ZPRAVODAJ
města Kraslic

PROSINEC

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a opět
stojíme na prahu roku
nového. Je to období
bilancování a hodnocení toho, co se každému z nás v uplynulém roce
života podařilo i nepodařilo, co nás potkalo a jaké životní zkušenosti nám
přibyly. Konec roku je ale také obdobím plánování na rok příští. A tak, jak
to činíme ve svých osobních životech, je tomu i v životě města. Klíčem
tohoto plánu pro další činnost ve městě je bezesporu rozpočet. Rozpočet
je tvořen vždy na základě několika zásad.
Tou první je samozřejmě to, co si můžeme dovolit, tedy, s kolika penězi
můžeme pro příští rok hospodařit. Příjmy nelze jinak než odhadovat na
základě celostátních ekonomických predikcí – kolik stát vybere na daních
a kolik nám z toho přepošle formou tzv. rozpočtového určení daní.
Dalším zdrojem předpokládaných příjmů jsou místní daně a poplatky. To
je především daň z nemovitosti. Ta je vcelku jasně předvídatelná. Zde jen
podotýkám, že město Kraslice tuto daň již více než patnáct let drží na
nejnižší možné úrovni a nezvyšuje ji. Mimochodem, zvýšení této daně o
jeden stupeň by do rozpočtu města přineslo cca 4,5 milionu korun.
Druhým kritériem je potřebnost či priorita investičních záměrů. Na
prvním místě je zde především zajištění správy a obnova majetku a
odstraňování akutních havarijních stavů. Teprve potom je možné
plánovat investice do toho, co je třeba vylepšovat, zdokonalovat či co by
se nám „líbilo“ ve městě mít.
A konečně třetím kritériem je projektová připravenost. To znamená, že
do rozpočtu lze zařazovat pouze takové investiční akce, které jsou
připravené, a tudíž jsou známé náklady na realizaci a jsou v daném roce
realizovatelné. Např. rekonstrukce bazénu v ZŠ v ul. Havlíčkova nemohla
být z tohoto důvodu zařazena přímo do rozpočtu, protože tato
rekonstrukce není zatím projektově připravená. Naopak, byla shoda
v tom, že pokud bude připravena projektová dokumentace, bude
rekonstrukce řešena buď s použitím finančních prostředků z rezervního
fondu, nebo z výsledku hospodaření. Náklady na rekonstrukci byly dle
zpracované studie z roku 2020, v té nákladnější variantě, předpokládány
ve výši cca 13 mil. Kč. Avšak vzhledem k současnému nárůstu cen
v oblasti stavebnictví je reálný předpoklad, že náklady na rekonstrukci
bazénu a šaten budou ještě výrazně vyšší. Naproti tomu byla na základě
požadavku některých zastupitelů z rozpočtu vyřazena investice do
vybudování nového zázemí pro fotbalový klub, přestože je projekt plně
připraven vč. územního rozhodnutí, a to i přesto, že zde se jedná o
akutní havarijní stav, kdy ze strany „hygieny“ skutečně hrozí okamžité
uzavření. Zde podotýkám, že město převzalo zázemí kraslického fotbalu
do svého vlastnictví před více než třemi lety a tohoto období využilo
právě k přípravě projektové dokumentace na základě studie, kterou si
Fotbalový klub Kraslice nechal předtím zpracovat. Osobně jsem
zastáncem toho, aby výstavba nového zázemí pro fotbalisty byla
realizována. Pro první fázi byla v rozpočtu navržena částka 13 mil. Kč.
V následujícím roce by pak došlo k dokončení výstavby za částku dalších
cca 12. mil. Kč. Někomu se může zdát částka 25 mil. Kč vysoká. Skutečně
to není málo peněz, ale např. vybudování nového zázemí pro fotbalisty
v dvoutisícových Dalovicích vyšlo tamní radnici na cca 12 mil. V tomto
srovnání se pak taková částka jeví při dnešních cenách stavebních prací
jako úměrná. Pokud by se podařilo získat dotaci z Národní sportovní
agentury, o níž město požádalo, byla by to z pohledu financování výrazná
pomoc.
Tématem je také osud budov na Náměstí TGM, které město před
několika lety odkoupilo od soukromých vlastníků, jejichž „řádná péče“
v minulých desetiletích stojí za jejich tristním stavem. Znovu ožily diskuse
o tom, zda budovy zbourat nebo rekonstruovat. Jisté je, že obojí si
vyžádá značné finanční náklady. Demolice bude stát řádově několik
miliónů, neboť bude drahé uložení stavební suti. A důležitou otázkou pak
je, co vznikne na takto uvolněném prostoru včetně otázky, kolik bude to
„nově vzniklé“ stát peněz? Rekonstrukce budov bude stát několik desítek
či spíše stovek miliónů korun. Studie proveditelnosti, kterou si nechalo
město zpracovat v roce 2018, odhaduje náklady na rekonstrukci objektu
č. p. 1 na 65 mil. vč. DPH. Náklady na rekonstrukci objektu č. p. 2 jsou
zde odhadovány dokonce na 102 mil. vč. DPH. Při nárůstu cen stavebních
prací, ke kterému došlo v letošním roce lze předpokládat, že náklady
budou ještě vyšší. Odhad, že celkové náklady na záchranu a rekonstrukci
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všech tří objektů dosáhnout nejméně 250 milionů, se tak jeví jako ještě
velmi optimistický. Při finančních možnostech města je zřejmé, že
rekonstrukce výhradně z finančních prostředků města bude „během“ na
hodně dlouhou trať, bude-li vůbec reálná. Pokud by se ale podařilo najít
externí finanční zdroje na realizaci alespoň dílčích záměrů, což naznačují
nově vyhlašované dotační výzvy jako např. IROP pro plánovací období
2021-2027, mohlo by se podařit tuto hodně dlouhou trať o něco zkrátit.
Ovšem dotace může a nemusí být. Každopádně, podmínkou je vždy
projektová připravenost. Dokud ale nenastane většinová shoda, jak
s objekty naložit a jak je využít, lze asi jen stěží pracovat na projektových
přípravách, resp. nelze.
Tématem, o kterém se vedou diskuse, je také Hotel Praha, který je
výraznou dominantou centra města, a jehož stav rozhodně není
důvodem k radosti a nepřispívá k pozitivnímu obrazu města. Zde je třeba
v prvé řadě připomenout, že se jedná o objekt, který je již dlouhou řadu
let v soukromých rukách. Nicméně, stále je živý projekt na přeměnu
Hotelu Praha na pivovar. Podle nejnovějšího návrhu má zůstat
zachována část komplexu včetně zdobené přední fasády hlavní budovy,
zbývající část objektu bude demolována. Podle informací zástupce
investora se má s demoličními pracemi započít již v příštím roce. Město
Kraslice a stavební úřad se snaží investorovi vyjít všemožně vstříc, ale
realizaci plánů urychlit neumí.
Se zmíněnými objekty souvisí také Náměstí TGM. Již jsem v minulosti
navrhoval zpracování studie na řešení prostoru Náměstí TGM
v návaznosti na přilehlé budovy. Zastupitelstvo tehdy tento můj návrh
zamítlo s odůvodněním, že taková studie je zbytečná. Nesdílím tento
názor už jen proto, že k projednání podoby tak důležitého prostoru,
jakým je centrální náměstí města, je nutné přizvat i širokou veřejnost. A
co lze prezentovat, nad čím je možné vést diskusi, když ne nad vizuálními
návrhy možné podoby tohoto prostoru? Ano, je pravda, že zpracování
takové studie není zadarmo a je potřeba za ni zaplatit – úplně stejně jako
třeba v případě koupaliště nebo městských sadů. Úkolů, které je třeba
společně řešit a vyřešit, je celá řada. Důležité je však najít rozumnou
shodu při zvážení reálných možnosti bez emocí, s rozvahou, s faktickými,
správnými a úplnými informacemi. Jen tak lze dospět k dobrému
výsledku a přispět zčásti k tomu, aby Kraslice nestály při hodnocení
indexu kvality života kdesi na konci, k čemuž se vyjádřím v lednovém
úvodníku Zpravodaje.
Závěrem si dovoluji popřát všem především klidné a pohodové Vánoce,
byť již druhým rokem poznamenané covidovou pandemií. Ale ani přesto
by to neměly být Vánoce smutné, naopak, važme si o to více, když se
budeme moci potkat u štědrovečerního stolu či si jen předat vzájemnou
vzpomínku na toho, kdo je našim srdcím nejblíže, třebaže právě nebude
moci s námi sedět u stolu. Do nadcházejícího roku 2022 nám všem přeji
pevné zdraví, mnoho štěstí, ale i pokoru a vzájemnou úctu jednoho
k druhému. Čeká nás nelehké období, doufejme, že jej společně
zvládneme.
S přáním pevné naděje
Roman Kotilínek, starosta města
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Napsali jste
Vánoční výstava řemesel
Po dvou letech proběhla vánoční
výstava řemesel v Domě kultury v
Kraslicích. Za ztížených podmínek, s
předepsanými opatřeními.
Ale
uskutečnila se. Někteří vystavující, které
jsme dříve uvítali, se už nemohli
dostavit. Nově vystavil své dřevěné
výrobky pan Rohla. Další nové jsou
domluvené na jarní výstavu, pokud
bude. Některé zájemce jsme do sálu
nemohli pustit, protože neměli
certifikát o očkování nebo prodělané
chorobě. To je ovšem z médií známo
snad všem. Jen mě mrzelo, že jsme
nemohli vystavit náš betlém, na kterém
pracuje několik lidí, vždy se o něco
rozroste, bez předchozí domluvy byl
vystaven jiný. Tak nevím, zda mám své
kamarády a známé o další výrobu žádat.
Těším se, i všichni ostatní, že jarní
výstava bude a že nebudou nějaká
přísná omezení.. Když budou, musíme
se přizpůsobit všichni. Děkuji všem,
kteří za těchto podmínek s výstavou
pomáhali.
MUDr. Dana Záhejská

„JABLÍČKOVÁNÍ“

MŠ U Elektrárny
Podzim ve Veselé školce
Čas letí jako voda a je tu zase podzim. V naší
Veselé školce začaly aktivity pro děti –
plavání, keramika, tvořivá dílnička, němčina,
logopedie a metoda dobrého startu pro
předškolní děti.
Začátkem měsíce října k nám zavítalo
divadlo Řimbaba s pohádkou „ Zahrada
skřítků,“ která se nám všem velice líbila.
Další podzimní akce Drakiáda se z důvodu
špatného počasí konala ve třídě, ale nám to
nevadilo, i tak jsme si užili soutěže a
dokonce děti dostaly i nějaký dáreček.
Podzim ještě nekončí a nás čeká příští týden
akce rodičů a dětí „ Jablíčkování,“ „ Hrabání
listí na školní zahradě“ a spousta jiných
činností.
Kolektiv MŠ U Elektrárny v Kraslicích –
Veselá školka

Letos poprvé se
konala na zahradě
MŠ společná akce
rodičů
a
dětí
s názvem
„Jablíčkování“.
Jablíčka se tedy
objevila ve všech
soutěžích
a
stanovištích, ať už
papírová, v podobě
míčků
nebo
ta
opravdová. Jablíčka
se omotávala vlnou
a
věšela
mezi
stromy, přenášela se
ve dvojicích mezi tyčkami, skládala,
počítala, sestavovala se od nejmenšího po
největší. Chytala se do obručí a přitahovala
provazem, koulela se ze skluzavky do nůše
rodičům. Hledala se v listí, házela do
správné barvy nebo se motala křídou na
tabuli.
Odměnou byl „Podzimní skřítek“,
kterého si děti s rodiči vyrobily
z
listí
a
samozřejmě
z opravdového jablka. Kdo odolal
odnést
skřítka
domů
bez
ochutnání se však neví.
Děkujeme rodičům a dětem za
příjemně strávené odpoledne a
těšíme se zase příště.
Kolektiv MŠ Veselá školka U
Elektrárny

Projektový den v naší MŠ
Šablony III
Na začátku projektu si děti povídaly o
podzimu, o podzimním ovoci, poznávaly
různé druhy přírodnin. Pak jsme šli všichni
na zahradu, kde si děti házely vrtulky, hrály
hru na houby a na vlaštovky. Poté jsme se
zase všichni vrátili zpět do třídy a projekt
pokračoval povídáním o zvířátkách v lese.
Děti poznávaly druhy zvířátek, chodily po
jejich stopách, aby se na konci cestiček
dozvěděly, čím se zvířátka živí. Na závěr si
děti vyrobily krmítko pro ptáčky z jablíčka a
semínek. Projekt se dětem líbil a určitě se
budeme těšit na další.
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka
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OPOVÁŽLIVÉ SPOLÉHÁNÍ

topol, který zcela zdemoloval kabinu a
způsobil mu mnohačetná zranění, kterým
Řidič cisterny nedaleko Jestřebí v březnu
na místě podlehl. Silný vítr povalil v ten den
2017 zahynul poté, když na jeho auto spadl
mnoho stromů a hasiči měli několik výjezdů
k jejich odstranění. Nyní stojí před soudem
v České Lípě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Obžaloba tvrdí, že strom byl ve špatném
stavu a měl být dávno pokácen a ŘSD o tom
vědělo čtyři roky, ale neřešilo to. Nikdo
konkrétní nebyl obžalován a ŘSD vinu
odmítá. Státní zástupkyně je přesvědčena o
tom, že příspěvková organizace zanedbala
povinnosti, které po ní lze požadovat podle
zákona o pozemních komunikacích. První
posudek, který doporučoval pokácení, mělo
ŘSD k dispozici od roku 2013. Další posudek
z roku 2015 se stejným závěrem a ŘSD zase
nekonalo. K nehodě došlo v roce 2017 a
nikdo se tím do té doby nezabýval. Podle
provozního technika, který u soudu
vypovídal, se čekalo, až bude mít ŘSD
finanční krytí. Bývalý ředitel ŘSD zase u
soudu vypovídal, že to není tak jednoduché
pokácet suchý strom, jde prý o dlouhodobý
proces. Znalec oponuje, že pokud je

KMS informuje

potřeba do
cen vodného,
stočného a
tepla
postupně
promítat náklady, které naše společnost do
obnovy investuje. Výše cen na příští rok je
tak ovlivněna zejména nárůstem finančních
prostředků investovaných do obnovy a
modernizace infrastrukturního majetku a
z části nevyhnutelným nárůstem cen
energií, materiálů a služeb.
Jsme rádi, že v oblasti teplárenství je
společnost KMS, díky včasnému nákupu
plynu na rok 2022, v mnohem lepší situaci,
než jsou někteří jiní dodavatelé tepla. Cenu
tepla v příštím roce zvýšíme o částku
potřebnou na vyrovnání meziročního růstu
ostatních nákladů a o prostředky na
financování výměny rozvodů, které svou
poruchovostí ovlivňují plynulé dodávky
tepelné energie a teplé vody.
Ceny platné pro cenovou oblast města
Kraslice od 1.1.2022:

Vážení odběratelé, spoluobčané,
společně prožíváme období, které mnohým
z nás přichystalo nečekané výzvy. Náš
region a celý svět se již dva roky potýká
s virem a onemocněním COVID 19. Tato
skutečnost ovlivňuje nejen naše zdraví a
dává nám jiný pohled na vnímání
každodenních věcí, ale má zásadní vliv na
hospodaření ve všech sektorech ekonomiky.
Vodárenství a teplárenství nejsou výjimkou.
Společnost KMS byla založena v roce 2000
zejména za účelem trvalého udržení služeb
pro občany města a zkvalitňování dodávek
pitné vody, tepla a kvalitního čištění
odpadních vod ke spokojenosti zákazníků a
odběratelů.
Jsme si vědomi, že bez
nasazení a podpory našich zaměstnanců a
výrazných investic do obnovy vodárenského
i teplárenského majetku nelze tuto situaci
zvládnout.
Našim
spolehlivým
zaměstnancům a obchodním partnerům
bychom rádi za jejich úsilí a práci v letošním
roce touto cestou poděkovali.
cena včetně
cena bez DPH
V roce 2021 jsme investovali
DPH
do obnovy vodovodu a
Pitná voda
46,50 Kč/mᶾ
51,15 Kč/mᶾ
kanalizace v ulici Sadová, U
Nemocnice,
Novoveská,
Zelená Hora, Západní. Zahájili
Odpadní voda
48,00 Kč/mᶾ
52,80 Kč/mᶾ
jsme postupnou výměnu
rozvodů
Centrálního
1,98 Kč/kWh
2,18 Kč/kWh
zásobování tepla (CZT) v ulici Tepelná energie
pro CZT
550 Kč/GJ
605 Kč/GJ
Pod Nádražím a Školní.
Obdobné
investice
do
vodovodního, kanalizačního systému a CZT
budou pokračovat i v dalších letech. V roce Vážení odběratelé, pokusme se společně
2022 je plánovaná obnova vodovodu a nepodléhat špatné náladě. Přejeme Vám
kanalizace v ulici Mánesova, investice do krásný předvánoční adventní čas a do
zařízení na čistírně odpadních vod, úpravně nového roku 2022 pevné zdraví, pozitivní
vod a také do rekonstrukce a instalace nové přístup k životu a dobrou náladu.
kogenerační jednotky na kotelně jih.
Michaela Bracháčková, MSc., jednatelka
S obnovou majetku přichází na jedné straně Miloslav Poslední, jednatel
zkvalitnění služeb, ale na druhé straně

Napsali jste
v posudku strom označený dvěma
vykřičníky, tak jako v jeho posudku, lze
podle zákona konat okamžitě. „Pokud je
strom označený jako havarijní, nejdříve
konáte, předcházíte škodám a až poté
jednáte s ochranou přírody.“
Různé názory, patrně bude odvolání a kdy
padne rozsudek, který nabude právní moci,
a někdo dostane pokutu, se neví. Co se ví, je
to, že v březnu 2017 přišel jeden muž o
život. Kdo jeho smrt zavinil a kdo je za ni
zodpovědný, se patrně nedozvíme.
Patně nebudu sám jako řidič, kdo při jízdě
v našem okolí vidí podél silnic staré, suché a
stejně nebezpečné stromy. Patrně se také
čeká, až budou peníze, s opovážlivým
spolehnutím, že nedojde k neštěstí.
Otakar Mika – zastupitel
Zdroj Novinky, ČTK

MŠ Lipová cesta
Mikuláš na
Zámečku
Tento rok k nám
Mikuláš zavítal i
s
čertem
a
společně rozdali
dětem odměny.
A protože máme
jen hodné děti,
tak
si
čert
nemohl odnést
nikoho do pekla, dokonce i paní učitelky
zůstaly ve školce všechny. A tak už se
všichni těšíme na Ježíška a doufáme, že se
v novém roce ve zdraví opět všichni
sejdeme v té naší krásné školce.
Hodně zdraví a štěstí do nového roku přeje
kolektiv MŠ
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Sportovní zprávy
Na velký úspěch dosáhli „žluťáskové“
Ve druhém kole Karlovarské ligy minivolejbalu dosáhla největšího
úspěchu z volejbalového klubu VSK Tatran Kraslice dvojice těch
nejmenších Lucinka Trohemčuková a Michalka Černá. Dívky obsadily
třetí místo za velkokluby Karlovarského kraje BVC Chodov a VK Karlovy
Vary. Za své umístění byly dívky oceněny bronzovými medailemi,
sladkou odměnou a v igelitkách si domů přivezly trička Českého
volejbalového svazu pro týmy umístěné na prvním až třetím místě.
V kategorii nejmladších startovalo ještě druhé družstvo VSK Tatran
Agátka Kubincová a Vašík Dubš, které hrálo turnaj úplně poprvé a
obsadilo pěkné šesté místo z deseti týmů. Celkové pořadí žluté
kategorie bylo následující:
1. BVC Chodov 1, 2. VK Karlovy Vary 1, 3. VSK Tatran Kraslice 1, 4. VK
Karlovarsko 1, 5. Klokani Aš 1, 6. VSK Tatran Kraslice 2
Poděkování vedení klubu patří za pěkné výsledky při trénování dětí
trenérkám Mgr. Michaele Dudašiu a Kateřině Hříbalové.
V oranžovém minivolejbale startovala z VSK Tatran 3 družstva. V této
kategorii hrálo celkem 15 týmů.
Konečné umístění našich družstev bylo následující:
10. VSK Tatran Kraslice 1 (Lilien Staňková a Elen Chmelíková)
11. VSK Tatran Kraslice 2 (Sofia Vaňátková a Lucie Palečková)
12. VSK Tatran Kraslice 3 (Filip Náprstek a Tomáš Jochman)
V červeném minivolejbale startovalo celkem 14 družstev a mezi nima
také tým VSK Tatran, který skončil jedenáctý. Turnaj vyhráli Klokani Aš
1 před Volejbalem Sokolov 2.
11. VSK Tatran Kraslice (Jakub Winkelhöfer a Luboš Černý)
V modrém minivolejbale dívek hrálo celkem 20 družstev a vítězem
bylo družstvo VK Karlovy Vary 2 před VK Karlovy Vary 1 a Baníkem
Sokolov 1. Umístění družstev VSK Tatran bylo následující:
11. VSK Tatran Kraslice 1 (Adélka Dubšová + Eliška Dubšová+Terezka
Vávrová)
19. VSK Tatran Kraslice 2 (Maruška Slaninová+Klaudie Lacková)
Škoda, že nemocnost dětí je stále velká a proto jsme nemohli postavit
více družstev do této soutěže pro začínající volejbalisty a volejbalistky.
Lubomír Zach, vedoucí trenér

Volejbalové soutěže zatím probíhají bez omezení
Za přísných hygienických opatřeních probíhají zatím volejbalové
soutěže v Karlovarském kraji. Mladší žákyně odehrály další kolo
krajského přeboru ve sportovní hale v Sokolově. Náš tým který měl
pouze šest hráček ( T. Trohemčuková , E. Dudašiu, S. Körferová, V.
Zandtová, E. Bialončíková a T.
Vávrová) statečně bojoval s týmy, které disponovaly deseti či
dvanácti hráčkami. Dívky Tatranu dosáhly těchto výsledků.
VSK T.Kraslice – VK Karlovy Vary „B“ = 2 : 1 (13, -24, 8)
VSK Baník Sokolov - VSK T.Kraslice = 2 : 0 (16, 17)
VSK T.Kraslice – BVC Chodov „B“ = 2 : 1 (22, -22, 13)
VK Karlovy Vary „A“ - VSK T.Kraslice = 2 : 0 (9, 14)
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VSK T.Kraslice - BVC Chodov „A“ = 0 : 2 (-12, -12)
Tabulka po II.kole Karlovarského krajského přeboru:
1.
VK Karlovy Vary „A“
10 9 1 0 0 20 : 1 29
2.
BVC Chodov „A“
10 6 1 1 2 15 : 7 21
3.
VSK Baník Sokolov z.s.
10 2 2 1 3 13 : 7 19
4.
VSK Tatran Kraslice
10 2 2 1 5 9 : 14 11
5.
VK Karlovy Vary „B“
10 0 2 2 6 6 : 18 6
6.
BVC Chodov „B“
10 0 1 2 7 4 : 19 4
V přeboru Saska (region Vogtland) bylo sehráno I.kolo volejbalové
kategorie U 12. V této kategorii je patrný největší úbytek dětí v
důsledku Covidu-19, jak na české, tak především na Německé straně
hranice.
Náš tým ve složení: A.Dubšová, T.Vávrová a E.Dubšová dosáhl těchto
výsledků:
Lokomotive Adorf - VSK T.Kraslice 0 : 2 (-19, -15)
VSK T.Kraslice - VSV Oelsnitz e.V. 0 : 2 (-21, -22)
V celkovém hodnocení I.kola skončilo naše družstvo na 2.místě za
VSV Oelsnitz e.V.
III.kolo Karlovarské ligy v Barevném minivolejbalu bylo sehráno v
Městské sportovní hale Chodov a náš klub zde startoval celkem s 8
družstvy. Celkové umístění našich týmů bylo následující:
Žlutý minivolejbal: 6. Tatran Kraslice 2 (V.Dubš + J.Pěnička);
T.Kraslice 1 (M.Černá, Agáta Kubincová, N.Pěničková). Startovalo
celkem 14 týmů.
Červený minivolejbal: 14. Tatran Kraslice (L.Černý + T.Jochman).
Startovalo celkem 15 týmů.
Oranžový minivolejbal: 8. Tatran Kraslice 2
(S.Vaňátková +
L.Palečková) 12. Kraslice 1 ( L.Staňková + A.Kubincová + N.Pěničková)
19.Kraslice 3 (J.Pěnička + D.Černý). Startovalo celkem 19 týmů.
Modrý minivolejbal dívky: 7. Kraslice 1 (T.Vávrová + E.Dubšová +
A.Dubšová) 12. Kraslice 2 (M.Slaninová + K.Lacková). Startovalo
celkem 12 týmů.
Ve třetím kole Karlovarské ligy Barevného minivolejbalu v Chodově
startovalo ve všech barvách celkem 160 dětí v 69 týmech ze 7
volejbalových oddílů Karlovarského kraje.
Vedení klubu děkuje trenérkám: Mgr. M. Dudašiu, K. Hříbalové, M.
Nevrlé a L. Dupalové za vedení a přípravu dětí na soutěže nejmenších
volejbalistů a volejbalistek.
Lubomír Zach, vedoucí trenér

Volejbalové smíšenky znají své rozdělení do skupin
Po loňském ročníku přerušené soutěže smíšených volejbalových
družstev (4 muži + 2 ženy) byl rozehrán nový ročník této soutěže, Ve
třech dnech byla v kraslické sokolovně sehrána tři kvalifikační kola,
která seřadila družstva do těchto výkonnostních skupin:
I. skupina: Retro, Postradatelní, Hvězdná pěchota, Šmejdi
II. skupina: Klokani Aš „A“, Stříkej, Vokurky, Pamětníci, Kreativci
III. skupina: RHSP, Nejdek, Klokani Aš „B“ Krušnohorci, Chebáci
Nyní již dále budou hrány turnaje ve skupinách, ze kterých nejlepší
tým ze skupiny II. postoupí do skupiny I. a poslední ze skupiny I.
sestoupí do skupiny II. Ze II. skupiny sestoupí poslední 2 týmy do
skupiny III. a první 2 týmy postoupí do skupiny II.
Karel Vanke, vedoucí soutěže
Volejbalový sportovní klub Tatran
Kraslice děkuje všem, kteří
podporují jeho sportovní činnost,
jsou to především město Kraslice,
Národní
sportovní
agentura,
Karlovarský kraj, Česká unie
sportu, DDM Kraslice a také těm,
kteří nám poskytují tréninkové
prostory pro naši činnost jako TJ
Sokol Kraslice a II. ZŠ Kraslice.
Děkuje všem sponzorům, kteří
podporují naši činnost a děkuje
všem rodičům, kteří své děti
přivádějí
do
dětských
a
mládežnických družstev volejbalu.
Všem přejeme pevné zdraví, klidné
a pohodové svátky vánoční a
šťastný i úspěšný nový rok 2022.
Vedení
volejbalového
sportovního klubu Tatran Kraslice
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Logická olympiáda
Logická olympiáda už je ve svém závěru
základních kol a nám nezbývá nic jiného než
shrnout výsledky školního kola a pochválit
všechny zúčastněné. Podali velice pěkné
výkony. V kategorii A1 (první třídy) zvítězila
Ema Rödlingová z 1.A, která se svým výkonem
obsadila sdílené 2.-8. místo v kraji. V kategorii
A2 (druhé třídy) zvítězil Karel Kindrat z
2.B. Kategorii A (3.-5. třídy) ovládl svým
výkonem Jakub Zandt z 5.A. Jeho výkon byl
zároveň 11. nejlepším v kraji, a tak postupuje
do krajského kola, které se koná 5.11.2021.
Kubovi tedy přejeme mnoho úspěchů i v této
části soutěže. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ)
měl nejlepší výsledek Tobias Langhammer ze
6.A.
Mgr. I. Kyselová

Krajské kolo Logické olympiády
Velký úspěch
zaznamenal žák
naší školy Jakub
Zandt. Obsadil
2.
místo
v
krajském kole
Logické
olympiády
s
postupem do
celostátního
kola. Budeme
dál držet palce
a
fandit.
Mgr.
I.
Sokolová, Mgr.
I. Kyselová

Strašidelný týden

Strašidelný týden v MŠ
Jindřichovice
Náplní tohoto týdne bylo seznámit se se
svátky Dušičky- památka zesnulých a
Halloween. S těmito svátky jsme děti
seznámily hravou formou. V pondělí nám
dorazil balík od čarodějnice a na děti čekala
zkouška odvahy. Musely z balíku vytáhnout
pomocníky čarodějnice. Objevili jsme hady,
pavouky, ještěrky, myš, netopýra a žábu.
Následující den jsme dlabali a vykrajovali dýni,
která nám celý týden zdobila chodbu. Ve
středu jsme vytvářeli lucerničky a papírové
dýně. Ve zbylých dnech jsme soutěžili a hráli
hry. Např. jsme shazovali duchy pomocí míčků
a u dětí tak rozvíjeli hod na cíl. Také jsme vařili
lektvar, poslechli si příběh o Modrém
strašidélku a vyrobili jsme mu kamarády. Děti
také postavily strašidélkům hrad. Předškoláci
v dopoledních hodinách vyplňovali pracovní
listy na téma týdne - vybarvovali dvojice dýní,
hledali cestu strašidla z hradu a hledali stín
čarodějky. V pátek nás čekal den plný soutěží,
tancování, zpívání a hraní her. Měli jsme totiž
strašidelný rej. Děti i my paní učitelky jsme
dorazily v kostýmech. Byli jsme za čarodějky,
strašáky a jiné strašidelné postavy, ale i za
hodné a roztomilé, jako třeba za princeznu.
Lovili jsme jablka pusou z lavoru, motali
strašidélka, zpívali písničku o strašidlech, hráli
židličkovanou a další různé hry. Po dopoledni
plném her nás čekal strašidelný večer. Děti šly
stezkou odvahy za třemi čarodějkami Elvírou,
Melvírou a Pelvírou, kde musely splnit
zkoušku odvahy. Po strašidelné stezce, jsme
se odebrali do naší MŠ a přespávali jsme v ní.
Kolektiv MŠ

Strašidelný týden je za námi, uběhl velice
rychle. Náplň celého týdne byla velice pestrá.
Čtení pověstí z našeho okolí z knihy pana
Kotěšovce "Pod zámeckým vrchem" nám
přiblížilo, kolik strašidel a bájných postav se
vyskytovalo na Jindřichovicku. Již tradiční
dlabání a vyřezávání dýní, následné rozsvěcení
nás velice bavilo a výstava byla tajemně
zahalena do oranžových barev. Výroba
strašidýlek a kelímků na sladkosti byla další
činností. Každý si své strašidlo či "dýni"
nazdobil podle své fantazie. A nechyběli ani
pavouci. Jak z papíru a špejlí, tak z punčochy
naplněné vatou a dark. Všichni pavouci byli
jako živí. V pátek večer na nás čekalo velké
Jsem laskavec
dobrodružství........... nechte se překvapit v
dalším příspěvku.
M. Némethová
Jsem velice potěšena, že Vám mohu
představit laskavé skutky naší školy SŠ, ZŠ a
MŠ Kraslice, které se uskutečnily od 1.11. do
Laboratorní práce v 7.A
13.11.2021 v rámci projektu "Jsem laskavec".
Žáci 7.A uzavřeli v přírodopisu tematický celek Třída 2.A uspořádala sbírku pro zvířátka ze
RYBY laboratorním cvičením. K pozorování školního zookoutku. Jako překvapení nejen
měli
pro děti, ale i jejich třídní
připraveného učitelku podpořily tuto
pstruha,
sbírku i další kolegyně z
kterého
prvního stupně.
prozkoumali Třída 4.B uspořádala sbírku
ze
všech pro psí útulek v Sokolově.
stran. Ověřili
5.A a 5.B pak vyráběly
si tak všechny
vánoční přáníčka, která
své
doputují
do
Domova
teoretické
seniorů.
poznatky.
Třída 7.A uspořádala sbírku
pro kočičí útulek Konec
Ing.
I. toulání.
Germušková
Třída
8.A
vytvořila
miniskládačky a leporela
pro žáky prvního stupně.

Třída
9.A

SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice

vytvořila
krásné přání pro svou nemocnou třídní
učitelku.
Třída 9.B odstranila černou skládku nacházející
u cesty do školy.
Toto je krátký souhrn a Vy se v následujících
dnech budete moci podrobněji seznámit s
jednotlivými částmi projektu na stránkách
jednotlivých tříd a také na FB stránkách školy.
Všem, kteří se do projektu zapojili, děkujeme.
Mgr. I. Kyselová

Příprava malířského plátna
Žáci 1.ročníku SŠ oboru Výrobce textilií se
pustili i do takového oříšku, jakým je napínání
malířského plátna. A že se jim to povedlo,
posuďte sami. Rámy vyrobili žáci SŠ oboru
Nástrojař a malovat na ně budou žáci
9.ročníku ZŠ pro vánoční výstavu v DK.
A. Jančová

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Ženy v prvním domácím utkání sezóny
přivítaly nové družstvo Západočeské ligy Black
Cats České Budějovice a zvítězily 77:48
(Vopičková
V.
18,
Mačasová
14,
Schambergerová 10, Vopičková P. 9, Kurtinová
8, Holubová 5, Vopičková A. 4, Korandová 4,
Křížová 2, Svobodová 1, Peršínová 1,
Minaříková 1). V dalším utkání s TJ Sokol
Toužim naše družstvo také zvítězilo 91:30
(Mačasová 28, Kurtinová 16, Schambergerová
11, Vopičková V. 7, Křížová 7, Vopičková P. 5,
Holubová 5, Krchová 4, Svobodová 4,
Minaříková 2, Vajsejtlová 2). V tělocvičně SŠ,
ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 vyzvou naše
hráčku v sobotu 4.12.2021 od 16:00 hod.
soupeřky z BK Klatovy, 18.12.2021 sehrají
utkání v Plzni s družstvem BaK.
Starší minižákyně prohrály v utkání
s chlapeckým družstvem BK Sokolov 25:60
(Kričfalušiová 13, Lédlová 4, Wernerová 2,
Zmrzlá 2, Salayová 2, Slabá 2), mnohem
vyrovnanější zápas sehrály s BK Lokomotiva
Karlovy Vary, i když v závěru došly síly a
prohrály 34:42 (Slabá 17, Lédlová 7,
Kričfalušiová 3, Bálintová 2, Wernerová 2,
Vrabcová 2, Šimková 1). 18.12.2021 sehrají
starší minižákyně utkání v Karlových Varech
s BK Lokomotiva a s TJ Thermia.
P. Poledňáková
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Římskokatolická
farnost
Zamyšlení ….
Sledovali jste 5. 11.2021 projev pana
prezidenta na Frekvenci 1? V rozhovoru
doslova řekl: „Víte, lidská nenávist je téměř
nekonečná. Například katolický kněz Tomáš
Halík veřejně prohlásil, že bych neměl žít, že
by bylo lépe, kdybych nežil. Inu, typický
katolický kněz.“ Nestačil jsem se divit. A to
hned z několika důvodů: Ad 1. Konečně
národ slyšel jeho hlas. Ad 2. Díky Bohu,
osobní pocit ing. Zemana: „Jsem
v pořádku“. Ad 3. Slib, že dodrží své
prezidentské povinnosti jmenovat prof.
Fialu pro možnost sestavení nové vlády. Ad
4. Touha dokončit svůj mandát a jít do
důchodu. Ad 5. Už měsíc vydržel nekouřit!
Ad 6. Co ale nevydržel, bylo opětovné
osočení
„protivníků“;
(lživé
nařčení
katolického kněze). V minulém FL 12 jsem
psal: Kdo se modlil za změnu, musí se
modlit i dále! Za novou vznikající vládu; za
zvládnutí nebezpečného Covidu; za
postupné oddlužení státní pokladny; v
novém nebezpečí zdražených energií. Za
toto vše se musíme modlit i nadále! S čím
ale mám jako kněz problém? Člověk, který
na tom – jak sám řekl – byl špatně,
nedokáže překročit svůj stín a zůstává i
nadále kousavým, útočným, až lživým. Ptám
se: KOLIKRÁT dá ještě Bůh tomuto
inženýrovi šanci se napravit? Známe
případy, že se lidé po těžce prožitém stavu
změní ve svém jednání! Když Pán Ježíš
někoho uzdravil, tak mu řekl: „Jdi a už
nehřeš!“ Neřekl: Vrať se ke svému hříšnému
životu! Ono uzdravení se týkalo a týká i nyní
nejen těla, ale i duše! Takže: kdo se chce i
nadále za prezidenta modlit, nechť se
modlí! Já se budu modlit za zdraví těžce
nemocných, kteří to moc a moc potřebují –
a že jich je dost! Věřte mi! Sám jsem tohle
prožil na vlastní kůži! Díky vám, kteří
v prosbách za tyto nemocné pokračujete! A
ing. Zemanovi ať je Pán Bůh milostivý! Nad
Hradem v Praze vlaje prezidentská
standarta: PRAVDA VÍTÉZÍ!
ČÍ? Ap.Petr
píše: „Nechte všeho, co je špatné, každou
neupřímnost, přetvářku, závist a všechno
pomlouvání“ - (1.Pe 2,1). Tohle by měl
„mluvčí“
Ovčáček
místo
žalmů
donekonečna předčítat ing. Zemanovi! Pak
by se i Bůh radoval!
Za co se ale musíme moc modlit, a to
denně, je Modlitba za synodu. Děkuji – jde
nejen o naše farnosti, ale i o jejich
budoucnost!!
Dále děkuji za vaši účast na hřbitovech na
DUŠIČKY. Prosili jsme za naše zesnulé; my
přítomní i za zemřelé všech, kteří nebyli
fyzicky přítomní (byli na hřbitovech jinde a
využili 4 dny volna). Nejsou i oni našimi
společnými bratry a sestrami? Samozřejmě;
vždyť jim vyprošujeme setkání navždy
s Pánem Ježíšem v jeho království!
Odpočinutí věčné dej jim, ó Pane…….
OSOBNÍ zážitky z lázeňského pobytu.

Nejprve předávám krátký a krásný text
z mariolázeňského Farního zpravodaje:
Modleme se, aby ti, kdo trpí depresemi a
syndromem vyhoření, našli u všech podporu,
jež jim svítí na cestu do života.
Díky za vyzdobené hřbitovy a prosíme za
všechny, kteří v těchto dnech mysleli na své
blízké zemřelé, aby je světlo svící přiblížilo
ke Kristu, který přemohl smrt.
Jak vidíte, existuje dvojí „vyhoření“: obojí
očekává „vzkříšení“! Je-li někdo tzv.
v koncích, nemá elán a „vyhořel“, může opět
„nastartovat svou chuť k životu“. A proč by
to nemohlo platit i po smrti? Rozdíl je v tom,
že u prvního se vše odehrává hlavně v nás
samotných, zatímco u druhého vše závisí na
Pánu Ježíši! Proto je přece moudré s ním být
zadobře a milovat ho. Toť je můj pohled na
věc. Nyní k 20min. zábalu v bahnu (kolem
krku a obou ramen). Za tu dobu se vždy
pomodlím 2 celé růžence za vás všechny,
neboť mi ležíte na srdci – ne v žaludku. Tam
si dopřávám různé pochoutky v jídelně.
Plynové injekce: na 10-ti místech vás jakoby
píchne jehla=“Včelka“. Až budu mít těch
sezení více, asi se budu „vznášet“. Prima
jsou masáže! Ten pán má zlaté ruce a ví,
kam a jakou silou mačkat. Pan doktor, co
mne přijímal, prožil v lednu mozkovou
mrtvici, byl na pravou stranu ochrnutý,
nemluvil. Je z toho jakžtakž venku. Měl jsem
za něho v neděli v kostele v Mar. Lázních
mši sv. I křížek na čelo jsem mu udělal. Byl
rád! Také se ke mně hlásil v jídelně jeden
pán, který mě viděl v neděli u oltáře. Mohu i
zde rozdávat radost, povzbuzení a humor!
mpf

Okénko P. Bystríka.

(Omlouvám se,
mělo to být o nějaký ten den dříve…mpf)
Moji drazí, prožili jsme dny mariánského
měsíce října, kdy se ve svých modlitbách
setkáváme s naší drahou Maruškou
(Matkou Pannou Marii) a prosíme skrze ni o
pomoc a Boží požehnaní. Tento měsíc
mariánské úcty nás však dovedl k dalším
krásným svátkům života církve - Slavnosti
Všech svatých a Památky zesnulých. Dny, ve
kterých
si
jako
církev
pozemská
připomínáme všechny ty, jenž prožívají
slavnostní veselí církve nebeské, dny ve
kterých vzpomínáme všechny naše drahé
zemřelé. Dny, ve kterých upřímná modlitba
a touha srdce, otvírají nebe. Záměrně píši,
otvírají, protože v těchto dnech prosíme
předně za ty, kdo
ještě nejsou ve
společenství
svatých. Víte, to se
někdy tak stane, že
dušička,
která
odchází
na
věčnost, nestihne
v tomto životě,
něco
napravit,
odčinit, omluvit…
ale touží po setkání
s Boží Láskou, vidí
ji, cítí ji, a touží ji
prožívat. To je
svatost
svatých,
prožívat
Boží
Lásku. Pamatujme
tedy obzvláště na

dušičky v očistci, kterým naše modlitba
otvírá velikost Boží přítomnosti. Propojujme
církev pozemskou s církví nebeskou.
Pomáhejme duším stát se svatými a věřme,
že oni nám pomohou svou přímluvou před
Bohem v potřebné době. A proto milovaní,
mějte starost o svatost svatých, zásobujme
svatými kůry nebeské, aby oni měli starost o
nás ,,skoro svaté,, i nesvaté.
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň
nás pekelného ohně, přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které tvého
milosrdenství nejvíce potřebují. Amen.
Maria, Královno všech svatých a Matko
naše oroduj za nás!
Ať
poselství tajemné vánoční noci,
poselství pokoje a lásky naplní Váš život
nejen o vánočních svátcích, ale i ve všech
dnech nového roku! Když se řekne
v křesťanském prostředí slovo „poselství“,
většině z nás se vynoří něco v souvislosti
s evangeliem, Biblí nebo spásou. Někomu
se možná tento výraz spojí s papežem,
který píše svá poselství k jednotlivým
významným dnům nebo událostem, jiným
připomene poselství, které archanděl
zvěstoval Panně Marii, nebo poselství,
které předala zase Panna Maria lidem při
různých soukromých zjeveních. Také
nekřesťanský svět nabízí svá poselství,
mnohdy spojená s jinou náboženskou
zkušeností. Většina vysílaných poselství i
betlémská – se prezentuje jako velká a
závažná poselství, aby tak upoutala
pozornost lidí, o něž už soutěží tolik
různých hlasů a stran. Proč ale vůbec
vysílat do světa „malá poselství“ politiků,
mocných tohoto světa, která s těmi
velkými nemohou a ani nechtějí soupeřit?
Jde opravdu pouze o prosté okamžiky a
výjevy, kterých život přináší spoustu. Proč
se tedy odvažujeme něco takového
nabízet, a právě v době, která je
poselstvími všeho druhu tak zahlcená? Za
tím úplně nejobyčejnějším se vždy skrývá
Ten, který pro nás vše stvořil, který nás
tímto životem vede a promlouvá k nám
skrze všechny věci a události, které nás
obklopují. Z tohoto pohledu i to malé a
nenápadné
se
může
stát
něčím
významným. Přejeme Vám, aby každý den
následujícího roku byl pro Vás dnem, ve
kterém Vám i malé věci budou vypovídat o
velké lásce Boží.
JV
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GOPALA o.p.s. - DLUHOVÁ
PORADNA

u společností se státní účastí.
Co pro to musíte udělat?
INFORMUJTE EXEKUTORA A ZJISTĚTE
PŘESNOU ČÁSTKU KE SPLACENÍ
Požádejte
exekutora
doporučeným
dopisem o vyčíslení aktuální dlužné jistiny.
Uveďte, kam chcete zaslat odpověď,
a nezapomeňte doplnit, že se jedná o akci
“Milostivé léto”. Pokud znáte spisovou
značku své exekuce, doplňte ji do dopisu.
Odpověď exekutora bude chvíli trvat
(zpravidla dva týdny, ale počítejte raději
s 30 dny), proto mu napište co nejdříve.
Exekutora kontaktujte, i když jste jistinu už
někdy hradili. Může se stát, že
ve skutečnosti jistina uhrazena není,
protože vaše platby šly přednostně na
úroky, pokuty a náklady. O vašem záměru
využít tuto akci potřebuje exekutor vědět
i v případě, že jistinu už máte uhrazenou.
ZAPLAŤTE NESPLACENOU JISTINU
A NÁKLADY EXEKUCE
Po obdržení odpovědi je třeba zaslat nebo
složit na účet exekutora nesplacenou
jistinu, kterou vám exekutor sdělil, a 908,Kč na náklady exekuce.
Nezapomeňte uvést všechny náležitosti
i správný variabilní symbol, který vám
upřesní exekutor.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a poznámku, že se jedná o Milostivé léto
(např. Jan Novák – splátka na jistinu –
Milostivé léto).
Platba musí být připsána na účet
exekutora v období akce, tedy od 28. října
2021 do 28. ledna 2022.
OVĚŘTE SI, ŽE VŠE PROBĚHLO
V POŘÁDKU
Exekutor je povinen po splacení dlužné
jistiny vydat rozhodnutí, kterým vás
osvobodí od placení zbytku dluhu. Nic
dalšího tedy dělat nemusíte,
ale
doporučujeme
po
provedení
platby kontaktovat exekutora
pro ověření, že vše proběhlo
v
pořádku.
https://nedluzimstatu.cz/
milostive-leto/

Ač se blíží
zimní
období a
v dohledu
jsou vánoční svátky, vyhlásil stát akci
s názvem MILOSTIVÉ LÉTO, díky které se
mohou některé osoby s exekucemi zbavit
vysokých exekučních poplatků, sankcí
a úroků, které navýšily původní dluh
a komplikují tak jeho splácení. Stačí, když
zaplatí původní dluh (tzv. jistinu) a poplatek
908,- Kč.
Akce je však časově velice omezena, trvá od
28.10.2021 do 28.1.2022, tak zbytečně
neotálejte.
MILOSTIVÉ LÉTO lze využít nejen ve velmi
krátkém období, ale má také striktně dané
podmínky:
3 podmínky, které musíte splňovat:
DLUŽÍTE STÁTU, OBCI ČI JEJICH
ORGANIZACÍM
Akce se vedle státu a obcí týká i jejich
většinově vlastněných organizací, jako jsou
např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ,
Pražská energetika, Pražská plynárenská,
Mostecké bytová, Česká televize, Český
rozhlas atp., a dále se akce týká i všech
zdravotních pojišťoven.
UPOZORNĚNÍ: Podle posledních informací
se
Milostivé
léto
pravděpodobně
nevztahuje na penále u zdravotního
pojištění (ale pouze na náklady na
vymáhání).
DLUH JE V EXEKUCI
Pokud dluh ještě není v exekuci nebo jste
v oddlužení, Milostivé léto nelze uplatnit.
EXEKUCE JE VEDENA SOUKROMÝM
EXEKUTOREM
Milostivé léto se nevztahuje na exekuce
vedené státem, tzv. správní nebo daňové
exekuce, které jsou nejčastěji vymáhané
celní správou, finanční správou či okresní
správou sociálního zabezpečení.
Příklady exekucí:
Typické příklady exekucí, na které se
milostivé léto vztahuje, jsou například
exekuce na zdravotním pojištění, exekuce
za nájemné u obecních či městských bytů,
dále nezaplacené poplatky vůči obci, pokuty Rada na závěr:
za jízdu načerno v MHD, regulační poplatky Milostivé léto je ideální
u lékaře nebo dluhy na energiích možností pro ty z vás, kteří
mají skutečně jen exekuce

Sportovní zprávy
Vážení spoluobčané,

ale také ostatním
sportovním klubům a
školám.
TJ Sokol Kraslice,
přeje všem svým
členům a příznivcům
příjemné a klidné
prožití svátků vánočních a v novém roce
2021 mnoho zdraví, radosti, lásky a
životní pohody.

chtěl bych touto cestou poděkovat všem
našim členům a příznivcům, kteří
podporují a pracují pro naši Tělocvičnou
jednotu Sokol Kraslice. Velké poděkování
patří městu Kraslice, bez jehož každoroční
podpory by nebylo možné provozovat
naši sokolovnu. Budova z roku 1894 Miloslav Poslední – hospodář TJ Sokol
potřebuje neustálou péči, aby mohla Kraslice
poskytovat zázemí nejen členům sokola,

vedené ze strany státu, obce či jejich
organizací. Pokud máte zároveň i další
exekuce (např. za nesplacený úvěr), bude
pro vás s největší pravděpodobností
vhodným řešením podání Návrhu na
oddlužení. S nalezením vhodného řešení
vám rádi a bezplatně pomohou naši
zaměstnanci.
Bezplatné „Dluhové a právní poradenství“
je společností GOPALA o.p.s. poskytováno
za finanční podpory Karlovarského kraje a
a MěÚ Kraslice.
Co vše vám můžeme v rámci bezplatného
dluhového
poradenství
nabídnout?
Zejména:
vytváření osobních a rodinných
rozpočtů
poradenství při exekuci
oddlužení osob – vyhotovení Návrhů na
oddlužení
právní poradenství - dávky, výživné,
dědictví, smlouvy,…
Kde nás najdete?
Každé úterý a čtvrtek v čase 9:00 -13:00
hod. v kanceláři na adrese Nejdek, Husova
434.
Každou středu v čase 9:00 -11:00 hod.
v kanceláři 1.02 (vedle pokladny) MěÚ Nové
Sedlo.
Nebo volejte na telefonní číslo 724 75 65
65, 601 126 075 (Bc. Kapounová
Bronislava).
Po předchozí domluvě a v oprávněných
případech (např. invalidní nebo starobní
důchodce, matka samoživitelka,…) dorazíme
k Vám domů, nemusíte chodit za námi do
kanceláře – v rámci celého Karlovarského
kraje.
Ing. Daniela Vaculová, DiS.
ředitelka společnosti

Ze života křesťanů
RADUJME SE A VESELME SE Z
NAROZENÍ SYNA BOŽÍHO,
JEŽÍŠE !!!
POŽEHNANÉ, RADOSTNÉ,
POKOJNÉ A LÁSKYPLNÉ
VÁNOCE,
PŘEJÍ VŠEM LIDEM NA ZEMI I
KŘESŤANÉ Z KRASLIC!
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PČR informuje
Advent seniorům
Krásné prožití Vánočních svátků bez
úhony a nepříjemností!
S nadcházející zimou přichází advent a první svíčku na adventním
věnci zapálíme v letošním roce již 28. listopadu. Přípravy na
vánoce jsou v plném proudu, obchodní centra plná návštěvníků
praskají ve švech a vánoční nálada se šíří všude kolem nás.
Bohužel se v naší společnosti najdou tací, kteří této nálady
využívají ve svůj prospěch, který však nemá nic společného se
zákonnou formou. Podvodníci, kapsáři a zloději jsou bohužel
v tomto krásném období ve svém živlu a páchají trestnou činnost,
využívajíc zejména lidské nepozornosti či dobrosrdečnosti. Díky
těmto vlastnostem končí v jejich sítích především starší občané
v důchodovém věku. Na zranitelnosti jim navíc nepřidávají
mnohdy ani zdravotní potíže či problémy s mobilitou.
Z tohoto důvodu policejní preventisté z Krajského ředitelství
policie Karlovarského kraje připravili na toto období preventivní
projekt s názvem „Advent seniorům“, jenž je financován
z Programu Ministerstva vnitra v oblasti prevence kriminality.
Cílem projektu je především snížení nápadu trestné činnosti
páchané na této skupině obyvatel a jejich informování o
možnostech, kterými se lze proti této trestné činnosti bránit.
Poznatky si však mohou odnést i lidé mladší, neboť není
pravidlem, že si pachatelé trestné činnosti vybírají své oběti pouze
mezi seniory.
Projekt je rozdělen na čtyři problematiky ve spojitosti s každým
adventním týdnem.
Adventní týden – „Kapsáři v době adventu“.
Adventní týden – „Online nákupy“.
Adventní týden – „Podvodníci za Vašimi dveřmi“.
Adventní týden – „Platba kartou a výběr z bankomatu“.
Policejní preventisté budou během celého adventu navštěvovat
místa s velkým pohybem lidí, jako jsou například obchodní centra
či parkoviště před nimi, po celém Karlovarském kraji, kde budou
rozdávat letáky s preventivními radami k dané problematice.
Součástí letáčku je i malý dáreček. Na každou problematiku poběží
v Českém rozhlase po celou dobu adventu i preventivní spoty,
které mohou slyšet návštěvníci i při svých nákupech v různých
obchodních domech.
Pro ty, kterým se s policejními preventisty nepodaří setkat,
připomínáme alespoň pár základních důležitých preventivních rad:
Jak se bránit proti kapsářům?
- Nenechávejte své tašky, batohy a jiná příruční zavazadla v
nákupních vozících.
- Nenoste u sebe velkou finanční hotovost.
- Bezpečnostní kód k platební kartě noste odděleně od karty.
Na co si dát pozor v případě online nákupů?
- Chybějící, neúplné, podezřelé, chaotické obchodní podmínky eshopu.
- Chybějící nebo záporné reference a hodnocení zákazníky.
- Platba za objednané zboží pouze předem, dobírka není možná.
Co s podomními prodejci?
- Ověřte si identitu daného prodavače.
- Nenechte se zlákat dárky a slevami.
- V případě sebemenší pochybnosti nic nepodepisujte a nekupujte.
- Nepodepisujte nic, pokud jste si veškerou dokumentaci důkladně
neprostudovali.
Jak se chránit při výběru peněz?
- Nikdy nenechávejte u své platební karty poznamenaný PIN kód.
- Svou platební kartu zásadně nikomu nepůjčujte.
- Nezadávejte v blízkosti cizích osob svůj PIN kód.
Policejní preventisté Krajského ředitelství policie Karlovarského
kraje Vám přejí krásné prožití vánočních svátků bez jakékoli úhony
a nepříjemností.
por. Mgr. Lucie Machalová

Slovo senátora
Senátoři navštívili Karlovarský kraj
Osm senátorů ze senátního Podvýboru pro regiony v transformaci bylo
začátkem listopadu na Sokolovsku. Po návštěvě Ústeckého kraje v červnu
jsem měl tu čest pozvat své kolegy do našeho kraje. Je dobré vidět situaci
v regionech zblízka.
Náš podvýbor se necelý rok komplexně zabývá situací v uhelných
regionech, a to z mnoha různých pohledů. Kromě transformace
ekonomiky mezi ně patří i problematika sociálního vyloučení a vším, co s
tím souvisí. Patří sem například obchod s chudobou, bezpečnostní
problémy, problémy zaměstnatelnosti a další.
Svůj výjezd jsme započali v Hřebenech, malé obci kousek od Sokolova.
Málokdo asi ví, že zde funguje velmi úspěšný sociální podnik. Je téměř
neuvěřitelné, co se tu daří dělat. Z původně těžko zaměstnatelných,
sociálně znevýhodněných lidí s mnoha problémy, se tu podařilo udělat
mistry a vznikla stavební huť - jak praví wikipedie "středověká stavební a
umělecká organizace, určená k realizaci konkrétní stavby, například
gotické katedrály". Ta dnes v průměru zaměstnává 12 lidí. Ti nejen
zachraňují a doslova ze sutin dobývají a rekonstruují hrad, ale mají další
zakázky po celé republice. Umění stabilizace staveb, navíc na velmi
špatně dostupných místech, použití původních technologií a materiálů,
výsledky jejich práce oceňují památkáři. Na těchto pracantech, se kterými
jsme se potkali a mohli s nimi krátce pohovořit, bylo znát, že je práce baví
a jsou na ni také náležitě pyšní. A opravdu mají být na co.
Spolek Hartenberg začal zaměstnávat při opravě hradu sociálně slabší
občany v roce 2009. Předluženost, velké množství exekucí, nestabilní
bydlení, nízká vzdělanost, nemožnost dopravit se do práce i různé
závislosti. S tím vším se tu u svých zaměstnanců potýkali a stále potýkají.
Není to jednoduché, ale evidentně to jde a hlavně tato sociální práce
přináší výsledky. K tomuto tématu byla v bývalé škole v Hřebenech na
úvod připravena prezentace paní Radky Vepřkové z odboru pro sociální
začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, ve které zaznělo mnoho velmi
zajímavých a někdy překvapivých informací. Často se například říká, že
nikdo z obyvatel vyloučených lokalit nepracuje, ale dvě třetiny
práceschopných lidí z těchto míst chodí do práce. Kromě alarmujících
údajů, například ohledně exekucí, zazněly také příklady dobré praxe z
celé ČR. Ty by se daly využít i v našem kraji.
Další prezentace se již týkala samotného sociálního podniku a hradu
Hartenberg. Do opravy této památky, která je tu již 800 let, přestože byla
několikrát úmyslně vypálena a téměř úplně zdevastována, vložil své srdce
především hradní pán, Bedřich Loos, jehož pravou rukou je paní Martina
Vavřínová. S tou se můžete v létě potkat, jako s průvodkyní po hradu.
Hartenberg určitě stojí za návštěvu z mnoha důvodů. A to nejen na konci
listopadu, kdy tu probíhá známá Mikulášská jízda. Na webových
stránkách hradu (www.hartenberg.cz) najdete mnoho velmi zajímavých
informací, příběh tohoto místa je opravdu poutavý.
Se senátory jsme pokračovali na Statek Bernard, kde nám zástupci
společnosti SUAS představili, jak vidí Sokolovsko po odklonu od uhlí.
Zajímavé byly i návštěvy vznikajícího unikátního Vývojového centra BMW,
porcelánky Rudolf Kämpf v Loučkách. Závěr dne pak proběhl společenský
večer v klubu Alfa v Sokolově, který jsem nazval Transformátor. Pozval
jsem na něj politiky, zástupce firem, obcí, školství, neziskových organizací
atd., tedy ty, kteří mohou budoucnost našeho kraje ovlivnit a kteří tu měli
možnost navázat vztahy, vyměnit si zkušenosti a nápady. Inspirativní byl i
druhý den výjezdního zasedání v Sasku, kde jsou v mnohém před námi a
o následování jejich příkladu bych se rád pokusil i u nás.

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. prosince 2021. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Prosincové číslo vychází 16. prosince 2021 v nákladu 370 ks, zdarma.
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MKC Kraslice

Úsměvy Jaromíra
Hanzlíka

Na svatého Martina vystoupil v Domě
kultury legendární český herec Jaromír
Hanzlík, známý z desítek filmových,
seriálových i divadelních rolí. Kdo by
neznal české filmové klasiky Postřižiny,
Slavnosti sněženek, Léto s kovbojem či
seriály Nemocnice na kraji města a
Sanitka? Pan Hanzlík zavzpomínal na své
kolegy z divadla i filmových natáčení a
povyprávěl o své kariéře i divadelních
začátcích. Prostor měli také diváci se
svými dotazy. Po skončení pořadu, při
kterém vládla velice osobní atmosféra,
následovala autogramiáda jeho knih
Úsměvy. Děkujeme panu Hanzlíkovi za velice milý večer plný vtipných
historek. Jsme velice rádi, že herec jeho formátu zavítal i k nám do Kraslic.

Povídky z jedné a druhé kapsy
V polovině listopadu zavítalo do
Domu kultury v Kraslicích divadlo
SemTamFór se svou novou
divadelní hrou s názvem Povídky
z jedné a druhé kapsy. Představení
bylo určeno především starším
žákům a poutavou formou je mělo
seznámit
s
nejznámějšími
detektivními příběhy a životní
filosofií českého spisovatele Karla
Čapka. V inscenaci zazněla i stále
aktuální témata, jakými jsou
rozeznání lži od pravdy nebo
hledání hranice mezi právem a
spravedlností. Děkujeme za velmi poučné ztvárnění Čapkova díla a těšíme se
spolu s dětmi na další představení.
Bc. Claudie Růtová
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Vánoční výstava

MŠ B. Němcové
Strašidelný bál
Jako každý rok, i letos se v naší MŠ konal
strašidelný bál. Děti přišly v úžasných
kostýmech, školka byla plná kostlivců, duchů,
čarodějů, pirátů, ale také mrtvých princezen.
Podnikli jsme výpravu na půdu školky,
abychom zjistili, že jediná strašidla ve školce
jsme my :-) a celý den jsme protančili a
prosoutěžili. Všichni jsme si to náramně užili a
nikdo se ničeho nebál!
Kolektiv MŠ B.Němcové

Zahájení adventu
Protože se letos opět nekonalo rozsvěcení
vánočního stromku na náměstí, natočili
jsme s dětmi alespoň „pekelný“ pozdrav
z naší školky. Dětí nám do školky chodilo
velmi málo, ale i tak jsme si natáčení užili
a výsledek se nám opravdu povedl.
Přejeme všem krásné předvánoční
období.
Kolektiv MŠ

MKC Kraslice

Letos jsme se s dětmi připravovali na Vánoční
výstavu v Kraslicích, kde hlavním tématem byli
andělé. Společně jsme vytvořili velkého
školkového anděla, na kterého jsme se šli do
Tři v háji
domu kultury s dětmi podívat a rovnou jsme si
prohlédli i ostatní výrobky, které se nám moc
líbily. Nakonec jsme si prohlédli čerstvě Posledním
postavený vánoční strom na náměstí a u něj divadelním
ochutnali výborné „pusinky“.
Kolektiv MŠ představením
v
Domě
kultury
v tomto roce
bylo
představení
Tři v háji.
Tato
divadelní
inscenace na
motivy
stejnojmenné
knihy
od
autorů Michala Viewegha, Haliny Pawlowské a
Ivy Hercíkové byla především komedií o lásce,
sexu a krizi středního věku. Tři hlavní postavy
se navzájem podvádějí, opouštějí
a zase se k sobě vracejí. Během
toho nastává mnoho komických a
bizarních situací. Děkujeme všem
účinkujícím, jmenovitě Bořkovi
Slezáčkovi, Jindrovi Kriegelovi,
Monice
Timkové,
Kateřině
Petrové a Lucii Linhartové, za
skvělé vystoupení plné ironie a
humoru.
Bc. Claudie Růtová
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DDM Kraslice
Mikulášská nadílka
5.12.2021 se na našem Domečku
uskutečnilo setkání s čerty, Mikulášem a
andělem. Děti si mohly vyzkoušet různé
soutěže a projít krásně osvětlenou
cestičkou do peklíčka, kde dostaly balíček
Mikulášských dobrot. Akce se velmi
povedla :-)

Vánoční výstava
Práce děti ZÚ DDM Kraslice
obohatily Vánoční výstavu v KD
Kraslice na hlavní téma ANDĚLÉ.
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