlivých členů týmu. Všichni už se
nemůžeme dočkat návratu na hřiště a
věříme, že nás snad už v dohledné době
čekají další zápasy, ale teď se ještě nějakou
dobu budeme potkávat hlavně ve
virtuálním prostoru.“ přibližuje Gabčo.
Liga férového fotbalu a s ní spojená
pravidla mají na návštěvníky klubu Aktiv
pozitivní vliv, neboť si pravidla přenášejí z
vlastní hry i do osobního života. Liga
férového fotbalu se osvědčila jako způsob,
jak potřebným mladým lidem poskytovat v
této nelehké době podporu.
Kdo by se chtěl o Lize férového fotbalu
dozvědět víc, zapojit se do hry a pracovat na
sobě, ať neváhá kontaktovat klub Aktiv
kontaktovat
na
adrese
stefan.gabco@clovekvtisni.cz
nebo na
telefonním čísle 777 499 464.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve věku 15-26 let je financována
z prostředků Karlovarského kraje a města
Kraslice

Ze života křesťanů
„Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude
žít.“ (Ježíš)
Dne 17.2. 2021 ve 21:45 hodin vletěl do
náruče Boha Otce můj duchovní bratr
Robert Koryčánek z K. Varů. MOC mi to je
líto…

Poděkování
Touto cestou bych chtěl
poděkovat vedení Města
Kraslice,
zastoupené
starostou
Romanem
Kotilínkem za poskytnutí
okamžité a bezproblémové
součinnosti při plnění úkolů
Policie
České
republiky
v
souvislosti
s
vydanými
vládními
nařízeními k zamezení šíření
výskytu onemocnění COVID19
způsobeného
koronavirem s označením
SARS-CoV2
v
České
republice. Stejné poděkování
patří také pracovníkům
Technických
služeb
Města Kraslice, pod

vedením ředitele Ing.
Václava Kindrata, panu
Robertovi
Vopičkovi,
který byl ředitelem
Technických služeb města
Kraslice v době první vlně
epidemie a firmě Free One
Shop, v Hraničné, zastoupené
vedoucí provozovny paní
Danou Dankovou.
Přeji všem občanům pevné
zdraví a těším se na další
případnou spolupráci.
komisař npor. Bc. Antonín
Panuška,
vedoucí Obvodního oddělení,
Policie
České
republiky
v Kraslicích.

evropském srazu křesťanských motorkářů
v kempu „Betlém“ roku 2008, připravil sadu
požadovaných bicích, za což se mu dostalo
osobně od Glenna Kaisera a jeho kapely
poděkování. Velká kniha by se mohla psát o
božích skutcích bratra Roberta Koryčánka.
Možná se nějaké dočkáme od jeho přátel,
spoluhráčů, pastora a domovské církve CB
v K. Varech, která mu byla domovem.
S úctou a s plačícím srdcem,
František Hanzlíček

Zápis dětí do mateřských
škol na školní rok
2021/2022
Letošní zápis dětí do MŠ proběhne

5. května 2021 od 10:0 hod. do
12:00 hod. na zahradách MŠ.
V současné době nelze říci, jakým
způsobem bude probíhat samotný
zápis na nový školní rok, protože
nevíme, jak se bude vyvíjet situace
s nemocí COVID-19. Sledujte
informace k zápisu na webových
stránkách MŠ.
Náhradní termín
zápisu je
stanoven na 13. května 2021 od
10.00 hod. do 12:00 hod. na
zahradách MŠ. Tento termín je
určen pro ty, kteří se z důvodu
onemocnění
či
karantény
nemohou zúčastnit termínu 5.
května 2021.
Zákonní zástupci u zápisu doloží:

- řádně vyplněnou žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání
- kopii rodného listu dítěte
- občanský průkaz zákonného
zástupce
- kopii očkovacího průkazu dítěte
Při přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
je
třeba
dodržet
podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem (ustanovení § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví). Mateřská škola
může přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Pro děti, které mají
povinné předškolní vzdělávání, se
tato povinnost nevztahuje. Ředitelka
mateřské školy rozhoduje o přijetí
dítěte do mateřské školy, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu
dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout
tři měsíce.
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Římskokatolická
farnost
Postní doba je nejen časem obnovy
Dnem 17. února jsme vstoupili na Popeleční
středu do postní doby. Jaká jsou její specifika,
jaké výzvy nám postní doba nabízí, jak se nazývají
jednotlivé postní neděle a jak se v této době
připravují katechumeni na svůj křest je součástí
tohoto shrnutí. Postní doba je časem pokání, ale
také naděje, protože zmrtvýchvstalý Kristus nás
vysvobodil z otroctví hříchu. Cesta obrácení však
vyžaduje naši spoluúčast, protože „do ráje se
nejezdí v kočáře…“ - zvláště v tomto smutném
období. Popeleční středa je výjimečný den. Den
odpoutání své mysli od všeho, co brání přistoupit
k Bohu. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní
dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu
slovu, modlitbou a pokáním. Popeleční středa je
výzvou k novému začátku. „Pamatuj, že prach jsi
a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19),
nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15)
jsou slova, která uslyšíte na Popeleční středu,
když vám kněz bude udílet popelec. Je to výzva,
kterou vstoupíme do čtyřicetidenního postního
období, jež je přípravou na oslavu největších
křesťanských svátků Velikonoc. V katolické církvi
je Popeleční středa (spolu s Velkým pátkem)
dnem přísného postu, kterým se rozumí půst od
masa a půst újmy, je dovoleno jen jednou za den
se úplně nasytit. Přijetím popelce, tj. znamení
kříže, které kněz uděluje popelem na čelo (ev.
sypáním popela na hlavu) a jehož historie spadá
až do konce 11. století, symbolicky vyjadřujeme
svůj postoj kajícnosti. Symbolicky se tak
naznačuje stav člověka, který vyznává před
Bohem svůj mnohdy špatný život a vyjadřuje vůli
vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.
Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze
spálených ratolestí, které byly posvěceny v
předešlém roce na Květnou neděli. Ježíšova výzva
k obrácení a pokání nás provází celou postní
dobou, nemíří především na vnější skutky, nýbrž
na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu.
Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné
a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se
takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální
rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od
zla a nové zaměření celého života k Bohu. Toto
obrácení je především otevřením se působení
samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu
a možnost začít znovu.
Specifika postní doby - liturgická barva postní
doby je fialová. Při nedělní mši svaté se nezpívá
gloria, kromě slavností. V postní době není
dovoleno zdobit oltář květinami a hudebních
nástrojů se může použít jen na podporu zpěvu,
výjimku tvoří 4. neděle postní - Laetare, a také
slavnosti a svátky. Doba postní je také poslední
fází a je vrcholem přípravy katechumenů na
přijetí svátosti křtu. Na začátku postní doby jsou
tito katechumeni zařazeni mezi čekatele křtu. Na
Bílou sobotu se koná obřad Složení vyznání víry,
kdy čekatel křtu říká vyznání víry.
Postní doba je příležitostí k obnově - zatímco
katechumeni se připravují na svůj křest, pro
ostatní věřící je tato doba přípravou na obnovu
křtu o Velikonocích. Jelikož postní doba je
příhodným časem k obnovení chápání
křesťanského života jako velkého putování do
domu Otcova, konají se za normální situace také
v mnoha farnostech duchovní obnovy, které jsou
příležitostí k zastavení se a novému návratu, jak k
tomu vybízí prorok Joel: „Navraťte se ke svému
Bohu, neboť je milostivý a plný slitování,
shovívavý a nejvýš milosrdný. Jímá ho lítost nad
každým zlem!“ (Jl 2,13).
V postní době má tedy člověk pracovat na
proměně a obnově svého života, aby mohl žít
opět plně jako křesťan. Má obnovit autentické
vztahy, navázat znovu dialog s druhými,
odpočinout si a vrátit se k tomu, co činí život

křesťana křesťanským. Nemělo by ale jít pouze o
lidské
úsilí,
neboť
křesťanská teologie a spiritualita považuje půst za
Boží milost, kdy člověk naslouchá Božímu slovu a
svůj život podle něho uzpůsobuje. Cesta postní
dobou je exodus, je to exodus z otroctví do
svobody. Těchto čtyřicet dní nám připomíná
čtyřicet let, za kterých Boží lid putoval pouští, aby
se navrátil do země svého původu. Ve svém
čtyřicetidenním trvání má postní doba
nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás
na určité události, které formovaly život a dějiny
starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu.
Tři pilíře postní doby
Almužna—Slovo almužna znamená z řečtiny
milosrdenství. Jde o mnohem víc než o pár mincí
žebrákovi. Jde o to, že se máme stávat
milosrdnými, tedy velkorysými, odpouštějícími
lidmi, se srdcem milým a otevřeným, že se máme
stát Bohu podobnými.
Modlitba—Modlitba není automatické odříkávání
modliteb, nýbrž trávení času s Bohem, stálý život
v jeho přítomnosti.
Půst- Postem není myšleno jen samotné odepření
si jídla či něčeho jiného (např. masa, alkoholu,
sladkostí, sledování televize, dojíždění autem,
tanečních zábav...). Nejedná se o obyčejný
sebezápor, odřeknutí si něčeho, co je v našem
životě postradatelné, zbytečné, překážející či co
nás spoutává. Znamená to, že zříkáním se těchto
věcí získáváme něco jiného a většího a dáváme
tak ve svém životě větší prostor Bohu a máme
možnost více poznat sami sebe. Stáváme se totiž
citlivějšími pro Boží přítomnost a díky tomu také
milosrdnějšími lidmi. Nepostit se jen „od
něčeho“, ale hlavně „pro něco“. Odříkat by si tak
člověk měl jednak to, co mu v křesťanském životě
překáží, a to, co „uvolní“… Čím můžeme naplnit
příštích čtyřicet dní? V čem pro nás může být
smysl postní doby? Život křesťana obsahuje tři
základní vztahy: - vůči Bohu - vůči bližnímu - k
sobě samému. Postní doba není především
cvičením v sebezapírání, ale je přípravou na
Velikonoce, tedy na slavnost našeho vykoupení. A
vykoupení v tomto pozemském životě člověku
zcela zásadně a jedinečně prospěje.
Neděle postní doby (s použitím dostupné
literatury)
Dle úvodních slov vstupní antifony má prvních
pět postních nedělí tyto názvy:
1. neděle postní: Invocavit
Invocavit
me
=
Povolal
mne
Tuto neděli, pokud se tak nestalo již na Popeleční
středu, je svěcen popel a věřícím je udělován
popelec.
2. neděle postní: Reminiscere
Reminiscere miserationum tuarum = Rozpomeň
se na své smilování
3. neděle postní: Oculi
Oculi mei semper ad Dominum = Mé oči stále
vyhlíží
Pána
Pokud se ve farnosti připravují katechumeni, kteří
přijmou o Velikonocích svátost křtu, přijímají tuto
neděli první skrutinium (obdoba sčítání hlasů).
4. neděle postní: Laetare
Laetare Ierusalem = Raduj se, Jeruzaléme
O této neděli se může používat liturgická barva
růžová, která vyjadřuje radost blížících se
Velikonoc. Katechumenům se uděluje druhé
skrutinium a text evangelia připomíná uzdravení
slepého (J 9,1-41).
5. neděle postní: Judica
Iudica me Deus = Zjednej mi právo, Bože
Katechumeni přijímají třetí a poslední skrutinium
a text evangelia připomíná vzkříšení Lazara (J
11,1-45).
Květná neděle: In Palmis
Tento den si církev připomíná slavný vjezd Krista
Pána do Jeruzaléma. Přede mší svatou se věřící
shromáždí většinou v jiném kostele nebo na
jiném vhodném místě mimo kostel, k němuž má

průvod směřovat. V rukou drží ratolesti (většinou
větvičky kočiček), které kněz během tohoto
obřadu pokropí svěcenou vodou a kněz přečte
jedno ze čtyř evangelií o vjezdu Páně do
Jeruzaléma. Poté je zahájen průvod, který
směřuje do kostela, kde bude slavena mše svatá.
Pokud se nemůže konat průvod mimo kostel,
oslaví se vjezd Páně uvnitř kostela slavnostním
vstupem před hlavní mší nebo se alespoň koná
na začátku mše svaté krátká připomínka na vjezd
Páně do Jeruzaléma. Při mši svaté se čtou nebo
zpívají (vícehlasně) pašije, tj. úryvky z evangelií o
utrpení a smrti Ježíše Krista. Při pašijích věřící
stojí.
Dnešní doba se vyznačuje velikými změnami a
neustálou obnovou lidí i institucí. Uprostřed
těchto překotných změn, jak nám je vnucuje
dnešní svět, však zjišťujeme, že potřebujeme
hlubší, mnohem hlubší zamyšlení nad životem …..
Kéž tato postní doba přinese změnu do našeho
života.
Připojíte se?
Modlitba za uzdravení si získala v posledních
letech mnohem více uznání, než tomu bývalo
dříve – ať již v podobě formální bohoslužby pro
nemocné nebo neformální modlitby s rodinou či
přáteli, kteří přinášejí situaci nemocného do Boží
uzdravující přítomnosti:
Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše
nemocné
bratry
a
sestry.
Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve
svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať
se s nimi můžeme radovat v tvé církvi z jejich
uzdravení. Nebeský Otče, není snadné přijmout
tuto nemoc. Netrpělivě čekám, až budu zase
zdravý. Pomoz mi, abych došel klidu, abych
poznal, že je to pro mě čas spásy. Mohu na tebe v
klidu myslet a tázat se, co se mnou zamýšlíš.
Ukaž mi, co naplňuje neklidem mé vlastní srdce a
pomáhej mi to překonat. Daruj mi svůj pokoj.
Dej, ať mám opět naději a skrze ni rozdávám
odvahu druhým.
Za uzdravení se lze modlit se také vlastními slovy.
Je možné prosit o přímluvu též svaté.
V každém případě je však důležité modlit se s
přáním, aby se v nemoci či v uzdravení naplnila
Boží vůle. Jen On ví, co je pro nás skutečně dobré
– nejen pro život na zemi, ale též pro jeho
pokračování v nebi.
Tyto základní rady platí pro modlitbu za
uzdravení v kostele, kdy před samotnou
bohoslužbou bychom měli věnovat čas modlitbě,
vyznání hříchů, vzbuzení víry. Po samotné
modlitbě je potřebné, aby sami služebníci mohli
přijmout modlitbu a podělit se s ostatními o to,
co prožili. I když nejsme zapojeni do služby
modlitbou za druhé, nejen křesťané by se neměli
zdráhat modlit se s členy rodiny nebo přáteli,
když tato potřeba vyvstane. Vyžaduje to lásku,
slitování a očekávání, že Bůh může použít právě
mě jako nástroj své uzdravující lásky.
Uzdravení přitom přichází v mnoha podobách a
Bůh sám ví nejlépe, co je pro onoho člověka v
daný okamžik potřeba. Modlete se krátce a
věcně.
Podle toho, co jsem zažila, vím, že lidé jsou
opravdu rádi, když se s nimi někdo pomodlí.
Sama mám velmi ráda, když se za mne někdo
modlí, a při takové modlitbě cítím, že někomu na
mně záleží a že tato modlitba může pomoci v
mých potížích nebo bolestech. Skvěle se dovedou
modlit děti. Mají velikou víru a očekávají, že se
věci skutečně stanou. Nebojte se proto své děti
nebo vnoučata povzbudit, aby se modlily za své
příbuzné. Pro rodinu to znamená velký přínos,
když k sobě její členové nacházejí otevřený vztah
a jsou připraveni se jeden za druhého modlit.
Buďme proto pozorní k příležitostem, kdy nás
může zasáhnout Boží uzdravující milost.
Nezapomínejte se modlit ani za své lékaře,
zdravotnický personál a všechny, kteří v této
nelehké době pomáhají; aby je Bůh obdařil
schopnostmi, jež potřebují.
JV
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Pohled do historie
Malý příspěvek k historii kraslického zdravotnictví
2. část
Druhým kraslickým medikem, který promoval v roce 1836, byl
Josef BAUMANN, který svoji dizertaci s názvem „Dissertatio inauguralis medica „DE
NICOTIANA TABACO““ obhajoval 8. července 1836. Jeho dizertace má rozsah 35
stran vlastního textu, ke kterým je nakonec přiřazena jedna stránka se sedmi
tézemi. Bohužel, nepodařilo se nám zatím nalézt žádný údaj o jeho osobním životě
(datum narození, rodina, profesní život atd.), a tak o jeho příslušnosti ke Kraslicím
svědčí pouze jeho označení z dizertace.
O to zajímavější a pro nás všechny současníky, kteří uznávají velice škodlivý účinek
nikotinu na lidské zdraví, je nesmírně překvapující obsah jeho dizertace: celá práce
je totiž věnovaná léčebným účinkům tabáku, především jeho nikotinové složce.
Autor v jedenácti kapitolách podrobně popisuje botanický charakter této rostliny,
její chemické složení, a farmakologii příznivých účinků různých forem tabákových
přípravků (odvary, kapky, tinktury, inhalace, klystýry) na choroby trávicí trubice,
břišních kolik, nemoci žlučových a močových cest, některých kožních a nervových
nemocí, a dokonce i v chirurgii při léčení uskřinutých kýl. Velice cenné na této práci
také je, že autor se v textu odvolává na zkušenosti mnoha předchozích autorů, kteří
dosáhli pomocí tabákové léčby významných úspěchů. A tak se kromě jiného
s překvapením dozvídáme i to, že tabákové přípravky byly v medicíně s úspěchem
užívány již od sedmnáctého století. Tuto skutečnost Baumann dokazuje tím, že
cituje celkem 48 autorů z předchozí doby. Ve dvou případech autor dokonce cituje
celé pasáže z prací významných autorů ze 17. a 18. století. Pro lepší pochopení
tehdejších léčebných způsobů uvádíme jejich doslovné překlady:
1. „Při kolice Andreas Stisser mluví o této souvislosti: Dosáhl jsem mnohého
přidáním tabákového listí při kolikovitých bolestech tam, kde nepůsobily bylinné
odplyňující čaje ani tlumivé léky ……. Nikoli bez chvályhodného úspěchu, když
upokojil bolesti a nesnesitelná muka kouřem sotva znatelným jako mávnutím
kouzelného proutku.“ (A. Stisser
/1657 – 1700/, profesor na univerzitě
v Helmstedtu).
2. „Jde-li o kýly uskřinuté, nebývali přeslavní chirurgové na rozpacích, užít tabáku
v případech těžkých až smrtelných předtím, než „ozbrojenou rukou“ (armata manus
– tzn. operačním způsobem) na kýlu sahali. A ejhle! Mnohotnými zářnými úspěchy
byli přečasto ověnčeni, a tak pochvaly vyvedly tento lék ze dna na světlo světa.“ Zde
se jednalo o tabákové klystýry a v této pasáži autor popisuje zkušenosti Lorenze
Heistera (1683 - 1758‚ profesor anatomie, botaniky a chirurgie v Altdorfu a
Helmstadtu).
(Překlady z latiny: MUDr. Zdeněk Suchomel).
Na tomto místě je třeba také připomenout, že v popisované době, vlastně až do
začátku moderní chirurgie a objevu antibiotik, tedy do konce 19. a první poloviny
20. století, byla při léčení mnoha chorob dávána do posledních chvil přednost
konzervativním postupům před operačními zásahy, především pro neobyčejně velké
riziko následných smrtících infekcí. Do této oblasti patřily po mnoho století i
uskřinuté kýly, jejichž operativní řešení v současné době již nepatří mezi
nejkomplikovanější chirurgické výkony.
Nakonec bychom ještě rádi zmínili skutečnost, že těsně před a po obhajobách obou
výše popsaných dizertací prošlo obdobným řízením i několik absolventů medicíny
z nejbližšího kraslického okolí. Byli to:
1835: August. PFIZMAIER (Bohemus Carolothermensis) - Karlovy Vary;
1838: Anton DOERFLER (Bohemus Gossengrünensis) – Krajková;
Josef DORANTH (Bohemus Falkenaviensis) – Sokolov;
Vinc. KAUDERS (Bohemus Egrensis) – Cheb;
Nebylo by možná od věci se na tyto tehdejší sousedy a na jejich dizertace podívat
blíže, ale to už bychom daleko překročili rozsah tohoto článku….
Závěr
Když jsme byli v roce 2017 jako třída prvních absolventů kraslické JSŠ pozváni ke
slavnostnímu přijetí panem starostou Kotilínkem na Městském úřadě při 60. výročí
našich maturit, předali jsme mu kopie obou shora popsaných lékařských dizertací,
aby je nechal uložit do městského archivu, na památku obou našich „Bohemi
Graslitzenses“. Všichni jsme se také, i s našimi přítomnými učiteli – Mgr. Eva
Švejková, Mgr. Václav Malina - podepsali do věnovacího listu, abychom alespoň
takto skromně vyjádřili svojí radost z toho, že jsme mohli a můžeme v tomto
pěkném městě žít…
Srdečné poděkování autora patří následujícím kolegům, především za jejich
neobyčejně kvalitní odbornou pomoc při vyhledávání pramenů a jejich zpracování:
PhDr. Jana Ratajová, Archiv Univerzity Karlovy; Mgr. Pavel Dohnal a Mgr. Vladimír
Mach, Okresní archiv Sokolov; MUDr. Zdeněk. Suchomel, Nemocnice v Teplicích.
Literatura: u autora
Autor: Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc., Ústav anatomie 3. Lékařské fakulty UK v Praze

Zpravodaj města Kraslic / 9

Slovo senátora
„Když jde o kraj, je třeba
táhnout za jeden provaz“
Náš kraj je malý, nejmenší ze všech
krajů ČR. V celostátním měřítku
jsme na samém okraji zájmu. V
porovnání s ostatními kraji máme
nejméně poslanců - pět. A k tomu
tři senátory. To je opravdu slabé
obsazení z celkového počtu
zákonodárců, kterých v Senátu a ve
Sněmovně zasedá 281. Pokud
chceme něco pro náš kraj prosadit,
například peníze do krajského
rozpočtu navíc z poplatků za těžbu, musí nás všech osm
táhnout za jeden provaz. A popřípadě se spojit s dalšími
kraji, zkrátka shánět podporu kde se dá. Společně.
Přišla skvělá příležitost pro takovou spolupráci, novela
tzv. horního zákona. Ten mimo jiné upravuje rozdělení
poplatků za těžbu. Tyto poplatky se vybírají od těžebních
společností a jenom třetina dnes končí zpět v regionech,
kde se těží, zbytek končí kdesi „v Praze“ ve státním
rozpočtu. A to si myslím není dobře.
V Senátu předsedám od listopadu loňského roku novému
Podvýboru pro regiony v transformaci. Ten je složen ze
senátorů z uhelných krajů – kromě Karlovarského také
Ústeckého a Moravskoslezského – které mají podobné
problémy jako ten náš. Jsem moc rád, že tahle má
myšlenka ustavit takový podvýbor v Senátu našla
pozitivní odezvu a podvýbor vznikl. A z něho také vzešel
návrh na změnu horního zákona, který podal senátor
Přemysl Rabas z Ústeckého kraje. Návrh upravoval právě
rozdělení peněz z poplatků. Do pokladny Karlovarského
kraje by tak mohlo přijít zhruba 45 milionů ročně navíc,
Ústeckému kraji pak přibližně 160 milionů ročně. Nově
by byly totiž zohledněny i kraje, kde se těží. V Senátu
jsme hledali podporu této úpravě a po mnoha jednáních
ji našli – pro tento návrh hlasovalo nakonec 62 senátorů
ze 74 přítomných, napříč politickým spektrem i napříč
kraji v ČR. Souhlasili s tím, že poplatky za těžbu hnědého
uhlí mají z větší části končit v regionech, odkud pocházejí
a kde se vybírají, jako je to nyní již u černého uhlí, ropy a
plynu. Tam končí v regionech celých 75 % vybraných
poplatků. Podobně jako u hnědého uhlí senátní návrh
upravoval také poplatky za ostatní nerosty, typicky
kamenolomy, kaolin a písky. Senátní návrh podpořilo i
Zastupitelstvo Karlovarského kraje, pro jeho podporu
hlasovala drtivá většina krajských zastupitelů, opozičních
i koaličních, napříč stranami.
Sněmovna, kde jsem poté obhajoval tento senátní návrh
a která měla v tomto případě poslední slovo, tento návrh
zamítla. O to víc mě mrzí, že pro návrh nezvedla ruku ani
jedna z poslankyň našeho kraje. Už od počátku jsem
čekal, že obhajoba zákona před poslanci nebude žádná
procházka růžovým sadem, ale tohle předčilo má
očekávání. Jak jsem se na vlastní kůži přesvědčil, ve
Sněmovně měla politická trička větší váhu než zájem
kraje.
Mrzí mě to, je to škoda. Pokud chceme posunout kraj dál,
musíme jednat bez ohledu na to, z jaké je kdo strany a
kdo návrh předkládá. Musíme hájit zájmy kraje, ze
kterého pocházíme, obzvlášť když jsme tak malí. Jinak
budeme pořád na konci většiny žebříčků, jak je tomu
doposud. Přál bych si, aby se to změnilo.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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PČR informuje
Duben = měsíc bezpečnosti
Duben je považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. S
příchodem jara vyráží do silničního provozu i cyklisté, motocyklisté
a koloběžkáři, kteří během zimních měsíců nechávali své dvoukolé
"miláčky" odpočívat.
Motocyklisté by si měli uvědomit, že patří k nejzranitelnějším
účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo
pevnou překážkou končí ve valné většině těžkými zraněními nebo
dokonce smrtí. Proto motocyklisté zbytečně neriskujte a
nepředjíždějte v nepřehledných místech, v zatáčkách apod., neboť
je to nebezpečný a zbytečný hazard.
Po zimě se určitě mnozí z nás těší i na první výlet na kole, proto si
připomeneme několik rad a doporučení pro cyklisty:
- Před jízdou nezapomeňte utáhnout matice a šrouby u kola.
- Zkontrolujte stav pneumatik a jejich nahuštění, stav a funkčnost
brzd, osvětlení, správné napnutí a promazání řetězu a také jeho
krytu.
- Nezapomeňte ani na nářadí, náhradní díly, případně hustilku.
- Vidět a být viděn je velice důležité, proto kromě světel, byste měli
používat pestré oblečení s reflexními prvky.
- Vždy používejte ochranou přilbu.
- Respektujte zákaz požívání alkoholu, i cyklista je účastníkem
silničního provozu.
- Pamatujte, že blatníky chrání cyklistův obličej i oblečení.
S krásným jarním počasím dochází i ke zvýšenému pohybu chodců,
a to nejen ve městech, ale i v turisticky zajímavých
oblastech. Každý chodec je účastníkem silničního provozu. Jako
chodec můžete chodit po chodníku, a to po jeho pravé straně,
nebo můžete chodit po vyznačené stezce pro chodce. Kde není
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chodník ani stezka pro chodce, choďte po levé krajnici vozovky,
nejvíce však dva chodci vedle sebe. Dbejte na Vaši zvýšenou
viditelnost. Při snížené viditelnosti noste raději oblečení jasných
barev, abyste byli lépe vidět. V šeru a ve tmě, opatřete svoje
oblečení reflexními prvky a doplňky, které ve světlech
projíždějících vozidel výrazně září. Při přecházení přes vozovku
využívejte pokud možno vyznačené přechody pro chodce. Pokud se
v místě přechod nenachází, vozovku přecházejte vždy na
přehledném místě.
Na silnice se také vydávají i řidiči, kteří v zimě s vozidly tolik
nevyjíždějí a po zimní přestávce si musí znovu zvykat na provoz a
složitější dopravní situace. Všem účastníkům silničního provozu
doporučujeme, aby co nejvíce dbali opatrnosti při svých cestách a
chovali se k sobě ohleduplně. Přejeme Vám mnoho šťastných
kilometrů.
por. Bc. Zuzana Týřová
oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje
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Napsali jste nám
Krasličtí Kamínkáři
Během první jarní vlny omezení
v minulém roce se v naší republice začíná
psát historie malovaných kamínků. Tato
kreativní činnost vznikla k ukrácení
dlouhých chvil. Princip malování na
kamínky spočívá v tom dělat radost těm,
kdo takové kamínky nacházejí a také by
se měli stát putovními. Je zcela možné, že
jste již takové kamínky v našem městě
nalezli a nevíte co s nimi. My bychom
vám to rádi vysvětlili. Na kamínku se
nachází poštovní směrovací číslo. Je tam
proto, že když kamínek doputuje třeba
na druhý konec republiky, může si poté,
v případě, že je kamínek nasdílený na
příslušnou skupinu na Fb, majitel
kamínek dohledat. Nalezený kamínek
byste v nejlepším případě měli nasdílet
na facobookovou skupinu „Kamínky“ a
zase jej časem, či hned posunout na jiné
místo kdekoliv na vašem výletě, či procházce. Pokud nejste
uživatelem FB nevadí, kamínek prostě posunete dál a udělá radost
zase někomu dalšímu. My jsme si v Kraslicích založili FB skupinu
„Kraslické kamínky“, kde se navzájem inspirujeme a sdílíme zde
kamínky s PSČ 35801. Máme tak radost, že se kamínky nacházejí a
dělají radost dětem i dospělým.
Tato kreativní činnost s sebou nese i zvýšenou fyzickou aktivitu,
děti chodí velmi rády na procházky a hledají kamínky a to je prostě
báječné. Krasličtí kamínkáři neúnavně malují nové a nové kamínky
a dělají tak radost místním občanům. Pokud byste i vy chtěli zkusit
malovat na kamínky, připojte se na FB k naší skupině „Kraslické

kamínky“, kde se dozvíte
veškeré informace, co k této
činnosti potřebujete a jak na to.
Malování kamínků je úžasný
relax, který zvládne každý od
těch nejmenších až po zdatné
malíře.
Je škoda, když kamínky končí u
někoho na poličce, protože
jejich tvůrci s nimi mají velkou
práci a také do této činnosti
vkládají vlastní prostředky.
Kamínky jsou skutečně určeny
k putování po republice.
Děkujeme, že naše kamínky
budete posouvat dál, nebo
začnete také malovat a přinášet
radost do našeho města.
Za
kraslické
kamínkáře
Boháčová Ája
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ZŠ Kraslice,
Dukelská 1122
Vysvědčení - žáci 2. B ZŠ
Dukelská
Máme tu výhodu, že můžeme chodit do
školy. A tak jsme si pololetní vysvědčení
převzali z rukou naší paní učitelky přímo ve
třídě. Někteří z nás dostali nejen krásné
vysvědčení plné jedniček, ale také pochvalu
za aktivitu při hodinách a vzornou domácí
přípravu. Všichni jsme měli velikou radost a
slíbili jsme paní učitelce, že v příštím
pololetí se budeme snažit ještě více než
doposud. Aby na konci druhé třídy byla
dvojka jen v ročníku a jinak ze všech
předmětů pouze samé jedničky. Protože MY
jsme jedničky.
Za žáky 2. B Mgr. Michaela Chmelíková

PÍŠEME BAJKU
Nejsme ve škole, ale výuka přesto probíhá
téměř ve všech předmětech. I ve slohu.
Četli jsme si bajky, zhlédli animované
pohádky, hledali ponaučení, přiřazovali
vlastnosti zvířátkům. Pak jsme měli za úkol
jednoduchou bajku vymyslet a napsat. A
takhle to dopadlo…
Za žáky 3.B TU Mgr. Š. Kuzebauchová

Živý obraz

Masopustní výzva- VV a TV

Výtvarná výchova je při distanční výuce Jak jinak by mohl znít další dobrovolný úkol
pro zábavu a odpočinek od učení v období
masopustu, než výroba karnevalové
masky? Žáci využili svou kreativitu a
domácí
možnosti
na
přípravu
masopustního převleku a vyfotit se s ním
měli na klasickém či netradičním
sjezdovém prostředku nebo prostě při
nějakém sportu. Odvážní dobrovolníci
z většiny tříd druhého stupně nám poslali
různorodou snůšku nápadů. Děkujeme,
žáci, a máme velkou radost, že se
s nadšením zapojujete!
Mgr. Magdalena Žaludová, Mgr. Barbora
Brunnerová,
Mgr. Šárka Štěříková
trochu upozaděná, avšak i přesto z ní
dostávají naši žáci dobrovolné úkoly, do
kterých se někteří nadšeně a s radostí
zapojují. Ke splnění jednoho z aktuálních
úkolů žákům stačila jejich kreativita, věci
kolem sebe a fotoaparát. Každý
z nás určitě zná nějaké slavné
umělecké dílo, o kterém se ve škole
učil, anebo ho někde viděl, četl o
něm. Žáci si tak měli vybrat jeden
známý obraz, který se pokusili
sestavit z věcí tak, aby byl této
reprodukci podobný. Mohli použít
věci denní potřeby, členy rodiny,
sebe, domácí zvířata či třeba hračky.
A za uplatnění alespoň tří atributů ze
známého obrazu přetvořili svůj
vlastní „živý“ obraz, který stačilo už
jen vyfotit. Na stránkách školy si
Sněhová srdcová výzva
můžete
prohlédnout
všechny
příspěvky a posoudit, jak se žákům Dobrovolná
povedlo zadání splnit.
distanční
Mgr. Magdalena Žaludová
výtvarná
výchova na naší
škole pokračuje.
Učíme se o lidském těle
Tentokrát bylo
Toto zajímavé učivo si bohužel nemůžeme cílem
vylákat
užívat ve škole s různými pomůckami, ale žáky ven na
vyřešili
jsme
to
tvorbou
vlastní čerstvý vzduch,
encyklopedie o lidském těle. Vše, co jsme se aby přišli na jiné
dozvěděli během výukových videí, jsme myšlenky a aby
následně hravou formou zapisovali, si při tom i
vyráběli a vlepovali do vyrobeného zatvořili. Sněhové podmínky nám hrály do
lapbooku. Nejen, že nás učení bavilo, ale noty, a proto další dobrovolný úkol
nadšeně jsme vyhledávali v odborné z výtvarné výchovy nemohl znít jinak než:
literatuře další a další zajímavosti. „Vytvoř srdce ze sněhu. Je na tobě, jestli
Výsledek se vážně povedl a my jsme pyšní bude velké, malé, plošné, 3D, jedno nebo
na naše výtvory. (více na facebooku školy) více. Při práci se zamysli, komu srdce
Mgr. Š. Kuzebauchová, tř. uč. 3.B vyrábíš. Komu by srdce udělalo radost, koho
bys s ním mohl potěšit?“ Žáci se s radostí
pustili do výroby, vrstvili sníh, modelovali,
tesali do něj, barvili potravinářskými
barvami nebo tvar srdce vyšlapávali. Hotová
srdce žáci nafotili a fotografii s věnováním
měli poslat tomu, kdo jim chybí, koho
dlouho neviděli, apod. Žáci se do toho
pustili s nadšením a někteří si vyrábění
užívali nejen sami, ale i s kamarády či s
rodiči. Dětem přeji, aby se už brzy mohly
bezproblémově
setkávat
se
svými
nejbližšími…
Video z vyrábění je k zhlédnutí na
youtube.com pod název „Sněhová srdcová
výzva“. A protože se naším výtvarným
počinem zapojujeme do celorepublikové
soutěže „Srdce s láskou darované“, můžete
nás podpořit hlasováním od 5. -30. dubna
na
https://srdce.age-management.cz
Děkujeme! Mgr. Magdalena Žaludová

