ZPRAVODAJ
města Kraslic

ŘÍJEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych se rád zamyslel nad možnostmi
sportovního vyžití v Kraslicích. Myslím, že to je téma, které si velmi
zaslouží naši pozornost – už jen proto, že sport, byť i jen na té
rekreační úrovni, je pro mnoho jednotlivců nedílnou součástí života
a také je velmi důležitým měřítkem kvality života toho či onoho
města nebo obce. A ač sám nesportovec a sportovní „anti-talent“,
často zdůrazňuji, že je třeba věnovat se tomuto tématu i v našem
městě. Kromě několika veřejných sportovišť v různých částech
Kraslic, nachází se zde také možnost veřejného venkovního
sportování na hřištích našich dvou základních škol. Pro sport
v krytých sportovištích jsou k dispozici opět buď tělocvičny při dvou
základních školách, a pak zbývá ještě Sokolovna a tělocvična při
bývalém internátu, který je (zatím) v majetku Střední živnostenské
školy, resp. Karlovarského kraje. Je to málo nebo to dostačuje? Jak
kdy a jak na co. Jisté je však dnes jedno – bez finanční podpory
města by byly možnosti sportu v našem městě podstatně horší. Ne,
to není konstatování, které by mělo být důvodem k uspokojení. Je
to jen konstatování faktu. Je z mého pohledu škoda, že některé
další možnosti k provozování sportu zanikly – například kuželna.
Poněkud mne mrzí, že s nabídkou na odkoupení objektu kuželny
nebylo osloveno město – myšlenka na proměnu kuželny
v atraktivní prostředí s bowlingem by jistě našla své příznivce.
Město už nyní vynakládá nemalé finanční prostředky na podporu
sportu, sportovních aktivit a činnost sportovních klubů, které by
bez této podpory jen obtížně zvládly finanční náklady na své
fungování a zajištění své činnosti. Ale víme, že ani to nemůže být
ona cílová meta, s níž se lze spokojit. Rádi bychom proto dále
pracovali na tom, aby možnosti a podmínky pro sportovní aktivity
byly přívětivější a pestřejší. A mohu být konkrétní: město nechalo
zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování nového a
důstojného zázemí pro kraslický fotbal. Dokonce byla schválena
realizace první etapy této výstavby, neboť naděje, že by se podařilo
získat dotaci z prostředků Národní sportovní agentury, je takřka
nulová. Ale přesto jsme tuto žádost podali. Podařilo se již dokončit
nové školní hřiště v ul. Rybná, které bude moci být – sice jen
omezeně - využíváno i veřejností. Podařilo se dokončit discgolfové
hřiště, byť, pravda, se zpožděním. Toto opoždění vzniklo z důvodu
problémů s dodávkami potřebných komponentů, na které bylo
nutno čekat nestandardně dlouho. Herní koše tak mohly být
osazeny až v průběhu srpna, ale pak nebyl pro změnu materiál pro
výrobu orientačních tabulek na odpalištích, takže se celá realizace
protáhla až do průběhu září. Nicméně, již nyní vím, že se na hřišti
vystřídala už zhruba stovka hráčů, kteří nešetří slovy chvály a
superlativy nad kvalitou „devítijamkového“ hřiště. Kraslice tak za
relativně málo peněz získaly atraktivní přírodní sportoviště na
profesionální úrovni, které splňuje parametry i pro pořádání
regulérních soutěží tohoto moderního sportu. Vážně se také
zabýváme myšlenkou na vybudování pumptrackové dráhy – je již
dokonce vytipované místo, kde by se mohla dráha nacházet.
Uvidíme, zda se podaří myšlenku posunout ke studii s vyčíslením
předpokládaných nákladů a poté do projektu tak, aby bylo možné
hledat podporu k přeměně ideje ve skutečnost. Cesta k tomu bude
dlouhá a nesnadná. Za sebe však mohu odpovědně prohlásit, že
tyto záměry a snahy budu vždy plně podporovat, protože možnosti
sportovního vyžití považuji za nedílnou součást kvalitního života ve
městě. I toto je totiž jedna z cest k tomu, jak učinit naše město
dobrým místem pro život.
Roman Kotilínek, starosta města

ročník 2021

Svatováclavské slavnosti
Milí přátelé,
dovolte, abychom se ohlédli za Svatováclavskými slavnostmi,
které se konaly v sobotu 25. 9. 2021 v Městských sadech v
Kraslicích.
Slavnosti byly spojené s
oslavou významného
životního jubilea - 90.
narozenin dirigenta a
skladatele - pana Jana
Zmrzlého,
kterému
ještě jednou i touto
cestou přejeme jen to
nejlepší a hlavně pevné
zdraví.
Akce
byla
velmi
vydařená a je z naší
strany jistě na místě,
abychom srdečně a
rádi poděkovali všem
těm, díky kterým
dostála
takového
úspěchu.
Veliké DÍKY patří všem
kolegům muzikantům
a dalším účinkujícím,
zvukařům, sponzorům,
přátelům
a
pomocníkům, lidem,
kteří - jak se říká přiložili ruku k dílu,
perfektnímu publiku a
všem vám, kteří jste
byli s námi a užili jste
si, tak jako my, krásnou
akci
doprovázenou
příjemným setkáváním
s milými lidmi. Kvalitní
muzika,
nádherné
počasí a jednoduše pozitivně naladěná atmosféra celého dne
byla pro všechny určitě nezapomenutelná.
Doufejme, že doba bude příznivá a bude přát takovýmto
akcím, abychom se mohli s vámi opět brzy ve zdraví setkat při
muzice. Ještě jednou děkujeme a přejeme všem jen to dobré a
nejlepší.
Dechová hudba Horalka Kraslice
pod vedením kapelníka Josefa Novotného
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Napsali jste
Z Kraslického filmVLáčku
„Železný dědek“ a „Hlídač č. 47“. Toto jsou
tituly snímků, které byly v rámci hlavního
programu
promítnuty
během
mezinárodního
filmového
festivalu
„Kraslický filmVLáček“, jenž se uskutečnil ve
dnech 30. a 31. července na nádraží
Kraslice. Jak vyplývá z názvu akce, byl
festival věnován filmové tvorbě věnované
na železnici nebo se na železnici
odehrávající.
Festival byl zasvěcen 145 letům trati číslo
145 (Sokolov – Kraslice státní hranice) a
letošnímu Evropskému roku železnice.
Hlavním pořadatelem akce byl Železniční
spolek Klub M 131.1, který spolupracoval
s městem Kraslice, Městským kulturním
centrem Kraslice, zdejší Základní uměleckou
školou, Spolkem přátel města Kraslic,
Demokratickou Unii Odborářů a Českým
zemským svazem FISAIC. Při přípravě i
vlastním průběhu festivalu spolupracovali
pořadatelé s provozovatelem dráhy na trati
Sokolov – Kraslice, kterým je firma PDV
Railway, a.s., a s provozovatelem osobní
dopravy GW Train Regio, a.s.
Záštitu nad akcí převzali ministryně pro
místní rozvoj paní Ing. Klára Dostálová a
hejtman Karlovarského kraje pan Ing. Petr
Kulhánek. Mezi čestnými hosty jsme přivítali
krajského radního a starostu Chodova pana
Patrika Pizingera a jeho olovského kolegu
Jiřího Mikuláše. Město Oloví přispělo na akci
i finančně.
Pro dětské i
dospělé
návštěvníky
byl
připraven
bohatý
program.
Děti mohly
navštívit
kinovůz
Českých
drah,
ve
které byly
promítány
animované
a
preventivní
snímky,
v sobotu 31.
7. zde byl
prezentován
oblíbený
film „Páni
kluci“
režisérky
Věry Plívové
-Šimkové.
Dopravu
vozu z Prahy
do Sokolova
zajistila
sponzorsky
společnost
ČD Cargo,
na
posledních 24 kilometrech, které dělí

Kraslice od Sokolova pak lokomotiva
dopravce PKP Cargo International, a.s., z
vlečky sokolovských chemických závodů. O
zábavu především malých účastníků
festivalu se postaral také maskot našeho
národního železničního dopravce slon Elfík.
V jeho kostýmu se střídali pánové Martin
Nedbal a Jiří Vávra (oba ze Stříbra). Služba
v těžkém a teplém kostýmu to byla velmi
náročná.
Projekce probíhaly i v Muzeu Kraslické
dráhy. Ke zhlédnutí zde byly instruktážní
snímky (v klasickém „celuloidovém“
formátu 16 mm) bývalých Československých
státních drah z 60. a 70. let minulého století
a také dokumenty poskytnuté Národním
archivem České republiky. K dispozici bylo i
několik posledních vydání populárního
internetového magazínu „Pozor, vlak“
autora Jiřího Dlabaji.
Dalším lákadlem byla ruční drezína
„Inspektor“ z roku 1851. Právě tento stroj
ze
sbírky
Ing.
Václava
Zahrádky
z pošumavského Čachrova „účinkoval“ ve
filmu „Páni kluci“ režiséra Filipa Renče, jenž
byl natočen v roce 2008. V provozu byl po
celou sobotu a zájem o svezení na tomto
historickém vozidle byl opravdu veliký.

O hudební program se postaraly dvě kapely.
Velký ohlas vzbudil v úvodní den festivalu
soubor Sing String ze Sokolova; o
zpříjemnění sobotního večera se pak
postaral Zábavní orchestr Kraslice vedený
Františkem Stůjem.
Dopravu účastníků festivalu ze Sokolova a
dalších míst podél Kraslické dráhy zajistil
festivalový vláček, na kterém byl nasazen
„hurvínek“ M 131.1513 společnosti Lokomotiv z Chomutova. Celkem tři páry spojů
byly nazvány podle filmů, ke kterým byly
tyto směrovány.
Součástí festivalu byla i soutěž pro
amatérské filmaře „O kraslické návěstidlo“.
V kategorii dokumentů zvítězil se svým
snímkem „Kyvadielko“ Emil Chlebničan ze
slovenské Krupiny, v soutěži volné tvorby
pak Eduard Pech s dílkem „Láska je všude
kolem nás“. Oceněn byl i žák zdejší základní
školy Vojtěch Krajník za pásmo „Po stopách
Karla IV.“, zobrazující železniční část
loňských oslav 650 let města Kraslic. Pěkné
ceny v podobě modelu mechanického
návěstidla zhotovili pedagogové a žáci SŠ, ZŠ
a MŠ na Havlíčkově ulici.
K dobré pohodě všech účastníků filmového
festivalu přispělo i příznivé letní počasí.
Pršet začalo až v noci ze soboty na neděli…
Robert Koutný

Zpravodaj města Kraslic / 3

10/2021
krajinných prvků (skupina dřevin,
stromořadí, travnatá údolnice,
mez, příkop, mokřad) a nejsou
zapsány v evidenci ekologicky
významných prvků v evidenci využití
půdy,
 pozemků ostatních ploch, které nelze
žádným způsobem využívat, pokud se
nejedná o pozemky ostatních ploch
mimo zastavěné území obce, které
nejsou užívány k podnikání, na kterých se
nachází příkop, mokřad, močál, bažina,
skalní útvar, rokle nebo strž.
Poplatníkům, kteří si na rok 2021 shora
uvedené osvobození uplatňovali a počínaje
01.01.2022 nesplňují výše uvedené
podmínky, vzniká povinnost podat daňové
přiznání na zdaňovací období roku 2022, a
to nejpozději do 31.01.2022.
Všechny potřebné informace a sdělení k
dané problematice byly zveřejněny na
stránkách finanční správy ČR.
V případě dalších dotahů je vhodné
kontaktovat správce daně.
Finanční úřad pro Karlovarský kraj

Informace pro občany
Informace pro poplatníky daně z
nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů na
zdaňovací období roku 2022.
Upozorňujeme
poplatníky
daně
z
nemovitých věcí, kteří si v daňovém přiznání
nárokují osvobození podle § 4 odst. 1 písm.
k) zákona, že k 1.1.2020 došlo k novelizaci
tohoto ustanovení.
Pro zdaňovací období roku 2020 a 2021 bylo
možné na základě přechodných ustanovení
uplatnit osvobození podle zákona ve znění
do 31.12.2019 i ve znění od 01.01.2020. Od
zdaňovacího období roku 2022 JIŽ NELZE
UPLATNIT OSVOBOZENÍ podle § 4 odst. 1
písm. k) zákona ve znění do 31.12.2019 u:
 pozemků, remízků, hájů, větrolamů a
mezí na orné půdě a trvalých travních
porostech, pokud nesplňují definici

MŠ B. Němcové
Nový školní rok
1.9.2021 nám začal nový školní rok a s ním k
nám do školky přibylo mnoho nových
dětiček.
Děti se postupně rozkoukávaly, občas se
nevyhnuly slzičkám, ale brzy se adaptovaly a
mohly se seznámit jak s novými kamarády,
tak
s
prostředím
naší
školky.
Těšíme se na spoustu akcí a činností, které
nás v tomto roce čekají. A ŽE JICH BUDE!
Kolektiv MŠ

MŠ U Elektrárny
A znovu začínáme.....
Opět se k nám blíží podzim a s ním nám
začíná nový školní rok i u nás v MŠ U
Elektrárny v Kraslicích. Během posledních
pár dní prázdnin jsme si ve školce
připravovali všechno, co potřebujeme na
zahájení nového školního roku, aby se
dětem u nás líbilo. A než jsme se nadáli,
bylo 1. září a nové i stávající děti začaly
pomalu přicházet. První školní den proběhl
v obou třídách klidně, děti byly natěšené a
spokojené. Nechyběly ani malé dárečky na
přivítanou. A teď už chodíme do školky
pravidelně, kamarádíme se a pracujeme
spolu. Čekají nás společné akce jako třeba
"Drakiáda", hrabání listí na naší školní
zahradě, návštěva Mikuláše a další a další
akce, na které se už teď budeme společně
těšit. I Vám ostatním přejeme hezký start do
nového školního roku a ať se Vám vše daří.
Kolektiv MŠ U Elektrárny v Kraslicích –
Veselá školka
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Napsali jste
Pamětní deska Gertrud Steinl
v Kraslicích odhalena
Pomníky a pamětní desky se občas objevují
jako relikt minulé doby. V naší rychle se
proměňující době máme pocit, že pro náš
život má význam pouze „tady a teď“. Mnozí si
dnes staví pomník sami sobě, aby se nad
druhými vyjímali a sebe povyšovali. V České
republice se v posledních desetiletích objevilo
mnoho „pamětních tabulí“, které nám dávají
vědět, že určité projekty financovala Evropská
unie, a to z našich daní, které pouze tato
instituce přerozdělila.
Je však mnoho lidí, kteří svým příkladným
konáním činí dobro jiným lidem, podporují je a
nakonec i uchrání jejich životy, přitom se však
drží skromně v pozadí a na své konání
nepohlížejí jako na zvláštní čin. Jedním z
těchto skromných lidí byla kraslická občanka
Gertrud Steinl. Jak jsme již podrobně popsali v
červencovém čísle zpravodaje na straně 6,
svým nebojácným jednáním zachránila paní
Steinl v období německého národního
socialismu život Židovky Stelly Schlomi,
přičemž se sama vystavila nebezpečí ohrožení
života.
7. srpna letošního roku jí byla v Kraslicích

ZŠ Opletalova
Návštěva statku Kozodoj
První,
kdo
nás přivítal,
byla kočičí
smečka.
Poté,
co
jsme
úspěšně
prošli testem
hlazení
a
drbání
za
ušima,
se
nás
ujali
zaměstnanci
statku,
rozdělili nás
na
dvě
skupiny a začala prohlídka. Prošli jsme kolem
králičích nor. U prasátek jsme si trochu
zacpávali nosy, ale stádečko koz pro naše ruce
našlo lepší využití. Zkontrolovat nás přišly i
lamy. Drůbež si nás příliš nevšímala, ale hebké
krocaní peří jsme si také pohladili. Pštros seděl
na vejcích, a tak jsme jej sledovali jen
z povzdálí. Zážitkem bylo setkání s přátelskou
krávou, oslíky a několika koňmi, kteří si také
přišli pro svou dávku doteků. Rozloučení
obstaralo stádečko ovcí. Čas na farmě rychle
ubíhal. Některé děti se
zpočátku bály, odcházet se pak
ale nechtělo nikomu. Máte-li
rádi zvířata, najděte si i vy
cestu na statek Kozodoj ve
Staré Roli. Nebudete zklamáni.
Mgr. Renata Valenová

Na dopravním hřišti
Děti jako účastníci dopravy?
Jistě, ale občas je to adrenalin.
Nacvičit
správné
vzorce
chování pomáhají dopravní

odhalena pamětní deska, a to přímo na dohled
od jejího bývalého obytného domu. Slavnostní
akt byl zahájen v kostele Božího těla, v němž
byla Gertrud Steinl před bezmála 100 lety
pokřtěna. Monsignore Peter Fořt ve své
promluvě ocenil neohrožené působení této
ženy, které nám všem v dnešní době může být
příkladem. Dr. Doris Katheder, vedoucí
oddělení pro paměť národa, lidská práva a
lidské hodnoty při Caritas-Pirckheimer-Haus v
Norimberku
(charitativním
domě
pojmenovaném po německém renesančním
humanistovi Pirckheimerovi) osobně znala
Gertrud Steinl velmi dobře a tuto
pozoruhodnou ženu tak představila asi 60
přítomným účastníkům. Životní příběh
Gertrud Steinl doplnila Anna-Maria Rufer,
která s naší hrdinkou po dlouhá léta
spolupracovala
na
magistrátu
města
Norimberk. Dr. Petr Rojík ze Spolku Němců a
přátel německé kultury v ČR, místní skupiny
Kraslice, přetlumočil vyprávění obou žen do
češtiny.
V Kraslicích již byla v r. 2014 odhalena
pamětní deska připomínající modlitebnu
židovské obce zničenou v roce 1938.
Bezprostředně
vedle
ní
byla
nyní
nainstalována pamětní deska Gertrud Steinl.
Monsignore Peter Fořt tuto pamětní desku
vysvětil a Pavel Rubín, vedoucí Židovské obce
Karlovy Vary byl viditelně dojatý, že se Gertrud
Steinl dostalo cti v jejím bývalém bydlišti. O
hřiště a jedno takové
máme i zde, v
Kraslicích. Nejprve
bylo
třeba
se
domluvit na termínu
návštěvy. Na hřišti
pak na nás čekaly
nejen
nakreslená
vozovka,
ale
i
rozmístěné značky,
semafory, koloběžky
a odrážedla. Sada
dopravního značení
je opravdu široká a
tak jedna návštěva
určitě nestačí. Čas
strávený na hřišti
nám rychle uběhl.
Děti
se
vracely
docela unavené, ale
velmi
spokojené.
Moc
děkujeme
zejména zástupcům
školy v Havlíčkově
ulici Mgr. Pečenkovi
za
umožnění
návštěvy a panu F.
Donovalovi
za
přípravu hřiště před
naším příchodem.
Mgr.
Renata
Valenová

úmrtí Gertrud Steinl v loňském roce se
objevily zprávy v médiích různých zemí, pouze
v jejím rodišti o ní dosud nikdo nevěděl.
Vděčíme Dr. Doris Katheder, že se o
hrdinském konání Gertrud Steinl také nakonec
dozvěděli lidé v jejím rodném městě.
Starosta města Kraslic Roman Kotilínek plně
podpořil úmysl zabudování pamětní desky a
sám se slavnostního aktu zúčastnil. Spolu s
manželi Kathederovými, Giselou LotterBreitfelderovou, městem Kraslice se na všech
nákladech spojených s touto akcí finančně
spolupodílel Spolek Němců a přátel německé
kultury v ČR, místní skupina Kraslice.
Jmenovaný spolek se pod vedením svého
předsedy Dr. Petra Rojíka rovněž obdivuhodně
zhostil veškerých organizačních úkolů.
Ulrich Möckel
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Přebuzská pouť 2021 –
slavnost prošla proměnou
V dřívějších dobách, kdy lidé ještě nebyli
neustále zahlcováni důležitými a nedůležitými
informacemi, kdy ještě neexistovaly televize,
telefon a zásilkový obchod, se stával čas pouti
v každé obci víkendem určeným návštěvám a
jarmarkům. Mělo to důležitý sociální, ale také
hospodářský význam. Již dlouhou dobu před
poutí se lidé na tento svátek připravovali.
Šetřily se peníze, aby bylo možné si na trhu
nakoupit důležité věci a děti sbíraly lesní plody
a houby, které pak prodávaly, aby si za
vydělané peníze nakoupily svezení na kolotoči
nebo sladkosti. Častokrát ale byly peníze
zapotřebí na nákup nových šatů, kalhot nebo
kabátu na zimu.
Tato tradice začala obzvláště v polovině 60. let
minulého století stále více a více ztrácet na
významu, to proto, že se rodiny odsunutých
sudetských Němců začaly slučovat s rodinami
Němců v Německu. Pouze oněch málo
německy hovořících občanů v českém
Krušnohoří se nadále drželo těchto tradic.
Tu a tam využívali poutní slavnost ve svůj
prospěch komunističtí mocipáni. Pouť tak byla
podrobována proměnám již
napořád.
Mnozí odsunutí Němci přesunuli po sametové
revoluci v České republice své každoroční
setkávání opět do obce, která byla dříve jejich
domovem.
Díky finančním a materiálním příspěvkům
těchto odsunutých Němců se tak mohlo uvést
do dobrého stavu mnoho zanedbaných nebo v
základech poškozených kostelů. Kostely byly
kotvou odsunutých, neboť v nich oni byli
pokřtěni, a ti starší mezi nimi také oddáni.
Tato fáze se nyní, po přibližně 75 letech, chýlí
ke konci. Odsunutí Němci se totiž dostali do
věku, kdy jen málo z těch ještě žijících je kvůli
zdravotním obtížím schopno vykonat cestu do
své bývalé vlasti. V některých obcích, jako
například v horním městě Horní Blatná se z
poutní slavnosti stala městská slavnost, při
které bohoslužba v kostele již jen hraje
vedlejší roli. Změna byla letos také dobře
patrná na přebuzské pouti.
Již v 9 hodin se na náměstí v Přebuzi setkali
přátelé českého Krušnohoří, to aby se
zúčastnili vycházky, kterou dvojjazyčně vedl
Dr. Petr Rojík. Objednaný autobus přivezl na
Přebuz další účastníky z Rotavy, Kraslic,
Bublavy a Stříbrné, všichni pak společně odjeli
do bývalé obce Ptačí (dříve Vogldorf), ve které
dnes již nestojí ani jeden z více než 70 domů.
Přibližně 40 účastníků exkurze se nejprve
zastavilo u morového kříže z roku 1680. Kříž
stojí na území bývalé osady Altenhütten (obec
nemá český název), ve které se již v uvedeném

roce vyrábělo sklo, a to mimo jiné také ve
formě takzvaných vypuklých skleněných
tabulek. Kvůli protireformaci byl majitel
sklářských hutí Schürer vyhnán do Saska, kde
jeho
potomci
žijí
ještě
dodnes.
Pravděpodobně byl církevní aspekt vyhnání
jen zástěrkou - hrabě Nostitz vlastnil v
JIndřichovicích mnoho hutí, pro které
potřeboval dřevo a jiné suroviny a tak pro něj
byla sklářská huť jen otravnou konkurencí.
O samotném morovém kříži existuje legenda.
Syn jedné rodiny z Krásné Lípy byl v Praze
vysvěcen knězem. Při svém pobytu doma
onemocněl morem, načež byla usedlost jeho
rodičů vypálena a jeho rodina byla donucena
opustit obec. Pravděpodobně všichni našli
úkryt v ruinách bývalé sklářské hutě
Altenhütten. Příbuzní je zásobovali jídlem,
které odstavovali na určitém místě. Jednoho
dne však pomocníci našli jídlo netknuté a tak z
toho usoudili, že všichni rodinní příslušníci
zemřeli
na
mor.
Proč tento morový kříž stojí právě na tomto
místě, nebylo dosud objasněno. Předpokládá
se, že zde stála ona sklářská huť. Při
provedených vykopávkách však nebyl nalezen
důkaz, který by tuto domněnku potvrzoval.
Křemenné žíly se nacházejí asi 300 metrů
odtud. A tak se má nyní za to, že kříž zřejmě
stojí na místě, kam se odkládalo jídlo.
Od morového kříže pokračovala vycházka na
Ptačí horu, kolem které se kdysi rozprostírala
obec Ptačí. Ještě dnes zde lze najít pozůstatky
bývalého osídlení: modřínovou alej, kamenné
snosy (meze), jeřáby, které vymezovaly cesty a
základové zdivo zčásti se sklepeními.
Z vrcholu 827 metrů vysoké Ptačí hory se
nabízejí krásné výhledy na Halštrovské hory,
severní výběžky Českého lesa, Slavkovský les,
Doupovské hory a také na západní hřeben
Krušných hor s Komářím vrchem a Čertovou
horou. Jak všichni víme, na konci léta zde
nastává čas zrání lesních plodů, a tak tu měli
všichni účastníci možnost natrhat si borůvky,
brusinky nebo vlochyni.

Napsali jste

všemi přítomnými zájemci o hornictví k
místům dřívější těžby křemene. V profilu
svahu je ještě dnes možné vedle propadlin
zřetelně rozpoznat starý vodní příkop. O něco
více světla do historie výroby skla v tomto
regionu
by
pravděpodobně
vnesly
archeologické výzkumy.
Autobusem jsme se pak zase vrátili na Přebuz.
V tamější Kovářské boudě využili někteří
účastníci možnosti k obědu. Ve 14 hodin pak
začala v kostele mše svatá. Hned v jejím úvodu
přijlal Monsignore Peter Fořt od pana Rolanda
Schöna soukromý dar ve výši 1000 eur. Tyto
peníze jsou určeny na údržbu přebuzského
kostela. Dalších 500 eur věnoval pan Schön
pilným pomocníkům, kteří dva dny před poutí
uklidili a vyzdobili kostel pro tuto slavnost.
Skutek pana Schöna stále ještě poukazuje na
sounáležitost bývalých obyvatel a jejich
potomků s oním kouskem země, které jejich
předkové po staletí obývali.
I když Monsignore Fořt celebroval mši
dvojjazyčně, byli v letošním roce němečtí
návštěvníci ve zřetelné menšině. Jen asi deset
návštěvníků slavnosti tvořili odsunutí Němci
nebo jejich potomci z Přebuzi nebo z Rolavy,
přičemž právě skupina odsunutých Němců
představovala ještě před pěti lety výraznou
většinu návštěvníků pouti. Je potěšitelné, že
přibývá počet těch, kteří přicházejí na mši z
Přebuzi nebo ze sousedních obcí. Mohli
bychom smutnit za uplynulými lety, ale
zároveň buďme vděčni, že sametová revoluce
otevřela dveře setkáním ve „staré vlasti“ a tím
umožnila dosáhnout něčeho pozitivního.
Současný vývoj byl předvídatelný a nelze jej
zvrátit, neboť jen velmi málo dětí a vnoučat
následuje tradice svých předků.
Důstojný závěr letošní přebuzské pouti tvořil
koncert mladé zpěvačky Stanislavy Tóthové ze
Svatavy, jejíž zálibou jsou francouzské
šansony. Zpěvačka skládá také vlastní písně,
které si doprovází na violoncello.
Srdečné poděkování patří Spolku Němců a
přátel německé kultury v ČR, místní skupině
Kraslice a Obci Stříbrná za finanční podporu
velmi zajímavé exkurze a poutavého koncertu.
Podobné akce žijí z angažovanosti jednotlivců
nebo spolků. Přebuz má to štěstí, že předkové
z matčiny strany Dr. Rojíka a jeho sestry Soni
Šimánkové, stejně jako oni samotní, kdysi žili v
této staré hornické obci. Oba jsou se svou
bývalou domovskou obcí silně spjati. Jsou to
oni, kdo v posledních desetiletích svým
organizačním
talentem
rozhodujícím
způsobem přispěli k tomu, že se na
Využitím
krušnohorském hřebeni přebuzská pouť ještě
historických
fotografií
se stále řadí k vrcholům kulturního života.
pokusil
Dr.
Ulrich Möckel
Rojík
zprostředkovat
zúčastněným
přátelům
Krušných hor
obraz
obce,
která dnes již
neexistuje.
Protože
po
návratu z Ptačí
hory zbývalo
ještě
trochu
času, prošel se
Dr. Rojík se
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Římskokatolická
farnost
Růženec- Tajemství útěchy
1. tajemství: který jako Král vládne
Ponížil se, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to
smrt na kříži. Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal
mu jméno nad každé jméno, aby se před
Ježíšovým jménem sklonilo každé koleno - na
nebi, na zemi i pod zemí - a k slávě Boha Otce
každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
Filip. 2:8
Církev se na své pouti do budoucnosti dívá na
tvář Zmrtvýchvstalého Krista. Od něho očekává
pomoc při velkých výzvách: v ohrožení
z ekologického kolapsu; v ohrožení míru; ve
zneuctění základních lidských práv; v kultuře
smrti.
Vítěz nad hříchem a smrtí je Pánem i v tomto
Novém tisíciletí.
2. který ve své církvi žije a působí.
Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá
moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i
Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali
všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Matouš 28:18
Jako echo se ozývá papežovo poselství, kterým
Ježíš vysílá své učedníky: „Vykročme kupředu
plni naděje.“ Před církví se otevírá nové tisíciletí
jako široký oceán, na který je nutno vyplout.
Přitom se spoléháme na pomoc Ježíše Krista. Syn
Boží, který se z lásky k nám stal člověkem, koná i
dnes své dílo; je nám zapotřebí pozorných očí,
abychom ho zahlédli a především velké srdce,
abychom se stali jeho nástrojem.
Modlitba ke sv. Josefovi
Ó Bože, prameni naděje, jenž jsi svatého Josefa
obdařil odvahou jednat podle tvých příkazů a
povolal jsi ho střežit Svatou rodinu, na jeho
přímluvu uděl i nám a našim rodinám dar
věrnosti ve víře a ve snaze o dobro pro naše
bratry a sestry. Amen.
Svatý Josefe, byl jsi vyvolený Bohem, aby ses ve
vší čistotě stal Mariiným ženichem a pěstounem
Ježíše, přimlouvej za nás, kteří se na tebe
obracíme. Ty, jenž jsi byl věrným strážcem Svaté
rodiny, žehnej a ochraňuj i naši rodinu a všechny
křesťanské rodiny. Ty, jenž jsi v životě prožíval
zkoušky, námahu a únavu, pomáhej všem
pracujícím a trpícím. Tobě se dostalo milosti
zemřít v náruči Ježíše a Marie, pospěš na pomoc
všem nemocným a umírajícím a utěšuj je. Ty, jenž
jsi patronem církve svaté, přimlouvej se za
papeže, biskupy a kněze a všechny věřící po
celém světě, zvláště za ty, kdo jsou utlačováni a
pronásledování pro Kristovo jméno. Amen.
Co vše se stalo a u čeho jsme někteří byli a
můžeme být!
Před poutní mši sv., tak jako i v minulých letech,
jsme se sešli v hojném počtu při úklidu kostela
v Přebuzi 19. 08. v 14:00. Svolali nás sourozenci
Rojíkovi – Soňa (profesorka) a Petr (RNDr).
Nálada byla jako vždy pracovní, díky zavedené
elektřině se i voda k mytí podlahy dala ohřát.
Zároveň nám pomohl i silný vysavač. Pro příště si
ale musíme pamatovat, že se nejprve podlaha
luxem vyčistí a pak teprve je možné podlahu lavic
umývat – a ne opačně. V našem případě se lux
řádně „zanesl“. Ale díky zásahu patera seniora a
Alice, se vše napravilo. Nechybělo ani tradiční
pohoštění, kdy se představilo „umění“ našich
brigádnic = uklízeček. Velké překvapení nás

čekalo na začátku poutní mše sv., kdy všem, kteří
uklízeli, předal Roland Schön, rodák z Přebuze,
500€ ve 20-ti bankovkách pro 25 pomocníků.
Krásné gesto! Bůh zaplať! Ale to nebylo vše: naší
farnosti předal 1.000€! Tato částka bude použita
při instalaci varhanního ventilátoru z kostela sv.
Petra a Pavla v Rotavě pro přebuzský kostel. To
provede Martin Josef. A odhlučňovací bednu
nám zhotoví páni Pavel a Karel, kteří
zrestaurovali varhany v Rotavě – ne ty v přírodě,
ale v kostele. Ať Bůh žehná dárcům i
zhotovitelům – vše k větší slávě Boží!
Pan převor tepelského kláštera P. Augustin se
obrátil na naši farnost, zda bychom mu
nesplnili přání. Kdo by nevyhověl? Objížděli jsme
11 našich kostelů spolu s Milošem a hledali
příhodný oltář pro velikou kapli v jeho rodišti na
Slovensku. Po koncilu v 1964 mnozí kněží
vyhodili z kostelů nejen oltáře, ale i jiné sochy ve
snaze dát vyniknout bílým, holým stěnám. Nyní
se v jeho rodišti ujal duchovní služby kněz, který
naopak zatoužil vše vrátit do původního stavu.
Jenže staré oltáře už byly zničeny. Vzal jsem vše
jako gesto poděkování naší diecéze Slovensku.
V P. Augustinovi dostala vynikajícího kněze. Co
se však nestalo? Oltář byl loni na podzim
odvezen z Liboce do kláštera v Teplé, kde měl být
zrestaurován a pak odvezen jako dar na
Slovensko. Jak to bývá: člověk míní, Bůh mění.
Nevím, zda to platí v tomto případě! Knězi se
oltář nelíbil! Zklamání pana převora bylo veliké!
Oltář jsme z Teplé s Milošem přivezli 9. září zpět.
Na Liboci jsme mezitím problém vyřešili a vrátili
kostel do pseudogotického stylu v hnědé barvě.
Bílý oltář s Lurdskou Pannou Marií (dále PM) se
do kostela nehodil. Tato socha byla ukradena
v 19-tých letech, Stejně jako i překrásná vrchní
část oltáře sv. Josefa s jeho obrazem. Nynější
socha PM s Dítětem Ježíšem pochází ze zimní
kaple kraslického kostela.
Dík patří pomocníkům, kteří před poutí na Liboci
uklízeli, čistili od ptačího trusu a vyzdobili
modrým plyšem pozadí u sochy PM s Dítětem.
Dík patří i ochotným mužům, kteří pomohli
z velkého přívěsu složit 3 těžké části oltáře PM
z Teplé do kostela v Rotavě, kam jsem se rozhodl
oltář umístit. Opět jiným pomocníkům dík za
omytí a postavení oltáře hned druhý den 10.9.
dopoledne! V neděli 12. září, kdy církev obyčejně
slaví Jména PM, jsem posvětil s P. Bystríkem
oltář a předal tak božímu lidu k uctívání. Až se
nám vrátí zrestaurované ozdoby, bude vše
sloužit k větší cti a slávě boží! Věřte mi: bez
předchozí modlitby, bych se do všeho nepouštěl!
Vždy si vyprošuji jeho požehnání. Ať se i PM
raduje!
OKÉNKO P. Bystríka
Cyklus povídání: Blahoslavený, kdo se nade
mnou nepohorší! - část 2.
I v měsíci září, budeme slavit několik
Mariánských dní. Dovolte tedy, abych navázal na
předchozí zážitek a podělil se s vámi o další
“pohoršené” z mého okolí, když jsem náhodou
Pannu Marii nazval trošičku familiárně. Jednou
když jsem, asi před nějakým mariánským
svátkem, nesl do semináře kytici květů, tak se na
mne podívala paní vrátná a řekla: Taková krásná
kytka, to opravdu nemuselo být. A já na to jen
pohotově odpověděl: Ta ale není pro Vás, ta je
pro Marušku. Paní vrátná zůstala se spadlou
bradou a vykulenýma očima, no a bylo vidět, že
je velice překvapená, a já jen nevím, jestli mile,
nebo nemile??? Za pár dní si mě pozval náš špíra
(spirituál je kněz, který dohlíží na zbožný život
bohoslovců) a říká: Panna Maria je Panna Maria
a žádná Maruška, Vy drzej holomku. K Panně
Marii je potřeba mít úctu, a pak dodal: Co pak je
to nějaká Vaše kamarádka ze vsi, nebo co? Jestli
ze vsi, to opravdu nevím, a jestli kamarádka, tak
jsem přesvědčen, že Panna Maria je ještě více než

jen naše kamarádka, protože skrze Ni můžeme
odevzdávat Božímu milosrdenství v modlitbě vše,
co nás trápí a také děkovat Jejím prostřednictvím
za všechno krásné, čím nás Bůh obdarovává.
Matko ustavičné pomoci, oroduj za nás! Bf
Chcete se podívat za Okénko našeho P. Bystríka?
Tak mně říká Petříku, paní Alici Zlatíčko.
Připravte se na to, že i vy můžete dostat
„doplněk“ k vašemu jménu! Věřím, že to bude
jistě vkusné, výstižné či vtipné!
Ať nám s pomocí Boží nechybí naděje, víra ani
láska!
Poděkování Panně Marii za vyslyšení naléhavé
prosby.
V době, kdy se rozmohlo vážné přestoupení
božího řádu v pohlavním zneužívání malých dětí
ze strany vychovatelů, rodičů či jiných autorit, se
nařčení z těchto činů nezastavilo ani před
kněžími. V r. 2020 se toto přihodilo našemu
spolubratru Jiřímu M. V hledání pomoci jsme se
s důvěrou obrátili v této záležitosti na Pannu
Marii v Kneipelbachu. Na její přímluvu se vše
v dobré obrátilo; nařčení se neprokázalo a kněz
se vrátil ke svému krásnému povolání. Kéž je Bůh
milosrdný k provinilcům těchto činů i k těm, kteří
někoho nepravdivě nařkli a odpustí všem, kteří ve
všem viděli senzaci.
S vděčností P. Ferdinand, P. Peter a věřící
kraslicka.
mpf
Modlitba uzdravení
Milostivý Ježíši uzdrav mne.
Uzdrav ve mně všechno, co potřebuje uzdravení.
Uzdrav všechno, co mě od Tebe odděluje.
Uzdrav moji paměť, moje srdce, mé emoce,
mého ducha, uzdrav moje tělo, uzdrav mou
duši.
Prosím, polož na mne svou ruku a uzdrav mne
svou láskou.
O to prosím Tvým jménem Ježíši. Amen.
Blíží
se
křesťanské
dušičky
Slavnost
Všech
svatých
vychází
z
historické
události zasvěcení
římského
Pantheonu
(původně
pohanského
chrámu všech olympských bohů) Panně Marii
a všem svatým mučedníkům 13. května 609.
Avšak na křesťanském východě se slavil společný
svátek všech mučedníků již od 4. století. Od 8.
století se v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků začal
slavit svátek Všech svatých (nejen mučedníků) 1.
listopadu. Toto datum se ustálilo proto, že
u Keltů začínal v tento den nový rok. Slavení
svátku Všech svatých se brzy rozšířilo a v Římě se
slaví pravidelně od 9. století. Svátek Všech
svatých je tak vzpomínkovou slavností
zemřelých, kteří již dosáhli věčné blaženosti.
Dušičky jsou proti tomu vzpomínkou na ty, kteří
této blaženosti zatím nedošli. Dušičky (duše
v očistci) jsou rovněž katolickým svátkem
slaveným 2. listopadu od 12. století jako
vzpomínka na mrtvé. V římskokatolickém
kalendáři najdeme u 2. listopadu název
Vzpomínka na všechny věrné zesnulé,
protestanti tento den znají jako Památku
zesnulých.
Z evropského svátku dušiček pak vznikl
anglosaský svátek Halloween.
Zapal svíčku svým nejbližším. Pohledem na
oblohu si říkáme, že bdějí nad námi …často na
ně myslíme …
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Napsali jste
Jak strávili léto klienti klubu
Aktiv Člověka v tísni, o.p.s.?
Pracovníci
klubu
Aktiv
organizace Člověk v tísni,
o.p.s. v Kraslicích si opět
připravili
pro své klienty spoustu
zajímavých letních aktivit.
Tyto aktivity se uskutečnily
v rámci
takzvaného
příměstského tábora. Klienti
tak mohli strávit se svými
pracovníky svůj volný čas
jinak než obvykle a aktivity
byly vybrány tak, aby si
každý mohl zvolit to, co má
rád.
Někteří klienti se vydali s pracovníky na
turistický výlet na kolech po krásném okolí
města Kraslic, další vyjeli do Aquafora ve
Františkových Lázních a další si jeli užít večerní
film, který si sami vybrali, do kina Alfa
v Sokolově. Další aktivity byly spíše
odpočinkové, jako například hra na kytaru
doprovozená zpěvem, grilováním a relaxačním
malováním na kameny. Na své si přišli také
milovníci jídla, kteří se zúčastnili mistrovství
v pojídání maxi hotdogů a fanoušci her a
sportu si zahráli celodenní počítačový turnaj
v NHL a FIFA v prostorách klubu.
Příměstský tábor si užili jak klienti, tak
pracovníci, a hodnotíme ho jako velmi
úspěšný. Všichni už se moc těšíme na další
společné akce a zážitky.
Klub Aktiv se od 1. 11. 2021 bude nacházet
v nových prostorech na nové adrese –
ulice 5. května 296/34, Kraslice 358 01.
Budeme se na Vás zde těšit, tým pracovníků
klubu Aktiv:
Silvie Pariová: 770 120 529 email:
silvie.pariova@clovekvtisni.cz
Anna Křehká: 770 101 146 email:
anna.krehka@clovekvtisni.cz
Štefan Gabčo: 777 499 464 email:
stefan.gabco@clovekvtisni.cz
Jan Jiroušek: 775 466 035 email:
jan.jirousek@clovekvtisni.cz
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež 15-26 let je financována z prostředků
Karlovarského kraje a města Kraslice.

z té stránky, že jsou do jednotlivých utkání
více zapojené děti. Právě nehrající týmy
musejí na právě hraná utkání jmenovat z
dětí rozhodčí i zapisovatele. U nás to byli z
Volejbalové soutěže po kovidu týmu Kraslice I rozhodčí Veronika Zandtová
a z týmu Kraslice II rozhodčí Domink Petr
byly rozehrány na obou
Polák. Oba dva si jako rozhodčí vedli velice
dobře. Zbývající děti vedly protokoly o
stranách hranice
Prvním kolem byl rozehrán krajský přebor utkání v mezinárodní podobě a obsluhovaly
mladších žákyň. Do soutěže se přihlásilo 6 ukazatele skóre. Tabulka po prvním kole
týmů z Karlovarského kraje. Jsou to Saského mistrovství /region Vogtland/:
volejbalová střediska z Karlových Varů,
Chodova, Sokolova a mezi nimi také VSV Oelsnitz/V.
družstvo dívek z Kraslic. Naše družstvo 3 3 0 0 0 6 : 1 205 : 102 11
zvítězilo nad BVC Chodov „B“ 2 : 0. a slibně
VSK Tatran Kraslice I
rozehrané mělo také utkání s Baníkem
8
Sokolov nad kterým vedlo v prvním setu 3 2 0 1 0 4 : 2 121 : 103
21:16. Pěkně rozehrané utkání však do VSV Fortuna Göltzschtal
vítězného konce nedovedlo. Tak si dívky (na 3 1 1 1 0 3 : 5 145 : 161
5
připojeném snímku) připsaly alespoň 2 body VSK Tatran Kraslice II
za těsnou porážku 1 : 2 v utkání s Karlovými
3 1 1 1 0 3 : 5 134 : 165 5
Vary „B“, které jim vyneslo čtvrté místo v
konečné tabulce prvního kola. Tabulka po ESV Lokomotive Adorf
1 : 6 88 : 162
4
prvním kole krajského přeboru mladších 3 0 1 2 0
žákyň vypadá následovně.
Výsledky prvních kol soutěží v Karlovarském
kraji a Sasku uzavíráme výzvou Českého
Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. „A“
volejbalového svazu: PŘIJĎTE si ZAHRÁT
5 5 0 0 0 10 : 0 250 : 127 15
VOLEJBAL. Rádi uvítáme v našem kolektivu
Beach volleyball club Chodov z.s. „A“
malé i starší děti. Trénujeme každé úterý a
5 3 1 0 1
8 : 3 246 : 172 11
čtvrtek od 16 hod.- minivolejbal, od 17
VSK Baník Sokolov z.s.
hod.pokročilé a starší děti v tělocvičně
T.J.Sokol, Tyršova ul..
5 3 0 1 1
7 : 4 217 : 222 10
Lubomír Zach., vedoucí trenér volejbalu
VSK Tatran Kraslice
5 1 0 1 1
3 : 8 179 : 245
4
Volejbalový klub Karlovy Vary z.s. „B“
BSK Tatran Kraslice
5 0 1 1 3
3 : 9 179 : 269
3
V sezóně 2021/2022 budou po dvouleté
Beach volleyball club Chodov „B“
pauze náš klub reprezentovat družstva
5 0 1 0 4
2 : 9 208 : 244 2
staršího minižactva U 13 a žen. Ženy jsou
Stejně jako na české straně bylo rozehráno posíleny o hráčky U 15.
také mistrovství Saska (region Vogtland), ve První turnaj odehráli hráči a hráčky
volejbale čtyřek, kategorie U 14. V této družstva U 13. Protože se z důvodu
soutěži mohou startovat smíšené týmy nedostatku hráček omluvil tým TJ Thermia
složené z chlapců i dívek, proto se Karlovy Vary, odehrálo naše družstvo dvě
účastníme se dvěma týmy. První kolo utkání s týmem BCM Sokolov s výsledkem
Saského mistrovství bylo hráno v městské 17:31 a 16:30 (Nekolová 13, Kričfalušiová 9,
sportovní hale v Oelsnitz za účasti pěti Wernerová 7, Šimková 2, Bálintová 2).
družstev. Saská strana se potýká po V říjnu se mělo dle rozpisu odehrát 2.10.
kovidové pandemii ještě s větším úbytkem úvodní utkání žen s TJ Slavoj Tachov, ale
dětí na sportovištích než je tomu u nás. soupeřky požádaly o odložení utkání, které
Organizace turnajů je však v Německu lepší se odehraje v lednu 2022. 2. 10.2021
odehraje
turnaj
družstvo
staršího minižactva od 11:00
hod. na TJ Sokol Kraslice a ženy
se v Karlových Varech utkají
16.10. s BK Loko K.V.
Náš klub přijímá nové členy do
basketbalové přípravky i do
družstva U 13. Družstvo U 13
trénuje ve středu a v pátek od
17:00 do 18:30 hod. a
basketbalová přípravka ve
středu a v pátek od 15:30 do
17:00 hod. v tělocvičně SŠ, ZŠ a
MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717.
Upřímně děkujeme Městu
Kraslice za finanční podporu
v nelehkém roce 2021. Bez
finančního příspěvku města
v rámci grantového systému
bychom nedokázali naši činnost
v mládežnických kategoriích
realizovat. Mgr. P. Poledňáková

Sportovní zprávy
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PČR informuje
Kyberkriminalita se stále
rozšiřuje
Přežijete v online světě?
Policisté Karlovarského kraje upozorňují, že
se rozmohla nová forma trestné činnosti
týkající se kyberprostoru, kdy pachatelé
napodobují různá telefonní čísla, jejichž
prostřednictvím pak své oběti kontaktují
jakožto pracovníci klientské linky určité
banky s tím, že je nutné z různých důvodů
zprostředkovat převod jejich peněz.
Právě na tuto problematiku má
upozorňovat
celorepubliková
„kyberkampaň“, v rámci které proběhly v
Karlovarském kraji preventivní akce,
kterých se účastnily policistky z oddělení
tisku a prevence. Na těchto akcích
preventistky
poskytovaly
veřejnosti
preventivní rady týkající se dané
problematiky, jako např. jakým způsobem
mají lidé chránit své úspory, aby se
nemohli stát obětí útočníka nebo také jak
chránit své osobní údaje.
Kyberkampaň upozorňuje především na
problematiku týkající se bankovnictví.
Česká bankovní asociace a Policie ČR varují
před pachateli, kteří mohou po oběti chtít
jménem banky přístupové údaje do
internetového bankovnictví, údaje o
platební kartě nebo provedení platební
transakce z důvodu hrozícího útoku na její
účet. Důrazně upozorňujeme, aby lidé na
tyto požadavky nereagovali, neboť jde o
podvodníka.
Na základě výše uvedeného je potřeba
připomenout 5 rad pro bezpečí vašich
peněz:
- NIKDY nikomu NESDĚLUJTE SVÉ

Slovo senátora
přihlašovací ÚDAJE do internetového
bankovnictví ani čísla ze své platební karty.
Banky se na ně neptají, ani zprávami či emailem neposílají odkazy na weby, kde
jsou vyžadovány!
- NEREAGUJTE na telefonní HOVORY, EMAILY ani ZPRÁVY, kde se vás někdo
pokouší vmanipulovat do situace, že jsou
vaše finanční prostředky v ohrožení a vy
musíte udělat další kroky pro jejich
záchranu. Kdyby byly vaše peníze
v ohrožení, banka by zareagovala dávno
už bez vás.
- Pány svého účtu jste jen vy.
NEZADÁVEJTE
ani
v
aplikaci
NEPOTVRZUJTE PLATBY, které vám někdo
bude diktovat po telefonu, ani nikomu
NESDĚLUJTE
či
NEPŘEPOSÍLEJTE
potvrzovací kódy z SMS. Stejně tak
NEDÁVEJTE nikomu VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
DO vašeho POČÍTAČE.
- MĚJTE AKTUALIZOVANÝ SOFTWARE a
ANTIVIRUS. A to i na telefonu!
- V případě pochybností vždy kontaktujte
svou banku či volejte 158. Myslete na to,
že útočník dokáže napodobit jakékoli
telefonní číslo (tzv. spoofing) či e-mail
včetně těch vaší banky.
V rámci kampaně si můžete vyzkoušet i
kybertest, který naleznete na internetové
stránce www.kybertest.cz . Test obsahuje
10 obrázků představující běžné situace, do
kterých se jako uživatel internetu a klient
banky může dostat. Můžete si tak
vyzkoušet, zda byste podvodná jednání
poznali.
prap. Mgr. Lucie Machalová
kpt. Bc. Zuzana Týřová

„45 milionů pro náš kraj je opět
na stole“
Znovu jsem se
s 12 dalšími
senátory
z různých stran a
z různých koutů
naší republiky,
pokusil získat do
regionů
zasažených
povrchovou
těžbou peníze,
které platí těžaři
jako náhrady za
vydobytý nerost
– hnědé uhlí,
kámen, písek, kaolín apod. Tyto peníze
zatím plynou z větší části do státního
rozpočtu a menší část jich putuje do obcí,
na jejichž území těžba probíhá. Předložili
jsme v září senátní návrh změny horního
zákona.
Stát strukturálně postižené kraje nijak
finančně nezvýhodňuje, prostředky se do
regionů v nijak výrazné míře nevrací a
jdou neznámo kam. Těžba navíc často
postihuje nejen obec, kde je lom. Zničené
jsou komunikace, po kterých jezdí těžce
naložené automobily a ani prach a
znečištěný vzduch hranice katastru obce
neberou v potaz.
Navrhl jsem tedy s dalšími senátory, aby
část peněz určených do státního rozpočtu
byla přerozdělena a mířila rovnou do
krajů. Nezměnily by se tím ani úhrady od
těžebních společností, obce by také o své
peníze nepřišly a kraje by mohly za přímo
přidělené prostředky pořídit nemálo
užitečného.
Nejvíce
by
se
změna
týkala
hnědouhelných regionů, kde jsou
vytěženy největší objemy. Pro náš kraj by
to znamenalo přínos zhruba 45 milionů
korun ročně a pro Ústecký kraj přibližně
200 milionů korun za rok. Jak jsem psal v
úvodu, návrh změny zákona se však
nezaměřuje pouze na regiony, kde
probíhá povrchová těžba hnědého uhlí,
ale i povrchová těžba ostatních nerostů
jako je písek a kámen. Takových lomů je v
celé ČR více než 900.
Senátem již tato změna drtivou většinou
prošla v lednu tohoto roku jako
pozměňovací
návrh
k
zákonu
předloženému Poslaneckou sněmovnou.
Poslanci však následně Senát přehlasovali
a poslali tak tuto změnu k ledu. Staronový
návrh změny však bude nyní mířit do nové
Sněmovny, a tak je naděje, že tentokrát
uspěje.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Zpravodaj města Kraslic vydává Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice Telefon: 352 370 411, fax: 352 686 809, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. Registrováno
pod č. MK ČR E 12 587. Grafická úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad Kraslice, Nám. 28. října 1438, Kraslice. Za obsah příspěvků ručí autoři, články neprocházejí
gramatickou ani stylistickou úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: odehnalova@meu.kraslice.cz nebo
přineste na jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. Uzávěrka příštího čísla: 27. října 2021. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Říjnové číslo vychází 19. října 2021 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu
Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena
185 -229,- Kč/ ks

Prodej: 1.11. 2021
Kraslice - u autobus. nádraží15.50 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle
poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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MKC Kraslice
Koncert Lenky Filipové
S příchodem září začíná Dům kultury
v Kraslicích ožívat novými koncerty a
divadelními představeními. První akcí, která se
po začátku školního roku konala, byl dlouho
očekávaný koncert skvělé české zpěvačky a
kytaristky Lenky Filipové. Filipová zazpívala
návštěvníkům všechny své známé hity – např.
písně Zamilovaná, Mosty, Prý se tomu říká
láska či Za všechno může čas. Kromě svých
starších písní představila také nejnovější
album Oppidum, které je plné melodických
keltských balad. Po koncertě a přídavcích se
Lenka Filipová ochotně fotila s fanoušky a
s úsměvem rozdávala autogramy. Návštěvníci
koncertu si také mohli koupit některou z jejích
desek. Děkujeme Lence za krásné vystoupení
a pohodový páteční večer strávený s její
muzikou.

Countryáda

Show Zdeňka Izera

V neděli 12.
9.
ožily
Kraslice
muzikou. Na
zahradě
Domu kultury
se
totiž
konala
Countryáda,
festival
country
a
folkových kapel. Návštěvníci dorazili v hojném
počtu a užili si slunečné odpoledne s
pohodovou atmosférou. K dispozici byl stánek
s občerstvením, kde mohli ochutnat místní
guláš, kraslickou klobásu či pivo. Na programu
bylo několik kapel. Zahrála nám country
kapela Crazy Horses, písničkář Jindra Kejak či
kapela Jožin Band, hrající hity Ivana Mládka.
Ve
večerních
hodinách
následovalo
vystoupení nové hudební skupiny Zavěšený
kafe a skupiny Bankrot. Děkujeme všem
kapelám a zpěvákům za skvělé vystoupení a
těšíme se na další ročník Countryády.

V polovině září
navštívil
Dům
kultury
známý
komik, bavič a
moderátor Zdeněk
Izer se svou one
man show Na plný
coole!
Izera
mohou diváci znát
z
mnoha
televizních pořadů, např. z kultovního pořadu
Telebazar. Svůj nezaměnitelný humor
předvedl Zdeněk Izer i v Kraslicích. Představení
bylo plné vtipných scének a parodií, které byly
obohaceny videoprojekcemi. Izer imitoval
celou řadu českých a zahraničních osobností,
jmenovitě např. Michala Davida či Michala
Tučného, a využíval přitom vtipných převleků.
Děkujeme mu za velkou porci zábavy. Diváci
se u jeho show bavili od začátku do konce.
Bc. Claudie Růtová, MKC, KIC
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SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice
Soutěž o nejhezčí ekoobal
Na začátku školního roku, jako obvykle,
nastala potřeba obalit velké množství sešitů a
učebnic. Rozpoutala se proto u nás ve třídě
diskuze o množství vyprodukovaného plastu,
který si ještě řádně zaplatíme. Žáci v 7.A se
toho nebáli a přijali výzvu na soutěž o NEJEKO-OBAL. Podmínkou bylo hlavně nic
nekupovat, využít materiál, který máme
doma a v nejlepším se bude i dobře
recyklovat. Kreativitě nebyly kladeny žádné
meze, a tak vzniklo dokonce i pár uměleckých
děl.
Ing. I. Germušková

Podzimní vítání

místo. Pochvalu si za snahu zaslouží všechny
děti. Většinou doběhly uprostřed startovního
V úterý 21.9. jsme se rozhodli přivítat podzim, pole. Nejvíce se zadařilo benjamínkovi Mie
který za pár dní dorazí, výrobou větrníků. Bylo Staré, která doběhla ve své kategorii na
to těžké, ale navzájem jsme si hodně překrásném třetím místě. Mgr. J. Trnková
pomáhali a nakonec jsme si vyrobili větrníků
Ukliďme Česko – 2. stupeň
několik. Dalším úkolem bylo větrník roztočit
správným foukáním. Ani to nebylo lehké, ale V sobotu 18.9.2021 jsme pokračovali v akci
po poctivém tréninku se všem větrník Ukliďme svět. Sice bylo dobrovolníků jen pár,
podařilo roztočit. Paní učitelka nám větrníky ale i tak se nám podařilo nasbírat 110 kg
dovolila vzít domů - to bylo radosti.
odpadu.
Za Klen Mgr. I. Kyselová
Žáci 2.A a paní učitelka Mgr. Iva Sokolová

Chemické pokusy v 9.B
Při chemii žáky nejvíce baví samozřejmě
pokusy. Po téměř roční distanční výuce si naši
deváťáci konečně užívají trošku té zábavy v
učebně chemie. Seznamují se s laboratorním
vybavením a základními pravidly při práci s
chemikáliemi.
Ing. I. Germušková

Zase spolu po prázdninách
Po dlouhé době jsme se opět společně setkali
v naší zbrusu nové školce. Během září nám
přibyli noví kamarádi. Všichni jsme se přivítali
v novém školním roce. Teď už si zase můžeme
užívat společné chvilky plné zážitků a zábavy.
Chodíme ven, pozorujeme podzimní proměny
v přírodě, hrajeme oblíbené i nové hry.
Věnujeme se podzimním aktivitám jako je
sběr kaštanů, švestek a barevných listů a
očekáváme další nové společné zážitky v naší
školce.
J. Macháčková

Ukliďme Česko
V pátek 17. 9. se 1. stupeň naší školy zapojil
do celostátní úklidové akce Ukliďme Česko.
Tato akce má na naší škole již dlouholetou
tradici. Letos jsme za necelé dvě hodiny
úklidu okolí školy nasbírali 60 kg odpadu.
Doufáme, že v dalších letech bude odpadu v
naší přírodě ubývat.
Kolektiv 1. stupně

Přespolní běh
Po téměř dvouleté pauze se snad zase
rozběhly sportovní soutěže škol. První soutěží
bylo okresní kolo v přespolním běhu, které se
uskutečnilo
u
fotbalového
stadionu
v Sokolově. Slušného výkonu dosáhly mladší
žákyně, které doběhly na 6.místě, starší žáci
obsadili 7. místo, ale nejlepší výsledek
vybojovali mladší žáci a starší žákyně, kteří si
doběhli pro bronzové medaile. Blahopřejeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy D.
Velíčkovi, D. Klepáčkovi,
L. Račkovi, K.
Stellnerovi, N. Kadlecové, M. Müllerové, E.
Slabé, L. Bauerové a A. Račkové. Mgr. L. Bříza

Den v přírodě
V pátek 24. září jsme na 1. stupni vyrazili ven
na Den v přírodě. Žáci plnili úkoly spojené
s různými ekosystémy a na konci tohoto
projektového dne byla jejich snaha
vyhodnocena a oceněna. Akcemi, jako jsou
Ukliďme Česko a Den v přírodě, vedeme žáky
již od 1. stupně základní školy k poznávání a
ochraně přírody .
Mgr. Daniela Roková Vázlerová

Přespolní běh
Ve čtvrtek 30.září 2021 se po velmi dlouhé
přestávce konalo okresní kolo v přespolním
běhu. Na závody bylo vybráno 12 dětí 1.
stupně, naše družstvo startovalo ve složení
Mia Stará, Aneta Gösslová, Tobias Lacko a
Adam Sedláček z 1. třídy, Karel Kindrat ze
2.třídy, Amalie Vopatová, Anna Marie
Winkelhöferová a Elias Scheibner ze 3. tříd,
Adam
Potěšil ze
4.třídy
a
Tereza
Kučerová,
Denisa
Stellnerová
a
Maxmilián
Kladiva z 5.
tříd. Počasí
bylo celkem
milosrdné a
naše děti v
soutěži
družstev
obsadily 9.

Besedy o první pomoci
Dne 23.9. proběhly pro žáky 8. a 9. tříd
besedy zaměřené na první pomoc. Žáci se
pomocí videí, přednášky, diskuse, ale i
praktických ukázek dozvěděli spoustu
zajímavých informací. Žáky tyto besedy
zaujaly a my doufáme, že si nové informace
budou pamatovat, i když bychom byli
nejradši, kdyby se nikdy nedostali do situace,
kde tyto znalosti budou muset aplikovat do
praxe.
Mgr. I. Kyselová

