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Slovo na úvod

města
Kraslic
ročník 2022

zhruba 2,7 mil. Kč na provoz pečovatelské
služby. Dále je potřeba uvést, že město
Kraslice je jako poskytovatel pečovatelské
služby zapsáno v seznamu poskytovatelů
sociálních služeb Karlovarského kraje, a tudíž
může
každoročně
žádat
o
dotaci
z Karlovarského kraje na zajištění této
sociální služby. Poskytnutá dotace se
pohybuje v rozmezí 1,4 mil. – 2 mil. Kč.
Další neopomenutelnou službou, kterou
město poskytuje, je tzv. Senior Expres. Služba
má zajistit určeným osobám (např. seniorům,
zdravotně
postiženým
osobám
aj.)
dostupnou dopravu na nezbytně nutnou
dobou v případech, kdy si nemohou zvolit
jiný způsob přepravy, např. přepravu do
zdravotnického zařízení, na úřady, na nákupy
či za účelem návštěvy rodiny aj. Za
poskytnutou službu platí klient příspěvek na
částečnou úhradu nezbytných nákladů
poskytovatel, který činí v současné době 15
Kč/jízdu (resp. nástup do vozidla). Město má
v současné době k dispozici jedno vozidlo
s jedním řidičem. Vozidlo najede v průměru
měsíčně 1200 km.
Dále je město zřizovatelem dvou klubů
důchodců, které umožňují seniorům setkávat
se ve známém prostředí se svými známými,
pomáhají tak zachovávat sociální interakci
seniorů a mohou tak předcházet pocitům
osamění apod. Kromě toho jsou pro členy
klubů důchodců pořádány kulturní akce nebo
zájezdy.
Nicméně, ale vývoj jde dál a potřeby v oblasti
sociálních služeb se dále vyvíjejí. A město tak
stojí před otázkou, jak v plánování sociálních
služeb pokračovat. Pro stávající zastupitele,
ale především pro nové, resp. staronové
zastupitele, které občané Kraslic zvolí
v zářijových komunálních volbách, to
představuje velkou výzvu, na kterou budou
nutné v brzké době reagovat. Vodítkem by
pro nás měl být Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraji na
období 2021-2023. Tento Plán stanovuje
směry, kterými se ubírá síť sociálních služeb,
a prioritní oblasti v rozvoji sociálních služeb
na území kraje. Kraj při sestavování tohoto
Plánu spolupracuje s obcemi, a to především
při určování sítě sociálních služeb na území
kraje; za tím účelem sdělují obce kraji
informace o kapacitě sociálních služeb, které
jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na
území obce. Kraj při tom kromě jiného
vychází z tzv. komunitních plánů obcí, což

Vážení spoluobčané,
rád bych v tomto svém úvodníku navázal na
informace uvedené v květnovém Zpravodaji
a více Vám přiblížil problematiku sociálních
služeb v Kraslicích. Již několikrát jsem uvedl,
že v oblasti sociálních služeb má město vůči
svým občanům dluh, který je potřeba co
nejdříve začít „splácet“.
Pravdou zůstává, že město v rámci svých
možností na své seniory a ostatní občany, na
které jsou sociální služby cíleny, nezapomíná.
Město Kraslice má zřízenu pečovatelskou
službu, jako službu terénní. To znamená, že
v současné době pět pečovatelek, poskytuje
pomoc a péči seniorům přímo v jejich
domácnostech. Posláním pečovatelské služby
je umožnit seniorům a zdravotně postiženým
občanům, aby si sami zvolili svůj životní styl a
vedli nezávislý život v jejich známém
prostředí
domova.
Poskytování
pečovatelských služeb v domácím prostředí
je cíleně zaměřené na pomoc při zvládnutí
běžných životních potřeb, které si občan,
vzhledem ke svému věku a zdravotnímu
stavu, již nemůže sám zajistit. Pečovatelská
služba tak nabízí kromě jiného pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
např. pomoc při oblékání, pomoc při osobní
hygieně, dovoz obědů a zajištění nákupů,
pomoc při zajištění chodu domácnosti např.
pomoc s úklidem apod.
Pro každého seniora, což je neosobní
kategorie, vždy je to maminka, táta, dědeček
nebo babička, je nejlepší, když zůstanou v
péči rodiny.
Nastávají ovšem také situace, že nikdo z
příbuzných není na blízku nebo musí všichni
do práce a také jsou lidé, kteří zůstali ve stáří
sami.
Často zůstává sama matka s dítětem,
alimenty otec platit zapomíná a lidé se
dostávají do neřešitelných situací, které často
řeší půjčkou od nebankovních poskytovatelů
a tam je už jen malý krok k pádu do
začarovaného kruhu exekucí a chudoby. Jsme
ve velké finanční a společenské krizi, která,
tak jako vždy, dopadne na ty nejslabší členy
společnosti. Kdo ubytuje lidi v exekuci, lidi,
kteří nedají dohromady tříměsíční kauci,
která je obvyklou vstupenkou k získání
nájemního bytu? Pokud si na kauci lidé půjčí
u lichvářů a následně nejsou schopni
Obec
pravidelně zaplatit nájem, jsou zase v s rozšířenou
pasti. Když vidíme konkrétní dramatické působností
nárůsty cen energií, potravin, prostě
(ORP)
všeho, tak urychlené vytvoření sociálních
bytů je prioritou, aby obec mohla, těm
Aš
nejohroženějším poskytnout důstojné
Karlovy Vary
útočiště.
Kraslice
V současné době má město cca 40 klientů
Cheb
pečovatelské služby. Ačkoliv se klienti
pečovatelské služby podílejí částečně na Sokolov
úhradě
poskytovaných
úkonů Ostrov
pečovatelské služby v celkovém objemu Mariánské
cca 220 tis. Kč, vynaloží město ročně Lázně
Celkem

Kapacita DpS
(počet lůžek)

jsou střednědobé plány rozvoje sociálních
služeb v obci. Zde je nutné podotknout, že
v Plánu je uvedeno, že Kraslice je jedním
z měst, které tento komunitní plán nemají.
Proto je nutné se oblasti sociálních služeb
v budoucnosti v Kraslicích intenzivně
věnovat. Pro příklad je přiložena tabulka
„Porovnání územního rozložení kapacit
domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem na území obcí s rozšířenou
působností ke dni 1. 3. 2017 a ke dni 1. 3.
2020 (celkem v síti)“ ze strategického plánu
kraje, ze které vyplývá, že Kraslice v oblasti
sociálních služeb zaostávají, a to je potřeba
změnit (tabulka viz níže).
Zároveň s tím, ale Strategický plán
konstatuje, že „Jedním ze základních
doporučení vyplývajících z dokumentu
„Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje
v oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a
osob se zdravotním postižením“ je
konstatování, že je třeba zahájit kroky
vedoucí k diverzifikaci a rovnoměrnému
rozložení lůžek pobytových sociálních služeb
(domovy pro seniory a domovy se zvláštním
režimem) na území kraje, zejména s důrazem
na převedení stávajících kapacit z území obce
s rozšířenou působností Cheb do obce s
rozšířenou působností Karlovy Vary, případně
obcí s rozšířenou působností Kraslice.“
Prvním krokem, kterým plánujeme přispět
rozvoji sociálních služeb v Kraslicích a naplnit
i výše uvedený cíl Strategického plánu KK, je
odkup budovy čp. 1843 (bývalého internátu).
Ten by se tak v budoucnu mohl stát centrem
sociálních služeb. Předpokládáme zde
vybudování „sociálního“ bydlení pro
potřebné skupiny obyvatel, jako jsou např.
senioři, matky samoživitelky apod. Dále zde
budou moci být byty s pečovatelskou
službou, je zde prostor i pro vznik zázemí
terénní pečovatelské služby, kterou město
v současné době provozuje. Těch příležitostí
je mnoho, ale je potřeba je řešit koncepčně a
především v souladu se zájmy občanů města.
Jak ale bylo uvedeno výše, není možné
zapomínat ani na krajské strategie, abychom
mohli event. na dané sociální služby čerpat
v budoucnu dotace.
Věřím, že město a jeho zastupitelé budou
v rozvoji sociálních služeb úspěšní a podaří se
tak zkvalitnit jednu z prioritních oblastí péče
o občany města.
Otakar Mika, starosta města

Podíl kapacity DpS
v ORP na celkové
kapacitě

2017
86
21
0
230
190
168
98

2020
83
57
0
199
204
186
100

2017
10,84%
2,65%
0%
29%
23,96%
21,19%
12,36%

2020
10,01%
6,88%
0%
24%
24,61%
22,44%
12,06%

793

829

100 %

100 %

Kapacita DZR (počet
lůžek)

2017

2020

Podíl kapacity DZR
v ORP na celkové
kapacitě

0
105
0
8
222
0
37

0
105
0
8
238
0
64

2017
0%
28,23%
0%
2,15%
59,68%
0%
9,95%

2020
0%
25,3%
0%
1,93%
57,35%
0%
15,42%

372

415

100 %

100 %
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MŠ U Elektrárny
Čarodějnické rejdění
Tak jako každý rok na konci měsíce dubna se k
nám do Veselé školky slétli čarodějové a
čarodějky z celého okolí a věřte, bylo se na co
koukat. Po příletu se museli všichni přivítat,
seznámit a po čarodějnicku se i pozdravit. Pak
nás čekalo malé občerstvení – „Čarodějnická
svačinka a lektvar“ a po ní mohlo začít
čarodějnické rejdění a křepčení – „Cesta
začarovaným lesem,“ běh v „Sedmimílových
botách,“ „Vaření kouzelného elixíru mládí –
lovení havěti,“ „Tanec s koštětem,“ „Přikládání
pod kotlem šiškami“ a na závěr nesmělo
chybět oblíbené prolétnutí na koštěti. Jako
odměnu jsme všichni dostali „Potvrzení o
čarodějnické zkoušce,“ omalovánku a
vystřihovánku čarodějky, „Malou čarodějku s
překvapením“ a nějaké dobrůtky.
Při slavnostním rozloučení jsme si slíbili, že se
za rok opět slétneme a společně se pobavíme.
MŠ U Elektrárny Kraslice, Veselá školka
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Výlet na farmu
Kozodoj
Druhý týden v květnu jsme se
s naší Veselou školičkou vydali
na školním výlet na farmu
Kozodoj do Karlových Varů.
Farma se rozkládá v malebném
prostředí řeky Rolavy na kraji
města. Pečuje o hospodářská a
hendikepovaná
zvířátka.
Umožňuje dětem nalézt vzory i
sebe-rozvoj ve volnočasovém
vzdělávání.
Děti se zde seznámily s různými zvířátky drůbež, ovce, prasátka, lamy, krávy, koně,
oslíci, psi a kočky. Dozvěděli se, co jednotlivá
zvířátka potřebují k životu, jak se nazývá
máma, táta a mláďata jednotlivých zvířecích
rodin, jaké vydávají zvuky, jak o ně pečuje a
jaký nám přinášejí užitek. Děti se mohly
zvířátek dotýkat – hladit je, mazlit se s nimi.
Pro všechny děti to byl nezapomenutelný
zážitek.
MŠ U Elektrárny – Veselá školička

Projektový den
26.2022 jsme
s
dětmi
navštívili
Městské sady,
kde se konal
"Projektový
den".
Když
jsme dorazili
na místo, tak
tam už na nás
čekali hasiči,
policie,
záchranka a
Besip. Dětem
se
všichni
plně věnovali, vše jim vysvětlovali a ukazovali
a dokonce si mohly vlézt i do aut, zapnout si i
sirény. U každého na závěr dostaly malé
dárečky a potom už jsme se museli rozloučit,
protože nás čekala cesta zpátky do školky.
Moc děkujeme za krásné dopoledne. Na závěr
roku na nás bude ještě čekat slavnostní oběd
pro předškoláky, opékání buřtíků s rodiči,
rozloučení s předškoláky v Domě kultury s
pohádkou. Všem chceme popřát krásné
prázdniny a dovolenou.
Kolektiv MŠ U Elektrárny – Veselá školka
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Napsali jste
NZDM (nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež)
KRASLICE
Pojďte s námi společně nahlédnout do našeho
klubu, abyste zjistili, co nabízíme mladým
klientům.
Jednou z našich mnoha činností je i hudební
dílna. Naši klienti velmi rádi zpívají, tančí,
celkově mají kladný vztah k hudbě a milují
rytmus. Učí se techniku zpěvu i správné
dýchání.
Nacvičují
společně
s
našimi pracovníky anglické, české, ale i

MŠ B. Němcové
Návštěva HZS v Kraslicích

romské písničky.
Na základě velkého zájmů mladých klientů,
kteří k nám docházejí a docházejí k nám
pravidelně, lze potvrdit, že nízkoprahová
zařízení jsou důležitou součástí poskytování
našich služeb. Nízkoprahová zařízení jsou
zajímavou alternativou, jak nenuceně nabízet
rady či konkrétní pomoc, kterou mladí
potřebují.
V této nepříznivé a složité době stále více
mladých potřebuje nejen pomoc, ale třeba
jen místo, kam mohou přijít, popovídat si s
kamarády nebo pracovníky klubu, kteří tam
vždy jsou jen pro ně. Může se zdát, že práce
pracovníka vypadá jen jako pouhé povídání si
s klienty, avšak právě díky tomuto povídání se
může pracovník dostat na dřeň problému
klienta. Vzájemnou důvěrou a pocitem

bezpečí
se
tak
díky
rozhovorům
podaří
pojmenovat
konkrétní
potřebu a nasměrovat
mladého člověka na sociální
služby, které
mu s
problémem
mohou
efektivně pomoci.
„Jsem velmi ráda“, říká naše kolegyně Anička,
„že existuje taková sociální služba, kde
pomáháme mladým lidem s řešením různých
důležitých životních situací, kde mohou
smysluplně trávit svůj volný čas a kde najdou
bezpečné prostředí“.

hlavy. Vystoupení bylo provázeno zajímavým
vyprávěním ze života papoušků. Čas rychle
uplynul
a
děti
odcházely
domů
s nezapomenutelnými zážitky.

jsme pokračovali naučnou stezkou v okolí.
Cestou jsme řešili různé úkoly. Postavili jsme
například domky pro lesní skřítky, vytvořili
jsme krásné mandaly z přírodnin, hledali
protiklady v přírodě a mnoho dalšího. Po ranní
procházce následovalo nalezení pokladu.
Oběd byl připraven ve stylové restauraci.
Odjížděli jsme plni dojmů a zážitků.

S dětmi jsme navštívili Hasičský záchranný
sbor v Kraslicích. Hasiči nás provedli celou
stanicí, ukázali nám vybavení, hasičskou
techniku a mohli jsme si vyzkoušet, jak se sedí
v hasičském autě. Dětem se prohlídka moc
líbila a hasičům moc děkujeme!
Kolektiv MŠ B. Němcové

Čtenářský kvíz

Setkání v Riedelhofu

MŠ Barvířská
Papoušci a jejich svět

Autor: Gabriela Štěrbová, DiS.
Podklady: Anna Křehká

V posledních dvou letech jsme s našimi přáteli
mohli setkávat pouze on line. Dne 3. května se
konečně mohla uskutečnit společná exkurze
dětí
a
pedagogů
KneippKinderhaus
Sonnenschein a Barvičky. Společně jsme jeli
do Riedelhofu v Eubabrunnu. Ve dvou
smíšených skupinách (české a německé děti)

Ve čtvrtek 28. dubna zavítal do naší mateřské
školy pan Radek Jareš a jeho tým
s vystoupením „Papoušci a jejich svět“. Spolu
s kolegou dětem představili několik exotických
papoušků. Děti velmi zaujali papoušci z rodu
ara, se kterými se mohly navíc vyfotit. Velcí
papoušci létali dětem nad hlavami, předváděli
nejrůznější cirkusové triky. Děti je mohly
nakrmit. Malí papoušci přistávali dětem na

Pozvánka
Hledáte zajímavý program na léto ve vašem okolí?
Zvu vás na workshop macramé s Hadvery.
Kde? Na Bublavě
Kdy? 1. 7. 2022
Délka kurzu? Cca 3hodiny
O podrobné info si napište na e-mail:
handvery@email.cz
Budu se na vás těšit Hadvery – Věra Pražáková

Ve čtvrtek 12. května přijali děti z 1. A ZŠ
Dukelská s paní učitelkou Mgr. Alenou
Muchovou naše pozvání do Barvičky. Po
krátkém uvítání se děti pustily do společného
obrázkového čtení ve dvojicích. Předškolák
přečetl obrázek a prvňáček text. Bylo velmi
příjemné slyšet, jak naši předškoláci
z loňského roku, již krásně plynule čtou.
Následovalo hledání pohádkových dvojic.
Naštěstí se všechny dvojice našly! Poté děti
poznávaly písmena na začátku slova, školáci i
na konci slova. V kvízu se smajlíky jsme řešili,
jak zacházíme s knihou. Následovalo malé
občerstvení a hurá na zahradu. Děti si
společné dopoledne velmi užily. Rádi jsme u
nás viděli naše „loňské“ předškoláky.
Vrstevnické učení přineslo dětem mnoho
radosti, ale i poznání.
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Městské kulturní centrum
Divadelní představení Brejle
V úterý 10. 5. 2022 se v Domě kultury
v Kraslicích odehrála divadelní komedie Jiřího
Císlera s názvem Brejle. Příběh pojednával o
rozvedeném manželském páru, který se po
roce osamění rozhodne nežít sám, a proto si
každý z nich podává inzerát na seznámení pod
jinými jmény. Ani jeden z nich však netuší, že
oslovují sami sebe. Oba navíc trpí silnou oční
vadou a rozhodnou se na první schůzce své
brýle odložit. Vtipná hra o dvou hercích
s Filipem Müllerem a Natalií Venturovou byla
protkaná tancem, známými písněmi a
komickými situacemi. Divákům v sále se
přestavení velmi líbilo. Děkujeme za příjemně
strávený večer v Domě kultury.

Výstava kabelek
v Domě kultury

21. dubna proběhlo v Domě kultury
v Kraslicích slavnostní zahájení výstavy
pražské architektky Zuzany Ilinčevové.
Výstava však neměla nic společného
s jejím profesním zaměřením, ale
s oblíbeným módním doplňkem –
kabelkami. Sběratelství kabelek je jejím
velkým koníčkem a vášní. Sbírá je od
roku 2010 a vlastní přes 400 kusů.
Kabelky pochází od různých žen a každá
kabelka má svůj vlastní příběh. Některé
kabelky i sama zakoupila. Výstava
v Domě kultury nesla název „Kabelky
k nakousnutí“, což paní Ilinčevové přišlo
příhodné vzhledem k tomu, že kabelky
byly k vidění na Reprezentačním plese města
Kraslice. Kabelky byly vyrobeny z různých
materiálů, na denní nošení, na odpolední
procházku či do divadla. Paní Ilinčevová již
uspořádala několik výstav, např. Kabelky a
milostné dopisy, Kabelky a motorky či Příběhy
kabelek slavných žen. Snem paní Ilinčevové je
založit si vlastní muzeum kabelek. Děkujeme
za pěknou výstavu, která obohatila letošní
městský ples.
Bc. Claudie Růtová

Zuzana Pospíšilová
v kraslické knihovně

Gastro Kraslice
V pátek 13. 5. 2022 se na zahradě Domu
kultury uskutečnil 4. ročník soutěže
gastronomických oborů středních škol Gastro
Kraslice. Akci pořádala Střední škola
živnostenská
Sokolov
ve
spolupráci
s Městským kulturním centrem a městem
Kraslice. Žáci soutěžili v několika kategoriích, a
to v grilování masa, stolování a čepování piva.
Nechyběl ani běh s pivem po náměstí. Výkony
žáků následně hodnotila porota, která také
vyhlásila ty nejlepší. Na akci nechyběl ani

cukrářský stánek, aranžérská
dílnička, stánek s míchanými
nápoji
či
občerstvení.
V
odpoledních
hodinách
proběhla soutěž mezi ZŠ
Dukelská a ZŠ Havlíčkova, které
se utkaly v přípravě a grilování
hamburgerů. Celá akce se velmi
vydařila a počasí nám přálo.
Děkujeme šikovným účastníkům
soutěže a přejeme hodně štěstí
při studiu a uplatnění v oboru.

Hry bez hranic 2022 –
Dalovice

V sobotu 14. května 2022 se po dvouleté
odmlce konaly v Dalovicích Hry bez hranic
aneb Knihovnice dětem. Šlo o 14. ročník
projektu Klubu dětských knihoven, který
pořádala Obecní knihovna v Dalovicích.
Tématem byly památné stromy, takže všechna
soutěžní stanoviště se točila okolo znalostí
stromů, plodů a listů, ale také okolo dalovické
historie. Děti také předvedly umění skládání
básně, hledání odpovědí v obsahu a rejstříku
nebo doplňování ztracených slov do pověsti O
zkamenělém rytíři. Další disciplíny se týkaly
třeba záchrany knih z hořícího zámku,
archeologických nálezů na tvrzišti, kresby
starého stromu nebo sbírání plodů. Každé
čtyřčlenné družstvo si připravilo kostým a
úvodní představení. Díky krásnému počasí
jsme si to všichni velmi užili. Kraslická
knihovna v celkovém ohodnocení obsadila
celkové osmé místo. Všem děkuji za vzornou
reprezentaci a tvořivý přístup. Knihovnu
reprezentovali Gabriela Klobušická, Nela
Martinková, Adam Darányi a Ondřej Martinek.
Marta Maštalířová

10. května 2022 se v knihovně konaly besedy
se spisovatelkou paní Zuzanou Pospíšilovou.
Děti z druhých tříd obou základních škol měly
možnost popovídat si se skutečnou
spisovatelkou, kterou dobře znají ze
středečního čtení nebo ze čtenářského
kroužku. Ze své bohaté tvorby pro děti jim
představila několik krásných knížek, říkala jim
své hádanky i básničky a děti velmi krásně
spolupracovaly. Moc děkuji za hezkou
spolupráci se všemi učitelkami a doufám, že
Nekoktám, čtu 2022
děti odcházely obohacené a krásný zážitek.
Děkuji také paní Pospíšilové za dva knižní dary V úterý 17. května 2022 proběhlo v Městské
pro naši knihovnu.
Marta Maštalířová knihovně v Kraslicích místní kolo soutěže
Nekoktám, čtu, kterou vyhlašuje Klub
dětských knihoven Karlovarského kraje.
Soutěž je rozdělena do dvou kategorií: pro
žáky 4. a 5. tříd základních škol. Zástupci
jednotlivých tříd měli vždy na výběr ze dvou
titulů, kde měli připravenou ukázku. Hodnotící
kritéria byla tato: hlasitost, plynulost,
výslovnost, intonace, nonverbální projev a
také porozumění textu. Rozhodování bylo
těžké, protože děti byly velmi vyrovnané. Do
krajského kola v Karlových Varech byli vybráni
Simona Andělová v kategorii žáků 4. tříd a
Jakub Zandt v kategorii žáků 5. tříd. Držíme
palce a všem zúčastněným dětem děkuji za
krásný výkon. Krajské kolo se uskuteční
v pátek 27. května 2022. Marta Maštalířová
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Sportovní zprávy
Jarní polovina volejbalových
soutěží
se blíží ke svému závěru
Karlovarská krajská liga v minvolejbalu byla
ukončena v měsíci dubnu. Dvě družstva
našeho klubu ve žlutém minivolejbale (děti ve
věku 9 let) a dvě družstva v oranžovém
minivolejbale (děti ve věku 10 let) se
probojovala do celostátního kola, které bude
sehráno v měsíci červnu v Karlových Varech.
Z našeho klubu mohou startovat ve žlutém
minivolejbale tito hráči a hráčky: L.
Trohemčuková, M. Černá, N. Váchová, A.
Dupalová a J. Pěnička.
V oranžovém minivolejbale tito hráči a hráčky:
A. Kubincová, L. Staňková, N. Pěničková, S.
Vaňátková, M. Kružík.
Soutěže končí také v mistrovství Saska region
Vogtland. V posledním turnaji kategorie U12
se statečně prala naše děvčata – L. Staňková,
L. Palečková a N. Pěničková proti o dva roky
starším soupeřkám. I když některé výsledky
setů byly velice těsné, nestačily na víc než
celkové páté místo. Již před tím skončily
soutěže v kategorii U13, ve kterých se umístily
hráčky VSK Tatran na třetím místě za VSV
Oelsntiz a Lokomotiva Adorf.
V kategorii U14 se hráčkám Tatranu (Dudašiu,
Valníčková, Bialončíková + zapůjčená hráčka)
nepodařilo ve finalovém utkání zvítězit nad
německým týmem VSV Oelsnitz a skončily tak
druhé. Na pátém místě se umístil druhý celek
Tatranu Kraslice ve složení – Dubšová A.,
Dubšová E. Sůrová D. Vávrová T. Závěrečný
turnaj v této kategorii bude sehrán v červnu
ve sportovní hale v Auerbachu.
Lubomír Zach, vedoucí trenér

Zimní liga smíšený družstev
uzavřela 20.ročník
Závěrečným kolem byl uzavřen 20.ročník
Zimní ligy smíšených sportovní sezona
2021/2022.
V tomto ročníku startovalo
celkem 12 týmů rozdělených vždy do tří lig. Jak je zřejmé pořadí na prvních třech místech výsledků shodli, že se již těší na 21.ročník
určil poměr setů při rovnosti bodů. Všichni „Zimní ligy 2022/2023“.
Celkově se nejlépe umístila tato družstva:
účastníci se při závěrečném vyhodnocení
Karel Vanke, vedoucí soutěže
1. Retro
66 bodů
sety 28:14
2. Pamětníci
66 bodů
sety 25:18
3. Hvězdná pěchota 66 bodů sety 24:22
4. Šmejdi
62 bodů
sety 30:11
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
6.A a 6.B v městské
knihovně aneb Staré řecké
báje a pověsti
Tentokrát jsme v rámci hodiny literatury
zavítali do knihovny. V dějepisu jsme se
dověděli, že v Řecku uctívali mnoho bohů. V
literatuře jsme se bavili o příbězích od
Eduarda Petišky. A tak si pro nás paní
knihovnice připravila malý exkurz za dávnými
mýtickými hrdiny. Společně jsme si
připomněli, jak Perseus přelstil Medúzu, kdo
to byl Kyklop, jak se Prometheus dostal ze
svého trestu a proč si vlastně dnes dávají lidé
prstýnky s kamenem, nebo také proč se
dodnes používá spojení Ikarův pád nebo
vypusťte Krakena. Na závěr dostaly děti úkol
přiřadit ke každému bájnému jménu jeho
hlavní znak. Děkujeme za milé povídání a
budeme se těšit na příště, kdy nám paní
knihovnice slíbila, že si vytvoříme vlastní
komiksy.
Mgr. L. Winkelhöferová

Dobročinná burza
dětských knih

Letos jsme se
rozhodli
založit novou
tradici.
V
každé
knihovničce
se najdou již
přečtené
knihy, které
své čtenáře
netěší. A my
jim
dali
novou šanci.
Týden nosily
děti do školy své již dávno přečtené knihy a v
pondělí 4. dubna si mohly do svých
knihovniček pořídit nové. Za symbolickou cenu
10 Kč za knihu se knihy o přestávkách
prodávaly skoro samy. A zisk z knih dětem
nakonec zůstane. Druháčci v rámci
matematiky spočítali, že si děti vydělaly celých
900 Kč. Z peněz se pořídí stavebnice SEVA,
která bude snad dělat stejnou radost jako
nakoupené knihy.
Mgr. Iva Sokolová

Viry a bakterie
Žáci sedmých ročníků se v hodinách výchovy
ke zdraví seznamovali s viry a bakteriemi.
Pomocí prezentace jednoduchých profilů
daných mikroorganismů se učili vyhledávat a
třídit informace, upravovat je do potřebné
formy i graficky zajímavě zpracovávat. Práce
se jim dosti podařily a jsou k vidění ve druhém
patře hlavní budovy naší školy.
Mgr. I. Rödlingová

Atletický čtyřboj
Polytechnická liga
Naše škole
se
letošního
roku
zúčastnila
soutěže, ve
které
je
kladen
důraz
na
rozvoj
manuální
zručnosti a
na
práci
s různými
druhy
materiálů.
Soutěž
podporovala i týmovou spolupráci a
schopnost žáků prezentovat výsledky své
práce. Jejím vyhlašovatelem je pro žáky
základních škol Krajská hospodářská komora
Karlovarského kraje. Do soutěže jsme se
zapojili a jako soutěžní výrobky jsme nabídli
dřevěný věšák, kočku, kde si žáci vyzkoušeli i
pevné a pohyblivé spojení jednotlivých částí
výrobku, a kovovou lžíci na boty. Práci našich
žáků prezentovali Natálie Kadlecová z 8. A a
Jakub Pouzar z 8. B. Porota i soutěžící ocenili
na našich výrobcích především pečlivost, a tak
jsme se nakonec mohli radovat z prvního
místa. Chtěl bych vyzdvihnout vedle jejich
zručnosti i schopnost prezentovat a obhajovat
svoji práci před publikem a oběma poděkovat
za úžasnou reprezentaci školy. Bc. V. Wagner

Okresní kolo sportovní soutěže, ve které se
počítají výkony všech členů družstev a hodnotí
se celkový týmový výsledek, se uskutečnilo na
atletickém stadionu v Chodově. Mladší žáci
obsadili 9. místo, starší žáci 8. místo, mladší
žákyně 8. místo a starší žákyně 7. místo.
Individuálními výkony se blýskli Marek Bock
(2. místo ve vrhu koulí), Adam Teuer (2. místo
ve skoku dalekém), Amélie Vopičková (2.
místo ve skoku vysokém) a Laura Habalová (3.
místo v běhu na 600 m, hodnocena celkově 6.
mezi děvčaty).
Mgr. L. Bříza, B. Polanová

Finanční gramotnost
29. 4. 2022 jsem se vydala společně s trojicí
soutěžících Klárkou Miščukovou, Robinem
Siegertem a Eliškou Hublovou do Prahy na
celostátní finále soutěže Finanční gramotnost.
Toto závěrečné kolo se odehrálo v nádherných
prostorách ČNB, kde nás nejprve přivítala
organizátorka soutěže, a pak dokonce i ministr
financí. Soutěž probíhala nejprve písemně,
kde žáci řešili problémovou úlohu vztahující se
k případové studii z kola krajského.

Následovala
exkurze do
trezoru
banky.
Po
exkurzi se
vyhlašovalo
pět
týmů,
které
postoupily
do
užšího
finále,
v němž děti
svůj
úkol
obhajovaly
ústně.
Dětem se podařilo získat 4. místo a já jim
k tomu ještě jednou gratuluji. Velice děkuji za
pěknou reprezentaci naší školy.
Mgr. I. Rödlingová

Biologická olympiáda
Naši žáci se
letos
po
kovidové
odmlce mohli
opět konečně
účastnit
vědomostně,
ale
hlavně
časově velmi
náročné
soutěže
biologické
olympiády.
Ve školním
kole ve starší
kategorii
zazářily
se
stejným
počtem bodů
Rozália Germušková a Sára Červenková. V
okresním kole obsadila Sára krásné 4. místo a
Róza skončila s půlbodovým rozdílem hned za
ní. Den před přijímacími zkouškami to byl
opravdu prvotřídní výkon! V mladší kategorii
se ve školním kole nejlépe umístila Nikola
Šuláková a Lukáš Račko a také postoupili do
kola okresního. Luky nám bohužel onemocněl,
ale Nikča fakt zabodovala. S krásným 2.
místem pokračuje do kola krajského. Nikuško,
gratulujeme!!!
Ing. I. Germušková

Mc Donalds Cup
Po dvouleté přestávce proběhl ve čtvrtek 28.4.
fotbalový turnaj McDonald´s Cup, pro žáky 1.
stupně na fotbalovém hřišti v Oloví. Družstvo
mladších žáků 1. - 3. třída obsadilo 3. místo a
starší žáci 4. - 5. třída skončili druzí. Naši školu
reprezentovali tito žáci a žákyně: kategorie A Matyáš Blanický, Elias Scheibner, Radek
Stehlík, Anna Marie Winkelhöferová, Mikuláš
Vašek, Benjamín Šeděnka, Jan Honiš a Tobiáš
Sloboda. Kategorie B - Denis Pakosta, Jáchym
Bělohlávek, Jaroslav Kurš, Dan Fišer, Kevin
Ferenc, Petr Pacík, Šárka Šikýřová a Tomáš
Erd. Organizátorům děkujeme za krásně
připravený turnaj a objednané slunečné
počasí.
Mgr. E. Břízová
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Napsali jste
Kraslický hrad a jeho
historie
Úvod
Mé alma mater, město Kraslice v okrese
Sokolov na západě Čech, disponuje
nespočtem turistických stezek. Dvě z nich modrá a žlutá - se spojují nad kraslickým
kostelem a dovedou výletníka nepříliš
prudkým kopcem na vrch Hradiště. Kdo není
archeolog, fotograf nebo geolog, ten si
cvakne pár fotek jen tak, pokochá se
výhledem, zase se otočí a vydá se dolů. Ale
ten, kdo splňuje, byť jen jednu z těchto tří
podmínek nebo o to usiluje, uvidí zaniklý
kraslický hrad a pokusí se doputovat zpět v
historii a dozvědět se víc. Jako já v tomto
článku.
Město Kraslice
Kraslice vznikly jako malé sídliště nebo jako
řada malých dvorců, které zde při řece
Svatavě založil klášter Waldsassen a byly ve
starých listinách známy jako Frauengrün,
Friedrichsgrün a Markhausen. Když sem
později přicházeli horníci a podnikatelé z
Německa, zvláště pak ze Saska, osady se
rozšiřovaly, až splynuly v jeden komplex,
pozdější městečko. Hornictví je zde
připomínáno již ve 13. století a podle
Sternberga bylo jedním z nejstarších v
Čechách. Spojená místa pak dostala nové
jméno, neboť po roce 1348 se staré názvy
osad již nevyskytují. Předpokládá se, že
pojmenováním „zum Gresslas“ byl původně
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míněn vrch nad městem, dnešní Hradiště
(Hausberg). Název přešel na hrad stojící na
kopci. Jmenoval se Graslos nebo Greslas,
také ale „Neue Haus“ (Nový hrad). Označení
kopce pak přešlo na osadu, která vznikla na
jeho úpatí, a která byla zmiňována v listinách
jako „Greslas unter dem Neuen Hause“ Kraslice pod Novým hradem. Historik Franz
Ermold tvrdil, že vznikla z podhradí, jehož
prvními obyvateli byli panští služebníci,
myslivci, dřevorubci, uhlíři a sběrači smoly,
kteří se usídlili při levém břehu řeky Svatavy
pod hradním vrchem. Historik Renner se zase
domníval, že město vděčí za svůj vznik jen
hornosaským horníkům, které do zdejší
krajiny přivedli páni z Plavna. V období
vrcholného feudalismu stoupala potřeba jak
obecných kovů pro potřebu městských
řemeslníků a pro vyspělejší zemědělství, tak i
drahých kovů, zvláště stříbra, které se stalo
měřítkem cen. Proto je pro toto období
charakteristickou stříbrná horečka, tj.
usilovné hledání stříbra i v Krušných Horách.1)
Víme, že Karel IV. velice podporoval rozvoj
obchodu, řemesel a dolování. Výnosy z nich
plynoucí bývaly vždy hlavní zdrojem bohatství
českých králů. Nově zakládaná města jim pak
byla také oporou proti rozpínavosti šlechty.
Proto potřeboval Karel najít takovou oporu i
v nově získaném území. Existence strážního
hradu, přítomnost obchodní cesty a rozvoj
dolování pak byly faktory, které ovlivnily
přeměnu Kraslic na městečko.1)
Ve čtvrtek 15. srpna 1370 při svém pobytu v
Norimberce skoro současně se Shöneckem a
Karlovými Vary povýšil Karel IV. Kraslice pod
Novým Hradem na město a dal jim stejná
práva a privilegia jako měl Loket, tj. dal
městu chebské (a tím
vlastně norimberské)
právo. Kraslice byly
tedy osvobozeny od
placení daní královské
komoře, měly právo
mílové, právo mýta,
svobodného
odkazování majetku,
držení krčem, sladoven,
masných krámů, právo
na vlastní samosprávu,
která měla (konšelé) na
starosti bezpečnost a
ochranu před požáry,
projednávala přestupky
obyvatel a vykonávala
soudní pravomoc. Ve
městě bylo povoleno
svobodné provozování
řemesel,
což
bylo
zdrojem
značných
příjmů.
Práva
se
vztahovala ovšem jen
na měšťany, tj. na ty,
co ve městě vlastnili
dům.1)
Nelze doložit tvrzení, že
při povýšení na město
císařem Karlem IV. 15.
srpna 1370 získaly
Kraslice také svůj znak.
Používání
znaku
dokládá
sfragistický
materiál až od roku
1541, kdy si Kraslice
zavedly novou pečeť v
souvislosti s povýšením

na svobodné horní město. Stalo se tak za
Jeronýma Šlika, který získal Kraslice v roce
1527. Města samozřejmě potřebovala dříve
pečeť než znak. Kraslice užívaly pečeť
pravděpodobně i před rokem 1541, ale
nemáme pro ni doklady.2)
Kraslický hrad
Nový Hrad – byl zbudován ve 2. polovině 13.
století na vrcholu Hradiště k ochraně
obchodní cesty z Prahy do Erfurtu, která tudy
procházela.3)
Kraslické území měl v roce 1272 získat jako
české léno od krále Přemysla Otakara II.
Jindřich starší z Plavna. Pocházel z
německého šlechtického rodu z Vogtlandu v
nynějším Sasku (území spravované říšským
správcem-fojtem). Rod odvozoval svůj původ
od Jidřicha Bohatého, který získal Vogtland a
Plavno od císaře Jindřicha VI. Listina, která
měla tuto vrchnost v Kraslicích dokládat, byla
falsem z 15. století.3)
Zatímco klášter Waldsassen kolonizoval
území, jehož hranicí byla řeka Svatava,
rozsáhlé lesní území od Jindřichovic až k
Hroznětínu pak premonstrátský klášter
tepelský, při zemské hranici na východ od
Svatavy
zůstával
neobydlený,
místy
nepropustný horský „pomezní hvozd“. Jím
procházela v blízkosti dnešních Kraslic (již
popsaná) obchodní cesta, Erfurtská, a její
chodští strážci snad zbudovali na vrcholu
Hradiště (Hausberg) opevnění a měli zde svoji
pohraniční stanici - hradiště. To pak bylo
někdy ve 2. polovině 13. století od základu
přebudováno a vystavěn zde hrad, který byl i
v nejstarších listinách nazýván „Novým
Domem“ (hradem).1)
Když Jindřich starší (z Plavna) roku 1303
zemřel, opevnili jeho synové hrad na Hradišti
silnou zdí a uvnitř nechali zbudovat několik
vodních nádrží, které později dostaly jméno
„sedm studní“. Držitelé hradu sídlili v Plavně
a správou Nového Domu pověřovali své
úředníky (kastelány, hejtmany), kteří zde pak
vládli jejich jménem. (…) Ve 14. století byly v
Kraslicích otevřeny nové štoly a doly,
přicházelo sem mnoho nových havířů a jiných
pracovníků, kteří se usazovali pod Hradištěm
na ulici zvané Hübelpeintgasse, což v
bavorském nářečí značí louku pod
pahorkem.1)
pokračování příště
Barbora Navrátilová
Literatura
1) Václav Kotěšovec - Kraslická kronika (2006)
2) Václav Kotěšovec - Kraslická čítanka (2013)
3) Václav Kotěšovec- Staré Kraslice v
obrazech (2017)
4) Josef Kabát, Karel Slepička - Nálezová
zpráva (1959)
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Slovo senátora
A co naši lidé?
Čím dál častěji, a nyní i
na billboardech u nás v
kraji,
se
objevují
názory,
že
stát,
potažmo vláda, nedělá
nic pro naše lidi,
nepomáhá našim lidem
a tak podobně. Náš
kraj, z něj pak okres
Sokolov, patří v mnoha
ohledech
mezi
ekonomicky nejméně
výkonné oblasti v rámci
ČR, mezi oblasti s
nejnižšími průměrnými
mzdami. Současné zvyšování cen tak dopadá na
obyvatele našeho regionu o to silněji. Nízké
mzdy v regionu mají své příčiny a jsou
následkem dlouhodobého nepříznivého trendu,
ale o tom někdy příště.
Současná drahota má jeden hlavní společný
důvod. Je jím ruská agrese na Ukrajině. Protože
Ruská federace patří mezi velké dodavatele
ropy a plynu, tato válka a nejistota se na ceně
těchto důležitých strategických komodit odráží.
Samozřejmě jdou výrazně nahoru, což má vliv
na všechno ostatní. Zvýšené ceny pohonných
hmot a elektřiny, která na ceně plynu závisí, se
odráží ve veškerém zboží. Dalším důvodem jsou
také dobíhající inflační vlivy vzniklé covidovou
krizí.
Nicméně na otázku, co naši lidé, je možné
odpovědět tím, že si vydělíme výdaje státního
rozpočtu počtem dní v roce. A vyjde nám, že
naši lidé, občané ČR, dostávají 5,2 mld korun
denně. Na důchody, na platy učitelů a policistů,
na podporu nejpotřebnějším, samoživitelkám, a
tak dále. To je nesrovnatelně více, než je objem
peněz spojených s potřebnou pomocí válečným
uprchlíkům. Prosím, mějme toto na paměti.
Na současnou, pro ČR a náš kraj velmi těžkou
situaci, se lze dívat z více pohledů. Ceny
stoupají, média jsou plná negativních a
skličujících zpráv, mnoha lidem klesá životní
úroveň, je období velké nejistoty. V této situaci
je
mnohem
jednodušší
rozdmýchávat
nespokojenost, vášně, strašit, vyvolávat závist a
negativní emoce. Spoustu věcí, například
nesmyslnou chuť agresora dobývat válkou cizí
území, což má obrovské ekonomické dopady,
však neovlivníme.
Procházíme zkouškou, co všechno jsme schopni
zvládnout. Zatím se držíme velmi dobře. O
nejpotřebnější občany je postaráno. Současnou
situaci můžeme také vnímat jako příležitost.
Příležitost se semknout, vzájemně si pomoci,
zvládnout to, vážit si toho, že nám nad hlavami
nelétají rakety a že se u nás nebojuje. Válka má
u nás tuto podobu a je jenom na nás
samotných, jak tuto situaci zvládneme. Držme
si palce a nenechme se otrávit dalšími pokusy
probouzet to negativní v nás. V nouzi je potřeba
si pomáhat, ne nadávat.
Miroslav Balatka, senátor,
www.miroslavbalatka.cz
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