ZPRAVODAJ
BŘEZEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
na jednání městského zastupitelstva, které
se konalo 17. 3., kde zastupitelé rozhodli o
podpoře sportovní a kulturní aktivity a také
o podpoře polikliniky v Kraslicích, byla
uvolněna další podpora z městského
rozpočtu na pomoc lidem z Ukrajiny, kteří
hledají úkryt před hrůzami války. Městské
zastupitelstvo rozhodlo na předminulém
zasedání o vypůjčení budovy bývalého
internátu od Karlovarského kraje a o její
úpravě pro potřeby poskytování nouzového
ubytování
zmíněným
uprchlíkům
(vymalování,
zprovoznění
sociálního
zařízení, vybavení potřebným nábytkem a
drobné opravy). Aktuálně je v internátu
v Kraslicích ubytováno 36 uprchlíků a další
jsou na cestě. Dále máme v ubytovně města
v čp. 1700 umístěno pět uprchlíků.
A využívám tuto příležitost k poděkování za
veškerou dosud poskytnutou pomoc,
kterou ještě budeme potřebovat. Informace
o aktuální situaci je možné sledovat na
stránkách města a na facebookovém profilu
města.
V souvislosti s touto aktivitou se objevily
různé názory, z nichž některé není nutné
komentovat. Ovšem objevily se také názory,
které obsahovaly otázky na realitu toho,
jakým způsobem se v Kraslicích staráme o
seniory, a to naopak odpověď města
vyžaduje.
Tedy krátká rekapitulace sociálních služeb
v Kraslicích zaměřených na seniory

Pečovatelská služba

Senior taxi

Kluby důchodců
Kraslice už dlouhou dobu potřebují
nezbytně pobytové sociální zařízení a Dům
pro seniory je vhodným způsobem, jak
významně zlepšit naši péči o seniory, což je
naší morální povinností.
Malé vysvětlení toho, co je „Dům pro
seniory“ v systému sociálních služeb a jaké
služby má poskytovat.
„Domovy pro seniory poskytují služby podle

města
Kraslic
ročník 2022

zákona o sociálních službách. Tyto služby
zahrnují poskytnutí ubytování, úklid, praní
osobního a ložního prádla a žehlení. Dále je
to poskytnutí celodenní stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy a potřebám
dietního stravování v počtu minimálně tří
jídel denně. Dále zajišťují pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní
osobu jako je pomoc při oblékání a svlékání,
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
vstávání z lůžka, změna poloh, pomoc při
podání jídla a pití, pomoc v prostorové
orientaci či samostatném pohybu. Dále je to
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu jako jsou
úkony osobní hygieny, základní péče o vlasy
a nehty a pomoc při použití toalety.
Domovy pro seniory dále mohou
zprostředkovat kontakt se společenským
prostředím, jako je využívání dostupných
služeb a zdrojů, pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s rodinou. V domovech
pro seniory jsou uskutečňovány sociálně
terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji
nebo udržení osobních a sociálních
schopností a dovedností. Jsou to aktivizační
činnosti, které zahrnují volnočasové a
zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo
upevnění kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím a nácvik a upevňování
motorických, psychických a sociálních
schopností a dovedností. Domovy pro
seniory také poskytují pomoc při
uplatňování práv, zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, kdy pomáhají při
komunikaci, která vede k uplatňování práv a
zájmů. Pobyt v domově pro seniory je
placenou sociální službou.“
Je pochopitelně nejlepší, když senior
zůstane v péči rodiny. Jsou však situace, kdy
to není z různých důvodů možné a každá
životní situace je jiná. Zejména fakt, že
často zůstávají staří lidé sami, nebo jejich
potomci
žijí
daleko,
představuje
nepřekonatelnou překážku.
Kraslice jsou obcí s rozšířenou působností –
pro zkrácení textu použiji termín „malý
okres.“ V okrese Sokolov jsou pouze dvě
města se statutem obec s rozšířenou
působností – Sokolov a Kraslice.
Do obvodu tohoto našeho „malého okresu“
patří města Kraslice, Oloví, Rotava, Přebuz a
další čtyři obce – Bublava, Stříbrná,
Jindřichovice a Šindelová. V tomto území
žije přes 13 000 obyvatel.
Při rozhovorech se starostkami a starosty
z uvedených obcí a měst zaznamenávám
jasnou podporu záměru k vybudování
Domova pro seniory v Kraslicích.
Staří lidé žijí hodně vzpomínkami na
minulost a pobyt ve vzdáleném sociálním
zařízení od místa, kde prožili svůj aktivní
život a vytvořili si pevné sociální vazby,
přetrhává tolik potřebný pocit jistoty,
sounáležitosti a bezpečí.
Bývalý internát, který má ve správě od
Karlovarského kraje Střední živnostenská

škola Sokolov, byl vyklizen a vzhledem
k projevenému zájmu města Kraslice o
udržení zejména kuchyně, kterou v rámci
výuky provozuje Střední živnostenská škola
Sokolov, nabídl kraj městu Kraslice budovu
k odkoupení. První cenová nabídka byla za
cenu obvyklou, která byla stanovena na 25
mil. Kč. Nyní se jedná o cenu 1,435 mil. Kč s
podmínkou využití budovy pro veřejný
zájem.
Rekonstrukci internátu pro vznik domu pro
seniory považuji za nejen potřebnou, ale
také velmi vhodnou. Lokalita v centru
města,
kuchyně,
tělocvična,
výtah,
rozhodně vyváží potřebné náklady na
rekonstrukci, navíc je naděje na získání
dotace. Budova má kromě toho potenciál
pro možné ubytování samoživitelek s dětmi
nebo občanů, kteří se dostali do obtížné
životní situace (tzv. nízkonákladové
bydlení).
Návrh na odkoupení internátu je již z
počátku roku 2020.
Musím tedy dát za pravdu lidem, kteří
poukazují na skutečnost, že jsme nyní
schopni mobilizovat naše zdroje v krizi, což
nás určitě šlechtí, ale zůstává otázka, proč
tomu tak nebylo dlouhá léta v naší politice
sociální péče o seniory.
Nyní máme šanci tento dluh splatit. K tomu
se ovšem nedostaneme článkem ve
Zpravodaji, potřebujeme v první řadě
internát odkoupit od Karlovarského kraje,
promyslet základní koncept využití budovy,
kdy na prvním místě musí být Domov pro
seniory a navazující využití. Potom
projektová dokumentace a stavební
povolení. Z projektové dokumentace a
veřejné zakázky vyplynou finanční náklady
tohoto projektu. Souběžně se musí spočítat
předpokládané finanční náklady na provoz
celého zařízení.
Už od základního rozhodnutí se musí hledat
personál, který bude chod domova pro
seniory zajišťovat tak, aby název domov
neztratil svůj původní smysl.
Věnujme proto návrhům, které se ve věci
Domova pro seniory dostanou na stůl
k projednání, náležitou pozornost, a to
především s ohledem na budoucnost
města, jeho obyvatel a jejich potřeb.
Přátelsky Otakar Mika – starosta města
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MŠ Barvířská

EKO WORKSHOP

Sportovci a sportovkyně

Ve školce proběhl
další
z
řady
workshopů,
tentokrát
na
téma EKOLOGIE.
Podívali jsme se
na
Ekologickou
pohádku, naučili
se "ekologickou"
písničku,
procvičili si, jak
správně třídit odpad a nakonec jsme si vyzdobili papírovou tašku.
Děti byly moc šikovné a bylo vidět, že spousta jich doma odpad
opravdu třídí!
Jen tak dál!
Kolektiv MŠ B. Němcové

Zimní olympiáda patří k nejdůležitějším
sportovním událostem, které se konají
každé čtyři roky. Letos proběhla také v naší
mateřské škole.
Nejprve se děti seznámily s olympijskými
symboly, poslechly si olympijskou hymnu a
staly se na chvíli sportovci z celého světa.
Naši malí sportovci sportovali i uvnitř.
Vyzkoušeli si spoustu disciplín – běh na
lyžích, biatlon, curling, krasobruslení i skok
na lyžích. Společně jsme postavili
biatlonový areál se střelnicí a rychlými
biatlonisty.
Děti byly po celou
dobu
olympiády
aktivní a činnosti je
velmi bavily.
Důležitou
součástí
bylo uvědomění si
vzájemných
vztahů
mezi sebou a smyslu
pro fair play.
A tak zase za čtyři roky
s novými sportovci
v Barvičce
„Sportu zdar“!
MŠ Barvička

Pozvánka
Srdečně zveme na recitál zpěvačky Kateřiny Bodlákové a
jazzového pianisty Henryho Volfa, kteří jsou hlavními hosty
Slavnostního zahajovacího koncertu festivalu Kraslické
hudební jaro 2022.
Vynikající zpěvačka Kateřina Bodláková a jazzový pianista
Henry Volf představí světově proslulé šansony, balady a
písně známých filmových i muzikálových tvůrců v osobitém
podání a nevšedním aranžmá.
Kateřina Bodláková studovala hru na varhany a operní zpěv,
úspěšně prošla několika pěveckými soutěžemi. Henry Volf je
absolventem pražské Ježkovy konzervatoře v oborech
skladba a hra na klavír, má bohatou praxi ve vystupování
před jazzovým publikem na festivalech, v jazz klubech,
vystupuje i se symfonickými orchestry, úspěšně aranžuje a
tvoří také vlastní skladby. Oba pak mají za sebou velmi
bohatou samostatnou hudební zkušenost, navzájem se
obohacují a jejich koncerty nesou známky i moderního
jazzového projevu. Nedávno také natočili CD, na němž
najdeme nejen skladby The Beatles, E. Fitzgerald, B.
Streisand, R. Flack, E. Presley, W. Houston atd., ale i písně
známé z podání českých zpěvaček – V. Špinarové, E.
Olmerové, H. Hegerové ad. CD bude k zakoupení před
koncertem či po koncertě.
Henry Volf je navíc skvělým korepetitorem, který doprovází
naše zpěváčky na soutěžích a nemalou měrou se tak podílí na
našich úspěších. Na tomto koncertě bude doprovázet nejen
naše sólisty Petra Hamouze, Šárku Kerulovou, Klárku
Ksandrovou, Lucii Palečkovou, Robina Siegerta, Aničku a
Jakuba Winkelhöferovy a Nellu Zámkovou, ale také pěvecké
sbory Klíček, Harmonie a Vivat Musica, takže se máte na co
těšit. Koncert se koná v sobotu 10. dubna od 18.00 hodin a
je pořádán s podporou města Kraslice a Karlovarského kraje.
Vstupenky je možno zakoupit v KIC Kraslice.
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MŠ B. Němcové
Karnevalové veselí
Letošní karneval jsme si užili naplno od
samého rána. Všechny děti přišly
v krásných maskách, tančili jsme,
soutěžili a fandili a nakonec si děti
odnesly diplomy a poháry za nejkrásnější
masku a hlavně plná bříška výborných
koblížků od naší paní kuchařky. Byl to
príma den.
Kolektiv MŠ B. Němcové

“Když pes pomáhá žít“
Do naší školky přijela velmi milá návštěva. Dva krásné leonbergery
HUGA a JAROUŠKA k nám přivezl jejich majitel a trenér Bohumil
Stránský, který s nimi provádí canisterapii. Společně nám ukázali,
co všechno umí a že jsou to skvělí parťáci. Děti byly nadšené a
nerady se s nimi loučily!
Kolektiv MŠ B. Němcové

ZŠ Kraslice, Opletalova
Trestní odpovědnost
V měsíci únoru se u nás konala pro starší žáky beseda s PČR na
téma „Trestní odpovědnost“. Každý žák dostal komiks s názvem
Sešit plný průšvihů. Při pročítání tohoto komiksu jsme postupně
nacházeli různé rizikové situace a poté jsme si povídali, jak jim
předcházet, jak je řešit a co nám hrozí, pokud budeme viníky. Závěr
besedy jsme věnovali různým dotazům, které se týkaly nejen
trestní odpovědnosti, ale i každodenní práce policistů. Děkujeme
prap. Vladislavu Šturmovi za velice přínosné informace a za pěkně
připravenou besedu.
Lenka Zandtová

Městský úřad informuje

Poděkování
Velké poděkování patří
všem, kteří se zapojili do
některé
ze
dvou
humanitárních sbírek, které
pořádalo město Kraslice.
Podařilo se sesbírat velké
množství potřebných věcí, které
pomohly jednak přímo na hranicích
Ukrajiny. Další věci pomáhají přímo
občanům Ukrajiny, kteří nalezli
útočiště v bývalém domově mládeže
v Kraslicích. Ještě jednou velké díky
všem!!!
red

TSMK informují
Akce „Čisté město“
Vážení spoluobčané,
stejně jako v předchozích letech si Vás dovolujeme přizvat k akci
Čisté město 2022, kterou pro Vás tentokrát připravujeme na
přelomu měsíce března a dubna.
Jedná se o přistavení
velkoobjemových kontejnerů na předem určená místa za účelem
odvozu a likvidace objemného odpadu od občanů města Kraslic.
V rámci rozšíření služeb a snaze vyhovět potřebám co největšímu
počtu občanů města došlo ke zdvojnásobení počtu svozových míst
a rozdělení původních stanovišť do dvou částí. Prvních dvanáct míst
bude tedy sváženo na jaře a druhých dvanáct bude sváženo na
podzim. Rozmístění jednotlivých kontejnerů bude vždy podrobně
popsáno v přiloženém rozpisu.
Objemným odpadem se rozumí odpad z domácností,
který kvůli nadměrným rozměrům a velké hmotnosti nelze
odkládat do běžných sběrných nádob. Jedná se například
o nábytek, koberce, sanitární keramiku, objemné
lepenkové, skleněné, plastové nebo kovové obaly apod.
Do přistavených kontejnerů můžete též odkládat i
kompletní použité elektrozařízení jako jsou lednice,
televize apod. V žádném případě do těchto kontejnerů
nepatří pneumatiky, autoplasty, stavební a průmyslové
odpady. Tento odpad lze odevzdat (likvidace odpadu dle
platného ceníku) na Sběrném dvoře, který najdete
v areálu bývalého ČSAD v ul. Lipová cesta.
Provozní doba:
Pondělí, středa, pátek
9.00 – 17.00 hod.
Úterý, čtvrtek
8.00 – 14.00 hod.
Pro bližší informace se prosím obraťte na Technické služby
města Kraslic se sídlem v Havlíčkově ul. 1910, tel.
725 919 910, 352 687 708.

4 / Zpravodaj města Kraslic

3/2022

poutavým způsobem přiblížil typy. Při práci děti zjistily, že nic není
geologickou minulost Kraslicka zadarmo. Výrobky se všem velmi podařily.
a okolí a přivezl s sebou na
Marta Maštalířová
ukázku také několik kamenů a hornin.
3. schůzka čtenářského Během večera přišlo na řadu několik
zajímavých dotazů, které byly ochotně
kroužku
zodpovězeny. Půdní prostor knihovny se
zaplnil do posledního místečka, přednášku
Čtenářský
kroužek dětí při navštívilo 24 lidí. Děkuji touto cestou panu
školní družině Rojíkovi za zajímavé informace a doufám, že
takovou akci co nejdříve zopakujeme.
Dukelská
Marta Maštalířová
Kraslice se sešel
na své třetí
schůzce
ve
Masopust v knihovně
středu 23. února
2022. Společné
Během
měsíce
února
přišly
děti
veřejné
čtení
z mateřských škol do knihovny na besedy o
tentokrát bylo
masopustních
tradicích,
maskách,
z knihy Miloše
průvodech a tradičních jídlech. Povídali
Kratochvíla
jsme si o výrobě masek, děti si některé
Modrý Poťouch.
vyzkoušely. Potom si zahrály na pravý
Připravené
vozembouch a také poznávaly šašky při
literární ukázky z příběhu četly čtyři děti,
veselém pexesu. Ve školkách je čekal jejich
ostatní dělaly posluchače a také hodnotily,
vlastní karneval, na který se pilně
jak se čtení podařilo. Smyšlenou postavu
připravovaly. Součástí povídání byla
Poťoucha děti okamžitě prokoukly a
prohlídka výtvarných prací na téma
zpracovaly ji v krátkém pracovním listu.
Knihovnická dílna –
masopust.
Marta Maštalířová
Knížka od oblíbeného dětského autora se
masopust
ihned půjčila, ostatní zájemci si ji mohou
zarezervovat.
Marta Maštalířová Ve čtvrtek se v knihovně konala letošní
první dílnička a byla ve jménu masopustu.
Geologická přednáška Zúčastnilo se jí 5 dětí, které se pustily do
výroby veselých klaunů. Úkolem bylo
Ve středu 16. února 2022 se v Městské vytvořit si z barevného papíru všechny části
knihovně konala přednáška Dr. Petra Rojíka těla, pěkně je poskládat a potom vytvořit
pod názvem „Cesta z Kraslic do středu celého šaška. Každý si vyrobil dva různé
Země“. Pan Rojík návštěvníkům velice

Městské kulturní centrum

Zpravodaj města Kraslic / 5

3/2022

Městské kulturní centrum
Sněhurka a sedm
trpaslíků
V neděli 27. února se v malém sále Domu
kultury konala pohádka Sněhurka a sedm
trpaslíků, kterou si pro nás přichystal
Dětský
divadelní
soubor
Lupínek
z Březové u Sokolova. Příběh o Sněhurce
přilákal mnoho dětských návštěvníků i
jejich rodiče a prarodiče, kteří zaplnili celý
malý sál. Návštěvníci dostali u vstupu
texty známých písniček a mohli si
společně s herci také zazpívat. Na konci čekala vylosované
šťastlivce sladká odměna. Ztvárnění klasické pohádky sklidilo velký
úspěch. Děkujeme divadelnímu souboru za veselé vystoupení a
budeme se těšit na další představení.

Informace pro občany
Přihlaste se do
soutěže Tradiční
výrobek roku 2022
Mikroregion Sokolov - východ je
pořadatelem internetové soutěže
Tradiční výrobek roku na území
Karlovarského kraje
Kdo
vyrábíte,
tvoříte
něco
zajímavého na území Karlovarského
kraje, zapojte se do internetové soutěže Tradiční výrobek roku!
Můžete se přihlásit, i když nepodnikáte a vaše tvoření je pouze pro
vaši zábavu. Nebo můžete nominovat někoho blízkého, kdo vytváří
hezké, inspirativní věci.
Do 30. 4. 2022 na webových stránkách vyplňte jednoduchý
formulář a připojte fotografie výrobku, který přihlašujete nebo
nominujete k soutěži v roce 2022.
Během května proběhne internetové
hlasování.

Masopust v Kraslicích
V sobotu 26. února ožily Kraslice masopustním veselím. Zahájení
proběhlo dopoledne před Domem kultury, odkud také vyrazil
masopustní průvod v maskách a veselých kostýmech. Průvod
prošel městem a proběhlo několik zastavení, při nichž se zpívalo a
tancovalo. Po masopustním průvodu následovalo vyhlášení
nejhezčích masek. Hlavní zábava se poté přesunula na zahradu
Domu kultury. O hudební program se postarala kapela Staré Pušky,
na harmoniku a housle zahráli Pavel Sivák a Marek Bubenčík. Ani
na letošním Masopustu nechyběly vepřové hody, masopustní
koblížky či stánky s občerstvením. V dobročinném stánku mohli
návštěvníci zakoupit malované kamínky od místních kamínkářů a
přispět na záchrannou stanici Drosera na Bublavě. V místní dílničce
si mohly děti kamínky také namalovat. I přes chladné zimní počasí
s
občasným sněžením se letošní Masopust velmi povedl.
Děkujeme všem účastníkům, kteří se přišli poveselit k Domu
kultury či se zúčastnili masopustního průvodu. Velké poděkování
patří také všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci letošního
Masopustu (divadelnímu spolku Trosky, pekařkám koblížků,
pomocnicím v kamínkářské díničce pro děti, hudebníkům, řezníkovi
a zaměstnancům MKC).
Claudie Růtová, MKC Kraslice
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Dějepisná olympiáda
Minulý týden proběhlo školní kolo
Dějepisné olympiády. Letos je to již 51.
ročník, kterého se z naší školy zúčastnilo 8
vybraných žáků. Tématem byl život šlechty
od dávných časů dodnes. Nejlépe se se
zadanými otázkami popasovala žákyně 8.B
Sára Červenková, druhé místo obsadila
Rozália Germušková (9.B) a o třetí místo se
podělily Klára Miščuková (9.B) a Lucie
Bauerová (9.A). Mezi úspěšné řešitele se
ještě na 4. místě zařadil Robin Siegert (9.B).
Všem děkujeme za účast a postupujícím
přejeme další úspěchy v kole okresním.
Mgr. M. Bladská, Mgr. L. Winkelhöferová

Zeměpisná olympiáda
V lednu proběhlo školní kolo Zeměpisné
olympiády. Zúčastnily se ho všechny třídy 2.
stupně. Nejlepšími řešiteli byli:
Kategorie A (6. ročníky) - Eliáš Zahradník,
Martin Sedláček a Miroslav Horníček
Kategorie B (7. ročníky) – Natálie Josefína
Babková, Jan Egermaier a David Fučikovský
Kategorie C (8. a 9. ročníky) – Radim Holeš,
Marcela Herodesová, Daniela Oulovská a
Robin Siegert
Z nejlepších řešitelů byli vybráni zástupci,
kteří budou naši školu reprezentovat
v okresním kole. Všem žákům, kteří se
olympiády
zúčastnili,
děkujeme.
Postupujícím přejeme hodně zeměpisného
štěstí v okresním kole.
Mgr. Eliška Varausová

Ekonomická olympiáda
Ekonomická olympiáda porovnává znalosti
z ekonomie a financí. Tato olympiáda je
určena pro střední školy, avšak letos byla
poprvé zpřístupněna i pro školy základní, a
tak jsme se mohli s druhým stupněm také
zapojit. V minulém týdnu u nás proběhlo
školní kolo. A zde jsou nejlepší řešitelé,
kterým gratulujeme k pěknému výsledku:
1. místo – Marie Slaninová (7.B)
2. místo – Robin Siegert (9.B)
3. místo – Eliáš Zahradník (6.A)
Mgr. I. Kyselová

Nové šicí stroje
Do
textilní
dílny
jsme
dostali úplně
nové
šicí
stroje,
na
kterých
se
budou
žáci
učit základní
techniky šití.
Díky takovým
strojům
máme
možnost zatraktivnit výuku. Hned jsme je
vyzkoušeli a s žáky oboru Výrobce textilií
jsme ušili veselé potahy na molitanové
kostky pro školní družinu. Těšíme se na
další práci s takovými pomocníky.
A. Jančová

3/2022

Finanční gramotnost
V
soutěži
Finanční
gramotnost
zaznamenal náš tým druhého stupně velice
pěkný úspěch v okresním kole. Eliška
Hublová, Klára Miščuková a Robin Siegert
se umístili mezi prvními třemi a postupují
tak do krajského kola. Toto kolo proběhne
v březnu a skládá se z případové studie a
písemného testu. My jim všem gratulujeme
k tomuto krásnému výsledku a budeme
držet palce i v další části soutěže.
Mgr. Iva Kyselová

ŠD v únoru
V únoru si děti užívaly sníh a hrátky na něm.
Povídaly si o olympijských hrách a zimních
sportech, kreslily je. Také zimní čepice a
další zimní dekorace. Některé děti vyráběly
přáníčka na Valentýna. Protože k zimě patří
karnevaly a veselí, děti si vyráběly masky,
škrabošky, výzdobu oddělení. Povídaly si o
tradicích a zvycích. Také si užily soutěžení.
Moc rády si hrají s molitanovými kostkami,
některé jim potáhly žačky naší střední školy,
za což jim děkujeme.
Kolektiv ŠD
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Únor v MŠ
Učíme se rozumět novým pojmům. Poznáváme
lidské tělo a učíme se, jak předcházet
nemocem. Chodíme na keramiku a plavat s
předškoláky do našeho bazénu. Také
pokračujeme v kurzu sebeobrany. Navštívili
jsme Městskou knihovnu Kraslice, kde jsme si
poslechli zajímavou besedu o masopustu a
jeho tradicích. Připravujeme se na karneval a
vyrábíme si masky. Učíme se nové básně a
písně. Poznáváme okolí naší školy a krmíme
ptáčky.
Kolektiv MŠ

Silový víceboj – okresní
kolo
Dne 16.2.2022 se naši starší žáci zúčastnili
okresního kola v silovém víceboji, které se
konalo na ZŠ Křižíkova v Sokolově. Ve čtyřech
silových disciplínách zde soutěžilo celkem 6
pětičlenných týmů a naši závodníci i přes
maximální osobní nasazení obsadili až 5. místo,
přičemž první čtyři místa obsadili ZŠ ze
Sokolova a za námi se pak umístila ZŠ
Lomnice.
Z našich žáků v jednotlivých
disciplínách nejvíce bodů dosáhli: Adam Teuer
(9.A) – hod medicinbalem a trojskok, Jan
Velíček (9.B) – přítahy na hrazdě a Samuel
Gábor (8.A) – bench press. Chlapci si přebor
užili a vychutnali si skvělou sportovní
atmosféru.
Všem našim závodníkům
děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jan Cimerman
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Římskokatolická farnost
Trochu zamyšlení či poučení?
V měsíci březnu je oslavováno jméno Josef, v našich krajích tak hojně
zastoupené. Základem tohoto jména je hebrejské osobní jméno
Jóséph, které značí: nechť Bůh přidá, Bůh rozhojní, toho, kdo bude
pokračovat. Josef slaví svátek 19.3. jak v občanském, tak i v církevním
kalendáři.,
Kdo to byl svatý Josef? Patří k nejuctívanějším církevním postavám
vůbec. Narodil se v Betlémě, žil v 1. století, byl tesařem. Pocházel
z královského rodu Davidova (v té době zchudlého) a v evangeliu je
nazván mužem spravedlivým. Byl vyvolenou hlavou Svaté Rodiny.
Toto jeho povolání má význam nejen pozemský, ale máme v něm
nebeského patrona, jehož přímluva a důstojnost má váhu a je vzorem
pro nás všechny.
Bohem byl vyvolen za snoubence Panny Marie. V jejich ctnostném
manželství jim byla pojítkem Boží láska. Jejich život nebyl snadný,
přesto plný radosti, veden cestou víry, lásky a spojení s Bohem. Pokud
bychom se v Josefově životopise zabývali apokryfy, legendami,
zjeveními a výroky o něm, vyšel by na pořádnou knihu. Z Josefových
cností mimořádně vyniká víra. U něj vidíme, že věřit znamená připustit
všechno, co od Boha přichází a někdy i všeho zanechat, všechno
nechat běžet a všechno opustit. Jen nikdy nepřipustit, že by Bůh
opustil toho, kdo na něj spolehne. V tom nám má být vzorem vírou
v lásku vůči Bohu i lidem. Také dnešní křesťanské rodiny mají být
živými svatyněmi Boha, uprostřed nichž ve stejné lásce mají vyrůstat
děti. A tuto odpovědnost přijímají při svátosti manželství, ve které
mají celý život žít.
Zasnoubení Josefa s Marií podle židovského práva představovalo již
pevnou vazbu. Tento mladý zbožný pár měl všechny předpoklady pro
šťastný život. Každý z nich měl své představy, které s naprostou
samozřejmostí a s velkou láskou měnil, když poznal jiný Boží záměr.
Maria, která počala z Ducha svatého, viděla, jaké problémy to bude
Josefovi přinášet a chtěla je kompenzovat svou láskou vůči němu, ale
nepovažovala se za povolanou vysvětlovat Josefovi nepochopitelné
početí.
Josef, vida znaky mateřství u své snoubenky, byl zraněný o to víc, že
byli dohodnuti na mimořádném zachovávání svého panenství a
panictví, pro které se rozhodli dříve, než byli povoláni stát se partnery.
Mátl ho jen pokoj, který z jeho snoubenky vyzařoval. Postupujíc podle
svého rozumu, chtěl ji snad uvolnit pro muže, který dle něj musel být
otcem dítěte. Jeho láska byla daleka toho změnit se v nenávist, která
by souhlasila s trestem pro Marii, kterou pokládal najednou za příčinu
svého strašného zranění. Vždyť tuto jinak dokonalou bytost má tak
jako tak ztratit. Bude muset zůstat se svým trápením sám. K situaci se
postavil jako spravedlivý muž, který i nadále chtěl pro Marii největší
dobro a rozhodl se od ní tajně odejít.
Teprve až se Josef osvědčil, Bůh poslal anděla, aby mu řekl, jak se věci
mají. "Uklidnění" Josefa se událo, když jeho zraněné smysly byly
vyřazeny spánkem. Důvod je u Boha. My se můžeme jen dohadovat,
že by třeba psychické zranění bylo překážkou v přijetí tak velké
milosti. Lidsky bychom byli schopni se ptát, proč Bůh nechal Josefa
trpět takovým omylem? A mnohá další proč, která Josefově duši byla
zcela vzdálená. Ale i to, co situaci měnilo, nemohlo by člověka nechat
klidným, kdyby nebyl dokonale odevzdán do Boží vůle. Josefovi se
dostalo vysoké cti, důležitosti, zodpovědnosti a důvěry. Josef však
nikdy nepřestal být pokorným služebníkem Božím.
Josef vzal Marii k sobě, tím před zákonem uznal její dítě za své i s
přijetím plné otcovské odpovědnosti. K tomu ho pověřil Bůh, když mu
ústy anděla řekl, aby dal dítěti jméno; to bylo podle zákona vyhrazeno
otci. Tak Josefova role překračuje roli pěstouna.
Jejich vzájemná láska byla poznamenána, či spíše okrášlena úctou k
Bohu, který se nacházel uprostřed nich. Všichni členové rodiny
vynikali mimořádnou pokorou, kterou nestavěli na obdiv světu, ale
byla intimním projevem úcty odůvodněné tím, že zároveň patřila
Bohu, jehož přítomnost byla jejich tajemstvím.
Boží láska mu stačila, aby setrval ve vnitřním mlčení jako v odlesku
nebeské blaženosti. Jeho život byl ustavičnou modlitbou. On rostl v
usebranosti a v jednotě s Bohem Spasitelem. Zabýval se vnějšími
věcmi v míře nezbytné pro život Svaté Rodiny. Jeho vnitřní mlčení
bylo netečné vůči dění tohoto světa. Duše ponořená v Boha prý
poznává dokonale sklony lidského ducha a nepohoršuje se tím, ale
dívá se na ně s klidným odstupem, který pramení z lásky. Všechno
zahaluje milosrdenstvím. Lidé žijící s Bohem mají hluboký a bolestný
soucit s tímto světem, s hříchy lidí a se zlem kolem sebe, ale tato
bolest se pro ně nestává důvodem ke zlořečení ani k bědování, ale
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pouze soucitem. Proto Josefa můžeme mít tak dobře nejen za vzor,
ale i za důvěrníka, s jehož pomocí budeme schopni stávat se lepšími.
Když byl první velký problém vyřešen, situaci zkomplikovalo římské
nařízení o sčítání lidu. K tomu se přiblížil čas Mariina porodu. "Josef se
vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova,
které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se
dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam
byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného
syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně
nenašlo místo pod střechou."(Lk 2,4-7)
Co vše tato zpráva představovala pro Josefa, který si zřejmě dělal iluze
o svém rodišti! Obyvatelé Betléma zpočátku neposkytli ani to
nejskromnější pohostinství. V nouzi využil znalost okolí a jeskynního
útulku pro zvířata, který dle svých možností s největší láskou upravil
pro narození největšího Davidova potomka a Spasitele světa - Syna
Božího.
Svatý Josef zemřel v Nazaretě, městě, ve kterém se s Marií na pokyn
ve snu usadili, aby se zachránili před Herodovým pronásledováním (po
narození Ježíše uprchli před Herodem do Egypta a chtěli se původně
vrátit zpět do Betléma).
Dá se usuzovat, že Josef zemřel v období Ježíšovy dospělosti. Mnohé
spisy a legendy ukazují smrt Josefa v růžových barvách. I bez nich je
jisté, že měl čest umírat v Ježíšově blízkosti, snad přímo v objetí
Spasitele světa. Na druhou stranu se dá říci, že se s ním dočasně loučil,
a to lehké nebylo. Ježíš mu však jistě v té chvíli oplácel lásku, takže se
Josef loučil se světem v ovzduší Boží lásky a milosti. To byl důvod, pro
který je uctíván jako patron dobré smrti. Jeho jedinečná úloha mu
zajistila i významné místo v úctě Církve.
Svatý Josef je patronem 
bratrstev a řeholních společností, pojmenovaných po něm,

karmelitánů

manželů a křesťanských rodin, dětí, mládeže a sirotků

dělníků, řemeslníků, tesařů, dřevorubců, truhlářů, kolářů,
inženýrů, hrobníků, vychovatelů

cestujících

vyhnanců

umírajících a za dobrou smrt

ochránce při očních chorobách, při pokušeních, v zoufalých
situacích, při bytové nouzi.
Připomeňme si další církevní svátky v březnu:
Popeleční středa – 2. března – začíná doba postní, která končí
největším křesťanským svátkem – Velikonocemi. Přípravou na
Velikonoce je právě doba postní. Má vyjadřovat dvojí ráz: křest a
pokání. Čekatelé křtu (katechumeni) se v ní mají připravit na iniciační
svátosti (křest, biřmování, eucharistie) a věřící na obnovu svého křtu,
když si jej připomenou a budou činit pokání. Tak se obě skupiny
připraví na velikonoční slavnost. Postní doba plyne od Popeleční
středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer přede mší na
památku Večeře Páně.
Slavnost Zvěstování Páně - 25. března – na Východě se tento svátek
slavil už kolem roku 550, v Římě byl zaveden v 7. století. Slavnost
připomíná den, kdy byl anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se
má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. Připomínáme si veliký den, kdy
se slovo Boží stalo tělem, rozhodující okamžik lidských dějin: Bůh
chce vstoupit do lidských osudů, chce dát lidstvu svého syna, který by
je vykoupil. Mostem mezi nebem a zemí se stala nazaretská dívka
Maria – stala se Matkou Božího syna. Bůh činí člověka svým
partnerem, když se ovšem člověk pro Boha svobodně rozhodne,
nikoho nenutí, nikomu neporoučí. S námi, dnešními lidmi, i dnes jedná
Bůh podobně
jako
s Marií.
Přichází stále,
jen
si
to
uvědomovat,
jen ho přijímat
do
svého
života.
Ústředním
bodem oslavy
je
tajemství
vtělení věčného
Slova, počátek
naší
spásy.
Proto v těsné
blízkosti
velikonoc
prosíme, aby se na nás projevila síla vykoupení.
JV
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Slovo senátora
Kvalitní vzdělání
je úplný základ

Policie ČR informuje
Na silnicích stále
opatrně!
Březen je měsícem, který mnoho
z nás po dlouhém zimním období vítá s otevřenou náručí. Od března si již
slibujeme vyšší teploty, více světla ráno i večer, více slunečného počasí a
pochopitelně méně sněhových srážek, nižších teplot a dalších, pro mnohé
takzvaných „nepříjemností“.
Ačkoli se jaro o svá práva může oficiálně začít hlásit již 20. 3., ze
zkušenosti moc dobře víme, že to světlé a teplé dny zdaleka přinést
nemusí. Zrádné bývají zejména ranní mlhy a námraza, které ze zimního
období ještě převládají.
Chodcům proto doporučujeme stále věnovat zvýšenou pozornost vlastní
viditelnosti a vyhýbat se nepřehledným místům. Pomoci nám mohou
nejen osvětlená místa, ale i bezpečnostní reflexní prvky. Velice aktivním
prvkem jsou retroreflexní materiály fungující na principu zpětného
odrazu, kdy se světelné paprsky při dopadu na retroreflexní materiál
odrazí zpět ke zdroji světla. Retroreflexní materiály jsou schopny odrážet
dopadající světlo až na vzdálenost 200 metrů, proto mají velké uplatnění
při zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v silničním provozu. Velmi
důležitá je i barva oblečení chodců. Siluetu chodce v modrém oblečení
vidí řidič na vzdálenost 18ti metrů, v červeném oblečení je vidět na 24
metrů, ve žlutém oblečení je vidět na vzdálenost 37 metrů a v bílém
oblečení je vidět na nejdelší vzdálenost - 55 metrů. Existuje celá škála
různých reflexních materiálů od reflexních pásek až po magnetické led
klipy či reflexní samolepky. Ty jsou v různých barvách a tvarech a můžeme
je prakticky nalepit kamkoliv – na přilbu na kolo nebo na aktovku. Na
oblečení pak lze použít různé nažehlovací reflexní motivy. Na kabelku či
batoh je možné zavěsit reflexní přívěšek např. reflexní střapec.
Řidiči by se zase v souvislosti se sníženou viditelností měli zvýšit pozornost
při projíždění míst s větším pohybem osob - jakou jsou přechody pro
chodce, rušné ulice či školská zařízení.
Není to ale jen snížená viditelnost, která může díky očekávanému
příchodu jara zrazovat. Jsou to také denní teploty. Ačkoli v březnu již
bývají teploty vyšší oproti předchozím měsícům, v ranních hodinách může
v noci stále převládat námraza a kluzký povrch komunikací.
Chodci by proto neměli opomenout vhodné oblečení a obuv, díky
kterému se mohou vyhnout zdravotním potížím a řidiči by zase neměli
opomenout přizpůsobení jízdy stavu a povrchu vozovky. Zákon nám sice
ukládá povinnost použít zimní pneumatiky do 31. března, nicméně se
rozhodně vyplatí tento termín ještě protáhnout, a to zejména v horských
oblastech, kde může být i v dalším měsíci vrstva sněhu a ledu na vozovce.
Krásný vstup do prvních jarních dní přejí policisté Karlovarského kraje.
por. Mgr. Lucie Machalová

Karlovarský kraj je krajem
s mnoha přednostmi, ať jde o
přírodu, lázně, památky, potýká
se však s mnoha problémy.
V žebříčcích z různých oblastí se
často střídáme na posledních
místech s krajem Ústeckým.
Nejinak je tomu i ve vzdělávání.
Jsme jediným krajem, kde není
veřejná vysoká škola, krajem,
kde je nejméně vysokoškolsky vzdělaných lidí a naopak
nejvíce těch, kteří mají pouze základní vzdělání nebo
předčasně opustili základní školu. Společně s Ústeckým
krajem také okupujeme poslední příčky žebříčků výsledků
přijímacího řízení na střední školy, máme nedostatek
kvalifikovaných učitelů, věková struktura učitelského
sboru v kraji také není nejlepší. Problémy o kterých se ví,
ale dosud je všichni přehlíželi nebo moc neřešili.
A proto jsem rád, že úplně první cesta nového ministra
školství Petra Gazdíka do regionů vedla právě k nám.
Nešlo jen o formální návštěvu. Ministr poté, co zavítal do
Základní školy praktické a speciální v Ostrově a po
prohlídce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a
sklářské v Karlových Varech, jednal se zástupci kraje. Zde
se všechny nedostatky týkající se základního, středního i
vysokého školství probíraly. A došlo i na konkrétní závěry.
Jedním z nich byla možnost zapojit náš kraj do pilotního
programu tzv. Středního článku řízení, kdy je ředitelům
škol nabídnuta pomoc, ať už s administrativní zátěží nebo
procesem vzdělávání. Střední článek řízení se již testuje a
úspěšně pomáhá na školách ve Svitavách a v Semilech,
kde přináší první pozitivní výsledky. Neměla by však
vzniknout další instituce. Ředitele škol by měli
podporovat např. pracovníci České školní inspekce nebo
Národního pedagogického institutu. Karlovarský kraj je
svou velikostí pro tento pilotní projekt ideální a rozhodně
by mohl našim základním školám, které jsou skutečně
základem vzdělávání, s kvalitou výuky pomoct.
Na začátku února pak mé pozvání přijal ředitel odboru
řízení regionálního školství Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy Jan Mušuta. S ním, za účasti lidí ze školské
praxe a zástupců kraje, jsme hledali praktické možnosti,
jak úroveň vzdělávání nejen dětí, ale i ředitelů a učitelů
pozvednout. I on přišel se změnami, kterých se dočkáme
poměrně brzy. Vytipované školy, které se potýkají
s největšími problémy, by měly být podpořeny
z Národního plánu obnovy. Finanční prostředky, které
z tohoto programu získají, by měly zajistit nejen např.
pořízení výpočetní techniky, ale také možnost přijmout
psychology, speciální pedagogy apod. Diskutovalo se i o
možnostech legislativních změn, např. prodloužení školní
docházky.
Školství má jednu, pro některé politiky ne úplně dobrou
vlastnost. Jakákoli kvalitativní změna se v něm projeví za
poměrně dlouhou dobu, která přesahuje funkční období.
S úspěchy změn se tím pádem pak nelze jednoduše
chlubit jako třeba u dokončené dálnice. Ale začít se
prostě musí, ať už ovoce ve formě třeba lepších výsledků
žáků v porovnávacích testech, bude v budoucnu sklízet
kdokoli.
Miroslav Balatka, senátor
www.miroslavbalatka.cz
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Sportovní zprávy
Krajská liga
minivolejbalu přinesla
úspěchy VSK Tatran
Celkem 25 dětí VSK Tatran Kraslice se
zúčastnilo dalšího kola krajské ligy
minivolejbalu a krajského přeboru mladších
žákyň. Děvčatům se šestkovém volejbalu v
sobotu příliš nedařilo, ale obětavě
nastoupila i do nedělních utkání v
minivolejbale.
Mezi nejmenšími zazářila dvojice dívek
našeho klubu Agátka
Kubincová a Natálka
Pěničková. V sobotu v
nejnižší kategorii ve
žlutém
minivolejbalu
obsadila 1.místo před
týmy BVC Chodov a VK
Karlovy Vary. V neděli
dívky nastoupily ve vyšší
kategorii - oranžovém
minivolejbalu a taktéž
úspěšně. V této kategorii
děvčata obsadila 3.místo
ze 14 družstev. Za tyto
úspěchy
patří
poděkování především

3/2022

jejich trenérkám Mgr. Dudašiu, Nevrlé a družstvo je tedy stále bez porážky v čele
Dupalové. Ale i další družstva byla tabulky. Doufejme, že nás nebude limitovat
úspěšná a skončila celkově v lepší polovině námi nezaviněná dvouměsíční pauza.
startujících družstev ve svých barvách.
Starší minižákyně U 13 odehrály turnaj KP
v Sokolově. S BCM Sokolov prohrály 10:59
Lubomír Zach – vedoucí trenér (Lédlová 4, Nekolová 4, Wernerová 2),
porazily TJ Thermia Karlovy Vary 33:10
(Lédlová 11, Wernerová 10, Šimková 4,
BSK Tatran Kraslice
Bálintová 4, Křehká A. 2, Nekolová 2) a
prohrály s TJ Jiskra Aš 11:25 (Lédlová 4,
Křehká A. 2, Wernerová 2, Nekolová 2,
Ženy měly dle rozlosování odehrát v únoru Bálintová 1).
domácí utkání s BK Lokomotiva Karlovy
Vary. Soupeř se ale z důvodu karantény V březnu by mělo družstvo U 13 odehrát
hráček omluvil a utkání je přeloženo na 5.3.2022 turnaj KP v Aši. Ženy odehrají
pátek 22.4.2022. Ženy neodehrají ani utkání 19.3.2022 v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
s Black Cats České Budějovice, protože Havlíčkova 1717 od 16 hod. utkání s TJ Sokol
P. Poledňáková
soupeř ze Západočeské ligy odstoupil. Naše Toužim.
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MŠ Lipová cesta
Zimní tvoření
Přestože se celý měsíc nesl v duchu nemocí,
tak jsme si společný čas všichni užili. Naše
šikovné děti tvořily jeden krásnější výrobek
než druhý. Procházky po okolí mateřské
školy ve sněhové nadílce bavily nejen děti.
S úsměvem na tváři čekáme další měsíc a
doufáme, že nás bude zdravých co nejvíce.
MŠ Zámeček, Holasová K.

MŠ U Elektrárny
Háló pane
Karnevale!!!
Rok se s rokem sešel a je tu opět KARNEVAL,
a protože na tradice se nesmí zapomínat
ani v době pandemie, tak v naší školičce
máme opět maškarní karneval, který jsme
si jako každý rok moc užili. Rodiče dětem
nachystali pěkné masky a už od rána mohla
začít pravá masopustní veselice. Děti
soutěžily v mnoha disciplínách, všichni
závodili v hledání knoflíků pro Klauna,

zdolávali obtížnou překážkovou dráhu, kde
na ně čekaly různé nástrahy, házeli obřími
bonbóny do pohybujícího se kruhu a plnili
mnoho dalších soutěží. Také se tančilo na
krásné písničky z pohádek a tak byl
v jednom kole voják se španělskou
tanečnicí, policista s princeznou ap. Na
děti čekalo překvapení - zmrzlinový pohár,
který všem moc chutnal. Na závěr byly děti
odměněny diplomy, dobrotami, frkačkami a
karnevalovými čepičkami. Už teď se těšíme
co nám přinesou další měsíce v naší Veselé
školičce
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka
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