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Slovo na úvod
Vážení spoluobčané,
dne 17. října 2022 proběhlo v domě kultury v Kraslicích ustavující
zasedání Zastupitelstva města Kraslice. Na tomto zasedání nově
zvolení zastupitelé ze svého středu zvolili starostu a místostarostu
města. Dále byli zvoleni další tři členové Rady města Kraslice a
předsedové finančního a kontrolního výboru. Zcela nových je
dvanáct ze sedmnácti zastupitelů a tři z pěti radních, což lze nazvat
podstatnou generační výměnou.
Jako nově zvolený starosta města Kraslice děkuji všem voličům, kteří
mě a ostatní zastupitele podpořili. Mohu slíbit, že tady budeme vždy
pro všechny občany, i pro ty, kteří nám hlas nedali. Jsem si vědom
náročnosti této funkce a věřím, že s kolegy zastupiteli povedeme
město i radnici v této nelehké době obstojně.
Stojíme před řadou závažných úkolů a je zřejmě zbytečné všechny na
to tomto místě jmenovat. Ale určitě zmíním ty nejpalčivější jako je
řešení havarijní situace komunikace v ul. Na Stráni, nevyhovující
zázemí fotbalistů, dále pak situace ohledně havarijního stavu bazénu
při SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice. A to vše v době, kdy nekontrolovaně rostou
náklady na energie ve všech našich budovách (školách, školkách
apod.) jakož i ceny většiny dalších vstupů.
Mohu říci, že se nám rýsuje řešení situace v souvislosti s dostavbou
Základní školy Kraslice, Dukelská. Problém školy s nedostatkem
odborných učeben a nevyhovujícími prostory (nejde o navyšování
kapacity školy) by mohl být částečně vyřešen odkupem budovy
bývalé jídelny AMATI, který byl schválen na prvním řádném zasedání
nově zvoleného zastupitelstva. V tomto objektu by mohly vzniknout
nové dílny i nové učebny, přičemž alespoň na část investic by mělo
být možné čerpat dotace. Předmětem koupě by byly i okolní
pozemky, které tak mohou vyřešit problémovou dopravní situaci
v ranních hodinách, parkování i situaci s bezpečným přechodem žáků
mezi družinou a hlavní budovou školy nebo jídelny. V současné době
jsme našli shodu s majitelem objektu na prodejní ceně a nyní se
zpracovává návrh kupní smlouvy.
Dalším důležitým krokem, před kterým stojíme, je schválení rozpočtu
pro rok 2023. Jedná se o strategický dokument, který vtiskne jasné
obrysy fungování města v dalším roce. Nicméně máme s ostatními
zastupiteli, z nichž dvanáct je v této funkci nováčky, relativně málo
času seznámit se se základními principy hospodaření města a
v prosinci pak na posledním letošním zasedání zastupitelstva schválit
ten nejdůležitější dokument pro další rok. I přes řadu neznámých,
které mohou hospodaření města ovlivnit, jako jsou např. příjmy se
sdílených daní, výdaje na elektrickou energii apod., se budeme snažit
začlenit do čerpání rozpočtu výdaje na akce, resp. priority, které
jsme měli ve svých programových prohlášeních a kterými jsme
oslovili Vás, voliče.
Kromě vyřešení stávajících a jakož i nově identifikovaných havarijních
stavů objektů ve vlastnictví města bychom v příštím roce rádi
vyjasnili zejména další osud domů na náměstí, rozhodli o rozsahu a
způsobu adaptace budovy internátu na Severu a rozhýbali již leta
připravované projekty cyklostezek skrz město a napojení na Sokolov.
Chceme vás, obyvatele Kraslic, zkraje požádat ještě o laskavost.
Nečekejte až na volby v roce 2026. Pokud budete s našimi kroky
spokojeni, budeme rádi, když nám to řeknete. Ale ještě mnohem
větší přínos pro nás všechny bude mít, když nás upozorníte na to, co
podle vašeho názoru správně není. Uzpůsobíme v dohledné době
sociální sítě a webové stránky města tak, aby představovaly
přehledné a srozumitelné platformy pro informování a vzájemnou
komunikaci mezi městem a občany.
Naším úkolem bude zejména nalézt pro Kraslice systematická a
koncepční řešení s dlouhodobou perspektivou a uvést je co
nejrychleji v život.
S úctou
Ing. Jan Šimek, starosta města Kraslice

města
Kraslic
ročník 2022

Zastupitelé rozhodovali o
poplatku za odpad
Dne 10. listopadu 2022 proběhlo zasedaní zastupitelstva města,
na kterém zastupitelé kromě jiného rozhodovali o výši místního
poplatku za odpad pro příští rok.
Výše poplatku vychází především z nákladů, které město, resp.
Technické služby města Kraslice, které zajišťují svoz odpadu,
mají. Výše poplatku nesmí ze zákona překročit částku 1200 Kč.
Jen za první polovinu letošního roku vznikly TSMK náklady ve
výši 1,8 mil Kč na svoz a likvidaci směsného odpadu, dalších 1,7
mil. Kč jsou náklady na provoz sběrného dvora a akci „Čisté
město“ a 71 tis. Kč byly náklady na svoz „BIO“. Pokud tato čísla
sečteme a vydělíme počtem poplatníků, pak za 1. pololetí byly
náklady na svoz odpadu na jednoho obyvatele 513 Kč, roční
poplatek tak bude přesahovat hodnotu 1000 Kč.
Stávající výše poplatku je 690 Kč. Zastupitelé při stanovování
výše poplatku zvažovali řadu možností a v závěru se shodli na
tom, že pro rok 2023 stanoví poplatek ve výši 960 Kč. Zároveň
však schválili nové úlevy, které mohou občané a jejich rodiny
využít.
Jedná se slevy pro osoby, kterým vznikla poplatková povinnost
z důvodu přihlášení ve městě následně:
- sleva ve výši 600 Kč, tj. 62,5% pro osoby ve věku 0 – 15 let
(včetně),
- sleva ve výši 240 Kč, tj. 25% pro osoby 65 let – 79 let (včetně)
- sleva ve výši 720 Kč, tj. 75% studentům, učňům a žákům, kteří
jsou v souvislosti se studiem ubytováni mimo území města
Kraslice, až do dovršení věku 26 let (včetně).
Výběrem místního poplatku jsou získávány prostředky, které se
plně investují do oblasti nakládání s odpady. Na výběru se daří
získávat ročně zhruba 2,5—3 mil. Kč. Ve srovnání s celkovými
ročními náklady na „středisko odpady“, které dosahují až 12
mil. Kč je zřejmé, že město stále doplácí nemalé prostředky do
této oblasti, a to na úkor ostatních oblastí života ve městě.
Vzhledem k tomu, že do budoucna je avizován růst nákladů na
skládkování směsného KO, lze předpokládat, že i náklady města
na tuto oblast budou růst a bude je potřeba promítnout i do
výše místního poplatku. Jednou z cest, jak tento růst zmírnit, je
snížení produkce směsného komunálního odpadu, abychom
skládkovali co nejméně. Město proto bude hledat způsoby, jak
ještě více podpořit třídění odpadů. O tom Vás budeme určitě
informovat.
red.

PODĚKOVÁNÍ
Na náměstí T. G. Masaryka stojí od
23.11.2022 nádherný vánoční strom, který
bude slavnostně rozsvěcen v neděli
27.11.2022. Velké díky patří manželům
Malým, kteří strom ze své zahrady darovali,
panu Vojtěchu Němcovi a jeho kolegům ze
společnosti Aclesia s. r. o., kteří strom
pokáceli
a
dovezli,
a
samozřejmě
pracovníkům TSMK, kteří strom ozdobili, aby
mohl po dobu Adventu zdobit Kraslice.
Děkujeme
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ZŠ Kraslice, Dukelská 1122

vytvořily optimální podmínky.
Všichni si den náramně užili,

Partnerství škol pokračuje i
v novém školním roce 20222023
Základní škola Kraslice, Dukelská 1122
pokračuje i v letošním školním roce ve
spolupráci s Evangelickou Montessori
školou v Plavně.
Po loňském společném pobytu žáků
čtvrtých ročníků s jejich německými
vrstevníky z Plavna na táboře ve Svojšíně
plánuje naše škola tuto spolupráci ještě
zintenzivnit a poskytnout tak našim
dětem možnost setkávat se s dětmi ze
sousedního Saska pravidelně.
Školy proto společně vypracovaly plán
spolupráce, který je sice primárně cílen
na žáky prvního stupně, ale nezapomíná i
na naše žáky devátých ročníků, kterým je
umožněno
na
tomto
programu
participovat a rozvíjet tak nejen jejich
komunikativní, ale i sociální, pracovní či
digitální kompetence.
Školy proto plánují pravidelná společná
setkání, akce, sportovní dny či on-line
schůzky.
První letošní akcí byla přírodovědná
vycházka kolem Hausbergu, která
proběhla v pátek 30. 9. 2022. Žáci
čtvrtých tříd z obou škol prožili
v doprovodu žáků devátých ročníků
společně tento den plný soutěží a
pohybových
aktivit
zaměřených
především na environmentální výchovu.
Jednalo se o aktivity spojené s poznáváním
stromů dle jejich listů a plodů, aktivity
zaměřené na třídění odpadu, poznávání
přírodnin, sportovní či dovednostní aktivity.
Lesy v okolí našeho města jim k tomu

MŠ U Elektrárny
Drakiáda s dětmi z MŠ Veselá
školka
Na čtvrtek 20.10.22 jsme si objednali ideální
podzimní počasí.
Svěží vítr a sluníčko dovolily s dětmi
uskutečnit DRAKIÁDU 2022 na naší zahradě.
Po celý týden probíhaly přípravy na akci a
jako vždy si děti vlastnoručně dráčka vyrobily
a namalovaly speciální a netradiční
technikou.
V den Drakiády nás čekala dračí stezka a její
zdolávání - slalomové obíhání, přeskakování,
podlézání, poskakování stranou mezi lanem,

děti se mohly seznámit se svými vrstevníky
z Německa, které v tomto školním roce ještě
určitě uvidí a podniknou spolu další zajímavé
akce.
V plánu je mimo jiné společný sportovní den,
dětský den prvního stupně či návštěva
vánočních trhů v Německu. Na programu

jsou i on-line setkání či prezentace a
videopohlednice z obou regionů. Spolupráce
by pak měla vyvrcholit společným pobytem
v přírodě, kde si chceme ověřit, že naše
snažení nevyšlo vniveč a mělo smysl.
Petr Morávek

házení míčků do velkých úst draka a také
závody s dráčky v trakařích.
Na závěr se dráčci proletěli téměř až
v oblacích a zazpívali píseň „Vyletěl si pyšný
drak“.
Na děti pak čekaly drobné tematické
odměny.
Dopoledne skvělé zábavy jsme si moc užili a
těšíme se na další podobné akce jako bude
např. “Jablíčkování“.
Dagmar Smolíková

dle vzoru a
následoval
jablíčkový
labyrint, ve
kterém se
děti snažily
dostat se do
cíle. Dále si
děti mohly
na
tabuli
nakreslit
křídou
jablíčko.
Další
zastavení
bylo u hodu
jablíček do
nůše
a
navlékání
jablíček na
strom
dle
správné
barvy.
Po
zvládnutí
všech těchto úkolů si děti mohly
vlastnoručně vymodelovat barevné jablíčko z
domácí modelíny. Na závěr je i rodiče čekalo
malé pohoštění. Děti si mohly dát čaj a rodiče
kávu a k tomu sladkou roládu. Příští rok se
budeme opět těšit na další společné
"Jablíčkování".
MŠ U Elektrárny

JABLÍČKOVÁNÍ
Dne 1.11.2022 se
na
naší
MŠ
konala společná
akce rodičů s
dětmi
"Jablíčkování".
Pro děti jsme
připravili různá
stanoviště,
u
kterých
plnily
úkoly. Na začátku
děti
skákaly
snožmo
po
vyznačené trase.
Poté se dostaly
ke druhému stanovišti, kde skládaly jablíčka
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Městský úřad informuje
Lokální varovný systém ORP
Kraslice
Z
důvodu
lepší
ochrany
obyvatel a
jejich
majetku
před
povodněmi a
na základě §
63,65 a 71
zákona
č.
254/2001
Sb., zákon o
vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon),
přistoupilo ORP Kraslice v roce 2011 v rámci
podpory Státního fondu životního prostředí
k realizaci projektu „Digitální povodňový
plán ORP Kraslice a zlepšení systému hlásné

povodňové služby“.
Účelem pro poskytnutí této podpory bylo
vypracování digitálního Povodňového
plánu ORP Kraslice a vybudování 5 ks
hlásných profilů (limnigrafů) kategorie C, a
to na pravostranném přítoku Stříbrného
potoka, vodním toku Rotava, na Stříbrném
potoce, Bublavském potoce a Kamenném
potoce.
Jelikož byly po 11 letech limnigrafy
technologicky
nevyhovující,
což
se
projevovalo častými výpadky v měření a
přenosu naměřených hodnot z těchto
limnigrafických stanic, přistoupilo ORP
Kraslice na přelomu měsíce května a června
letošního roku k jejich obměně a
modernizaci.
Finanční náklady na realizaci celé akce byly
ve výši 393.250 Kč, přičemž 250.000 Kč bylo
hrazeno z poskytnuté dotace Karlovarského
kraje – Programu pro poskytování dotací
z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci
opatření na ochranu před povodněmi
v územích ohrožených povodněmi - na

účel: „Obnova a
modernizace
systému měření LVS
ORP
Kraslice“ („lokálního
varovného systému ORP Kraslice“), o niž
město Kraslice požádalo v únoru 2022, a
zbylých 143.250 Kč bylo uhrazeno
z rozpočtu města Kraslice.
Touto realizací obnovy a modernizací
systému měření lokálního varovného
systému došlo v ORP Kraslice k dalšímu
zlepšení komplexního systému řízení rizik
při povodních a varování obyvatel před
rizikovými povodňovými stavy.
Povodňový systém města Kraslice včetně
digitálního Povodňového plánu ORP Kraslice
- http://dvt-info.cz/web_kraslice/dvt_main/
Za Oddělení kanceláře tajemníka: Jiřina
Jašová – krizový pracovník

MŠ Barvířská
Co vyprávěl klobouk
Podzimák
Pro zpestření podzimního období jsme se
zapojili do ekologického výchovného
programu s názvem „Co vyprávěl klobouk
Podzimák“. Děti hledaly na klobouku znaky
podzimu, ochutnaly 2 druhy ovoce (jablka a
hrušky) a hádaly jejich názvy. Druhá část
probíhala venku na školní zahradě.
Z nasbíraných podzimních lístků vytvořily
děti barevný podzimní strom, zahrály si na
houbaře i na vlaštovky. Pro ježka hledaly
něco k snědku a nalezené živočichy –
pavouka, brouka i housenku si zblízka
prohlédly. Těšíme se z barev podzimu.
Kolektiv MŠ Barvička
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Městské kulturní centrum
Koncert kapely Roháči
V pátek 7. 10. se v Domě kultury v Kraslicích konal koncert
oblíbené hudební skupiny Roháči, která k nám zavítala z Lokte.
Celý večer se nesl ve velmi uvolněné atmosféře. Roháči, kteří
hrají především trampskou a folkovou muziku, potěšili svými
písněmi s milými texty všechny přítomné v sále. Děkujeme celé
kapele za velmi příjemně strávený večer s pohodovou muzikou.
Na další vystoupení Roháčů se posluchači mohou těšit koncem
listopadu, kdy v Kraslicích proběhne rozsvěcení vánočního
stromku.

Přijela pouť
Přijela pouť je veršovaná hříčka Dětského divadelního souboru
Lupínek, který působí na Březové u Sokolova od roku 1995.
Divadlo Lupínek letos slaví 27 let od svého založení, a proto se
rozhodlo znovu nacvičit právě hru Přijela pouť. Pouť soubor
přivezl v neděli 23. 10. 2022 do velkého sálu Domu kultury v
Kraslicích. V pásmu vystoupilo 13 členů, mladých herců. V
tomto zábavném pásmu plném tance, písní a různých vtipných
obrazů jde o to, co všechno se může na pouti stát. Na scéně se
vystřídali prodavači, nakupující, artistická skupina počínaje
akrobatkami, přes zápasníky, siláka s hadem až po klauna,
Principál, strážník, mořská panna, dále ve druhé části se
nemocného Pepka snažil léčit léčitel až z Malajsie, až šel z toho
táta do mdlob. No a na závěr vše vyřešil kouzelník, který
zachránil pouť a nápomocna mu byla dívka krásná jak květ. K
napsání této hry inspirovala před 27 lety paní učitelku
Langerovou písnička Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře s
názvem Na té naší pouti, která zazněla ve hře hned dvakrát.
Naopak na začátek začala pouť stejnojmennou písní od Karla
Gotta Přijela pouť. Na závěr čekala čtyři šťastné diváky sladká
odměna, neboť lístky byly slosovatelné. Jsme rádi, že jsme
mohli v krásném modrém sále Domu kultury v Kraslicích
vystoupit.
Za Divadlo Lupínek Bc. Tomáš Večerka, vedoucí souboru
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SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice
Veterinární prohlídka
v zookoutku
Svou návštěvou
nás poctila úžasná
zvířecí doktorka
MVDr.
Petra
Jarošová,
aby
zkontrolovala
zdravotní
stav
našich
školních
mazlíčků.
Žáci
přírodopisného
semináře
při
vyšetřeních
aktivně asistovali
a bedlivě sledovali
práci
paní
doktorky. Třeba
se mezi nimi skrývá budoucí veterinář...?
Ing. Iva Germušková

Přespolní běh

Ve středu 5.října 2022 se družstvo 1.
stupně naší školy zúčastnilo okresního
kola v přespolním běhu. Letos na soutěž
přijelo nebývalé množství družstev, celkem
15. Závodilo se ve třech kategoriích.
Za první třídy naši školu reprezentovali
Barbora Bogyó, Laura Gáborová, Miroslav
Gabčo a Jindřich Šamulka. V kategorii 2. – 3.
tříd bojovali Karel Kindrat, David Vrabec,
Tereza Pohlodková a Nicol Jaworková. A
v nejstarší kategorii bojovali Anna Marie
Winkelhöferová, Amálie Vopatová, Jan Bíba a
Vít Jodas. Naši závodníci obsadili velmi pěkné
šesté místo a zaslouží si pochvalu. Nejlépe
zabojovala Barborka Bogyó, která porazila
všechna děvčata z prvních tříd a doběhla na
prvním místě.
Mgr. Jana Trnková

postavách z nich, povídání doplnila ukázkami
z knih. Některé jsme už znali, jiné pro nás
byly nové. Moc děkujeme za přípravu
besedy, která se uskutečnila v rámci Týdne
knihoven.
Mgr. P. Poledňáková

Přespolní běh
Letošní okresní kolo soutěže v přespolním
běhu
proběhlo
dne
4.
října
na
lehkoatletickém stadionu v Sokolově.
Zúčastnili se ho v kategoriích mladší žáci a
žákyně a starší žáci a žákyně i naši zástupci.
V kategorii starší žáci se naše družstvo ve
složení Zdeněk Bíba, Radim Holeš, Jakub
Pouzar, Lukáš Račko a Matěj Šrail umístilo na
velmi pěkné páté příčce. V hodnocení
jednotlivců se prosadila i naše děvčata.
V kategorii mladší žákyně obsadila šesté
místo Anna Farkašová, v kategorii starší
žákyně obsadila páté místo Magdaléna
Müllerová.
Blahopřejeme
k
dobrým
výsledkům a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Libor Bříza, Bc. Vojtěch Wagner

Kouzelnický svět 1. stupně
Žáky 1. stupně
jsme
po
prázdninách
přivítali
výzdobou
ze
světa Harryho
Pottera, která
nás inspirovala
k
propojení
s
celoročními
akcemi. V září
byla vyhlášena
literární soutěž
o
nejlepší
povídku
či
říkanku na téma světa čar a kouzel
v kategoriích „prvňáci“ až „páťáci“. Děti
z prvních a druhých tříd pracovaly na
projektu společně. Tento týden zasedla
odborná čarodějná porota a rozhodla o
vítězích jednotlivých kategorií. Rozhodování
nebylo jednoduché, neboť se sešlo mnoho
působivých prací z per našich malých
talentovaných spisovatelů. V říjnu nás čeká
dýňování a strašidelný Halloween.
Mgr. Lenka Semrádová

Protidrogový vlak

26. 9. 2022 k nám do Kraslic opět po nějaké
době zavítal Protidrogový vlak. Tato akce dle
našeho pohledu smysl má, a tak se jí
zúčastnili žáci sedmých, osmých a devátých
tříd. V rámci této preventivní akce se děti
seznámí s příběhem skupiny mladých lidí,
kteří na základě svých rozhodnutí prochází
různými osudy. Příběh je zaměřen na rizikové
jevy jako alkohol, tabák, drogy a s tím
spojené rizikové chování v dopravě, krádeže,
vraždy,
prostituce
či
neplánované
těhotenství. Pohled na tento příběh je
znásobený rekvizitami, které jsou ve vlaku
přítomny, a značnou interaktivitou prohlídky.
Oproti minulým letům se změnil závěr
prohlídky, který je značně optimističtější, než
býval dříve, což pozitivně hodnotily i děti. Ze
zpětných reakcí bylo poznat, že děti tato
preventivní akce zaujala a něco jim přinesla.
Třída 6.A na besedě
Přinejmenším uvědomění si, co všechno
v knihovně
dokáže udělat jedno chybné rozhodnutí,
V rámci Týdne knihoven jsme se vypravili do natož dvě nebo tři…
Mgr. Iva Rödlingová
té naší kraslické, kde nás přivítala paní Marta
Maštalířová, která si pro děti připravila
povídání o starých mýtech, jež právě
probíráme při hodinách literatury. Mnohé
bájné postavy jsme identifikovali, o jiných
jsme se dozvěděli něco nového. Velmi pěkné
a poutavé vyprávění doprovodila paní
knihovnice četbami ukázek i závěrečnou
soutěží, ve které se děti při poznávání
bájných bytostí blýskly svými znalostmi. Moc
děkujeme za milé přivítání.
Mgr. P. Poledňáková

Drakiáda v Jindřichovicích
Tradiční podzimní akce s rodiči a přáteli
proběhla v příjemné atmosféře. Dráčci za
pomoci svých vodičů na nějakou dobu i
vzlétli. Buřty, párky a jiné pochutiny na ohni
opečené všem moc chutnali. Těšíme se na
další akci.
Bc. M. Némethová

Veletrh středních škol 2022

V letošním školním roce jsme se jako
vystavovatelé zúčastnili Veletrhu středních
škol v Sokolově. Dostali jsme tak příležitost
představit naši školu a její učební i studijní
obory širší veřejnosti v rámci Karlovarského
kraje. Žáky zaujala především „domáckost“
naší školy, kde máme mnohem těsnější
spojení s našimi žáky, zaujal je i obor Výrobce
textilií, který mají pouze dvě školy v rámci
naší republiky. Velmi nás potěšila i podpora
žáků
základní
školy, kteří
se u nás
8.A na besedě v knihovně
V literatuře probíráme biblické příběhy, které hojně
jsou pro žáky těžko pochopitelné, proto jsem zastavovali.
se domluvila s paní knihovnicí Martou
Maštalířovou, aby jim některé z příběhů Ing.
Jan
představila i ona. Připravila spoustu knížek Ješátko
s biblickými příběhy, povídala si s žáky o
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Cesta za historií chodského
pohraničí
Na konci srpna jsme navštívili západní
pohraniční oblast naší země—Chodsko.
Prvním naším cílem bylo město Kdyně
vybudované již ve 14. století na staré
obchodní Řezenské cestě. V Kdyni se po
staletí rozvíjel textilní průmysl. Již v 17.
století zde byla postavena první velká textilní
manufaktura, která se během 150 let stala
největší textilní továrnou v širém kraji. V
objektu bývalé textilní továrny je muzeum,
které jsme rovněž navštívili.
Naše kroky však nejdříve směřovaly do místní
židovské synagogy. Zdejší synagoga je jednou
z mála synagog v západních Čechách, která si
zachovala původní podobu včetně mikve, což
byla rituální lázeň s pramenem podzemní
vody sloužící k duchovní očistě. Dochované e
i unikátní dvojité schodiště. Tyto výjimečnosti
dodávají stavbě mimořádnou historickou
hodnotu. Během Křišťálové noci byla
synagoga ušetřena zničení proto, že v dané
době již nesloužila náboženskému účelu, ale
jako skladiště. To vše a mnohem více o životě
Židů, jejich náboženství a pohnutém osudu
nám zasvěceně a zajímavě vyprávěla
průvodkyně synagogy.
Poté jsme se rozjeli do Švihova. Švihov je
zachovalý pozdně gotický nížinný hrad s
důmyslným vodním opevněním. Stojí
uprostřed luk a patří k našim nejmladším
hradům. Po několik století patřilo panství
Černínům. Zaujalo nás, co vše Černínové
podnikli na záchranu hradu, když měl být dle

11/2022
příkazu císaře Ferdinanda III. zbořen.
Kouzlo hradu učarovalo i filmařům, kteří
ho používají jako kulisu k různým
pohádkovým filmům. Nejznámější je pohádka
o Popelce.
Nakonec jsme navštívili město Domažlice,
které dal vybudovat již ve 13. století král
Přemysl Otakar II. ke střežení západní hranice
království. Domažlice
jsou
městskou
památkovou rezervací a centrem oblasti
Chodska. Krajem, který si zachoval svůj styl a
folklórní tradice. Město je plné historických a
vzácných církevních památek, z nichž mnohé
jsou přímo na náměstí. Zde nás čekal velmi
chutný oběd a potom individuální prohlídka.
Rozběhli jsme se po protáhlém náměstí,
jehož většina domů má gotické jádro ze 14.
století a krásné loubí z konce 15. a 16. století.
Náměstí lemují domy s krásnými gotickými
štíty, zajímavými štuky, v kabátcích
pastelových barev. V předzahrádkách místních
kaváren
a
cukráren sedí
hosté.
Dominantou je
vychýlená věž.
Dříve
hláska,
nyní
je
upravená jako
věž vyhlídková.
Po
samotné
prohlídce nás
čekala

Někteří si odnášeli krabice, ve kterých měli
místní pochoutku—chodské koláče. Všichni
jsme si odnášeli mnoho krásných zážitků,
dojmů a námětů k zamyšlení.
Děkujeme p. Mgr. Jitce Marešové za
perfektní přípravu a organizaci celé akce.
V nejbližší době nás čekají vycházky do
krásné krušnohorské přírody, kde se
seznámíme s historií dolování v našich
horách. Loni jsme takto podnikli putování po
zaniklých obcích (Vogldorf).
Jsem rádi, že se můžeme seznamovat s naší
krásnou krajinou, místními unikáty a
výjimečnostmi. Poznávat naše chráněná
území. Je zajímavé a poučné seznamovat se s
historií a způsobem života lidí, kteří zde žili
před sto a více lety.
Děkujeme proto městům Kraslice, Rotava,
Stříbrná, že finančními příspěvky podporují
činnosti Spolku Němců a přátel německé
kultury. Eva Malinová

několikahodinová

cesta
domů.
Neradi
jsme
opouštěli
prosluněné
náměstí.

Účastníky přebuzské pouti výkladem i s ukázkou hornin na haldě. ukončen Beethovenovou Ódou na radost.
neodradil ani vytrvalý déšť Přestože se mezitím silněji rozpršelo, vydali Alternativní text oslavující krásu života, si
Bartolomějská pouť v Přebuzi (historicky
nazývaná Kirwa) již mnoho let patří ke
stabilním, hodně navštěvovaným akcím
v Přebuzi, na které se setkávají čeští i
němečtí milovníci této části Krušných hor a
její historie.
Letošní pouť začala už ve čtvrtek 25.8., jako
každý rok, velkým úklidem kostela, na který
přišli kromě místních obyvatel i členové
Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR
z kraslické organizace.
V sobotu ráno 27.8., v den poutě, nedokázalo
ranní mrholení odradit od účasti na tradiční
dopolední vycházce velký počet návštěvníků.
Polovina z nich přijela takřka plným
autobusem, druhá část vlastní dopravou.
Troufám si odhadnout jejich počet k 80
nadšencům, jak z německé, tak i z české
strany. Na pouti se setkávají již stabilní
návštěvníci, ale přicházejí i nové tváře a
mládež, dokonce i děti v předškolním věku.
Uvítaní pronesl za hudebního doprovodu
hned ráno v kostele námi všemi obdivovaný
geolog pan Petr Rojík, který krátce zmínil
historii založení města Přebuzi, za které vděčí
těžbě nerostných surovin již od ranného
středověku až do druhé poloviny minulého
století, především těžbě rud cínu a později i
arsenu. Jako vzpomínku na tuto bohatou
historii nás Petr Rojík zavedl nejprve k bývalé
šachtě a k úpravně rudy Otto z minulého
století, kterou doprovodil odborným

jsme se od šachty Otto na pouť časem z 20.
století možná až do poloviny 16. století, kde
nám staříci v lese zanechali stopy své
namáhavé práce v podobě povrchových
dobývek. Největší odvážlivci si zde vyzkoušeli
sestoupení a průchod hlubokým úzkým
zářezem ve skále, vzniklým po těžbě. Asi
málokde v Krušných horách se najde tak
dramaticky přetvořený a obtížně průchodný
terén v důsledku staré těžební činnosti.
Ještě zbývá zmínit, že hned na začátku
procházky nás Petr zavedl na hřbitově
k hrobu německého důstojníka Adalberta
Kapperera, který byl úplně v posledních
dnech války zcela zbytečně popraven
iniciativním německým soudem. I to patří ke
smutným dějinám Přebuze.
Setkání všech přátel, bývalých krajanů a
obyvatel
Přebuzi
pokračovalo
odpoledne česko-německou poutní
mší svatou, kterou celebrovali P.
Bystrík Feranec, Mons. Peter Fořt a
klingenthalský kněz Ferdinand Kohl.
Pouť byla potom ukončena v kostele
koncertem sokolovské zpěvačky
Petry de Dios, jejích žákyň ze ZUŠ
Sokolov - zpěvačky Pavly Kleinové a
houslistky Natálie Fuchsové. Při
některých skladbách účinkující na
digitální piano doprovodil Petr Rojík.
Repertoár vystoupení sahal od
velikánů Verdiho, Pucciniho a
Dvořáka až k lidovým písním a byl

nakonec s účinkujícími zazpívali všichni
přítomní.
Velké poděkování patří obci Stříbrná za
finanční podporu, farnosti Kraslice a
v
neposlední
řadě
organizátorům
doprovodného programu poutě – vycházky a
koncertu. O tento zajímavý doprovodný
program se tradičně stará Spolek Němců a
přátel německé kultury v ČR, místní
organizace Kraslice, jehož členové žijí snad ve
všech obcích na Kraslicku a někteří z nich
také v Německu. Celá pouť se stala
nezapomenutelným zážitkem, za který
musíme všichni složit obzvláštní poklonu
Petru Rojíkovi - za dokonalou hlavní
organizaci, za jeho poutavé vyprávění a za
jeho skvělou hru na varhany a digitální piano.
Jiří Málek
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Zájezd Spolku Němců a přátel
německé kultury
(Kulturverband) do
Mödlareuth, Syrau
a Plauen se nám tematicky,
společensky a kulturně velmi
vydařil.
V sobotu dne 10. 9.2022 nám přálo i počasí.
Prvním zastavením bylo Německo-německé
muzeum Mödlareuth – Památník rozdělení
Německa.
Zhlédli jsme zajímavý dokument i s
výkladem, výstavu vozidel pohraničníků a
výstavu o historii rozdělené vesnice.
Mödlareuth je německá vesnice ležící
částečně v Bavorsku a částečně v Durynsku.
Mödlareuth byl po druhé světové válce
Američany nazýván Little Berlin (Malý
Berlín), neboť ho rozdělovala zeď, podobně
jako Berlín rozdělovala Berlínská zeď.
K rozdělení vesnice došlo po druhé světové
válce, kdy
severní část vsi připadla
sovětské okupační zóně a jižní americké hranice okupačních zón totiž respektovaly
zemské hranice
z roku 1937. V roce 1949 se pak obě části
ocitly ve dvou nově vzniklých státech bavorská část připadla Spolkové republice
Německo
a
durynská
Německé

Sportovní zprávy
BSK Tatran Kraslice
Úvodní
utkání
sezóny
odehrály
starší
minižákyně
U 13, které
na
turnaji
v Sokolově
prohrály
s BK Sokolov
14:102
(Vrabcová 3,
Wernerová
3, Křehká A.
2, Křehká L. 2, Lédlová 2, Nekolová 2) a s
BCM Sokolov 25:38 (Křehká A. 5, Vrabcová
5, Křehká L. 4, Wernerová 4, Lédlová 4,
Košařová 2, Nekolová 1).

demokratické republice.
Po pádu Berlínské zdi byl ve vesnici
zřízen hraniční přechod pro pěší, obyvatelé
obou částí se tak opět mohli setkat. 17.
června 1990 byla zeď stržena. Malá část pak
byla ponechána jako památník.
Ve vesnici stále existuje několik pozůstatků
nuceného rozdělení - obě části mají odlišná
poštovní směrovací čísla, obyvatelé obou
částí volí odděleně a jejich děti dodnes
chodí do různých škol.
Po výborné obědě jsme navštívili Dračí
jeskyni v Syrau, která je jedinou
zpřístupněnou jeskyní
v Sasku. Její celková délka je 550 m a
přibližná hloubka 15 m. Z toho 350 m je
trasa pro turisty. V nitru jeskyně je stabilní
teplota 10 stupňů a spousta schodů, které
propojují několik jeskynních dómů.
Právě v těchto částech jsme měli
možnost vidět klasickou sintrovou
výzdobu (pestrou směs krápníků,
závěsů, kaskád atd.) i krystalicky čistá
jezera, která byla v jedné části
prohlídky
barevně
osvětlována.
Potkali jsme draka Justuse, vyslechli
jeho pohádku a na závěr prohlídky nás
čekala ohromující laserová show.
Po prohlídce Dračí jeskyně nás čekalo
sladké překvapení v místní cukrárně.
Naší poslední zastávkou byla návštěva
Muzea protiletecké obrany města

Plavna, dříve byl prostor pivním sklepem.
Kryt byl v roce 1940 zahrnut do systému
protiletecké obrany. Jsou zde vystaveny
válečné exponáty. Muzeum připomíná 14
náletů v letech 1944/45, které zničily 75 %
města. Právě tyto podzemní úkryty
zachránily během bombardování spoustu
lidských životů.
Za krásný celodenní zážitek děkujeme všem,
kteří se na jeho přípravě a realizaci podíleli Regině Gerberové, Petru Rojíkovi, Soně
Šimánkové, našim sponzorům - městům
Rotava a Kraslice a našemu soukromému
sponzorovi,
panu
Hansi
Hermannu
Breuerovi.

Družstvo nejmladšího minižactva, které
hraje svou první sezónu, odehrálo turnaj
v Sokolově. S BCM Sokolov prohrálo
naše družstvo 12:14, s chlapeckým
týmem BK Sokolov 2:50 a s TJ Thermia
Karlovy Vary 10:38. Střelecky se prosadil
David Vrabec.
V říjnu odehrají starší minižákyně U 13
utkání v Karlových Varech, v domácí
tělocvičně nastoupí 5.11.2022 od 9:00 hod.
proti TJ Jiskra Aš a od 13:00 hod. proti TJ
MDDM Ostrov. Nejmladší minižactvo U 10
odehraje 23.10.2022 mistrovský turnaj
v Sokolově. Ženy zahájí sezónu 15.10.2022,
kdy od 16:00 hod. vyzvou v tělocvičně SŠ, ZŠ
a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717 tým BaK
Plzeň, s nímž v loňské sezóně úspěšně
bojovaly o 1. místo v Západočeské lize do
posledního utkání.
Mgr. P. Poledňáková

Krchová) .
Starší minižákyně U 13 prohrály s TJ
Thermia Karlovy Vary 65:31(Křehká L. 10,
Vrabcová 8, Slabá 6, Křehká A. 3, Košařová
2, Wernerová 2) a porazily TJ Sokol Toužim
75:44 (Vrabcová 18, Slabá 16, Wernerová
14, Košařová 10, Křehká A. 9, Křehká L. 8).
Nejmladší minižactvo U 10 prohrálo s TJ
Thermia Karlovy Vary 10:24 (Stehlík R. 10),
s BK Sokolov 10:34 (Vrabec 6, Stehlík Č. 4) a
porazilo BCM Sokolov 22:8 (Stehlík R. 10,
Stehlík Č. 8, Vrabec 4).
Ženy v listopadu odehrají 5.11.2022 utkání s
BK v Klatovech. Starší minižákyně U 13
přivítají v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice,
Havlíčkova 1717 v sobotu 5.11.2022
družstva TJ Jiskra Aš a MDDM Ostrov,
začátek turnaje je stanoven na 9. hodinu.
Nejmladší minižactvo U 10 se 13.11.2022
vypraví na turnaj do Karlových Varů,
pořadatelem je TJ Thermia.
P. Poledňáková

BSK Tatran Kraslice
Ženy
ve
svém
úvodním
utkání
nedokázaly
zopakovat vítězství
ze závěru loňské
sezóny a prohrály
s týmem BaK Plzeň
79:86 (Vopičková V.
19, Schambergerová
17, Mačasová 10,
Vopičková A. 9,
Vopičková P. 9,
Křížová 4, Hrbková
3, Kurtinová 3,
Korandová
3,

Členové Spolku Němců a přátel německé
kultury Kraslice
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Chleba s máslem
Dříve jídlo chudých, dnes luxus, na který
mnohé rodiny téměř nedosáhnou. Neexistuje
už asi oblast, kde by nedošlo ke zdražení.
Opakovaně se v médiích objevují zprávy o
tom, že nejohroženější skupinou jsou matky
samoživitelky a senioři, obzvláště ti senioři,
kteří žijí sami a obzvláště ty matky
samoživitelky, kde otec na své děti
z nejrůznějších důvodů neplatí.
Inflace je nejvyšší od 90 let minulého století.
Naše programy dlouhodobě podporují ty
nejslabší a nejohroženější. Naše poznatky
z terénu a práce s klienty ukazují, že senioři
zůstávají stále na úplném okraji zájmu.

Fotbalové finále LFF v
Českém Dubu
Ve dnech 23. až 26.9. jsme se, společně s
klienty, zúčastnili fotbalového finále LFF (Ligy
férového fotbalu) v Českém Dubu, které bylo
vyvrcholením úspěšné sezony 2021/2022.
Finále LFF v Českém Dubu se zúčastnili tyto
týmy:
1. Haná – FC Black Prostějov, 2. Rychle střely
ČvT Přerov, 3. YMCA – Praha, 4. Český Dud
5. Kraslice – smíšený tým (NZDM - Klub Aktiv,
NZDM – Remix Nejdek).
Z turnaje vyšli dva vítězové.
Prvním vítězem, za počet všech bodů z
turnaje, se stalo mužstvo Haná – FC Black
Prostějov.
Druhým vítězem, za největší počet férových
bodů (1 bod za účast v předzápasové a
pozápasové diskusi, 1 bod za smíšený tým, 1
férový bod, od spoluhráčů), se stalo mužstvo
Český Dub.
Smíšené družstvo, NZDM - Klub Aktiv a
NZDM – Remix Nejdek, skončilo na čtvrtém
místě.
Uplynulé
sezóny
2021/2022
se
v
Karlovarském kraji zúčastnily tyto týmy.
1. AS TEAM Chodov (NZDM - Armáda spásy),
2. Střelci - Rotava - TJ Rotava, 3. Černí
Rivalové - NZDM Kraslice, 4. Tučňáci - NZDM
Kraslice, 5. Gypsy Nejdek - NZDM Remix, 6.
Nesmrtelná osmička - NZDM Nejdek
Společně jsme po celou sezonu trénovali a
odehráli devět hracích dnů, ty jsme ukončili
dnem Férového fotbalu, který se odehrál v
Nejdku. Vítězem tohoto turnaje se stali
členové týmu Gypsy Nejdek - NZDM Remix.
Jako druzí skončili Černí Rivalové z NZDM
Kraslice. Právě z těchto týmů vznikl smíšený
tým, který nás reprezentoval v Českém Dubu.
Tohoto úkolu se všichni zhostili velmi dobře,
za což jim patří velké díky.
Chtěl bych touto cestou poděkovat také
všem týmům v Karlovarském kraji, jejich
trenérům a sociálním pracovníkům, kteří se
svým týmům věnovali nad rámec svých
pracovních povinností.
Poděkování patří také SZU (Státnímu
zdravotnímu ústavu), Mgr. Mirce Grosserové
a Zuzaně Gabčové, za skvělou spolupráci a za
finance na pronájem sportovní haly na
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Chystaná
lednová
valorizace
důchodů
opět
výrazněji
pomůže
vysokopříjmovým seniorům, než těm
chudším.
Mnoho seniorů nemá přístup k informacím.
Mnoho z nich nezná moderní technologie a
neumí je využívat a mnoho z nich není
finančně gramotných dle nových požadavků
doby.
Znám seniorskou rodinu, která ze strachu ze
zdražování energií přestala vařit. Stravují se
skromně a využívají akční slevy, které nachází
ve své schránce. Senioři často neví, jak se
dostat k pomoci a bojí se o pomoc si říct.
Často ani neví, že by mohli mít na nějakou
pomoc nárok. Neporadí si s vyplňováním
formulářů, dokládáním potřebných podkladů
pro přiznání dávek a tak často raději živoří,
aby nebyli na obtíž. Sociální oblast, která
směřuje k seniorům, je hlavně zřizování

pobytových zařízení. Náklady za pobyt však
převyšují jejich možnosti a to i v případě, kdy
se jedná o nemocného seniora, který má
přiznaný příspěvek na péči v plné výši. Pokud
tak není v rodině nikdo, kdo by finančně
pomohl, ocitá se senior v neřešitelné situaci a
hrozí mu samota bez pomoci pod hranicí
bídy.
Chybí terénní služby speciálně pro seniory.
Propojené s poradenstvím tak, aby se
například prostřednictvím obcí dostala ke
každému, kdo pomoc potřebuje.
Každý máme ve svém okolí seniora, kterého
potkáváme, může to být náš soused, ale ruku
na srdce, kdo z nás se ho někdy zeptá, jestli
má dostatek finančních prostředků na život
nebo jestli mu nechybí peníze na jídlo?
Gabriela
Štěrbová,
DiS.,
aktivizační
pracovnice Karlovy Vary a okolí, programy
sociální integrace, Člověk v tísni o. p. s.

Rotavě. Kolegům Janu Jirouškovi a Anně
Křehké patří poděkování za spolupráci a
podporu při hracích dnech.
Už teď se těšíme na další sezónu 2022/2023,
kterou zahájíme prvním hracím dnem v říjnu
2022.
Štefan Gabčo, Kariérní poradce/metodik
Člověk v tísni, o.p.s.-pobočka Karlovarského
kraje

Druhý den nás čekala největší akce - výlet do
Prahy do Národního muzea. Tato událost v
nás zanechala plno dojmů a odcházeli jsme
nabytí vědomostmi. Seznámili jsme se s
historickými artefakty, s celkovou historií
našeho státu a poznali mnoho živočichů.
Moc se nám líbil také časový tunel, který nás
zavedl v čase od dob dinosaurů až po
současnost. Náš pracovník Honza nám
samozřejmě dovyprávěl historické souvislosti
samotného národního muzea.
Poté jsme se, dle výběru každého z nás,
rozdělili do dvou skupin. První část, pod
vedením našeho pracovníka Štefana,
absolvovala prohlídku Prahy se všemi
významnými památkami. Druhá část, pod
vedením pracovníka Honzy a s pomocí
pracovnice Aničky, navštívila Podmořský
svět. Poprvé jsme viděli mořské živočichy na
vlastní oči. Největší atrakcí byl žralok, ze
kterého jsme měli opravdový respekt. Na
této akci se finančně podíleli naši klienti, kteří
si velmi přáli toto místo navštívit.
Třetí den nás čekal výšlap na náš největší
kopec Špičák. Cesta byla velmi náročná.
Společně jsme se vydali pěšky a to rovnou z
Kraslic. Boleli nás nohy, ale vzdálenost cca
15-ti kilometrů jsme zvládli. Naším cílem byl
nejen zmíněný vrchol, ale také poklad, který
jsme na Špičáku v minulosti s našimi klienty
zanechali.
Čtvrtý den nás čekal výlet na Vysoký kámen,
který máme velmi rádi. Na toto místo jsme se
vydali společně na kolech. Odměnou za
zdolané kilometry byl úžasný nepečený dort,
který připravila naše pracovnice Anička s
našimi klientkami. Udělali nám také skvělé
tousty a Honza připravil nealkoholické
Mojito.
Pátý den nás čekala zasloužená relaxace v
aquaparku v Chomutově. Společně jsme si
užili vodní radovánky a tobogány. Někteří z
nás byli v takovém Aquaparku poprvé.
Účelem těchto akcí bylo, se mezi sebou ještě
více poznat, odměnit ty, kteří na sobě pracují
a zároveň si užít prázdniny. Většina našich
klientů se během prázdnin neměla možnost z
finančních důvodů nikam podívat, a proto
jsme rádi, že jsme jim tyto akce měli možnost
zprostředkovat.
Služba Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež 15-26 let je financována z prostředků
Karlovarského kraje

Letní aktivity klubu Aktiv
Kraslice
Jako každý rok náš klub upořádal pro klienty
naší služby příměstský tábor, který se v rámci
naší služby koná každoročně a je už také
takovou naší letní tradicí. Důvod, proč tento
příměstský tábor pořádáme je ten, abychom
odměnili naše klienty, kteří celý rok na sobě
pracují. Chodí do svého zaměstnání, plní si
své povinnosti vůči škole a pravidelně se v
našem klubu vzdělávají a spolupracují se
svými pracovníky.
Tyto letní aktivity mají velmi pozitivní vliv na
naší spolupráci. Společnou činností se zvyšuje
také důvěra mezi námi a ta je velmi důležitá
při naší spolupráci. Rádi bychom Vás
seznámili s tím, co jsme společně o
prázdninách zažili. Naší první letní společnou
velkou akcí, která se plánovala dlouho
dopředu, byla návštěva Hokejové síně slávy v
Praze. Toto místo máme velmi rádi, jelikož
naši klienti obdivují naše hokejisty i dění
kolem hokeje. Na této akci se plnohodnotně
finančně podíleli sami klienti, kteří si na cestu
museli sami našetřit. Chtěli bychom tímto
velmi poděkovat Hokejové síni slávy za velmi
dobrou spolupráci. Jmenovitě paní Fejfarové
za zprostředkování bezplatného vstupu i s
menšími dárky pro naše klienty.
Poté následoval již dlouho plánovaný
Příměstský tábor, který se konal ve dnech od
25.7.2022 do 29.7.2022.
První den naši klienti absolvovali kvízové a
sportovní odpoledne na místním fotbalovém
hřišti v ulici Havlíčkova v Kraslicích. Během
tohoto dne jsme si všichni společně
rozšiřovali
vědomosti
ohledně
vědy,
techniky, historie i zeměpisu. Také jsme se
hýbali, když jsme společně uplatňovali
získané vědomosti z projektu Fotbalu pro
rozvoj a odehráli společný turnaj. Tento
turnaj nás učil dodržovat pravidla nejen na
hřišti, ale také mimo něj.
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Policie ČR informuje
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Slovo senátora
Transformace
v Senátu

Policie Karlovarského kraje vytvořila
projekt na domácí násilí
Tak jako každý rok vytvořili policisté z oddělení tisku a prevence
Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje nový projekt
financovaný z rezortního Programu Ministerstva vnitra v oblasti
prevence kriminality. Jednou z hlavních priorit bylo řešení problému
násilí v rodinách, ke kterému vzhledem k dlouhodobé sociální izolaci
dětí, „home office“, distanční výuce a oslabování sociálních vazeb
vlivem protikoronavirových opatření mohlo v tomto období
docházet.
Nejběžnějším úkazem je násilí mezi rodiči, jehož jsou děti bohužel
často svědky. Určitá část rodičů však vykazuje známky násilí i vůči
dětem.
Děti pak vyrůstají v toxickém prostředí s domněnkou, že se jedná o
běžný stav – tedy, že je toto jednání „normální“. Tento vzorec a
problémy s tím spojené si pak s sebou nesou dál do života ať už v
podobě agresorů, obětí či jako ti, kteří jsou násilím „poznamenaní“.
Poznamenaní v tom slova smyslu, že si vytváří obrazce a hodnoty,
které se v budoucnu mohou projevit jako problémy v chápání
okolního
světa,
lidí
v
něm
a
sebe
sama.
Proto oddělení tisku a prevence vytvořilo projekt s názvem
„Bezpečně doma“, který cílí na žáky prvního stupně základních škol
a snaží se dětem nastínit, jak takové násilí může probíhat, jak ho
poznat a především jak se proti němu bránit.
Děti v rámci jedné vyučovací hodiny s preventistou pracují ve
vytvořeném komiksovém pracovním sešitu, kde se setkávají s
příběhem hocha, který domácí násilí zažil. Ten navíc děti provází
celým pracovním sešitem a prostřednictvím plnění úkolů a
vyplňování cvičení dětem předává své poznatky. Policejní
preventista pracuje celou dobu s dětmi a předává jim i vzhledem ke
své pracovní pozici své zkušenosti, které se s pracovním sešitem
pojí. Na konci přednášky dostává každá třída navíc svůj „plakát první
pomoci“, který si děti mohou umístit ve třídě na nástěnku a na
kterém jsou uvedené základní rady, telefonní čísla a informace, co
dělat v případě, když děti trápí, co se děje doma „za zavřenými
dveřmi“.
Dětem je vysvětlováno, že doma bychom se měli cítit bezpečně měli bychom se sem uchylovat před náročným okolním světem. V
opačném případě je potřeba o tom začít mluvit a situaci řešit co
nejdříve. Projekt „bezpečně doma“ byl doposud předveden již v
desítkách škol v Karlovarském kraji a setkal se s úspěšným ohlasem.
Přednášky budou ve školách probíhat i nadále po celý školní rok.

Jedním ze zcela zásadních
témat našeho regionu a také
mé, je transformace. Proto
před dvěma lety vznikl
senátní Podvýbor pro regiony
v transformaci, kde se
problémům našich nejen
těžbou poškozených krajů
systematicky věnujeme a
snažíme se dostat tato témata
na celorepublikovou úroveň,
což není vždy jednoduché.
Prostě z pohledu třeba Prahy,
Brna nebo Pardubic není
transformace nebo vyloučené
lokality úplně důležité téma,
ale například státní rozpočet nebo parlament máme
společný.
V září jsme s naším podvýborem a podvýborem
poslaneckým zorganizovali na půdě Senátu za účasti dvou
ministrů vlády, zástupců ministerstev, krajů, senátorů a
poslanců kulatý stůl s názvem Saská cesta transformace.
Prezentovali a na dotazy tu odpovídali zástupci saských
ministerstev.
V Sasku už transformace probíhá přes dvacet let a je vždy
dobré nahlédnout na to, jak to dělali a dělají jinde,
vyvarovat se chyb a použít to, co je dobré. Chtěl jsem také
ministry seznámit s masivní finanční podporou regionů ze
spolkového i saského rozpočtu. Zatímco jenom do saských
uhelných regionů přišlo úhrnem v přepočtu více než 150
miliard korun z německých národních peněz, transformace
ve třech krajích ČR si musí vystačit pouze se 40 miliardami
korun z evropského Fondu spravedlivé transformace, který
je hlavním a v podstatě jediným finančním zdrojem.
Našemu kraji z těchto peněz připadne jen přes 6 miliard.
V Sasku tento evropský fond považují pouze za vhodný
doplňkový zdroj financování. České vlády, na rozdíl od
německých, nedávaly a nedávají na transformaci téměř
nic.
Stejně jako u nás i v Sasku chybí v poškozených regionech
mladí, kvalifikovaní lidé, kteří jsou klíčovým motorem pro
rozvoj a prosperitu. Aby tu zůstávali, je třeba zajistit jim
dobrá pracovní místa, bydlení, vzdělání pro jejich děti a
atraktivní prostředí.
V Sasku se proto snaží přitáhnout do Lužického a
Středoněmeckého revíru investory nabízející práci s vyšší
přidanou hodnotou místo montoven. Budují se tu velká
vědecká centra, dopravní infrastruktura pro spojení
s metropolemi Berlínem a Lipskem. Z centra se přesouvají
některé z úřadů. Probíhá spolupráce s vysokými školami, je
tu snaha s mladými lidmi komunikovat a vtáhnout je do
procesu přeměny regionů.
Ne vše se tu daří. I tady mají problém například
s dlouhotrvajícím procesem schválení transformačních
projektů. Projekty přicházejí z komunální úrovně a poté je
čeká dlouhé schvalování, což si žádá mnoho času a
energie.
Témat a zajímavých oblastí bylo na kulatém stole
představeno mnoho a do tohoto příspěvku se všechna
nevejdou. Se závěry kulatého stolu budeme jednat
s ministerstvy o vyšší podpoře našich regionů, tak nám
držte palce.
Miroslav
Balatka,
senátor,
www.miroslavbalatka.cz
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Městské kulturní centrum
Šest v tom
V polovině října se v Domě kultury
v Kraslicích konalo divadelní
představení s názvem Šest v tom.
Originální komedie pojednávala o
manželích, kteří se dostali do tíživé
životní situace a založili si kvůli
penězům seznamovací agenturu.
Představení bylo plné humoru a
vtipných scén v podání známých
herců z televizních obrazovek.
V hlavních rolích se představil
Slávek Boura, Jaroslav Sypal, Petr
Vojnar, Jaroslava Stránská či Eva
Hráská. Děkujeme jim za příjemně strávený večer.

Claudie Růtová

12 / Zpravodaj města Kraslic

11/2022

