ZPRAVODAJ
KVĚTEN

Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
pozvolné ukončení režimu „Covidu“, který
umrtvil život nejenom našeho města, ale
bez přehánění celé globální lidské
společnosti, vystřídala agresivní válka Ruska
proti Ukrajině, která hrozí rozvrátit
ekonomiku a život celého světa vzhledem
k tomu, že je zde hrozba použití jaderných
zbraní, což znamená ohrožení celé naší
civilizace. Nic není jistého, nic není
vyloučeno a nejenom kalkulace cen
životních potřeb jsou v ohrožení. Musíme
doufat ve vítězství rozumu, dobré vůle a
pevného
postoje,
který
odporuje
agresivnímu násilí.
Nejenom v rodině, ale i ve městě musí
pokračovat normální život, byť se světové
události přibližují až k našim domovům.
Dovolte mi několik poznámek, kterými se
pokusím objasnit, čemu se nyní na radnici
věnujeme.
Intenzívně
připravujeme
realizaci investičních akcí, kde však ještě
nevíme „kolik nás to bude stát“. Jedná se
v prvé řadě o havarijní stavy:
„Utržená komunikace“ v ul. Na Stráni.
V tomto případě je zpracovávaná
projektová dokumentace, ze které bude
zřejmé, kolik peněz bude přibližně
odstranění této havárie stát a především, v
jakém časovém horizontu se akce bude
realizovat. Odmítáme stanovisko Správy
železnic, že je to pouze naše záležitost., a
tudíž bychom všechny náklady měli nést
my.
Po
vyhotovení
projektové
dokumentace se obrátíme na Ministerstvo
dopravy a Karlovarský kraj se žádostí o
intervenci a také o finanční pomoc
k odstranění následků této havárie.
Odstranění havarijního stavu školního
bazénu ve Střední, základní a mateřské
škole v Havlíčkově ulici.
Z dokumentace vypracované v roce 2020,
ze které vyplynulo, že je bazén v havarijním
stavu, vychází odhad celkové rekonstrukce
na cca 15 milionů korun. Ale to bylo v roce
2020, nyní to bude určitě vyšší částka.
Zadaná projektová dokumentace bude
hotová v srpnu a teprve potom budeme
znát předpokládané náklady.
Dostavba potřebných tříd v Základní škole
v Dukelské ulici.
Původní projektová dokumentace byla
přepracována tak, aby sebou celá akce
nesla nižší náklady. Z takto upravené a
zjednodušené projektové dokumentace je
už nyní zřejmé, že při celkových nákladech
85 milionů korun bude podíl města při
získání případné dotace činit 40 až 50
milionů korun.
Rekonstrukce zázemí pro fotbalisty Kraslic,
které je nejméně vyhovující široko daleko.

města
Kraslic
ročník 2022

Město požádalo o dotaci Národní sportovní
agenturu a v případě získání této dotace
bude spoluúčast města ve výši cca 10
milionů korun.
Celková rekonstrukce kotelny ve Střední,
základní a mateřské škole je odhadována na
cca 4 miliony korun. S ohledem na ceny
plynu lze předpokládat, že zde bude
uspokojivá investiční návratnost.
To je poznámka k akcím, u kterých neznáme
finanční objem, ale po pololetí toho
budeme vědět více a řada akcí získá jasné
obrysy.
Celá situace při rozhodování o plánovaných
a uskutečňovaných akcích je komplikována
faktem, že nás v září čekají komunální volby.
Dá se předpokládat, že se zastupitelstvo po
těchto volbách sejde v novém složení, jeho
členové budou mít nové vize a plány. Proto
stávající zastupitelstvo nechce příliš svými
současnými rozhodnutími svazovat ruce
nových zastupitelů. Proto spíše akce
připravujeme a plánujeme tak, aby noví
zastupitelé mohli na základě zpracovaných
podkladů rozhodovat o dalším životě ve
městě.
Končí tak další volební období, období, kdy
mohla „parta“ Vámi zvolených lidí najít
společnou řeč a ovlivňovat život města a
jeho občanů. I když závěr tohoto období byl
poněkud turbulentní a došlo ke změně ve
vedení města, věřím, že to bylo období
plodné.
Zvládlo se uskutečnit řadu drobných i
významných akcí, které přispěly ke
zkvalitnění života ve městě.
V letošním roce se jedná především o
výstavbu parkovacích ploch v ulici „V
rovině“. Vznikne tak na 80 parkovacích
míst, která ulehčí život řidičům v lokalitě
„na severu“. V rámci této akce dojde ještě k
opravě chodníků a silnice v ulici Barvířská.
Další úpravy parkovacích ploch probíhají v
ulici Družstevní. V ul. Havlíčkova a Lipová

cesta probíhá pokládka nové kanalizace.
Dále jsme ve fázi přípravy výstavbu domu
pro seniory. V této oblasti cítíme dluh, který
vůči našim seniorům máme, a proto
chceme mít připravený projekt, který městu
umožní zareagovat na vypsané dotační
výzvy a výstavbu tolik potřebného zařízení
pro seniory v blízké době realizovat.
I proto se v současné době snažíme za
zvýhodněných
podmínek
získat
od
Karlovarského kraje objekt bývalého
internátu v ul. Kpt. Jaroše. Ten v současné
době máme ve výpůjčce a jsou zde
ubytovaní ukrajinští uprchlíci, kterým
Kraslice a krasličtí občané připravili v jejich
těžkém životním období velmi dobré
podmínky pro překonání této krize.
Nicméně v budoucnosti bychom v tomto
objektu rádi soustředili řadu sociálních
služeb s jejich důstojným zázemím. Kromě
toho také bychom získali prostor pro řadu
aktivit místních občanů a spolků. Nyní jsme
však ve fázi vyjednávání a hledání hlavního
směru. Vše by se však mohlo do září
rozhodnout.
Musím však konstatovat, že ne úplně vše se
podařilo. Například v poslední době byla
zastavena stavba v ul. Pod Nádražím, kde
mělo vzniknout zázemí pro pečovatelskou
službu. Stavebník byl však ve velmi velkém
zpoždění, navíc požadoval navýšení plateb
za dílo. Po zvážení všech argumentů pak
zastupitelé rozhodli o ukončení této stavby
a jejím zakonzervování, než vynakládat
prostředky, kdy vidina získání dotace byla
ohrožena
skluzem
v
časovém
harmonogramu.
Bohužel, i rozpočet města se potýká se
všeobecným zdražováním, což přináší do
hospodaření města řadu proměnlivých.
Každopádně Vás o případných změnách u
výše uvedených akcí budu informovat.
S přátelským pozdravem
Otakar Mika, starosta města
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MŠ Boženy Němcové

Duben v MŠ U Elektrárny

VELIKONOČNÍ STEZKA

Jaro je v naší MŠ velmi pestré, děti navštívily
velikonoční výstavu Kraslice v Kraslicích, kde
shlédly tradiční zdobení kraslic. Medvíďata
z velkého oddělení založila na zahradě školy
Berušky - kamínkovou zahrádku, která nám
krásně zdobí školní zahradu. Předškoláci
navštívili základní školu v Dukelské ulici, kde se
seznámili s prostředím školy, výukou
a
viděli se i s bývalými kamarády z naší MŠ.
Za krásného slunečného, ale větrného počasí
se na zahradě konala velikonoční akce pro děti
a rodiče pod názvem „Zajíčkovo velikonoční
putování.“ Nejprve děti kreslily na chodník
velikonoční kraslice a pak už začala stezka plná
zajímavých úkolů. Děti skládaly puzzle, hledaly
vajíčka mezi korálky, nosily vejce na lžíci a
vozily je v trakaři, hladový zajíc jedl míčky.
Hledání vajíčka se značkou dítěte pokračovalo
v další části pěkného odpoledne. Po splnění
všech úkolů dostávaly děti velikonoční
samolepky na papírového zajíce a zakončením
akce byla výroba přírodní velikonoční
dekorace, kterou si děti odnesly domů spolu s
dalšími výrobky, které celý předvelikonoční
týden v MŠ vyráběly. Hned po Velikonocích u
nás proběhlo i divadelní představení, které se
dětem velmi líbilo.
MŠ U Elektrárny – Veselá školka

Využili jsme krásného počasí a vyjeli jsme
autobusem na Stříbrnou, abychom si prošli
VELIKONOČNÍ STEZKU plnou úkolů. Děti byly
moc šikovné a dokázaly odpovědět na všechny
otázky. Výlet se nám všem moc líbil!
Kolektiv MŠ B. Němcové

Výlet autobusem do THUNU
S dětmi z velkého oddělení Sluníček jsme
vyrazili na výlet do Porcelánové školičky THUN
v Karlových Varech. Přivítala nás paní
Růženka, která nás provedla téměř celým
výrobním závodem a pověděla nám spoustu
zajímavých a nových informací. Děti si potom
samy ozdobily svůj hrníček nebo talířek.
Jako bonus byla pro děti jízda autobusem –
pro mnohé to bylo poprvé. Moc se nám všem
líbilo, byl to den plný zážitků!
Kolektiv MŠ B. Němcové

NÁVŠTĚVA HORNICKÉHO MUZEA
S dětmi jsme se vypravili do HORNICKÉHO
MUZEA v Krásně. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých věcí - jak horníci pracovali pod
zemí, jaké stroje používali a co všechno ke své
práci potřebovali. Nahlédli jsme do "štoly" a
na závěr jsme nasedli do vláčku, který nás ale
nikam neodvezl.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale i tak jsme si
výlet moc užili. Tedy ZDAŘBŮH!
Kolektiv MŠ B. Němcové

WORKSHOP VČELIČKY
Poslední březnový den proběhl u nás ve školce
workshop na téma VČELIČKY. Děti se
dozvěděly, jak se včelka vyvíjí, kde žije, jak to
funguje v úlu a jak vzniká takový med. Potom
si všichni vyrobili krásné svíčky a ochutnali
med. Moc se nám to líbilo a těšíme se na další
akci!
Kolektiv MŠ B. Němcové
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Z jednání orgánů města
Dne 13.04.2022 proběhla řádná schůze rady
města.
Projednány byly mimo jiné tyto záležitosti:
 projednání žádostí o pronájem či prodej
pozemků
a
případné
zveřejnění
příslušných záměrů,
 souhlas
se
zřízením
vyhrazeného
parkovacího místa pro osobu, která je
držitelem průkazu ZTP, v ulici Soukenická,
 novým členem Komise pro tělovýchovu a
sport byl jmenován pan Michael Rok ml.,
který nahradil odstoupivšího pana Petra
Krismana
 schválen byl plán investic TSMK na rok
2022
 odsouhlaseno bylo použití fondu investic
TSMK na pořízení nástavby traktorového
postřikovače solanky, dále pak na opravy
a vybudování veřejného osvětlení v ul.
Fučíkova, Fibichova, S. K. Neumanna,
Krásná. Dále bylo schváleno použití fondu
investic TSMK na opravu komunikací v ul.
Pod Vrchem, Malá Ulička, Hřbitovní—I.
etapa, Tisová k čp. 23, ul. Sadová, na
výměnu lávky Hraničná na cyklostezce, na
opravu oplocení fotbalového hřiště
Svatavská cesta a na nákup nového
malého nákladního vozu.
 schválena byla inventarizační zpráva za
rok 2021 a zároveň byly schváleny
odměny členům inventarizačních komisí,
 schváleny byly darovací smlouvy, na
základě kterých město obdrželo finanční
dary představující humanitární pomoc pro
uprchlíky z válkou zasažené Ukrajiny pro
pořízení
vybavení
a
nábytku
s
příslušenstvím do prostor ubytovny v čp.
1843 (bývalý internát). Město tak získalo
od společností MHZ Hachtel Czech s. r. o.
40 tis. Kč, Kukal&Uhlíř s. r. o. 40 tis. Kč,
Sandra Plus s. r. o. 10 tis. Kč, KMS
KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
40 tis. Kč, Městské lesy Kraslice spol. s r.
o. 40 tis. Kč, Ing. Jiří Jirgl 20 tis. Kč, Nadace
ČEZ 50 tis. Kč a od obce Šindelová 6,2 tis.
Kč.
 radní vzali na vědomí informaci o

Napsali jste
Jarní výstava řemesel
Po dlouhé době proběhla výstava řemesel v
Domě kultury bez omezení. Hlavním
tématem byl Zajíc. A jeho kamarádi. Školy a
školky se krásně vyřádily. Nejrůznější sestavy
zajíců a dalších zvířátek, nádherná podívaná.
Nával návštěvníků jsme první den zvládali s
vypětím všech sil, bylo znát, že výstava
dlouho nebyla. Paní Tittelová předváděla
zdobení kraslic, to všechny zaujalo, jen by to
taky měli zkusit doma. Koncert ZUŠ byl moc
hezký, děkuji za něj. Děkuji všem, kteří se na
výstavě podíleli a pomáhali nám. Těším se na
další výstavu na podzim.
MUDr. Dana Záhejská

možnosti regulovat poskytování služeb
při
provádění
licencované
či
zprostředkovatelské
činnosti
v
energetických
odvětvích
dle
energetického zákona místní úrovni.
 schválena byla veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu
Karlovarského kraje uzavřenou mezi KK,
městem Kraslice a Základní uměleckou
školou Kraslice, kdy dotace ve výši 20 tis.
Kč je poskytována na účel „ZUŠ—
Jedinečné a skvělé místo“.
 schválena byla veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí
dotace
z
rozpočtu
Karlovarského kraje uzavřenou mezi KK,
městem Kraslice a Městským kulturním
centrem Kraslice, kdy dotace ve výši 20
tis. Kč je poskytována na účel „Adventy
2022 v Kraslicích“.
 v závěru jednání byl uložen řediteli
Technických služeb města Kraslic úkol
vytvořit dlouhodobý finanční
plán
obnovy
místních
komunikací s výhledem na
dobu 5 let.
Zastupitelé se ke své schůzi
sešli 05.05.2022. V úvodu
jednání
byly
projednány
záležitosti týkající se prodejů
pozemků.
Dalším projednávaným bodem
bylo schválení dodatku ke
smlouvě o úvěru uzavřené
mezi Komerční bankou a
městem. Předmětem dodatku
je posunutí termínu splácení
jistiny úvěru, kterým mělo
město na investiční akce
zajištěno 100 mil. Kč.
Na návrh starosty města
zastupitelé souhlasili s tím, že
funkce místostarosty, kterou
vykonává pan Zdeněk Bíba,
bude s účinností od 01.06.2022
funkcí uvolněnou. To bude
znamenat, že Kraslice budou
mít opět místostarostu „na
plný úvazek“. Zastupitelé
zároveň
stvrdili,
že
do
kompetencí
místostarosty
budou
patřit
zejména
záležitosti TSMK, záležitosti

Městských lesů Kraslice, správa a údržba
veřejného majetku, vzhled a údržba veřejné
zeleně a spolupráce se spolky a sdruženími
v oblasti kultury a sportu.
Další část jednání byla věnována
rozpočtovým opatřením.
Na základě žádosti byla schválena dotace
Římskokatolické farnosti Kraslice ve výši 50
tis. Kč na akci „Nátěr šindelové střechy a
výměna vadných šindelů kostela Sv. Jakuba
na Sněžné“.
Zastupitelé také schválili dotaci Janu
Zmrzlému na akci „Koncert Beatles Revival a
Titanic“ ve výši 40 tis. Kč. Dalších 40 tis. Kč
pak schválili na akci „Rete Revival Fest
Kraslice“.
V závěru zasedání bylo schváleno
Memorandum o spolupráci s Odborem pro
sociální začleňování MMR (dřívější Agentura
pro sociální začleňování).
red
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Po zpracování těchto úkolů čekali na
vyhodnocení, zda postoupí mezi první tři
školy v kraji a dostanou se tak k ústní
obhajobě případové studie.
Když přišlo oznámení o postupu, měly děti
obrovskou radost. Obhajobu si pečlivě
připravily, pak při samotném online setkání
přišla trochu tréma, ale nakonec to všechno
zvládly. Dokázaly odpovědět na všechny
doplňující dotazy od odborné komise. A pak
už zase nezbývalo nic jiného než čekat, jak
dopadne celkové hodnocení…24. 4. 2022 nám
přišel email, který nám udělal obrovskou
radost. Děti byly v kraji první a postupují tak
do celostátního finále, které se koná již tento
pátek 29. 4. 2022
Držte jim palce… jako my! Mgr. I. Rödlingová

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Krajské kolo Olympiády z
českého jazyka
Své
znalosti
v
oblasti
mateřského
jazyka
měly
možnost
poměřit
2
žákyně
naší
školy
v
krajském kole
Olympiády
z
českého
jazyka.
V
nemalé
konkurenci se
podařilo skvěle
uspět
Sáře
Červenkové,
která obsadila úžasné první místo a bude naši
školu reprezentovat v národním kole.
Děkujeme za odvahu, blahopřejeme a držíme
pěsti.
Mgr. L. Winkelhöferová

Ukliďme Česko

Virtuální realita
V pátek 22. 4. si žáci sedmých tříd vyzkoušeli
virtuální realitu. Většina z nich se s ní setkala
poprvé a byli přímo nadšeni. Všichni byli
velmi šikovní, rychle se ve virtuální realitě
zorientovali, užili si tanec, box i další aktivity a
určitě by uvítali pokračování.
Mgr. H. Hloušková
Dopravní soutěž mladých cyklistů
V tomto týdnu proběhlo školní kolo dopravní
soutěže. Soutěž je určena žákům ve věku 1016 let s cílem podněcovat a zvyšovat zájem o
pravidla silničního provozu, a přispívat tak ke
zvýšení bezpečnosti. Ve školním kole se
nejvíce dařilo následujícím žákům:
1. kategorie (10 -12 let):
1. místo - Vítek Jodas (4.B), 2. místo - Kateřina
Pospíšilová (4.A), 3.místo - Tadeáš Kučera
(5.B), 4. místo - Barbora Kindratová (5.A)
2. kategorie (12 - 16 let)
1. místo - Radim Holeš (8.B), 2. místo - Natálie
Kadlecová (8.A), 3. místo - Dominik Hubáček
(8.B), 4. místo - Marie Žílová (8.A)
Všem gratulujeme a přejeme hodně štětí v
okresním kole.
Mgr. L. Winkelhöferová

Jdeme do FINÁLE!!!
Jak už jsme vás dříve seznámili, našim žákům
se v letošním ročníku soutěže Finanční
gramotnost zadařilo. Robin Siegert, Klára
Miščuková a Eliška Hublová postoupili do
krajského kola.
V této části soutěže bylo úkolem vypracovat
online test na teoretické a početní úlohy
z oblasti finanční gramotnosti. Další částí
krajského kola bylo zpracovat případovou
studii. Tato studie byla na téma školní výlet
v cizině. Žáci tak museli připravit atraktivní
program výletu, zajistit ubytování, stravu,
dopravu, pojištění. Toto vše celé pak museli
promyslet tak, abychom měli cenově
dostupný výlet pro všechny spolužáky ze
třídy. V powerpointové prezentaci pak byla
zpracována fotogalerie navštívených míst,
plán
jednodenního
pěšího
výletu
zpracovaného v mapách a především
dopodrobna
promyšlený
rozpočet.
K případové studii museli natočit krátké
video, kde představili sebe a celou svou práci.

Štafetový pohár
Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se družstvo
prvního stupně vydalo do Sokolova na okresní
kolo Štafetového poháru. Letošní ročník se
uskutečnil po dlouhých dvou letech, a proto
o soutěž měl zájem nebývalý počet družstev
– soutěže se zúčastnilo 11 škol. Družstvo
tvořilo 16 dětí ze druhé až páté třídy. Všechny
děti běžely dva závody, 8 x 100 m mladší děti
a 8 x 100 m starší děti. Pak následovaly dvě
smíšené štafety 8 x 200m – vždy 4 mladší děti
a 4 starší děti. Závody byly obohaceny o
doplňkové disciplíny – skok daleký z místa a
hod medicinbalem. Naše družstvo se
neztratilo a vybojovalo pěkné šesté místo.
Pochvalu zaslouží všechny děti z družstva naší
školy – za mladší
Karel Kindrat, Karolína
Mizlerová, Lukáš Kovacsik, Amálie Zmrzlá,
Amálie Vopatová, Štěpán Hrubý, Elias
Scheibner a Sofie Langhamerová a za starší
děti
Eliška Gerdová, Petr Pacík, Tereza
Kučerová, Denisa Stellnerová, Natálie
Vyletová, Denis Pakosta, Lukáš Stropek a
Daniel Fišer.
Mgr. J. Trnková

Projektový den ke Dni Země na
1.stupni
V úterý 19. 4. se 1. stupeň vydal na divadelní
představení Putování za ztracenou kapkou od
divadelního souboru Kapsa. Pohádka dětem
připomněla, jak důležitá je pro nás každá
kapička vody. Po návratu do školy jsme si o
pohádce povídali a pracovali dál s tématem
vody pomocí pracovních listů od samotného
divadelního souboru. Ochrana životního
prostředí je pro naši školu velmi důležitá a za
celý rok máme celou řadu zajímavých akcí, při
kterých se děti učí, jak své bezprostřední okolí
chránit.
Mgr. Iva Sokolová

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky (a dokonce i na pár místech mimo
ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a nepořádek. My se této akce
pravidelně účastníme dvakrát do roka, na
podzim a na jaře. Vzhledem k organizaci
jiných aktivit a následně kvůli počasí jsme
letošní termín třikrát posouvali. Evidentně
stálo za to počkat si, protože na 13. 4. 2022
nám vyšel jeden z těch příjemných jarních dní.
Žáci druhého stupně se rozptýlili po okolních
kopcích a pustili se do práce. Ve výsledku
hlásili zajímavé počty nasbíraných kilogramů
odpadků. Celkově můžeme konstatovat, že
v lesích je větší pořádek, než býval v minulých
ročnících, a to nás velmi těší.
Mgr. I. Rödlingová

Okresní kolo v minikopané
Dne 20.4. se žáci naší školy Albert Ferenc,
Marek Bock, František Miko, Hubert Farkaš,
Jan Ferenc, Tomáš Palivec, Roman Jožko, Petr
Rulík a Jiří Kondrys zúčastnili okresního kola
v minikopané v Sokolově. Ve skupině porazili
8.ZŠ Sokolov 4:2 a ZŠ Březová 5:0. Nestačili
ale na ZŠ Chodov a 1.ZŠ Sokolov. Následně
odehráli utkání s Horním Slavkovem, který
obsadil 3. místo v druhé skupině. Tohoto
soupeře jsme porazili až v penaltovém
Pangea
rozstřelu a obsadili jsme tak velice solidní
Soutěž Pangea je matematická soutěž, která
5.místo. Děkuji žákům za reprezentaci školy.
je zaměřená na úlohy ze života. Svou
Mgr. L. Bříza
atraktivitou láká stále více
žáků. Tím, že je možno ji
absolvovat online, na své
zajímavosti ještě více přidala.
Mezi zájemci se velice
slušným výsledkem prosadili
žáci 9. B: Šárka Verešová (3.
místo), Robin Siegert (2.
místo) a Marek Cmunt (1.
místo). Ačkoliv bodový zisk
nestačil k postupu do dalšího
kola, velice jim gratulujeme
ke krásným výsledkům a
přejeme energii a chuť do
dalších soutěží.
Mgr. I. Rödlingová
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Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Velikonoční turnaj smíšených družstev
Po dvouleté vynucené
pauze
jsme
mohli
pokračovat ve více než
čtvrtstoletí
dlouhé
tradici a uspořádali jsme
v republice ojedinělý
Velikonoční
turnaj
smíšených
družstev,
který se hraje o Pohár
starosty Kraslic. Do
letošního ročníku se
přihlásilo 8 družstev, na
poslední chvíli se
ale
jedno
z důvodu nemoci
omluvilo. Turnaj
se
tak
hrál
nejspravedlivějším, i
když pro hráče
náročným
systémem
každý
s každým. K vidění
byly
velice
vyrovnané a kvalitní
sportovní výkony,
vše v přátelské
atmosféře. O vítězi
rozhodl
předposlední zápas
turnaje, v němž se
utkala
družstva
Sokopeklo a Slavoj –
v prodloužení zvítězil
Slavoj, a stal se tak
vítězem turnaje před
Sokopeklem, Středečními
jelity, Koenzymem Q 10,
Prasklou Aritmií, Tuten
týmem a Respect My
Jambo. Do nejlepší pětky
turnaje byli nominováni Jiří Doljak, Jaroslav Smrčka, Jan Randýsek,
Vanessa Vopičková a Jana Šimlová, nejlepšími hráči byli vyhlášeni Jan
Randýsek a Vanessa Vopičková.
Za podporu finanční či věcnou děkujeme Městu Kraslice, Bc. P. Vaněk,
paní Derflerové a firmám Basketking, Best Body Nutrition, Mammut,
Fitness Hotline, HC Kredit, restaurace Hraničná (M. Hubáček),
Jägerschmaus Restaurant, pivovar Krušnohor, lékárna U Kostela,
restaurace Márty Stříbrná, pizzerie Luna, řeznictví a uzenářství Krčma,
Tannenhaus, Unilever, zapomněnka U Kostela, restaurant Zlatá rybka.
Velké poděkování patří i kamarádům z BSK Tatran Kraslice, kteří se na
organizaci turnaje podíleli, a panu starostovi Otakaru Mikovi, jenž byl
přítomen vyhlášení výsledků a předal trofeje, jež do turnaje věnoval.
P. Poledňáková, M. Svobodová

BSK Tatran Kraslice
Ženy po dlouhé pauze zaviněné neúčastí soupeřek nastoupily k utkání
v Klatovech, kde s přehledem porazily ženy BK 91:55 (Vopičková V.
21, Kurtinová 16, Schambergerová 12, Mačasová 10, Křížová 10,
Korandová 9, Svobodová 7, Vopičková P. 6). V závěrečných utkáních
hraných v domácím prostředí chtěly ženy udržet svou neporazitelnost
a završit tak velice úspěšnou sezónu. V dohrávce s BK Lokomotiva
Karlovy Vary se kraslické družstvo ujalo vedení hned na začátku
utkání a v průběhu ho navýšilo na konečných 90:43 (Mačasová 21,
Kurtinová 14, Vopičková V. 11, Schambergerová 10, Křížová 9,
Svobodová 8, Krchová 8, Holubová 5, Veselá 3, Korandová 1). O vítězi
Západočeské ligy se tedy rozhodovalo v závěrečném utkání s BaK
Plzeň, toto družstvo mělo na svém kontě jedinou porážku právě
s Kraslicemi. Soupeřky nenechaly nic náhodě, do Kraslic přivezly dvě
posily z vyšší soutěže a v podstatě tři čtvrtiny velmi vyrovnaného a
tvrdého utkání si udržovaly mírný náskok. Ve čtvrté části hry ale
kraslické ženy ukázaly svou bojovnost i velké basketbalové srdce,

zvrátily vedení na svou stranu a zaslouženě zvítězily 86:77 (Vopičková
V. 26, Mačasová 18, Schambergerová 13, Svobodová 11, Kurtinová
10, Křížová 4, Holubová 2, Vopičková P. 2). Protože si ženy za celou
sezónu nepřipsaly žádnou porážku, patří jim 1.místo a titul přebornic
Západočeské ligy s právem účasti v kvalifikaci o II. ligu žen. Tohoto
práva se ale naše družstvo zřeklo, protože v Kraslicích není tělocvična
odpovídající pravidlům vyšší soutěže. Velké poděkování patří nejen
úžasným hráčkám, ale i skvělým fanouškům, kteří byli našemu
družstvu po celou sezónu velkou podporou.
Starší minižákyně U 13 odehrály závěrečný turnaj také v domácím
prostředí. S BCM Sokolov prohrály 18:94 (Slabá 6, Vrabcová 4,
Kričfalušiová 3, Křehká A. 2, Křehká L. 2, Bálintová 1), nestačily ani na
TJ Jiskra Aš 31:67 (Slabá 18, Křehká A. 4, Šimková 4, Vrabcová 3,
Bálintová 2). V konečné tabulce Krajského přeboru patří našemu
družstvu 7. místo.
Velké poděkování za finanční podporu patří Městu Kraslice, které náš
klub finančně podporuje v rámci grantového systému, Národní
sportovní agentuře a manželům Karmazínovým.
P. Poledňáková
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Napsali jste
První Internationaler
Musikwinkel-Express v Kraslicích
Na státní svátek, tedy v neděli 8. května
2022, krátce po desáté hodině dopolední
přijel
na
kraslické
nádraží
první
Internationaler
Musikwinkel-Express
(IMWE, ve volném překladu „Mezinárodní
expres hudebního koutku“). Výchozí stanici
tohoto vlaku bylo nádraží v Adorfu
(Vogtland), další zastávky pak následovaly v
Gunzenu a ve Zwotentalu. Soupravu tvořily
dvounápravový motorový vůz německých
železnic z 50. let (tzv. kolejový autobus) a
obdobný vůz řídící.

Premiérový vlak přivezl asi padesátku

5/2022
cestujících, kteří navštívili
Muzeum Kraslické dráhy. Po
malém
občerstvení,
zajištěném spolkem Tradiční
venkov z Josefova, se část
účastníků akce vrátila zpět do
Německa, část se pak vydala
poznávat město Kraslice, včetně
místních restauračních zařízení.
Ke zpáteční cestě do Saska pak
mohli tito cestující využít druhý
pár spojů, který na zdejší nádraží
dorazil o tři hodiny později.
Historickým spojem přicestovala i
paní Evelyne Reismann, miss
Německa (v kategorii + 50) z roku
2019,
která
je
občankou
nedalekého Plavna. Příjemná
dáma velice ochotně pózovala a
fotografovala se s českými i
německými účastníky akce.
Vlaku využili i čeští cestující, kteří
si tak za zvýhodněných cenových
podmínek mohli udělat zajímavý
výlet do Adorfu.
Vlaky IMWE byly v loňském roce
zavedeny péčí partnerského
spolku
Förderverein
Obervogtländische
Eisenbahn
e.V. ze Schönecku na t.č.
nevyužívané trati Adorf (Vogtl.) Zwotental. Snahou spolku však
bylo historickými vlakovými spoji propojit i
další města spjatá
v minulosti i v
současnosti s výrobou hudebních nástrojů.
Kromě Markneukirchenu, který leží na
loňské trase, se jednalo o Klingenthal a
Kraslice (tyto lokality tvoří, ještě spolu s
českými Luby, onen „hudební koutek“).
Realizaci myšlenky předcházela řada jednání
na české i německé straně s cílem (u nás
především
s
Drážním
úřadem
a
provozovatelem
dráhy),
aby
byla
legislativně ošetřena jízda historických
vozidel po trati Správy železnic, s.o. V

ZŠ Kraslice, Opletalova
Finanční gramotnost
V měsíci březnu jsme měli přednášku od
firmy Partners na téma finanční gramotnost.
Žáci osmé a deváté třídy si zkusili vyplnit
časovou osu a popřemýšleli o svých plánech
do budoucna. V následné diskuzi jsme více
dopodrobna probírali jejich představy a
zároveň zda jsou tyto sny reálné. Děkujeme
Veronice Harantové za velmi poučné a
příjemné setkání.
Lenka Zandtová

Deskohraní
Tento měsíc jsme část jednoho dne věnovali
deskovým hrám. Rozdělili jsme se do několika
skupin a hraní mohlo začít. Některé hry jsme
viděli poprvé, ale rychle jsme je pochopili, a
nakonec nám dopoledne uteklo neuvěřitelně
rychle. Hry jako 3D puzzle, Pictureka nebo
Dooble zabavily úplně všechny včetně
dospělých. Zažili jsme nejen skvělou zábavu,
ale i to, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit
se. Deskohraní si určitě brzy zopakujeme a
vyzkoušíme i další nové hry, na které
tentokrát nezbyl čas.
Lenka Zandtová

Březen v přípravné třídě
Příchod března v kalendáři nás v přípravné
třídě nastartoval k těšení se na jaro. To
přineslo mnoho možností, jak vnést do
činností témata motivovaná přírodou. A tak
jsme se rozloučili se zimou, pozorovali
předjaří a netrpělivě čekali na příchod
prvního jarního dne, které nám dalo k jaru
klíč. S ním jsme vyrazili do přírody a společně
s vílou Sněženkou odemkli a probudili jaro.
Odměnou nám byl první jarní táborák
s opékáním vuřtů. Naučili jsme se několik
básniček o jaru, poznávali jarní rostliny,
seznámili jsme se s tradičními jarními
pranostikami, zpívali písničky o přírodě,
malovali jsme obrázky s jarními motivy a
symboly jara, vyrobili krásné originální
kytičky i sluníčka….
Březen je měsícem nejen příchodu jara, ale
také Měsícem knihy. Proto jsme se věnovali i
knížkám. Povídali jsme si o tom, jak a kde se
knihy vyrábí, kdo je spisovatel či ilustrátor.
Četli jsme si pohádky a prohlíželi si
pohádkové knihy. Už víme, jak tři prasátka
vyzrála nad vlkem, kdo chtěl unést Smolíčka,

závěru dubna, konkrétně 24. dubna, se toto
ještě nepodařilo, a tak při jakési generálce
IMWE byla v úseku Zwotental – Kraslice a
zpět zavedena náhradní doprava.
Poděkování za zdařilou akci patří m.j.
provozovateli dráhy PDV Railway, a.s.,
dopravci MBM Rail, kolegům z Josefova i
pracovníkům kraslického muzea.
Další jízdy IMWE jsou plánovány na 12.
června a na 10. a 31. července t.r.
Robert Koutný, Muzeum Kraslické dráhy
nebo jaké kouzelné slovíčko musíme říct, aby
hrneček přestal vařit kaši! Pohádky nás
mnohému naučily a kniha se stala naším
kamarádem. Pohádkový týden jsme zakončili
veselým pohádkovým karnevalem, kdy se
celá škola změnila v kouzelný dům, ve kterém
se to hemžilo krásnými maskami. Děti
nadšeně plnily připravené úkoly, tančily,
zpívaly, dováděly i mlsaly… Prostě březen
jsme si pořádně užili. Přálo nám i počasí a
doufáme, že další dny budou sluníčkem
prohřáté a my si je budeme moci co nejvíce
společně užít…… Nezbývá říct naše oblíbené:
„Tralala, tralala, s úsměvem jdeme do jara!“
Pavlína Nikaschová

Ukliďme Česko
Na začátku dubna jsme se zapojili do akce
s názvem Ukliďme Česko. Vystihli jsme
příjemné počasí, kdy byla sice zima, ale
nepršelo, a tak jsme mohli vyrazit. Vždy jsme
uklízeli okolí naší školy, ale v poslední době je
okolí naší školy opravdu uklizeno, a proto
jsme se vydali směrem na Svatavskou cestu a
stezku podél řeky Svatavy u Billy. Nasbírané
odpadky jsme donesli zpět ke škole, odkud je
odvezli TSMK. Děkujeme všem, kteří se
s námi do této akce zapojili. Lenka Zandtová
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Pozvánka
Do historického parku za
zábavou i vědomostmi
Přemýšlíte, kam s rodinou na výlet? Máme
pro vás tip: Nedaleko hranic leží Historický
park Bärnau-Tachov; největší archeopark
svého druhu na německy mluvícím území.
Najdete v něm přes 30 budov z období
středověku
včetně
fotogenického
dřevěného hrádku typu motte, ale i
moderní výletní restauraci s venkovní
terasou a velkým hřištěm pro děti.
Park můžete navštívit každý den kromě

pondělí; ve vybrané víkendy
nebo
svátky
ožívá
pořádanými akcemi, kdy
autentičtí
reenactoři
zprostředkovávají živý dojem
tehdejšího
každodenního
života. Historie je tu doslova
všudypřítomná. Interaktivní
archeologický
skanzen
ukazuje, jak se zde žilo v 9. 13. století. Jak tehdy lidé
bydleli, jak pracovali, co jedli?
Jak se během staletí vyvinulo
oblečení?
Více informací na webu
www.historicky-park.cz.

ZŠ Kraslice, Opletalova
Duben v přípravné třídě
V dubnu nás k činnostem v přípravné třídě inspirovala básnička:
„Duben má rád legraci, stále mění počasí…“ Proto jsme hned prvního
dubna uspořádali „Netradiční aprílový den“. Byl to den plný radosti,
humoru, smíchu a veselí…. Prostě den naruby. Všechno bylo jinak
než obvykle. Děti přišly oblečeny v něčem, co běžně do školy nenosí.
Vyměnily si jména, malovaly
nohama, místo svačiny si daly
večeři.
Vyzkoušely si, jaké to je být paní
učitelkou a paní učitelky byly
neposednými dětmi.
Celé
dopoledne jsme se všichni
pořádně nasmáli a dobrou
náladu jsme si přenesli i do
dalších dnů. Neodradilo nás ani
aprílové počasí. Povídali jsme si
o jaru, pozorovali probouzející
se jarní přírodu.
Týden před Velikonocemi se děti
seznamovaly s tradicemi těchto
svátků. Naučily se nové
velikonoční koledy, barvily
pestrobarevná
vajíčka
a
dokonce hledaly i velikonoční
poklad.
Bez legrace se ale děti pilně
připravovaly na zápis do1.tříd,
který
úspěšně
zvládly!!
Odměnou jim byla návštěva
v 1. třídě ZŠ Dukelská, kde pro
ně připravila paní učitelka Mgr.
Alena
Muchová
společně
s prvňáčky ukázkovou hodinu.
Děti
odcházely
nadšené!
Navštívili jsme také Městskou
knihovnu v Kraslicích, kde jim
paní knihovnice M. Maštalířová
poutavě vyprávěla o knihách –
velkých i malých, pohádkových
i naučných a přečetla jim
pohádku. Pohádky – ty mají
děti přece nejradši!
Duben je ale také měsícem
bezpečnosti, proto jsme si
připomněli, jak se chovat
v silničním provozu a sledovali
provoz v našem městě. Přijali
jsme pozvání do Muzea
Kraslických drah spojenou
s prohlídkou vlaku. Teď už
víme, jak se „řídí“ vlak.
Poslední dubnový týden se
v naší přípravné třídě nesl ve
znamení čarodějnic.

A tak jsme nakonec měsíc v přípravné třídě ukončili se
stejným veselím a s radostí, jako tomu bylo na začátku dubna. Ve
třídě se slétly čarodějnice a začal „čarodějnický rej“. Děti si při něm
vyzkoušely to, co by každá čarodějnice měla umět. Třeba létání na
koštěti, míchání lektvarů, počítání pavouků, prolétnutí komínem.
Dětem se podařilo k velké spokojenosti vše splnit a zaslouženě byly
odměněny čarodějnickým vysvědčením. Prostě to bylo dopoledne
plné kouzel, čarovaní, hudby, tance a dětského smíchu….. A usmívat
se budeme i v květnu, ale o tom až příště.
Pavlína Nikaschová
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se
nadechovat;
na
okamžik
se duchovně nadechnout třeba jen
krátkou
modlitbou;
zvednout
hlavu nad to, co nás drtí, dusí, ohrožuje.
Vdechujeme boží milost, dostáváme sílu, odvahu,
cit i porozumění! Od koho? Od Ducha sv. Ještě
jeden příklad: než si kajícník sedl ke zpovědi, vylétlo
mi z úst: Moudřejší ustoupí, hloupější
postoupí! Netušil jsem ani ve snu, jak to onomu
kajícníkovi pomohlo. Musí si při jisté činnosti
vyslechnout: Dej to o 2 centimetry dál! Tedy člověk
„akurátní“!
Stále platí: Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce,
hledá důvody. Tak se vlastně můžeme svým
způsobem na zpověď i „těšit“! I nás ale musí
PRAVDA zajímat. Představte si, že vám někdo
řekne novou informaci. Máte 2 možnosti: buď se
nad ní zamyslíte a hledáte ještě jinde pro toto
tvrzení potvrzení (a pak to bude pro nás dobré);
nebo to ihned zamítnete. Pak ale je zbytečné
tomuto člověku cokoliv vysvětlovat!“ ON všechno
ví! On je tak chytrý – a my blbí! A tohle se přesně
děje v Rusku. Tam jsou lidé chytří; všechno ví
nejlépe. Pro mne je to jasné. Proč odsoudili Ježíše
k smrti ukřižováním? Protože velekněží a znalci
Zákona Mojžíšova všechno znali. Byli přesvědčeni
o své pravdě.
Mons. pf

Římskokatolická farnost
Z dnešního aktuálního pohledu - co všechno nás
motivuje, zajímá, čeho se bojíme, co nás i nutí
reagovat, jednat – se jeví slova sv. Pavla jako „kec“,
přehnané tvrzení jako „hec“: Všecko považuji za
škodu, za bezcenný brak, ve srovnání s tím, jak
říká: „s poznáním a získáním Ježíše Krista“. Tohle
říká člověk, který několikrát ztroskotal, byl ve
vězení, pronásledován, zrazen, který dostal 40 ran
bičem, za hladu, opuštěný a mnoho jiného. Ne, že
by si nebyl vědom ceny těchto obětí! Ale poznání a
získání
Ježíše
pro
jeho
život
bylo
největším bohatstvím. V minulém FL 04 jsme
mluvili o zlatě. Byla jimi modlitba, almužna a půst.
To vše neztrácí na ceně; je však něco ještě
cennějšího: poznání MISTRA v odříkání, oběti a
lásce, který jediný může přivést ke vzkříšení, uvést
do života věčného. Jím je ono stále hlubší poznání
Ježíše a získání si jeho přátelství. Pozn.: V poslední
době jsem se musel zamyslet nad pravdou: v nouzi
poznáš přítele. Máte-li zájem, najeďte na naše
webové stránky (viz dole) a pod Aktualitami
najdete, co je za havárií na bublavském kostele.
Najdete zde popis stavu, kdo všechno je z toho
zklamán a kdo za to prý může a také o naději, která
umírá jako poslední. 2x byli statici, kteří nám
pomáhají zabezpečit krov, aby nám střecha
nespadla, na půdě bublavského kostela. 10.12.
zaměřili stav; teprve 28.02.2022 jsem v Chebu
dostal Projektovou dokumentaci za 45 tis. Kč.
K tomu ještě připočtěte 4.840 Kč za rozpočet na
opravu. Jistě z našeho pohledu a financí - hrozné!
Ale Bůh nás neopustí! Ani Panna Maria, které je
kostel zasvěcený. Byl jsem i na Obecním úřadě
v Bublavě. Snad nám – ač sami zadluženi –
pomohou. Pro vaši informaci: vedení Obce za
působení pana starosty H., podnikatele pana Š. totiž
v rozporu se zadáváním zakázek zadlužili tuto obec,
tím, že finanční kontrola našla chyby, takže obec
musí celou dotaci státu vrátit! Díky splátkovému
kalendáři zbývá obci vracet do státní pokladny jeden
milion Kč ročně, ještě 11 let. Hrůza! Odvaha, stát se
zde starostkou, být v zastupitelstvu. A ke všemu
tomu ještě farář prosí o finanční pomoc! Věřte,
nevěřte: modlím se jak za náš kostel na Bublavě,
tak i za tuto celou krásnou obec.

Slovo k velikonocům.
Letos řádí smrt, zabíjení, střelba do civilistů,
množství ran a zranění, nenávist i strach, chybějící
důstojné pohřby, které nahrazují bagrem vyhrabané
rýhy pro společné hroby. Již několik týdnů
trvající doba postní se změnila v dobu utrpení,
která trvá v našem liturgickém kalendáři od 5.
neděle postní (letos od 3. do 9. dubna - 7 dnů) do
Květné neděle. Tou začíná Svatý týden. Vše vrcholí
nedělí Zmrtvýchvstáním Páně. Jak bychom si přáli,
aby i na Ukrajině mohlo dojít ke zmrtvýchvstání
obcí, měst, s ubohými lidmi tam žijícími. Ale i pro
samotné Rusko by toto mohlo platit, aby ruské
matky mohly doma přivítat mladé ruské vojáky,
kteří přežili. Bůh válku nezačal – řekl pan kardinál
Duka. Velikonoční poselství Ježíšovo a jeho pozdrav
zní: Pokoj vám! Kéž Bůh přiměje státníky, generály
k ukončení této děsné války. Kéž nastane mír a
pokoj. Kéž dojde ke spravedlivému odsouzení všech
viníků. Kéž se dozvíme i o lítosti, kterou možno
kdykoliv projevit. Jistě: k tomuto kroku patří větší
odvaha, než udeřit, ublížit, zabít. Existuje tedy i
statečnost: přiznat si hřích, vinu a pak s lítostí
přijmout i trest. Recept všem zodpovědným v této
válce jsme tedy dali. A co my? Chceme tohoto
receptu použít i pro sebe? Nalezneme i statečnost?
Tu přeji vám i sobě (já už u zpovědi byl), ale znáte
to! Jako na konci roku si dáváme předsevzetí; pak
z toho moc neuděláme. Pokus pro tuto děsivou
dobu: modleme se za mír, držme palce všem, kteří
se starají o uprchlíky, milujme pravdu. Pro mne jako
kněze se v tyto dny stávají okamžikem, kdy si ve
zpovědnici sednu na druhou stranu a dávám vám
rozhřešení. Předem vždy říkám: Přijď Duchu
svatý! Pak se nestačím ani divit! Tak mne při
zpovědním rozhovoru s člověkem, který umí úžasně
plavat, napadlo toto: Při plavání se musíme vždy
znovu a znovu nadechovat, vystrčit hlavu nad vodu;
v životě je to podobné: i my proplouváme a musíme

Měsíc květen plný církevních svátků, některé
z těch nejznámějších ….
1.5. Sv. Josefa, Dělníka
Sv. Josef pracoval jako nazaretský tesař pro Ježíše a v
jeho důvěrné blízkosti. Jeho dílna vrhá nové světlo na
důstojnost práce. Člověk se v práci nejen realizuje,
ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i
Kristu. Už od Lva XIII. se papežové snaží obrátit
pozornost křesťanského světa k chápání tohoto
hlubšího smyslu lidské práce. První máj, slavený v
dnešním světě jako Den práce, je proto od roku 1955
postaven pod ochranu sv. Josefa.
3. 5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolů (svátek)
Filip pocházel z Betsaidy a patřil mezi učedníky Jana
Křtitele. Byl jedním z prvních, kdo šli za Ježíšem (Jan
1,43-44). Získal ihned Natanaela, pozdějšího apoštola
Bartoloměje, a přivedl ho k Ježíšovi (Jan 1,45-46), byl
při nasycení zástupů z pěti chlebů (Jan 6,5.7). Na něj
se obrátili pohanští poutníci, když chtěli vidět Mistra
(Jan 12,21). Žádal Krista, aby apoštolům ukázal
nebeského Otce (Jan 14,8). Synoptická evangelia a
Skutky apoštolů uvádějí pouze jeho jméno v seznamu
apoštolů. Další zprávy o jeho životě nejsou
věrohodné.
Jakub, syn Alfeův, je rovněž jedním z apoštolů (Mt
10,3; Mk 3,18; Lk 6,15; Sk 1,13). Předpokládá se, že je
totožný s Jakubem, "bratrem Páně" (srv. Mt 13,55;
27,56; Mk 6,3; 15,40), prvním představeným
křesťanské obce v Jeruzalémě (Sk 12,17; 15,7.13;
21,18; Gal 1,19; 2,9.12), autorem jedné z epištol (Jak
1,1), o němž Josephus Flavius píše, že byl roku 62
ukamenován na popud židovského velekněze Annáše
II. (Ant. 20,9,1). Tuto možnost však nelze bezpečně
prokázat.
Slavení dnešního svátku souvisí s posvěcením římské
baziliky Dvanácti apoštolů.
6. 5. Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově v těšínském
Slezsku. Studoval filozofii v Olomouci a v Praze (1597
-1603), teologii ve štýrském Grazu (1604-1606).
Potom uzavřel manželskou smlouvu (3. 9. 1606) ve
Velkém Meziříčí, ale už po roce (22. 12. 1607),
zřejmě jako vdovec, přijal nižší svěcení a v roce 1609
byl v Brně vysvěcen na kněze. Působil v duchovní
správě na různých místech, naposled jako farář v
Holešově. Za stavovského povstání byl obviněn z
velezrady, zatčen a v olomouckém vězení vyslýchán
útrpným právem, přičemž ho soudci nutili k
prozrazení zpovědního tajemství. Zemřel na následky
trojího mučení 17. 3. 1620 v Olomouci, kde je i
pochován. Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného (3.
11. 1859), oslavy blahořečení se konaly 6. 5. 1860.
21. 5. 1995 byl prohlášen za svatého.
8. 5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Panna Maria, od věčnosti předurčená za Matku
Božího Slova, spolupracovala jedinečným způsobem
při Spasitelově díle na obnově nadpřirozeného života
v lidských duších a stala se v řádu milosti naší
matkou. Toto Mariino mateřství trvá nepřetržitě v

plánu milosti až do věčného zakončení spásy všech
vyvolených. Ve své mateřské lásce pečuje o bratry
svého Syna, kteří ještě putují v mnoha nebezpečích a
nesnázích. Proto je vzývána v církvi jako přímluvkyně,
pomocnice, zachránkyně a prostřednice. Tato slova
je však třeba chápat tak, že nic neubírají ani
nepřidávají důstojnosti a účinnosti jediného
prostředníka, Krista. (Srv. II. vat. sněm, Konst. o
církvi, č. 61-62.) Dnešní památka se začala slavit v
Belgii (1921) z podnětu kardinála Merciera a odtud
se rozšířila i do některých jiných zemí.
12. 5. Sv. Pankráce, mučedníka
Pankrác zemřel mučednickou smrtí pravděpodobně
za Diokleciánova pronásledování křesťanů (kolem
roku 304). Podle zpráv z legendy mu bylo teprve 14
let. Nad jeho hrobem na Via Aurelia v Římě byla
zbudována bazilika.
14. 5. Sv. Matěje, apoštola (svátek)
Byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Podle vyprávění
o této volbě (Sk 1,15-26) chodil s apoštoly po celou
dobu od počátku až do Ježíšova nanebevstoupení. O
jeho dalším životě nemáme věrohodných zpráv. Jeho
ostatky jsou uchovávány v benediktinském
klášterním kostele v Trevíru (Trier) v Německu a v
bazilice S. Maria Maggiore v Římě.
16. 5. Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
(svátek)
Narodil se kolem poloviny 14. století v Pomuku
(později Nepomuku) v Čechách. V letech 1369-1380
byl veřejným notářem a zároveň pracoval v úřadě
generálních vikářů. Po vysvěcení na kněze byl
farářem u sv. Havla (1380-1390) a kanovníkem
kapituly u sv. Jiljí (1382-1389) a na Vyšehradě (13891393). Arcibiskup Jan z Jenštejna ho jmenoval svým
generálním vikářem (1389-1393). Když vyvrcholilo
napětí mezi králem Václavem IV. a arcibiskupem, stál
na straně arcibiskupa a hájil svobodu a nezávislost
církve na králově vůli, zatímco král se snažil
ovládnout církev a získat na svou stranu část vyššího
duchovenstva. Byl podroben výslechu a mučení za
osobní účasti krále. Jeho tělo bylo 20. 3. 1393
vhozeno do Vltavy, potom prozatímně pohřbeno, a
později (snad 1396) přeneseno k pohřbení do
katedrály. V následujících letech se mluvilo o další
příčině jeho mučednické smrti, že totiž nechtěl
porušit zpovědní tajemství. V roce 1721 byl
prohlášen za blahoslaveného a 19. 3. 1729 za
svatého.
25. 5. Sv. Marie Magdalény de' Pazzi, panny
Marie Magdaléna de' Pazzi se narodila roku 1566 ve
Florencii. Vstoupila do kláštera karmelitek (1582) a v
roce 1584 složila slavné sliby. Od té doby procházela
mnoha bolestnými očistnými zkouškami a dosáhla
vysokého stupně mystického života. Měla různá
vidění, při nichž hlasitě promlouvala, a její
spolusestry sebraly několik svazků zpráv o těchto
extázích. Vytrvale prosila za obnovu církve a
ukazovala sestrám cestu k dokonalosti. Zemřela 25.
5. 1607 ve Florencii a v roce 1669 byla prohlášena za
svatou.
30. 5. Sv. Zdislavy
Narodila se kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě
a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí.
Podporovala stavbu dominikánských klášterů v
Jablonném a v Turnově. Proslula dobročinnou láskou
k chudině a péčí o vlastní děti. Zemřela na začátku
roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele v
Jablonném v Podještědí. Za blahoslavenou byla
prohlášena v roce 1907 a za svatou 21. 5. 1995.
31. 5. Navštívení Panny Marie (svátek)
Dnešní svátek věnuje pozornost setkání matky
Mesiáše s matkou jeho Předchůdce (Lk 1,39-56).
Tuto událost připomíná liturgie v době adventní
přípravy na slavnost Narození Páně. Sv. Bonaventura
složil rýmované oficium (1286), které se pak slavilo
ve františkánském řádu 2. července. V Čechách se
tento svátek slavil poprvé 28. 4. 1387. Zavedl ho
arcibiskup Jan z Jenštejna (1386) a složil pro něj
vlastní latinské texty. Na jeho naléhání rozšířil papež
Urban VI. slavení tohoto svátku pro celou církev
(1389) a stanovil pro něj den 2. července. Při úpravě
kalendáře podle ustanovení II. vatikánského sněmu
(1969) bylo přihlédnuto k přání Jana z Jenštejna, aby
se tento svátek slavil v době mezi Zvěstováním Páně
a Narozením Jana Křtitele. Zároveň jím vrcholí měsíc
květen, věnovaný v lidové zbožnosti úctě Panny
Marie.
JV
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Napsali jste
Člověk v tísni,o.p.s.Stipendium pomáhá- klub
Aktiv
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
působí v Kraslicích již 7 let a během své existence pomohlo
několika mladým lidem v oblastech vzdělání, hledání zaměstnání
či bydlení, ale také v tom, jak efektivně trávit volný čas.
Jedním z nejdůležitějších poslání tohoto klubu je vzdělání a
podpora mladých lidí, aby úspěšně ukončili svůj vzdělávací
proces. Díky ukončenému vzdělání tak snáze mohou najít práci a
stanou se soběstační ve svém životě. Podporou je také retrostipendium, s celkovou přípravou do školy pro studující klienty.
Pomáháme jim tak překonat finanční překážky, které jsou jedním
z prvních důvodů,
proč nemohou mladí lidé ukončit či započít svůj vzdělávací
proces. Chtěli bychom se podělit o osobní zkušenost naší
klientky, která je v našem programu retro-stipendií několik let
podporována.
,,Ahoj, jmenuji se Alena a jsem členkou klubu Aktiv organizace
Člověk v tísni už druhým rokem. Tato organizace mi velmi
pomáhá při mém studiu na střední škole. Jsem velice ráda, že
pobírám každý měsíc stipendium, které využívám na jízdné do
školy a pomůcky ve výuce. Práce s Honzou je skvělá. Pomáhá mi
vysvětlit věci, které nestihnu pobrat ve škole. Jsem ve čtvrtém
ročníku na střední škole a mám v plánu jít na vysokou školu.
Nejlepší je, že i v tomto nelehkém období pro mě a mou rodinu,
mi můžou pomoci. Jsem velmi ráda, že můžu být členem této
skupiny, kde jsou lidé, ochotní mě podpořit, povzbudit a
pomoct“.
Za NZDM Kraslice : Jan Jiroušek, koordinátor služby NZDM,
pracovník nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 15-26 let
Editace: G.Štěrbová, DiS.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve věku 15-26 let je
financována z prostředků Karlovarského kraje a města Kraslice

Slovo senátora
Ukrajinci pod palbou
dezinformátorů
V České republice zuří dezinformační válka.
Je součástí ruské agrese a je tvrdá a
nelítostná. Je velice pravděpodobné, že se již
dotkla každého z nás. Dokonce i toho, kdo
nenavštěvuje dezinformační weby, ani
nevyužívá sociální sítě. Říkáte si, jak je to
možné? Vysvětlení je velice jednoduché.
Stačí totiž obyčejná klasická šuskanda, aby se
takzvaná zaručená zpráva rozšířila rychlostí
blesku a k vám se dostala od člověka, kterého
dobře znáte. O to víc je to nebezpečné. A na
to také původci falešných zpráv sází a spoléhají.
Nedávno jsem navštívil Mariánské Lázně, jež jsou vzhledem k
množství volných a využitelných kapacit hotelů a lázeňských domů
jednou z lokalit, kde je koncentrace uprchlíků, zejména žen a dětí,
jedna z nejvyšších v senátním obvodu č. 2. Válečných uprchlíků je
tam kolem 1200. Situace není v mnoha směrech jednoduchá, ale daří
se nacházet pro uprchlíky práci (mají velký zájem, nechtějí být na
obtíž) a pro děti je potřeba najít místa ve škole. Válka si nevybírá,
utíkají před ní běžní lidé, chudší lidé, ale i lidé bohatí. Je to zkrátka
vzorek ukrajinské společnosti, Ukrajina je běžná evropská země.
I ti bohatí se bojí na Ukrajině o život, přijíždějí v luxusních autech
(stejná mají i movitější lidé u nás), a mají dostatek prostředků - taky
se ubytovávají v hotelích, na které mají a o finanční podporu
zpravidla nežádají. Takových "movitějších" je zhruba do 10%, o to
jsou ale víc vidět a možná toto také dráždí některé naše
spoluobčany. Způsobuje to leckdy napětí, třenice, a také množství
více či méně zkreslených nebo i zcela vymyšlených "senzačních"
historek, které jsou ventilovány i přes sociální sítě. Některé jsou z
pouhé neznalosti situace (typicky „rozvoz jídla na ubytovny“),
některé vylepšené („rozvoz nákupů (!) na ubytovny“ nebo „nákupy
zdarma (!) na ubytovny“), některé zcela vymyšlené („Ukrajinci vůbec
neplatí v obchodech, mají vše zdarma (!)“ nebo „budou se vyhazovat
lidi z městských bytů a budou ubytovávat Ukrajince!“).
Cíl je zřejmý, hrát na city a na ty nejnižší podtóny v mezilidských
vztazích jako je závist. A vnést neklid do společnosti a nenávist k
"nevděčným" Ukrajincům. Zdroje těchto „zaručených“ zpráv jsou
často anonymní. Následně pak rozhořčení občané, kteří jim uvěří a
pak šíří dál. Buďte k podobným zprávám prosím obezřetní.
Celkové náladě ve společnosti nepomáhá nedobrá finanční situace,
inflace a také zdražení energií a pohonných hmot v souvislosti s
ruskou agresí na Ukrajinu. Současnou situaci také využívají a
zneužívají někteří politici, z čehož je mi smutno, ale tak to je. A co
"naši lidi"? O ty se nikdo nepostará? Zdražování je velmi nepříjemné,
velmi stresující. Obzvlášť pro ty méně movité. Na vládní úrovni se
usilovně hledají a realizují cesty, jak pomoci nejohroženějším. Je
velmi zajímavé, že o "naše lidi" se nyní nejvíce chtějí starat politici
bývalé vlády, kteří současnou nejvyšší inflaci ČR v Evropě
spoluzavinili mimo jiné neuváženým loňským rozdáváním státních
peněz na všechny strany a rekordně zadlužili státní kasu. A také
politici SPD, jejichž předseda byl ještě nedávno velký fanda Putina a
nyní maže všechny své oslavné příspěvky na ruského prezidenta ze
svého Facebooku. Doba je těžká, populisté se ale chovají jako vždy.
Nabízí nereálná, jednoduchá řešení situace, která neexistují, anebo
která by nás doběhla za rok…
Nerad bych svůj příspěvek končil pesimisticky. Proto bych rád opět
poděkoval všem, kdo mají vůli pomáhat těm, co utíkají před
válečným konfliktem na Ukrajině. A takových dobrodinců je kolem
nás spousta. Ale i těm, kteří s rozvahou a trpělivostí přistupují k této
těžké době. Přeji všem hodně sil do příštích týdnů, nebudou
jednoduché.
Miroslav Balatka, senátor, www.miroslavbalatka.cz

Zpravodaj města Kraslic vydává Město Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 Kraslice Telefon: 352 370 411, fax: 352 686 809, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. Registrováno
pod č. MK ČR E 12 587. Grafická úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad Kraslice, Nám. 28. října 1438, Kraslice. Za obsah příspěvků ručí autoři, články neprocházejí
gramatickou ani stylistickou úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: odehnalova@meu.kraslice.cz nebo
přineste na jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. Uzávěrka příštího čísla: 27. května 2022. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Květnové číslo vychází 20. května 2022 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Městské kulturní centrum
Noc s Andersenem 1. 4. 2022
Po dvouleté přestávce se konala v Městské
knihovně v Kraslicích Noc s Andersenem. Děti
čekal bohatý program zaměřený na čtení,
čtenářskou gramotnost a upevňování vztahu
ke krásným knížkám. Všichni poznaly, že se
v knihovně vlastně moc nespí. Připomněly si
65. výročí časopisu ABC a staly se z nich
kocouři Mourrisoni. Skládaly slova podle
abecedy, luštily křížovku i tajný nápis, přečetly
celé čtenářské desatero a také pohádku od
Miloše Macourka O modré tabuli. Během
večera si vyrobily krásnou visačku na dveře,
aby je při čtení nikdo nerušil. Tajná šifra jim
prozradila, kde Mourrison ukryl poklad. Po
polštářové bitvě začalo čtení na dobrou noc.
Děti si vše krásně užívaly a králem čtenářů se
ráno nestal jen jeden, ale rovnou všichni.
V taštičkách si kromě dárečků odnášely
pohlednici z Noci s Andersenem a duch
našeho
komorníka
nemusel
nikomu
připomínat, že jsou tu „jen“ na návštěvě.
Děkuji všem Mourrisonům za jejich pilnou
práci a věřím, že si odnesli krásný zážitek.
Marta Maštalířová

kroužku.

na čtenou ukázku šlo někomu
více, někomu méně. Děti pak
udělaly také zápis do kroniky
Marta Maštalířová

Během čtení se děti snažily poznat hlavního
hrdinu, vnímají jeho pocity a starosti a v rámci
rozvíjení čtenářské gramotnosti se učí správně
porozumět čtenému textu. Na tento projekt
navazuje v červnu pasování na pravé čtenáře,
kdy děti předvedou získané čtenářské
dovednosti a na které se už moc těším.
Odměnou dětem bude dárek v podobě knížky,
které se nedá tři roky koupit v běžném
obchodě a také roční registrace zdarma pro
nového čtenáře.
Marta Maštalířová

Knihovnická dílna dospělí

Jarní knihovnická dílna
Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se konala pro děti
knihovnická dílna na téma jaro. Děti vyráběly
jarní papírovou květinu. Na její základ si
slepily veliký zelený korpus z nastříhaného
papíru, který pak zdobily kytičkami. Přitom si
také vyzkoušely práci s kovovými razničkami a
všechen materiál si nejdříve musely připravit.
Výsledkem byly krásné jarní kytice.
Marta Maštalířová

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů se konala
17. března 2022 knihovnická dílnička pro
dospělé. Zúčastnilo se jí šest žen, které přišly,
aby si vyzkoušely techniku skládání z čajových
sáčků. Využila jsem knihu autorky Ludmily
Drozdkové, podle které jsme si postupně
zkusily skládání dvou základních dílů pro
tvorbu jednoduchých kytiček a tácků pod
hrnečky. Při popíjení voňavého čaje tak vznikly
krásné dekorace a strávily jsem všechny
příjemné odpoledne.
Marta Maštalířová

Knihovnická dílna BMČ
Reprezentační ples města
Kraslice

4. schůzka čtenářského
kroužku
Děti ze čtenářského kroužku se opět sešly na
čtení ve středu 30. března 2022. Z knížky
Pohádky od Miloše Macourka se četla
pohádka O Kateřince a tlustém červeném
svetru. Každý měl svůj úryvek a snažil se ho co
nejlépe přečíst před ostatními. Děti pak
navzájem hodnotily hlasitost, plynulost a
srozumitelnost čteného textu a vyměňovaly si
zkušenost s překonáváním trémy. Pan Miloš
Macourek a jeho pohádky nás všechny moc
pobavily.
Marta Maštalířová

5. schůzka čtenářského
kroužku
Ve středu 27. dubna 2022 se konala další
schůzka čtenářského kroužku. Děti tentokrát
poslouchaly veřejné čtení a hodnotily, jak
četla paní knihovnice. Zaměřily se na hlasitost
a plynulost, ale také na případné chyby a
nedokonalosti. Knížka od Miloše Kratochvíla o
Modrém Poťouchovi se dětem moc líbí. A tak
jsme pokračovali další kapitolou. Soustředit se

Po dvouleté covidové přestávce se v pátek 22.
4. 2022 uskutečnil městský ples s názvem
Ostrov pokladů. Celým večerem provázel
známý moderátor Petr Vojnar. Program
odstartovala kraslická taneční skupina
DanceDate s pirátskou taneční kreací.
Následovalo vystoupení Jiřího Ševčíka a
PIRATE SWING BAND. Bořek Slezáček a
Petra
Peterová
zazpívali
mnoho
muzikálových hitů, mezi kterými nechyběly
ani písně skupiny ABBA. Zpestřením večera
byla světelná UV show s názvem Cesta
kolem světa v podání umělecké skupiny
Ilusias. Pod vedením taneční školy Petra
Macháčka si mohli hosté skupinově zatančit
několik tanců včetně slavné Macareny. Ani
letos nechybělo losování o zajímavé ceny či
fotokoutek. Od půlnoci až do konce plesu
hrála k poslechu i tanci skupina WOSTREY!
Nesmíme také opomenout výstavu kabelek
paní Zuzany Ilinčevové u vstupu do velkého
sálu. Děkujeme všem účinkujícím i hostům,
že si s námi užili sváteční atmosféru.
Budeme se těšit na další plesovou sezonu.

Projekt Knížka pro prvňáčka
2021/2022
Během měsíce března se po dvouleté
odmlce sešly děti z prvních tříd obou
základních škol ke společnému čtení
v knihovně. Četla jsem jim z knížky Daniely
Krolupperové Bubáček a také z knížky Jitky
Komendové Neplechy Medvídka Matýska.

Ve čtvrtek 24. března 2022 se sešly děti opět
v knihovně. V rámci Března – měsíce čtení si
mohly vytvořit svou vlastní knížku. Bylo na
nich, jaké si zvolí téma. Jako námět jim
posloužily některé oblíbené knihy a jejich
hrdinové. Knížky byly ve tvaru leporela a
obsahovaly psaný text, obrazový doprovod i
klasickou tiráž. Děti se úkolu zhostily báječně a
výsledkem byly krásné „kousky“. Dílničky se
zúčastnilo 9 návštěvníků. Marta Maštalířová
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návštěvníci rovněž zakoupit.
Součástí výstavy byly také
výrobky dětí z Domu dětí a
mládeže Kraslice s jarní
tématikou. Děkujeme všem, kteří se na
přípravě výstavy podíleli. Poděkování patří
rovněž návštěvníkům, kteří si do Domu
kultury přišli užít velikonoční a jarní náladu.
Ing. Alena Botlíková, ředitelka
Městského kulturního centra Kraslice

Městské kulturní centrum
Výstava Kraslice v Kraslicích
Týden před velikonočními svátky se v malém
sále Domu kultury uskutečnil již 21. ročník
výstavy „Kraslice v Kraslicích“. Od čtvrtka do
neděle si mohli návštěvníci prohlédnout
zcela ojedinělou expozici velikonočních
kraslic ozdobených tradičními technikami,
kterou nám zapůjčila Asociace malířek a
malířů kraslic ČR přímo z Galerie kraslic
v Libotenicích. Někteří členové Asociace
přijeli také v tomto roce předvádět tradiční
techniky zdobení jako je voskový reliéf,
vosková
batika,
drátování
nebo
vyškrabování či zdobení slámou nebo jezerní
sítinou. Na výstavě byly k vidění nejen
originální ručně zdobené kraslice ve
vitrínách, ale také panenky v českých a
moravských krojích ze soukromé sbírky paní
Lenky Volkové, dále pomlázky, perníčky a
jiné velikonoční výrobky, které si mohli

