ZPRAVODAJ
města Kraslic
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
vítám vás nad stránkami nového – již
pátého, májového, čísla zpravodaje. Jarní
sluníčko snad už konečně prosadilo svou
nadvládu nad zimou, byť si letos dalo
opravdu načas. Definitivní odchod zimy
vždy také znamená, že se opět rozbíhají
všemožné aktivity – kulturní, sportovní,
společenské a také – aktivity investiční.
V tomto svém úvodním příspěvku bych se
chtěl věnovat té posledně zmiňované.
Koneckonců i proto, že jsou v tuto chvíli asi
nejjistější. Pandemie, kterou společně již
více než rok prožíváme, se sice zdá, že
výrazně polevuje, ale přesto jsem
v optimismu na úplné rozvolnění oněch
kulturních, sportovních a společenských
aktivit poněkud obezřetný.
Tématem, které v posledních dnech a
týdnech rezonovalo kraslickou veřejností,
byl další osud bývalého internátního
zařízení na sídlišti „Sever“. Současný
vlastník objektu – Karlovarský kraj se jej
rozhodl jakožto svůj již nepotřebný majetek
prodat. Se svou nabídkou se obrátil nejprve
na město Kraslice. Po řadě vyjednávání o
podmínkách
odkupu,
byla
nabídka
projednána také v orgánech města a byla
také jedním z bodů programu posledního
jednání Zastupitelstva města Kraslice, které
rozhodlo o přijetí této nabídky. Město tím
zajistilo vyloučení rizika, že se objekt
dostane do rukou některého z obchodníků
„s chudobou“ a bude v něm umisťovat
nepřizpůsobivé a jinak problematické
nájemníky. Tomuto nebezpečí jsme se chtěli
stůj co stůj vyhnout, neboť jsme sdíleli zcela
stejné obavy, které projevovala veřejnost.
Nicméně, je potřeba také říci, že město tím
na sebe vzalo závazek proinvestovat rozdíl
mezi znaleckou cenou a částkou, kterou za
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objekt zaplatí – v horizontu pěti let by tak
město mělo v objektu proinvestovat více
než 22 miliónů korun, což může v důsledku
znamenat také citelné omezení jiných
investičních aktivit. Ale to ukáže až
budoucnost.
Každopádně, i v letošním roce bude město
pokračovat
v
řadě
naplánovaných
investičních akcí. Mezi ty největší patří
nepochybně
vybudování
venkovního
sportoviště při II. ZŠ Dukelská v hodnotě cca
10 mil. Kč a vybudování parkoviště V Rovině
(louka na sídlišti „Sever“), kde vznikne 80
parkovacích míst s celkovými náklady cca 12
mil. Kč. Další významnou investiční akcí je
vybudování důstojného zázemí pro terénní
pečovatelskou službu v ulici Pod Nádražím,
která přijde na cca 14 mil. Kč, přičemž
necelá polovina nákladů bude pokryta
získanou dotací. Také budeme pokračovat
v realizaci další – tentokráte už čtvrté etapy
kanalizace, která se dotkne lokalit Zelená
Hora, Novoveská a Lipová cesta. Náklady na
tuto etapu budou 8 až 9 mil. Kč. Kromě toho
budou probíhat další investiční akce
menšího rozsahu. K těm patří např. oprava
chodníků na sídlišti „Sever“ či výměna
přístřešků autobusových zastávek v ulici
ČSA a před bývalým internátem na sídlišti
„Sever“ – obojí bude realizováno
prostřednictvím příspěvkové organizace
Technické
služby
města
Kraslic.
K drobnějším akcím lze zařadit také
vybudování
přírodního
sportoviště
v podobě discgolfového hřiště v Městských
sadech, což bude spojeno jednak s úpravou
parkových pěšin a také s rozšířením
kamerového dohledového systému do
prostoru sadů. Velmi mne mrzí, že nevyjde
jedna z možností získat dotaci pro zázemí
kraslického fotbalového klubu, neboť
Národní sportovní agentura zastavila příjem
žádostí a zdá se, že i kolem její činnosti
panuje řada nejasností. Kdyby to záleželo
jen na mém rozhodnutí, pustil
bych se do toho i bez dotace a
financoval
projekt
pouze
z vlastních zdrojů. Bylo by
fajn, kdyby se podařilo tuto
záležitost definitivně dořešit
a zrealizovat skutečně tak,
aby kraslický fotbalový
stánek konečně přestal být
ostudou. Stejně tak se
domnívám, že bychom měli
značnou pozornost věnovat
centru města – konkrétně
Náměstí T. G. Masaryka,
které
rozhodně
není
důvodem k pýše. I kdyby
měla zatím být zpracována
jen architektonická studie,
k níž se budou moci občané
vyjádřit
při
veřejném

ročník 2021
projednání a vzešlé připomínky pak
zapracovat
do
přípravy
projektové
dokumentace. Nové programové období
totiž počítá i s dotacemi na oživení
veřejných prostranství. Ovšem je nutná
včasná projektová připravenost. Město má
nyní k dispozici cca 48 mil. Kč vlastních
finančních zdrojů a dalších cca 63 mil. Kč má
k dispozici formou úvěrových finančních
prostředků. Může se sice zdát, že město tak
disponuje značným množstvím peněz, ale je
třeba uvážit, že je nutno významně
investovat do údržby četného majetku
města a také být připraven na ekonomické
dopady probíhající pandemie, kdy reálně
hrozí propady příjmů města. Jisté ovšem je,
že finanční prostředky, kterými město
disponuje, by měly sloužit ke zvelebování
našeho města k radosti občanů a ke
zkvalitnění života v Kraslicích, nikoliv jen
ležet na účtu. Samozřejmě to neznamená,
že bychom měli utrácet bez rozmyslu nebo
za věci nepotřebné a zbytečné. To jistě ne!
Pro tento rok jsou naplánovány investiční
akce za zhruba 48 mil. Kč. Nelze tedy říci, že
by letošní rok měl být z tohoto pohledu
nějak bezvýznamný. Velkým zásahem do
poklidu našeho města bude také již
ohlášená činnost společnosti Cetin, která
bude ve značné části města realizovat
pokládku optického kabelu. Město tak bude
na řadě míst protkáno výkopovými pracemi,
což bude spojeno s určitou mírou sníženého
komfortu.
Letošní rok tedy bude – pokud jde o
investiční akce – dosti hektický, ale věřím,
že se vše podaří realizovat podle plánu a
naše město tak udělá další malý krůček
k tomu, aby se stalo dobrým místem pro
život.
S přáním hřejivého jarního slunka
Roman Kotilínek, starosta města
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MŠ Lipová cesta
MŠ Zámeček po distanční
výuce
Po celou dobu uzavření MŠ se naši
předškoláci velice snažili, zasílali nám
fotografie a odevzdávali do schránky své
vypracované pracovní listy a výtvory. Tímto
děkujeme rodičům za spolupráci.
Nyní, po otevření, se spolu děti mohly opět
setkat a krásně si pohrát.
Kolektiv MŠ

Napsali jste
Dne 9.5.2021 zorganizovala MO KSČM v
Kraslicích ve spolupráci s Městským úřadem
Kraslice na hřbitově v Kraslicích pietní akt
při příležitosti 76. výročí ukončení Druhé
světové války. Účastníci uctili položením
kytic a vzpomínkou oběti nejstrašnějšího
válečného konfliktu v dějinách lidstva, vzdali
hold hrdinům, kteří položili své životy za
osvobození naší vlasti.
Ing. Jaroslav Souhrada

MŠ B. Němcové
Čarodějnická stezka
Poslední dubnový pátek jsme se s dětmi
proměnili v čarodějnickou školku, vykouzlili
jsme si krásné počasí a na zahradě jsme si
prošli ČARODĚJNICKOU STEZKU. Děti
provázela celou stezkou čarodějnice Uršula,
která jim představila své mazlíčky, zapůjčila
jim košťata na létání, své pavouky k
pochytání a naučila je kouzelné zaříkávadlo.
Také jsme vymysleli spoustu kouzelných

MŠ Barvířská
Výuka na dálku
Pandemie přinesla k nám do Barvičky novou
zkušenost v podobě distanční výuky. Naším
cílem bylo poskytnout předškolákům, ale i
mladším dětem, nabídku vzdělávání
z domova. Vše jsme se snažili naplánovat
tak, aby výuka příliš nezatěžovala rodiny, ale
zároveň byla přínosná a zábavná. Týdenní
témata obsahovala písně, nahrávky, básně a
říkadla, obrázkové čtení, náměty pro
malování, modelování či kreslení,
společné rodinné hry. Zařadili jsme i
vaření, sázení, cvičení, pozorování
přírody na rodinných procházkách.
Spojení s dětmi a rodiči probíhalo
prostřednictvím mailů, aplikací či
osobním předáním. Velmi nás potěšila
reakce rodičů i dětí, kteří nám posílali
fotografie i krátká videa. Při návratu
do
MŠ
se
děti
pochlubily
vypracovanými úkoly. Naše úsilí bylo
odměněno
množstvím
krásných
obrázků, fotografií a vzkazů, za která
děkujeme všem dětem a jejich
rodinám.
Kolektiv MŠ Barvička

lektvarů a na konci stezky děti obdržely
diplom, čarodějnickou medaili a hlavně
letecký průkaz na koště, který určitě
využijí!
Kolektiv MŠ

DEN ZEMĚ
22. dubna 2021 jsme s dětmi oslavili DEN
ZEMĚ. Na zahradě naší MŠ jsme připravili
stezku, děti plnily různé úkoly, dozvěděly se
spoustu nových informací a nakonec dostaly
sladkou odměnu.
Kolektiv MŠ
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Napsali jste
Vážená společnosti!
Je mi líto, že se potřebuji vyjádřit, přitom
vím, že se nic nezmění. Zdá se mi, že v
Kraslicích skutečně chybí lidé na práci.
Městské „berušky“ se „radostně“ nevrhají
na odhozené papírky či jiné „ozdoby“ v
křovinách městské zeleně, spíše dbají na
přestávky na svačiny a odpočinek. Travnaté
plochy, kam je zákaz psům, se dusí pod
nánosem loňského listí. Na každou práci
musí být mechanizace? Nestačí pořádné
hrábě a chuť zkrášlit město, aby bylo
krásnější.
Spousta
nezaměstnaných,
dostávajících podporu v nezaměstnanosti,
by určitě byla ráda, kdyby si podporu
zasloužila.
Možná si někteří pamětníci (už jich moc
nezbývá) vzpomenou s jakým nadšením
chodili uklízet, aby přivítali jaro. To bývaly
nedělní brigády.

Bydlí se nám dobře, panelácích je teplo,
jídla je hojnost a tak společnost tloustne.
Brigády jsme brali jako možnost rozhýbat
tělo na zdravém vzduchu. A to jsme byli
zaměstnaní.
Znovu se musím vracet k myšlence, že
demokracie je: když si každý může dělat co
chce, nikdo mu nemůže nic přikazovat,
proto nezodpovědní a nevychovatelní lidé
nejsou schopni ani třídit odpad ani zahodit
obal od nějaké dobrotky do odpadkového
koše. Raději do něj kopnou. Zdá se mi, že
naše generace „přesluhuje“. Neměli jsme na
„růžích ustláno“, ale opravdově jsme
budovali náš stát po válce.
Myslím si, že nejdůležitější než rozeznat
podmět a přísudek ve větě, je naučit mládež
od nejútlejšího věku pořádku a dodržování
pravidel ve společnosti.
Omlouvám se.
S pozdravem Naděžda Ševčíková

Napsali jste
Na posledním zasedání Zastupitelstva města
Kraslice byl jedním z bodů programu návrh
Karlovarského kraje na odprodej areálu
ubytovny, jídelny a tělocvičny.
Odhadní cena ve výši 25 milionů byla
krajem snížena na 10 % ceny pod
podmínkou, že město rozdíl do 5 let
proinvestuje na opravách a modernizaci
budovy. Veřejnost vyjadřovala podporu
odkoupení zejména z obavy, aby budovu
ubytovny nezískal při volném prodeji
obchodník "s chudobou" a nevzniklo by tak
Kraslicím místo konfliktů.
Nesporné je, že tento areál je využíván ve
prospěch kraslické veřejnosti, jídelna i
tělocvična by Kraslicím určitě chyběla.
Zastupitelé odkoupení schválili se záměrem
využít tuto budovu pro potřebu vyššího
stupně sociální péče a zejména pro vznik
malometrážních bytů. Osobně vidím ten
projekt jako příležitost pro rozvoj města,
které se bez nabídky bytů s přijatelným
nájemným neobejde. Mladým, kterým je
dnes patnáct let, bude za pět let dvacet a
pokud jim nenabídneme minimálně
perspektivu bydlení, tak z Kraslic odejdou.
Když dokážeme najít v možnostech této
nemovitosti i prostor pro naše starší
občany, bude to potvrzení, že máme
veřejný zájem Kraslic na prvním místě.
Nebude to v současné finanční situaci
jednoduché a bude to vyžadovat plné
nasazení odpovědných činitelů města.
Otakar Mika - zastupitel
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Z jednání
orgánů města
Zasedání zastupitelstva města proběhlo 06.05.2021 a
projednávány byly mimo jiné tyto záležitosti:
 prodeje majetku, resp. pozemků města
 zastupitelstvo neschválilo záměr zpracování studie revitalizace
náměstí T. G. Masaryka
 schválení zpracování cenové nabídky na akci „Rekonstrukce
fasády a výměna oken na budově čp. 2“
 v rámci projednávání věcného záměru rozvoje vzdělávání v
Kraslicích byl schválen záměr úpravy stávající projektové
dokumentace dostavby ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 tak, aby
projekt respektoval objektivní potřeby školy a byl využitelný v
nejvyšší míře při žádosti o dotaci na dostavbu školy
 odsouhlasení podání žádosti o odkoupení budovy čp. 1843
(bývalý internát) s tím, že město Kraslice nabídne
Karlovarskému kraji 10 % z kupní ceny stanovené znaleckým
posudkem a zaváže se předmětnou nemovitost rekonstruovat,
a to do výše rozdílu znalecké a pořizovací ceny během 5 let.
Město Kraslice bude předmětnou nemovitost využívat ve
veřejném zájmu jako byty a stacionář pro seniory.
 schválení poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města ve
výši 25 tis. Kč spolku DROSERA z. s. na pořízení automobilu pro
záchrannou stanici
 schválení aktualizovaného plánu na financování investičních
akcí v roce 2021 čerpáním úvěru KB, a to u akcí „Kraslice—
rozšíření kanalizace IV. etapa“, „Regenerace veřejného
prostranství na sídlišti Sever, Kraslice“, „Víceúčelové hřiště se
zázemím v ul. Rybná, Kraslice“, „Vybudování zázemí sociálních
služeb města Kraslice“ a „Stavební úpravy objektu na bydlení –
Pod Nádražím čp. 632“
 projednání rozpočtových opatření
 projednání žádostí o veřejnou podporu doručených v rámci
zveřejněného Programu veřejné podpory pro rok 2021
 vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku z pobytu
Schůze rady města proběhla dne 12.05.2021 a radní řešili kromě
jiného tyto záležitosti:
 zveřejnění záměrů pronájmů a prodejů majetku města
 pronájmy pozemků a bytů
 na základě protokolu o otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace—sociální zařízení ZŠ
Dukelská Kraslice“ rozhodla rada o výběru nejvhodnější
nabídky, kterou byla nabídka společnosti MIDARE.FL s. r. o. s
nabídkovou cenou 1,004 mil. Kč bez DPH
 schválení výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace na
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Vybudování zázemí
sociálních služeb města Kraslice“ a jmenování komise pro
otevírání obálek
 rozbory hospodaření příspěvkových organizací zřízených
městem Kraslice za rok 2020
 rozpočtová opatření
 vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky ZŠ Kraslice, Opletalova 1121 a jmenování
konkursní komise
 schválení zřízení přípravné třídy při ZŠ Kraslice, Opletalova 1121
 projednání žádostí o veřejnou podporu z rozpočtu města
doručených v rámci vyhlášeného programu veřejné podpory
pro rok 2021
 projednání zápisu z jednání Komise sociální a zdravotní Rady
města Kraslice
 souhlas se zapojením Základní školy Kraslice, Dukelská 1122 a
Základní školy Kraslice, Opletalova 1121 do projektu
Karlovarského kraje financovaného z operačního programu
potravinové a materiální pomoci „Obědy do škol v
Karlovarském kraji 2021/2022“
 schválení použití fondu investic TSMK na nákup čelního
nakladače, na zbourání a výstavbu nových autobusových
zastávek (ČSA, Kpt. Jaroše 2x, Wolkerova ul.) a výstavbu
chodníku v ul. Kpt. Jaroše
red
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Římskokatolická
farnost

aby se ukázalo, kdo je zákonným služebníkem Božího
stánku! Hranice ze dříví, na kterém spočinul syn Izák,
který měl být obětí – a zde otec Abrahám a Otec
nebeský. Jak veliký je Bůh Otec, který oběť Syna
přijímá! Kříž je SLÁVOU apoštolů, KORUNOU
mučedníků, POSVĚCENÍM všech svatých. Na tohle
Akce ve farnosti:
Pokud můžete, přijďte. Vyberte se některou bychom měli každý odpovědět, CO pro nás znamená
z bohoslužeb. Dávejte na sebe pozor a chraňte se! kříž a jaký je náš vztah k tomuto znamení spásy. A bylo
by jistě chvályhodné, abychom kříž, který máme ve
Scházíme se v rámci povolených počtů. Budete vítáni!
Po dobu mé nemoci a po dobu nebezpečí Covidu 19 se svém bytě, domově, oprášili a případně ozdobili.
konají mše sv. pouze v 9:30 v Kraslicích a v 11:00 Úvaha
v Jindřichovicích. Jde o nouzový stav. Vše pomine!
Je 6. dubna, poslouchám ČR2. Zaznívá OTÁZKA: které
momenty byly pro lidstvo nejdůležitější? Zaslechl jsem:
Doufáme, že bude líp.
byl to moment, kdy se rozsvítila první žárovka. Poté:
S pomocí Boží!
Tento úvod používám podruhé! Tentokráte z úplně kdy lidé poprvé vzlétli do vesmíru atd. MARNĚ jsem
JINÉHO důvodu! Byl jsem před časem šokován obrázky, čekal na sdělení, že jím bylo Vzkříšení Ježíše Krista. Pod
a Bohu díky i osobními zážitky, některých účastníků ze dojmem všeho toho, co jsem prožil kolem covidu, jsem
zájezdu Spolku Němců a přátel německé kultury si řekl: Co mi při mém setkání s Pánem pomůže
Kraslice. Jde o zážitek, přímo „děsivý“! Přijít do domu rozsvícená žárovka? Nebo někdo, kdo byl ve vesmíru?
Božího a vidět v kostelních lavicích „sádrové figury Prosím: nejsem vůbec proti vynálezům, ať jsou to
modlících se věřících“! To musel být šok nejen pro v poslední době mobily, kterými se v době zákazu
věřící, ale i pro nevěřící! Figury mají nahradit živé lidi! vycházet mimo dům, mimo okres, mimo svou zem, tak
Tento kostel skutečně existuje! Najdeme ho v obci úžasně dokážeme spojit; tak jako vy, čekám na
jménem Luková u Manětína a je zasvěcen sv. Jiří. Jsem očkování, na léky, které naši geniální vědci objeví apod.
fotbalový fanda. Pro mne byl šok, když jsem viděl na Ale my křesťané nejsme „odkázáni“ pouze na tento
stadiónech v místech, kde jindy seděli živí fandové, pozemský a dočasný život. Právě v doznívání
plastové desky s jejich obličeji! TAKŽE: SVĚT velikonoční radosti, kdy se Ježíš ukázal „za odměnu“
BUDOUCNOSTI? Bůh chraň! Dobrý Bůh, náš Otec, který svým věrným, kteří v něj věřili, ačkoliv viděli sice
má pro nás připravený věčný DOMOV, náš bratr Syn krásného, ale přeci JEN člověka, kdy věřili, že je Božím
Boží, který se pro naši záchranu obětoval i vlastní smrtí Synem, což vidět nemohli! Tuto VÍRU, a pouze tuto,
a který je CESTOU do tohoto domova – jde před námi; víru očekává Pán i od nás! Z toho všeho plyne poučení:
sám to řekl: Jsem s vámi až do skonání věků!; Duch Používejme všechny dobré vynálezy naší doby,
svatý, náš přítel, který nám chce pomoci na této cestě děkujme vynálezcům; Bohu, který jim dal poznání i
v tomto novém roce 2021; když zabloudíme či šikovnost. Ale nezapomínejme na pozvání boží. Náš
zakopneme, když přiznáme své hříchy a dokážeme jich Bůh z nás nechce mít pouze své služebníky, ale nazývá
litovat, pak zažijeme zázrak ODPUŠTĚNÍ a zničení všeho nás svými přáteli. A pozvání od přátel se neodmítá!
zlého a šanci na NOVÝ začátek. TOTO je reálná Z toho je patrné, jak jsme bohatí; kéž bychom toto vše
budoucnost pro živé, ne pro nějaké figury! Jde také o dokázali předat někomu kolem nás! Láska je
osobní zodpovědnost a čisté svědomí každého z nás. vynalézavá! Tak s chutí do toho!
S touto „výbavou“ můžeme klidně vystartovat do
nového roku – i když budeme pravděpodobně ohroženi
virovým nepřítelem.
Jakým směrem se ubírají mé úvahy a možná i úvahy
mnohých z vás? Všichni se podvědomě bojíme nákazy
nebezpečným covidem, V minulých desetiletích nás
ohrožoval jiný „virus“: ateizmus! Život BEZ BOHA se stal
skutečností díky masivní komunistické výchově. Po
listopadu v r. 1989 se naplno ukázaly plody této
výchovy. Všichni jistě známe zákon akce a reakce. Na
každý podnět lze zareagovat. Toto se týká i ohrožení
lidského života s následnou smrti našich blízkých. Není
jednoduché se smířit s odchodem milovaného člověka.
Jako kněz nebo člověk věřící jsem očekával zvýšený
zájem o nabídku boží, která se nabízí v osobě Ježíše
Krista, jeho smrti a jeho zmrtvýchvstání. Námitka:
kdyby něco bylo po smrti, pak by se jistě někdo z říše
zemřelých mezi námi ukázal. A co sám Ježíš, který se
z této říše vrátil a ukázal se mnohým, dokonce více než
pěti stům lidí najednou? Totéž se týká i daru
uzdravování Ježíše, který zažili za jeho života mnozí
s nejrůznějšími nemocemi! Takže i ve chvíli nemoci a
ohrožení života se lze obrátit o pomoc k tomuto Ježíši.
Je smutné, že tyto boží nabídky zůstávají nevyužité. To
nás nesmí nechat lhostejnými. Prosme Ducha sv. o dar
poznání, KDY a KDE bychom mohli vydat svědectví o
své víře a důvěře v pomoc Boží!
Co vše se nám nabízí kolem Ježíšova KŘÍŽE, který má
svou reálnou podobu v současné době, kdy jsme
ohroženi pandemií, smrtí-odchodem známých na druhý
břeh? Náročná služba všech složek, které jsou spojeny
se starostí o nakažené nejen starší generace, protože
ohroženy jsou daleko mladší ročníky. Nést svůj kříž,
pomáhat nést kříž jiným – to vůbec není lehké.
Použijme k naší úvaze myšlenky svatého opata
Teodora. Dle něho je kříž vzácným DAREM. Má v sobě
jinou krásu, než strom v ráji, který se stal důvodem
neštěstí (plod-jablko- lidstvu přinesl smrt). Naproti
tomu kříž lidstvu daroval plod-Ježíše- jako zdroj
věčného života. Kříž plodí život a ne smrt, dává světlo a
ne tmu, uvádí do ráje a nevyhání z něho. Jako král
vystoupil na válečný vůz – na kříž! Potřel vládce smrti
ďábla a vysvobodil lidi z jeho otroctví. Sv. Pavel říká: Ať
je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným, než
křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mne
ukřižován svět a já světu. Moudrost kříže usvědčila
všechnu nabubřelost světské moudrosti a domýšlivou
pýchu ze lži. Jaká jsou podobenství či obrazy kříže?
ARCHA Noemova: dřevo této lodi zachránilo
spravedlivé i zvířata. Mojžíšova HŮL: promění vodu
v krev, dotekem rozdělí moře (záchrana vyvoleného
národa, který projde suchou nohou), aby se jiným
dotekem toto moře vrátilo zpět a přineslo záhubu
všech nepřátel. Áronova HŮL: v jediném dni vyrašila,

Z velikonočního kázání biskupa Melitona ze
Sard

Proroci předpověděli mnoho o velikonočním tajemství.
Tímto tajemstvím je Ježíš. Přišel z nebe na zem kvůli
trpícímu člověku. Toho si oblékl v panenském lůně.
Skrze tělo podrobené utrpení na sebe vzal utrpení
trpícího člověka a zničil tělesná utrpení. A duchem,
který nemohl zemřít, usmrtil vražednou smrt.
Byl přiveden jako beránek a zabit jako ovce. Vysvobodil
nás z poddanství světa jako z Egypta a zachránil nás
z ďábelského otroctví jako z ruky faraónovy. Pečetí
vlastního Ducha označil naše duše a pečetí své krve
údy našeho těla. Kristus je ten, který zahanbil smrt a
ďábla zanechal v nářku jako Mojžíš faraona. On je ten,
který zasadil ránu nepravosti a nespravedlnost
odsoudil k neplodnosti tak jako Mojžíš Egypt.
Kristus je ten, který nás vyrval z otroctví ke svobodě,
z temnoty ke světlu, ze smrti k životu, z tyranie
k věčnému království. Učinil z nás nové kněžstvo a lid
vyvolený navěky. Kristus je velikonoční Beránek naší
spásy. Kristus je ten, který v mnoha mnoho vytrpěl:
v Ábelovi byl zavražděn, v Izákovi mu byly svázány
nohy, v Jakubovi musel pobývat v cizině, v Josefovi byl
prodán, v Mojžíšovi jako dítě odložen, v beránkovi
zabit, v Davidovi pronásledován, v prorocích zneuctěn.
Kristus je ten, který byl vybrán ze stáda a vlečen na
porážku, který byl večer obětován a v noci pohřben;
ten, kterému nebyly na dřevě kříže zlámány kosti, a
pod zemí se nerozpadl v prach; ten, který vstal
z mrtvých a vzkřísil člověka z nejhlubšího hrobu a
vystoupil do výšin nebes.
Malá poznámka ke krásnému kázání, které jste jistě i vy
ocenili. Co pro nás má cenu, je označeno znaménkem
PLUS +. Co rádi nemáme je – (minus). Pokud se vrátíte
ke kázání a pohlédnete na vše, co na sebe vzal Ježíš,
pak je to skoro vždy ztráta, kterou rád obětoval,
abychom my mohli obdržet zisk! Co ještě měl Ježíš
obětovat, aby to všichni ocenili?
Na Velký pátek padla rekordní výhra ve Sportce, pokud
se dobře pamatuji, ve výši 57,5 mil. Kč! Na Bílou sobotu
jsem zažil daleko větší výhru: směl jsem být s vámi
alespoň na evangelium v kraslickém kostele a směl
jsem vám říci pár slov. Bylo to pro mne (a jak jsem se
poté dozvěděl i pro vás) VELKÝM radostným
překvapením a jak řekla Anička Marešová: přímo
velikonoční zážitek! Děkuji Pánu Bohu, děkuji vám
všem (zapomněl jsem vám během promluvy poděkovat
za vaše modlitby), děkuji P. Pavlovi i bratru Josefovi za
zástup, který obětavě plní. A radost, že tam byl i „náš
Jozífek“ Mons. Žák. Pokud jste nebyli na Vzkříšení
anebo jste dobře neslyšeli (hlas ještě nemám tak silný),
dovoluji si nyní myšlenky z promluvy předat touto
cestou. V televizi NOE jsem zaslechl něco, co by nám
mohlo postačit pro rozjímání ve velikonoční době: úžas

a zděšení! Úžas, že se Bůh v Ježíši stal člověkem a
zděšení z toho, co jsme my s ním provedli. Zděšení nad
jeho smrtí a úžas nad zmrtvýchvstáním. Zděšení ze
skutečnosti, že budeme jednou umírat, úžas nad
posmrtným setkáním s dobrým Ježíšem v osobním
setkání. On byl i prorok. Řekl: Tomuto pokolení nebude
dáno jiné znamení, než znamení Jonášovo. Tak jako
Jonáš byl 3 dny a 3 noci v břiše velké ryby, tak bude Syn
člověka 3 dny a 3 noci v útrobách země. Pro některé to
není pravda. V. pátek (1.den); B. sobota (2.den);
neděle (3.den). Noci jsou jen dvě: z pátku na sobotu a
ze soboty na neděli. Ale tak to není! Při skonání
Ježíšově nastala tma po celé zemi (1.noc, která chybí
s součtu tří nocí!); vše je tedy OK! Dále jsem připomněl
VTIP: indiáni šli k šamanovi s otázkou: Bude letos krutá
zima? Bude, sbírejte roští! Za 14 dní se znovu ptají
stejně: Bude krutá zima? Bude, jen sbírejte dále. Za
dalších 14 dní se potřetí odehrává vše stejně. Šamanovi
to nedalo, zajel do města, aby se na meteorologické
stanici zeptal: Bude letos krutá zima? Odpověď: Bude!
Indiáni již měsíc a půl sbírají roští, aby v zimě nezmrzli!
Nato jsem řekl: To my máme našeho Pána Ježíše! Ten
jako prorok předpověděl, že bude trpět, vydán židům,
zabit, ale že třetího dne vstane z mrtvých. Syn boží toto
prožil, jak řekl! Nebojte se! Já jsem s vámi až do
skonání věků. Za vás jsem zemřel i z mrtvých vstal. U
mého Otce je mnoho příbytků.
Po loňském hesle: „Nebojte se!“ zní letošní heslo takto:
„I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v
Hospodinu, svém spasiteli“ (srov. Hab 3, 17n). Toto
motto pro plzeňskou diecézi biskup Tomáš Holub
vybral ze starozákonní knihy proroka Habakuka. Není
snad toto prorocké slovo příhodné pro naši situaci? Ne
pole, ale zavřené továrny, podniky, hotely a restaurace,
stadiony, školy, kadeřnictví atd. nevydávají hodnoty,
které nutně potřebují ke své existenci. Reakce může
být dvojí: být nespokojený, nadávat. Nebo hledat
náhradní řešení a hlavně děkovat, že jsem nepodlehl
následkům pandemie, děkovat za zdraví či uzdravení
své či svých milých, svých zaměstnanců či
spolupracovníků; děkovat i Bohu, který nás touto
cestou zkouší, ale neopouští! Pomněme: naši předkové
museli přežít, ať už to byla 1. či 2. světová válka, různé
mory, zemětřesení, následky úniku radioaktivity
z Černobylu, Japonska. Vždy je čas pro modlitbu! Dík za
ni!
mpf
Co bych mohla vzkázat zemědělcům … a je to ještě
možné?
Buďte vegetariáni, dostanete jiný náhled na svět.
Buďte pravými lidmi a milujte bližního svého a
nezáviďte jiným; zbavíte se svého otroctví. Podívejte se
sebekriticky do zrcadla a pohleďte do své duše. Pakliže
spatříte … ano uzříte to … Pospíchejte do chlívka a
otevřete dvířka. Prasátka radostně zakvičí a utečou do
lesa, kde zdivočí. Vy se přeradostně nadechnete
čerstvého vzduchu a zavlažte zeleninku na zahrádce.
Odvažte pejska ze řetězu, on vás bude láskyplně
olizovat. Vezměte tenisák a hrajte si s ním. Osvoboďte
králíky, oni poskočí na travičku, kde se budou vesele
sytit. Neházejte brambory po kočičkách, když se
mrouskají, vám též nikdo nehází cizí předměty do
ložnice. Neodvádějte dobytek na jatka, i on má radost
ze života. Běžte do své třešňové aleje, obejměte
všechny stromky a požehnejte jim. Nemyslete na to,
kolik vám úroda hodí. Vciťte se do přirozeného
koloběhu roku a pomyslete: tak je to správné.
Uvědomte si krásu propukajícího jara … Nastartujte
traktor a jeďte do města ho prodat. Utržené penízky
vyměňte za koně. Zapřáhněte ty odvěké přátele lidí,
znovu vytvořte dávné meze. Oddělte pole od sebe tak,
jak po staletí byla vám obživou. Pravidelně choďte do
těch míst. Matka příroda vás obdaří laskavým
pohledem na své malé ptačí tvory. Až přijde hodně
vody, vaše políčka vše zachytí a vaše chaloupky
nebudou
vytopeny.
Naučte
se
skromnosti.
Nepřistupujte ke svému životnímu okolí tak jako ke
kravičkám. Není nevyčerpatelné. Nejezděte do města
protestovat se sobeckým úmyslem. Vysypat hnůj před
ministerstvem není nejvhodnější způsob boje.
Pamatujte, že bakterie mohou zapříčinit morovou
epidemii. Mlíčkem na schodech neplýtvejte, raději jej
věnujte potřebným dětem ve školách. Nad svým
osudem nenaříkejte a chvalte Hospodina, že máte
zdraví. Navštěvujte Nedělní mši a modlete se. Bůh je
nanejvýš milosrdný, všechápající a vyslyší vás …
Nebuďte kritičtí k lidem z města, jsou nemocní z emisí.
Vždy je přivítejte chlebem a solí. Ukažte jim krásu
venkovského klidu. Nesledujte televizi do pozdní noci.
Ranní jitřenka vám pak přijde příliš časná. A tak
zemědělče: buď sedlákem.
JV
Bůh a jeho láska je mocnější než veškeré zlo – ať už
jsme věřící nebo ateisté, aspoň v myšlenkách prožijme
spolu svátek jarního znovuzrození.
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Ze života křesťanů
„Já vás nikdy nezklamu“, (Ježíš)
Od našeho početí prožíváme na své duši
mnoho citových vlivů, které se úměrně
k našemu věku a životním okolnostem stále
mění. V dubnovém zpravodaji mě hluboce
ovlivnila část příspěvku z „Římskokatolické
farnosti“, z kterého mi zněla a stále zní
v srdci dvě slova. Věrnost a Naděje. Tato
dvě slova nechť zůstávají živě v nás i
v letních měsících, v době prázdnin,
dovolených, táborů, pestrých festivalů, atd.
Za skupinku KS František Hanzlíček

Napsali jste
Jít za svým cílem
Klub Aktiv v Kraslicích,
nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež do šestadvaceti let
provozované organizací Člověk
v tísni, nabízí zájemcům
vzdělávací aktivity a pestrou
škálu volnočasových aktivit. Svým klientům
pomáhá jít za svým cílem, o čemž svědčí
například i příběh Petry. Mladá dívka z
početné romské rodiny, kde rodiče své děti
vedou k tomu, aby z nich vyrostli slušní a
pracovití lidé, kteří ve svém životě něco
dokáží, se přišla do klubu podívat v době,
kdy ještě navštěvovala základní školu.
„Nedlouho poté, co jsem ji seznámila s
náplní klubu, se stala klientkou našeho
zařízení. Petra úspěšně dokončila základní
školu a v současné době je v prvním
ročníku učebního oboru Cukrář na SŠ
Živnostenské Sokolov. Do školy jezdí
pravidelně do nedalekého města, praxi
vykonává v místě svého bydliště. Má svůj
sen – jednou by ráda měla svou vlastní
cukrárnu,“ přibližuje pracovnice Člověka v
tísni Anna Křehká.
Protože Petra plní vzorně všechny školní
povinnosti, nízkoprahové zařízení jí nabídlo
možnost
čerpání
retrostipendia,
vypláceného s podporou Nadace Albatros.
„I v dnešní obtížné době se Petra
pravidelně účastní distanční výuky a snaží
se plnit zadané školní povinnosti. Je pro ni
velmi těžké zvládat a učit se novou látku
online. Hodně jí chybí přímý kontakt s
učitelem a to, že za ním může v případě
potřeby zajít a požádat ho o pomoc.
Bohužel ani my se s klienty nemůžeme
nyní osobně vidět, a tak spolupracujeme
online. V případě potřeby jim domlouváme
spolupráci, doučování s dobrovolníkem. I
přes všechny tyto překážky se Petře
podařilo stipendium získat, což je pro ni
velká motivace ke studiu a k úspěšnému
dokončení učebního oboru. Jejím cílem je
získání
výučního listu. Dělá pro to vše, co je v
jejích silách, a my jí držíme palce,“ dodává
Anna Křehká.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež ve věku 15-26 let je financována
z prostředků Karlovarského kraje a města
Kraslice
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Gratulace

Dne 23.5.2021 se dožívá významného životního jubilea 90-ti let náš člen,
pan Rudolf Kolín.
Členem ČRS je od roku 1946, ve svém věku je stále aktivní v
hospodářském sboru MO. Je držitelem svazových vyznamenání všech
stupňů, včetně medaile "Za mimořádné zásluhy o rozvoj Českého
rybářského svazu". MO ČRS Kraslice si tímto pokládá za čest poděkovat
za dosavadní práci v ČRS a popřát ještě mnoho dalších spokojených let
jak v osobním , tak v rybářském životě.
Děkujeme , Petrův zdar, V. Fojtík, hospodář MO
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PČR informuje
Motorkářská sezóna začíná
S příchodem hezkého počasí bude přibývat
na našich silnicích i motorkářů. Je potřeba
tedy dbát zvýšené pozornosti a více
sledovat situaci okolo sebe. Říká se, že
cyklisté a chodci jsou nejohroženější
účastníci silničního provozu. Do této
kategorie spadají i motocyklisté. V případě
dopravních nehod těchto tří účastníků
silničního provozu mívají ve většině případů
vážné a v některých případech i tragické
následky.
Drazí motorkáři, počítejte s tím, že v této
době jsou vozovky ještě studené a v ranních
hodinách Vás mohou zaskočit ještě ranní
mrazíky. Většina řidičů si na Vaší přítomnost
na silnicích, musí po zimě zase zvyknout,
proto buďte zvláště obezřetní. Někteří řidiči
mohou být také roztržití a zapříčiněno to
může být jarní únavou. Dbejte na to, aby
Vaše první kilometry byly v klidném tempu.
Nechrání
Vás
žádná
karoserie
či
bezpečnostní pás, ale pouze prvky pasivní
bezpečnosti, které maté na sobě. Na
každou
vyjížďku,
včetně
té
testovací, použijte oblečení určené na
motocykl, kvalitní pevnou obuv, rukavice,

Bezpečnost na 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

chrániče kloubů a páteře. Samozřejmostí je
také
nasazená a řádně připevněná
ochranná přilba. Při nákupu ochranných
prvků a oblečení vybírejte ty s reflexními
prvky, neboť vidět a být viděn je základní
bezpečnostní pravidlo pro účastníky
silničního provozu.
Před každou jízdou je potřeba motocykl
zkontrolovat, tak jako kontrolujeme svá
vozidla. Zkontrolujte upevnění kol včetně
tlaku v pneumatikách, napnutí řetězu, dále
těsnost motoru a tlumičů, zásadní je také
funkčnost brzd a osvětlení. Samozřejmostí
je také mít s sebou povinnou výbavu.
Několik preventivních rad:
- Při jízdě buďte neustále ve střehu.
- Předvídejte.
- Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle
sebe.
- Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT
VIDĚN.
- Dávejte dostatečně dopředu
najevo své úmysly.
- Buďte vždy připraveni brzdit.
- I brzdění je umění – zvláště za
mokra pozor na vodorovné
dopravní značení, zejména na
přechody
pro
chodce.
Nedělejte na nich žádné
manévry jako je brzdění,
prudké změny směru, velký
náklon, snadno můžete uvést

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

svůj motocykl do smyku.
- Vždy si nechávejte odstup od ostatních
účastníků silničního provozu.
- Dávejte pozor na nečekané překážky, které
Vás mohou na vozovce potkat (např. olej,
nafta či výmol).
Buďte ohleduplní.
Přejeme Vám v nové sezóně, abyste se vždy
v pořádku vrátili zpět domů.
nprap. Mgr. Soňa Podlahová
Oddělení tisku a prevence Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje

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 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.
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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informace dTestu
dTest: Na co si musíte v současnosti dávat pozor při
cestách do zahraničí
Ačkoliv je naše země dosud sevřená protiepidemickými
opatřeními, stále více Češek a Čechů vyráží za hranice. Mnozí
z nich tak ovšem nečiní z důvodu podnikání a pracovních či
služebních cest, nýbrž aby si užili dovolenou. Mezi oblíbené
destinace v současné době patří zejména Egypt, Kanárské ostrovy
či Jižní Amerika. Cestovatele neodradí ani povinnost podstoupit
několika PCR testů, popřípadě karanténu. To však nejsou jediné
nástrahy, s nimiž se musejí vyrovnat.
Možnost strávit loňskou dovolenou v zahraničí byla značně
omezená. Již v březnu 2020 došlo k předčasnému ukončení
lyžařské sezóny. Pandemie ovšem zkomplikovala i letní cestování.
Poté, co v typických alpských destinacích – Itálii, Rakousku či
Francii došlo ke zrušení další zimní sezóny, se cestovatelé začali
upínat k turistickým alternativám. V hledáčku se tak ocitl ostrov
v Indickém oceánu Zanzibar, jenže v březnu 2021 byl přidán na seznam zemí,
kam je zakázáno cestovat. A tak se čeští turisté zaměřili třeba na Kanárské
ostrovy nebo Egypt.
Ani tyto alternativy se neobejdou bez všudypřítomných protiepidemických
opatření, avšak ochota dovolenkářů podstoupit útrapy s nimi spojené oproti
loňsku značně vzrostla. A stejný trend lze očekávat i v nadcházející letní sezóně.
Pokud se podíváme na letové řády, aktuálně odlétá v některé dny hned několik
letadel do Egypta. Mnoho letů je již zcela vyprodáno. Co všechno vás čeká
v případě tolik očekávaného vycestování do zahraničí?
Vyznat se v zavedených opatřeních není jednoduché. „Nejenže se pravidla
pohybu osob za našimi hranicemi neustále mění, ale situaci na přehlednosti
nepřidá ani jejich různé umísťování. Informací je všude mnoho, ovšem ne
všechny jsou ty správné a především aktuální,“ vysvětluje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Nejspolehlivějšími zdroji bývají webové stránky ministerstev – a to vnitra,
zahraničních věcí a především také zdravotnictví, které informacím o koronaviru
vyhradilo speciální podsekci na webové adrese koronavirus.mzcr.cz. Tento
odkaz nejen sjednocuje veškerá sdělení k právě probíhajícímu očkování, ale také
uvádí telefonické spojení na informační „koronavirou“ linku. Té je vyčleněno
číslo 1221, k dispozici je každý den od osmi do 19 hodin a po příslušné volbě
z nabídky hlasového automatu se na ní volajícím věnují proškolení operátoři.
Informace o cestách do zahraničí poskytuje linka s číslem +420 226 201 221.
Ideální je, pokud zvolíte možnost spojení s operátorem. Někdy je vhodné se
zeptat přímo někoho, kdo se ve vámi vytoužené destinaci nachází. Na sociálních
sítích lze nalézt několik cestovatelských skupin. Nicméně rady ostatních
cestovatelů si vždy prověřte na webových stránkách zmíněných ministerstev
nebo informačních linkách.
„Zjednodušeně se dá říct, že pravidla týkající se vycestování naleznete
především na stránkách ministerstva zahraničních věcí, a naopak náležitosti
související s návratem do vlasti na webu ministerstva zdravotnictví,“ uvádí
Eduarda Hekšová. A dodává: „Na obou informačních místech však objevíte
důrazné upozornění, že se v současné době cesty do zahraničí doporučují pouze
v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky.“
Před cestou se seznamte i s takzvaným Semaforem, který představuje míru
rizika nákazy na území jednotlivých států pomocí barevného rozlišení. Jedná se o
zelené (nízké riziko), oranžové (střední riziko), červené (vysoké riziko) a tmavě
červené země (velmi vysoké riziko nákazy nemocí covid-19). Kromě těchto čtyř
barevných provedení se můžete setkat ještě s jednou kategorií států, a to
s extrémně vysokým rizikem nákazy. Tyto země barvu přidělenou nemají a není
možné do nich cestovat.
A ještě rada na závěr – užívání si volných chvil a pobyt v neznámém prostředí s
sebou vždy přináší jistá rizika. Vyvrtnutý kotník či návštěva zloděje se vám sice
nemusí vyhnout ani v tuzemsku, rozdíl mezi nastalými situacemi však spočívá ve
finanční stránce. Pro cesty do zahraničí je tak více než vhodné uzavřít si cestovní
pojištění, jehož stěžejní složkou je pojištění léčebných výloh.
Častým dotazem zájemců o turistiku je v současné době otázka, zda se cestovní
pojištění vztahuje i na onemocnění koronavirem. „Pojišťoven, které by náklady
na léčbu nemoci covid-19 uhradily, stále přibývá. U mnohých z nich můžete v
pojistných podmínkách nalézt formulaci, že pokud koronavirem onemocníte v
bezpečné destinaci, náklady na léčebné výdaje, hospitalizaci či asistenční služby
budou z pojištění uhrazeny. Důležité tak je důkladně se seznámit s pojistnými
podmínkami,“ uzavírá Eduarda Hekšová.
Lucie Korbeliusová
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Slovo senátora
„Když jde o záchranu
lázeňství, tak všichni
táhnou za jeden KRAJ“
Nějakou dobu jsem se rozmýšlel,
jestli se mám ve svém příspěvku o
lázeňství rozepisovat o tom, jak
moc ho postihla koronavirová
krize, o kolik hostů a příjmů lázně
přišly a jaký to všechno bude mít
dopad na náš region. Pak jsem si
ale řekl, že se na problém
"skomírajícího" lázeňství podívám
z jiného úhlu. Nabízí se totiž
několik příležitostí, jak lázně podpořit, znovu nastartovat
jejich činnost a dokonce i výrazně transformovat. Jednou
z cest je zařazení léčebného lázeňství do připravovaného
Národního plánu obnovy, který má být podkladem pro
čerpání peněz z fondů Evropské unie. Česká republika z
nich získá 172 miliard korun a dále půjčky až do výše asi
405 miliard korun.
Dne 11. března 2021 jsem inicioval odeslání dopisů na
ministerstvo pro místní rozvoj, zdravotnictví, průmyslu a
obchodu, kde žádáme o zařazení léčebného lázeňství do
Národního plánu obnovy. Pod výzvu se podepsali
prezident Svazu léčebných lázní ČR Eduard Bláha,
předseda Sdružení lázeňských míst ČR Jan Kuchař,
ředitelka Institutu lázeňství a balneologie Kristýna
Matějů a hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.
Jsem moc rád, že svůj podpis připojili také všichni
senátoři a poslankyně za Karlovarský kraj. Mezi nimi
nechyběl ani poslanec Petr Třešňák, který také
dlouhodobě bojuje za povolení poskytování lázeňské
léčebně rehabilitační péče i samoplátcům a rozšíření
možnosti lázeňské léčby tak, aby mohla být poskytována
a hrazena širší skupině lidí, kteří prodělali onemocnění
Covid19.
A to je moc dobře, když se všichni bez ohledu na
politickou příslušnost dokážeme spojit a takzvaně
táhnout za jeden provaz, protože víme, že tím
pomůžeme našemu kraji. Není to ale pouze náš region,
kam chceme, aby podpora směřovala. Měla by být
určená pro všech 42 lázeňských míst v celé České
republice. Tuzemské lázeňství je velice významný
segment, ročně poskytne péči cca 400 tisícům klientů a
obsluhuje přes 20 tisíc zdravotních lůžek.
Tento svůj příspěvek píši v polovině dubna, tedy v době,
kdy bitva o stamiliony pro lázně ještě neskončila.
Prozatím nám dorazily pouze dvě odpovědi
z ministerstev. Jedna od ministryně pro místní rozvoj
Kláry Dostálové. Její odpověď byla vstřícná a apel na
zařazení lázeňství do Národního plánu obnovy vítala.
Přišla však také odpověď od dnes již bývalého ministra
zdravotnictví Jana Blatného. Ta už ale byla vstřícná
podstatně méně. V dopise mimo jiné zmínil, že se do
plánu už nedá moc zasahovat, že jsou prostředky
omezené a že jsou mimo jiné na nákup onkologických
přístrojů. Ale ani ty si u nás v kraji za tyto evropské
peníze nepořídíme. Náš Karlovarský kraj je totiž jediný z
celé ČR, který na onkologii a lineární urychlovač
evropskou dotaci nedostane. Bohužel.
Jak se ukazuje, je nezbytné o zájmy našeho kraje bojovat.
Ano, Karlovarský kraj pořád něco říká, ale pokud bude
mlčet, ničeho nedosáhne. A to platí i v případě záchrany
lázní, kdy musíme být co nejhlasitější, abychom byli
v Praze dobře slyšet!
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Květnové číslo vychází 18. května 2021 v nákladu 370 ks, zdarma.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Čarodějný den v 1.A
V naší škole 30.4. promovali čarodějové a
čarodějnice 1.A třídy. Splnili těžké zkoušky,
vyzkoušeli taneční pohyby na filipojakubskou
noc a venku provětrali svá košťata.
Mgr. Sokolová Iva

MŠ v Jindřichovicích v dubnu
Dne 12. dubna jsme se po dlouhé době setkali
v naší školce a s chutí jsme se pustili do
objevování jara. Jaro začali naši předškoláci
objevovat již během distanční výuky, kdy pilně
plnili úkoly z domova.
Největší pátrání probíhalo venku, kde děti
nacházely první jarní květiny, ze kterých jsme
si udělali živý herbář. Sledovali jsme návrat
ptáčků z teplých krajin a jejich hnízdění. U
rodinných domků jsme poznávali domácí
zvířata – slepice, kachny, psy a kočky.
J. Potočná

Jarní tradice v Jindřichovicích
K tradicím a zvykům školní družiny v
Jindřichovicích neodmyslitelně patří výroba
čarodějnice a průvod s ní k místní vatře na
prostranství u májky. Bohužel v této nelehké
době již druhým rokem není možno se této
kulturní akce zúčastnit. Abychom si tyto
tradice stále vštěpovali a připomínali,
čarodějnici jsme si vyrobili, společná práce
dopadla na výbornou. Společně jsme vyrobili
hlavu a klobouk, šikovná děvčata šila šaty,
chlapci vyrobili záplaty, ti nejmladší nazdobili
čarodějku korály. Zapojily se i děti z mateřské
školy, které přispěly hadem vyrobeným z
papírových ruliček. V rámci vycházky jsme
odnesli čarodějnici k vatře. Vyrobená májová
srdce jsme potom se stužkami naaranžovali na

májku, která bude vztyčena v předvečer
Filipojakubské noci bez účasti veřejnosti.
Pohled z oken školní družiny nám potom tuto
tradici bude stále připomínat a již se těšíme na
rok příští, kdy se společně s čarodějnicí
sejdeme u vatry všichni.
Kolektiv ZŠ Jindřichovice

Hudební hádanky
Žáci naší školy dostali pět fotografií, ze kterých
měli zkusit rozpoznat, o jakou píseň se
jedná. Zároveň mohli vytvořit hádanku pro své
spolužáky či paní učitelku. Nyní máte i vy
možnost zkusit rozpoznat písně nejen z
hádanek paní učitelky, které mají číslo v levém
horním roku, ale také z rébusů od žáků naší
školy. Hodně štěstí při rozluštění hudebních
záhad.
Mgr. M. Kyselová
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Karneval v Jindřichovicích
Poslední zimní měsíc probíhaly přípravy na
karneval v plném proudu. Bohužel situace
nám nedovolila karneval uskutečnit. Protože
jsme se na něj všichni moc těšili, vyrobili jsme
si masky, rekvizity, složili a naučili se básničky
charakteristické ke konkrétní masce, karneval
tedy proběhl později po znovuotevření škol.
Celé karnevalové odpoledne jsme si užili. V
krátkosti jsme se vrátili k tradicím a zvykům
masopustu, představili jsme se složenou básní
a potom jsme již v plném proudu soutěžili,
tančili, hodovali. Po třídě se hemžili motýlci a
víly, do rytmu hudby skákal medvěd s
medvědářem, kominíček a dalmatin také
nezaháleli. Smrtka nám ukázala svou kosterní
soustavu. Kovbojka s indiánkou na závěr
předvedly taneční vystoupení. M. Némethová

nad alternativami a zkusit jet třeba i vlakem.
- RECYKLOVAT - umíme to se žlutou, modrou i
zelenou popelnicí. V tom jsme evropská i
světová špička. Ale recyklovat je možné i jiné
věci než plast, papír a sklo.
- PŘEMÝŠLET - tento bod ekologického
desatera je ze všech nejzásadnější. Nemusíme
se rovnou vracet do jeskyně, abychom náš
vztah s přírodou zlepšili.
Mgr. L. Winkelhöferová

Den Země je každoroční celosvětová událost
organizovaná 22. dubna zaměřená na
propagaci a podporu ochrany životního
prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce
1970, v současnosti probíhá každoročně ve
více než 193 zemích světa. Země pod námi
trpí... Ačkoli to možná některým nepřijde,
každý z nás může svou troškou přispět ke
zlepšení životního prostředí. 9.B se pokusila
shrnout pár možností, s nimiž může začít
každý z nás sám u sebe a své domácnosti...
- NEPŘETÁPĚT - mít z domova saunu, to je
český zlozvyk. Každý stupeň navíc znamená 6
% energie navíc. Je prokázáno, že pro zdraví
ideální teplota je v obývacím pokoji do 20 °C, v
ložnici do 18 °C.
- VYČISTIT ENERGIE - přechod na energeticky
nezávislý zdroj aneb využití sluneční energie.
- UTÁHNOUT KOHOUTKY - protékání
splachovadla záchodu odplaví do odpadu 25
litrů vody za hodinu, kapající kohoutek 4 litry
za hodinu. To jsou desítky korun denně.
Instalatérské opravy se tedy vyplatí i finančně.
- ZAŘÍDIT KOMPOSTÉR - biologicky
rozložitelná složka tvoří většinu odpadu.
Zbytky potravin, zkažená zelenina i ovoce,
slupky od brambor či mrkve, to vše patří do
kompostérů či do hnědé popelnice.
- VYHNOUT SE KOLONÁM - pohybovat se
městskou džunglí vlastním vozem je
ekologický zločin. Veřejná doprava je výrazně
šetrnější a především při cestách přes centrum
v ranních špičkách i rychlejší.
- REDUKOVAT - není nutné odpírat si veškerá
potěšení, přestat konzumovat veškeré maso a
škrtnout všechny lety. Ale je fajn zamyslet se

Duben v MŠ
Začátkem dubna jsme ještě pracovali s dětmi z
IZS. Vyráběli jsme jarní výzdobu, vzdělávali se
v dopravní výchově. Hráli si na školní zahradě
a pomáhali uklízet zahradu po zimě. Některým
dětem z IZS se v naší školce tak líbilo, že už u
nás zůstaly nastálo. V polovině dubna se
konečně do školky vrátili naši předškoláci.
Pokračovali jsme v tématu dopravní výchova.

Hudební projekt v hodinách
anglického jazyka
V hodinách anglického
jazyka jsme zahájili
mezitřídní
anglický
projekt,
který
byl
započat na konci března
a to na základě
zaměření několika žáků
a žákyň, které si chtěli
zpestřit výuku Aj a nyní
v rámci projektu již spolupracuje 15 účastníků
z 6. – 8. tříd druhého stupně. V projektu každý
překládá trojjazyčně nebo dvojjazyčně text

Den Země

minimálně 5 až 40 písní z Aj a jiných jazyků do
češtiny. Žáci si sami vytvořili své logo projektu
a zatím prezentují prvních šest prací. Společně
se těšíme na vyhodnocení našeho projektu ke
konci května. Věříme, že hodnotit nás budou
ostatní žáci druhého stupně po vyvěšení
našich prací v prostorách školy a to
31.05.2021.
Bc. P. Vaněk

Procházka městem nám umožnila to, co jsme
se naučili teoreticky, vyzkoušet i prakticky.
Přecházení na světelné křižovatce jsme zvládli
na výbornou a dopravní značky nám nečinily
žádné problémy. Chodíme na procházky do
lesa a k potoku. Pomáháme naší planetě tím,
že sbíráme odpadky a
třídíme je. Učili jsme se o
slunci a jeho důležitosti a
planetách a o vesmíru. Ve
třídě jsme si postavili
sluneční soustavu a naučili
se názvy planet. Na konci
dubna jsme zase konečně
všichni spolu a užíváme si
společné chvíle.
Kolektiv MŠ

ŠD v dubnu
Na začátku měsíce do
školy a školní družiny
chodily jen děti z IZS. Ale
teď už mohou chodit i
ostatní děti. A tak, i když
musíme být rozdělení,
mohou si pohrát, chodit na
hřiště. Všichni se snažili
vyrobit si jarní výzdobu a
přivolat pěkné počasí.
Také jsme ve školní
družině
měli
„Týden
zdraví“. Povídali jsme si o
prevenci, hygieně, zdravé
výživě, virech, oblékání,
sportování, otužování, no
zkrátka o všem, co souvisí
se zdravím. Také o tom,
jak je zdravé sportovat,
chodili jsme na hřiště,
vycházky do přírody a hráli
si s kamarády. V oddělení
jsme
si
modelovali
zeleninu a ovoce, které
máme nejraději, kreslili si.
Kolektiv ŠD

