ZPRAVODAJ
ZÁŘÍ

Slovo na úvod
POSLEDNÍ SLOVO
Vážení
spoluobčané,
končí volební
období
a
považuji za
potřebné
udělat
inventuru
práce, která
byla
vykonána od
17.
ledna
tohoto roku,
kdy
odpovědnost
za
vedení
města po odvolání bývalého vedení byla na
8 měsíců do komunálních voleb
zastupitelstvem
svěřena
těmto
zastupitelům: starosta Otakar Mika,
místostarosta Zdeněk Bíba, členové rady:
Ing. Jiřina Junková, Ing. Jaroslav Souhrada,
František Stůj.
První věc, kterou nové vedení města
muselo udělat vzhledem k neustálému
nárůstu úrokových sazeb u úvěru, který má
město u Komerční banky, byla úprava
úvěrových podmínek. Sjednaný úrok z roku
2017, který tehdy nečinil celkem ani jedno
procento a tří měsíční Pribor byl 0,76 %,
začal dramaticky růst po každém zasedání
České národní banky. Nyní je jeho hodnota
ve výši 7,16 %.
Sjednali jsme prodloužení zahájení splácení
úvěru od 31. 3. 2025 do 31.12.2040 a
zastavili veškeré čerpání tohoto úvěru
s tím, že přijaté dotace půjdou na jeho další
snížení, kdy čerpání úvěru je nyní ve výši 37
milionů a do konce roku bude po přijetí
očekávané dotace sníženo na výši 32
milionů. Další možnost čerpání úvěru bude
už na novém zastupitelstvu a k dispozici je
59 milionů, které je možné využít do 31. 12.
2024.
Při současném úrokovém zatížení, které by
v případě zahájení splátky jistiny od
původního termínu 31. 3. 2023 znamenal
roční splátku 6 milionů 250 tisíc korun,
proto jsme se i s ohledem na obrovský
nárůst cen energií obávali o udržení
provozního režimu města.
V rezervním fondu předáváme 46 milionů
korun.
Dne 20. ledna bylo na Krajském úřadě
zahájeno jednání ve věci odkoupení
bývalého internátu pro sociální potřeby
města, kde jsme měli také obavy, že pokud
bychom nejednali, tak hrozil přechod této
nemovitosti do rukou „podnikatelů“, kteří
nabízejí ubytování pro nepřizpůsobivé

města
Kraslic

ročník 2022
občany.
Odkoupení internátu bylo po vyjasnění
všech právních a dalších souvislostí
dovedeno do zdárného konce, smlouva o
odkoupení byla zastupitelstvem schválena a
už je i podepsána. Realizace rekonstrukce
internátu pro sociální služby bude od
nového zastupitelstva vyžadovat značné
úsilí a podporu veřejnosti.
Rekonstrukci školního bazénu jsme na
rozdíl od minulosti zařadili mezi
nejdůležitější akce města s ohledem na
nezbytnost školní výuky plavání a také na
využívání bazénu seniory. Byla okamžitě
zadaná projektová dokumentace na
generální rekonstrukci vlastního bazénu a
zázemí. Při zpracování tohoto projektu se
objevily závady ve střešní konstrukci
bazénu. Podrobný průzkum potvrdil
havarijní stav železobetonových nosníků
střechy a na základě stanoviska Kloknerova
ústavu došlo k uzavření bazénu pro
veřejnost. Sousedící tělocvična není
uzavřena pod podmínkou, že bude
v zimním období odklízen sníh na ploše celé
střechy a rekonstrukce střechy bude
provedena v roce 2023.
Další naléhavou věcí, kterou se vedení
města, městská rada a zastupitelé zabývají,
je havárie utržené komunikace Na stráni,
kde byla zadaná projektová dokumentace,
která se už blíží do finále, a předběžný
odhad nákladů se očekává ve výši cca 15
milionů korun. Realizace se předpokládá
v roce 2023.
Domy na náměstí byly posuzovány ze dvou
možností, které máme k dispozici, a budou
určitě tématem příštího vedení města.
Na dům č.p. 2, to je bývalá radnice a také
tam sídlily Lesy ČR, byl vypracován odborný
odhad nákladů na rekonstrukci, kdy bylo
uvažováno o využití pro potřeby městského
archivu, odboru dopravy a městského
muzea. Odborný odhad nákladů činil 40
milionů korun.
Na dům č.p. 1 - bývalé ředitelství Krajky, a
č.p. 199 - bývalá Osvěta, byla zpracována
soukromým subjektem studie rekonstrukce
využití pro bytovou výstavbu, kde by mohlo
vzniknout celkem 39 bytů a část
nebytových prostor.
Odhadovaný náklad činil cca 100 milionů
bytů při spoluúčasti města ve výši 30
milionů korun.
Odborný návrh na demolici je v současnosti
zpracováván.
Dokončena byla rozpracovaná investice do
parkoviště v Družstevní ulici.
Také rozsáhlé úpravy a vznik parkoviště na
Severu je přivedena ke kolaudaci a rozšíření
této investice tak, aby vznikla ucelená část,
bude do konce roku dokončena. Na tomto
místě musím zdůraznit, že se potvrdila
nezbytnost uvolněné funkce místostarosty
města. Kraslice nemohou mít místostarostu
pouze jako vedlejší úvazek, jako „fušku“ po

práci. Sám jsem si to v minulosti vyzkoušel
a bylo to špatné řešení.
Co se nepodařilo, bylo to, že přes snahu a
tlak na vedení Kraje nebylo dosaženo
významného pokroku v kvalitě komunikací,
které vlastní Karlovarský kraj.
Pro Karlovarský kraj je podle vyjádření
všech politiků důležitá dálnice do Prahy,
jako předpoklad ekonomického, sociálního
a kulturního rozvoje kraje, zejména poté,
kdy dojde k útlumu těžby hnědého uhlí.
Ze stejných důvodů je pro Kraslice a města
a obce v okolí důležitá kvalitní komunikace
přes Oloví do Sokolova a přes Luby do
Chebu. Stále se opakují opravy výtluků
postřikem asfaltu a zasypání drobným
štěrkem. Kolem komunikace do Sokolova
přes
Oloví
je
mnoho
suchých,
nebezpečných stromů, bezprostředně u
řeky Svatavy chybí v nebezpečném úseku
svodidla a i přes upozornění se nic neděje.
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
pro oblast silničního hospodářství Ing. Jan
Bureš vykonává ještě funkci starosty
velkého města Ostrova, další funkcí, kterou
zastává a která si vyžaduje také určitě
mnoho času, je funkce poslance
Parlamentu České republiky. Nemůžeme se
potom divit, že stav komunikací je takový,
jaký je.
Pro
zázemí
fotbalového
klubu
zpracováváme žádost o dotaci u Národní
sportovní agentury, kterou projedná
zastupitelstvo na svém zasedání 14. 9. 2022
(pozor, je to středa), máme již po soutěži
vybranou firmu, se kterou je uzavřena
smlouva o dílo. Zastupitelé souhlasili se
změnou termínu jednání zastupitelstva tak,
abychom mohli okamžitě po otevření
příjmu žádostí naši žádost odeslat.
Náklady na nové zázemí pro fotbal a pro
pořádání různých sportovních akcí budou
32 milionů korun, a pokud získáme 50%
dotaci, tak by to přišlo město na 16 milionů.
Kabiny jsou už shnilé a 50 let staré, je
nejvyšší čas nové investice.
V souvislosti s obrovským nárůstem cen
plynu a elektrické energie jsme nechali
vypracovat společností Enviros posouzení
našich možností v oblasti úspor energií.
Realizaci možných opatření se určitě bude
nově zvolené zastupitelstvo muset věnovat
a z posouzení společnosti Enviros se
ukázalo, že rezervy jsou značné.
Naším prvním krokem, který představuje
výraznou možnost úspory plynu, byla
aktualizace projektu rekonstrukce plynové
kotelny ve Střední, základní a mateřské
škole v Havlíčkově ulici z roku 2014. Do
posledního zastupitelstva předkládáme
návrh na zařazení rekonstrukce této
kotelny, kterou považujeme za nezbytnou,
a důvody, které vedly k odkladu její
realizace, jsou nepochopitelné i bez ohledu
na současnou cenu energií.
pokračování na str. 2
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dokončení ze str. 1
Pokusil jsem se vyjmenovat hlavní věci,
kterým jsme se během té poměrně krátké
doby věnovali. Nemá smysl vyjmenovávat
celou řadu dalších akcí a prací, které jsou
běžnou povinností vedení města.
Dovolte mi, abych na závěr poděkoval všem
zaměstnancům úřadu za jejich práci,
členům Městské rady, všem členům
zastupitelstva, zejména těm, kteří nás svojí
kritikou vedli k větší pozornosti k
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předkládaným návrhům (Mgr. Pavlína
Poledňáková). Zvláštní poděkování mám
pro svého kolegu místostarostu pana
Zdeňka Bíbu, pana tajemníka Bc. Viktora
Semráda, pana Petra Antala, Mgr. Romanu
Neckářovou, paní Jitku Odehnalovou a paní
Danu Hollou.
Tři volební období jsme s Otevřenou radnicí
pracovali pro město, někdy v opozici, jindy
ve funkci. Otevřená radnice své působení
v Kraslicích končí.
Někteří členové se budou ucházet o důvěru
voličů v jiných formacích a někteří, včetně
mne, už prostě skončí.

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

vědomostních soutěží. Žáci devátých tříd
převzali své poslední vysvědčení ze
základní školy za přítomnosti ředitele
školy Mgr. Zdeňka Pečenky a starosty
Poslední zvonění
Kraslic pana Otakara Miky, ředitel školy
Dne 29. června jsme ve spolupráci se ocenil vyznamenané žáky i ty, kdo úspěšně
Sborem pro občanské záležitosti
Městského
úřadu
Kraslice
uspořádali Poslední zvonění na
nádvoří školy. Počasí nás trochu
postrašilo, ale nakonec se
umoudřilo a my se tak před
bohatou
diváckou
kulisou
složenou zejména z řad rodičů,
sourozenců
a
prarodičů
rozloučili s žáky, kteří nám 9 let
dělali radost, řada z nich byla
totiž úspěšnými reprezentanty
školy
ve
sportovních
i
vědomostních soutěžích, jen
v letošním roce postoupilo 5
deváťáků až do národních finále

Děkuji všem za důvěru, kterou jsem
v minulosti dostal od občanů, a shovívavé
hodnocení mé činnosti. Všechno se
nepovedlo a něco možná trochu.
Všem, kteří kandidují do nového volebního
období, přeji úspěch ve volbách. Nebude to
snadné a bude to vyžadovat plné nasazení.
Vás, milí spoluobčané, žádám o podporu
těch, kteří převezmou odpovědnost za
město, budou ji potřebovat.
Přátelsky s přáním všeho dobrého a hlavně
zdraví
Otakar Mika, starosta města
reprezentovali školu v rozličných soutěžích.
V závěru slavnosti byli „ostužkováni“ naši
předškoláci, kteří tak převzali od deváťáků
pomyslnou školní štafetu.
Mgr. P. Poledňáková
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poplatku,
C) osoby celoročně žijící mimo obec
nebo ČR jsou také osvobozeny
(povinnost dokládat každý rok aktuální
potvrzení)
BLÍŽÍCÍ SE SPLATNOST
Bližší informace k místnímu poplatku
MÍSTNÍCH POPLATKŮ ZA
za odpad Vám
zodpoví paní
Jitka
Zapletalová,
tel.
352
370
414,
ODPADY A PSY
email: zapletalova@meu.kraslice.cz. - 3.
Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se poschodí, dveře č. 306 - hlavní pokladna.
datum splatnosti místních poplatků za
odvoz odpadů a psy, které u obou
Sazba poplatku za psa je 500 Kč za rok a u
poplatků končí dne 30. 9. 2022.
Sazba místního poplatku za odpad je 690 poplatníků starších 65 let 200 Kč za rok.
Kč za rok. Poplatek hradí každý trvale
hlášený poplatník v obci, dále se hradí za Bližší informace k místnímu poplatku za psa
každou nemovitost, kterou v obci vlastní. Vám zodpoví paní Bc. Lucie Smolíková,
email:
Vlastník nemovitosti v obci, který je trvale tel. 352 370 443,
smolikova@meu.kraslice.cz.
3.
poschodí,
hlášený mimo obec – bez ohledu na to, jak
nemovitost využívá a jaké množství odpadu dveře č. 307.
ZPŮSOBY ÚHRADY POPLATKŮ:
vyprodukuje.
Bezhotovostním převodem
Sleva a osvobození:
A) studenti,
kteří
jsou
ubytování Platbu lze provést na číslo účtu města: 19s uvedením variabilního
v souvislosti se studiem mimo obec – 927391/0100
symbolu, který přidělil nebo přidělí správce
75% poplatku,
B) osoby starší 80 let jsou osvobozeni od poplatku a specifického symbolu, kterým je

Městský úřad informuje

REVOLUTION TRAIN v Kraslicích revoluční primární protidrogová
prevence
Šest stříbrných obrněných vagónů
= 4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich příběh,
jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je se
závislosti zbavit.

Vlak zastaví ve vlakové stanici Kraslice
dne 26. září 2022.
Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je
prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na
návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním
volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými
drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě
závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu,
emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže
program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad
nebezpečím legálních i nelegálních drog.
Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky
(od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let).
Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se
objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si
závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec
může být pozdě.
Dopolední program je rezervován pro základní školy
města Kraslice. Odpoledne je otevřeno pro širokou
veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. Program začíná
každých 20 minut.
Vstup do protidrogového vlaku bude díky městu
Kraslice po celou dobu zdarma.
Vlak byl již ve více než 200 městech Česka, Slovenska a
Německa a projekt navštívilo přes 200 tisíc lidí.
REVOLUTION TRAIN dlouhodobě podporuje Národní
protidrogová centrála. Podporu a záštity projektu udělili
Policejní prezident PČR, Ministerstvo vnitra a ministr
zdravotnictví ČR. Velkou podporou jsou pozitivní reakce
dětí a pedagogů, kteří se programu zúčastnili.
Odkaz na trailer:
https://www.youtube.com/watch?
v=n_a5N6Qxo8U&t=23s
www.revolutiontrain.cz

rodné číslo poplatníka.
V hotovosti
Úhradu poplatků lze provést v hlavní
pokladně Městského úřadu Kraslice,
ve 3. poschodí,
dveře
č. 306,
a to
v následujících pokladních hodinách:
Pokladní hodiny Městského úřadu Kraslice
Pondělí

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Úterý

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Středa

8:00 – 11:15 a 12:15 – 16:30

Čtvrtek

8:00 – 11:15 a 12:15 – 14:30

Pátek

8:00 - 11:15 a 12:15 – 13:30

Na pokladně Městského úřadu Kraslice lze
uskutečnit platby
bezhotovostním
platebním stykem.
odbor ekonomiky a financí MěÚ Kraslice

Komunální volby v Kraslicích
Ve dnech 23. a 24. září 2022 proběhnou volby do zastupitelstev obcí.
Pro tyto volby je v Kraslicích zřízeno osm volebních okrsků s těmito
sídly:
1. volební okrsek—Mateřská škola Kraslice, Boženy Němcové 1685
2. volební okrsek—Základní škola Kraslice, Opletalova 1121
3. volební okrsek—budova střední školy Pod Nádražím 1093
4. volební okrsek—budova MěÚ na nám. 28. října 1438
5. volební okrsek—budova základní školy Havlíčkova 1717
6. volební okrsek—Dům kultury Kraslice, nám. T. G. Masaryka 1792
7. volební okrsek—Klub důchodců v budově ZŠ Kraslice, Dukelská
1122 (bývalá Plzeňka)
8. volební okrsek—Mateřská škola Kraslice, U Elektrárny 1777
Voliči bude umožněno hlasovat po prokázání totožnosti, ke kterému
potřebuje buď platný občanský průkaz nebo platný cestovní doklad.
Žádným jiným dokladem není možné totožnost a občanství
prokazovat.
Volič obdrží ve volební místnosti úřední obálku (šedá s razítkem se
státním znakem) a pokud bude chtít, tak i hlasovací lístek.
Pro komunální volby nejsou vydávány voličské průkazy. Volič musí
odvolit ve volebním okrsku, do kterého je příslušný podle místa
trvalého pobytu.
Volič může požádat ze zdravotních důvodů o to, že chce volit do
přenosné hlasovací schránky. O tento způsob hlasování může požádat
před volbami na městském úřadu nebo ve dny voleb přímo u své
okrskové volební komise nebo na městském úřadu.
Pro tyto volby nebyly aktivovány zvláštní způsoby hlasování, kterých
mohli při minulých volbách využít voliči, kteří byli v izolaci či
karanténě z důvodu nákazy onemocněním COVID 19 (drive in, zvláštní
volební komise). To znamená, že voliči, kteří jsou v izolaci kvůli COVID
19, v komunálních volbách mají překážku ve výkonu svého volebního
práva v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí (§4
odst. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Sb.). Takový volič nemůže
požádat ani o hlasování do přenosné hlasovací schránky.
Do Zastupitelstva města Kraslice se volí 17 členů. To znamená, že
volič může křížkem na hlasovacím lístku, který je oboustranný,
označit až 17 kandidátů. Nebo může označit křížkem volební stranu,
pak dostanou hlas všichni kandidáti této volební strany. Nebo volební
stranu a až 17 kandidátů (pak ale hlas dostanou označení kandidáti a
strana hlas nedostane). V případě, že označí třeba 4 kandidáty a
volební stranu, pak označení kandidáti dostanou hlas a zbývající
počet hlasů (zde 13) dostanou kandidáti označené strany podle
pořadí na hlasovacím lístku. Bližší informace ke způsobu hlasování na
stránkách volby.cz nebo mvcr.cz.
red
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
2. třídy v Okresním muzeu v
Sokolově
V pátek 17.6. jsme se vydali vlakem do
Okresního muzea v Sokolově, kde na nás
čekala zajímavá výstava „Historie a
současnost policejních sborů na Sokolovsku“.
Celou výstavou nás provedl policista, který
nám ukázal vývoj uniforem a vybavení
policejních sborů od nejstarších, z dob ještě
Rakouska – Uherska, až po současnost. Děti si
mohly vyzkoušet část vybavení Policie ČR a
Městské policie Sokolov, např. neprůstřelnou
vestu, neprůstřelný štít, protiúderovou přilbu
a štít, reflexní vesty, detektor kovu, ale i
opilecké brýle. Výstava byla pro nás nejenom
zajímavá, ale i poučná a dětem se velice
líbila.
Mgr. L. Špringsová, Mgr. I. Sokolová

6.A má talent

Poslední 2 hodiny hudební výchovy jsme
se rozhodli, že uspořádáme soutěž „6.A
má talent“. Do prvního kola se přihlásilo 6
skupinek nadějných umělců. Do finále, které
se konalo o týden později, postoupili: Martin
Bodnarik - zpěv s loutkami, Petr Balog beatbox, Laura Habalová + Eva Ferencová vlastní píseň, Petr Fajt, Eliáš Zahradník, Tobi
Langhammer - Líní psi (rep). Aby bylo finále,
jak má být, pozvali jsme si i publikum ze 3.A.
Soutěžící předvedli neuvěřitelné výkony.
Porota se potřebovala poradit o vítězi, a tak
jsme si dali se třeťáky pořádnou diskárnu a
parádně si zatančili. Nakonec si zlatou hvězdu
odnesly Laura s Evičkou za svou vlastní píseň
na ukulele. Velkým překvapením celé soutěže
se stala Růženka ze 3.A, která nám na závěr
nádherně zazpívala a všechny oslnila svým
krásným, čistým hlasem, ale také odvahou
před všemi vystoupit.

Závěrečné zkoušky na
střední škole
Jako každý rok se i v tomto konaly na střední
škole závěrečné učňovské zkoušky. Letos žáci
museli znovu dokázat své znalosti a svoji
šikovnost u všech třech částí zkoušek.
Písemná zkouška je obvykle pro žáky nejtěžší
a nejinak tomu bylo i v letošním roce. Naopak
pro žáky nejjednodušší je zkouška praktická.
Na závěr byla zkouška ústní a i s tou si žáci
poradili velmi dobře. Celkem bylo ke
zkouškám připuštěno 14 žáků a všichni byli
úspěšní. Měli opět možnost dostat
zasloužený výuční list z rukou pana ředitele
v obřadní síni Městského úřadu Kraslice za
přítomnosti pana starosty, svých blízkých a
vyučujících. Přejeme absolventům mnoho
zdaru a štěstí na jejich další cestě životem.
Ing. J. Ješátko

AZkvíz v 6.A
Neradi se nudíme, a tak na několik
posledních hodin jsme se rozhodli uspořádat
třídní kolo AZkvízu. Otázky jsou různorodé,
leckdy nás zaskočí, ale nevzdáváme se.
Uvidíme, jak dopadne finále...
Mgr. L. Winkelhöferová

Turistický závod do škol

6.A - První výlet: Varhany Sluníčko - Rotava a zpět
Vydali jsme se na první společný školní výlet.
Naložili zásobovací vůz stany, spacáky a
jídlem, počkali na autobus, který nás svezl na
Dolní Rotavu, odkud už jsme dupali pěkně po
svých. Růžovým údolím jsme prošli do
rotavských lesů s cílem najít Rotavské
varhany. Cestou jsme hráli hry a soutěžili. Na
varhanech jsme si užili dvacetiminutový
červnový deštík, vyplnili poznávací kvíz a
pokračovali v cestě na Sluníčko. Když přestalo
pršet, přišla na řadu práce - bylo potřeba
postavit stany. Někteří stateční se totiž
rozhodli strávit noc ve stanu. Zahráli jsme si
vybiku a pak připravili dřevo na oheň. K
večeři jsme opekli buřty, zodpověděli otázky,
které si kluci připravili pro holky a holky pro
kluky, a chvíli si při kytaře i
zazpívali. Noc nebyla příliš
dlouhá, ranní ptačí koncert
některé probudil už kolem
půl páté, ale rozcvička
proběhla až v půl osmé. Po
snídani nastal čas velkého
úklidu, zase trochu vybíjené
a závěrečný oběd. Zamkli
jsme za sebou a vydali se na
Rotavu na autobus. U
hasičárny jsme vyhodnotili
celovýletovou
soutěž
družstev a rozdali dobroty.
Výlet se rozhodně vydařil.
Někteří přišli domů, padli
do postele a spali až do
rána.
Mgr. L. Winkelhöferová

Blíží se konec školního roku a my máme za
sebou celou řadu dobrých výsledků ve
vědomostních i sportovních soutěžích. Zkusili
jsme si i pro nás nové sporty a zjistili, že sport
nás baví. Jednou z nových aktivit pro nás je
turistický závod. Jde o všestranný běžecký
závod, při kterém si kromě fyzické zdatnosti
prověříte i své dovednosti a znalosti. Celkem
166 závodníků si vyzkoušelo své znalosti
dřevin, našich kulturních památek, mapových
značek, práci s busolou, vázání uzlů a třeba
hod kriketovým míčkem na cíl. Zajímavé bylo
pro účastníky zjištění, že závod je součástí
projektu Českého olympijského výboru Česko
sportuje. Každý účastník přistoupil k závodu
po svém a mohl tak potvrdit pravidlo, že
turistický závod je sport pro každého. Mezi
žáky šestých a sedmých tříd zvítězili Lukáš
Račko a Barbora Patakiová, v kategorii
osmých a devátých tříd se stali vítězi Jakub
Pouzar a Natálie Kadlecová.
Chtěl bych poděkovat za ochotu vedení školy,
které nám toto soutěžní klání umožnilo,
rozhodčím za jejich osobní čas a všem
aktivním účastníkům závodu za jejich přístup
ke sportu.
Bc. Vojtěch Wagner

Výlet 2.A a 2.B na hrad
Hertenberg
V pondělí 27.6. jsem vyrazili vlakem do vsi
Hřebeny na hrad Hartenberg, kde jsme se
dozvěděli, že zde stojí více než 800 let. Paní
průvodkyně nás seznámila s jeho bohatou
historií a provedla nás zpřístupněnými
prostory. Děti si zajímavé a tajemné prostory
hradu s nadšením prohlédly. Celý výlet se
nám moc vydařil, protože cesta na hrad i
z hradu lesem nám v teplém a slunečném
počasí přinesla dostatek stínu.
Mgr. L. Špringsová, Mgr. I. Sokolová

Lesní hry
Ve středu 15.června jsme měli možnost se
opět po covidové přestávce účastnit tzv.
Lesních her, které pro české a německé děti
připravují lesníci z Čech i z Německa. Během
této soutěže si děti opakují své znalosti, které
mají společné téma - LES. Dále si děti také
poměří své fyzické síly a vytrvalost. Tentokrát
se na startu sešlo deset družstev. Naše
družstva ježečků a veverek se snažila a s
velkou chutí plnila zadané úkoly. Tato snaha
přinesla své ovoce a družstvo veverek
obsadilo krásné 2. místo. Všechny děti
zasluhují velikou pochvalu, protože i svým
chováním perfektně reprezentovaly naši
školu. Za spolupráci bych chtěla poděkovat
kolegyni D. Dusíkové.
Mgr. M. Bladská
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Návštěva Státního
okresního archivu v
Jindřichovicích
Děti ze školy v Jindřichovicích navštívily místní
zámek, který slouží jako Státní okresní archiv.
V rámci výročí 350 let jsme byli provedeni
celým zámkem s výkladem o jeho historii.
Slyšeli jsme i pověst o Bílé paní, která nám v
zámeckém sklepení zanechala poklad.
Děkujeme všem zaměstnancům archivu za
zprostředkování návštěvy, která se nám moc
líbila.
ZŠ a MŠ Jindřichovice

Princezna ze mlejna
Ve čtvrtek 9. 6. vyrazily děti z 1. stupně na
divadelní představení Princezna ze mlejna.
Byla to jejich třetí pohádka za krátký čas a děti
se velmi těšily. Představení, které bylo
motivováno známou filmovou pohádkou,
mělo velký úspěch. Pohádka nepostrádala vtip
a pěkné písničky, stejně jako její slavná
předloha. Děkujeme MKC Kraslice za
zprostředkování a těšíme se na další
představení.
Mgr. Iva Sokolová

Školní výlet v MŠ
Jindřichovice
V pondělí jsme se společně vydali do Kraslic
poznat tamní přírodu. Využili jsme k tomu
Loupežnickou naučnou stezku. Tu jsme prošli
v okruhu 5 km. Po cestě na nás čekala spousta
zajímavostí. Přírodní hry nám poskytly
informace z oblasti přírody. Na herních prvcích
si děti procvičily pohybové aktivity - lezení,
plazení, skákání, šplhání. Cestou zpět zbyl čas i
na sladkou odměnu v podobě zmrzliny a
dovádění na dětském hřišti. Deštivá přeháňka
nás neodradila od opékání vuřtů, které nám
zprostředkoval místní dobrovolný hasič a
tatínek Jan Šťastný. Z výletu jsme si všichni
odnesli spoustu zážitků a zaslouženou únavu.
Pro ty nejmenší to byl první delší výlet,
celkově jsme ušli 8 km.
N. Müllerová

Školní výlet 9.B

Školní výlet 9. B začal 9. června přespáním
ve škole. Společně jsme si zahráli na hřišti
vybíjenou, část lidí si pak mohla užít volné
hodinky v bazénu. V sedm večer jsme se
přemístili do kuchyňky, kde si každý dle své
libosti připravil večeři. Poté už nás čekalo
přespání ve školní tělocvičně, příprava spaní,
společná zábava s míči a spánek. Ráno jsme si
odstěhovali věci do třídy, v kuchyňce se
nasnídali a pak už jen vyčkali na autobus.
Ten nás převezl na exkurzi do hotelu Pawlik
Aquaforum ve Františkových Lázních. Zde
jsme absolvovali prohlídku hlavních prostor
tohoto komplexu, který má například i
podzemní chodbu mezi částí Aquaforum a
Císařskými lázněmi. Seznámili jsme se
s mokrými a suchými procedurami, ale
třeba i s historií celého komplexu. Část se
pak přemístila na dvě hodinky do bazénu a
druhá část si došla do města na pohár a
koktejl. Podívali jsme se po zajímavých
místech a samozřejmě navštívili i Františka.
Při návratu zpět jsme si došli na oběd a pak
se pěšky vydali na Stříbrnou k chatě na
Stříbrném potoce. Zde jsme vybalili stany a
připravili si spaní. Poté jsme se vydali do
lesa na dříví, abychom mohli večer opékat
na ohýnku.
Druhý den ráno jsme si po snídani sbalili
věci na celodenní túru a vydali se směr
Bublava. Prošli jsme přes lyžařský vlek na
Stříbrné k lyžařskému vleku na Bublavě. Na
Bleibergu jsme si vytvořili z přírodnin mandaly.
Odtud jsme se vydali na Bublavské kaskády a
pak na oběd do penzionu Bublava. Po
výborném obědě jsme si šli zahrát hry
k místnímu Igloo. Po hrách a zmrzlině jsme se
vydali přes kopec Klobouk a bývalou pískovnu
zpět do kempu. Po příchodu jsme si opět
založili ohýnek.
V neděli nás čekal trochu klidnější program.
Dopoledne jsme nabírali síly, cachtali se
v rybníce, povídali si ve stanech či dospávali.
Odpoledne jsme hráli společně hry Městečko
Palermo a Pako. Po hře byl odpočinek. Během
nedělního dne jsme měli objednáno jídlo na
chatě na Stříbrném potoce, na kterém jsme si
opravdu pochutnali, a bylo takovým pěkným
zpestřením v našem výletovém jídelníčku.
V pondělí ráno nás čekal velký úklid, sbalení
stanů a úklid obývaných prostor. Poté jsme se
rozloučili a opět pěšky vydali zpět do školy.
Počasí nám vyšlo perfektně, při vyzvednutí
posledních věcí z auta a zasednutí k obědu se
spustil déšť.
Mgr. Iva Rödlingová
Zde pár výpovědí od dětí…
„Na výletě se mi líbilo přespání ve škole,
prostředí na stanování a společné hry.“ Ája
„Výlet se mi líbil, program byl hezký.
Především v sobotu, kdy jsme cestovali
přírodou a bavili se na Bublavě. A Aquaforum
bylo skvělé. Při společných aktivitách jsem
dostával nostalgický pocit. Všichni jsme
vyrostli, ale pořád se máme rádi. Děkuji za
tento výlet.“ Robin
„Nejvíce se mi líbilo na výletu to, že jsme
přespávali ve škole a ve stanech a že jsme měli
takhle dlouhý výlet s procházkou, sice
dlouhou, ale hezkou, a já si to moc užila.“
Eliška
„Na výletu se mi moc líbilo koupání v rybníce a
v bazénu, potom exkurze a společné hry na
hřišti. Moc mi chutnalo jídlo, které jsme měli
v neděli. Celkově to byl moc hezký zážitek.

Jediné, co mi vadilo, byly ranní budíčky, i když
paní učitelka říkala, že nebudou.“ Klárka
„Byl jsem na jedné části, a to přespání ve
škole. Bylo to krásné a všechno bylo přesně
tak, jak jsem si představoval. Moc jsem si to
užil. Vůbec jsme se nestihli nudit a byl to
krásný zážitek.“ Honzík
„Nejlepší byl výšlap na Bublavu, k obědu jsem
si dal svíčkovou a minigolf byl taky super. Bylo
skvělé vidět celou třídu pohromadě, jak se
bavíme, užíváme si. Nebylo to jako ve škole.
Moc jsem si to užil.“ Kuba
„Mně se líbilo ve Františkových Lázních. Sice
jsem tam byl už hodně krát, ale se třídou je to
jiné, lepší.“ Martin

6.A - exkurze Sokolov
Ještě se nám podařilo stihnout výpravu do
Sokolova. Dozvěděli jsme se zajímavosti o
historii sokolovského zámku, o pověstech
Sokolovska a završili vše návštěvou
JumpArény, kde jsme konečně mohli uplatnit
poukazy, které jsme vyhráli o masopustu. Na
zpáteční cestě jsme se prošli i po Mostu
lásky. Výprava to byla, myslím, velmi
vydařená.
Mgr. L. Winkelhöferová

O krále dějepisu
Tradičně na naší škole pořádáme soutěž ,,O
krále dějepisu". Je určena pro deváťáky, kteří
už mají po přijímačkách a už vědí, že jsou
přijati na střední školy. Letošní kolo mělo
ústřední téma "Operace Anthropoid", neboť si
právě v tomto roce připomínáme 80. výročí
této významné události.
Z patnácti zúčastněných patřili všichni mezi
úspěšné řešitele a první 3 místa obsadily:
Alena Račková (9.B), Klára Miščuková (9.B) a
Nataly Fischer (9.B). Všem gratulujeme a
přejeme stejně úspěšný start v nových
školách.
Mgr. L. Winkelhöferová

6 / Zpravodaj města Kraslic

Napsali jste
Chcete vyřešit své dluhy a
začít lepší život? Už v září
využijte Milostivé léto II
Mnozí dlužníci už mohou stříhat metr. Do
zahájení mimořádné oddlužovací akce
Milostivé léto II zbývá necelý měsíc. Lidem v
exekucích, kteří váhají šanci využít,
doporučujeme již nyní nezávaznou konzultaci
na naší Help lince 770 600 800, nebo
prostřednictvím
e-mailu
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Zbavit se dluhů bude opět možné za velmi
výhodných podmínek. Minulé Milostivé léto
pomohlo desetitisícům lidí často ve zdánlivě
bezvýchodné situaci, jako může být i ta vaše.
Vyřešili své nesplacené závazky a mohli začít
lepší život. Mít vlastní bankovní účet, možnost
platit kartou, stabilněji bydlet i se třeba
rekvalifikovat a získat lépe placenou práci,
nebo moct přemýšlet, co si koupím, možná i
kam pojedu na dovolenou.
Lidé, kteří uvízli v dluhových pastech, budou
mít opět díky Milostivému létu II, možnost
splatit pouze jistinu, tedy původní dluh, a
jednorázový poplatek exekutorovi. Veškeré
úroky, poplatky advokátům či penále, které
mnohdy mnohonásobně převyšují výši
původního dluhu, jim budou odpuštěny.
Příležitost vyřešit svízelnou situaci bude po
dobu tří měsíců, od 1. září 2022 do 30.
listopadu 2022.
„Je velmi důležité, aby s odesláním dopisu
exekutorovi a placením jistiny a poplatku lidé
vydrželi opravdu až na září. Cokoliv zaplatí
dříve, to exekutor může použít například na
úhradu svých nákladů a do Milostivého léta II
nezapočítat,“ upozorňuje expert na dluhovou
problematiku Člověka v tísni Daniel Hůle.
Díky Milostivému létu mu z 12 exekucí zůstal
jediný dluh, který si zvládne zaplatit sám
Změnit život pomohlo minulé Milostivé léto
například panu Viktorovi. „Dluhy, složitá
situace v rodině a neúspěšný pokus o
abstinenci ho dovedly až k pokusu o
sebevraždu. Se štěstím v neštěstí skončil
v nemocnici, kde začal spolupracovat se
sociálním pracovníkem. Ten ho informoval o
Milostivém létě a pomohl mu zjistit, že z jeho
12 exekucí jich 10 splňuje podmínky pro jeho
využití. S žádostí o pomoc s dalším postupem
pak pana Viktora nasměroval na naši
poradnu,“ vypráví dluhová poradkyně Člověka
v tísni Klára Soukupová.
„Díky finanční pomoci přátel a sbírky SOS
Milostivého léta se nakonec podařilo uhradit
11 exekucí. Panu Viktorovi tak zbyl jediný
dluh, který si už dle svých možností postupně
splatí sám. Vzhledem k velké podpoře svých
blízkých se rozhodl svůj život změnit úplně.
Nyní absolvuje léčbu závislosti na alkoholu a
plánuje si najít i novou práci,“ doplňuje jeden
z nakonec velmi nadějných osudů.
Z několika nezaplacených tisícikorun může být
i statisícový dluh
Podmínkou využití Milostivého léta II je
zahájení soudně vymáhané exekuce před 28.
říjnem 2021. Ta musí být vedená pro dluh u
veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český
rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, městské
dopravní podniky a další obecní, krajské či
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státní organizace.
„Dluhy u těchto subjektů narostly často
kvůli
úrokům,
penále
a
dalšímu
příslušenství do nesplatitelných výšin. Tisíce
lidí by je bez Milostivého léta už neměli šanci
splatit možná do konce života. Příkladem
může být dluh na nájemném za městský byt,
který se z tisícikorun vyšplhal na stovky tisíc,
v jiném případě i milionů korun,“ uvádí Daniel
Hůle.
„Oproti prvnímu kolu Milostivého léta dochází
k zásadní změně u exekucí, které jsou vedeny
jen pro samotné příslušenství. V těchto
případech se považuje jistina již za uhrazenou.
To se může týkat řady exekucí pro dlužné
penále na zdravotním pojištění. Před necelým
rokem musel exekutor zjišťovat, zda pojistné
již bylo uhrazeno, což se často ukázalo jako
takřka neřešitelný úkol,“ zdůrazňuje Hůle.
K Milostivému létu II se připojily i některé
bankovní společnosti.
Dle posledních dostupných dat Exekutorské
komory bylo v České republice ke konci
minulého roku 698 tisíc lidí v exekuci a celkový
počet exekučních řízení činil 4,426 milionu. Na
jednoho dlužníka tak v průměru připadalo
zhruba 6 exekucí. Konkrétně v Karlovarském
kraji bylo v exekuci více než 31 tisíc lidí
s celkově 188 tisíci exekucemi.
Co je potřeba udělat
Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte
exekutorovi doporučený dopis, ve kterém ho
informujte, že využíváte Milostivé léto. V

dopise požádejte o vyčíslení dlužné jistiny a
sdělení čísla účtu, na který máte zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na milostiveleto.cz.
Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený
účet dlužnou jistinu a poplatek 1 815 Kč
(částka musí být na účtu exekutora do 30. 11.
2022).
Za jakých okolností nelze Milostivé léto využít?
Milostivé léto II nelze využít na exekuce pro
dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry,
hypotéky, dluhy u operátorů nebo nájmy
soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v
případě, kdy se soukromoprávní věřitel k
Milostivému létu dobrovolně připojí.
Ani v případě dluhů, které odkoupil
soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní
společností.
Pokud dluh ještě není v exekuci nebo je v
exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Nebo v případě, že vaše dluhy nevymáhá
soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a
správním řízení.
Potřebujete poradit?
Na webu milostiveleto.cz si můžete
zkontrolovat, zda se na vaši exekuci Milostivé
léto vztahuje. Najdete tam další doplňující
informace.
Dotazy můžete psát také na e-mail
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Nebo nám zavolejte od pondělí do pátku (9:00
– 22:00 hod.) na naši Help linku 770 600 800.
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Napsali jste
Třetí díl seriálu ,,Místní
akční plánování“ ….MAP
SOKRA III
Místní akční plánování probíhá na území
Sokolovska a Kraslicka již sedmým rokem.
Nyní v rámci projektu MAP ORP Sokolov a
MAP ORP Kraslice III pod registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020497.
Třetí ,,díl“ běží od 1. 1. 2022 a potrvá 23
měsíců.
Bohužel okleštěné finance a také způsobilé
aktivity neumožňují tak široké spektrum
aktivit jako v předchozích MAPech, byla zcela
vyňata implementační část. Přesto se
realizační tým s ohledem na již letité
zkušenosti pokouší nabídnout zapojeným
aktérům témata a způsoby setkávání, které
jsou efektivní a hlavně potřebné. A právě
potřebnost je zjišťována nadále přímo u
zdroje: u ředitelů základní, mateřských a
základních uměleckých škol, u pedagogických
a dalších pracovníků ve vzdělávání a také u
rodičů a veřejnosti. Právě na tyto cílové supiny
se budou realizátoři obracet také v rámci
evaluace místního akčního plánování. Tato
aktivita je totiž jednou z hlavních a bude jí tak
věnována důkladná péče.
Pokud jde o konkrétní výstupy projektu,
nadále fungují povinné pracovní skupiny: PS
pro čtenářskou a matematickou gramotnost,
PS pro financování, PS pro rovné příležitosti ve
vzdělávání a nepovinná PS pro nadání.
Poslední pracovní skupina byla modifikována
z původní platformy nadání, jež v projektu již
několik let působí. Téma podpory nadaných
dětí včetně práce s heterogenním kolektivem
a rozvoj potenciálu každého žáka je jedním ze
stěžejních také v tomto projektu.
Zároveň se každé tři měsíce potkávají ředitelé
škol z území, aby získali či sdíleli informace,
probrali aktuální témata, dozvěděli se vše o
probíhajícím projektu. Zde realizační tým
čerpá náměty pro další práci v území.
Proběhly tematické kavárny, které daly
prostor pro sdílení a řešení vybraných
tematických okruhů – LEX Ukrajina,
Práce s emocemi dětí a žáků, Výuka
cizích jazyků. Všechny výstupy budou
využity pro tvorbu akčních plánů,
aktualizaci a optimalizaci Strategického
rámce a dokumentu MAP. Přidanou
hodnotou je síťování aktérů a možnost
potkat se s kolegy/kolegyněmi na
platformě,
která
dává
prostor
aktuálním palčivým tématům přímo v
území.
V červnu již tradičně proběhlo setkání
aktérů MAP SOKRA, tentokrát v okruhu
členů pracovních skupin, koordinátorů
a pracovníků zapojených subjektů.
Hojná účast společně s nabitým
programem zajistila efektivně strávené
odpoledne nejen prací při tvorbě SWOT
analýzy stanovené oblasti, ale dala
prostor pro sdílení informací, tipů pro
řešení problémových situací a také
dohodě o pokračující spolupráci v rámci
obou území projektu.
Mgr. Zuzana Odvody,
hlavní manažerka projektu
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dTest informuje
Facebook
Marketplace – ráj
podvodníků?
Starý kus nábytku, hromada
nepadnoucího
oblečení,
nevyužívané nářadí nebo knížky,
na které se jen práší. Přesně
takových věcí se lidé zbavují a
jedním
z
nejpopulárnějších
nástrojů pro rychlý online prodej
se stala platforma Facebook
Marketplace. Není divu – je zdarma a nabízí
intuitivní použití, které je propojené se
sociální sítí Facebook. Možnost prohlížet si
profily prodejců či kupujících nám může
přinášet větší pocit jistoty a bezpečí.
Bohužel se často může jednat jen o falešný
pocit, za kterým se skrývají čím dál
rafinovanější podvody jak prodávajících, tak
kupujících.
Na online platformě Facebook Marketplace
každý měsíc prodává a nakupuje více než
miliarda uživatelů, což vytváří prostor pro
nejrůznější podvody. I přes přesvědčivost
některých podvodníků lze pozorovat
některé varovné znaky, které mohou
napomoci k odhalení těchto podvodů.
Podvodníci mohou podvést i prodejce
Podvodníci už zdaleka nebývají jen na
straně prodávajícího. V poslední době se
hromadí případy, kdy se podvodníci
vydávají za kupující. Za předstíraným
zájmem o koupi zboží se však typicky skrývá
snaha vytáhnout z nic netušících
prodávajících citlivé či platební údaje. Finta
spočívá v jejich požadavku na platbu.
Podvodník skrývající se za kupujícím tak
navrhne provést platbu přes službu
nějakého dopravního přepravce, např. s
názvem „zabezpečená transakce“. Obdobně
může žádat o zaplacení dodatečného
pojištění. Problém je, že se jedná pouze o
službu fiktivní. Podvodník pod záminkou
takové platby vyzve prodávajícího, aby klikl
na zaslaný online odkaz na internetovou
stránku, která důvěryhodně vizuálně
napodobuje stránky přepravní společnosti.
Pro
rozkliknutí
takového
odkazu
prodávajícího čeká formulář k registraci
platební karty pro převod částky a vyplnění
adresy. Vy, jako prodávající, můžete mít
radost, že se obchod tak rychle povedl.
Cílem podvodníka je ale jediné – ukrást
pomocí tohoto odkazu bankovní či jiné
citlivé informace prodávajícího.
Podezřelý odkaz? Neklikat!
„Pokud vám kupující či prodávající zasílá
odkaz na provedení platby, vždy pečlivě
zvažte, zda se nejedná o podezřelé
chování,” uvedla ředitelka spotřebitelské
organizace dTest Eduarda Hekšová.
Napovědět může lámaná čeština se spoustu
gramatických či stylistických chyb, které
poukazují na strojový překlad. Nejlepší
obranou je podezřelou komunikaci, kdy jste
vyzváni k platbě přes odkaz, mazat,
případně nahlásit či blokovat.
Platba přes dopravní společnosti?
Nejčastěji se u tohoto typu podvodů
objevuje odkaz na stránky napodobující

9/2022
stránky dopravní společnosti GLS.
Společnost GLS však neposkytuje třetím
stranám službu zprostředkovávající platbu
předem. A v zásadě nejedná se svými
klienty přes online platformy typu Facebook
nebo Bazos.cz, ale komunikuje výhradně
z internetové domény www.gls-group.com
a www.gls-czech.com. Pokud tak narazíte
na URL adresy např. ve formě
pozměněného tvaru URL adresy: gls-groupeu.site nebo gls-group-eu.sec-orders.site,
jedná se o falešnou stránku. „I v případě, že
narazíte na možnost zprostředkování platby
dopravcem, je pravidlem, že příjemce
nehradí nic předem, a platí se až v okamžiku
doručení přímo kurýrovi platební kartou či
hotově. Nikdy není od věci společnost,
která má tuto platbu zprostředkovat,
telefonicky kontaktovat a ověřit tak
důvěryhodnost služby,” radí Eduarda
Hekšová.
Proklepněte si facebookový profil
Před nákupem či prodejem na Facebook
Marketplace
doporučujeme
pečlivé
prohlédnutí profilu prodávajícího či
kupujícího. Typicky někteří podvodníci
zakládají falešné účty, tak aby lidi přiměli k
nákupu falešných či neexistujících položek,
kdy při prodeji mizí i s penězi. Jedním z

varovných signálů tak může být stáří
facebookového účtu. Pokud se jedná o
účet, který má dohledatelnou historii jen
několik měsíců zpátky, buďte obezřetní. V
prevenci před podvodem může pomoci také
vyhledání jména kupujícího ve vyhledávači.
Užitečná může být také kontrola fotografií
na profilu. Podvodníci dost často profilové
fotografií zcizí jiným osobám. Stačí
jednoduše fotografii z profilu stáhnout či si
udělat snímek obrazovky, a poté vyhledat
fotografii ve vyhledávači, který vyhledává
pomocí obrázků.
Odhalili jste podvodníka? Co teď?
Pokud jste poznali, že máte co do činění s
podvodníkem, doporučujeme jeho účet
nahlásit Facebooku a následně si jej
zablokovat.
Mimoto
doporučujeme
upozornit na podvod své přátelé a blízké.
„Pokud byl podvodník tak přesvědčivý, že
jste jeho praktiky odhalili až po zaplacení,
doporučujeme kontaktovat vaši banku,
která vám může pomoci situaci vyřešit v
rámci tzv. chargebacku,” uzavírá ředitelka
dTestu, podle které se to v online světě
rafinovanými podvodníky jen hemží a
naletět může kdokoliv. Nezbývá tedy nic
jiného, než být více obezřetní
Kontakt pro média: Jaroslav Švehla
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Slovo senátora
Druhá šance zbavit
se dluhů
Náš kraj stále trápí vysoký počet
dlužníků v exekuci. Zatímco
celkově v ČR počet exekucí klesá,
tady u nás, a nejhůře je na tom
Sokolovsko,
počet
dlužníků
meziročně stoupl. A to se ještě
neprojevila současná krize. Týká
se to přibližně 11% lidí
v Karlovarském kraji, to znamená
více než každý desátý. Velmi
pravděpodobně i vy máte mezi
známými někoho v exekuci, ale nemusíte o tom ani
vědět. S takovými věcmi se obvykle lidé nechlubí. A
třeba jim informace z tohoto článku mohou pomoci. Být
v exekuci není žádný med a exekuce dopadají mnohdy i
na celé rodiny a děti.
Léto končí, ale začíná už podruhé tzv. Milostivé léto.
Akce s názvem Milostivé léto je příležitost, jak se od 1.
září do 30. listopadu 2022 jednodušeji a levněji zbavit
exekucí a mnohdy starých dluhů u veřejných institucí –
dlužník zaplatí pouze to, co skutečně dluží (bez úroků a
tzv. příslušenství, které někdy za mnoho let
mnohonásobně přesáhly i samotnou výši dluhu) a
paušální poplatek do dvou tisíc korun.
Považuji za potřebné a dobré, aby o této akci dozvědělo
co nejvíce lidí. V tom minulém Milostivém létě na
přelomu roku, se úplně zbavilo svých exekucí nejméně
15 000 lidí. Celkově bylo do současné doby zastaveno
cca 40 tisíc exekucí. A nebyl to úspěch pouze
jednostranný. Věřitelům se dostalo přes 500 milionů
korun, které z dlužníků těžko dostávali a možná by je od
nich neviděli nikdy.
Co tedy to letošní Milostivé léto přesně znamená?
Stejně jako na přelomu loňského a letošního roku
mohou lidé, kteří mají exekuci (zahájenou před 28. 10.
2021) u veřejných institucí, např. u zdravotní pojišťovny,
obce, nemocnice, technických služeb, ČEZ, dopravního
podniku nebo dlužili poplatky za televizi, rozhlas apod.,
zaplatit jistinu (dlužnou částku bez úroků) a 1 815 Kč na
náhradu nákladů exekutora. Tzv. příslušenství – úroky a
další náklady jim budou odpuštěny.
Která exekuce konkrétně spadá do Milostivého léta lze
ověřit na stránkách https://milostiveleto.cz. Jsou tu také
zodpovězeny nečastější otázky, např. jak zjistíte jméno
exekutora
apod.
Podrobnější
poradenství
je
poskytováno na dluhové lince 770 600 800 (Po-Pá od 9
do
17
h)
nebo
na
emailu
na
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz .
Od loňského roku se také podařil nastavit lépe proces
komunikace s exekutory, kdy jim byla stanovena lhůta
k tomu, aby reagovali na požadavky dlužníků. Pokud ji
nedodrží, dlužníkovi bude Milostivé léto prodlouženo.
Šance na nový začátek tu je, pokud se netýká vás
samotných, řekněte o ní dalším lidem, brzké opakovaní
se nyní opravdu nechystá. Celá akce je časově omezená
na tři měsíce, je třeba se přihlásit do 30. listopadu 2022.
A přeji vám krásný zbytek také toho babího léta, osobně
mám září a říjen z celého roku asi nejraději.
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. září 2022. Děkujeme předem za Vaše příspěvky.
Zářijové číslo vychází 13. září 2022 v nákladu 370 ks, zdarma.
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Volební program KSČM v Kraslicích na období 2022-2026

Kandidátní listina Komunistické strany Čech a Moravy pro volby
do Zastupitelstva města Kraslic na období 2022 až 2026 konané
dne 23. a 24. září 2022
1. Ing.Jaroslav Souhrada, 62 let, lesní technik, Kraslice, bez politické příslušnosti

2. Ing. Václav Ksandr, 46 let, lesní technik, Kraslice, bez politické příslušnosti
3. Bohuslava Hajská, 67 let, důchodce, Kraslice, KSČM
4. Milan Kajaba, 77 let, důchodce, Kraslice, KSČM
5. Leopold Bernard, 89 let, důchodce, Kraslice, KSČM
6. Milan Hloušek, 71 let, důchodce, Kraslice, KSČM
7. Zlatuše Šmejkalová, 60 let, prodavačka, Kraslice, bez politické příslušnosti
8. Ing. Mariana Souhradová, 63 let, důchodce, Kraslice, bez politické příslušnosti
9. Václav Fojtík, 59 let, technický pracovník ČD CARGO, Kraslice, KSČM
10. Josef Hejhal, 83 let, důchodce, Kraslice, KSČM
Volební program KSČM v Kraslicích na období 2022-2026
KSČM je tradiční politická strana, jejíž členové se vždy aktivně
podíleli na chodu města Kraslice. Proto KSČM znovu sestavila
kandidátku a program do komunálních voleb na období 2022 –
2026. Rádi bychom Vás oslovili a představili Vám priority
našeho programu.
KSČM připravila svůj volební program zodpovědně se znalostí
problémů občanů města, organizací a podnikatelů,
s přihlédnutím k organizačním a ekonomickým možnostem
města.
Rozvoj města musí být všestranný, vyváženě reagovat a
podporovat všechny oprávněné požadavky a zájmy všech
občanů. Je nutné nejen investovat do výstavby a oprav
městské infrastruktury, ale zabývat se i problémy
každodenního života (zaměstnanost, dopravní obslužnost,
sociální věci, zdravotnictví, služby, obchod, bezpečnost….).
Město Kraslice by mělo být městech přitažlivým a přívětivým
pro život.
1. práce zastupitelů, chod městského úřadu
KSČM chce svou prací přispět ke zlepšení kultury jednání a
spolupráce členů zastupitelstva města. Naší představou je
nedělení zastupitelstva tlustou čárou na „vládnoucí koalici“ a „opozici“. Kraslice jsou malé město, proto jsme přesvědčeni, že
zastupitelstvo musí být jednotné, aktivní, pracovité a činné ve prospěch občanů města. Členové zastupitelstva by měli, dle našeho
názoru, zpracovat program zastupitelstva na období 2022 – 2026, který bude obsahovat nejdůležitější priority a body směřování
rozvoje města. Přijatý program by měl být postupně prosazován, realizace jednotlivých bodů by měla být diskutována, varianty řešení
posuzovány, zásadní body představovány veřejnosti a přijímány demokratickou většinou.
Z řad zastupitelů bude zvolen zkušený starosta který bude mít jasnou vizi rozvoje města (v souladu s programovými prioritami
zastupitelstva) a tuto vizi bude prosazovat ve spolupráci se zastupiteli, občany města, organizacemi města. Bude spolupracovat
s podnikatelskými subjekty města i regionu, aktivně oslovovat krajské a státní instituce. Bude pracovat v tandemu s místostarostou,
který bude uvolněným funkcionářem, cele ve službách města a na jedné „vlně“ se starostou.
Městský úřad bude plně k dispozici občanům města, bude komunikovat s občany města a se samosprávou. Úředníci budou vstřícní,
ochotní odborníci.
Občané budou v maximální míře a v předstihu informováni o zamýšlených projektech a realizacích záměrů města, jeho organizací a
dalších institucí ve městě činných.
2. chod organizací města, ekonomika města, investiční činnost
KSČM bude podporovat rozvoj organizací města (školských zařízení, technických služeb, MKC, KMS). Prioritou bude dostavba školy
v Dukelské ulici v optimální míře, rekonstrukce domů na náměstí T.G.M, jejich využití v kontextu řešení celého náměstí. Další prioritou
bude oprava svahu a ulice Na Stráni, oprava střechy a bazénu v SŠ, ZŠ,MŠ v Havlíčkově ulici, transformace bývalé ubytovny IŠTE v ulici
Svatopluka Čecha na dům pro seniory, pečovatelskou službu a neziskové organizace. KSČM podpoří rozvoj technických služeb, jejich
strojového vybavení a personálního obsazení tak, aby optimálně plnily svou úlohu klíčové organizace pro chod města ve všech směrech.
Napomůžeme k ekonomické soběstačnosti města, udržíme vyrovnaný rozpočet, budeme využívat dotačních titulů a v rozumné míře
cizího kapitálu.
3. oblast sociální, zdravotnictví, bezpečnost ve městě
KSČM podpoří rozvoj sociálních služeb pro starší občany města adaptací bývalého internátu IŠTE v ulici Svatopluka Čecha na dům pro
seniory, podpoříme výstavbu malometrážních bezbariérových bytů.
Rádi bychom, aby Kraslice byly bezpečným městem, bez vyloučených lokalit. Navrhujeme se opět vrátit k otázce provozování městské
policie. Jde nám o ochranu veřejného majetku města, ostatních institucí a firem i jednotlivých občanů. Jde nám o upozorňování a
osvětu v otázce respektování městských vyhlášek (klid a pořádek), o dohled nad využíváním městských hřišť, sportovišť a městských
sadů i lesů, nad zneužíváním veřejných ploch, odhalování černých skládek a jejich původců, znečišťování, vandalismus aj. Městská
policie by musela být vidět v ulicích města, měla by upozorňovat, působit preventivně, osvětově.
Podpoříme činnost polikliniky jako páteřního zařízení ve zdravotnictví města, zejména zdejších specialistů, podpoříme i ordinace
ostatních lékařů působících ve městě.
4. podpora života ve městě (kultura, sport, rozvoj služeb, obchodu, dopravní obslužnosti, zaměstnanosti)
Jsme si vědomi, že život ve městě nepředstavují pouze investiční záměry a opravy, ale i nabídka služeb, obchodů, možnost kulturního a
sportovního vyžití, nabídka důstojného bydlení a zaměstnání. Proto budeme podporovat sportovní organizace a opravy jejich
sportovišť, budeme se snažit o rozmanitou nabídku kulturního vyžití, o rozvoj a větší aktivitu MKC. Budeme se snažit nedopustit
omezování služeb a obchodu ve městě, budeme tlačit na rozvoj služeb státních institucí, bank, pošty a pojišťoven.
Podpoříme zaměstnanost ve městě, rozvoj bydlení a dopravní obslužnosti vhodnými pobídkami.
Vážení spoluobčané,
KSČM má ambice pomoci výše uvedené cíle naplnit. K tomu potřebuje Vaši podporu a důvěru.
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