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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
s ohledem na různé nepřesné informace,
které kolem situace bazénu při SŠ, ZŠ a MŠ
Kraslice kolují ve veřejnosti, považujeme za
nezbytné zveřejnit základní informace, které
má radnice k dispozici.
Ze studie z června roku 2020, kterou město
objednalo, vyplynul závěr, že plavecký bazén
je v havarijním stavu. 21. února 2022
objednalo město projektovou dokumentaci
na celkovou rekonstrukci bazénu. Firma,
která začala projektovat rekonstrukci,
upozornila na neobvyklé jevy, které se
v prostoru bazénu objevují z prostoru stropní
konstrukce.
Na základě výzvy projekční kanceláře
zpracovala společnost RADA BUILDING s.r.o.
základní
prohlídku
a
posouzení
železobetonové konstrukce střešních vazníků
a vlastního střešního pláště včetně stavebně
statického posouzení. Z tohoto posouzení
cituji:
„Zásadní zjištění prohlídkou a diagnostikou
stavebních konstrukcí:
Po prvotní prohlídce jsme provedli
vyhodnocení pořízené fotodokumentace a
jednoznačně usoudili, že vlhkost spolu
s chloridy má zásadní vliv na degradaci
betonu zvláště nad bazénovou částí.
Vlhkost trvale působí i na dřevěnou
konstrukci střechy dodatečně realizované
nad stávající původní střechou ze
železobetonové. konstrukce vazníků a
střešních panelů.
Konstrukce podhledu je významně v kotvení
narušena korozí.
Nad podhledem se zachytily kusy oddělené
betonové konstrukce střešních panelů až do
hmotnosti 0,5 kg. Narušení střešních
betonových panelů je nad bazénovou částí
podle vyjádření diagnostika na kritické
úrovni.
Byla zjištěna významně zvýšená vlhkost
dřevěné konstrukce a narušení struktury
houbou.
O tomto závažném stavu byl informován
starosta města s tím, že je nutné
bezodkladně stav řešit a není možné na
základě již prvotních zjištění schválit provoz
objektu bazénu a zvláště pak v zimním
období hrozí nebezpečí kolapsu vlivem
nahodilých zátěžových faktorů - sněhu.“
Dalším podkladem pro ověření závažnosti
celé situace je expertní posouzení doc. Ing.
Jany Markové, Ph.D., z Kloknerova ústavu
ČVUT
Praha,
Oddělení
spolehlivosti
konstrukcí.
Na základě těchto podkladů je nyní provoz
školního bazénu uzavřen. Nyní posuzujeme
prostřednictvím spolupráce s projektanty a
statiky další postup, o kterém budeme
veřejnost informovat.
Otakar Mika, starosta města

ročník 2022

Pasování na
čtenáře 2022
Během
měsíce
června
proběhlo v Městské knihovně
pasování
prvňáčků
na
čtenáře. Slavnostní akce byla
završením projektu Už jsem
čtenář aneb Knížka pro
prvňáčka. Po dvouleté pauze
byli
všichni
prvňáčci
připraveni stát se pravými
čtenáři. Předvedli rodičům a
hostům, jak umí písmena
přečíst,
napsat,
přečíst
krásně celou větu a také
dlouhý
slib
čtenáře.
Odměnou jim byla knížka
Kláry Smolíkové Dubánek a
tajný vzkaz, dále čtenářský
deníček a desatero o
knihovně. Především ale
děti dostaly poukázku na
roční registraci zdarma, aby
si tak mohly vyzkoušet, jaké
to je být pravým čtenářem.
Děkuji touto cestou za
příjemnou spolupráci se
všemi učitelkami a přeji
dětem za knihovnu krásné
léto a těším se na ně u nás
v knihovně na shledanou.
Marta Maštalířová

Ortopedie v Kraslicích
Oznamujeme, že od září 2022 bude zahájen provoz ortopedické ambulance, která se
nachází v 2. patře Polikliniky Kraslice. Objednávat lze od začátku srpna na telefonním
čísle 606 068 098.
Provádíme diagnostiku, prevenci a konzervativní léčení vrozených nebo získaných vad,
chorob, úrazů a funkčních poruch pohybového aparátu.
V indikovaných případech pro operační léčbu budou pacienti odesílání do okolních
nemocnic dle vlastního výběru a povahy výkonu. Pro pojištěné přeshraniční pracovníky
(pendlery) v Německu lze provést operační řešení na Klinice ortopedie a traumatologie
v blízkém městě Rodewisch (Klinikum Obergöltzsch).
Po zahájení provozu bude brzy k využití nový ultrazvukový přístroj pro vyšetření
pohybového aparátu dětí a dospělých včetně preventivního vyšetření dětských kyčlí v
rámci trojího síta (SONO kyčlí).
Pacienti se k vyšetření na ortopedické ambulanci cíleně objednávají tak, aby byla
zajištěna plynulost provozu a zamezilo se dlouhému čekání pacientů před ordinací.
Ordinační hodiny:
Objednání pacientů jen po telefonické domluvě na tel. čísle: 606 068 098
1. polovina měsíce
2. polovina měsíce
Po
8 - 12 12.30 - 16
St
8 - 12 12.30 - 16
Út
16 - 19
Čt
8 - 12 12.30 - 16
Čt
16 - 19
Kontakt:
MUDr. Radim Bárta, Havlíčkova 1431/43, 35801 Kraslice
Ortopedie.kraslice@email.cz
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MŠ Lipová cesta
Po nějakém čase se opět hlásíme ze
Zámečku a posíláme pozdravy. Nějakou
dobu jsme měli pořádně napilno. Vyráběli
jsme mýdla, tvořili z čokolády, navštívili
jsme divadlo, Základní uměleckou školu
v Kraslicích, hasiče, policisty a další složky
ISZ. Nezapomněli jsme se starat o naši
malou zahrádku plnou bylinek. Pozvali jsme
k nám děti ze Základní školy Dukelská a
společně si užili pohádkový den. Den dětí
jsme oslavili loupežnickou stezkou a
hledáním pokladu. Svou dílnou nás provedl
pan Urban a jeho syn. Ještě se těšíme na
sférické kino, dílničky, povídání o pracujících
robotech a spoustu další legrace. A pak už
hurá na prázdniny.
Za kolektiv MŠ Zámeček, Karolína Holasová
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Léto na Zámečku

Indiánský workshop

Poslední měsíc
před
prázdninami
jsme si moc užili.
Dostali
jsme
včelky
na
pozorování,
prohlédli jsme si
i
žihadlo
a
plástev
s medem. Také
jsme se loučili
s
budoucími
prvňáčky. A teď
už se těšíme na
prázdniny a po nich zase hurá k nám na
Zámeček.
Kolektiv MŠ Zámeček

V MŠ proběhl další z řady workshopů,
tentokrát na téma INDIÁNI. Děti nejprve
shlédly indiánskou pohádku, pak si vyrobily
indiánské čelenky a nakonec musely splnit
několik úkolů připravených na zahradě.
Nechyběl ani totem, u kterého jsme
soutěžení ukončili. Kolektiv MŠ B. Němcové

Mořský den dětí
Den
dětí
jsme
začali
divadelním
představením “Jak létu zpívaly noty“. Potom
se děti přesunuly na zahradu MŠ, kde
musely najít zakopanou mapku, která jim
ukázala cestu k pokladu plného dobrot a
různých maličkostí. Dětem se vedlo moc
dobře a byl to príma den.
Kolektiv MŠ B.Němcové

MŠ B. Němcové
Dopoledne se složkami IZS
V Městských sadech jsme si mohli
prohlédnout vybavení všech záchranných
složek. Děti mluvily do megafonu, pouštěly
Den s TSMK
sirénu, usedly do všech vozidel a připomněli
jsme si pravidla silničního provozu.
Páteční dopoledne jsme s dětmi strávili u
Bylo to moc pěkné. Kolektiv MŠ B.Němcové TSMK. Děti se dozvěděly spoustu informací
o práci u TSMK, mohly
se svézt v zametacím
voze,
nechat
se
vyzvednout na plošině,
nasednout do traktoru
anebo si třeba roztřídit
odpad.
Dostaly
omalovánky a měly
spoustu zážitků!
Děkujeme za tuto akci.
Kolektiv MŠ B.Němcové
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MŠ U Elektrárny
Den dětí
Ani v letošním roce jsme nezapomněli na 1. června Den dětí. Zahájení oslav bylo opravdu slaďoučké a to
v podobě zmrzlinového poháru. A potom jsme se
vrhli do radovánek. Pro děti jsme připravili různé soutěže - hod míčkem do kytičky, zasouvání papíru, shazování pyramidy a skoky v pytlích. Děti byly rozděleny
do tří skupin a každá skupina obešla všechna stanoviště a zasoutěžila si. Po soutěžích jsme se dali všichni
společně do tance a skotačení. Na závěr děti dostaly
omalovánky, diplomy, bublifuky a sladké odměny.
Den se nám krásně vyvedl a již teď se budeme těšit
na další Den dětí v novém školním roce.
Kolektiv MŠ U Elektrárny v Kraslicích – Veselá školka

Napsali jste
Vážení a milí spoluobčané,
určitě jste si stačili všimnout, jak nádherné
jaro nakráčelo na konci března k nám a
všechny travnaté plochy zářily svěží zelení a
srdce všech lidí se mohla potěšit.
Ale ouha! Přijeli údržbáři městské zeleně a
všechnu tu jarní krásu velmi rychle
zlikvidovali, aby nezůstala ani stopa.
Nechápu proč. Pro spalující slunce zůstaly
nepatrné kořínky, které jsou spalovány a
slunce pálí a pálí a ničí všechnu zbylou
zeleň. Ví se v Kraslicích, že se při likvidaci
vzrostlé trávy má ponechat alespoň několik
centimetrů nad zemí, aby nedošlo k
úplnému zničení životaschopnosti zeleně.
Už se před námi rýsuje pustá step. Snad si
nepřejeme pohled z okna na spálenou
zemi.
Přiletěli k nám, jako každý rok, rorýsi a je
jich čím dál méně. Proč asi? Hmyzu ubývá!
Jak mají odchovat mladé? Ještě před
několika lety přelétalo nad Kraslicemi celé
hejno, alespoň 100 kusů, za velikého křiku.
Hejno se scvrklo asi na deset kusů. Mizí

ptáci, mizí motýli, včelu nepotkáme.
Ochránci přírody už jste to „zabalili“? Jak
si má příroda pomoci sama bez přispění
člověka?
Je třeba využít nové technologie. Traktory a
motorové kosy pustoší, pod pálícím
sluncem, všechno živé bez slitování.
Kdo má auto, ujede z vypáleného města.
Vypálený trávník ani nepřijme vláhu, když
zaprší.
To je vše, co mě trápí. Snad není ještě
pozdě zakročit?
S pozdravem Naďa Ševčíková

Reakce na přecházející řádky
Jako městské lesy se staráme o zeleň
v Kraslicích. Co se týká travnatých ploch, tak
jejich rozloha činí necelých 11 hektarů.
Celou tuto plochu se snažíme udržovat
v takovém stavu, aby měli obyvatelé Kraslic
kolem svých domů trávník udržovaný,
nepřerostlý a aby bylo možné jej v plné
míře užívat. Když jsme začali provádět
letošní první seč, tak v Kraslicích panovalo
deštivé počasí a tráva rostla jako o závod,
než jsme posekali polovinu města, tak

druhá polovina se brodila v trávě po kolena.
Pokud bychom na jaře nezačali sekat trávu,
tak by městské trávníky byly vysoké a
současným suchem obdobně seschlé, plné
klíšťat, komárů a psích exkrementů. Jen by
ta tráva byla suchá nastojato. Nikdo
nepředvídal současné extrémní horko ani
sucho. Během pár deštivých dnů se ve
městě tráva opět zazelená a my se opět
budeme snažit ji posekat tak, aby se vám
městská zeleň zamlouvala. Možná to není
vidět, ale zvýšili jsme výšku sekaného
trávníku na 10 cm zejména kvůli vláze, aby
mohla v trávnících zůstávat. V takto teplých
a suchých dnech vypadá bohužel nejedna
zahrada obdobně jako městský trávník.
Bohužel není v našich silách poručit větru
ani dešti a město Kraslice není situováno
tak, abychom zde mohli pěstovat vysoké
bezúdržbové trávníky, které by se sekaly
pouze jednou v roce. To je možné v parcích,
ale ne mezi domy, kde travnaté plochy
užívá velké množství obyvatel a je zapotřebí
je udržet posekané a udržované.
S pozdravem
Ing. Karel Bělohlávek,
jednatel Městské lesy Kraslice spol. s r. o.

Městský úřad informuje

Dne 15.08.2022 oslaví náš
tatínek, dědeček, pradědeček
pan Ludovít Bomba krásné
90. narozeniny.
Přejeme mu ocelové zdraví,
Boží požehnání, mnoho
radosti, lásky a úsměvů.
Děti Eva, Ludvík a Dana, vnoučata David, Martin,
Ondřej, Danka a Terezka a pravnoučata
Danek, Niki a Verunka.

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se budou konat
volby do obecních zastupitelstev.
Občané Kraslic budou volit 17 nových členů
Zastupitelstva města Kraslice.
I v těchto volbách bude zřízeno osm volebních
okrsků s těmito sídly:
1. okrsek—MŠ Kraslice, Boženy Němcové 1685
2. okrsek—ZŠ Kraslice, Opletalova 1121
3. okrsek—budova SŠ v ul. Pod Nádražím 1093
4. okrsek—budova MěÚ nám. 28. října 1438
5. okrsek—SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717
6. okrsek—Dům kultury, nám. T. G. Masaryka
1782
7. okrsek—ZŠ Kraslice, Dukelská 1122 („Plzeňka“)
8. okrsek—MŠ Kraslice, U Elektrárny 1777.
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice Den dětí v Jindřichovicích
Květen v MŠ
Začali jsme dopravní výchovou. Procházeli
jsme
městem, učili
se,
jak
správně
přecházet po
přechodu i na
světelných
křižovatkách.
Známe
dopravní
značky
a
jejich
význam.
Navštívili
jsme
dobrovolné
hasiče
v
Kraslicích a
prohlédli
jsme si hasičskou zbrojnici, auta a vybavení
hasičů. Zhlédli jsme divadelní představení v
kulturním domě a pohádka se nám moc
líbila. Chodíme ven na procházky do lesa a
přírody, pozorujeme hmyz lupou a
zkoumáme rostliny a stromy. Dozvěděli
jsme se hodně o včelách a o mravencích.
Podnikli jsme výpravu do Suché u Nejdku k
panu včelaři Hrachovcovi, kde nás srdečně
přivítali. Ukázali nám úly a jak to v úlech
funguje. Zjistili jsme, jak se vyrábí med a
také jsme ho ochutnali. Na Den matek jsme
s dětmi vyrobili dárečky pro maminky a
malé pohoštění. Sešli jsme se v naší třídě s
maminkami i babičkami, ale i s tatínky. Děti
přednesly básničku pro maminky, pak si
společně vyrobili jarní dekoraci. Na chvíli
jsme zapomněli na všední shon a společně
strávený čas s dětmi a rodiči jsme si užili s
dobrou
kávičkou.
Děkujeme
všem
zúčastněným rodičům za příjemně strávené
odpoledne.
Kolektiv MŠ

Oslavy MDD
Mezinárodní den dětí žáci družiny oslavili
společně nejdříve poslechem historie
tohoto svátku. Následovala společná
diskuze nad právy a potřebami dětí celého
světa. Nanuk a balíček z jídelny všechny
posilnil před celoodpoledním dováděním.
Soutěže jednotlivců, dvojic, společný tanec
a závěrečné vyhodnocení utekly jako voda.
Úsměv na tváři, radost z úspěchu a společně
strávený čas s kamarády splnily všechna
očekávání.
Bc. Martina Némethová

Den dětí
Den dětí na naší škole slavíme
tradičně pohybem. Děti připravily
jednotlivá stanoviště a pak se
celý 1. stupeň vydal na okružní
putování kolem školy, aby plnil
jednotlivé
úkoly.
Nejoblíbenějšími disciplínami byly
skákání v pytlích, shazování
plechovek míčkem a překážková
dráha. Na děti však čekalo
disciplín mnohem více. Všichni si
užili nejen pohybu, ale i krásného
počasí.
Mgr. Iva Sokolová

Ráno nám do školky dorazil dopis. V
dopise bylo přání dětem a zpráva o cestě
za pokladem, který se ukrýval někde na
hřišti. Dopoledne jsme se tedy oblékli a
vyrazili na hřiště. Tam nás čekaly úkoly. Děti
musely projít různé dráhy, skákat v pytli,
házet kroužky, kroužit obručí nebo skákat
panáka. Když děti splnily všechny úkoly,
dostaly hádanku, ve které se nacházely
indicie. Díky hádance děti našly poklad.
Získaly medaile, nanuky, džusy a balíčky s
dobrotami.
N. Müllerová

místě. V jednotlivých disciplínách patřily
naše děti k nejlepším. Anička se podělila o
první místo ve skoku do dálky výkonem 345
cm a byla třetí nejrychlejší v běhu na 50 m.
Lilien hodila kriketovým míčkem 18,73 m a
dosáhla na druhé místo v této disciplíně. Jan
Bíba také velmi dobře skočil a výkonem 362
cm se umístil jako třetí. Mgr. Jana Trnková

Atletický trojboj
26. května 2022, po dlouhých dvou letech,
jelo osm dětí prvního stupně reprezentovat
naši školu v atletickém trojboji na ZŠ do
Březové u Sokolova. Závodníci soutěžili
v běhu na 50 m – jeden pokus, skoku do
dálky, zde měly děti tři pokusy, a v hodu
kriketovým míčkem, opět se třemi pokusy.
Starší kategorie soutěžila i ve štafetě 4 x 50
m.
V kategorii 2. – 3. tříd děti vybojovaly velmi
pěkné druhé místo a dostaly pozvánku do
krajského kola ve Františkových Lázních. Za
mladší děti bojovali Elias Schreibner, Jan
Bíba,
Lilien
Staňková
a
Anna
Winkelhöferová.
Ve starší kategorii soutěžili Denis Pakosta,
Petr Pacík, Tereza Kučerová a Denisa
Stellnerová. Ani tito závodníci se neztratili a
vybojovali v okresním kole velmi pěkné
šesté místo.
31. května 2022 odjely 4 děti naší školy na
krajské kolo v atletickém trojboji do
Františkových Lázní. Mezi osmi dalšími
školami se naše děti vůbec neztratily a
vybojovaly krásné třetí místo. Pochvalu
zaslouží všichni naši sportovci – Jan Bíba,
Elias
Schreibner,
Anna
Marie
Winkelhoferová a Lilien Staňková.
Anička Winkelhoferová získala také třetí
místo v kategorii dívek 2. – 3. tříd a
Jan Bíba byl ve stejné kategorii na 4.

Přípravný ročník ve 2.A
Ve středu 8. 6. měla 2.A milou návštěvu
budoucích prvňáčků z přípravné třídy ze ZŠ
Kraslice, Opletalova. Druháčci pro malé
kamarády připravili prohlídku zookoutku a
vyrobili omalovánky, které si společně
vymalovali. Děti si zároveň prohlédly naši
školu, kterou některé z nich budou brzy
navštěvovat jako opravdičtí školáci.
Mgr. Iva Sokolová

Ringo
Po dvouleté pauze se uskutečnilo
v Sokolově okresní kolo turnaje v ringu.
Zúčastnilo se ho 5 družstev dívek a 6
družstev chlapců. Chlapci ve své skupině
skončili třetí a v následném boji o páté
místo těsně prohráli, proto obsadili šesté
místo. Děvčatům se dařilo více. První zápas
vyhrály, ale v dalších už úspěšné nebyly.
Celkové čtvrté místo v okrese je krásné.
Školu reprezentovali tito chlapci: Denis
Pakosta, Jaroslav Kurš, Vítek Jodas, Petr
Pacík, Radek Stehlík a Matyáš Blanický.
Děvčata: Denisa Stellnerová, Natálie
Vyletová, Barbora Kindratová, Šárka
Šikýřová, Sofie Langhammerová, Lilien
Staňková, Anička Winkelhöferová a Amálie
Vopatová.
Mgr. E. Břízová
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Sportovní zprávy
Streetballové turnaje
Muži TJ Sokol Kraslice
a ženy BSK T. Kraslice
sestavili dohromady
tým, který ve složení
Tomáš Langhammer,
Lukáš Sámek, Martin
Zídek,
Vanessa
Vopičková a Amélie
Vopičková zvítězil ve
streetballovém
plážovém
turnaji
v německém Plauen.
Starší minižákyně U 13
se zúčastnily dvou
streetballových
turnajů. V Sokolově
obsadily 3., 5. a 6. místo, Kačka Nekolová zvítězila
v dovednostní soutěži „americký vyřazovák“. V Kožlanech
obsadily naše týmy 5., 7. a 8. místo.
P. Poledňáková

Napsali jste
Další úspěšná akce Kulturverband—Spolku
Němců a přátel německé kultury
Během každého roku je zorganizována řada akcí, setkání, zájezdů na
území Čech a Německa. Účastníci se seznamují s uměním, kulturou,
historií.
Poslední akcí konanou v červenci letošního roku byla návštěva divadla v
Karlových Varech, kde se konal koncert The Backwads—Beatles revival
(World Beatles Show).
Jednalo se o hudební skupinu ze Slovenska. Tato košická kapela zahájila
svou kariéru již v roce 1995. Pořádala řadu koncertů v Evropě i v USA. V
New Yorku obsadila 2x 1. místo v image, souhře, produkci, autentičnosti.
Členové kapely jsou skvělí muzikanti, používají originální hudební
aparaturu kvalitních značek. Spolupracují s publikem. Lidé se řídili jejich
pokyny. Tleskali do rytmu, zpívali.
Prostor krásného karlovarského divadla byl plný hudby, zpěvu, radosti,
pohody. Na koncertě byli lidé mladí i staří, rozličných národností,
příslušníci různých států. Všichni, bez ohledu na věk a národnost se
bavili, radovali se z milých, známých melodií a dlouhými potlesky
odměňovali hudebníky.
Závěrem děkujeme všem organizátorům zájezdu, zejména paní Jitce
Marešové, za zabezpečení úspěšnosti akce a krásné kulturní zážitky.
Eva Malinová
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dTest informuje
Obtěžuje vás
soused hlasitou
hudbou či dýmem
z grilování? Jak
se můžete bránit?
Příjemné letní večery přímo
vybízí k odpočinku na
zahrádkách, terasách nebo
balkonech. Co ale dělat,
když tyto chvíle pravidelně
kazí bezohlední sousedé
dýmem z grilu nebo bujarou
oslavou až do brzkých
ranních hodin?
Vlastnictví nejen opravňuje, ale i zavazuje.
Pokud máte zahradu, můžete si rozdělat
oheň nebo rozpálit gril a užívat si možností,
které vám slunné letní dny dávají. Na druhé
straně při tom nesmíte omezovat své
sousedy tzv. imisemi, což jsou typicky
zápach, hluk, odpad a podobně. Jisté
omezení imisemi samozřejmě vaši sousedé
strpět musí, nesmí ale jít o omezení, které
je nepřiměřené. Jak se ovšem taková
nepřiměřenost obtěžování určí? „Nejde o
žádné pevné limity, určující jsou místní
poměry,“ vysvětluje ředitelka dTestu
Eduarda Hekšová. Z toho vyplývá, že na
každou situaci existuje trošku jiný metr.
Zpravidla se proto bude benevolentněji
posuzovat grilování v chatařské oblasti,
zatímco o něco přísněji grilování na balkonu
uprostřed sídliště. V případě bytového
domu doporučujeme prostudovat domovní
řád, kde jsou stanovena práva a povinnosti
a mimo jiné zde mohou být upravena
pravidla pro grilování. Jestli váš domovní
řád grilování na balkóně přímo nezakazuje,
je vždy důležité být ohleduplný k sousedům.
Přesto existují oblasti, kde si pouze s
místními poměry nevystačíme. Jedná se
především o hluk, u kterého existuje navíc
zvláštní postih za porušení nočního klidu,
který trvá od 22.00 do 6.00. Pokuta u
notorických potížistů může dosáhnout až 15
000,- Kč. Často zmiňovanou mýlkou je, že
pro pokutování rušitele nočního klidu je
nutné mít záznam, z kterého bude patrná
relativně přesná intenzita zvuku. „To je
nesmysl, úplně postačí i výpovědi
zasahujících policistů,“ uvádí na pravou
míru Hekšová a jedním dechem dodává:
„Zavedení nočního klidu neznamená, že
mezi šestou ranní a desátou večerní může
soused hlučet, jak se mu zachce.” Proto
podle nás nemůže váš soused v devět večer
například zapnout sekačku a jít zušlechťovat
svou zahradu, není-li to v daném místě
běžná praxe (tedy místní poměr). Místním
poměrem může být např. kokrhající kohout,
jehož vítání dne od brzkých ranních hodin
také nemusí být vždy dvakrát příjemné.
Nejen o hlučném sousedovi jsme si povídali
i v našem podcastu Třicítka dTestu:
Sousedské vztahy I.
Nejen letní radovánky
Sousedské spory se ale netočí jen kolem
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letních měsíců a grilování či hlasitých
večírků.
V
naší
poradně
jsou
nejpalčivějším sousedským sporem stromy
vysázené v blízkosti hranic dvou sousedních
pozemků. Nezřídka se totiž stává, že na jaře
květy a na podzim listí padá na sousední
pozemky. Co v takové situaci dělat? Podle
občanského zákoníku soused v zásadě
nesmí vysadit strom v pásmu do 3 metrů od
hranice pozemku. Pokud to přesto udělal,
můžete po něm žádat odstranění takového
stromu. Nevýhodou této úpravy je, že platí
jen pro stromy zasazené po 1. lednu 2014 a
na většinu dnes vzrostlých stromů tedy
logicky nedopadá. I tak ale nezoufejte,
můžete alespoň vyzvat souseda, aby větve a
kořeny přesahující na váš pozemek
odstranil. Pokud to neudělá, můžete to ve
vhodné roční době a vhodným způsobem
provést sami. Při podobných „svévolných“
zásazích mějte na paměti, že obtíže, které
vám strom působí, musí převyšovat zájem
na jeho nedotčeném zachování. Co se týče
ovocných stromů, a především jejich plodů
platí následující - pokud jsou plody stále na
stromě, patří majiteli pozemku, kde strom
roste. V momentě, kdy ovoce spadne ze
stromu, stává se majitelem ten, na čí
pozemek ovoce spadlo a majitel stromu již
na něj nemá právo. Pokud tedy máte v
těsné
blízkosti
vašeho
pozemku
sousedův
strom,
v
okamžiku,
kdy
plody
spadnou na
vaši
zahradu,
patří vám a
můžete
je
sklidit bez
vědomí
souseda.
Nesmíte
však plody
ze stromu
přímo trhat.
A
pokud
vám
na
pozemek
padají
nekonečné
kupy listí a
podstatně
vás omezují
v
jeho
využívání?
Nejde-li to
jinak,
umožněte
sousedovi
přístup na
pozemek, on
by měl listí
odstranit. I o
tom
jsme
mluvili
v
našem
podcastu
Třicítka
dTestu:
Sousedské

vztahy II.
Preferujte dohodu
Nejlepší spor není ten, který vyhrajete.
Nejlepší je spor, který ani nevznikne.
Budete-li si chtít na balkonu rozdělat gril,
není nic jednoduššího, než souseda dojít
dopředu upozornit a předejít tomu, že mu
nepříjemný zápach vnikne do bytu nebo ho
nasaje na balkoně sušící se prádlo. A stejně
je tomu i se všemi ostatními imisemi. Pokud
se nedohodnete, nezbude vám než se
obrátit na úřady. K soudu s tzv. zdržovací
žalobou zamiřte, když vás soused imisemi
obtěžuje nad míru místních poměrů.
Nebojte se nákladů na soudní spor,
zpravidla musí být úspěšné straně
proplaceny poraženým. Policii má smysl
volat zejména ve chvíli, kdy soused ruší
noční klid nebo jinak porušuje veřejné
právo. S padajícím listím vám však policisté
nepomůžou. A konečně se můžete obrátit i
na Krajskou hygienickou stanici, která
kontroluje a postihuje porušování např.
zvukových limitů podle zákona o ochraně
veřejného zdraví. Pamatujte ale, že lidské
nebo zvířecí projevy se samy o sobě za hluk
podle tohoto zákona nepovažují a hygiena
vám s nimi nepomůže.
Jaroslav Švehla, dTest o. p. s.
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ZŠ Kraslice, Opletalova
Červen v ZŠ Opletalova
Poslední měsíc školního roku byl v mnoha
směrech odměnou pro žáky i učitele. První
den tohoto měsíce patřil samozřejmě
dětem. Pedagogové připravili v těsném
okolí školy, navzdory blízkému staveništi,
několik
zajímavých
disciplín,
jejichž
splněním
získali
žáci
platidlo
do
odměnového obchůdku. Výběr byl veliký.
Po týdnu 10. 6. nás čekala akce v Rotavě
v podobě projektového dne spojeného se
školním pobytovým výletem. V rámci
projektu ZŠ Rotava, v němž jsme ověřovací
školou,
jsme
mohli
navštívit
zrekonstruované
prostory
žákovské
kuchyně a počítačové učebny. Obě
místnosti jsme naplno využili před svým
pobytem na Sluníčku. Umožněn nám byl i
oběd ve školní jídelně. TZ Sluníčko slaví
v letošním roce 50 let a my jsme mu
„popřáli“ tím nej způsobem – spokojenými
dětmi při lesních hrách. V dalším týdnu se

uskutečnil 15. 6. Den s Policií ČR
v městských
sadech
zároveň
s ukázkami činností a zájezd dne 17.
6. na akci KK – Kraj dokořán. Akce
v prostorách areálu krajského úřadu
byly zcela zdarma včetně autobusu. I
tento výlet se vydařil ku spokojenosti
zúčastněných. Předposlední akcí byl
22. 6. Den s hasiči včetně prohlídky
hasičské zbrojnice profesionální
jednotky. Proud vody v závěru akce
osvěžil na cestu zpět do školy malé i
velké. Poslední akcí mimo vlastní
slavnostní ukončení školního roku
byla zahradní party – piknik, který
připravili učitelé pro své žáky.
Napečené i zakoupené dobroty
konzumované na školní zahradě
potěšily všechny. Proč si před
prázdninami trochu nezahřešit, když
s plnou pusou se špatně zlobí. Pestrý
červen umožnil žákům několik
netradičních aktivit a učitelům trochu
klidu mimo školu po náročném roce,
kdy
se
konala
rekonstrukce

elektroinstalace za plného
Rozloučení s předškoláky
provozu. Za to patří dík nejen
učitelům, ale i dětem a žákům, Na každém konci je hezké, že něco nového
že zvládli výuku v bojových podmínkách. začíná. Ve středu 29. června skončil příběh
předškoláků na naší škole, kteří od září
Mgr. Martina Bečková
usednou do školních lavic jako prvňáci.
Karlovy Vary – „Kraj
Tento příběh byl plný her, úsměvů, zážitků,
radosti, někdy i malého hašteření, učení a
dokořán“
poznávání. Každý z nich hrál v tomto
Žáci Základní školy Opletalova kraslice se příběhu roli prima kamaráda. Poslední den
v přípravné třídě prožily děti po boku svých
rodičů, prarodičů, sourozenců a kamarádů
z jiných tříd při slavnostním ukončení
školního roku a pasování na školáky. Děti
měly připravené vystoupení z pásma
básniček a písniček. Úsměvy na tváři
rodičům vykouzlil tanec „Holky z naší
školky“ a slzy do očí jim vehnalo
slavnostního pasování a slib budoucího
školáka. Na konci nechyběl slavnostní
přípitek a poslední zazvonění ze zvonečků,
které si děti vyrobily v keramické dílně.
Naše slavnostní dopoledne jsme s rodiči
zakončili na společném obědě. Byly to
chvíle plné emocí nejen pro děti a rodiče,
zúčastnili akce pořádané Krajským úřadem ale i pro nás učitelky…. Prostě toto loučení
v Karlových varech dne 17. 6. 2022. Akce pro nás zůstane nezapomenutelné!
byla určena pro všechny školy i občany
našeho kraje. Tématem dne bylo heslo Přejeme našim předškolákům, ať jsou jejich
„Tvoříme kraj spolu“. V dopoledních školní roky zábavnou hrou plnou úspěchů a
hodinách se prezentovaly především střední zážitků s prima kamarády.
krajské školy, probíhala nabídka studijních Velké poděkování za vše patří také rodičům,
oborů. Na zahradě probíhal program pro kterým přejeme hodně trpělivosti a radosti
mladší žáky. Uvítal nás dětský kabaret z dětí.
s interaktivními prvky a zapojením dětí do
Pavlína Nikaschová a Klára Endrštová
děje, který byl propojen veselými
písničkami. Dále si žáci užili spoustu
herních prvků ve třech areálech
krajského úřadu, skákací hrady,
závodní dráha, stanoviště společnosti
EKO-KOM, kde žáci plnili soutěže
s ekologickými tématy. Vždy dostali
malou pozornost za splnění zadaných
úkolů. V areálu byly také stánky
s
občerstvením
a
regionálními
dobrotami. Děkujeme také za zajištění
dopravy zdarma do Karlových Varů a
zpět. Akce byla velmi vydařená a všem
se líbila.
Mgr. Jana Klvačová
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Napsali jste
Kraslický hrad a jeho
historie
pokračování z minulého čísla
V české historii se kraslický hrad několikrát
objevuje. Roku 1412 byl jako sídlo
loupeživých rytířů dobyt a vypálen
královským vojskem a chebskými žoldnéři,
1452 hrad vypálil sám Jindřich z Plavna,
když viděl, že se neudrží jako odbojník proti
králi Jiřímu z Poděbrad. 1575 byl již pustý a
1787 byly poslední zbytky rozvezeny jako
materiál pro stavbu domů ve městě.3)
Současnost (2006): Severně nad městem se
vypíná vrch Hradiště, na jehož samém
vrcholu (kóta 715,8) tvrziště, chráněná
archeologická památka. Je oválného
půdorysu o rozměrech 14krát 7 metrů. Jižně
pod ním se nacházejí zbytky zdiva o výšce
jednoho metru. Zdivo představuje kruhovou
baštu o vnitřním průměru 190 cm a síle
zdiva 125 cm. Na baštu navazuje 4 metry
dlouhá zeď. Sběrem na JZ svahu tvrziště
byla získána keramika 14. - 15. století. Na
skalnatém hřebenu je dosud dobře patrný
příkop, který odděluje nevysokou okrouhlou
kupu o průměru kolem 12 m. zde
pravděpodobně stávala dřevěná hradní
budova.
Na východní straně skalnatého bloku je
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vytesána asi tři metry hluboká sluj s
obdélníkovým otvorem. Něco jižněji je do
skály vytesána další sluj, větší, s
obrubovými oblouky. Ta však pochází
patrně až z 19. století, kdy zde městský
okrašlovací spolek v roce 1887 zřizoval park
a „vyhlídková“ místa.1)

Severozápadně od města na vrcholu
„Hausberku“, kota 712, nachází se kupa,
připomínající svým tvarem tvrziště. Tato
kupa jest oddělena od východní části
skalnatého hřbetu příkopem. Zbytky zdiva
na této kupě, která má spodní průměr asi

Městské kulturní centrum
Pohádkové léto
I letošní prázdniny jsme na zahradě Domu
kultury zahájili tradičně, a to Pohádkovým
létem pro děti. Pan Pohoda a jeho
kamarádka Sonička z Divadla Z Bedny Karlovy
Vary si pro děti přichystali týden plný
pohádek a zábavy. Vidět jsme mohli
například pohádku O Otesánkovi, O
Zlatovlásce či O pejskovi a sluníčku.
Děkujeme za účast a na další pohodové
pohádky se budeme těšit zase příští rok.
Claudie Růtová

Countryáda

V pátek 11. června se na
zahradě Domu kultury konal
další ročník Countryády, festivalu country a
folkových kapel. Pro návštěvníky byl
přichystán bohatý program do večerních
hodin, který zahájila kapela Wohluchlo.
Následovala kapela Jožin Band, která hraje
písně Ivana Mládka a jeho slavného Banjo
Bandu. Návštěvníci si mohli nadále
poslechnout i kapely Frýda Company, Staré
Pušky a Fšehochuť. Atmosféra celého dne
byla skutečně pohodová, stejně jako počasí a
muzika. Jako každý rok nechyběl ani stánek s
občerstvením. Děkujeme za hojnou účast a
těšíme se na další ročník Countryády.

12 m, nejsou patrny. Jižně od příkopu se
nacházejí zbytky zdiva, na sucho kladeného,
uchované do výše 1 m. toto zdivo
představuje v půdorysu kruhovou baštu o
vnitřní světlosti asi 2 m a síle zdiva 1 m. na
tuto kruhovou baštu navazuje asi 4 – 5 m
dlouhá a 1 m široká zeď, rovněž na sucho
kladená. Tato zeď probíhá směrem
východním.
(Pozn.: Sedláček klade v tato místa hrádek,
zaniklý v XVI. stol. a založený v nepaměti.)4)
Kdo dnes zavítá na vrchol Hradiště, najde po
hradu jen nepatrné zbytky.3)
Závěr
Doufám, že se čtenář v předcházejících pár
větách dozvěděl něco o hradu Hausberg a
městě Kraslice a nezklamala jsem ho.
Historie mého města je velmi zajímavá a
barvitá a čítá nespočet takovýchto skulinek.
Ale o těch někdy příště.
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)
Barbora Navrátilová

Princezna ze mlejna
9. června mohly děti z MŠ a prvního stupně
ZŠ zhlédnout divadelní verzi oblíbené
pohádky Zdeňka Trošky s názvem Princezna
ze mlejna. V Domě kultury tak ožily známé
postavy, a to sympatický mlynářský pomocník
Jindřich, krásná dcera pana hospodáře Eliška,
popletený „malý, ale šikovný“ čert,
čarodějnice, vodník i zlotřilý kníže. Děti si
poslechly známé písničky včetně titulní písně
Vím jedno návrší. V neposlední řadě se
poučily, že lásku nejde koupit ani
nejkrásnějšími dary světa.
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Policie ČR informuje
Doporučení a rady pro
pobyt v lese
Český národ má každoročně během léta
a podzimu velmi oblíbenou činnost,
kterou je sběr hub, borůvek a dalších
lesních plodů. Každoročně je odneseno
z lesa několik desítek tisíc tun těchto
chutných plodin. Během tohoto období
evidují policisté každý rok zvýšený počet
případů hledaných osob, které v lese
zabloudily. Po bloudících pak často
musejí pátrat policisté. Pátrací policejní
akce jsou zpravidla v těchto případech
složité a náročné. Většinou se totiž jedná
o rozsáhlé plochy, které se musí
propátrat a velmi často jde o nepřehledný terén. V některých případech je tak
nezbytné povolat i vrtulník s termovizí.
Policisté proto doporučují:

 Než se vydáte na výlet nebo do lesa na houby, zvažte své síly, zda jste schopni
absolvovat i zpáteční cestu z lesa.

 Dejte vždy vědět blízkým osobám, kam jdete a kdy se vrátíte.
 Vezměte s sebou mobilní telefon, který je funkční a plně nabitý.
 Pokud se chystáte na delší dobu do přírody, vezměte s sebou malou svačinu
(jídlo a pití).

 Nezapomeňte na vhodné oblečení a obuv, do sucha, mokra i do zimy.
 Nevydávejte se do neznámého a neschůdného terénu.
 Všímejte si větších objektů a cesty, kudy jdete (usnadní to orientaci, kdybyste
zabloudili).

 Pokud to jde, nevydávejte se na výlet nebo na houby sami.
 Pokud jdete na výlet do lesa ve větším počtu osob, mějte se vždy v dohledu.
 Raději se držte turistických cest se značením.
Pokud máte pocit, že jste zabloudili:







Vraťte se na místo, které je Vám povědomé, nebo ho můžete dobře popsat.
Zachovejte chladnou hlavu, nezmatkujte.
Snažte se udržet jeden směr trasy.
Použijte mobilní telefon, můžete zavolat rodině, ale i využít tísňových linek.
Popište, kde jste, z místa pak už neodcházejte a vyčkejte pomoc.

Pokud na výlet do lesa pojedete vozidlem, které necháte zaparkované na
povoleném odlehlém místě, měli byste si pamatovat, že auto není trezor. Takto
zaparkovaný automobil se totiž může snadno stát terčem zloděje. Před opuštěním
vozidla tak nezapomeňte zkontrolovat, zda je vozidlo řádně uzamčeno a má
uzavřena všechna okna. V automobilu nikdy nenechávejte viditelně odložené cenné
věci, zejména peněženky, jakákoliv zavazadla, mobilní telefony, fotoaparáty,
notebooky, autorádia, navigace, doklady aj. I zdánlivě bezcenná věc může
pachatele přilákat a škoda pak majiteli vznikne poškozením vozidla. Pokud pachatel
uvidí v autě např. peněženku položenou na sedadle, přístrojové desce nebo jinde,
během okamžiku do vozidla vnikne a odcizí ji. Nepomůže ani, když peněženku
majitel ve vozidle uschová, pachatelé mají velmi dobrou znalost o místech, kam lze
cenné věci uložit a ta také při vloupání do automobilu prohledají.
Nezapomeňte se v lese chovat slušně. Nebuďte hluční a neodhazujte žádné
odpadky.
kpt. Bc. Zuzana Týřová
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Slovo senátora
Pozvánka k návštěvě
Valdštejnské zahrady a
Senátu
Nastalo léto, čas dovolených a výletů. Jestli při
svých cestách zavítáte do Prahy a budete se
procházet po Malé Straně, určitě se zajděte
podívat do Valdštejnské zahrady, která je
součástí Valdštejnského paláce, sídla Senátu
Parlamentu ČR. Zahrada i historické prostory
paláce rozhodně stojí za to.
Ranně barokní Valdštejnská zahrada ze 17.
století je na jaře a v létě skutečně moc krásná.
Svojí rozlohou více než 14 tisíc metrů
čtverečních je navíc druhou největší zahradou v
centru Prahy, větší jsou už jen zahrady
Pražského hradu.
V zahradě najdete mnoho objektů a zákoutí,
které stojí za pozornost. Hlavní dominantou
Valdštejnské zahrady je sala terrena. Tato
monumentální otevřená stavba neměla v době
svého vzniku v palácových zahradách obdoby.
Původně sloužila hlavně k pozorování
Valdštejnské zahrady a byla vnímána spíše jako
prostor, kterým pokračují obytné místnosti
paláce, než jako zahradní prvek. Umělou
jeskyni, v níž nechybí ani oválná kamenná nádrž
na vodu, využívali obyvatelé paláce v horkých
dnech jako chladný úkryt. Vstup do jeskyně je
na severní straně saly terreny, na jižní straně
vedou dveře do retirády, tedy odpočinkového
pokoje.
Valdštejnská zahrada je architektonicky a
umělecky hodnotným prostorem, jehož
jedinečnou atmosféru dotváří zdejší bohatá a
rozmanitá flóra a fauna. K největší chloubě patří
kromě výrů a exotických ptáků ve voliérách pávi
korunkatí a bílí, kteří chodí volně po zahradě.
Chovají se zde od roku 2000 a takřka každé jaro
vyvádějí mladé. Taky tady jsou kapitální kapři.
Valdštejnskou zahradu můžete navštívit každý
den až do října. Ve všední dny je otevřena od 7
do 19 hodin, o víkendech a státních svátcích od
9 do 19 hodin. Důležité je také zmínit, že vstup
do zahrady je zdarma. A pokud budete chtít,
můžete si naplánovat i návštěvu Valdštejnského
paláce. Individuální prohlídky ve vybraných
prostorách se zde konají pravidelně každou
sobotu od 9 do 16 hodin, přičemž poslední
vstup je v 15:30. Vstup je zdarma a rezervace
není nutná.
Přeji vám krásné léto a mnoho času stráveného
s vašimi blízkými. Miroslav Balatka, senátor,
www.miroslavbalatka.cz
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Sportovní zprávy
SK Kraslice—fotbal
V sobotu 25.6.2022 se na našem hřišti
uskutečnil VI. ročník turnaje v malé
kopané - Memoriál Miroslava Pokorného
2022. Za krásného fotbalového počasí se
utkalo ve dvou skupinách a následném
vyřazovacím pavouku 10 celků z různých koutů našeho kraje.
Vítězství nakonec pro sebe urval celek The Masters před
týmem MüllerMix. Třetí příčku pak obsadila formace Nahoru
Dolu. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k hladkému
průběhu turnaje. Věřím, že si turnaj všichni moc užili a příští
rok se opět s většinou shledáme.
T. Procházka

Celostátní festival barevného
minivolejbalu

Altenburg 0 : 2. Celkově lze konstatovat, že kraslický tým podal
velmi dobrý výkon, avšak v závěru již nestačil fyzicky. V kategorii
U14 kde naší nejstarší hráčce bylo teprve 12 let je umístění určitě
Jarní část soutěží barevného minivolejbalu byla zakončena úspěchem.
republikovým kolem hraným v Karlových Varech. Z kraslického Na snímku zleva: trenérka M. Dudašiu, A. Dubšová, E. Dubšová, T.
klubu se do tohoto kola kvalifikovala dvě družstva žlutého a dvě Vávrová, E. Dudašiu a E. Bialončíková.
oranžového minivolejbalu.
Lubomír Zach – vedoucí trenér
Ti nejmenší ve žlutém minivolejbalu (A. Kubincová, L.
Trohemčuková, M. Černá a N. Váchová) změřili své síly s družstvy
Žatce, Prahy a Mělníka. Výsledky nebyly důležité. Děti měly
možnost setkat se a pořídit si fota s reprezentanty a
reprezentantkami České republiky, kteří mezi děti zavítali před
utkáními Evropské volejbalové ligy.
Nepříjemností bylo, že neodjela družstva oranžového minivolejbalu
z důvodu střevních obtíží.

V Saském poháru na medaile nedosáhli
První prázdninové dny se zúčastnilo družstvo dívek VSK Tatran
Kraslice ve složení: E. Dudašiu, E. Bialončíková, T. Vávrová a sestry
Dubšovy spolu s trenérkou M. Dudašiu finále Saského poháru.
Pohár se hrál ve sportovní hale Oelsnitz za účasti osmi družstev.
Kraslické dívky v základní skupině porazily ESV Lok Adorf 2 : 0 a FSV
Reichenbach též 2 : 0. Následně podlehly vítězi poháru VSV
Fortuna Göltzschtal I 0 : 2. V utkání o třetí místo podlehly VC
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