ZPRAVODAJ
města Kraslic

DUBEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
v posledních dnech nám jarní slunko dalo chvílemi pocítit laskavost svých
hřejivých paprsků, ale odcházející zima – jako by se nechtěla vzdát – se ve
svých posledních záchvěvech přetahuje s jarem o uchování své nadvlády.
Avšak je jasné, že Paní zima tento svůj zápas stejně prohraje a uvolní místo
jaru.
Sněhy odtály, naštěstí pozvolna, takže se říční a potoční vody ukázněně držely
svých, břehy vymezených, toků a nepůsobily žádné škody.
Zmizení bílé sněhové přikrývky ale odhalilo, žel, nemilou věc – v plné své
ošklivosti se objevil veškerý nepořádek, který se celou zimu hromadil pod
milosrdným příkrovem bílé peřiny. Podobný obrázek se opakuje každý rok, a
proto nezbývá – jako každý rok – pustit se po zimě do úklidu. Letošní jaro je
poznamenáno i tím, že nebyl úplně možný průběžný úklid nepořádku
z důvodu pandemií omezené činnosti úklidových pracovníků z řad veřejné
služby, které nebylo možné využít v plném nasazení. Nyní je třeba práci
dohnat. Proto také proběhne, podle každoroční zvyklosti, úklidová akce „Čisté
město“. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek je ale start úklidové
akce posunut na 3. května a potrvá plné tři týdny. Součástí úklidu bude také
blokové čištění a zaparkované automobily, které si majitelé ani po předchozím
upozornění nepřeparkují, budou nekompromisně odtaženy. Nicméně věřím,
že se opět podaří uvést město po dlouhé zimě do pořádku. Záleží ale také na
každém z nás, zda se tento pořádek podaří udržet – vždyť na úklid našeho více
jak šesti a půl tisícového města je k dispozici sotva 15 pracovníků a ti se musejí
starat o úklid nejen města samého, ale také i o jeho okrajové části jakými jsou
Sněžná, Čirá, Černá, Kostelní. A při údržbě tak rozsáhlého území zkrátka není
možné zajistit všude stálou čistotu veřejných prostranství bez zodpovědného
přístupu a chování každého z nás. A každý z nás přeci může vyprázdněnou
„petláhev“ či plechovku od nápoje nebo obal od sušenky odnést a odhodit do
nejbližší nádoby, která je k tomu určená. Prostředí, v němž žijeme a které nás
obklopuje, přece patří nám všem, je naším domovem. Pojďme na to, prosím,
všichni pamatovat a nedovolme znehodnocovat práci těch, kteří se snaží, aby
toto prostředí bylo pro nás všechny příjemné. Město ročně vynakládá z našich
společných peněz nemalé finanční prostředky na likvidaci nelegálních skládek
a např. jen v loňském roce se jednalo o více než 100 tun takto zlikvidovaného
odpadu, který byl namísto do odpadových nádob nebo na sběrný dvůr
odložen mimo tato určená místa. Nelze proto říci, že město nevěnuje tomuto
problému pozornost. Ale uklidit ihned vše, co „každému, kde vypadne z ruky“,
opravdu není v jeho možnostech. Opět také připomínám, že odložení
veškerého odpadu mimo sběrnou nádobu nebo sběrný dvůr, je nezákonným
jednáním. Technické služby města Kraslice provozují sběrný dvůr, kam je
možné odpad za stanovených pravidel odevzdat, a k dispozici je také svozové
„taxi“, které na požádání a za mírný poplatek odpad převezme a předá
k likvidaci. Možnosti, jak se legálním způsobem zbavit odpadu, se město, resp.
jeho organizace Technické služby města Kraslic, snaží postupně v rámci
možností dále vylepšovat. Např. nově už může občan fyzická osoba předat
k likvidaci nepotřebné pneumatiky ve sběrném dvoře zdarma (dříve byl tento
zpětný odběr zpoplatněn).
Udržení pořádku ve městě je tedy věcí nás všech, každý z nás jej může ovlivnit.
Rád bych proto na tomto místě také poděkoval všem, kteří nejsou lhostejní a
sami aktivně svou iniciativou přispívají k udržení pořádku a čistoty, aniž by
čekali na to, kdo jiný to udělá. Velmi si těchto aktivit vážím. Snad jen
podotknu, že město je v takovém případě nápomocno poskytnutím
potřebných pomůcek a např. také koordinací svozu sesbíraného odpadu
prostřednictvím Technických služeb města Kraslic za předpokladu, že bude o
akci včas informováno.
Věřím, že společnými silami se nám podaří přijatelným způsobem tento
problém zvládnout. Prosím jen - nebuďme lhostejní, nebuďme tolerantní
k těm, kteří svým jednáním kazí toto společné úsilí.
S přáním pevné naděje
Roman Kotilínek, starosta města

ročník 2021

Navzdory aprílovému počasí
vyrazili dobrovolníci uklízet
V sobotu 27. března proběhl hlavní úklidový den
celorepublikové osvětové akce Ukliďme Česko. Do
projektu se zapojily obě kraslické lékárny BONATE,
které rozdávaly dobrovolníkům v průběhu uplynulého
týdne pytle pro úklid. Městský úřad Kraslice ve
spolupráci s technickými službami zajistil možnost
odevzdávat naplněné pytle v ulici Lipová cesta u
sběrného dvora.
Další úklidová akce je naplánována na září, uklízet je
však možné kdykoli v průběhu roku, stačí si vzít s
sebou na procházku pytel a ochranné rukavice.
Lékárny BONATE tímto děkují za účast všem
dobrovolníkům jarního úklidu.
Ing. Barbora Bašková
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MŠ B. Němcové
Masopust ve školce
S dětmi jsme si povídali o MASOPUSTU, o
tom, jak lidé slaví tento svátek a děti si při
té příležitosti samy upekly MASOPUSTNÍ
POVIDLOVÉ KOLÁČKY. Dokonce vzaly
ochutnat domů rodičům a všichni si moc
pochutnali! Pro velký úspěch si vyrobily
koláčky i papírové, ty vydrží déle. :-)
Tereza Flachs

MěÚ informuje
Císařské duby v Kraslicích –
informace
Dvojice
sloupovitě
rostoucích
dubů
letních
v blízkosti
fary byla
v
roce
2006
vyhlášena
za
památné
stromy
pod
názvem
„Císařské
duby
v Kraslicích“. Stromy mají vysokou
dendrologickou kvalitu a historický význam.
Oba duby byly vysazeny v roce 1878 při
velké školní slavnosti k 25. výročí svatby
císaře Františka Josefa I. s Anežkou
Bavorskou – císařovnou Sisi.
Městský úřad Kraslice, odbor životního
prostředí, zajistil pro uchování památných
stromů v letech 2007 a 2018 jejich ošetření.
Jednalo se zejména o provedení
bezpečnostních a zdravotních řezů. U
silnějšího dubu rostoucího blíže ke
Stříbrnému potoku bylo navíc uskutečněno
odlehčení větví s defekty a ořez větví
výrazně vyčnívajících z obrysu.
Vzhledem ke stáří stromů, jehož důsledkem
je i lokální trouchnivění dřeva a tvorba
dutin, dojde v letošním roce k posouzení
jejich zdravotního stavu a případnému
dalšímu ošetření.
RNDr. Jiří Hejkal, vedoucí odboru životního
prostředí Městského úřadu Kraslice

Distanční výuka
v naší MŠ
I v době pandemie a
uzavření provozu MŠ
zůstáváme
s
dětmi
v kontaktu především
přes facebookové stránky
naší školky. Posíláme
dětem pracovní listy a
různé nápady na tvoření a
aktivity. Zpětnou vazbou
je posílání splněných
úkolů rodiči. Ti, kteří
nemají možnost tisku, si
listy mohli vyzvednout
ve školce a v klidu je
doma vypracovat.
Tímto
děkujeme
rodičům za bezvadnou
spolupráci a už se
těšíme, až se s dětmi
opět uvidíme naživo!
Všem přejeme hlavně
pevné zdraví!
Tereza Flachs

Zápis dětí do mateřských
škol na školní rok
2021/2022
Letošní zápis dětí do MŠ proběhne
5. května 2021 od 10:00 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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MŠ U Elektrárny

MŠ Lipová cesta
Rozloučení se zimou
Letošní sněhová nadílka potěšila nás
všechny, loučíme se zimou, která nám
přinesla spoustu radovánek, a těšíme se na
další krásně bílou krajinu.
Kolektiv MŠ

S myslivcem za zvířátky
Rády bychom poděkovaly panu Holasovi,
který nás navštívil na zahradě MŠ a svým
krásným vyprávěním v mysliveckém vzal
děti na návštěvu do našich lesů za zvířátky.
Děti si mohly sáhnout na paroží z šesteráka
a zjistily spoustu zajímavých věcí.
Bezpečnost jsme samozřejmě dodrželi.
Kolektiv MŠ

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“

Přípravy na jaro
I když je vyhlášen nouzový stav a školy a
školky jsou zavřené pro děti, my
zaměstnanci chodíme do práce a
nezahálíme. Je plno práce, kterou je třeba
udělat. Uklízí se po zimě, vyrábíme a
připravujeme jarní výzdobu do tříd a šaten.
Již před vstupem do školky na nás dýchne
velikonoční a jarní nálada, kterou
připravujeme na návrat dětí, abychom
společně přivítali jaro. Touto cestou
přejeme Vám všem krásné velikonoční
svátky plné sluníčka a pohody, ale také
pevné zdraví a hodně sil vše zvládnout.
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka






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,

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.

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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sběrných nádob. Jedná
se například o nábytek,
koberce,
sanitární
keramiku,
objemné
lepenkové,
skleněné,
plastové nebo kovové
obaly apod.
Do
přistavených
kontejnerů
můžete též
Sběr velkoobjemového odpadu
odkládat i kompletní použité elektrozařízení
jako jsou lednice, televize apod. V žádném
Vážení spoluobčané,
případě do těchto kontejnerů nepatří
stejně jako v předchozích letech si Vás pneumatiky, autoplasty,
stavební a
dovolujeme přizvat k akci Čisté město
2021, kterou pro Vás připravujeme
z důvodu koronavirové pandemie
tentokrát až v měsíci květnu. Jedná se
o
přistavení
velkoobjemových
kontejnerů na předem určená místa,
odvoz a likvidaci objemného odpadu
od občanů města Kraslic.
V rámci rozšíření služeb a snaze
vyhovět potřebám co největšímu
počtu občanů města došlo ke
zdvojnásobení počtu svozových míst a
rozdělení původních stanovišť do
dvou částí. Prvních dvanáct míst bude
tedy sváženo na jaře a druhých
dvanáct bude sváženo na podzim.
Rozmístění jednotlivých kontejnerů
bude vždy podrobně popsáno v
přiloženém rozpisu.
Objemným odpadem se rozumí
odpad z domácností, který kvůli
nadměrným rozměrům a velké
hmotnosti nelze odkládat do běžných

MŠ U Elektrárny
„Kamínkování“
V době uzávěry
MŠ
jsme
připravili akci pro
rodiče a děti
s
názvem
„Kamínkování“.
V rámci našeho
projektu
bylo
rozneseno
po
městě Kraslice 46
ekologicky
nabarvených
kamínků.
Akce
byla dobrovolná
pro všechny děti
z naší MŠ a zároveň měla zpříjemnit a oživit distanční výuku pro
předškoláky.
Kamínky nebyly putovní, tudíž se neměly sbírat jen najít a
zapsat do tištěné tabulky.
Ke ztrátě kamínků však docházelo velmi často, ale za pomoci tří
dobrovolnic, kterým tímto mockrát děkujeme (Áje Boháčové,
Regině Rokové a Daně Sivákové) se vše rychle doplnilo. Akce
trvala 14 dnů a poté se kamínky posbíraly a umístily v MŠ. Po
znovuotevření si děti mohou vzít kamínek se svým jménem
domů. Komu se podařilo najít všechny nebo alespoň nějaké
kamínky se dozvíme při dalším shledání s dětmi. Každý bude po
zásluze odměněn.
Děkujeme všem rodičům a dětem, kteří se akce zúčastnili a
těšíme se na brzké setkání.
Kolektiv Mateřské školy U Elektrárny- VESELÁ ŠKOLKA

průmyslové odpady. Tento odpad lze
odevzdat (likvidace odpadu dle platného
ceníku) na Sběrném dvoře, který najdete
v areálu bývalého ČSAD v ul. Lipová cesta.
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek 9.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek
8.00 – 14.00 hod.
Pro bližší informace se prosím obraťte na
Technické služby města Kraslic se sídlem
v Havlíčkově ul. 1910, tel. 725 919 910,
352 687 708.
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ZŠ Opletalova
Vážení rodiče,
budete mít v září
doma předškoláčka?
Nebo je dítě příliš
hravé a roztěkané a
vy zvažujete odklad
povinné školní docházky na základě
doporučení
PPP
(pedagogickopsychologické poradny)?
Neváhejte a přihlaste své dítě do přípravné
třídy v prostorách naší školy. Celý rok si
budou děti na školu hrát, aby po nástupu do
1. třídy zvládly všechny základní požadavky
a dovednosti, které by měl připravený
prvňáček umět.
Víte, jak se správně drží tužka/pastelka
nebo nůžky? Jak se správně stříhá? Jak se
míchají barvy, nebo hladí štětec? Co
znamená uvolnit ruku?
Víte, jak se správně sedí při práci nebo jak je
zajímavé i důležité učit se nápodobou,
chcete-li opisováním (žádoucím), nebo
zážitkem?
To vše a spoustu věcí navíc budou vaše děti
umět před nástupem do 1. třídy, protože
v přípravné třídě si všechno osahají a
vyzkoušejí „nanečisto“, než se z nich stane
opravdový
školáček.
Cílem je dorovnat vývoj dítěte, aby jeho
školní zralost byla na úrovni a aby v první
třídě mělo radost ze svých úspěchů.
Pokud to situace dovolí, budeme se snažit
připravit příležitost pro individuální
návštěvu a prohlídku naší školy všem
zájemcům.
Mgr. Martina Bečková

Napsali jste
Jak na výsadbu stromů na
vlastním pozemku
Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak
začít a na co si dát při výsadbě pozor.
Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit
řadu věcí, například, k čemu má daný
pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň
plánujete starat. Představit si, jaký bude
strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na
své okolí. Každá dřevina má totiž specifické
nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné
jsou suchomilné, či světlomilné. To vše je
při navrhování potřeba zohlednit.

Pozor na invazivní a jedovaté druhy
Pokud se na pozemku pohybují děti,
neměli byste zde vysazovat jedovaté
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou
pozornost výběru druhů by měli věnovat
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby
jsou silné alergeny a na jaře by si zahrady
moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad
tím, zda se výsadba do daného místa hodí z
širšího kontextu. Například akát, který
pochází ze Severní Ameriky, se v
podmínkách České republiky velmi dobře
šíří a vytlačuje původní druhy. Sázet do
krajiny nepůvodní druhy je tedy nevhodné.
Souhlas souseda (ne)třeba
Při plánování výsadby musíte dbát také na
to, aby byly dodrženy všechny zákonné
povinnosti.
Občanský
zákoník
říká:
„Nestanoví-li jiný právní předpis nebo
neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného,
platí pro stromy dorůstající obvykle výšky
přesahující 3 metry jako přípustná
vzdálenost od společné hranice pozemků 3
metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z
toho vyplývá, že váš pozemek musí být
dostatečně široký, aby nebyla tato
povinnost porušena. Případně si musíte
zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků.
Jak na výsadbu ve velkém

Příprava výsadby ve větším měřítku
vyžaduje peníze a čas. Ucelené informace o
tom, co organizace takové výsadby obnáší,
včetně odkazů na finanční zdroje, najdete
na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si
můžete stáhnout i podrobné manuály, jak
stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat.
Na webu najdete také informace o
možnostech finanční podpory výsadeb.
Každý strom se počítá
Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu
slouží centrální registr stromů na webu
Sázíme budoucnost
(www.sazimebudoucnost.cz). Zaregistrovat
do něj výsadbu může každý, kdo od roku
2019 vysadil stromy mimo les. Po
zaregistrování se strom přidá na interaktivní
mapu a započítá se mezi nové stromy
vysazené v naší krajině a v obcích.
Díky tomu získáváme unikátní přehled o
druzích a počtech stromů vysazených v ČR
a můžeme měřit dopad společného úsilí
všech, kdo sází stromy. Na celonárodní
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy
o kácení a sázení stromů. Registrace nově
vysazených stromů je proto velmi důležitá.
Anna Poledňáková
PR koordinátorka iniciativy Sázíme
budoucnost
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Městské kulturní
centrum Kraslice
Jarní úklid v Kraslicích
Poslední sobotu před Velikonocemi se
v Kraslicích konala dobrovolnická akce
Ukliďme Česko, která se uskutečnila ve
městech napříč celou Českou republikou.
Akce letos probíhala individuálně a lidé se
jí kvůli epidemii mohli účastnit pouze
v malých skupinkách či v rodinném kruhu.
I přes nepřízeň počasí se v našem městě
našlo mnoho dobrovolníků, kteří vyrazili
za úklidem do ulic, místních parků a
nejbližšího okolí. Pytle a jiné prostředky
k úklidu si účastníci mohli vyzvednout
v lékárnách v Havlíčkově a Dukelské ulici,
jež také akci organizovaly. Celkem bylo
sesbíráno přes 310 kg odpadu. Tvořily ho
zejména plastové lahve, plechovky a
všudypřítomné použité roušky a rukavice.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří
neváhali využít svůj volný čas smysluplně,
a pomohli tak udělat naše město alespoň
načas hezčím a čistějším.
Bc. Claudie Růtová

Srdce z kamínků
Srdce z kamínků je název celorepublikové
kamínkové výzvy, která se kromě Kraslic
konala například i v sousedním Sokolově.
Podstatou a smyslem celé akce bylo
během týdne od 21. do 28. března
vytvářet tvar srdce z malovaných kamínků
s různými symboly, vzkazy či vhodnými
obrázky. Tímto způsobem mohli všichni
vyjádřit úctu a poděkování lidem, kteří
bojují v předních liniích proti koronaviru.
Srdce bylo určeno všem pracovníkům IZS,
doktorům,
sestřičkám,
policistům,
vojákům, hasičům, ale i prodavačkám a
dalším. Bez nich by tato doba byla ještě
mnohem těžší a věříme, že jim všem
srdce z kamínků poslalo novou energii. I
přes počáteční problémy s odcizováním
kamínků před kostelem Božího Těla, kdy
bylo nutné kamínky přestěhovat k bráně
u Domu kultury, se akce velmi povedla.
Srdce se celý týden rozrůstalo o krásné
kamínky a zdobilo naše náměstí. Tímto
chceme poděkovat všem kraslickým
kamínkářům, zejména Áje Boháčové,
z jejíž iniciativy tato akce v Kraslicích
proběhla. Kamínkářky, jmenovitě Ilona
Rybová a Kateřina Blahová, si na
Velikonoce přichystaly další akci určenou
především dětem, a to hledání kamínků
s motivem Velikonoc a s tím spojenou
sladkou odměnou.
Bc. Claudie Růtová

Sportovní zprávy
Bublavská běžka letos
trochu jinak
Bublavská běžka je veřejným závodem pro
všechny věkové kategorie. V letošní na sníh
velmi bohaté sezoně jsme se nechtěli vzdát
jejího uspořádání. Klasická forma závodu
díky pandemii nebyla možná. Jediná
legitimní možnost tedy byla uspořádat „online“ verzi, tedy nekontaktní formu závodu.
V jednoduchosti je síla – veřejně přístupná
online tabulka s popisem všech tras pro
zápis výsledků, vlastní stopky a samozřejmě
chuť se pohybovat v bílé stopě. Jakou
technikou – libovolnou. Kdy – každý den
v únoru a březnu. Filozofie letošního závodu
nebyla o nejrychlejším čase na jednotlivých
trasách a v jednotlivých kategoriích, vždyť
se v průběhu celého měsíce závodilo
v rozdílných podmínkách. Celá myšlenka
byla v odhodlání, v odhodlání se nenechat
zlomit v nelehké době a hledat cestu, jak
udělat radost všem, jak dětem, tak
dospělým za dodržení všech platných
nařízení. Toto se dle mého názoru povedlo.
Pevně věřím, že se všem zúčastněným
„závodníkům“, ale i dalším návštěvníkům
bílé stopy u nás na Bublavě líbilo a že se
potkáme třeba na letní Bublavské šestce.
Sportu zdar,
Míra Račko, SKI KLUB Bublava

Ze života křesťanů
„JE DOKONÁNO!!!“ (Ježíš)
Při vzpomínkách a oslavě VELIKONOC, si
mnoho křesťanů i mnoho ateistů
představuje tento den podle svých zvyklostí
a podle stovky odlišných tradic, jinak než
mají smysl, dle Otce Boha a než o nich píše
Bible. Často to je podobné jako při oslavě
Vánoc, kdy mnoho krásných, třpytivých a
radostných věcí, utopí hlavní smysl
NEJVĚTŠÍHO zázraku, narození Ježíše Spasitele světa. My se dnes (26.3) těšíme na
Velikonoce, a přejeme všem příjemné a
POKOJNÉ jejich prožití i v tak neveselé
situaci, kterou nám i celému světu, způsobil
zákeřný covid.
Za skupinku KS, František Hanzlíček
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Římskokatolická
farnost
Díky všem za modlitby, útěchu, duchovní
podporu, sílu a pomoc po dobu hospitalizace a
následné rekonvalescence našeho Mons. Petera
Fořta, který „strávil“ ve vážném stavu pět týdnů
v nemocnici díky covid – 19, nyní je od 8.3.
v domácím léčení. Vzhledem k vážnosti situace
bude však třeba trpělivosti k plnému návratu do
služby. Máme radost nejen z postupného
návratu zdraví, ale i ze spontánního projevu
živého společenství víry, které jste ukázali
modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od
zázraku. Bohatí touto zkušeností můžeme
pokračovat v modlitbě za úplné zastavení
pandemie a návrat lidských srdcí k Bohu.
A kruté poznání ……
Buďte VŠICHNI co nejvíce pozdraveni a přijměte
nejupřímnější díky za každou vaši modlitbu a
přímluvu u našeho Pána. Ozývám se z tohoto
světa – a vím, o čem píši! Každý, kdo chodí bez
roušky, kdo zlehčuje covid pouze na chřipku,
HAZARDUJE SE SVÝM ZDRAVÍM A SE ZDRAVÍM
SVÉHO OKOLÍ! Z morálního křesťanského
hlediska je to HŘÍCH! To, co vám nyní píši, mi
nikdy nevymizí z paměti. Když jsem ležel
v sokolovské nemocnici na JIP a bojoval o život,
viděl jsem se v jakémsi pokoji s dělenou síťovou
stěnou. Napravo jsem zahlédl svůj bágl, počítač,
kalich atd. Nalevo byla bílá krásná čistě deska.
Jakýsi hlas mi řekl: Chceš už jít? Dost jsi toho již
směl udělat. Chceš-li jít, lehni si na ni. Já váhal,
pak jsem odpověděl: Mám ještě nějaké resty.
V tom se vše změnilo; bylo to HROZNÉ, děsná
muka; chtěl jsem se modlit; nešlo mi říci více,
než: Vater unser; Otče náš, Pater noster –
pomohly mi „střelné modlitby“: Přijď Duchu
svatý, Přijď, Pane Ježíši, Přijď království tvé.
Nevím, jak dlouho tohle trvalo; bylo to děsné!
Pojednou se vše ztišilo a ozval se znovu HLAS:
Tak co? Tak co? Blesklo mi hlavou: Není to hlas
Velekněze JK? Řekl jsem: Jestli se Pane, zeptáš:
KOHO POŠLU? Odpovím ti: POŠLI MNE! V tom
okamžiku se rozhostil klid a mír! Z toho plyne:
píši vám z tohoto světa! Smím být opět s vámi!
Pobyt v písecké nemocnici byl pro mne
požehnáním. Krásné, milé bylo zacházení ze
strany lékařů i sester. Stačí, když vám řeknu
jediné: když jsem odcházel domů, všem – od
lékaře až po všechny sestry – jsem směl předat
požehnání (přes ochranu z plexiskla)! Nechyběl
humor a naděje i vůči těm, kteří se mnou leželi
na pokoji. Kéž Bůh odmění posilou, troškou
radosti jak sokolovské, tak písecké zdravotníky.
Nyní se učím chodit, dále se učím dýchat.
Během doby, kdy jsem doma, mám v pořádku
účetnictví. Dostávám se k opravám v tomto
roce. Pro pokračování opravy střechy kostela
sv. Josefa v Krásné Lípě máme přislíbenou
dotaci z programu PZAD 1,100.000 Kč. Pokud
nám přispěje i Karlovarský kraj, položíme do
poloviny střechy z obou stran břidlicovou
krytinu. Též pro pokračování opravy kazetového
stropu olovského kostela žádáme 300 tis. Kč
Karl. kraj.
Byl jsem mile překvapen návštěvou Otce
biskupa Tomáše. Pro budoucí časy: k 1. červenci
dojde v diecézi k personálním změnám.
Modleme se za moudrá rozhodnutí těch, kteří
v této těžké době pandemie, musí řešit pro
farnosti co nejlepší obsazení. Do svých modliteb
zahrňte i tuto prosbu.
Znáte mne, že se snažím vidět nejen naději za
pomoci i humoru, ale též nebezpečí, které číhá
v podobě již zmíněného covidu, ale i v podobě
fake news, polopravd a přímo i lží! Tomu věřící
člověk nesmí NIKDY věřit! Víte, že i Pilát se ptal
v soudní síni: Co je pravda? A při tom Ježíš=Boží

pravda-stál před ním! A on ji neviděl! Dnes je
mnoho lidí, kteří skutečnou pravdu nevidí a co
je ještě horší – ani vidět nechtějí. Mají totiž
SVOU pravdu…. Co je nebezpečnější covid, nebo
nepravdy? Pro nastávající dobu přijměte,
prosím, jako účinnou pomoc tuto modlitbu:
Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že nejsem na život
sám.
Mám tebe a své blízké, které jsi mi dal. Děkuji ti,
že jsi se mnou spojil svůj život
a mohu za tebou přijít se vším, co mě tíží. Děkuji
ti, že se před tebou nemusím vykazovat žádnou
dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem, a že víš,
co nosím ve svém srdci, s čím každodenně
zápasím. Je tolik skutečností, které mě chtějí od
tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu, kterou jsi mi
daroval.
Dnes bych ti chtěl vydat zvlášť všechny své
starosti, obavy, strachy a úzkosti.
Odevzdávám se ti, Pane Ježíši, na další den svého
života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím
tě, chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry ve tvoji
prozřetelnost, dobrotu a lásku.
Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu od obavy, že
nemám věci lidsky pod kontrolou, od
ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti, od úzkosti ze
ztráty zaměstnání a chudoby, od katastrofických
scénářů budoucnosti. Ty jsi Pánem mého života,
života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu, abych
neměl strach stýkat se svými bližními, abych
uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně
přicházejí, abych si zachoval naději v budoucnost
a důvěru v tebe, a ze strachu nezapomněl žít.
Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Doufáme, že bude líp. S pomocí Boží!
mpf
Velikonoce – slavnost zmrtvýchvstání Ježíše
Krista
Naší vládou jsme v současné situaci vyzváni
k opatřením, která je třeba vzít vážně. V našich
kostelích je podstatně omezeno konání mší
svatých, lidstvu po celém světě je nabídnuto
mnohé omezení v naději, že přežije. V této době
zděšení zastavme alespoň tímto způsobem
osudy tohoto pomíjivého světa připomenutím
velikonočních slavností - uvidět a uvěřit.
Velikonoce jsou svým původem svátky jara. Před
cca 3500 lety dali kananejskému svátku jara zcela
nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou
vyvedení a osvobození židovského národa
z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci lety pak
Velikonoce
dostaly
současný
význam.
Velikonoce jsou největším svátkem křesťanů,
kteří rozpoznali v tajemství Velikonoc
opravdové jaro: život je silnější než smrt,
strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí
zahradu … Skrze vzkříšení objevujeme nový život.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy
jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se
lidé snažili odpradávna přenést různými způsoby
i do svých domovů, například v podobě obilí
zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo
také nosit do kostela vrbové a lískové proutky a
pučící jívové větve – kočičky- které si lidé
ozdobené a posvěcené vystavovali doma za
svatými obrázky. Během Zeleného čtvrtka,
Velkého pátku, Bílé soboty a neděle vzkříšení si
věřící připomínají umučení a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista.
Zelený čtvrtek

Výraz Zelený čtvrtek pravděpodobně souvisí
s německým výrazem greinen (n. grienen) s
významem plakat, naříkat. Změnou hlásek
vzniklo pojmenování Gründonnerstag, což se do
češtiny přeložilo jako Zelený čtvrtek.
V dopoledních hodinách slaví v každé diecézi
biskup s kněžími z celé diecéze mši svatou, při níž
se žehnají oleje, které budou používány celý rok
při udílení svátostí. Kněží zde také obnovují své
kněžské sliby.
Večer se slaví mše svatá na památku Večeře
Páně. Připomíná se při ní Poslední večeře, kdy
Ježíš ustanovil eucharistii. Na památku Ježíšova
gesta, který při večeři také umyl nohy
apoštolům, také kněz nebo biskup umývá nohy
některým věřícím. Během mše často přestávají
zvonit zvony (viz lidové rčení „zvony odlétají do
Říma“) a hrát varhany až do sobotní večerní
bohoslužby.
Při bohoslužbách se až do soboty místo zvonků
používají tzv. klapače. Na vesnicích se často
konalo hrkání na připomínku Kristových
pašijí. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze
zelené pokrmy.
Velký pátek
Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají
Kristovu oběť na kříži. Současně se jedná o den
pokání a postu (věřící nejedí maso a mohou se
do sytosti najíst pouze jedenkrát za den). Na
Velký pátek se neslaví mše, nýbrž bohoslužba na
památku Umučení Páně. Ta má ideálně probíhat
kolem 15. hodiny, kdy Ježíš zemřel, čas však
může být i jiný.
V začátku bohoslužby se kněz v tichosti ukloní a
lehne si na zem tváří k zemi. Gesto vyjadřuje
pokoru člověka „pocházejícího ze země“ i
zármutek a bolest z Kristova umučení. Během
bohoslužby se čtou nebo zpívají pašije a modlí se
za celý svět, protože Kristus zemřel za všechny.
Věřící také uctívají kříž.
Na Velký pátek je zvykem modlit se křížovou
cestu. Velký pátek je státním svátkem.
Bílá sobota
Bílá sobota je dnem, kdy se věřící modlí u
Kristova hrobu a přemýšlejí o jeho umučení,
smrti a sestoupení mezi mrtvé. Současně
očekávají jeho vzkříšení. V tento den se neslaví
mše svatá. Až ve večerních hodinách se slaví mše
ze
zmrtvýchvstání
Páně.
Název
je
pravděpodobně odvozen od bílých rouch
věřících, kteří jsou v tento den večer křtění.
Sobota večer – mše o zmrtvýchvstání Krista
V noci před nedělí Zmrtvýchvstání Krista se slaví
mše svatá. Již ve Starém zákoně si Židé
každoročně připomínali noc, při níž byli
osvobozeni z egyptského otroctví. Křesťané zde
oslavují noc, při níž Ježíš Kristus vstal z mrtvých a
osvobodil lidi z hříchu. Odtud plyne název
Velikonoce neboli Velká noc.
Mše začíná po západu slunce. V blízkosti kostela
bývá přichystán oheň, který symbolizuje světlo
Kristova vzkříšení. Věřící se následně odebírají se
svíčkami do tmavého kostela, přičemž jdou za
rozsvícenou velikonoční svící (paškálem).
V kostele se zpívá slavnostní chvalozpěv, který
oslavuje Kristovo vzkříšení. Následují čtení
z Bible, v nichž se připomíná, co všechno Bůh pro
lidi udělal. Během mše bývají křtění dospělí lidé.
Neděle zmrtvýchvstání Krista
Je největším svátkem křesťanského roku. Mše
má slavnostní ráz. Žehnají se při ní také pokrmy,
často velikonoční beránek, maso a vejce. Toto
svěcení by mělo mít kromě symbolického
významu i praktický podtext. Po období
dlouhého půstu by mohl náhlý přechod k tučné
stravě přivodit obtíže, proto se světily určité
pokrmy, které měly tělo na návrat k běžné stravě
pozvolna připravovat.
JV
Požehnané svátky velikonoční a naději pro nový
začátek přejí krasličtí farníci.

Zpravodaj města Kraslic / 9

4/2021

informace dTestu
dTest: Kdy dochází
k přechodu nájmu bytu a
koho se týká
Stát se nájemcem je možné
nejen uzavřením nájemní
smlouvy, ale i díky přechodu
nájmu bytu na osobu, která
žila se zemřelým nájemcem
v jeho domácnosti. Jaké jsou
podmínky přechodu nájmu
bytu? A jak dlouho má nový
nájemce ze zákona právo
v pronajatém bytě pobývat? A
co se děje s případnými dluhy
původního nájemce?
Jestliže se jedná o společný
nájem bytu, typicky o společný nájem
manželů, stává se při smrti jednoho z nich
druhý manžel výlučným nájemcem bytu.
Byla-li však nájemní smlouva vedena na
zemřelého nájemce, bude nájem bytu
pokračovat jen v případě, že dojde
k takzvanému přechodu nájmu. K tomu je
zapotřebí splnit dvě podmínky. První z nich
je, že osoba je členem nájemcovy
domácnosti a žila s ním v nájemním bytě ke
dni jeho smrti. Druhou podmínkou je, že
tato osoba v době úmrtí nájemce nemá jiný
vlastní byt. Tím se rozumí nejen byt
v osobním vlastnictví, ale i nájemní byt,
případně byt družstevní. K přechodu nájmu
přitom
není
zapotřebí
souhlasu
pronajímatele, jestliže novým nájemcem
má být manžel, partner, rodič, sourozenec,
zeť, snacha, dítě nebo vnuk původního
nájemce.
Pokud si osoba, na kterou má nájem bytu
přejít, nepřeje v nájmu pokračovat, musí to
písemně sdělit pronajímateli nejpozději do
jednoho měsíce od úmrtí původního
nájemce. „Přechod nájmu může někdy
způsobit zhoršení postavení pronajímatele,
zejména z
hlediska vymahatelnosti
nájemného. Pronajímatel proto může
požadovat po novém nájemci peněžní
jistotu (lidově řečeno kauci), stejně jako
v případě uzavření nové nájemní smlouvy,
ledaže ji již dříve složil zemřelý nájemce,“
vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka
spotřebitelské organizace dTest.
Práva pronajímatele jsou chráněna i
omezením doby trvání nájmu po jeho
přechodu na jinou osobu. Ta trvá
maximálně dva roky od úmrtí původního
nájemce. Tento limit neplatí pro nového
nájemce, kterému nebylo ke dni smrti
původního nájemce ještě osmnáct let.
Nájem se v tomto případě prodlužuje až do
dvaceti let věku nového nájemce. Limit
dvou let rovněž neplatí, pokud je novému
nájemci více než sedmdesát let. V takovém
případě se doba trvání nájmu odvíjí od
doby sjednané s původním nájemcem. Tedy
nájem bytu na dobu neurčitou se stane

nájmem na dobu neurčitou i pro nového
nájemce. Jestliže však zbývalo původnímu
nájemci do konce nájmu bytu například
pět let, trvá nájem nového nájemce také
pět
let,
pokud
se
nedohodne
s pronajímatelem na době delší. Lze se však
setkat i s právním názorem, že u osoby
starší sedmdesáti let se nájem bytu vždy
mění na nájem na dobu neurčitou, právě
s ohledem na její věk.
Jestliže nájem bytu nepřešel na žádného
člena nájemcovy domácnosti, přejdou
práva a povinnosti z nájmu bytu na dědice.
„Pronajímatel může dědicům nájem
vypovědět bez uvedení důvodu s
dvouměsíční výpovědní dobou. Musí tak
učinit do tří měsíců poté, co se dozvěděl, že
nájemce bytu zemřel a že nájem nepřešel
na žádného člena jeho domácnosti a rovněž
kdo je nájemcovým dědicem nebo kdo
spravuje pozůstalost,“ uvádí Eduarda
Hekšová. A dodává: „Stejně tak dědic
nájemce má právo nájem vypovědět
s dvouměsíční výpovědní dobou, a to do tří
měsíců poté, co se dozvěděl o smrti
nájemce, o svém dědickém právu a o tom,
že nájem nepřešel na případné členy
nájemcovy domácnosti. Stihnout to však
musí nejpozději do šesti měsíců od smrti
nájemce. Stejné právo má i správce
pozůstalosti.“
Vzhledem k tomu, že dědické řízení může
být zdlouhavé, má pronajímatel právo byt
vyklidit, pokud se ani do šesti měsíců od
smrti bývalého nájemce nezjistí, kdo je jeho
dědicem.
„Pokud po sobě zemřelý nájemce zanechal
dluhy vyplývající z nájmu bytu, je povinen je
zaplatit dědic, na kterého přešel nájem,
společně s osobami žijícími se zemřelým ve
společné domácnosti. Pokud naopak nájem
bytu přejde na člena domácnosti a zemřelý
zaplatil nájemné předem, má dědic právo
požadovat po novém nájemci zaplacení
všeho, co tím ušetřil nebo co nabyl. Může
se jednat například o případný přeplatek
z vyúčtování služeb,“ uzavírá Eduarda
Hekšová.
Lucie Korbeliusová

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.

Slovo senátora
„Musíme si
pomáhat“
Německo nabízí naší
zemi
pomoc.
Bavorsko se Saskem
chtějí
Česku
poskytnout
vedle
očkování
proti
nemoci covid-19 také
rychlotesty a lůžka
pro infikované. To
ale není všechno.
Němci mezi sebou
pořádají sbírky a výtěžky z nich posílají do
českého příhraničí na nákup roušek a
respirátorů. Rozhodně to není nějaké
náhlé gesto nebo ojedinělé vzplanutí
solidarity. Česko-německá spolupráce
probíhá už léta. Kdo žije v pohraničí, tak to
vím moc dobře, jak jsou naše regiony
podél hranic provázané. Lidé z Česka
nacházejí v Německu pracovní uplatnění,
vzájemně funguje turismus, obchod,
kulturní
a
umělecké
projekty
a
v neposlední řadě vznikají stále pevnější
pouta mezi městy, spolky i mezi
obyčejnými lidmi.
Němci v těchto dnech říkají, srdce Evropy –
trojzemí, trpí koronavirem, proto od nás
musí dostat mimořádnou podporu. Tohle
srdce má tři komory – Bavorsko, Sasko a
Česko. Aby mohlo znovu dobře fungovat,
chtějí nám naši sousedé pomoci.
Píšu o tom, že naše vztahy s Německem
jsou dnes na velice dobré úrovni a měli
bychom si toho vážit. Jsme daleko od toho,
co se odehrálo 16. března před 82 lety. To
se psal rok 1939 a Adolf Hitler vydal výnos
o zřízení protektorátu Čechy a Morava.
Naše země byla obsazena německými
vojsky. A kam tato rozpínavost nacistů
vedla, všichni dobře víme.
Historii si musíme připomínat, musíme ji
znát a musíme umět se z ní poučit. Proto je
nezbytné udržovat se svými sousedy dobré
vztahy. O to se pochopitelně snažíme
nejen s Němci, ale i s dalšími státy. A
jednou z nezbytných součástí takových
partnerství je i umění si pomáhat. Je to
nejenom o samotné dovednosti pomoci,
ale také o ochotě pomocnou ruku
nabídnout.
Němci nám ji podali a my bychom si to
měli dobře pamatovat, abychom pak tuto
pomoc pohotově oplatili, když se do potíží
dostanou oni.
To mě opět přivádí ke známému heslu
„musíme si pomáhat“, které za poslední
rok nabylo na významu. A pokud doplním
německé „wir müssen zusammenhalten“,
dostává tohle prohlášení ještě daleko
hlubší význam.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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přineste na jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. Uzávěrka příštího čísla: 27.dubna 2021. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Dubnové číslo vychází 20. dubna 2021 v nákladu 370 ks, zdarma.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Škola udržitelného
rozvoje
Naše škola se po třech letech účastnila
soutěže Škola udržitelného rozvoje.
Podařilo se nám uhájit nejvyšší ocenění (1.
stupeň) a to na období 2021-2023. Tato
soutěž je v režii Klubu ekologické výchovy
z.s. ve spolupráci s Českou komisí pro
UNESCO a posuzuje vzdělávání v oblasti
životního prostředí, výchovy ke zdravému
životnímu stylu a výchovy k sociálnímu
cítění. My si tohoto ocenění neskutečně
vážíme a budeme pokračovat v našem
konání tak, abychom v dalším období
ocenění opět získali.
Mgr. Iva Kyselová

a žáci i veřejnost si na něm budou moct
zkusit tkaní při veřejných akcích. Už se na
práci s ním moc těšíme. Paní Secké velmi
děkujeme.
A. Jančová

dokonce na pár
místech mimo ni).
Jejím
cílem
je
uklidit
nelegálně
vzniklé
černé
skládky
a
nepořádek. Naše
škola se této akce
tradičně
účastní.
Všechny třídy se
vydají na "svoje"
místo a snaží se
vyčistit, co se dá.
Vedeme třídní boje
o to, kdo sebere víc
odpadků…
Letos, jak víme, je
všechno jinak. Ani to nám však nezabránilo
a akce jsme se jednotlivě zúčastnili. Nejen
Březen v MŠ s dětmi
abychom podpořili organizátory, ale hlavně
abychom naší přírodě alespoň trochu ulevili
pracovníků v IZS
Chodíme do přírody a pozorujeme změny. od těch hromad odpadků, které jsou
Posloucháme zvuky ptáčků a jiných zvířátek. schopni někteří vytvořit.
Mgr. L. Winkelhöferová
Odehnali jsme zimu naší Moranou a přivítali
jsme jaro. Učíme se poznávat jarní květiny a
také jak správně sázet rostliny a pečovat o
ně.
Kolektiv MŠ

Originální houslové klíče
Několik žáků naší školy si postesklo nejen po
společném setkávání, ale i po výuce
hudební výchovy. Zadání dobrovolného
úkolu znělo: ,,Vytvoř originální houslový klíč
z čehokoliv kolem nás." Nápadů bylo
opravdu hodně, žáci dohromady vytvořili
přes 100 houslových klíčů z přírodnin, jídla,
školních potřeb či hraček. Chválím
originalitu i realizaci všech žáků a děkuji
jim. Pokud nám situace nedovolí prezenční
výuku, určitě přichystám další zadání.
Mgr. M. Kyselová

Březen ve školní družině
V březnu sice chodily do školní družiny jen
děti pracovníků v IZS a ve vybraných
profesích, ale i tak si v oddělení po
vyučování pohrály, kreslily, četly. Při
pěkném počasí chodily na vycházky do
blízkého okolí a na školní hřiště.
Kolektiv ŠD

Tkalcovský stav
Škola za symbolickou cenu koupila od paní
Aleny Secké ruční tkalcovský stav. Bude
sloužit jako další vybavení textilní dílny SŠ
Ukliďme Česko
oboru výrobce textilií. Mistři s žáky oborů "Ukliďme Česko" je dobrovolnická úklidová
nástrojař a strojní mechanik k němu ještě akce, která probíhá opakovaně již několik
zhotoví potřebné součástky, stav se navleče let na území celé České republiky (a

Hodina slohu
Když žáci malují podle popisu:
„Tento chlapák měří asi 190 cm a jeho
postava připomíná kulturistu. Na hlavě mu
roste hustá kaštanová hříva. Oči má modré
jako pomněnky. Jeho nos, který bych označil
jako frňák, připomíná kliku od flašinetu.
Ústa jsou jako velká chlebárna a zuby září
zdravím a čistotou, jsou jako bílé perličky.
Na jeho obličeji se rýsuje spousta vrásek,
které nelze ani spočítat.“
Mgr. L. Winkelhöferová
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DDM
Masopustní soutěž

DDM
Velikonoční soutěž

