ZPRAVODAJ
města Kraslic
Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
pro začátek tohoto prázdninového
úvodníku se tak nějak samo nabízí začít
slovy klasika o tom, že „tento způsob
léta zdá se být poněkud nešťastným“.
Pan spisovatel Vančura i pan lázeňský
mistr Důra v podání nesmrtelného Pana
herce Rudolfa Hrušínského mi jistě
prominou, že použiji tuto již slavnou
hlášku z lyrického románu Rozmarné
léto. Ach, kde jsou ty časy poklidného
plynutí života a uspávající pohody? Při
tomto pomyšlení se do duše vkrádá
nostalgie po době, kdy svět byl ještě
normální – alespoň na první pohled.
Letošní léto je vskutku odlišné od těch,
kterým jsme jaksi samozřejmě přivykli
v posledních několika minutých letech.
Letošní léto je nejenže poznamenáno
přetrvávající pandemií, která stále
zasahuje a ovlivňuje naše životy a
(nejen) prázdninové plány, ale je také
kromobyčejně deštivé a chladné. Je
právě takové, jak ho prožívali románoví
hrdinové z plovárny na řece Orši poblíž
ospalého lázeňského městečka Krokovy
Vary. Tedy, až na tu pandemii.
Objektivně tedy na tom byl v tomto
smyslu pan Důra a jeho přátelé o něco
lépe než my dnes.
A tak nám nezbývá, než si to letošní léto
užít jak nejlépe to v rámci možností jen
jde a doufat, že to příští léto už zase
bude po všech stránkách alespoň o fous
lepší než to, které právě prožíváme.
Neboť tento způsob léta zdá se být
poněkud nešťastným.
S přáním pokud možno pohodového
léta a šťastných návratů
Roman Kotilínek, starosta města

SRPEN

Poslední
zvonění
Vzhledem k protiepidemickým
opatřením jsme letos opět ve
spolupráci se Sborem pro
občanské záležitosti uspořádali
Poslední zvonění na nádvoří
školy. Počasí nám
přálo, a tak se
celá akce, kterou
originálními
písněmi
doprovázel
improvizovaný
pěvecký sbor pod
vedením Mgr. M.
Kyselové,
povedla.
Po
předání
závěrečného
vysvědčení žákům
9.tříd přišli na
řadu předškoláci,
budoucí prvňáčci,
kteří byli oficiálně
na
prvňáčky
pasování
a
kterým deváťáci
předali
pomyslnou
štafetu.
Budoucím
prvňáčkům
přejeme hodně
úspěchů při školní
docházce
a
deváťákům
hodně
štěstí
v další etapě
jejich života.
Mgr.
Pavlína
Poledňáková

ročník 2021
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MKC Kraslice
Pohádkové léto
Letošní prázdniny jsme v Kraslicích zahájili
tradičně, a to Pohádkovým létem pro děti.
Karlovarské Divadlo z bedny si pro nás
přichystalo týden plný pohádek. Děti měly
možnost zhlédnout pohádky O pejskovi
Tondovi, O čarodějnici či O zlaté rybce,
která vám mohla splnit tři přání. Děti se
rovněž zapojily do divadla, zazpívaly si a
užily si s panem Pohodou a Soničkou plno
zábavy. Děkujeme za hojnou účast a na další
Pohádkové léto se budeme těšit opět příští
rok.
Bc. Claudie Růtová

Letní kino

občerstvením, u kterého si mohli
návštěvníci koupit popcorn, pivo či
Od 12. července probíhal na zahradě Domu grilovanou klobásu. Filmy byly určeny pro
kultury v Kraslicích v pořadí již 3. ročník děti i dospělé a zahrnovaly všechny žánry.
Děti si užily např. animované snímky
Křupaví mazlíčci, Psí veličenstvo či Mimi šéf.
Nejnavštěvovanějšími filmy se letos staly
české snímky, a to filmy Matky, Bábovky,
Šarlatán či Vyšehrad: Seryjál. Děkujeme
všem návštěvníkům a doufáme, že si filmy
užili a náležitě se odreagovali. Budeme se
na vás těšit zase příští rok.

literárních žánrů. Děti čekalo hravé čtení,
hry a doplňovačky, společné čtení pohádky
O drakovi, co měl rád brambory. Veřejným
čtení byla ukázka z knížky Daniely
Krolupperové Bubáček, kterého děti
nakreslily a obrázky budou vystavené celé
prázdniny v knihovně. Děti si také postavily
domeček z jednotlivých pohádek, básniček,
dobrodružných a fantastických knížek,
detektivek a encyklopedií. Odnášely si
příjemný zážitek a také to, že čtení je
opravdová zábava. Děkuji za spolupráci pí.
Hronové a pí. Krupkové a přeji hezký
prázdniny.
Marta Maštalířová

Knížka pro prvňáčka 2021

Literární odpoledne
v knihovně
letního kina. Diváci mohli po dobu celých 14
dní zhlédnout téměř 30 filmů, které se
promítaly na velkoplošné obrazovce,
zaručující dobrou kvalitu filmů i za denního
světla. Pro spokojenost diváků byly
k dispozici stany, pod které se mohli schovat
v případě deště. Zajištěn byl také stánek s

8. a 10. června navštívily děti ze školní
družiny 2. ZŠ Dukelská Městskou knihovnu
v Kraslicích. Prvňáčci se přišly něco
dozvědět o tom, jak je knihovna rozdělena a
celý program byl zaměřen na rozlišení

15. a 17. června proběhlo v prvních třídách
obou základních škol předávání knížek pro
prvňáčky. Děti dostaly z projektu Knížka pro
prvňáčka aneb Už jsem čtenář knížku První
školní výlet od spisovatelky paní M.
Fišarové, která tři roky nejde sehnat
v obchodní síti a je vytvořená pouze pro
končící
prvňáčky.
Zároveň
Městská
knihovna Kraslice věnovala každému
poukázku na roční registraci zdarma, aby si
děti mohly vyzkoušet, jaké to je, stát se
opravdovým čtenářem. Přeme krásné
zážitky u společného čtení a těšíme se na
Vás v knihovně.
Marta Maštalířová
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Napsali jste
NUTNOST
Jsou situace v lidském životě, kdy musíme
vyřešit obtížný problém, i když jsme ho sami
nezavinili. Stejně tak je tomu i v případě
města, které musí občas řešit problémy,
které mají příčinu v lidském selhání.
Vzpomene si někdo ještě, jak v roce 2000
(to to letí) vypadal hotel Ohře v Sokolově?
Místo, kde stojí, má pohnutou historii.
Stávala tam Židovská synagoga, kterou
nacisté 10. listopadu v roce 1938 vypálili.
V roce 1960 byl na pozemku bývalé
synagogy postaven hotel Ohře. Po
nepovedené privatizaci hotel chátral a
nakonec skončil za dřevěnou ohradou. A
v roce 2000 se sokolovská radnice rozhodla
hotel vykoupit za 5 milionů korun, hotel
kompletně zrekonstruovat a vybudovat zde
minimálně 50 bytů a prostory pro lékaře.
Celkový náklad byl cca 63 milionů korun.
Pokud by město nezasáhlo, patrně by hotel
Ohře nyní vypadal jako náš hotel Praha.
V podobné situaci, ovšem s mnohem menší

finanční silou než disponuje město Sokolov,
stojí nyní město Kraslice, které se také
rozhodlo, že přijme nutnost a nedopustí
trvalou existenci ruin v centru města. A aby
toho nebylo málo, muselo se město
rozhodnout, jak naloží s nabídkou
Karlovarského kraje, který městu nabídl
k odkoupení ubytovnu s jídelnou a
tělocvičnou.
Tak to máme nutnost rekonstrukce základní
školy v Dukelské ulici, tři ruiny na náměstí,
ubytovna s jídelnou a tělocvičnou a utržený
svah v ul. Na Stráni. Přidám ještě potřebnou
rekonstrukci kotelny a bazénu v základní
škole v Havlíčkově ulici.
Cekem to bude 400 až 500 milionů korun.
Připočtěme očekávanou inflaci a nárůst cen
stavebních materiálů. To je tvrdá kraslická
realita.
Bude nezbytně nutné rozhodnout o tom, co
přijde na řadu jako první, co počká, co bude
možné podepřít dotací a co budeme muset
zaplatit ze svého.
Obnova a rozvoj Kraslic bude vyžadovat
přijetí dlouhodobého plánu, který odhaduji
nejméně na dvě volební období, tedy
minimálně osm let.
Ovšem stejně jako v Sokolově bude nutné si
hlavně vyjasnit využití jednotlivých budov.
Lavírování mezi plánem na demolice a
plánem obnovy je ztrátou času.
Otakar Mika zastupitel

Informace pro
občany
Dny pěstounství
v Karlovarském kraji 20. –
26. 9. 2021
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
sociálních
věcí
ve
spolupráci
s organizacemi, které v Karlovarském kraji
uzavírají dohody o výkonu pěstounské
péče s pěstouny, a ve spolupráci
s městskými úřady, které se zabývají
náhradní rodinnou péčí, připravuje akci
v rámci kampaně „Staňte se pěstounem“,
a to Dny pěstounství v Karlovarském kraji
v termínu od 20. do 26. září 2021.
Městský úřad Kraslice, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, orgán sociálně-právní
ochrany dětí připravil pro zájemce o
výkon náhradní rodinné péče dvě akce a
to v:
Pondělí dne 20. září 2021 DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kdy v době od 8. 00
hodin do 11. 00 hodin a od 12. 00 hodin
do 16.00 hodin v kanceláři č. 110
zájemcům o náhradní rodinnou péči
poskytnou sociální pracovníci informace,
jak se stát pěstouny
Středa dne 22. září od 14.30 hodin do
16.00 hodin na Městském úřadu Kraslice
v obřadní síni se uskuteční beseda
sociálních
pracovníků
doprovázející
organizace Služby pro rodinu se zájemci
z řad veřejnosti o pěstounskou péči.
Tato sociální služba dlouhodobě působí a
doprovází
pěstouny
při
výkonu
pěstounské péče. Této besedě budou
přítomni i pěstouni, kteří rádi poskytnou
své zkušenosti z výkonu pěstounské péče.
Zveme všechny, kteří
mají zájem o výkon
pěstounské péče, a
také ty, kteří se chtějí
o této problematice
něco dozvědět, aby
neváhali
navštívit
v oba dny uvedené
akce, případně se
můžou
s
dotazy
obrátit
na
odbor
sociálních
věcí
a
zdravotnictví,
telefonní
čísla
352 370 437 a
352 370 438.
Zároveň jsou všichni
zváni na zábavné
odpoledne ve Světě
záchranářů
v Karlových Varech,
které se uskuteční
v neděli dne 26. 9.
2021. Areál Svět
záchranářů se nachází
za KV Arénou hned
vedle nové míčové
haly.
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Sovičková celoroční
soutěž
Ve 4. B probíhala celoroční soutěž o Soví
královnu nebo Sovího krále, ve které bylo
možné získat sovičky za aktivitu, vědomosti,
službu ve třídě nebo pěkné chování. Nejvíce
soviček (70) získala a Soví královnou roku
2020/2021 se stala Deninka Stellnerová. Na 2.
místě se umístili Terezka Kučerová a Denísek
Pakosta, 3. místo obhájil Tádík Kučera,
Natálka Vyletová, Tomášek Fojtík a Anetka
Koleňáková. Na 4. místě se umístila Sárinka
Fischer. Vyhlášeno bylo i 5. místo, protože
zisk 20 soviček je velmi pěkný a získali ho
Natálka Baráková, Olinka Ištoková, Kevin
Ferenc, Lukášek Laurinčík, Matýsek Minařík a
Domča Široký. Všichni byli odměněni
sovičkovou cenou. Přeji mým budoucím
páťákům, aby se jim v soutěži dařilo i příští
rok a těším se na dalšího krále nebo královnu.
Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Robotický kemp
v Perninku
„Mise tohoto kempu byla zlepšit naše
zkušenosti ve vytváření lepších programů a
inovačních projektů. Součástí kempu byly i
akce na téma teamwork. Pomocí počítačů
jsme zkonstruovali krásné roboty, pomohly
nám i chytré kostky, gyroskopy a kabely. Sice
někteří roboti vypadali jako rozbití, ale svoji
funkci splnili." Tento text vznikl v rámci jedné
z mnoha aktivit, kterých se děti v průběhu
týdenního kempu účastnily. Plně ale popisuje
obsah tohoto kempu. Kemp byl totiž zaměřen
na aktivity spojené s účastí ve First Lego
League - sestavování a programování robota,
který na herním stole plní předem stanovené
úkoly, obhajování designu robota, inovační
projekt a aktivity, které prozkoumají
kompaktnost týmu, nazvané teamwork.
Těžkému zápřahu na hlavu v rámci těchto
aktivit pak byly v kontrastu venkovní aktivity,
kde byly pro děti připraveny různé hry na
pohyb. Děti tak odjížděly z kempu unavené po
všech stránkách, ale jak vyplynulo z jejich
závěrečného zhodnocení i velmi šťastné, že se
kempu zúčastnily. Za naši školu se kempu
účastnili žáci, kteří navštěvující předmět
Logické hry. Již se těší na další kemp, který se
tentokrát snad bude konat v řádném termínu,
na podzim 2021.¨
Mgr. I. Kyselová

Pasování na školáky v MŠ
Před pasováním na školáčky a předáním
štafety budoucím prvňáčkům si připravili
deváťáci pro svoje nástupce takovou malou
zahradní párty. Budoucí školáčci museli splnit
několik úkolů, za které dostali nejprve razítko
a po nasbírání všech razítek také sladkou
odměnu. Chodili na chůdách, trefovali cíl
míčkem, skládali obrázky nebo také skákali v
pytli. Všichni byli moc šikovní a sladkou
odměnu si samozřejmě zasloužili. Paní
učitelky ve spolupráci s rodiči si připravily
pravé zahradní pohoštění, a tak se všichni
sešli u jednoho stolu a ochutnávali dobroty.
Ve školní zahradě panovala uvolněná
atmosféra a probíralo se hlavně, jak to bude
vypadat další den při Posledním zvonění.
Mgr. L. Winkelhöferová

Seznámení prvňáků s
řemesly
V pátek 25.6. jsme se vypravili s našimi
prvňáčky do budovy střední školy, kde už na
nás čekali mistři odborného výcviku, učitelé a
žáci této školy, kteří si pro nás připravili
zajímavý program. Postupně nás seznámili s
řemesly, která se u nás učí, a děti si mohly
vyzkoušet spoustu zajímavých činností a

neobvyklých úkolů se dřevem, textilem, ale i
kovem. Přestože nás na zpáteční cestě zastihl
obrovský liják, užili jsme si úžasné dopoledne
plné zábavy, ale i nových zkušeností.
Děkujeme všem, kteří se našim dětem
věnovali, a těšíme se na další skvělou
spolupráci.
Mgr. Lucie Špringsová, Mgr. Iva Sokolová

Konečně nás pustili!
Po
roce
bez
jakékoli
možnosti
ukázat
dětem
historii na
vlastní oči
jsme
museli
využít
první
a
zároveň
poslední
příležitosti
vydat se
na exkurzi.
Vypravili jsme se s deváťáky na státní hrad a
zámek Bečov nad Teplou.
Bečovský středověký hrad byl založen v první
polovině 14. století, později byly přistavěny
zámecké části. Proč jsme ale vybrali právě
toto místo? Na Bečově se totiž nachází
opravdový poklad. V pořádně velkém trezoru
zde chrání ojedinělou románskou zlatnickou
památku nevyčíslitelné hodnoty – relikviář
svatého Maura. Je považován za druhou
nejcennější movitou památku v České
republice, hned po korunovačních klenotech.
V potemnělé trezorové místnosti se stále
hlídanou teplotou a vlhkostí jsme se mohli
zblízka podívat na tento zlatý unikát. Dověděli
jsme se o jeho vzniku, putování do Čech, ale
také o tom, jak ho bývalí majitelé ukryli v
zámecké kapli a naši tajní policisté ho v roce
1985 s velkou slávou vykopali.
Kromě bečovského unikátu jsme ještě stihli
navštívit Muzeum motorek a Bečovskou
botanickou zahradu. Tam jsme relaxovali,
užívali krásného dne, a dokonce uspořádali
závody na pramicích.
S klidným svědomím teď můžeme vypustit
naše deváťáky na střední školy, protože po
návštěvě hradu Hartenberg a hradu Loket
zhlédli na závěr také Bečov.
Mgr. L. Winkelhöferová, Ing. Š. Vyletová

Zpravodaj města Kraslic / 5

8/2021

Projektový den v 1.B

Exkurze třídy 6.B

Žáci 2.stupně
připravili
přírodovědné
dopoledne pro prvňáčky z 1.B jako dešťovou
variantu výpravy za zvířátky. Poznávali
rostliny a stromy, domácí i volně žijící zvířata
naší krajiny a samozřejmě nemohla chybět
zvířátka, která chováme u nás ve škole.
Ing. Iva Germušková

V pátek 25. 6. podnikly žáci 6. B. exkurzi do
přírody na rotavské varhany. Po houbaření a
opékání buřtů si stihli prohlédnout i Rotavu z
vyhlídky. Cestou zpět pěšky přes Glasberg nás
zastihla průtrž mračen, přesto jsme si exkurzi
všichni užili.
Mgr. H. Hloušková

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

přírodu v plné kráse. Poznávání rostlin,
stromů a zpěv písniček nás provázely celou
cestu. Orientovali jsme se celou cestu podle
turistického značení. V místním kempu jsme si
měli možnost opéct špekáčky, nakoupit
Piknikový den
občerstvení, ale hlavně si zadovádět ve vodě.
V rámci poznávání okolních obcí jsme se Potápění, lovení kamenů, skákání i samotné
vydali pěšky do Šindelové. Krásná sluneční plavání bylo osvěžující. Nechyběla ani
procházka okolo zámečku Favorit nabídla letní projížďka na šlapadlech, kdy každá dvojice
měla za úkol kormidlovat na určené místo a
zpět. Celý den jsme si náramně užili.
Děkujeme tímto panu starostovi Bendovi za
zprostředkování a přípravu ohniště se dřevem
i paní Svitáčkové za obsluhu a vstřícnost.
M. Némethová

Školka na hradě

Music Project
Poslední školní den byl vyhodnocen projekt,
který probíhal v rámci výuky anglického jazyka
na 2.stupni. Žáci se zabývali překladem
anglických textů. Práce byly vystaveny
v závěru školního roku v učebně přírodopisu a
o konečném pořadí rozhodovali sami žáci.
Vyhodnocení “Music Project”:
6.místo Tereza Čabajová
5.místo Alenka Račková
4.místo Barborka Patakiová
3.místo Lucie Bauerová
2.místo Sára Červenková
1.místo Rozálie Germušková
Bc. P. Vaněk

Vývoj loga
Vzhledem k tomu, že na výstavách je nutno
dodržovat hygienická opatření, vymysleli jsme
pro vás výstavu venku, bez omezení. Žáci 7.-9.
ročníků se zabývali vývojem loga a různými
podobami. Na počátku výstavy Vás přivítají
slova žáků 9.tříd, kteří se zamýšleli nad tím, co
to logo je, proč a kdy vzniklo a jaký má
význam. Po úvodních slovech již následuje
samotná výstava s 22 díly našich žáků. U
každého z nich, ale i u zahajovacích
slov, najdete QR kód. Po vyfocení kódu se
Vám otevře anketa, v ní můžete hlasovat pro
logo, které se Vám nejvíc líbí. Výstavu
naaranžovali žáci 8.ročníků jak na plot u ZŠ v
Havlíčkově ulici, tak i u SŠ v ulici Pod
Nádražím.
Mgr. M. Kyselová, Mgr. I. Kyselová, Mgr. L.
Winkelhöferová

Děti z mateřské školky se vydaly na výlet do
Hřeben na hrad Hartenberg. Byla to
dobrodružná cesta. I přes výluku se výlet
podařil na jedničku. Hrad jsme si užili.
Kolektiv MŠ
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Římskokatolická
farnost
Tornádo a následná katastrofa na jižní Moravě.
Připojme se k pomoci. Možnost:
https://www.bip.cz/cs/novinky/2021-06-sbirkapro-hodoninsko-a-breclavsko .
Nebo: Číslo účtu 4211325188/6800, variabilní
symbol 2002. Přispět je také možné zasláním
DMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 na číslo
87 777. Díky!
Od 1. června opět sloužím jako kněz v míře,
kterou zvládnu. 6. června bylo v Kraslicích
společné Boží Tělo, 12. června byla poutní mše
ve Stříbrné, 04.07. společná poutní mše
v Rotavě, 25.07. společná poutní mše sv. na
Sněžné! Od neděle 27.6. nedělní program:
Rotava v 8:00, Kraslice v 9:30, Jindřichovice
11:00 a POZOR i 14:30 Oloví fara.
Od 1. července se snažíme s P. Bystríkem
pomalu vracet bohoslužby do pořadu PŘED
Covidem. Tzn.: v sobotu Bublava v 8:00 hod. a
Stříbrná v 9:15 hod. Poté bývá čas na křty či
svatby (v 11:00 hod.). Každou 2. sobotu bude
mše sv. v 17:00 na Sněžné u sv. Jakuba, patrona
poutníků a těch, co jsou na cestách. Je to
aktuální: mnozí jsou v těchto měsících v přírodě
a jezdí na kolech. POZOR: JSTE VÍTÁNI!
UPOZORNĚNÍ!
Jelikož jsme nyní ve farnosti dva kněží, rádi vám
posloužíme při vašich potřebách např.
v odsloužení mše sv. za vaše zemřelé, za prosby
za uzdravení, za pokoj, mír v konkrétní rodině
apod. Proto bude v každém kostele sešit, kam se
zapíší tyto vaše úmysly. Poplatek pak předáte
příslušnému knězi po odsloužené mši sv. Výše je
100 Kč (případně dalších 100 Kč bude námi
kněžími zapsáno pro chod farnosti).
3. Modlitba sv. Pavla VI. (papeže)
Svatý Josefe, patrone církve, ty, jenž ses po boku
vtěleného Slova každý den namáhal, abys
vydělal na chléb, z Něho jsi čerpal sílu žít a
pracovat. Tys zakusil obavu o to, co bude zítra,
hořkost chudoby a nejistotu práce. Ty, jenž dnes
záříš svým příkladem, jsi pokorný před lidmi, ale
převeliký před Bohem, shlédni na nepočetnou
rodinu, jež je ti svěřena. Žehnej církvi, vždy ji
směřuj k cestě věrnosti evangeliu; chraň dělníky
při jejich každodenní těžké lopotě, braň je před
sklíčeností, před negativistickým vzdorem, stejně
jako před pokušením poživačnosti. Pros za
chudé, kteří na zemi kráčejí v Kristově chudobě,
a obstarávej pro ně vše potřebné z prozřetelnosti
jejich bohatších bratří. Střež po celém světě mír,
jenž jako jediný může zaručit rozvoj národů a
dokonalé naplnění všech lidských nadějí –
k dobru lidstva, misijnímu poslání církve a ke
slávě Nejsvětější Trojice. Amen.
Kdo by nebyl vděčný za jakoukoliv pomoc
v nemoci, práci, výchově atd. My věřící se též
obracíme s důvěrou k Bohu, který rád pomůže.
Že je na naší straně v těchto situacích i svatý
Josef? A proč by ne? Vždyť – patron každé práce
– se rád postaral o chlapce Ježíše. A nyní nám
jsou nablízku oba! Navíc ochrání i naše rodiny,
farnosti, celou církev. Kéž nás i chrání!
4. Modlitba ke sv. Josefovi
Svatý Josefe, s tebou a skrze tebe dobrořečíme
Pánu! On si tě vyvolil ze všech mužů za čistého
ženicha Panny Marie jako toho, kdo stojí na
prahu tajemství jejího božského mateřství a jenž
první po ní toto mateřství ve víře přijímá jako
dílo Ducha svatého. Tys dal Ježíšovi zákonné
otcovství v Davidově rodě. Neustále jsi bděl nad
Matkou Marií a jejím Dítětem a láskyplně jsi je
opatroval, aby mohli naplnit své poslání. Ježíš se
ti v dětství i v dospívání ráči podrobit jako svému
otci, a přijímal od tebe ponaučení pro
každodenní život, zatímco ty jsi sdílel jeho život
uctíváním jeho tajemství. Chraň celou církev,
rodinu vzešlou ze spásy, kterou přinesl Ježíš!
Pohleď na duchovní i hmotné potřeby těch, kteří

se utíkají do tvé přímluvy a jsou si jisti, že skrze
tebe obdrží Mariin mateřský pohled a Ježíšovu
pomocnou ruku. Amen.
(sv. Jan Pavel II.
(papež)
Kdo by se nepřidal přímluvami za všechny
postižené po tornádu?
PŘÍMLUVY, které můžeme přednášet Bohu i
soukromě:
Modleme se za všechny, kteří byli zasaženi
ničivými bouřemi a tornádem na jižní Moravě.
Bože, vyslyš nás.
Prosíme Tě, aby v těchto těžkých hodinách a
dnech nalezli u Tebe útěchu a pomoc. Ať najdou
potřebnou sílu na opravu a znovuvybudování
svých domovů a obcí. Bože, vyslyš nás.
Modleme se také za oběti této přírodní
katastrofy, prosíme, abys jim byl milosrdným
soudcem a přijal je do své nebeské náruče. Bože,
vyslyš nás.
Prosíme Tě za nás za všechny, abychom byli
jakýmkoliv způsobem nápomocni těm, kdo to
nyní nejvíce potřebují a prokázali svou štědrost a
vzájemnou solidaritu. Bože, vyslyš nás.
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se
jméno tvé…… Amen.
PODĚKOVÁNÍ
všem, kteří 27. května věnovali svůj čas, energii
při úklidu našeho rotavského kostela sv.
Petra a Pavla: za pomoc Boží, našim
rotavským věřícím, p. starostovi, Fandovi
Pleierovi, ženám a mužům pracujícím pod
Městem Rotava. Také za čištění podsedáků a
polštářů Václavu Dubšovi z Kraslic. Dík Bohu
za počasí, které bylo příhodné a vůbec za
každou ochotnou ruku! Ať Pán všem odplatí!
dále všem, kteří otevírají při hezkém počasí naše
kostely: v Rotavě Anežka V.; v Jindřichovicích
Miloš B.; v Kraslicích Anička Ž. a Marie M.; ve
Stříbrné Katka a na Bublavě ing.Tomáš R.;
v Přebuzi manželé Gerberovi a v Kostelní
manželé Švecovi. Díky za větrání v našich
chrámech a částečné zpřístupnění!
všem, kteří 04. července připravili pohoštění pro
posezení při rotavské pouti. Letos jsme se
rozcházeli něco málo před 20. hod. Toť
důkaz, jak nám tento druh setkání moc
chyběl.
na farní účet přibyla částka 1,100.000 Kč
z Min.kultury Pha na opravu střechy kostela
sv. Josefa v Kr. Lípě. Obec Šindelová dala
30.000 Kč. Celková suma za letošní opravu
pravé strany (položení přírodní břidlice) činí
1,280.000 Kč. Zbylá částka 150.000 Kč bude
uhrazena díky darům ze SRN (přes pana
Erlbecka). O dalších letošních opravách se
následně dočtete.
Jaký je rozdíl mezi optimistou a pesimistou?
Optimista je přesvědčen, že žijeme v nejlepším
možném světě. Pesimista se bojí, že to může být
pravda! A co k tomu může dodat křesťan?
Nebuď bojácný jako pesimista – čeká nás nebe,
které Bůh nabízí všem lidem dobré vůle, kteří se
varují zla a přemáhají je dobrem s jeho pomocí!
Nebuď si ani jistý optimizmem, že na této zemi
už je ráj! Ten teprve přijde. Žádný z nás nebyl u
toho, když Bůh stvořil tento svět. Ten nám
předal. Proto nebudeme ani u toho, až vytvoří
nový svět – Nový Jeruzalém – Věčnou blaženost
– kde nebude ani smrt, ani bolest! Těšme se a
nechme se překvapit! Existuje vtip: 3x se budeme
divit. 1. Co tu dělá ten StB? 2. Kde je náš páter?
3. Budeme se divit, že v nebi budeme moci být
my sami!
K 1. červenci byl jmenován P. Bystrík Feranec
farním vikářem (kaplanem) pro ŘKF Kraslice a
zároveň administrátorem (správcem) ŘKF
Chodov. Věřím, že jej přijmeme upřímně celým
srdcem. Bydlet bude zatím na faře v Sokolově.
Koncem měsíce června jsem poštou dostal
jmenovací dekrety; dohodli jsme se, že v týdnu
bude každé úterý a čtvrtek celý den na kraslické
faře. O nedělích se budeme střídat: jeden týden
budu mít mše sv. dopoledne u nás já (8:00

Rotava, 9:15 Kraslice a 11:00 Jindřichovice). P.
Bystrík v tu neděli bude mít mši sv. v 11:00 v
Chodově a v 14:30 v Oloví na faře. Další neděli si
to vyměníme. Mám veliké přání: kéž se vám toto
střídání služby u oltáře zalíbí; kdyby ne, pak se
modlete, aby se vše vyvíjelo podle božích
představ. Kéž vám i nám kněžím žehná Bůh!
Amen. Zde se nám nový pater představuje:
Narodil se mamince (švadleně) tatínkovi
(šoférovi), pochází od Piešťan. Má 2 starší
bratry. Mateřština: slovenština. Po neúspěšném
pokusu dostat se do semináře na Slovensku, byl
veden prozřetelností Ducha Sv. až k OB
Františkovi a tak do naší diecéze. Následoval
v Olomouci přípravný ročník, pak studia v Praze
a pobyt v semináři. Jako bohoslovec se
seznamoval s krásami Krušných hor, domovskou
farností po dobu studia byla farnost Ostrov.
Jáhenské svěcení přijal v srpnu 2017 a kněžské
v červnu 2018. Jako jáhen se dokonce o
velikonocích 2018 dostal až do baziliky Sv. Petra
v Římě a právě zde o Velikonoční Vigilií dostal
krásnou odměnu ,,za roky martyria ve škole,,:
směl stát po levici papeže Františka. Byl v Římě
účasten obřadů při příležitosti návratu ostatků
kardinála Josefa Berana do jeho milované vlasti
v roce 2018. Jako kaplan působil v Klatovech,
pak v Lokti. „Těším se na osobní seznámení,
setkávání a vzájemné obohacování se na leckdy
trnité cestě do Božího království. S prosbou o
Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro náš
kraj i diecézi“ Váš P. Bystrík.
Během července se mezi nás přestěhoval i
Mons. Josef Žák. Jeho služba bude patřit hlavně
Čechům, kteří do naší diecéze přišli z Rumunska.
Jistě i on se s námi rád – pokud bude mít volno –
bude setkávat. Takže naše farnost na všech
přesunech v diecézi vydělala! Nyní dobrý Bůh
čeká na naše poděkování.
Znamení doby – co se za tím skrývá?
Jsme svědky, jak se vše každým dnem mění; vše
je JINÉ, ne vše je dobré! Doba je v mnohém
„zvrácená“. Onehdy mi to došlo i v této
maličkosti: čepice se nosí kšiltem DOZADU! Ti, co
to takhle nosí, NEVÍ, odkud se to k nám dostalo;
hlavně, že ji tímto způsobem nosí! Při hře
baseball („bejzbolu“) američtí aktéři nosí čepici
kšiltem dozadu. Když zaslechnu titul: „Ty vole“,
doplním: „Člověče, patříš do Betléma“. Tam byl i
OSEL!“ Většinou čumí! Inu, já si zase myslím, že
je lepší být v Betlémě u Pána Ježíše jako vůl či
osel, než tam nebýt vůbec a patřit mezi ty, kteří
pro Božího Syna neměli místo, takže se musel
narodit v místě napůl chlévě a jeskyni! Dnes mají
lidé místo pro každý nesmysl; radu Boží přijmout
nechtějí!
Co se také může všechno stát!
Pozor! Nejedná se o stát jako státní formu, ale o
humornou situaci. V sobotu 10.7. jsem si kolem
16:00 dával „kafe“ za přítomnosti návštěvy paní
Jarmilky Volfové. Společnost jsem opustil a jel
do Sněžné ke mši sv. Tu jsme sloužil za + Renatu
Slepčíkovou (47let). Než jsem začal hrát na
varhánky, zazvonil mobil: Odjel jsi v sandálech
paní Jarmily!“ Když jsem si je obouval, dálo se
mi, že mi nohy v sandálech nějak „kloktají“.
Říkám si: „To jsi po Covidu zhubnul i na nohách?“
Nyní se vše vysvětlilo: odjel jsem v cizích
sandálech. Ale to nebylo vše! Při evangeliu jsem
četl: Nic si na cestu neberte; ani, peníze do
mošny, ani dvoje šaty, ani opánky! A já Jarmilce
sebral její sandály! A paní Alice dodala: „No
vidíš, Jarmilko; ty jsi tady a dáváš si kafe,
zatímco tvoje sandály jsou na mši na Sněžné.
Máš to ale zbožné opánky!
Mpf
Nikdo neprojde tvým životem náhodou. Všichni
ti něco dají. Bůh ti nepošle osoby, které chceš,
ale osoby, které potřebuješ na tvé cestě potkat
… Někdo ti pomůže, někdo ublíží. Některé
osoby tě budou milovat a potom tě nechají
znovu o samotě. A všichni, úplně všichni,
zanechají stopu ve tvém srdci, ať již dobrou
nebo špatnou, která tě donutí občas na ně
myslet … Protože jen díky těm, co přišli a odešli
v tvém životě, se staneš tím, co je ti souzeno.
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telefonu je možnost zůstat v
anonymitě,
v bezpečí a v
prostoru, který klient zná a který
si sám vybere. A na Sluchátku
navíc nabízíme i velmi vstřícnou pracovní
dobu. Pokud klient i tak nemůže zavolat na
linku v provozních hodinách, je mu k dispozici
jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po
jeho vyplnění se mu jeden z terapeutů linky
ozve zpět.
Sluchátko po pandemii
Z výzkumu Národního ústavu duševního
zdraví vyplývá, že kvůli pandemii došlo v roce
2020
v porovnání s rokem 2017 k
trojnásobnému nárůstu depresí a sebevražd.
Pandemie jsme se možná zbavili, ale jejích
následků ne. Nové studie, ukazuje, že
významná část (až 20%) z těch, kteří prodělají
COVID - 19, zažije do 90 dnů po prodělání
choroby příznaky některého z psychických
onemocnění. Patří mezi ně např. úzkosti,
deprese a nespavost. Mnohé z nich
neumožňují člověku v některých případech
vstát z postele, přinášejí nečekané záchvaty
paniky a dalšími způsoby ovlivňují duševní
život jedince, jeho vztahy i jeho produktivitu.
Produktivita práce zaměstnance s duševním
onemocněním
totiž
zásadně
klesá.
Výsledkem jsou v součtu miliardové ztráty
firem na mzdových nákladech.. Kvůli
pandemii se zvýšil výskyt deprese mezi
obyvateli z 20 procent na 30, nyní jí trpí 12 %
zaměstnaných, úzkostmi 14 %. Lidé se
středně těžkou až těžkou depresí či úzkostí
jsou neproduktivní třetinu pracovní doby.
Pokud se ale pokusí léčit, mohou to snížit na
27 % a pak samozřejmě i až na tu pětinu,
která se v pracovním prostředí průměrně
vyskytuje. Pokud však ale svou nemoc
ignoruje, může se jeho neproduktivita
vyšplhat až na 35 %.
Nízká znalost péče o vlastní duševní zdraví v
ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají
odbornou pomoc. Spousta lidí nepozná, že
mají příznaky psychického onemocnění,
případně si to nechtějí připustit. A pokud si to
přeci jen připustí, potýkají se s tím, že je u nás
duševní zdraví a chození k psychoterapeutovi
(či psychiatrovi) stále ještě tabu.
Zároveň nejsou existující nabízené
formáty
psychoterapie
z
regionálních, kapacitních nebo i
finančních
důvodů
schopny
uspokojit veškerou poptávku po
terapii.
Proto je terapeutická linka Sluchátko
unikátním řešením. Snažíme se
terapii
detabuizovat
a
svou
nízkoprahovostí ji učinit dostupnou
všem. Ti, kteří se stydí nebo si
nejsou jistí vyhledáním pomoci, u
nás najdou velkou míru anonymity.
Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a
nevěří v její přínosy, si na Sluchátku
mohou terapii vyzkoušet a najít
směr, který jim nejvíce vyhovuje. A
těm,
kteří
ve
svém
okolí
psychoterapeuta nenajdou, se po
telefonu otevře cesta do světa
terapie nejen na lince, ale i ve formě
doporučení
navazující
terapie,
pokud o ní klient projeví zájem.
Důležitá čísla
Od začátku roku 2021 jsme na lince
uskutečnili skoro 700 hovorů a náš
web navštěvuje měsíčně v průměru
3000 lidí. 75 % všech volajících tvoří
ženy ve středním věku. Mladí dospělí
tvoří 25 % volajících, stejně tak

Informace pro občany
Sluchátko - psychoterapie
na drátě
Terapeutická
linka
Sluchátko, z.ú.
je organizace
nabízející profesionální psychoterapii po
telefonu zdarma. Poskytujeme zcela unikátní
službu
založenou
na
dostupnosti,
nízkoprahovosti a přístupnosti všem napříč
republikou.
Jak to začalo
Terapeutická linka Sluchátko navazuje na
činnost linky Anténa, která fungovala na jaře
2020 v první vlně koronavirové pandemie.
Jejím cílem bylo nabídnout terapii všem, kdo
byli vystaveni těžkým situacím kvůli lehce se
šířícímu virovému onemocnění. Projekt
Anténa byl realizován Českou asociací pro
psychoterapii (czap.cz) a bylo do něj
zapojeno více jak 200 psychoterapeutů. Ti ve
svém volném čase poskytovali své služby
zdarma všem, kteří se na linku dovolali.
Anténu měl po dobu jejího plně
dobrovolnického fungování (od 23.3. do 10.5.
2020) na starosti pětičlenný vedoucí a
technický tým, který byl podpořen více jak
třiceti supervizory.
Anténa skončila po 49 odpracovaných dnech,
kdy se uskutečnilo přes 800 terapeutických
hovorů.
Poptávka
po
dostupné
psychoterapeutické péči však zůstala. Proto
se 6 terapeutů z jarní linky rozhodlo vytvořit
tým a založit Terapeutickou linku Sluchátko.
Tento nápad podpořilo svou dobrovolnickou
prací dalších 35 psychoterapeutů. Všichni se
15.října chopili Sluchátka a navázali na
činnost Antény v pomoci širokému spektru
lidí s jejich duševními obtížemi a trápením.
Jak fungujeme
Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní
době linky Vás automaticky spojíme s jedním
z psychoterapeutů. Ten se Vám bude až 50
minut věnovat. Vy jako klient zůstanete v
anonymitě. Terapeut se přizpůsobí Vám, Vaší
situaci a tomu, co potřebujete řešit. Bude
Vám naslouchat a nebude Vás nijak soudit.
Může Vám pomoci lépe pojmenovat, co
aktuálně prožíváte, dodat sílu a pomoci najít
další směřování. Pokud budete mít zájem,
můžete se spolu domluvit na dalším hovoru a
rezervovat si termín své distanční
psychoterapie. Ty můžete na lince uskutečnit
až tři nebo šest, pokud Vaše trápení pochází z
postižení živelnou pohromou.
Koho na lince uslyšíte
Momentálně na lince pracuje přes 30
psychoterapeutů, kteří prošli akreditovaným
psychoterapeutickým výcvikem a splňují
kvalifikační kritéria členství v ČAP a dalších
profesních organizacích. Zároveň jim je k
dispozici 7 supervizorů, kteří jim poskytují
neustálou podporu. Průběžně hledáme další
odborníky, kteří by se k nám přidali a
pomáhali s námi těm, kteří to potřebují.
Proč jsme potřeba
Pandemie ukázala, jak moc je potřeba mít k
dispozici dostupnou terapii. Prokázala také,
že je možné nabízet kvalitní službu i bez
osobního kontaktu v pracovně terapeuta, že
terapie po telefonu je funkčním způsobem
terapeutické práce. Výhodami setkávání po

senioři. Nejčastějšími problémy, s jakými se
na nás klienti obrací, jsou úzkosti, deprese,
stres, ztráta v rodině, úmrtí blízkého člověka,
vztahy s partnerem, rozchody, vztahy v
rodině a problémy v práci.
Jak můžete pomoci i Vy?
Rozhodně tím, že nám pomůžete dostat
informaci o lince mezi lidi. To může být
jakoukoliv formou - ať už sdílením na
sociálních sítích, vyvěšením našich letáčků na
veřejných místech, nebo třeba věnováním
prostoru pro Sluchátko v časopise, webových
stránkách nebo rádiu.
Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby
zdarma. Velmi nám pomůže i finanční
podpora, která pokryje část našich nákladů.
Mezi naše největší náklady patří mzdy těch
terapeutů, kteří pomáhají stabilizovat
provozní dobu linky, a mzdy supervizorům. I
díky nim může linka své služby poskytovat
v potřebné kvalitě a šíři. Nově jsme založili
sbírku na darujme.cz. Dary ze sbírky
pomohou pokrýt provozní náklady linky
spjaté s navýšením počtu bezplatných hovorů
pro klienty ze tří na šest pro oběti tornáda.
Uvítáme i formu hmotné pomoci v podobě
tiskových či propagačních služeb nebo
vytvoření fotodokumentace.
Komu jsme pomohli
Pomohli jsme paní s úzkostmi stavy naučit se
nastavovat hranice kolegyni, která ji na
pracovišti šikanuje neustálým napomínáním,
že nedělá věci tak, jak má.
Pomohli jsme pedagožce najít způsob, jak
postupovat v situaci, když má u žáka
podezření na sebepoškozování.
Pomohli jsme mladému člověku v
předposledním ročníku gymnázia, kterého
přepadají úzkostné stavy uvěřit, že má právo
obrátit se pro pomoc, kterou díky ujištění na
lince následně vyhledal.
Pomohli jsme seniorům zvládnout úzkosti ze
samoty a hledat řešení pro urovnání vztahů v
rodině po mnoha letech odcizení.
A to vše i díky podpoře takových jako jste Vy!
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PČR informuje
Letní období nás láká ke sportu
Sportujte bezpečně.
Letní období je obdobím vyznačující se především zvýšeným
pohybem lidí venku. Vybízí k tomu nejen sluníčko dodávající
energii a dobrou náladu, ale i možnost dělat aktivity, které, jak dá
ostatně většina lidí za pravdu, je zkrátka lepší realizovat za hezkého
a suchého počasí. Všichni by si však před samotnou aktivitou měli
zkontrolovat své vybavení a pomůcky, které jsou k danému sportu
určené a v souvislosti s tím myslet i na tzv. „zadní vrátka“.
Cyklistika, jako nejrozšířenější venkovní sportovní aktivita vůbec, je
v letním období o to rozšířenější, neboť k ní láká právě hezké
počasí. Je však potřeba dodržet povinnou výbavu, která by měla
obsahovat následující věci: dvě na sobě nezávislé brzdy, přední
odrazku bílé barvy, oranžové odrazky na paprscích kol, oranžové
odrazky na obou stranách pedálů a pochopitelně je také nutné
podotknout, že do povinné výbavy se počítá i přilba, která je
povinná do osmnácti let věku. Za snížené viditelnosti musí být kolo
opatřeno světlometem s bílým světlem vpředu a zadním světlem
červené barvy v zadní části kola. Na kole se dále doporučuje mít
např. blatníky, zvonek, zámek na kolo, reflexní prvky nebo
lékárničku.
V případě kolečkových bruslí není daná žádná povinná výbava,
avšak může být výhodou, pokud se člověk dostatečně chrání před
pádem. Jezdci „začátečníci“ by se tak vůbec neměli stydět
minimálně za chrániče kolen, loktů, zápěstí nebo helmy. I pád na
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bruslích totiž může
být dost ošklivý a i
obyčejná odřenina
se může hojit
dlouho. Uvedené věci by měly být samozřejmostí především u dětí.
Plavání, ať už v areálech k tomu určených nebo zkrátka jen
v přírodních podmínkách (rybníky, lomy, řeky…), je aktivitou, která
k létu patří. Obecným pravidlem při plavání v neznámých vodách je
neplavat tam, kde to neznáme – kam nevidíme. Podvodní proudy
mohou být totiž zrádné. Další takové nepsané pravidlo je
samozřejmě nepřeceňovat své síly. Je sice obdivuhodné, že člověk
vlastními silami přeplave z jednoho břehu na druhý, nicméně břeh,
který se na první pohled nemusí jevit příliš vzdálený, dokáže po pár
vysilujících tempech překvapit. Snažit se tedy doplavat určitou
vzdálenost stůj co stůj může člověka ohrozit na životě a skončit
nešťastně. V plaveckých areálech a koupalištích je potřeba
dodržovat pravidla areálu (například zákaz skákání do vody, zákaz
plavání v určitých oblastech a další). V případě plavby na kánoích či
raftech na řece je nutné připomenout, že platí zákaz požívání
alkoholických nápojů. Samozřejmostí by měla být i záchranná
vesta, která sice není povinná, ale dokáže předejít neštěstí.
I u ostatních typů sportů je důležité dbát zvýšené opatrnosti
v situacích, které dané aktivity nabízejí. V případě turistiky je tak
například vhodné nastudovat si trasu předem, vzít si s sebou mapu
navštívené oblasti a mobilní telefon, kterým si lze v případě
potřeby zavolat pomoc. Mimoto je však důležité opatřit si i vhodné
oblečení a dostatek pitné vody. Policejní preventisté Krajského
ředitelství policie Karlovarského kraje Vám přejí krásné léto.
prap. Mgr. Lucie Machalová, por. Bc. Zuzana Týřová
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE,
Oddělení tisku a prevence
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Napsali jste
Z Muzea Kraslické dráhy
Poněkud později byla zahájena letošní v pořadí již 12. sezóna
Muzea Kraslické dráhy. Pandemie covidu-19 zapříčinila, že jsme
poprvé muzeum zpřístupnili veřejnosti až v polovině května. Od
tohoto okamžiku je naší expozici možné navštívit každou sobotu až
do konce září, vždy v době od 9.00 do 16.00 h. Po domluvě je
možná také individuální návštěva. Toto platí nejen pro rodinné
skupiny, ale zejména pro dětské kolektivy či pro zájezdy.
Období nuceného uzavření muzea bylo využito pro některé práce
na budově i v expozici. Byly obnoveny a doplněny některé
exponáty, za pomoci stavební firmy byla opravena část interiéru.
Současně byla také připravena místnost pro instalaci nové části
expozice, která bude věnována hornictví v regionu ve vztahu ke
kolejové dopravě. Prezentovány zde budou nejen báňské vlečky ve
Svatavě a jejím okolí, ale také úzkorozchodné provozy na Kraslicku.
Nová část bude zpřístupněna k zahájení příští sezóny.
Pokračovali jsme v evidenci dokumentů v muzejním archivu, který
v současné době čítá na 145 kartónů.
Pro zdokumentování poslední fungující vlečky na Kraslické dráze
byla 14. června t.r. muzeem uspořádána exkurze na lomu Medard
ve Svatavě, zaměřená zejména na zdejší kolejovou dopravu.
Uplynulé období bylo také věnováno hledání nejoptimálnějšího
způsobu existence a provozování naší muzejní instituce. Jednali
jsme s Karlovarským krajem, navštívili jsme několik obdobných
muzeí, kde jsme získávali informace o podmínkách jejich
fungování. Z těchto setkání a získaných zkušeností jsme dospěli
k poznání, že nejvhodnější formou je obecně prospěšná společnost
za účasti města, spolku, popř. i dalších subjektů. Taková instituce je
ideální formou pro jednání se státními orgány, samosprávami,
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dalšími muzei či
obdobnými
zařízeními,
provozovateli
dráhy a drážní
dopravy. Velkou
výhodou je také
samostatné
hospodaření
oddělené
od
dosavadního
provozovatele a snazší možnosti získávání grantů a dotací, bez
kterých se provoz neziskového muzea neobejde. Město pak bude
moci muzeum kontrolovat prostřednictvím svých zástupců ve
správní a dozorčí radě. Stávající zřizovatel, Železniční spolek Klub M
131.1, se pak bude moci lépe akcím populárním a u občanů
vyhledávaných pro veřejnost, mezi které patří Mikulášské jízdy,
v sudých letech oslavy či mezinárodní filmový festival Kraslický
filmVLáček.
Jaké jsou další plány Muzea Kraslické dráhy v letošním roce?
Díky grantu města Kraslice bude dokončena knihovna a badatelna,
kam bude umístěn knižní fond a rozsáhlá sbírka železničních
předpisů. Po částečném vyklizení sklepů provedeném externím
dodavatelem bude připravena místnost pro přestěhování dílny
dosud umístěné v přízemí, v bývalém restauračním skladu, který
bude v budoucnu využit pro další rozšíření expozice. Pokračovat
bude také příprava venkovní expozice muzea.
Získávání muzejních exponátů bylo zatím nahodilé. Nyní je potřeba
sbírku, která čítá více než osm stovek předmětů, doplňovat
systematicky o předměty charakteristické pro železnici, které zde
dosud chybějí.
Na závěr patří poděkování za dobrou spolupráci s městem Kraslice.
Nejen při zajišťování činnosti muzea
Robert Koutný
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Obrazem z Try & Play
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