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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
naposledy vás oslovuji jako starosta. Tak
jako bude rok 2022 rokem změn v různých
oblastech našich životů, přinese změnu i do
mého života. Po více jak sedmi letech
odcházím ze své funkce.
Svou funkci, na níž rozhodně nikterak
nelpím, jsem vždy vnímal především jako
službu svému rodnému městu, které mám
rád, a jeho občanům. A tuto svou službu
jsem vykonával neokázale, nenápadně,
protože té okázalosti, s jakou se prezentují
mnozí jiní, je kolem už tak dost a vím, jak mi
to vadí. Proto se toho sám nechci dopouštět.
Je to práce jako každá jiná. Pošťák se také
nikde nechlubí, kolik doručil zásilek, učitel se
nechlubí, kolik opravil písemek, lékař se
nechlubí, kolik ošetřil pacientů… Snažil jsem
se svou práci dělat především zodpovědně a
s rozvahou, bez laciného populismu, bez
laciných slibů všeho a všem. A především
jsem vždy hájil zájmy města, které jsem
nikdy neupřednostnil před nějakým svým
zájmem. Nikdy jsem netvrdil a netvrdím, že
jsem dokonalý a bezchybný. Ano, dělám
chyby, jako každý jiný člověk. Ale za svou
prací si stojím. Nedopustil jsem se žádného
takového rozhodnutí, kterým bych poškodil
ekonomické zájmy města. Mou práci
neustále někdo kontroloval – ať už to byly
nejrůznější audity: krajské, ministerské,
které zkoumají hospodaření města či
účelnost využití poskytnutých dotací. A po
celou dobu mé funkce jsme při těchto
kontrolách uspěli vždy výtečně. A to jsou ty
podstatné a zásadní věci, které mají být
předmětem hodnocení mé práce. A v tomto
směru jsem si jist, že mi není co vytknout.
Velký dík za to patří, samozřejmě, všem
pracovníkům úřadu, bez jejichž dobré práce
by se toho nepodařilo dosáhnout. Co mne
mrzí je, že už nebudu moci naplňovat
některé své vize a z titulu své funkce jednat s
těmi, kteří by mohli být nápomocni k jejich
uskutečnění. Mám na mysli např. obnovení
školy na výrobu hudebních nástrojů v
Kraslicích. Tato škola by mohla být
koncipována jako česko-německá, kde by se
na své povolání připravovali čeští a němečtí
studenti, působili by zde vyučující jak z ČR
tak i SRN, její financování by probíhalo jak z
veřejných tak i ze soukromých zdrojů.
Dokonce by bylo možné využití dotačních
titulů na její rozjezd až po dobu osmi let.
Někteří lidé, s nimiž jsem o této své vizi již
mluvil, to považují dokonce za „nejlepší
projekt za poslední dobu“. O tomto projektu
jsem měl také mluvit i při svém březnovém
setkání s místopředsedkyní Spolkového
sněmu paní Yvonne Magwas, která přijala
mé pozvání do Kraslic v doprovodu dalších
delegátů. Toto jednání by mohlo přinést
nové možnosti pro zajímavé kulturní
propojení. S tím plynoucí finanční prostředky
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by tak přinesly realizaci přeshraničních
projektů, které by mohly významně
napomoci ke zvýšení atraktivity našeho
města.
Hájil jsem a hájím zájmy města především
tam, kde se již brzy bude rozhodovat o
přerozdělování finančních prostředků v
rámci projektů spravedlivé transformaci.
Výraznou roli by v tomto procesu mohla
sehrát
např.
nově
konsolidovaná
Hospodářská a sociální rada Sokolovska, jíž
jsem
(bez
nároku
na
odměnu)
místopředsedou. V Kraslicích se sice přímo
nepotýkáme s důsledky těžební činnosti a
jejím zahlazováním, ale nabízejí se jiné
projekty.
Takovým
projektem
„transformačního“ charakteru pro Kraslice
by mohlo být právě zmíněné obnovení
střední školy na výrobu hudebních nástrojů,
které vidím jako reálnou vizi. Přinesla by
návrat k původní tradici Kraslice, výrazně by
napomohla k povznesení vzdělanosti. Mohla
by dát našemu městu novou perspektivu.
Od roku 2018 se podařilo na dotacích získat
na 60 mil. Kč a dalších asi 20 mil. nám bude
ještě proplaceno po dokončení investičních
akcí. V rezervním fondu má nyní město 60
mil. Kč, tomu ještě přibude hospodářský
výsledek za rok 2021, což není v současné
době a za stávající celkové situace tak úplná
samozřejmost. Na rozdíl od celé naší země,
ale i řady měst, je tedy naše město finančně
konsolidované, stabilní a má bezpečnou a
dostatečnou
rezervu
k
překonání
ekonomických těžkostí, které se v naší zemi,
potažmo v celé Evropě, pro tento rok
předpokládají. Při pokračujícím dobrém a
odpovědném ekonomickém vedení a řízení
města, bude moci pokračovat i v realizaci
potřebných investic.
Na závěr bych se chtěl omluvit všem svým
spoluobčanům především za to, že ani po
sedmi letech ve své funkci se mi nepodařilo
dát svému rodnému městu, které mám rád,
něco „lesklého“, něco, na co by mohli být
hrdí. Je mi to velmi líto a tento fakt opravdu
cítím jako své selhání, za které se hluboce
omlouvám. Novému vedení našeho města
přeji mnoho úspěchů při řešení problémů,
které před nimi stojí.
Odcházím s hlavou vztyčenou, v klidu,
smířený, bez záště. Děkuji všem svým
spolupracovníkům za důvěru a za podporu,
kterou mi při mé práci projevovali. Velmi
děkuji občanům města za jejich hlasy, díky
kterým jsem měl tu čest je zastupovat.
Svému nástupci přeji mnoho zdaru a také
více klidu na práci. Více než bylo dopřáváno
mně.
S přáním všeho dobrého v novém roce 2022
Roman Kotilínek, starosta města
Pozn. Pan Roman Kotilínek byl z funkce starosty
odvolán Zastupitelstvem města Kraslice dne
13.01.2022, spolu s ním byl z funkce
místostarosty odvolán Miloslav Poslední.

Kraslice mají
nového starostu
Na zasedání zastupitelstva města, které
proběhlo 13. ledna 2022, byl starostou
města zvolen pan Otakar Mika. Zároveň
byl místostarostou města zvolen pan
Zdeněk Bíba a pátým členem Rady
města Kraslice byl zvolen pan František
Stůj.
Nově zvolený starosta města pan
Otakar Mika se chystá pravidelně
setkávat s veřejností. Tato setkání se
budou uskutečňovat pravidelně každé
pondělí.

Občané mohou přijít se svými
náměty a připomínkami.
V kanceláři starosty ve II. NP
budovy MěÚ č. dveří 209 budou
očekáváni od 16.00 do 17.00
hodin.
red

MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM
ZNOVU V KRASLICÍCH
Ve středu 26. ledna 2022 od 9.00 hodin
bude v Kulturním domě v Kraslicích
mobilní očkovací tým Nemocnice
Sokolov.
Očkovat se bude vakcínou Comirnaty od
společnosti Pfizer/BioNTech. Vzhledem k
tomu, že tato vakcína musí být
spotřebována ještě týž den od aktivace,
budou dovezeny vakcíny pouze pro ty,
kteří dopředu svůj zájem nechat se
očkovat projeví u MěÚ Kraslice.
To je možné učinit na telefonním čísle
352 370 416, 352370 438 nebo
elektronicky vyplněním formuláře na
https://www.kraslice.cz.
Očkovat se budou osoby 16+. Aplikována
bude možné buď 1. dávka nebo 3. dávka,
2. dávka bude aplikována těm, kteří první
obdrželi 29.12.2021 v kulturním domě
(na druhou dávku není třeba se
objednávat).
Třetí dávku je možné aplikovat u osob
18+ po 5 měsících od 2. dávky.
V případě, že máte zájem se v uvedený
termín nechat očkovat, je potřeba se
závazně objednat výše uvedenými
způsoby.
Objednání je možné do pondělí
24.01.2022 do 14.00 hodin
Očkovací tým nemusí mít dostatečné
množství vakcíny pro ty, kteří nebudou
objednáni.
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MŠ U Elektrárny
Mikulášská nadílka
Kdo to klepe? Bílý pán - Mikuláš dnes přišel k nám. Takhle krásně
přivítaly po roce děti z naší školky Mikuláše, čerta a dva anděly.
Po odříkání básniček a zpěvu písní s mikulášskou tématikou začal
číst Mikuláš ze své moudré knihy hříchy malých neposedů někdo neumí uklízet hračky, jiný se nechce oblékat. Čertík začal
hudrovat a děti začaly slibovat na mikulášskou berlu, že se
polepší. Některé děti se trošku bály, jiné by šly s čertem i do
pekla na návštěvu. Poté andílci děti pochválili za jejich snažení a
pracovitost a začalo se s nadílkou. Každý z dětí dostal balíčky
s dobrotami a krásně se s úsměvem a máváním loučily
s Mikulášem a jeho přáteli. Tak zase za rok Mikuláši a budeme se
na Vás všechny těšit.
Kolektiv MŠ U Elektrárny Kraslice – Veselá školka

MŠ Boženy Němcové
Workshop "BACÍLEK"
Ve školce proběhl workshop na téma BACÍLEK. Nejprve děti
zhlédly NEMOCNOU pohádku,k de se seznámily se všemi bacílky.
Připomněli jsme si, jak je důležité mýt si důkladně ruce, zdravě
jíst, čistit si pravidelně zuby a samozřejmě trávit čas venku na
čerstvém vzduchu. Nakonec si děti vyrobily krásná mýdla.
Kolektiv MŠ

Vánoční pečení
perníčků
Školku jsme si s dětmi krásně
vyzdobili a abychom si vytvořili
úplnou vánoční atmosféru, pekli
jsme perníčky. Děti si samy
vyválely těsto, vykrájely tvary,
paní kuchařka nám perníčky
upekla a děti je potom s chutí
snědly.
Moc nás to všechny bavilo a
hlavně
nám
chutnalo.
Přejeme
všem
krásné
předvánoční období.
Kolektiv MŠ

Dobrovolní hasiči
„Krasličtí dobráci“
Tak jako každý rok, naši dobrovolní hasiči se potýkali s nelehkými
úkoly jak v oblasti požární ochrany, tak i při zvládání stále
přetrvávající pandemické situace s COVID-19.
Velký dík a obdiv patří našim dobrákům i za pomoc při likvidačních
a demoličních pracích v obcích Jihomoravského kraje, které
v červnu loňského roku postihlo ničivé tornádo.
K tomu, aby jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kraslice mohla
vykonávat svou činnost, je ale třeba zajistit finanční prostředky na
akceschopnost, odbornou přípravu, ale i na vybavení.
Tyto finanční prostředky jsou vytvářeny v rámci rozpočtu města
Kraslice a na základě podaných žádostí o poskytnutí finančních
prostředků ze státního rozpočtu prostřednictvím účelové
neinvestiční dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR nebo o poskytnutí investiční a
neinvestiční dotace v rámci rozpočtu Karlovarského kraje.
Ze státního rozpočtu získala jednotka v loňském roce finanční
prostředky na akceschopnost a na výdaje (refundace mezd a PHM)
za uskutečněný zásah mimo územní obvod, konkrétně zásah
v Jihomoravských obcích, zasažených ničivým tornádem.
V rámci rozpočtu Karlovarského kraje
v loňském roce JSDH Kraslice obdrželo
finanční prostředky na pořízení 4 ks
nových zimních pneumatik na CAS
IVECO MAGIRUS, kdy dotace činila 60
tisíc Kč a spoluúčast města Kraslice byla
ve výši 63.923,- Kč (celková hodnota –
123.923,- Kč), a na obměnu 1 ks
třífázové
elektrocentrály
zn.
EUROPOWER ve výši 80 tisíc Kč, kdy
spoluúčast města Kraslice byla ve výši
33.415,- Kč (celková hodnota 113.415,- Kč).
Za všechny finanční
prostředky, které
jednotka
SDH
Kraslice získala nad
rámec
svého
rozpočtu pro rok
2021, je velmi ráda,
neboť
v
této
nelehké
době,
způsobené
pandemickou
situací, bojuje město Kraslice o každou korunu.
Velký dík za finanční podporu patří
Karlovarskému kraji a Ministerstvu
vnitra—Generálnímu
ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Za OKT/krizové řízení – Jiřina Jašová
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Informace pro občany
ŠANCE PRO KRASLICE
Integrovaný regionální operační program
2021 – 2027 s částkou 124 miliard korun
dostal od vlády zelenou.
Vláda České republiky na svém jednání 5.
11. 2021 schválila Programový dokument
Integrovaného operačního programu (IROP)
pro nové programové období 2021 – 2027.
IROP bude podporovat pět základních
oblastí. Financovat bude možné mimo jiné
také výstavbu obchvatů a rekonstrukcí silnic
II. třídy, mateřské, základní, střední a vyšší
odborné
školy,
infrastrukturu
pro
bezpečnou dopravu, revitalizaci veřejného
prostranství, výstavbu bytů, sociálních
zařízení a významně je definována podpora
místního rozvoje, kultury, přírodního
dědictví a udržitelného cestovního ruchu.
Co z toho plyne
pro Kraslice? Je to
příležitost
k
překonání
dlouhodobých
problémů, které
nás v Kraslicích
provází už dlouhou
dobu. Je to ale
hlavně
výzva
k
práci,
k rozhodnutí, co a jak chceme řešit. Když
zůstaneme na pozici „mluvili jsme o tom,“
tak nám ujede vlak. Chceme zahájit bytovou
výstavbu? Kde? Máme projekt a stavební
povolení? Máme promyšlený plán investic?
Chceme pobytové zařízení pro seniory?
Chceme městské muzeum?
V době rozpočtového provizoria dochází
k pozastavení pohybu i tohoto programu.
Výzvy k podávání projektů budou
vyhlašovány až po schválení státního
rozpočtu. Když to bude v dubnu nebo
v květnu, tak to bude úspěch.
Pro Kraslice ten odklad znamená čas, který
nám umožní promyslet další konkrétní

Výzva Muzea Kraslické
dráhy
Jedním
z tradičních
odvětví
Kraslicka
jsou nejen
výroba
hudebních
nástrojů a
krajkářství, ale také hornická činnost,
dolování rud barevných kovů z ložisek
v nejzápadnější části Krušných hor. Vždyť
hornictví mělo vliv i na vznik řady sídel ve
zdejším regionu, město Kraslice nevyjímaje.
S hornictvím byla v minulosti bezprostředně
spjata všechna města a obce podél
regionální trati Sokolov – Kraslice státní
hranice se nacházející.

postup, což vzhledem k nutnosti znovu
propočítat naše finanční možnosti v tuto
chvíli tolik nevadí.
Prokousat se celým programem IROP je
náročné. Dovolím si jen zastavení u části,
která se týká kulturního dědictví, ke
kterému mám osobní vztah.
Cituji z programu:
„Podpora kulturního dědictví je nástrojem
pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu,
který
maximálně
využívá
potenciál
kulturního dědictví. ČR disponuje rozsáhlým
fondem přes 42 tis. nemovitých kulturních
památek, z nichž značná část není v
technicky dobrém stavu, u cca 5 % památek
se jedná o stav havarijní. Zachování a
oživení nejvýznamnějších památek, jako
nositelů historie a identity národní, ale i
evropské, je veřejným zájmem. V lokalitách,
kde je IROP 2021–2027, verze k 26. 10. 2021
15 kulturní dědictví spojeno s historickými
událostmi, bude podporováno toto
propojení nejen pro rozvoj cestovního
ruchu, ale i zachování kulturního dědictví
spojené s historickými událostmi v daném
území, a propojování s místní komunitou.
Jeho prezentace a využití pro cestovní ruch,
kulturní účely a vzdělávání orientované na
kreativitu a inovace představují významný
celospolečenský přínos a nástroj aktivizace
místního potenciálu. Kulturní dědictví, péče
o památky a jejich využívání představují
důležitý zdroj znalostí a nástroj vzdělávání,
zejména na místní úrovni. Nedostatečná
infrastruktura pro edukační aktivity
způsobuje omezené využití potenciálu
kulturního dědictví pro vzdělanost, kulturní
rozvoj populace a její národní a evropskou
kulturní identitu. Technický stav depozitářů
muzeí a infrastruktury pro konzervaci a
restaurování sbírek a fondů není dobrý a
jejich dobudování je pro péči o kulturní
dědictví zásadní. Cílem intervencí IROP je
zachování,
revitalizace
a
rozvoj
nejvýznamnějších objektů památkového
fondu ČR, muzejních institucí a sbírkových
předmětů.
Veřejnosti
budou
také
zpřístupněny
sbírkové
předměty
reprezentující národní a evropské dědictví
ve sbírkách muzejní a knihovní povahy. ČR

Právě tomuto oboru, jeho vztahu ke
kolejové dopravě, bude věnována nová část
expozice Muzea Kraslické dráhy, která se
v současné době připravuje v nově
opravených prostorách budovy bývalé
nádražní restaurace.
První část báňské expozice přiblíží
zájemcům uhelné dolování na Sokolovsku,
které skončilo (jmenovitě v lokalitě Medard)
v červnu letošního roku. Na železniční síť
zde byla prostřednictvím vleček napojena
řada dolů, rozsáhlá byla i vnitropodniková
kolejová síť jednotlivých důlních podniků.
Uhelná vlečka k dolu Josef byla i při
samotných počátcích Kraslické dráhy, když
společnost Buštěhradské dráhy, která byla
jejím budovatelem a do roku 1923 také
jejím provozovatelem, ji využívala v úseku
z tehdejšího Falknova nad Ohří do dnešní
Svatavy.

má nejhustší
síť veřejných
knihoven na
světě, které
ročně
navštíví více
než
22
milionů
čtenářů
a
návštěvníků.
V
následujících
letech dojde
k
posílení
role
knihoven
jako součásti
vzdělávacího systému a center komunity. V
globální ekonomice založené na znalostech
jsou nástrojem rozvoje unikátní vědomostní
sítě, které umožní přístup k informacím.
Díky využití informačních technologií
nabízejí
knihovny
široké
spektrum
informačních služeb. Proto je nezbytné
podpořit modernizaci péče o knihovní
fondy, technického zázemí a doprovodných
informačních služeb. Odvětví cestovního
ruchu a jeho potenciál pro národní
hospodářství a zejména pro lokální a
regionální ekonomiky je v ČR dlouhodobě
podceňováno a veřejná infrastruktura
cestovního ruchu trpí nedostatečným
rozvojem. To má zásadní negativní dopady
na celé odvětví a vyvolává nerovnoměrné
rozložení návštěvníků v prostoru a čase.
Cestovní ruch se koncentruje do hlavní
turistické sezóny, zatímco mimosezóna je i
kvůli nedostatečné vybavenosti často
opomíjena. “
V minulosti se zamlčovala historie
předcházející doby a byla to chyba, nyní,
když od roku 1989 uplynuly desítky let,
tuhle chybu opakujeme. Obnovení paměti
města, obnovení městského muzea, které
zaznamená bez ideologie celou historii, je
důležitým prvkem našeho sebevědomí a
naší hrdosti. Program IROP pro období 2021
– 2027 nám také v této oblasti nabízí
podporu a je jenom na nás, jak se s touto
možností vyrovnáme.
Otakar Mika - zastupitel

Přímo v Kraslicích působil ještě v počátku
90. let minulého století důl Helena; další
důlní díla se nacházela na Hraničné, v okolí
Přebuzi, v Rotavě i jinde.
Muzeum Kraslické dráhy se tímto obrací
nejen na pamětníky, ale i na další občany
města. Přivítáme jakékoliv dokumenty,
fotografie a další informace a vzpomínky
k hornictví na Kraslicku, včetně vhodných
(nejen železničních) dobových artefaktů.
Se svými nabídkami se obracejte na
telefonní číslo 602 203 548 nebo na emailovou adresu Koutny@rotava.cz. Zde se
domluvíme i na případných náhradách za
poskytnuté materiály i trojrozměrné
předměty.
Všem dárcům předem děkujeme.
Robert Koutný
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Člověk v tísni
Aktivizace v rodinách s dětmi
Rodina, která pochází z Kraslic, mě v roce 2021 oslovila nejprve z důvodu, že
mají velké problémy se svými sousedy v panelovém domě. Situace byla hodně
vyhrocená, sousedé rodině sprostě nadávali, uráželi je a vyhrožovali jim
udáním na OSPOD a k soudu. Rodina začínala žít ve strachu a rozhodla se
vyhledat pomoc.
Rodina má dvě malé, mentálně postižené děti, dvojčata. Jelikož jsou děti
postižené, jejich matka je s nimi doma a děti dělají bohužel velký hluk.
Nemohou za to, mají diagnózy od lékařů, ke kterým pravidelně a poctivě
dochází. Spojila jsem se s OSPOD Kraslice, kde se nám podařilo společně se
sociální pracovnicí svolat schůzku na městském úřadě, kde jsem byla přítomna
já, pracovnice OSPOD, celá rodina a dokonce i sousedé. Společně jsme hledali
řešení situace. Došli jsme pouze k jednomu – pokusíme se zařídit pro děti
denní stacionář.
Na základě dobré zkušenosti s DC Mateřídouška, jsem zavolala paní
Bráborcové do Chodova a pomohla rodině domluvit osobní schůzku. Stacionář
se jim moc líbil a okamžitě měli o službu zájem. Děti začaly do stacionáře
jezdit, sousedské vztahy se zlepšily a situace je nyní zklidněná.
Jelikož stacionář něco stojí, pomohla jsem rodině vyřídit žádosti o nadaci
Dobrý Anděl pro obě děti – žádosti byly schváleny, děti zařazeny do systému a
nyní už rodině chodí peníze od dárců, ze kterých mohou platit stacionář a
drobné opravy v bytě (děti stále něco ničí).
Dalším úspěchem je schválení žádosti o zvláštní pomůcku (automobil), kterou
jsem rodině pomohla vyřídit – žádost byla schválena v plné výši, rodina si už
sama zařídila nové auto z Německa a teď ho využívají především na cesty do
Chodova, do stacionáře a k lékařům. Dále rodině pomáhám řešit jejich
dluhovou situaci.
Rodina je hodně vděčná za mou pomoc a velmi spokojena se službou SAS,
s naší organizací a také se mnou. Při každé schůzce, při každém telefonátu, mi
rodina děkuje a dává kladnou zpětnou vazbu.
Silvie Pariová, aktivizační pracovnice Člověka v tísni o. p. s.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci
správního řízení. Zákonnou lhůtou pro
vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad
práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a
dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou
k dispozici na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen
-energii.

Informace pro občany
Nepojistná dávková
pomoc státu v případě
problémů s úhradou
dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých
problémů s úhradou nedoplatků za dané
období v režimu DPI využít pomoc formou
jednorázové dávky pomoci v hmotné
nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci,
konkrétně tzv. MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této
dávkové pomoci je skutečnost, že:
- žadatel do konce roku 2021 požádá o
uzavření standardní smlouvy u některého z
dodavatelů energií jako nový zákazník mimo
režim DPI.
Dále se na základě žádosti podané na
předepsaném formuláři posuzuje:

stav hmotné nouze žadatele a osob,
které se s ním posuzují společně (posuzují
se příjmy a majetek, zohledňují se
náklady na bydlení)

je možné nepřihlížet k našetřeným
penězům až do výše dvojnásobku
životního minima a dvojnásobku nákladů
na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do
rodiny.

Pomoc s úhradou nákladů na bydlení,
zahrnujících náklady na energie, je možné
realizovat také prostřednictvím opakujících
se nepojistných sociálních dávek, kterými
jsou
příspěvek
na
bydlení
a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální
podpory, přičemž nárok se hodnotí v
závislosti na příjmech rodiny a nákladech
této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok
na příspěvek na bydlení je třeba splnit tři
zásadní podmínky:

osoba či rodina bydlí v bytě na
základě nájemní smlouvy, či je
vlastníkem obývané nemovitosti,
popř. je členem bytového družstva

30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či
rodiny nestačí na úhradu nákladů na
bydlení a

30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších
než tzv. normativní náklady na
bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou
zákonem definovány a reprezentují ty výše

nákladů, které stát pro výpočet příspěvku
na bydlení považuje za relevantní. Jedná se
o průměrné celkové náklady na bydlení
podle velikosti obce a počtu členů
domácnosti - https://www.uradprace.cz/
web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní
měsíc rozdíl mezi tzv. normativními náklady
na
bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního
města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po
zaplacení nákladů na bydlení zbude osobě/
rodině málo peněz (okolo životního
minima), nebo pokud osoba/rodina bydlí
v některém z nestandardních smluvních
vztahů k bydlení (podnájem, ubytovna), je
možné Úřad práce ČR požádat o doplatek
na bydlení https://www.uradprace.cz/
web/cz/doplatek-na-bydleni
Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav
tzv. hmotné nouze osoby, týká se tedy
především lidí bez příjmů nebo s nízkými
příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny
shora uvedené dávky dle konkrétní situace
sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp.
pobočky, která je místně příslušná. Tedy ta
dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně
kontaktních údajů je k dispozici na portále
Ministerstva práce a sociálních věcí,
www.mpsv.cz, či Úřadu práce ČR,
www.uradprace.cz.
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Sportovní zprávy
SK Kraslice—
fotbal
Další rok je za námi, a tak
vám
přináším
malé
shrnutí a plány do
budoucna v našem klubu.
Shrnutí roku 2021:
Minulý rok byl opět ve fotbalovém prostředí
poznamenán epidemií Covid-19. Na jaře se
vůbec nerozeběhly mistrovské soutěže a
trénovat v omezeném režimu jsme mohli až
cca od května. Veškeré soutěže pak byly
anulovány.
Na podzim se naštěstí soutěže rozjely a
dohrály. Muži to měli nahoru dolů a
nakonec přezimovávají na 8 místě tabulky
1.A třídy s uhranými 16ti body. Starší žáci
jsou sice na posledním místě tabulky,
nicméně je to způsobeno především, že jsou
o něco mladší než jejich soupeři. Věřím, že
již na jaře to bude lepší. Dále v soutěžích
máme ještě přípravky. Starší prohrála pouze
jeden zápas, ale pořád je hodně co
zlepšovat. Mladší přípravka se pomalu ale
jistě zlepšuje a výkony mají stoupající
tendenci. Jsem moc rád, že máme ještě i
tzv. školičku (ty úplně nejmenší děti), která
ale ještě soutěž nehraje.
Co se týká fungování klubu, tak je dobře, že
se nám daří čerpat různé dotace. Na
celoroční činnost jsme získali finance z
grantu města Kraslice, z programu
Sportovní aktivity dětí a mládeže
Karlovarského kraje a z programu Můj klub
Národní sportovní agentury. Z těchto
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programů jsme mimo jiné financovali dvě
soustředění žáků a přípravek v hale ve
Skalné. Obě soustředění si všichni
zúčastnění moc užili a už se těšíme na příští
rok. K finanční stabilitě klubu hodně
přispívají i naši sponzoři, kterým děkuji na
konci článku.
Na údržbu jsme získali finance z programu
Údržba a obnova Karlovarského kraje a
programu Údržba Národní sportovní
agentury. Z těchto programů pokračovala
rekonstrukce tribuny u vchodu. Kde již chybí
jen základová deska, na kterou přijde
montovaná tribunka, jenž je již zakoupená.
Dále jsme nakoupili část materiálu na
automatické zavlažování hřiště.
Hodně lidí zajímá, jak to vypadá s novým
zázemím pro náš fotbalový klub. Nyní je to
již v řešení Města Kraslice, které v loňském
roce dokončilo projekt a získalo stavební
povolení. Zároveň se zažádalo o dotaci
z programu Regiony 2021 Národní sportovní
agentury, která by již snad v brzké době
měla být vyhodnocena. I když šance na
získání je bohužel velmi malá. Nicméně
věřím, že se podaří případně prostředky na
rozjezd stavby najít i z jiných zdrojů, aby se
co nejdříve mohlo začít stavět, protože
současný stav je opravdu velmi špatný,
havarijní. To konstatoval i předseda
Okresního fotbalového svazu pan František
Dřížďal, který prohlásil, že máme nejhorší
zázemí na okrese ne-li v kraji.

žáky. V červnu plánujeme uspořádat již
šestý ročník turnaje v malé kopané
Memoriál Miroslava Pokorného. Na začátku
jara by měla být hotová tribunka u vchodu a
pokud získáme dostatečné množství financí,
tak v průběhu léta bychom chtěli realizovat
automatické zavlažování hřiště.

Plány pro rok 2022:
V tomto roce plánujeme uspořádat opět
soustředění pro všechny věkové kategorie
vč. mužů. Dále věřím, že muži v klidu uhrají
jarní část soutěže, spíš bychom se i rádi
posunuli v tabulce výše. Nadále budeme
pokračovat v práci s mládeží a do nové
sezony bychom rádi přihlásili opět i mladší

Přeji vám všem krásný nový rok 2022.
Hlavně pevné zdraví a radost ze života. Přeji
si, abychom se již zbavili té covidové situace
a aby tato nemoc již nenarušovala nejen ten
náš fotbalový, ale i běžný život nás všech.
Tomáš Procházka, předseda klubu
fotografie k článku na str. 11

a OSPOD) v Karlovarském kraji. Takto se
pomoc dostala k 5680 osobám v našem
regionu. Jednalo se celkem o 127 tun
potravin.
V Karlovarském kraji pravidelně pořádáme
Sbírky potravin, které jsou součástí
celorepublikových kampaní. Díky tomu
můžeme náš sklad doplnit potravinami,
které pro naše odběratelské organizace
potřebujeme. Jedná
se o těstoviny, cukr,
rýži,
mouku,
konzervy,
mléko,
polévky
nebo
kompoty.
Provoz potravinové
banky je financován
z
dotačního
programu
Ministerstva
zemědělství. Peníze
na
činnost
a
vybavení získáváme i
od dalších měst
z našeho kraje. Letos
se potravinová banka
dočkala
finanční
podpory také ze
strany Karlovarského

kraje, města Karlovy Vary, Chodova, Chebu.
Potravinovou banku Karlovarského kraje z.s.
založily v roce 2015 dobročinné organizace
s dlouholetou působností v našem regionu –
Farní charity, Armáda spásy a Pomoc
v nouzi, o.p.s.

Potravinová banka KK
Město Kraslice každý
rok podporuje
potravinovou banku
Potravinová banka Karlovarského kraje z.s.
děkuje městu Kraslice za finanční podporu
ve výši 15 000 Kč, kterou využila na činnost
v letošním roce. Díky příspěvku se naše
nezisková organizace mohla věnovat svému
poslání, čímž je boj proti hladu a proti
plýtvání potravinami. Když je ale potřeba,
pomáhá potravinová banka i jinak.
„Během vlny epidemie koronaviru jsme
kromě poskytování potravin lidem v nouzi
také pomáhali státu s distribucí roušek a
respirátorů ze státních hmotných rezerv.
Konkrétně městu Kraslice jsme na jaře 2021
poskytli 1000 respirátorů pro osoby v nouzi
a nyní na podzim 4000 jednorázových
roušek pro žáky ve školách,“ uvedl Milan
Hloušek,
ředitel
Potravinové
banky
Karlovarského kraje z.s.
V roce 2020 jsme potraviny poskytli 50
subjektům včetně 10 měst (sociální odbory

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na chodu klubu jakýmkoli způsobem
podílejí. Institucím odkud čerpáme finanční
zdroje: Město Kraslice, Karlovarský kraj,
Národní sportovní Agentura. Neméně
důležití jsou naši sponzoři: Sametex s.r.o.,
Pivovar Krušnohor, Kornet s.r.o., Stavebniny
Tučák, Racingnet a Reklamní studio
Truthprint. Dále chci poděkovat rodině
Bitrychových a Slávovi Lomozovi za správu a
údržbu hřiště, všem trenérům od mládeže
až po dospělé (Jirkovi Štolovi, Jirkovi
Salačovi, Mírovi Svobodovi, Pavlu Malému,
Hanzovi Míkovi, Tomáši Souhradovi, Slávovi
Lomozovi a Pepovi Kričfalušimu). Také
děkuji
rodině
Šimanových,
Elišce
Kričfalušiové, Monče a Míše Cibulkových a
Míše Procházkové za jejich neskutečnou
výpomoc při domácích mistrovských
utkáních mužů. V neposlední řadě děkuji
všem našim fanouškům, jejichž přízně si
nesmírně vážíme, i když se nám ne úplně
dařilo; dále pak výkonnému výboru za jeho
práci pro klub a všem členům, kteří se
zapojují do aktivit klubu.

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky
Karlovarského kraje z.s.
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vytváření nádherných kostýmů. Děti si tak
mohly na chvíli vyzkoušet role herců a
připomenout si tradici nejkrásnějších
svátků roku. Vystoupení se nám velmi
povedlo, děti byly nadšené a my jsme náladu,
Návštěva planetária kterou si určitě odnesly do svých domovů ke
30.11.2021 se vydaly deváté ročníky na svým nejbližším. si trochu okořenili všední
návštěvu planetária při chebském gymnáziu. V výuku.
D. Dusíková
tomto planetáriu nám vyšli vstříc a udělali
nám program na míru. Nejprve jsme
absolvovali program Za tajemstvím hvězdy
Betlémské, v němž jsme se dozvěděli o
různých anomáliích, které se na noční obloze
mohou vyskytovat, a postupně jsme se
dopracovali k tomu, co že vlastně hvězda
Betlémská byla. Ale to vám neprozradíme, to
si můžete v planetáriu prohlédnout sami,
protože je přístupné i pro veřejnost. Po krátké
svačinové pauze jsme se pustili do druhé části
programu, a to probráním Keplerových
zákonů, prohlídkou sluneční soustavy a
následně zajímavou prohlídkou vesmírné
stanice. Program se dětem velice líbil a
Progresivní formy
doptávali se přednášejícího na další a další
výuky na SŠ
informace. My jsme moc rádi, že jsme jim tuto
zkušenost mohli poskytnout. Ještě více jsme Při výuce odborných předmětů strojních
rádi, že se dětem návštěva planetária tak moc oborů naší střední školy jsou využívány
líbila.
Blanka Polanová, Mgr. Iva Kyselová progresivní formy výuky. Škola pro podporu
teoretické
výuky
opatřila
kvalitní
polytechnikou stavebnici, ze které mohou
studenti sestavit ve zmenšeném měřítku
funkční modely všech běžně používaných
obráběcích strojů.
Na fotografiích jsou
studenti třetího ročníku oboru Strojní
mechanik při sestavování soustruhu a
stojanové vrtačky.
Správnost provedení
montáže a funkčnost stroje může pak být
přímo ověřena při obrábění menších obrobků.
Mgr. J. Cimerman

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Předvánoční čas ve
4.B
Svět je hezčí, když si lidé pomáhají.
Naše třída se zapojila do celorepublikového
projektu s názvem Laskavec a rozhodli jsme se
podpořit psí útulek v nedalekém Vránově u
Sokolova. Do Svatavy jsme jeli vlakem a
potom jsme se vydali lesem do cíle. Byl pro
nás připravený velice pestrý program, který
nám umožnil i venčení pejsků. Užili jsme si i
krásné sněhové počasí a koulovačku.
Městské kulturní centrum Kraslice vyhlásilo
soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Naše
třída se s nadšením do soutěže zapojila.
Protože jsme ale nechtěli, aby náš stromek
skončil v popelnici jako tisíce ostatních,
vyrobili jsme ho tak trochu jinak, z větví. Děti
donesly spousty krásných přírodnin, které se
nám na stromeček ani nevešly, a tak si tuto
vydařenou akci rádi zopakujeme a uděláme si
ještě jeden vánoční stromeček podle vlastní
fantazie do naší třídy. Vánoční atmosféra je
prostě kouzelná.
Nadchází krásný předvánoční čas a i v této
nelehké době, která nás bohužel vládními
hygienickými nařízeními omezuje, jsme se
rozhodli, že si adventní čas zpříjemníme. S
žáky jsme společně nacvičili betlémské divadlo
a měli jsme vystoupit v rámci 1. adventní
neděle při rozsvícení vánočního stromu. Celá
akce byla bohužel zrušena, ale naše nadšení
nás ani tak neodradilo a krásné video, které
bude brzy ke zhlédnutí, jsme natočili v areálu
naší základní školy. Moje poděkování patří
rodičům za jejich mimořádnou vstřícnost při

vyrobit hrací kostku, prak, domečky a
haloweenská těžítka. Žáci osmých ročníků
zhotovili dřevěnou hračku, kočku. Nejdříve si ji
narýsovali na papír, až poté na dřevo.
Postupně vyřezali hlavu, tělo a ocas a
jednotlivé části upravili pilováním a
broušením. Při následné montáži si žáci zkusili
vytvořit pevné i pohyblivé spojení jednotlivých
dílů. Na závěr zbývalo vybrat techniku
malování
obličeje
a
druh
konečné
povrchové
úpravy.
Většina
tvůrců
ve
všech
pracovních
skupinách
měla velmi
dobrý pocit
z vlastnoruční
zdařené práce.
Bc.
Vojtěch
Wagner

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice

Ženy v prosinci odehrály jediné utkání v Plzni –
ve vyrovnaném souboji s týmem BaK zvítězily
zejména díky bojovnosti 67:61 (Vopičková V.
17, Křížová 11, Mačasová 8, Schambergerová
7, Kurtinová 6, Vopičková P. 5, Vopičková A. 4,
Korandová 4, Krchová 3, Svobodová 2). Další
zápas s BK Klatovy, který se měl odehrát
v domácí tělocvičně, byl přeložen z 4.12. na
19.12. pro nemoc soupeřek, ale ty se ani
v druhém termínu nedostavily.
Starší minižákyně měly odehrát mistrovský
turnaj v Karlových Varech, ale ani ten se
z důvodu nemoci hráček neuskutečnil.
V lednu by měly ženy nejprve 15.1.2022
odehrát odložené utkání s TJ Slavoj Tachov od
16:00 hod. v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
Havlíčkova 1717, 29.1.2022 se vydají na
odvetu do Tachova. Starší minižákyně budou
hrát další mistrovský turnaj 15.1.2022, místo
ani soupeři zatím nebyli rozlosováni.
Školní pěvecký sbor V roce 2022 přejeme všem zejména pevné
P. Poledňáková
Každé páteční ráno se v 7 hodin scházíme ve zdraví.
třídě hudební výchovy. Poslední měsíc jsme se
připravovali na vánoční koncerty, ale ty byly
bohužel zrušeny. Nás to ale neodradilo a
připravili jsme si pro vás vystoupení online.
Naleznete jej na FB stránkách školy od 13. 12.
2021, ode dne původně plánovaného
Vánočního jarmarku, kde jsme měli také
vystupovat. Snad se nám povede trochu té
vánoční atmosféry k vám dostat alespoň touto
cestou. Eliška Hublová z 9.B

Krása dřeva
V našich školních dílnách se žáci vyšších
ročníků seznamují se způsoby ručního
opracování dřeva a základními druhy nářadí
vhodného pro tuto práci. Práce se dřevem má
svůj půvab a snadno si ji oblíbíte. K základům
patří práce s pilou, pilníkem, rašplí, dlátem,
smirkovým papírem, různými měřidly,
úhelníky a vrtačkou. Nižší ročníky si vyzkoušely
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Římskokatolická farnost
Zamyšlení ….
V měsíci listopadu jsem se zájmem sledoval
hodinový rozhovor komentátora ČT s váženým
kardiochirurgem prof. Pavlem Pafkem. Člověk
moudrý, citlivý. Došlo i na otázku: Jste věřící?
V této problematice se trošku vyznám, a tak jsem
se divil, jak na tuto otázku odpověděl. Každý
v něco věříme. Víra je o skutečnosti, kterou
nevidíme, kterou nemáme tzv. v ruce. Po jejím
získání už víru nepotřebujeme. To lze tak říci. Lidé
se děli na ateisty (nevěřící) a věřící. Já jsem deista.
Latinsky se Bůh řekne DEUS. Deisté v Boha věří;
stvořil náš svět, ale již se o něj nestará! Proto pan
profesor nevěří v zázraky. Jako příklad uvedl: Bůh
by přece musel zakročit, když se děly ty hrůzy
v plynových komorách atd. Jiní přidávají, že Bůh
mlčel při válkách, násilnostech atd. Jako bychom
řekli: Jednou jsem svět stvořil, je mi jedno, co se
tam děje! Takže: je pravdou, že se Bůh nestará?
Tak za 1.: My věřící věříme, že Bůh je někdo, ne
něco! Živá bytost! Neviditelná, ale živoucí. Ne něco
jako energie, síla..) Za 2.: On, Bůh, se naopak o
svět stará a geniálně se postaral: Druhá božská
Osoba – Slovo - se stalo člověkem, mezi nás
sestoupil, aby každého, kdo o to bude stát,
zachránil před věčnou smrtí a spasil od hříchů, se
kterými nelze žít s Bohem na věčnosti. Ježíš konal
mnoho zázraků, apoštolové i svatí je konali, aby
byl oslaven Bůh. Vždyť i my jsme snad již zažili
zázračné vyslyšení našich proseb! Jdi, „tvá víra tě
uzdravila“, řekl nejednou Pán! Inu, jestli někdo
víru v Boha nemá, tak mu nezbývá, aby mu jiný pro
svou víru, pomohl k zázraku. Vážím si pana
profesora, kapacity. Ale připadla mi trochu laciná
tato věta: Věřit, že mi namazaný krajíc chleba
spadne stranou nenamazanou na zem? Víme, že
tohle není o víře v Boha; že v případě chleba se
jedná často o zákon schválnosti. Že by Bůh neměl
rád vtip? O tom pochybuji; naopak! „Věda
nakonec vše vysvětlí“ řekl pan profesor Pafko.
S tím lze souhlasit do určité míry. Existují případy,
kdy věda je krátká (někde byl nádor, náhle není;
někde chyběl kus kosti, a v okamžiku se tam
objevil; dělal jsem na toto téma diplomovou práci zázraky v Lurdech, kdy ateističtí lékaři pouze řekli:
nevíme, jak se to mohlo stát! Viděli výsledek).
Co dělají naše opravy?
Pravá strana střechy kostela v Krásné Lípě je
hotová. Přírodní položená břidlice by měla dát
záruku na mnoho let. I oprava další části
kazetového stropu olovského kostela je před
ukončením. Dále probíhá další úprava prostranství
mezi kostelem a farou ve Stříbrné. Na krov
bublavského kostela přijel statik, (ing. Švehla –
švagr mého bratra), aby nám pomohl vyřešit
havárii před zimou! O co jde? Kamenná římsa pod
střechou se vyklání (2 již spadly a další 2 jsou těsně
před spadnutím). Hrozí, že se střecha „rozjede“,
nutné bude stáhnout krokve; kdyby napadlo více
sněhu, tak nevím!
Následek havárie bublavského kostela:
Jako blesk se objevil problém kolem krovu,
střechy, říms tohoto kostela. Jisté je toto: pozvaní
statici konstatovali, že žádná kaple, natož kostel,
který v minulosti poznali, neměl tak odlehčený
krov, pozednice jak našli zde na Bublavě!
Mimochodem: krov na půdě kostela v Přebuzi,
Krásné Lípě, Jindřichovicích či v Kostelní – to je
hotový les trámů, pozednic, krokví a námětek!
Zcela jiné to je na půdě kostela v Bublavě. Navíc
zde je římsa kamenná, ne zděná; žádná pozednice!
Vše položeno pouze na boční zdi kostela! Spojené
místo trámy zde najdeme pouze fošny! Že toto
dodnes vydrželo, je vlastně zázrak. Už jsem sám
viděl dost, abych mohl pouze říci: Panno Maria,
Patronko Bublavy, pomoz nám!
Spoléhám na boží pomoc: vzpomeňte v osobních
modlitbách i vy! Pevně věřím, že nás v tom nebesa
nenechají samotné! I Matka Boží, Panna Maria,
nás vyslyší. Pro mne, až bude po všem, to bude

„zázrak“, za který budu Bohu děkovat!

Řekli jsme si něco o našich opravách. Ale
to není vše! Opravit potřebují i naše duše. Prosím,
udělejte si i pro svou duši chvilku!
Poděkování
patří skutečně všem, kteří i v roce 2021 pomáhali
při tom, aby naše kaple a kostely byly čisté, všem
otevřené. Díky patří obecním, městským i státním
institucím, které nám svou finanční pomocí velmi
pomohly při opravách a údržbách objektů. Bez
jejich podané ruky bychom nikdy nemohli do
budoucna předat generacím po nás objekty
památné pro každou obec i město! Jde o MěÚ
Oloví, OÚ Šindelovou, OÚ Stříbrnou, OÚ
Jindřichovice. Kéž by tyto jmenované instituce
pomohly spolu s MěÚ Kraslice (postupná oprava
šindelové střechy kostela na Sněžné) i v dalším
roce 2022! Bude to rok mého výročí: 50 let
kněžství, 30 let působení na kraslicku – ve svém
roce 77 let pozemského putování s vámi i s těmi,
kteří Boha „nemusí“! Při každé mši sv. říkám:
“Pozdravte se pozdravením pokoje“. Ti, co
Boha „nemusí“, mu odpovídají: „DEJ NÁM POKOJ,
NECH NÁS NA POKOJI, BOŽE!“ A co, když přesto
dostanou mír, pokoj pro duši?
ZDE je něco, co mne v poslední době oslovilo:
Za prvé: týká se to ADVENTU. V minulých letech se
o této době skoro nemluvilo. Zato letos je to jiné!
Advent je chápán ve sdělovacích zdrojích jako
něco odlišného od vánoc, které začínaly a ještě i
začínají, bohužel
dodnes, někdy koncem
října. První pokrok. Další krůčkem je: adventní
věnec se 4 svícemi. Následuje další krok: adventní
svíce již nejsou stejně vysoké! 4 různé velikosti
podle délky svícení (1. svíce hoří nejdéle. 2. svíce
pak o týden méně. 3. svíce svítí jen maximálně 14
dní! 4. - poslední svíce: svítí dobu nejkratší!“).
Dalším
krokem
je
kupodivu
maličkost: 3.svíce růžová – je skutečným
vyjádřením liturgického významu: Pán je blízko –
barva fialová se mění na „prozářenou“ barvu
původní fialové v růžovou! Zbývá ještě poslední
krok: plné pochopení rozdílu mezi adventem a
vánocemi: doba čekání na příchod Zachránce, a
na dobu skutečného příchodu! A tím jsou přece
jen Vánoce – Narození Spasitele! Vše začíná
NAROZENÍM! Je to NADĚJE!“ V každém dítěti je
skrytá naděj, CO z něho bude? To se ptali jistě i
naši nejbližší, když se jednalo o nás jako děti. Byli
překvapeni? Nebo snad zklamaní? Ať tak či onak.
Vše se dá přece napravit. A opět se vracím
k adventní zpovědi, sv. smíření!
Zcela jistě jste zaregistrovali, že má starost
směřovala i k osobě prezidenta Miloše Zemana.
EJHLE! Nevím, jak vy; ale mně se zdá, že se něco
hnulo! Za prvé: oproti všem předpokladům,
jmenoval celou vládu, jak navrhoval nový premiér!
Dále mezi jmenovanými novými profesory bylo
i jméno prof. Jana Eichlera, dříve odmítaného
akademika. Neuvěřitelné: popřál k narozeninám
Sv. Otci Františkovi a pozval ho do naší české
republiky. Že by naše modlitby přinesly užitek
nejen jemu, ale i našemu národu? Kéž by! Ať
tomuto všemu žehná i nadále všemohoucí Bůh
Otec i Syn i Duch sv.
Mpf
A zamyšlení na závěr …..
Každý konec starého roku a začátek dalšího je
proložen slavnostním obdobím vánočních svátků a
poté i samotným Silvestrem. Přelomová noc se
stává oslavou plnou veselí, alkoholového opojení a
zábavnou pyrotechnickou show. Ač lidé rázem o
rok zestárnou, vypadá to, jako by měli obrovskou
radost z blížícího se důchodu. Možná s nadějí
vzhlížejí k novým začátkům slibujícím lepší
budoucnost, ve skutečnosti je jediným důvodem
k oslavě to, že se jí dožili. Očekávání příznivějších
zítřků není totiž podloženo reálnými představami
stojícími na pevných základech. Naopak se bortí
jistoty, které jsme dosud měli. Už není jasné, kdo
může být mámou, tátou, pojem rodina je méně
frekventovaným slovem, může-li muž oslovit ženu
na ulici, aniž by byl označen za sexuálního

devianta, a ani soukromé vlastnictví si nemůže být
jisté přívlastkem soukromé. Kolotoč změn se točí
stále rychleji a ti, kteří jej dávají do pohybu, mají
radost z každého, komu se z toho dělá špatně.
Málokdo si uvědomuje, jak se s každým
přechodem do dalšího roku stále více přibližujeme
společnosti založené na diktátu, příkazech a
restrikci. Již několik posledních let se 1. ledna mění
tolik zásadních věcí, že oslavovat konec prosince je
podobné tomu, jako bychom měli radost
z praskání větve, kterou si pod sebou sami řežeme.
Ony totiž ty změny nebývají už dlouho k lepšímu.
Každý rok čekáme, co se opět zdraží, co nám
zakážou, a co budeme muset. Je jedno, že nám
oznámili v minulosti vznik povinné EET, změnu cen
dálničních známek či jejich vznik, nebo snad
kosmetické úpravy důchodů doplněné informací o
navýšení cen za odběr plynu a elektrické energie,
pokaždé zanikne nějaký starší a nahradí ho nový
zákon, jehož úkolem je znepříjemnit nám život.
Vzpomeňte si, co vše se kdysi smělo. Jezdili jsme
bez omezení rychlosti, tancovali na své zahradě do
rána dle libosti, kuřáci si lebedili ve své hospůdce.
Tuzemák byl prostě náš rum, máslo se jmenovalo
jakkoliv, třeba pomazánkové, a na farmářském
trhu jste si koupili, co jste chtěli. Nebyla důležitá
účtenka, ale produkt samotný. Telefon byl
soukromou pomůckou vhodnou k vzájemné
komunikaci bez toho, aby ho poslouchal někdo
další, hotové peníze kryté zlatem, později aspoň
prací a mohli jste jimi zaplatit třeba dům. Hotově.
Bankovní účet nebyl veřejnou knihou, nesledovaly
Vás všude kamery a součástí stavebního povolení
nebylo cca 40 razítek. Nikdo nám nechtěl brát
právo na sebeobranu. Dalo by se pokračovat
donekonečna, těch zákazů je stále více. Už
nepřichází jen z Parlamentu a Úřadu vlády, chrlí je
na nás Evropská unie, pod kotlem topí i OSN. A
jejich intenzita stále sílí. Navíc se nás díky
otevřeným hranicím a propojenosti ekonomik
dotýkají osobně změny v jiných státech. Přiznejme
si, že restrikce jsou namířené většinou proti nám a
naší části Evropy, je tím trestána jistá neochota se
neustále podřizovat, to vzhledem ke zkušenostem
z minulosti.
Bohužel je třeba konstatovat, že uplynulá století
většinou trávená v područí někoho jiného částečně
změnila genetiku českého národa. Ten produkuje
mimo geniálních odborníků i plno zbabělců a
takových, kteří jsou ochotní za pár euro prodat
vlastní mámu. Navíc jim chutná moc a polechtání
ega je pro ně cestou do ráje. I přes potápějící se
loď vyzývají ostatní k tanci na palubě, přestože
sami už sedí téměř v záchranném člunu
napěchovaném
proviantem
a
cennými
komoditami na dlouhou cestu. Poznáte je podle
místa výskytu. Sedí v Bruselu, na Malé straně, ve
Strakově akademii a na příslušných ministerstvech.
Aby v tom nebyli samotní, z našich společných
peněz bohatě dotují své přisluhovače, kteří za ně
odvádějí špinavou agitační a kontrolní práci.
Jaké přinese rok 2022 opět ,,novinky“? Slibované
zvýšení důchodů doplní vyšší ceny plynu a
elektrické energie, zvednou se ceny hypoték? A to
zdaleka netušíme, co na nás ušije EU. Rozhodně
nepočítejme s tím, že se nám otevřou nové
obzory, spíše jich ubude.
A tak v kontextu s tímto lze přemýšlet o tom,
nakolik jsme měli slavit konec minulého roku, když
ten nový může být zase o něco horší. Kdo se
pohybuje ve více sférách dění u nás, musí si
všimnout, že nepravostí je stále více. Arogance
mocipánů
v
politice,
sportu,
ekonomii,
zdravotnictví, školství a všude jinde je stále
zjevnější. Generace cinkálistů klíči pomalu
rezignuje a stárne, ti mladší už vůbec netuší, proč
byla plná náměstí a pomalu přikládají ruku k dílu,
které může skončit podobně, jako v roce 1948 a
letech následujících. I tenkrát nadšení mládežníci
vycepovaní zkušenými kádry měnili svět…k
horšímu. A uvědomme si, koho si Češi zvolili do
svého čela. Přání šťastného Nového roku je pouze
zbožnou touhou po lepší budoucnosti. Realita
bude mnohem drsnější. Bohužel, k optimismu není
důvod.
JV
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Policie ČR informuje
Reflexní prvky Vám
mohou zachránit
život.
Pravidlo "vidět a být viděn" s příchodem zimy nabývá na významu. Ráno se
stále později rozednívá a večer se dříve smráká. S aktuálním zimním počasím
se navíc ve větší míře kromě mrazíků a sněhové nadílky setkáváme s mlhou.
Chodci a cyklisté pohybující se na pozemní komunikaci, by proto měli být
velmi opatrní.
Za snížené viditelnosti zmíněné pravidlo platí dvojnásob a samozřejmostí by
mělo být užití reflexních prvků, které ve světlech projíždějících vozidel výrazně
září. V obchodních centrech či galantériích si můžete za rozumné ceny pořídit
nejrůznější přívěšky, nášivky, nažehlovačky, samolepky nebo pásky. Důležité je
tyto reflexní prvky umístit viditelně, zejména na končetiny směrem do
komunikace nebo na batohy, které nesete na zádech.
Chodec musí být viditelný pro ostatní účastníky provozu ze všech stran, tedy
zepředu i zezadu. Významný vliv sehrává i barva oblečení. Zatím co například v
případě modré barvy oděvu je chodec viděn na vzdálenost přibližně 18 metrů,
v případě bílého oděvu se tato hranice viditelnosti posouvá na 55 metrů. I s
touto vzdáleností se však řidič za volantem pohybuje stále pouze v rovině
rozpoznaného nebezpečí s možností velmi omezené reakce. Naopak oděv s
reflexním materiálem posouvá viditelnost chodce až na vzdálenost 185 metrů,
která dává např. při rychlosti 90 km/hod. dostatečných 7,3 sekundy na
adekvátní a často život zachraňující reakci za volantem.
Na užití reflexních prvků pamatuje i zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, který chodcům stanovuje, že reflexní prvek
umístěný na viditelném místě musí mít každý chodec, který se bude za snížené
viditelnosti pohybovat po pozemní komunikaci mimo obec v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením. Za nesplnění této povinnosti lze chodci uložit
pokutu až do výše 2000 korun.
Chodci by měli vždy pamatovat na to, že žádný řidič nedokáže zastavit vozidlo,
pokud chodce zahlédne na poslední chvíli anebo pokud mu někdo náhle
vstoupí nebo vběhne do jízdní dráhy.
Závěrem Vám chceme popřát krásný vstup do nového roku bez nehod a jiných
nepříjemností.
nprap. Eva Valtová

Informace pro občany
Průvodce spotřebitele
Průvodce pro spotřebitele je informační systém, který má pomoci
spotřebitelům v případech, kdy si neví rady při řešení spotřebitelského
problému, poskytne kontakty na příslušné organizace či instituce. Seznámí
spotřebitele se základními životními situacemi, do kterých se mohou při
nákupu zboží či služeb dostat. Informuje o systémech, kde se spotřebitelé
dozvědí o nebezpečných výrobcích v České republice a rovněž v Evropské unii.
V případě, že máte problém v oblasti nákupu zboží či služeb, nebo chcete
získat informace o právech spotřebitelů, můžete využít poradenské nebo další
služby spotřebitelských organizací. Pokud chcete řešit spor, zde zjistíte, jaké
jsou možnosti. Dozvíte se informace o mimosoudním řešení spotřebitelských
sporů, Evropském spotřebitelském centru a soudech.
Setkali jste se při jednání s podnikatelem s chováním, které nebylo podle
Vašeho názoru fér či bylo dokonce protizákonné, a chtěli byste na takové
jednání upozornit? V takovém případě můžete podat podnět k příslušnému
dozorovému orgánu, který danou oblast kontroluje a který může Váš podnět
využít pro svou činnost. Podnět je podání adresované určitému orgánu
veřejné správy, v němž se podatel zpravidla snaží upozornit na nedostatky či
protiprávní jednání určitého podnikatele a požaduje, aby skutečnosti uvedené
v podání orgán veřejné správy prošetřil.
Zajištění bezpečnosti výrobků a jejich shody s právními předpisy je významnou
součástí ochrany spotřebitele. Výrobci, dovozci, distributoři a prodejci mají
povinnost dodávat na trh výrobky bezpečné a výrobky, které jsou v souladu s
požadavky právních předpisů.
zdroj: www.mpo.czochrana-spotrebitele/pruvodce-pro-spotrebitele

Slovo senátora
Trochu
netradiční
přání do
nového roku
Je za námi další rok, na
který ne každý bude
v dobrém vzpomínat.
Doba covidová výrazně
zasáhla do našich životů
a
citelně
ovlivnila
mezilidské vztahy. Ztížila a v některých případech
dokonce zcela znemožnila setkávání. Lidé k sobě
mají dál, a třebaže máme techniku, která nám umí
zprostředkovat kontakt, osobní setkání to nahradit
nedokáže. Bohužel rok 2021 nebyl jen o odloučení,
nemoci, ztrátě blízkých nebo ekonomických
problémech. V uplynulém roce totiž pokračovalo
další štěpení už tak rozdělené společnosti. Vedle
příkopů, které mezi sebou lidé vykopali například
kvůli opačným názorům na politiku nebo na řešení
migrační krize, postupem času dozrálo další jablko
sváru, a to postoj k očkování. Lidé se do sebe tvrdě
pouštějí kvůli nošení a nenošení roušek, teď také
pro opačný názor na vakcinaci. Říkám si, kam až
tohle může vést? Je naše společnost opravdu tak
citlivá, že jakýkoli názorový střet z nás pokaždé
udělá nesmiřitelné protivníky? Měli bychom se
snažit o svých názorech diskutovat. Myslím tím
debatu, kdy člověk nejprve poslouchá, co říká ten
druhý a teprve pak reaguje. Zároveň respektuje
opačný názor.
Taková disciplína se však ze společnosti vytrácí.
Místo vzájemného dialogu na sebe lidé útočí,
všelijak se očerňují, nálepkují a přitom používají
zákeřnost zvanou dezinformace. Někde si přečetli
nějakou mylnou informaci, kterou pak bez dalšího
ověření pouštějí dál do světa. Ano, to se může stát,
že člověk naletí na nějakou fámu. Každý máme
právo na omyl. Mnohem horší však je, když dotyčný
ví, že se jedná o falešnou zprávu a ostatní klame
záměrně.
Proč o tom všem píšu? Protože bych si moc přál,
aby ten nový rok byl lepší a abychom do něj
nevstoupili špatnou nohou. Když jsem psal o
rozdělené společnosti, tak jsem v duchu myslel na
to, jaké by to bylo, pokud by ubylo rozepří a
názorových válek. Osobně si třeba myslím, že žádná
nevraživost mezi generacemi tady není, třebaže se
nám to někteří politici snažili namluvit. Mladí se
staršími umí vycházet a respektují se. Stejně tak
vedle sebe dokáží žít a pracovat očkovaní i ti, co
vakcínu odmítají. Je to vždy o lidech, jak se
k rozdílům kolem sebe postaví. Naše společnost je
rozmanitá, stejně jako naše názory na svět.
Mé přání do nového roku je poněkud odlišné od
těch předchozích. Co zůstává, je, že všem přeji
štěstí, lásku, radost a pevné zdraví.
Doufejme, že rok 2022 bude lepší.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz

Zpravodaj města Kraslic vydává Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438,
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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.
ledna 2022. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
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1. VSK Baník Sokolov 1
2. Klokani Aš 1
3. VK ČEZ Karlovarsko 3
V minivolejbale byla 8. VSK Tatran Kraslice 1 (Lili Staňková +
Lucinka Trohemčuková + Agátka Kubincová)
odehrána všechna
13. VSK Tatran Kraslice 2 (Amálka Dupalová +
podzimní kola
Natálka Pěničková)
V hale míčových sportů v Karlových Varech 17. VSK Tatran Kraslice 3 (D. Černý + F.
bylo v prosinci loňského roku odehráno Náprstek + J. Pěnička) Startovalo 18 týmů
závěrečné podzimní kolo Karlovarské ligy
barevného minivolejbalu. První den se ligy
zúčastnilo celkem 169 dětí a týmy Modrý minivolejbal – dívky
volejbalového klubu Tatran Kraslice se umístily 1. BVC Chodov 1
takto:
2. BVC Chodov 3
Žlutý minivolejbal
3. VSK Baník Sokolov 1
6. VSK Tatran Kraslice 1 (M. Dudašiu + T.
1. VK Karlovy Vary 1
Trohemčuková + S.Körferová)
2. BVC Chodov 1
11. VSK Tatran Kraslice 2 (T. Vávrová + Adélka
3. Klokani Aš 1
4. VSK Tatran Kraslice 2 (Natálka a Jozífek a Eliška Dubšovy) Startovalo 16 týmů
Lubomír Zach, ved. trenér
Pěničkovi)
7. VSK Tatran Kraslice 1 (Agátka Kubincová +
Krajský přebor ve
Nelinka Váchová)
startovalo 10 týmů

Sportovní zprávy

volejbale mladších
žáků skončil podzimní
část 3.kolem

Červený minivolejbal
1. Klokani Aš 1
2. BVC Chodov 2
Výsledky 3.kola:
3 BVC Chodov 1
VK ČEZ Karlovarsko - VSK Tatran Kraslice
13. VSK Tatran Kraslice (Luboš Černý + Kubík 2 : 0 (9; 13)
Zandt)
Startovalo 14 týmů
VSK Tatran Kraslice - Volejbal Sokolov
0 : 2 (-10; -10)
V neděli (druhý den) v dalších barvách
Klokani Aš - VSK Tatran Kraslice
startovalo
celkem
176
dětí.
Týmy
volejbalového klubu Tatran Kraslice se umístily 2 : 0 (16; 14)
VSK Tatran Kraslice - VK Jirkov
takto:
0 : 2 (-7; -10)
Oranžový minivolejbal

SKV Ústí n.Labem - VSK Tatran Kraslice
2 : 0 (20; 21)
Tabulka krajského přeboru žáků po 3.kole:
1. VK Jirkov – Ervěnice 15 14 0 0 1 28:2 2
2. Volejbal Sokolov z.s. 15 10 0 0 2 26:7 36
3. SKV Ústí nad Labem 15 4 5 2 4 20:17 24
4. VK ČEZ Karlovarsko 15 5 1 4 5 16:19 21
5. Volejbal Klokani Aš z.s. 15 3 0 3 9 9:24 12
6. VSK Tatran Kraslice 15 0 0 0 15 0:15 0
Lubomír Zach, vedoucí trenér

Zimní liga smíšených
družstev byla
rozehrána

V průběhu měsíce prosince 2021 byla na
turnajích v Kraslicích, Aši a Sokolově sehrána
kvalifikace zimní ligy smíšených družstev (4
muži + 2 ženy). Na základě umístění v těchto
turnajích byla družstva rozdělena do tří
zimních lig takto:
1. liga: Šmejdi, Retro, Hvězdná pěchota,
Postradatelní
2. liga: Pamětnící, Stříkej, Klokani Aš „A“,
Vokurky
3. liga: RHSP, Nejdek, Krušnohorci, Klokani Aš

„B“, Chebáci, Klokani Aš „C“
V měsíci lednu 2022 se uskuteční tři turnaje
a dle umístění v těchto turnajích vždy první
z druhé a třetí ligy postoupí do vyšší ligy a
poslední z první a druhé ligy sestoupí do
nižších lig tohoto zimního klání mužů a žen.
Karel Vanke, vedoucí soutěže
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ZŠ Opletalova
Korunovační klenoty
na Lokti
Poslední listopadový den se žáci druhého
stupně zúčastnili výukového výletu na hrad
Loket, kde byla umístěna putovní výstava
replik korunovačních klenotů. Využili jsme
této příležitosti vidět zblízka na vlastní oči
tyto naše české poklady – přestože ne
originály. Na velkých textových panelech
jsme si mohli přečíst nejen historická fakta a
souvislosti, ale také zajímavosti o výrobě
těchto replik. Krásně zasněžený hrad i
vyzdobené
náměstí
v
předvánoční
atmosféře byly příjemným bonusem.
Mgr. Martina Bečková
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Basketbal – 1.stupeň
Družstva chlapců a dívek z prvního stupně se
zúčastnila okresního turnaje v basketbalu.
Turnaj chlapců proběhl ve středu 24.11.2021 v
tělocvičně ZŠ Švabinského v Sokolově. Odvahu
zahrát si mělo jen pět škol - ZŠ
Švabinského, ZŠ Běžecká, ZŠ Pionýrů, ZŠ
Královské Poříčí a naše škola. Chlapci z Kraslic
zahráli pěkné zápasy, ale i přes bojovnost
žádný nedotáhli k vítězství. Pochvalu si
zaslouží: Vítek Jodas, Denis Pakosta, Lukáš
Stropek, Adam Potěšil, Štěpán Hrubý, Radek
Stehlík.
Turnaj děvčat proběhl se stejnými účastníky o
den později. Děvčata čekal náročný zápas
hned na začátku. Po neuvěřitelné bitvě - po
dvou prodlouženích - se nakonec radovala z
vítězství nad domácí ZŠ Švabinského. Po
vítězství i v dalších zápasech družstvo naší
školy turnaj vyhrálo a obsadilo první místo s
právem postupu do krajského kola. Medaile si
odvezly: Sofie Langhammerová, Anna Marie
Winkelhöferová, Eliška Gerdová, Šárka
Šikýřová, Lilien Staňková, Dora Bělohlávková a
Amálie Vopatová. Všem moc děkuji za
předvedené výkony.
Mgr. Eva Břízová

1/2022
Zástupci společnosti by proto byli rádi,
kdyby k nim Honza nastoupil i po vyučení.
Přejeme tedy Honzovi mnoho studijních a
pracovních
úspěchů.
Zaměstnavateli
děkujeme za vstřícný a motivační přístup.
Mgr. J. Cimerman

Okresní kolo ve
florbalu

Český florbal uspořádal pro žáky 1. stupně
turnaj ČEPS cup. Turnaj proběhl v Sokolově ve
sportovní hale ISŠTE. Chlapci i děvčata z naší
školy statečně bojovali se všemi soupeři.
Někteří ale byli nad jejich síly. Závěrečné 4.
místo obou družstev je pěkný výsledek a to i
vzhledem k tomu, že naše družstva byla
tvořena zejména mladšími hráči. Za
předvedené výkony děkuji děvčatům - Terezce
Kučerové, Aničce Winkelhöferové, Šárce
Šikýřové,
Lili
Staňkové,
Sofince
Langhammerové a Dorince Bělohlávkové. A
chlapcům - Járovi Kuršovi, Tomáši Fojtíkovi,
Denisi Pakostovi, Matyáši Blanickému, Adamu
Potěšilovi a Eliasi Scheibner. Mgr. E. Břízová

Prosinec v MŠ

Mikuláš, andělé a
čerti

Pochvala studentovi
na odborné praxi v
externí firmě
Studenti naší střední školy vykonávají od 2.
ročníku odbornou
praxi ve firmách s
výrobním
zaměřením v oboru,
který u nás studují.
Jan Fiala studuje
třetím rokem obor
nástrojař
a
dosahuje
vynikajících
studijních výsledků.
Odbornou
praxi
vykonává
od
druhého ročníku ve
společnosti Kukal &
Uhlíř
s.r.o.
v
Kraslicích.
V
průběhu listopadu
bylo
přímo
ve
výrobním provozu
ze strany školy
ověřeno, že Honza
si již poradí i s prací
na moderním CNC obráběcím stroji. Vedoucí
výroby pan Ivan Kubica hodnotí Honzu jako
pracovitého a spolehlivého praktikanta.

v tomto týdnu naučili, a dostaly mikulášskou
nadílku v podobě adventního kalendáře a
malé sladkosti.
Týden čertovin jsme společně zakončili
návštěvou anděla, čertice a Mikuláše. Anděl
nám představil tradiční vánoční zvyky, které si
děti mohly vyzkoušet. Například hod
střevícem, pouštění lodiček či krájení jablíčka.
Mikulášovi a čertici potom každý odvážlivec
přednesl básničku nebo zazpíval písničku.
Žádného hříšníka si čertice do pekla
neodnesla, všichni byli odměněni kalendářem
a sladkostí.
Martina Nemethová a Natalie Müllerová

Sice to měli komplikovanější se k nám dostat,
protože museli projít testováním, ale na rozdíl
od loňského roku se jim to povedlo. Jak se na
nás všichni moc těšili, tak i čerti byli na děti
moc hodní. Společně si s dětmi zatancovali či
se na přání s dětmi vyfotili. Celkově to byla
velice milá návštěva.
Mgr. I. Kyselová

Čertoviny
v Jindřichovicích
Tento týden jsme zahájili rozhovorem o
vánočních zvycích a tradicích. Povídali jsme si
také o čertech, andělech a Sv. Mikuláši. Děti se
naučily čertovský tanec a různé básničky a
vytvořily si loutky čertíka, anděla a Mikuláše.
Poslechli jsme si pohádku o Káče a čertovi a
také jsme si ji i zhlédli. Nakonec jsme srovnali
rozdíly mezi čtenou a hranou Káčou a čertem.
Týden jsme zakončili přehlídkou čertíků a
andělů. Děti plnily andělské a čertovské úkoly.
Jejich splněním získaly andělské a čertovské
vysvědčení. Nakonec k nám ještě v tento den
dorazila návštěva anděla, čertice a Mikuláše.
Děti jim přednesly básničky, které jsme se

Konečně
nám
napadl
sníh a my
si
to
užíváme.
Stavíme
sněhuláky,
hrady ze
sněhu
a
jezdíme na
lopatách.
V
pátek
3.prosince
nás
navštívili andělé, čerti a Mikuláš. Pravda,
trošku jsme se báli, protože jsme trošku
zlobili, ale řekli jsme čertovi básničku a slíbili,
že se polepšíme. Tak si nás čert neodnesl a
Mikuláš nám rozdal sladkou nadílku. Přichází
čas vánoční a my jsme si vyrobili adventní
věnec a vysvětlili si, proč se na něm zapalují
svíce a také jsme si povídali o jiných vánočních
zvycích. Zdobili jsme stromeček, pekli cukroví
a s pomocí učitelek vyrobily děti krásný
betlém. Kvůli nepříznivé situaci jsme se
bohužel nemohli setkat s rodiči na vánoční
besídce. Proto jsme natočili videobesídku a
alespoň prostřednictvím Facebooku vám
posíláme kousek radosti.
Přejeme všem krásné vánoční svátky strávené
s těmi nejbližšími. Přejeme hlavně zdraví a
moře lásky a šťastný nový rok 2022.
Kolektiv MŠ

Prosinec v ŠD
V adventním čase si ve všech odděleních děti
udělaly výzdobu, zdobily si vánoční stromečky,
vyráběly řetězy, přáníčka. Na Mikuláše se
připravily básničkami, vystříhanými maskami
čertíků. Užily si soutěže. Jen co nasněžilo,
pořádně si zařádily na sněhu. Před vánočními
prázdninami si zazpívaly vánoční písně a
koledy. Vyzdobily školní jídelnu. Prvňáčci si
nakreslili rybičku přání.
Přejeme všem ve zdraví strávené vánoční
svátky.
Kolektiv ŠD

