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ZPRAVODAJ  
města  Krasl ic  

S 
lovo na úvod 
Vážení spoluobčané,  

minule jsem přislíbil, že další můj 
úvodník bude věnován pořádku 
v našem městě. Plním tímto svůj 

slib a dovolím si zamyslet se nad tímto 
neblahým problémem. 

Často si všímám, jak tu či onde leží hromady 
a hromádky čehosi mnohdy jen těžko 
identifikovatelného, změti nejrůznějších 
předmětů, jejichž čas se naplnil. Tento 
nepořádek se nachází na nejrůznějších 
místech v našem městě – při cestách, 
odbočkách, v různých zákoutích… A také u 
stanovišť s kontejnery pro směsný odpad – 
sám často „šílím“, když v blízkosti svého 
bydliště, kde mají sousední „paneláčníci“ 
zastřešené stanoviště pro své kontejnery, 
vidím „odložené“ nejrůznější předměty, 
nejčastěji různé spotřebiče, nábytek, 
stavební materiál. Oblíbeným místem pro 
nepořádníky jsou také stanoviště se 
sběrnými nádobami pro tříděný odpad, kde 
se objevují nejčastěji různé hromady 
s vyřazeným oblečením a dalších 
podobných věcí. Naposledy tomu bylo ve 
velkém rozsahu u těchto stanovišť před 

panelovými 
domy 
v ulici ČSA. 
Právě 
odtud jsem 
dostal 
fotografii s 
„líbezným“ 
zátiším 
s popiskou 
„Kraslice 
slaví 
Velikonoce“ 
s informací, 
že obrázek 
byl pořízen 
na Bílou 
sobotu 
2018. Nu, 
škoda jen, 

že se dotyčný fotograf nepodepsal – patrně 
se styděl nebo jen prostě neměl odvahu. 
Mnozí jiní se na mne obracejí 
s upozorněním, že se tu či jinde nachází 
černá skládka, často jsou rozhořčeni a zlobí 
se – na město. Jakoby město tento 
nepořádek vytvářelo. Myslím, že toto 
rozhořčení a zloba by mělo směřovat 
především proti původcům onoho 
nepořádku. Ti jej vytvářejí a tvoří tím 
negativní obraz našeho města. Město tento 
nepořádek, samozřejmě, uklidí. Tak jako jej 
po dvou pracovních dnech uklidilo i na 
zmíněném stanovišti v ulici ČSA. A to je 

možná také ten kámen úrazu. Někteří 
spoluobčané si prostě zvykli, že vše, co 
nepotřebují, jednoduše odloží někde u 
kontejnerů, protože „on to vždycky někdo 
uklidí!“ Jako by nevěděl, že odpad patří do 
k tomu určených nádob nebo do sběrného 
dvora. Připomínám zde, že samoobslužný 
sběrný dvůr funguje 24 hodin denně 7 dní 
v týdnu a každý občan Kraslic, který řádně 
hradí poplatek za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu, může zdarma ročně 
na sběrném dvoře uložit až 100 kg odpadu, 
stejně tak jako že může využít svozové 
služby, kterou Technické služby města 
Kraslic nabízejí občanům ke svozu 
objemnějšího odpadu, jako třeba starého 
nábytku. Opravdu není důvod, proč by měl 
být „starý gauč“ odložen u kontejnerového 
stanoviště. Se svými spolupracovníky se 
často takřka nerudovsky zamýšlíme, co 
s tím? Jednoduchá otázka s nelehkou 
odpovědí, asi se stejnou obtížností jako je 
řešení kvadratury kruhu. Docházíme ale 
k jednoznačnému závěru: bez vás, občanů, 
a vaší spolupráce, nelze tento problém 
účinně a efektivně řešit. Upozornění, že 
někde leží vysloužilá lednička – to je už 
pozdě, to už zase jen řešíme následek. Je 
třeba všímat si těch, kteří tam tyto 
předměty odkládají a upozorňovat na ně, 
identifikovat je. Jen tak je bude moci město 
volat k zodpovědnosti a trestat. Jinak je to 
boj, který nikdy nemůžeme vyhrát, a 
nezbude nám, než jen uklízet. Samozřejmě 
ale není technicky ani organizačně možné 
hned a okamžitě vše uklidit a odstranit. 
Někdy to zkrátka trvá i několik dnů. Jde 
totiž také o náklady. Je třeba si uvědomit, 
že úklid tohoto nepořádku platíme my 
všichni – za onoho jednotlivce, který jej 
vytváří a směje se nám, jací jsme… hlupáci, 
když to po něm pěkně uklidíme a on si za 
pár hodin zase vesele někde něco 
zbytečného „odloží“. Anebo si řekneme, že 
každou hromádku nepořádku promptně 
odklidíme, ale pak se budeme muset smířit 
s tím, že nebude dále možné platit za 
odpady čtyři stovky ročně, jako je tomu 
dosud, ale třeba pět set či šest set korun – 
zkrátka budeme to muset zaplatit. Jinými 
slovy: čím méně budeme tolerovat ty, kteří 
vytvářejí nepořádek a hyzdí město, tím 
méně nás to bude stát. Moje babička 
říkávala: čím více se darebákovi ustupuje, 
tím více škody nadělá. A myslím, že v tomto 
případě to platí stoprocentně.  Proto by 
nám neměli být původci nepořádku 
lhostejní, proto by k nim měla být ze strany 
slušných občanů nulová tolerance. 

    
 Roman Kotilínek, starosta města 

ročník 2018 

Senior Expres už vozí 
občany 

Jak již bylo na 
stránkách 
Zpravodaje 
avizováno, 
město 
spustilo 
službu Senior 
Expres. Od 
2. května tak 
mohou občané využívat tuto službu se 
všemi jejími výhodami. 
Služba je přednostně určena fyzickým 
osobám s trvalým pobytem v Kraslicích od 
dovršení 65 let věku nebo osobám se 
sníženou nebo částečně sníženou 
soběstačností (držitelům průkazů TZP či 
ZTP/P) od 18 let věku.  
Služba má zajistit dostupnou dopravu na 
nezbytně nutnou dobu pro občany, kteří 
nemohou zvolit jiný způsob přepravy na 
území města Kraslice, a to pro účely 
přepravy klienta do zdravotnického 
zařízení, do úřadů, do obchodních zařízení, 
k návštěvě rodiny či přátel apod. 
Provoz služby je zajištěn prozatím v 
pracovních dnech v pracovní době 
městského úřadu.  
Zájemce o tuto službu musí nejdříve podat 
žádost o poskytnutí služby, a to na odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví. Žadatel by 
měl být také držitelem Karty města 
Kraslice, kterou obdrží buď na odboru 
ekonomiky a financí nebo na Technických 
službách města Kraslic. 
Přepravu si může klient objednat nejdříve 
3 týdny předem, nejpozději 2 pracovní dny 
předem, např. v úterý na poskytnutí služby 
ve čtvrtek, a to na telefonním čísle 
724377585.  Pokud bude chtít klient 
přepravit na více míst, musí na tuto 
skutečnost upozornit již při objednání 
služby. V rámci objednávek budou 
upřednostněny návštěvy zdravotnických 
zařízení před dalšími účely.  
Klient může prostřednictvím služby 
uskutečnit maximálně 20 jízd během 
běžného kalendářního měsíce. 
Město Kraslice nepožaduje náhradu všech 
nákladů vzniklých mu v souvislosti s 
poskytnutím služby ani nepožaduje úhradu 
ceny za poskytnutou službu. Klient zaplatí 
pouze příspěvek na částečnou úhradu 
nezbytných nákladů ve výši 15 Kč za jednu 
jízdu. Pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P je v 
ceně zahrnut i doprovod nejvýše jednou 
osobou. Klient uhradí příspěvek před 
započetím jízdy v hotovosti. red 
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PODĚKOVÁNÍ 
Touto cestou bychom 
chtěli celá rodina 

poděkovat  SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA KRASLICE 
za uspořádání veřejné sbírky „Pomocné ruce 
pro Aničku Křehkou“, když bojovala v 
nelehkém období  s rakovinou krve-leukemie 
ALL. Moc si Vás všech strašně vážíme ........ 
Do konce svého života vám všem budeme 
vděční a nikdy na to, že jste tu pro nás byli, 
nezapomeneme, mockrát, na sto tisíckrát 
děkujeme. Strašně bychom chtěli poděkovat 
všem, co posílali Andulce penízky na 
transparentní učet u KB.  Protože vy všichni 
jste nám pomohli uzdravit společně s doktory 
naší Aničku.  
Díky vám všem  byla po celou dobu šťastná a v 
bezpečí, měla vše, na co si vzpomenula a 
hlavně potřebovala . Děkujeme i všem, co nás 
podporovali  psychicky, protože někdy stačilo 
slyšet vlídné slovo nebo podporu, která nás v 
opravdu těžkých chvílích vyhoupla zpět 
nahoru a že vás bylo hrozně moc. 
Děkujeme všem, co posílali Aničce dárečky a 
materiální pomoc, krásné dopisy, které jsme 
často se slzami v očích doma pokaždé 
společně četli, nádherné dopisy, které nás 
hřejí u srdíčka ještě teď.  
Děkujeme, děkujeme. ANIČKA JE ZDRAVÁ. 
Momentálně jsme už rok doma bez léčby. 
Aničce se daří výborně ...Už od září si naplno 
začala užívat té vytoužené školy a hlavně 

spolužáků. Pomalu jsme se zařadili do běhu 
normálního života a společně s Aničkou 
vychutnáváme plnými doušky každý krásný 
den, kdy už může žít jako každé jiné dítě v 
jejím věku. A to je neskutečné štěstí. Slovy to 
neumíme ani popsat, jak moc jsme vám 
vděční. Děkujeme   Aniččina rodina  
 

ZPRÁVA O UKONČENÍ A 
VYÚČTOVÁNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY NA 
„ÚHRADU NÁKLADŮ SPOJENÝCH 

S LÉČBOU A PÉČÍ PRO ANIČKU 
KŘEHKOU NAR. 24. 12. 2008, 

KTERÁ TRPÍ AKUTNÍ 
LYMFOBLASTICKOU LEUKÉMIÍ.“ 

 
Spolek přátel města Kraslice zahájil sbírku 25. 
6. 2015 a ukončil ji 31. 12. 2017. Finančnímu 
odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje 
bylo předloženo vyúčtování této sbírky a na 
základě předložených dokladů byla provedena 
kontrola vyúčtování této sbírky. 
 
HRUBÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY 221,886,27 Kč 
NÁKLADY VEŘEJNÉ SBÍRKY CELKEM         
-         3.147,00 Kč 
ČISTÝ VÝTĚŽEK SBÍRKY 218.739,27 Kč 
CELKEM VYDÁNO NA ÚČEL SBÍRKY  
   218.739,27 Kč 
(doloženo doklady využití pro Aničku Křehkou)  
Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského 
kraje po provedení kontroly správnosti 
celkového vyúčtování předmětné veřejné 
sbírky dle §24 odst. 3 zákona o veřejných 
sbírkách potvrdil, že veškerý výtěžek sbírky byl 
použit v souladu s oznámeným účelem. Při 
kontrole závěrečného vyúčtování neshledal 
finanční odbor nedostatky bránící jeho 
schválení a předložené vyúčtování veřejné 
sbírky pro Aničku Křehkou 20. 04. 2018 
schválil. Spolek přátel města Kraslice předložil 
podklady a toto rozhodnutí odpovědným 
pracovníkům města Kraslic, které přispělo na 
sbírku významnou částkou.  
Spolek přátel města Kraslice vyjadřuje úctu a 
poděkování za projevenou solidaritu s těžce 
nemocným dítětem a osudem zkoušenou 
rodinou. 
Za Spolek přátel města Kraslice  
Otakar Mika – místopředseda Spolku a osoba 
odpovědná za vyúčtování veřejné sbírky 

 
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ 

SPOLEČNOST s.r.o. 
 

oznamuje, že do konce června 
letošního roku provádí opravy 
kanalizačních poklopů na hlavní 
komunikaci v Kraslicích. Opravy se 
budou týkat 45 kusů kanalizačních 
poklopů a opravy jsou prováděny bez 
přerušení provozu. Žádáme všechny 
účastníky silničního provozu o 
zvýšenou opatrnost během oprav. 
Výměnu kanalizačních poklopů a jejich 
nové osazení provádí pro KMS Kraslice 
renomovaná česká firma 
POKLOPSYSTEM s.r.o., která se 
specializuje na opravy 
samonivelačních kanalizačních a 
vodovodních poklopů. 
POKLOPSYSTÉM s.r.o. působí v České 
a Slovenské republice. Motoristická 
veřejnost bude mít možnost během 
záruční doby provedených oprav 
posoudit kvalitu práce této firmy. 
Děkujeme veřejnosti za pochopení 
určitého omezení provozu v průběhu 
prováděných oprav. 
Hanuš Kühnl a Otakar Mika – jednatelé 

Napsali jste nám 
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Radní se sešli na své schůzi dne 04. dubna. 
Projednávanými záležitostmi byly především 
tyto: 

 schválení zveřejnění záměrů pronájmů či 
pachtů pozemků na základě došlých žádostí 
občanů 

 schválení pronájmů či pachtů na základě již 
zveřejněných záměrů 

 souhlas s prominutím úroků z prodlení za 
pozdní úhradu nájemného za rok 2017 

 schválení odpisového plánu a rozpočtu na rok 
2018 Technických služeb města Kraslic 

 rozpočtová opatření—především zapojení 
účelových neinvestičních dotací 

 schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
uzavřené se společností M.C.TRITON s. r. o. za 
účelem provedení pasportizace majetku 
příspěvkové organizace Technické služby 
města Kraslic, na základě kterého dojde k 
posunutí termínu dokončení díla, a to do 
30.06.2018 a dále k částečné úhradě ceny díla 

 projednání žádostí o dotace z rozpočtu města 
Kraslice, které byly podány v rámci 
vyhlášeného programu podpory sportovních, 
kulturních, sociálních, zdravotních a dalších 
aktivit 

 vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy 
Kraslice, Boženy Němcové 1685 

 vyhlášení konkursního řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže 
Kraslice 

 schválen byl záměr zhotovení plánu rozvoje 

sportu ve městě s tím, že rada města uložila 
komisi pro sport a tělovýchovu, aby připravila 
materiál, který bude podkladem pro 
zpracování plánu rozvoje sportu s tím, že by 
měl obsahovat základní zásady, kterými by se 
město při činnosti v oblasti sportu mělo řídit, 
vymezovat základní potřeby města v oblasti 
sportu, oblasti podpory sportu z rozpočtu 
města, priority pro projekty zaměřené na 
podporu sportu pro všechny, zdravotní 
prospěšnost sportu a na osvětu v oblasti 
sportu a opatření k zajištění dostupnosti 
sportovních zařízení pro občany města 

 projednání požadavků petice obyvatel části 
Kostelní „Za obnovu veřejného osvětlení v 
části Kostelní“ se všemi souvisejícími podklady 
s tím, že radní konstatovali, že s požadavkem 
obyvatel části Kostelní znovuobnovit veřejné 
osvětlení mezi dolní a horní částí nesouhlasí 

 schválení výzvy k podání nabídek pro veřejnou 
zakázku malého rozsahu vedenou pod názvem 
„Rozvoj metropolitní sítě“, která je vypisována 
v rámci projektu „Modernizace IS Město 
Kraslice“ a jmenování komise k otevírání 
obálek 

 schválení Pravidel přepravy v rámci služby 
Senior Expres 

 projednání nabídky Karlovarského kraje na 
realizaci centrálního zadávacího řízení na 
nákup elektrické energie na období 2019-2020 
formou aukčního nákupu elektrické energie na 
burce s tím, že radní nesouhlasili s touto 
nabídkou, protože již město zajišťuje 
centralizovaný nákup spolu se svými 
příspěvkovými organizacemi 

 projednání protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku 
malého rozsahu na akci „Kraslice—
rekonstrukce komunikace ul. Rybná“ s tím, že 

jako nejvhodnější 
byla vyhodnocena 
nabídka 
společnosti 
EUROVIA CS, a. s. s 
nabídkovou cenou 
3,760 mil. Kč bez 
DPH 

 vyhlášení 
konkursního řízení 
na obsazení 
funkce ředitele/
ředitelky Městské 
knihovny Kraslice 

 pověření paní 
Ing. Jany Obstové 
vedením Městské 
knihovny Kraslice. 
Další schůze rady 
města, tentokrát 
mimo řádný 
termín, proběhla 
dne 09.04.2018, 
kdy byly 
projednávány 
mimo jiné i tyto 
záležitosti 

 vyhodnocení 
veřejné zakázky na 
stavební práce 
„Kraslice—ul. Pod 
Vrchem statické 
zabezpečení, 
rekonstrukce 
komunikace a 
VO“, kdy jako 
nejvhodnější byla 
vybrána nabídka 
společnosti 
ALGON, a. s. s 
nabídkovou cenou 
5,882 mil. Kč bez 
DPH 

 schválení 

smlouvy o 
centralizovaném 
zadávání veřejné 
zakázky—nákup 
elektrické energie pro město, příspěvkové 
organizace a právnické osoby 

Následující schůze rady města proběhla dne 25. 
dubna a radní se zabývali především těmito 
problematikami: 

 schválení Organizačního řádu Městského 
úřadu Kraslice 

 schválení zveřejnění záměrů prodeje, 
pronájmu či pachtu pozemků města 

 projednání dopisu společnosti Správa 
železniční dopravní cesty, státní organizace ve 
věci nabídky na zamýšlený prodej pozemku, 
jehož součástí je stavba bývalé budovy 
kraslického nádraží s tím, že radní pověřili 
starostu města jednáním s vedením SŽDC o 
možnosti bezúplatného převodu nemovitosti a 
pozemku na město Kraslice 

 projednání a schválení žádosti o prominutí 
zvýšených nákladů na spotřebu studené vody 
způsobené protékáním vody v plynovém kotli z 
důvodu vysokého tlaku ve vodovodním řadu 

 schválení pronájmů či pachtů na základě již 
zveřejněných příslušných záměrů 

 schválení výzvy k podání nabídky a zadávací 
dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku 
na dodávky na akci „Technické řešení 
bezpečnosti ZŠ a MŠ města Kraslice—II. etapa“ 

 schválení odstoupení města jako objednatele 
od smlouvy se společností DOZORSTAV s. r. o., 
jejímž předmětem bylo zhotovení díla 
„Doplnění historické části oplocení MŠ 
Kraslice, Lipová cesta 1091“, když dílo mělo 
být dokončeno a předáno objednateli do 
30.09.2017 

 schválení výzvy k podání nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu na služby na služby 
„Zpracování projektové dokumentace ve 
stupni DSP a PZS a inženýrská činnost pro II. 
etapu dostavby Základní školy Kraslice, 
Dukelská 1122—Tělocvična“ 

 neschválení žádosti ředitele Technických 
služeb města Kraslic na financování pořízení 
dlouhodobého majetku do vlastnictví 
příspěvkové organizace—recyklátoru 
asfaltových směsí (bagela) určeného k 
rekonstrukcím místních komunikací 

 schválení dohody o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku ze státního rozpočtu uzavřené mezi 
městem Kraslice a Úřadem práce, kdy takto 
vytvořením místem bude pozice řidiče Senior 
Expresu 

 schválení aktualizací odpisových plánů 
příspěvkových organizací 

 schválení rozborů hospodaření příspěvkových 
organizací města za rok 2017 a schválení 
příslušných přídělů do rezervního fondu a 
fondu odměn 

 projednání cenové nabídky společnosti KV 
Realinvest s. r. o. na stavební práce „Kraslice—
rekonstrukce komunikace ul. Rybná“ v době 
realizace červenec—říjen s tím, že rada města 
udělila výjimku z působnosti směrnice pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
výše uvedenou akci a souhlasila se zadáním 
veřejné zakázky za nabídkovou cenu 4,363 mil. 
Kč bez DPH 

 schválení výzvy k podání nabídek do 
výběrového řízení vedeného pod názvem 
„Modernizace informačního systém Město 
Kraslice“ 

 projednání protokolu o otevírání obálek, 
posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky vedené pod názvem „Rozvoj 
metropolitní sítě“ s tím, že vítězem 
výběrového řízení byla určena 
společnost GraphTech s. r. o.  red 

Z jednání  

orgánů města 
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Eibenstock  
je krásné horské město 
v německé části Krušných 

hor v minulosti proslavené výrobou krajek a 
v současnosti je hlavním turistickým cílem 
auersberské oblasti. A právě toto město se stalo 
cílem dalšího z oblíbených výletů kraslického 
Spolku Němců  a přátel německé kultury. 
Tentokrát jsme vyrazili na pozvání německo-
českého kulturního spolku Potok.  Tento spolek 
byl založen v létě 2012 účastníky kurzů češtiny 
na VHS Aue a klade si za cíl podporu německo-
českých kontaktů, které slouží k lepšímu 
porozumění mezi našimi národy. S Potokem 
spolupracujeme již dlouhá léta, rozhodně to není 
první společná akce. Prostřednictvím předsedy 
pana Uwe Haaseho nás členové pozvali již na 
několik výletů s následným posezením a oni se 
zas zúčastnili společných vycházek pořádaných 
panem Petrem Rojíkem. Vloni jsme například 
společně byli na ašském křemenném valu.  
Po příjezdu do Eibenstocku jsme byli přivítáni 
členem Potoku panem Holgerem Panschem, 
který pro nás připravil velmi zajímavou 
procházku po pamětihodnostech a zajímavých 
místech města. Mimo jiné jsme navštívili krásnou 
secesní radnici a Muzeum výšivky, kde jsme byli 
zasvěceni do historie způsobu výroby krajek od 
18. století do nedávné minulosti. Krajky se 
v Eibenstocku vyráběly do 90. let 20. století.  
Následoval výlet k nedaleké přehradě, kde jsme 
si mohli prohlédnout hráz na povrchu i uvnitř, i 
zde samozřejmě se zasvěceným výkladem 
samotného hrázného. 
V pozdním odpoledni jsme se příjemně uondáni 
vrátili do Kulturního centra Einbenstocku, kde 
nás přivítali naši známí, dobré duše spolku Potok, 
paní  Monika Keßler  a pan Bernd Mothes. Ti nás 
uvedli do sálu, kde na nás kromě velmi bohatého 
občerstvení  (připravené členy Potoku) čekala 
další skupina z Čech, tentokrát z Abertam, se 
kterou spolek také úzce spolupracuje. Jejich 
jménem pan Rudolf Löffler předal pozdravy a 
dary, mimo jiné i velice vítaný sud dobrého 
českého piva. Akce se zúčastnil i starosta Nejdku 
pan ing. Lubomír Vítek s manželkou. Následoval 
bohatý doprovodný program např. promítání 
dokumentu ze stavby přehrady Eibenstock nebo 
veselá „návštěva staré dámy“.  
Když jsme se museli večer zvednout od stolu a 
zasněženou krajinou se vrátit domů, dělali jsme 
to jen velmi neradi. Těšíme se na opětovné 
setkání s našimi přáteli z Eibenstocku i Abertam, 
stejně jako na další z velmi podařených akcí, 
organizovaných paní Soňou Šimánkovou a 
panem Petrem Rojíkem. Děkujeme a brzy na 
shledanou!  Mgr. Regina Gerberová 

Výšlap k zaniklé selské usedlosti 
v Kopaninách 

V sobotu 21.4.2018,  se vydalo 26 členů  Spolku  
Němců a přátel německé kultury z Kraslic, pod 
vedením předsedy spolku pana Dr. Petra Rojíka a 
jeho pravé ruky a sestry, organizátorky mnoha 
akcí, paní Soni Šimánkové,  na cestu do Kopaniny 

u Skalné.  
Nejen, že jsme se jeli podívat na méně 

známá místa Krušných hor, ale měli jsme se sejít 
s rodinou Forster z Pfaffenhofenu u Mnichova, 
kdy nám paní Forster měla vyprávět o svém 
dětství v Kopanině.  
Cesta z Kraslic do Kopaniny netrvala dlouho, a 
jakmile jsme tam dojeli, byli jsme uchváceni 
nádherným prostředím a krásným starodávným 
špejcharem ze 17. století, který stojí před 
úžasným hotelem, ve kterém jsme měli 
zamluvený oběd a schůzku s rodinou Forster. 
Pan Rojík nás s rodinou seznámil, paní Forster, 
která v Kopanině žila cca. do svých sedmi let,  a 
to za války, byla v doprovodu svého manžela a 
dcery.  
Po vynikajícím obědě a předání darů rodině 
Forster (mimo jiné opracovaný křemen z rozvalin 
bývalého domova paní Forster), jsme se vydali 
do místního kostela, kde se konala slavnostní 
mše k poctě Sv. Jiří.  Pan Rojík nás obeznámil 
s historií kostela a několika budov kolem, 
dozvěděli jsme se, že vlastně stojíme na místě, 
kde se hluboko pod námi  nachází jedno ze 
zemětřesných ohnisek, proto bylo vidět na 
některých budovách praskliny.  
Po mši jsme zašli na hřbitov, kde nám paní 
Forster vyprávěla dojemný příběh z jejího 
dětství. Její strýc byl nemocen a nemoci podlehl. 
Jelikož rodina Forster byla mezi Němci, kteří byli 
odsunuti, neměli čas na pohřeb, a proto 
v tichosti a rychlosti sami vykopali hrob a pohřbili 
strýce. Místo nám ukázala, k tomu několik fotek 
jejího strýce z  této doby. Něco takového zažít, to 
určitě nebylo lehké a bylo nám z toho smutno. 
Jedinou útěchou ovšem je, že rodina Forster  už  
má v současné době možnost uložit ostatky do 
skutečného hrobu.  
Poté jsme se vydali na kopec, který byl opravdu 
velice strmý, prodírali jsme se zarostlým, 
smíšeným lesem a těšili se, až budeme konečně 
na samém vrcholu. Cestou jsme se dozvěděli, že 
jsme vlastně na kopci, který tvoří začátek 
Krušných hor. Výhled do okolí byl nádherný, 
jelikož jsme měli výborné počasí a bylo vidět do 
míst skutečně hodně vzdálených.  
Po krátké přestávce jsme se vydali ke zbytkům 
domova paní Forster.  
Paní Forster vzpomínala na doby, kdy jako 
šestiletá školačka absolvovala každý den cestu 
do školy, a to tu, kterou jsme prošli. Při 
bombardování Chebu se musela ukrývat na poli 
v bramborách, pak postupně pod šesti třešněmi 
a u poslední z nich před jejich usedlostí zůstala 
stát a strýc jí přišel naproti a odvedl ji domů. Po 
válce museli pryč z rodného domu, takže hned 
po revoluci, jak to bylo možné, začala s rodinou 
každý rok jezdit do Kopaniny. Ovšem nutno 
dodat, když přijela poprvé a vystoupila v obci 
z auta, roztřásla se, když viděla, jak velmi omšele 
vesnice nyní vypadá. Navíc všichni hovořili pro ni 
cizím jazykem. A nechybělo moc, aby hned 
neodjela. Kolem nich prošel pak Kraus, vlídně 
s nimi promluvil a pozval je k sobě domů.  

Celá rodina byla velice sympatická a paní Forster 
i přes svůj věk došla až na vrchol kopce, kde 
stával její domov. Nahoře jsme si prohlédli 
dobové snímky a paní Forster vyprávěla, kde co 
stálo. Všichni členové Spolku Němců a přátel 
německé kultury z Kraslic s rodinou soucítili. 
Výšlap do kopce nad Kopaninou, na kterém kdysi 
stála osada „Berghäuser“ (Horské domy), byl 
velmi zajímavý a poučný.  
Děkujeme panu dr. Petru Rojíkovi a paní Soně 
Šimánkové za vynikající organizaci tohoto 
výšlapu a za to, že jsme poznali rodinu s tak 
pohnutým osudem.  

 

Zručný chlapec 
Žáci naší školy se již tradičně zúčastnili   
soutěže    „Zručný chlapec“. Jak název 
vypovídá, jedná se o klání dvoučlenných 
chlapeckých družstev v manuálních 
zručnostech. Soutěže se zúčastnilo celkem 
pět škol ze sokolovského okresu. Úkolem  
letošního porovnávání dovedností byla 
výroba univerzální hnízdící budky, která se 
na zimní období lehce předělá na krmítko. 
Výroba byla velice náročná nejenom po 
stránce truhlářského zpracování dřeva, ale 
jednalo se i o práci s kovem při výrobě 
pracných pantů pro konečnou kompletaci 
výrobku. Naše dvoučlenné soutěžní družstvo 
neobhájilo loňské vítězství a umístilo se na 
třetím místě. Žáci byli připraveni a pečlivě na 
zadané téma trénovali. Měli optimální 
podmínky a k dispozici profesionální nářadí a 
vybavení školní dílny, které jsme jako škola 
získali díky dotačnímu titulu v rámci projektu 
„Výzva 57“. Vlastní soutěž se odehrála 
v Sokolově na ZŠ Běžecká. Organizátorem 
této akce byla ZŠ Šance Horní Slavkov. Je 
obdivuhodné, že se najdou nadšení 
organizátoři, kteří jsou ochotni podobné 
akce pro děti realizovat bez finanční a 
materiál.                                               
   Mgr. Hladký Miroslav 
 
 

ZŠ Kraslice 

Opletalova 1121 
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Návštěva dopravního hřiště 

v Sokolově 
Naše třída 4. A 
navštívila dne 27. 
4. 2018 dopravní 
hřiště v Sokolově. 
Nejdříve vše 
vypadalo špatně, 
dlouhé čekání na 
autobus  a  velké 
těšení  na akci 
nám trochu vzalo 
energii, ale změna 
přišla hned , jak 
jsme na místo 
dorazili. 
Přivítal nás 
usměvavý pán, 

který nás uvedl do příjemné místnosti a vše 
začalo. Všichni jsme mysleli, že teorii i praxi 
máme v malíčku…ovšem opak byl pravdou.  
Instruktor  dával otázky a my měli docela 
problém, abychom odpovídali správně.  Když 
viděl naše zoufalé pohledy, řekl větu, která nám 
pomohla…nehledejte žádné složitosti a 
používejte hlavu.  Po chvilce jsme se do toho 
dostali a nakonec  začala být celkem zábava. 
Interaktivní křižovatky a řešení , které auto 
pojede jako první, které druhé….nás strašně 
bavilo.  
 Další kalamita nastala, když jsme dostali kola a 
mohli vyrazit na hřiště. Projíždění křižovatek, 
zastavení na stopce nebo pouštění chodců byla 
skutečná práce.  
Ale jak řekl školitel, používejte hlavu!!!  Tak jsme 
tedy začali a bylo to vážně prima.         Třída 4. A 

Puss in the boots  
Každý z nás zná jistě pohádku O kocourovi 
v botách. Děti čtvrtých a pátých tříd měly tento 
rok možnost zhlédnout anglickou verzi tohoto 
příběhu zasazenou do moderní doby. Puss 
pomohl svému pánovi, synu mlynáře k fortune 
and love ke girl of his heart. Kocour lstí killed bad 
wizard. At least si děti zazpívaly song a 
spokojeně odcházely to school. 
   Mgr. Šárka Kuzebauchová 

Den Země 
Učíme se o půdě jen jako o přírodním zdroji, 
který umožňuje rostlinám růst a je stejně 
nezbytná pro mnoho druhů živočichů. My jsme si 
však letos vyzkoušeli, že se s ní může i malovat. 
Proseli jsme různé druhy půdy přes sítko, 
promíchali s pojivem, kápli trochu vody a ze 
vzniklých několika kašiček jsme malovali planetu 
Zemi. Ani jsme netušili, jak se dá z přírodních 
materiálů vytvořit barevný obraz. Zbytek jsme 
dozdobili lístečky či květinami. 
   Mgr. Šárka Kuzebauchová 

Muzeum Sokolov 
Dne 19. 4. 2018 jsme jeli společně se třídou 4. A 
do sokolovského muzea. Nejprve jsme se šli 
podívat na okruh nazvaný „Zpět o sto let“, kde 
jsme si prohlédli šaty, peněženky, fotografie, 
vějíře, spony a jehlice z let 1890 – 1920. Potom 
jsme se vypravili na okruh nazvaný „Pověsti - 
brána do historie Sokolovska.“  Dostali jsme 
desky, tužky a pracovní listy. Nejprve jsme si 
vyslechli informace k historii a některé pověsti 
z našeho kraje. Následně jsme pracovali ve 
skupinách, hledali indicie k vyplnění křížovky, ze 
které nám pak vyšla tajenka.  Po prohlídce jsme 
se nasvačili na nádvoří zámku a odebrali se 
k autobusu. Bezpečně jsme dojeli zpět do Kralic. 
Já doufám, že si obě třídy výlet užily. Paním 
učitelkám děkuji, že výlet zařídily. 
   Za žáky 4. B Jakub Pokorný 

SLET ČARODĚJNIC 
Ve škole čar a kouzel jsme se ocitli poslední 
dubnový den. Malé čarodějnice a čarodějové se 
připravovali na Filipojakubskou noc. Učili se létat 
na koštěti, rozeznávat jedovaté byliny, poznávat 
čarodějnické miláčky, odříkávat zaklínadla, vařit 
lektvary a hráli famfrpál. Po této důsledné 
přípravě konečně přišel důležitý okamžik – uvařit 
opravdu účinný kouzelný lektvar. Nebyla to 
legrace. Aby mělo kouzlo sílu, musel se utvořit 
opravdu pravidelný pevný nepřerušený magický 
kruh kolem ohně. Za letu proti proudu času se 
odříkávalo tajemné zaklínadlo a čarovné byliny 
se vhazovaly do kotlíku s vroucí vodou. Lektvar 
proti bolesti, nemocem, pro zdaření plánů a pro 
lásku mezi lidmi se povedl.  A s okamžitou 
účinností, protože již po vypití pár kapiček se 
všichni na sebe usmívali a hezky se k sobě 
chovali. 
Potřebujete takový lektvar? Ještě pár kapiček 
zbylo.         Za 1. stupeň Mgr. Kuzebauchová 

Velký úklid 
Letos jsme se rozhodli  svátek DNE ZEMĚ oslavit 
velkým úklidem v okolí naší školy. Neměli jsme 
ani tušení, jaké množství odpadů zde nalezneme. 
Některým žákům se do akce příliš nechtělo, 
posléze ale zjistili, jak příjemný pocit mají 
z dobrého skutku. Nakonec spousta z nás byla 
skoro nešťastná z bezradnosti, která se nás 
zmocnila, když jsme zjistili, že na takové 
množství odpadků nemáme dost sil ani 
prostředků, že je nás málo. 
Celá akce postupně proběhla na všech třech 
základních školách v Kraslicích pod záštitou 
ekologického spolku KLEN.  
   Mgr. Barbora Brunnerová  
 

„Znám své ovce a ovce 
mé znají mě…Mám však i 
jiné ovce, které nejsou 
z tohoto ovčince a i ty 
musím přivést.“ (Ježíš) 
Láska a touha k lidem, kteří ještě neznali Pána 
Boha, byla hlavní motivací Ježíše v době Jeho 
služby na zemi před dvěma tisíci lety. Pouze 
nadpřirozená a nepodmíněná Boží láska 
„aggapé“ mohla vést Pána v tak krutou oběť na 
kříži za každého člověka. Pán Ježíš mluvil k lidem 
vždy řečí, která jim byla srozumitelná. Proto 
používal takzvaná podobenství, kdy zaměnil 
Boha Otce i sebe za pastýře a lidi za ovce. Věděl, 

že bude vždy méně lidí věřících 

v Boha Stvořitele než nevěřících. To však Ježíše 
neodradilo, ale naopak. Jeho prorocká poslání o 
záchraně každého člověka se rozšiřovala skrze 
„své ovce“ do všech koutů země a rozšiřuje se 
dodnes. Teologičtí vědci dnešních dnů uvádějí 
statistiku cca jedné mld. ze sedmi 
znovuzrozených následovníků víry v Ježíše Krista. 
Pro nás křesťany nezní slova Pána Ježíše moc 
povzbudivě, kdy si jakoby posteskne výrokem: 
„…ne mnoho nalezne tu pravou cestu skrze mne 
k Bohu Otci…“.(Jan 10:16n). A tak výzva pro 
dnešní následovníky Ježíše Krista je snad více než 
v minulosti aktuální!!  Způsobů jak praktikovat 
tuto výzvu o přivedení „zbloudilých ovcí i z jiných 
ovčinců“ je mnoho. Mnozí křesťané v Kraslicích ji 
plní ve svých individuálních i ve společných 
programech svědomitě. Nelze opomenout i 
tradiční pravidelná setkání na veřejnosti mimo 
svá sborová zázemí, například v klubu Šnek, v 
romantických místech okolí Kraslicka, Vysoký 
Kámen aj… Díky obětavosti „Dechové hudbě 
Horalka“, která od roku 2001 ve spolupráci 
s Městem, s TSMK včetně Městských lesů a 
mnoha dalších firem i místních dobrovolníků se 
mohou stále renovovat a zkrášlovat Městské 
sady v Kraslicích pro kulturní programy. Prostor 
v Městských sadech pro svou evangelizační 
aktivitu našla před deseti lety i křesťanská 
„Misijní skupina KS“ Kraslice společně s místními 
církevními sbory k akci „Try & Play“. I tato 
sedmičlenná skupinka převážně důchodců 
rozsévá za podpory Města a místních i 
vzdálených křesťanů semínko poselství  z výzvy 
Pána Ježíše pro záchranu zbloudilých ovcí. Díky 
Bohu !!    František Hanzlíček 

Ze života křesťanů 

ZŠ Kraslice 

Dukelská 1122 
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Železniční spolek Klub M 
131.1, GW Train Regio, 
a.s., PDV Railway, a.s., 
Dobrovolný svazek měst a 

obcí Kraslicka, město Kraslice, Spolek přátel 
města Kraslic a další spolupořadatelé z ČR i SRN 
svou na akci 

„Po stopách císaře Karla I. aneb 20 let 
soukromého provozu na Kraslické 

dráze“, 
která se pod záštitou ministra dopravy České 
republiky p. Ing. Dana Ťoka a hejtmanky 
Karlovarského kraje p. Mgr. Jany Vildumetzové 
uskuteční 

v sobotu 26. května 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci akce bude vypraven protokolární vlak 
„Karel I.“ v čele s parní lokomotivou 475.111, 
který pojede „proti proudu času“, tedy ze 
současnosti až do roku 1918, kdy do našeho 
regionu zavítal 
poslední rakousko-
uherský císař a kdy 
také vznikl 
samostatný 
československý stát. 
Slavnostní zahájení 
oslav bude od 8.00 h 
na nádraží v Sokolov; 
v jednotlivých 
stanicích trati 
Sokolov – Kraslice – 
Klingenthal bude 
v rámci zastávek 
vlaku připraven 
program přibližující 
jednotlivá období 
historie naší 

republiky: 
Sokolov—současnost, prezentace Hasičské 
záchranné služby Karlovarského kraje, Městské 
policie Sokolov, loketští ostrostřelci 
Svatava—80. léta, výstava elektrických lokomotiv 
dopravce ČD Cargo, Veřejná bezpečnost, 
automobiloví veteráni 
Hřebeny—60. léta, hippies, pionýři, vojenská 
technika 
Oloví—období 2. světové války, německá 
armáda, vystoupení dětí 
Rotava—rok 1938, četnictvo, finanční stráž 
Kraslice předměstí—rok 1918, vznik 
Československé republiky 
Kraslice—rok 1918, návštěva císaře 
 
Hlavními středisky akce budou železniční stanice 
Kraslice, kde budou po celý den vystoupení 
hudebních souborů (Horalka, Zábavní orchestr 
Kraslice,  KV Expres a umělci z Klingenthalu), 
bude zde prodej předmětů  se  železniční  
tématikou i možnost  občerstvení.  Současně  zde  
budou prezentována díla z výtvarné a 
fotografické soutěže, uspořádané u příležitosti 
oslav. 
V  zastávce  a  nákladišti  Kraslice  předměstí  
bude  v době od 10.00 do 17.00 h připravena  
výstava kolejových vozidel (lokomotiv, vagonů a 
mechanismů) dopravců ČD Cargo, a.s., 
Sokolovská uhelná, a.s., a GW Trai Regio, a.s., 
prezentace hasičské techniky; současně zde 

bude možnost svézt se na historické drezíně z 19. 
století a také na tzv. loketském kolejovém 
šlapadle. 
V odpoledních hodinách pojedou tři páry 
historických vlaků v relaci Kraslice – Rotava a 
zpět. 
Jízdenky na  protokolární vlak „Karel I.“ je možno 
zakoupit v předprodeji v pokladně nádraží  
Kraslice v době od 17. do 24. května, jízdenky na 
ostatní vlaky budou k dispozici u průvodčích 
vlaků. 
Cena jízdenky v úseku Sokolov – Kraslice činí 80,- 
Kč, v relaci Rotava – Kraslice (nebo zpět) 
pak 30,- Kč. Děti od 6 do 15 let zaplatí polovinu 
z těchto částek. 
Účastníky z okolních obcí dopraví do Kraslic 
historická  autobusová linka „Císařovna Zita“, na  
Které  bude  nasazen  autobus  Škoda  706  RTO  
Lux.  Tento autobus bude také jezdit mezi 
nádražím Kraslice a nádražím Kraslice předměstí.  
 
 
Bližší informace o akci získáte na telefonním čísle 
602 203 548 nebo na adrese 
Robert.koutny@duo.cd.cz  

Pozvánka 



 

7 

A co když se dějí i dnes ZÁZRAKY? 
V minulých letech došlo k několika krádežím 
v kostele sv. Bartoloměje – Přebuzi. To, že byl 
zázrak? Byl by to, kdyby byli zloději dopadeni! 
Nebyli; čeká je soud boží! Na kůru jsme našli pod 
schodištěm 2 sochy římských vojáků ze zdejšího 
již neexistujícího Božího Hrobu. Jen díky tomu, že 
byly uloženy za skrytými dveřmi bednění 
schodiště na půdu, nebyly zcizeny. Dnes již tolik 
let slouží jako ozdoby Božího Hrobu v Kraslicích 
po celou dobu Sv. týdne i doby velikonoční.     
Obdobně jsme spolu s Milošem Bechyně našli ve 
skříni ve zdi sakristie skryté torzo Ostatků sv. 
Bartoloměje. Po mnoho let byly uloženy 
v depozitáři. Důvodem byl nedostatek finančních 
prostředků na opravu. Ty byly zapotřebí 
k záchraně církevních objektů (zatékání, vlhkost, 
havarijní stavy el-instalací apod.). Začátkem 
tohoto roku se našlo řešení: P. Jan Pražan, farář 
v Nejdku, zaslechl z úst Miloše o tomto torzu; 
slovo dalo slovo, kontakt na solidního 
restaurátora pater Jan dal a ostatky odvezl. Při 
náhodné vzpomínce na Bílou sobotu (jakoby nás 
nebesa slyšela, kdy jsme se s Milošem těšili na 
letošní poutní setkání na Přebuzi, kdy budou snad 
ostatky již zpět opravené), dostalo vše rychlý 
spád! V sobotu 7.4.2018 byly ostatky P. Janem 
vráceny. V neděli 8.4.2018 byly při mši sv. na 
oltáři jindřichovického kostela vystaveny a dány 
k veřejné úctě. Cena za opravu byla „kavalírská“ 
5.000 Kč. Jaké bylo mé překvapení, když ráno 
přede mší sv. v Rotavě jsem do rukou dostal 
obálku od paní Ludmily F. Do obálky jsem neměl 
čas se podívat; až večer po olovské mši sv. Víte, 
kolik v ní bylo? Přesně 5.000 Kč! Ani nevíte, jakou 
radost jsem z toho všeho měl! A nebe též! Z naší 
radosti, z daru dárce, z opravených ostatků 
patrona přebuzského kostela. Zbývá ještě určit 
dobu a dárce těchto ostatků. Že by dárcem byl 
přebuzský rodák, biskup Mayer? Datace ostatků 
spadá do 18. století, je proto možné, že dárcem 
je spíše někdo z rodu Nostitzů. Ať je to jak chce, 
děkujeme Bohu za záchranu tohoto vzácného 

relikviáře. Kéž sv. patron Bartoloměj chrání tento 
kraj, obyvatele nynější i budoucí. Uvidíte jej už 
brzy! 

OPRAVY 
Opravy na fasádě kostela sv. Martina 
v Jindřichovicích již začaly (firma Plaub). Dále se 
brzy objeví kovové mříže pro větrání jak v Krásné 
Lípě (boční vchod), tak ve Stříbrné (boční vchod). 
Navíc se nad hl. vchodem do kraslické fary objeví 
stříška (všechno tohle zhotoví firma Smolík 
z Lokte spolu s firmou Hrách). Dále se dočkáme 
opravy kněžského hrobu P. Feixe (kraslický 
hřbitov) a úpravy další části příjezdu ke kostelu a 
faře ve Stříbrné (firma Šebesta). Také nás čeká 
zazdění okna kostela na Bublavě – protilehlé k již 
zazděnému oknu vloni nad Betlémem (firma 
Plaub) ohrožená statika! Kéž nám k tomu 
požehná Pán!   

Co se děje na našich radnicích? 
Ve středu 11.04. jsem byl pozván na pracovní 
zasedání Zastupitelů Města Oloví. Jednalo se o 
zvážení změny rozhodnutí zastupitelů ve věci 
finanční dotace pro generální opravu havarijního 
stavu el-instalace kostela sv. Michaela v Oloví. 
Zde je výsledek: je naděje, že město na opravu 
el. instalace přispěje! Dodal jsem přehled o 
finančním stavu! 
Ve čtvrtek 12.04. jsem byl pozván na setkání 
s novým starostou Města Rotava. Přednesl jsem 
morální požadavek slušných lidí, aby bylo 
poděkováno těm, kteří byli odvoláni, o sdělení 
stavu hospodaření města a o toleranci k jiným 
názorům.  

PODĚKOVÁNÍ:  
Věřil jsem, že si uděláte čas, a přijdete společně 
oslavit Svaté třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek 
a Velikonoční vigilii). Nebyl jsem zklamán! Díky! 
Nezapomenu! Zvítězil zájem o věci Boží oproti 
nezájmu a zájmu jen o „žvanec a požitky“! Těším 
se zároveň na hromadné Pomazání nemocných 5. 
a 6. května o 6. velikonoční neděli během mší 
svatých pro starší a nemocné.    P. pf  
  

Květnové zastavení 
Když se nadýchnete květnového vzduchu, 
pocítíte, že se něco nového děje. Změny jsou 
v plném proudu. Básníci pokládají měsíc květen 

za nejkrásnější v roce, 
měsíc, kdy je již příroda 
definitivně probuzena ze 
svého zimního spánku a 
zdraví nás překrásnými květy rozličných vůní a 
barev. Měsíc, kdy se i lidské srdce probouzí ze 
spánku, zapáleno citem nejkrásnějším – láskou. 
Někdo to ví. Někdo se diví, co to zase píši. Píšu 
tedy pro lidi, kteří to ví i chtějí vědět. Píšu to pro 
přátele, kteří cítí svým srdcem probíhající změny 
a pro ty, kteří se alespoň na chvíli umí odpoutat 
od materiálního světa. 
Je čas se rozsvítit a být světlem pro svou rodinu, 
přátele, spolupracovníky. Přejme si, aby láska 
v našich srdcích rozkvetla jako jarní příroda. 
Buďme k sobě upřímní ve všech oblastech. 
Buďme otevření a spontánní. Všechna ta možná 
nedorozumění, či jak se říká „šumy 
v komunikaci“, tím zmizí. Volme výstižná a 
správná slova, která plně vyjádří to, co cítíme, co 
si myslíme a chceme říci. Usmívejme se na sebe 
navzájem i jen tak pro sebe. Projevme radost ze 
svého konání. Projevme i obdiv a radost z konání 
ostatních lidí. Vzájemná úcta a respekt 
k druhému člověku uvolní staré křivdy a vše se 
vyrovná a srovná. Žijme v harmonii se sebou, 
s přírodou, s celou planetou. Opatrujme sebe a 
celou Zemi. Není to nic nemožného a těžkého. 
Každý z nás to umí a každý z nás to může učinit. 
Vše je jen naše svobodná volba. 
Děkujme za ochranu a Boží požehnání.      JV 

Vybrané akce naší farnosti v květnu a 
červnu  
26.05. so   Horní Nivy—11:00 P. Marie 
(Pomocnice)  
26.05. so   Mezihorská—16:30 P. Marie 
(Pomocnice)  
27.05. ne   Kaple Krásná u Kraslic—11:00            
Pouť Nejsvětější Trojice D/Č  
27.05. ne   Kaple Grotte nad Olovím—14:30            
Pouť Nejsvětější Trojice  
03.06. ne   Kraslice—10:00 Pouť Boží Tělo Č/N  
                  (jediná mše sv. v celé farnosti) 
09.06. so   Stříbrná—10:00 Pouť Nejsv. Srdce 
Páně  
21.06. čt    Jindřichovice (u Bechyňů) - 18:30            
Mše sv. ke cti sv. Aloise  

Římskokatolická 

farnost 
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 Děti ze školky 

v 1.A 
Dne 14. března navštívily naši třídu děti z naší 
mateřské školy.  Každý budoucí školáček se 
posadil vedle prvňáčka, který se pochlubil tím, co 
už umí.  Žáci četli dopis, psali adresu, společně 
jsme si navrhli kresbu na poštovní známku, 
zahráli pexeso se slovy i obrázky a vyřešili 
spojovačky. Na závěr zazněla třídní hymna1.A.  
Děti z mateřské školy tak měly možnost poznat 
prostředí školy základní již před zápisem, který je 
v dubnu čeká.   Mgr. V. Ulrichová 

Březen v MŠ 
Začali jsme besedou o těžbě dřeva a o zvířátkách 
s panem myslivcem Ksandrem a panem 
Chloubou z Městského úřadu Kraslice. Přinesli si 
spoustu obrázků, makety pil, dokonce dvě 
kulatiny (stromy) a lanovku. Všechny děti se 
zájmem poslouchaly. Nejvíc se jim však líbilo, že 
si mohly vyzkoušet, jak se správně a bezpečně 
kácí stromy, jak se tahají klády z lesa pomocí 
lanovky nebo jak tahají z lesa dřevo koníčci. 
Nakonec jsme vypracovali pracovní listy o lese. 
Byli jsme také na návštěvě v 1. třídě. Paní 
učitelka nás přivítala s úsměvem, posadila nás do 
lavic a hodina mohla začít. Žáci první třídy nám 
četli dopis, dozvěděli jsme se, co všechno dopis 
musí obsahovat, že na obálce nesmí chybět 
známka, aby se dopis mohl odeslat. No a právě 
poštovní známku jsme si společně s dětmi z 1. 
třídy a paní učitelkou vyrobili. Moc se nám v 
první třídě líbilo, děkujeme a už se těšíme do 
školy. 
V březnu jsme také seli travičku. Připravili jsme si 
hlínu a semínka, která jsme seli do obalů od 
vajíček. Každý den jsme počítali, kolik semínek 
vyklíčilo. Na začátku jsme je mohli spočítat na 
prstech, ale teď jich je tolik, že už to nejde. 
Travička krásně roste a je připravená na 
Velikonoce. 
Zúčastnili jsme se také dvou výstav, kde jsme 
vystavovali své výrobky. Obě výstavy byly moc 
krásné. 
Pekli jsme také vajíčka. Vyfouknutá vajíčka jsme 
naplnili těstem, které jsme si sami vyrobili a 
ušlehali. Poprosili jsme naše paní kuchařky a moc 
jim děkujeme, protože nám je upekly. Oloupali 
jsme skořápky, upečená vajíčka napíchli na špejli, 
obalili v čokoládě a cukrářském zdobení. A 
velikonoční pochoutka je na světě. 
Vynesli jsme Moranu -  zamykali jsme tak zimu a 
odemkli jaro.   Kolektiv MŠ 

Okresní kola v basketbalu 
Starší žákyně se po vítězství v okrskovém kole 
vydaly na okresní kolo, které proběhlo ve středu 
21.3.2018 v Sokolově. V závěru úvodního utkání 
opustilo naše hráčky střelecké štěstí a se ZŠ 
Horní Slavkov prohrály čtyřbodovým rozdílem. 
V dalších utkáních porazily naše hráčky ZŠ 
Chodov, prohrály se ZŠ Sokolov, Švabinského a 
zvítězily nad ZŠ Březová. Z finálového turnaje si 
tak kraslické hráčky odvezly bronzové medaile. I 
když nám postup do krajského kola unikl o 
vlásek, ráda bych děvčata pochválila za bojovný 
výkon. Naši školu reprezentovaly: Monika 
Blahová, Veronika Galová, Kristýna Kadlecová, 
Nikola Kladivová, Viktorie Kopecká, Katka 
Musiejovszká, Klára Pouzarová a Vanessa 
Vopičková. Mgr. P. Poledňáková 
Starší žáci se také vítězstvím v okrskovém kole 
probojovali do finálového turnaje okresu. I přes 
velkou bojovnost jejich síly nestačily na lepší než 
5. místo. Naši školu reprezentovali: M. Baník, J. 
Kundrát, M. Bartl, J. Kropp, R. Kropp, M. 
Prokopec, O. Perlík a P. Oulovský.    Mgr. L. Bříza 

Návštěva divadla 
Dne 14.3.2018 se žáci 2. stupně zúčastnili 
výchovně-vzdělávacího divadelního představení 
„Zřídlo Vřídlo“ v divadle Husovka v Karlových 
Varech. Hodinovou inscenaci odehráli čtyři herci 
s interaktivními vstupy a promítáním. Hra 
poukazovala na důsledky nezdravého životního 
stylu. Naše účast byla podpořena z grantového 
systému Karlovarského kraje. 
Po představení jsme si s žáky zašli na karlovarské 
Vřídlo koupit čerstvé oplatky a ochutnat léčivý 
pramen. 
         Bc. Marie Kyselová, Ing. Iva Germušková 

Divadlo Letadlo 
Divadelní společnost 
Letadlo předvedla 
poučný, barevný příběh 
plný hudby a písní "V 
korunách stromů - 
JARO". V příběhu jsme 
mohli vidět nejenom 
první jarní květiny, 
stromy, ptáky, ale i 
znázornění svátků jara a 
tradic, které do tohoto 
ročního období patří. 
Někteří byli herci, 
někteří soutěžili, všichni 

jsme si zatančili. Byl to opět úžasný zážitek. 
    M. Némethová 

Beseda s hasiči 
V pondělí 26. 3. 2018 byly první dvě hodiny velmi 
výjimečné. Přišli k nám na návštěvu dva zástupci 
hasičského sboru. Pan Hamouz, který je hasičem 
tady v Kraslicích, a pan Borecký, který pracuje 
jako preventista v Sokolově.  
Měli pro děti připravené povídání o své činnosti, 
ukázali jsme si, jak by měl fungovat nácvik 
požárního poplachu a také jsme si společně 
zasoutěžili. Dvě hodiny utekly jako voda a já 
pevně věřím, že se děti naučily novým 
znalostem. Musím je moc pochválit, protože 
mnoho věcí znaly a byly velmi šikovné. Moc 
děkuji oběma zástupcům hasičů za krásnou 
besedu.    Mgr. A. Baníková 

Matematický klokan 
V pátek 16. 3. se uskutečnila celorepubliková 
soutěž „Matematický klokan“. Na první stupni 
děti plnily úkoly ve dvou kategoriích, a to Cvrček 
(2. a 3. ročníky) a Klokánek (4. a 5. ročníky). 
Vítězi školního klání jsou: 
Kategorie Cvrček: 
1. místo: Račko Lukáš (3. A) Šolc Jakub (4. A) 
2. místo: Babková Natálie Josefína (3. B)  
  Zandtová Veronika (4. B) 
3. místo: Salva Adam Marek (3. B)  
  Červenková Sára (4. B) 
Starší kategorie Kadet (8. a 9. ročník) se účastnilo 
26 žáků. První místo obsadil Martin Prokopec, 
druhé místo Ivetka – Le Hai Yen (oba z 9.A) a 
třetí Šimon Rajtmajer z 8.A. Do kategorie 

Benjamín se přihlásilo 27 žáků ze 6. a 7. 
tříd. Třetí místo obsadila Adélka 
Lomozová ze 6.A, na druhé místo se 
propočítal David Pakosta ze 7.A a 
nejlepší z celého 2. stupně byl Lukáš 
Perlík ze 7.A. 
Všem žákům děkujeme za účast a těšíme 
se opět příští rok! 
Mgr. L. Semrádová, Ing. I. Germušková 

SŠ, ZŠ a MŠ  

Kraslice 
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Hry bez hranic 2018 
Letošní Hry mezi knihovnami Karlovarského kraje 
je konají v Sokolově v sobotu 26. května 2018 a 
jejich tématem je 100. výroční založení 
Československa. Kraslickou knihovnu bude 
reprezentovat čtyřčlenné družstvo ve složení 
Klára Kerulová, Adéla Brunnerová, Samuel Kursa 
a Daniel Krásný. Pracovní schůzky jsou již 
v plném proudu a budou pokračovat během 
měsíce května. Pokud máte chuť a čas, přijeďte 
nás do Sokolova podpořit. Marta Maštalířová 

Dubnová knihovnická dílna 
Tématem dubnové knihovnické dílničky bylo 
nadcházející jaro a hlavně tolik očekávané 
sluníčko. 12. dubna 2018 si děti během 
odpoledne vytvořily z papírových tácků, 
barevných čtvrtek, různých zbytků látek a 
barevných odstřižků krásnou sluneční dekoraci. 
Mohou si ji dát třeba do dětských pokojíčků, jako 
závěs na dveře nebo mohou obdarovat své 
blízké. Všem šla práce pěkně od ruky. Menší děti 
si také zvykají na kolektiv nebo třeba na práci 
s tavnou pistolí, což se občas neobejde bez 
puchýřů. Děkuji všem za krásně strávené 
odpoledne v knihovně. Marta Maštalířová 

Knížka pro prvňáčka 2018 
V dubnu se v knihovně konaly literární besedy 
pro žáky prvních tříd v rámci projektu Knížka pro 
prvňáčka. Tento projekt je spojen především 
s podporou dětského čtenářství. Děti se během 
čtení seznámí s jednoduchým příběhem a na 
základě pozorného poslechu pak pracují jak 
s textem, tak s hlavním hrdinou. Letos to byly 
knihy Neplechy medvídka Matýska od Jitky 
Komendové a Bubáček od Daniely Krolupperové. 
Po ukončení první třídy a předvedení skutečného 
pěkného čtení pak děti získají knížku, která se 
nedá na knižním trhu koupit. Z dětí se stanou 
skuteční čtenáři.  Marta Maštalířová 

Výsledky soutěže „Zvíře a člověk“ 
17. dubna 2018 proběhlo v knihovně slavností 
vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Zvíře a 
člověk“. Jde o soutěž vyhlašovanou v rámci 

projektu „Kde končí svět“, které se pravidelně 
zúčastňují knihovny sdružené v Klubu dětských 
knihoven Karlovarského kraje. Do místního kola 
přispělo svými obrázky 39 dětí. Hlavním mottem 
bylo vyjádřit svůj vztah ke zvířatům, ať už to bylo 
zvíře v lese, v Zoo, v salonu, v cirkuse nebo 
domácí mazlíček. Soutěžilo se v pěti kategoriích a 
z každé postoupila jedna výtvarná práce do 
Karlových Varů.  Porota složená z knihovnic pak 
9. května vybere vítěze pro Karlovarský kraj. Ve 
čtvrtek 10. května se bude konat vernisáž 
výstavy a to od 16.00 hodin ve velkém sále 
Krajské knihovny, kde bude výstava umístěna 
celý měsíc květen.     
Výherci místního kola: 
děti mateřských škol: 
Matyáš Pawelka, 5 let, MŠ Lipová cesta Kraslice, 
název: Tygr v safari, téma: zvířátka v ZOO 
žáci 1.  – 5. tříd ZŠ: 
Adéla Brunnerová, 10 let, 5. třída 2. ZŠ Dukelská 
Kraslice název: Schyluje se k večeru, téma: svět 
očima zvířat 
žáci 6.  – 9. tříd ZŠ: 
Martin Tůma, 14 let, 7. třída 2. ZŠ Dukelská 
Kraslice, název: Přátelství, téma: rozumím svému 
zvířeti, je to můj nejlepší přítel  
žáci ZUŠ mladší (1. stupeň): 
Sára Červenková, 10 let, 4. třída 1. ZŠ Havlíčkova 
Kraslice, název: Krmení, téma: rozumím svému 
zvířeti, je to můj nejlepší přítel 
žáci ZUŠ starší (2. stupeň): 
Tereza Štorková, 11 let, 6. třída  2. ZŠ Dukelská 
Kraslice, název: Láska, téma: rozumím svému 
zvířeti, je to můj nejlepší přítel  
    Marta Maštalířová 

K a r i é r n í 
poradenství na 
Kraslicku 
Člověk v tísni, o.p.s. za podpory nadace Albatros 
nabízí retrostipendium. Pro koho je toto 
retrostipendium určené? Pro mladé lidi, kterým 
jejichž rodiče, přesto že by chtěli, nemohou 
poskytnout dostatečnou podporu a motivaci ke 
vzdělání. 
Jako Kariérní poradce se ve své profesi setkávám 
s mladými lidmi, jejichž rodina má objektivně 
snížený potenciál poskytnout jim dostatečnou 
podporu a motivaci ke vzdělání. Dostávám se tak 
do situace, kdy mladý člověk, který by rád po 
ukončení základní školy pokračoval ve svém 
vzdělávacím procesu, na některém dostupném 
učilišti, nebo střední škole, se jde místo toho, 
zaregistrovat na místní úřad práce. Ptám se: „Co 
čeká takového mladého člověka bez tolik potřební 
kvalifikace a pracovních zkušenosti? Jak takový 
mladý člověk získá potřebné schopnosti, 
kompetence a návyky? Bude většinu života 
v evidenci ÚP, závislý na dávkách hmotné nouze?“ 
Mohlo by to tak byt. Pravdou je, že ve většině 
případů se to tak skutečně děje. Dobrou zprávou 
ale je, že to tak být nemusí.  
Mladí lidí, kteří mají snahu a jsou připravení 
spolupracovat, mohou získat potřebnou podporu 
a motivací za strany kariérního poradce, jehož 
cílem je provést mladého člověka ve spolupráci se 
zákonnými zástupci celým vzdělávacím procesem 
od nástupu na odborné učiliště či střední školu, až 
po závěrečnou zkoušku.  
Spoluprací s Kariérním poradcem lze získat: 
Vyhovující prostory pro přípravu a studium 
v nízkoprahovém zařízení klubu Aktiv. K tomu 
patří například přístup na Internet, tisk atd., 
v rámci přípravy a studia jsme ochotni 
zprostředkovat doučování které je specificky 
zaměřené na individuální potřeby studenta, 
workshopy, které jsou zaměřené na zvýšení 
kompetencí a schopností související s přípravou 
na budoucí profesi a výkon zaměstnání, exkurze 
v rámci Karlovarského kraje, finanční podpora na 
pokrytí nákladů související se studiem, například – 
školní pomůcky, doprava atd.  
Velkým přínosem tohoto programu je také 
spolupráce, která probíhá mezi karierním 
poradcem, stipendistou a školou. Každý měsíc 
karierní poradce konzultuje se stipendistou 
průběh studia. Slouží k tomu formulář, který 
stipendista každý měsíc vyplní. Tímto způsobem 
můžeme včas zhodnotit případná rizika, která by 
měla negativní vliv na studium, jako je například 
školní prospěch, vysoká absence atd.  
Jaké jsou podmínky pro zařazení do tohoto 
programu? 
Konkrétní podmínky pro získání retrostipendia 
Vám rádi poskytneme osobně v našem 
nízkoprahovém zařízení klub Aktiv, nebo 
telefonicky na tomto telefonním čísle 777 499 464 
- Štefan Gabčo.  
V současné době evidujeme dvacet dva žadatelů o 
stipendium, kteří jsou z Kraslic, Sokolova, 
Chodova a Karlových Varů. Z tohoto počtu bylo 
schváleno prozatím 10 žádostí. Dalších pět 
žadatelů o stipendium čeká na to, zda jim bude 
schválena žádost o výjimku, jelikož nesplnili 
některé podmínky pro zařazení do programu.  
Bohužel sedm žadatelů, nesplnilo podmínky a byli 
s programu vyřazeni. Ani pro tyto žadatele to však 
nemusí být úplný konec. Ve chvíli kdy splní 
podmínky, mohou opětovně zažádat a být 
zařazení do programu.   
Jako kariérní poradce velmi oceňuji to, že mohu 
mladým lidem individuálně pomáhat a 
podporovat je v jejich mnohdy spletité životní 
situaci, ve které se nachází. 
Jsem velmi vděčný za to, že  tato služba může 
pomoci mladým motivovaným lidem a pomoct jim 
dosáhnout stejné mety, které dosahují jejich 
vrstevníci, kteří mají mnohem lepší podmínky pro 
osobní rozvoj a studium.  
   Štefan Gabčo 

Městská knihovna 
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BSK Tatran 

Kraslice 

Velikonoční turnaj 
Velikonočního turnaje smíšených družstev, 
jehož 27. ročník se i letos odehrál o Pohár 
starosty Kraslic, se zúčastnilo 8 týmů. Ty 
během velikonočního víkendu sehrály 
v tělocvičně SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 
1717 celkem 20 utkání ve skupinách, v play-off 
i o konečné pořadí. Vítězství si z Kraslic 
odvezlo družstvo Velikonoční nadílka, 2. místo 
patří Sokopeklu a 3. místo vybojoval tým 
Koenzym Q 10. Do ALL STARS, nejlepší pětky 
turnaje, byli nominováni Milan Vážan, Jaroslav 
Polák, Tomáš Langhammer, Martina Vážanová 

a Barbora Schambergerová. Titul MVP 
(nejužitečnější hráč a hráčka turnaje) patří 
Michaele Svobodové a Nestoru Boykovi. 
Nejlepší maskou byl ozdoben Jan Musil. 
Poděkování za podporu patří Městu 
Kraslice, Technickým službám Kraslice, 
SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova 1717, 
Městským lesům Kraslice s.r.o. a 
firmám Basketking.cz, Kraslická 
Městská společnost, s.r.o., Kukal&Uhlíř 
s.r.o., MHZ Hachtel, Sametex s.r.o., 
Kornet s.r.o., Orakle – čištění 
kanalizací, Thermmont, Unilever, HC 
Kredit s.r.o. Zvláštní poděkování patří 
Jirkovi Poslednímu a všem 
organizátorům. 
  Zdeněk Brantl ml. 

 

Sportovní noviny 
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Reporty ze zápasů „A“ týmu 
 
FC Jiskra Hazlov : SK 
Kraslice-fotbal – 2:2 (2:1) 
PK: 4:2        1.4.2018 
V prvním jarním utkání 
jsme se představili v azylu 
na umělé trávě v Chebu 
proti týmu z Hazlova. 
Domácí nastoupili do 
utkání lépe a přitlačili nás 

k naší bráně. Měli spoustu rohů a někdy jen 
štěstí v náš prospěch rozhodlo, že jsme 
neobdrželi branku. Postupně jsme pak hru 
vyrovnávali a přišla i první naše velká šance, když 
šel z boku sám na brankáře T. Dočkal, ale 
bohužel výborného brankáře Fuxu neprostřelil. A 
tak uhodilo na druhé straně. Rychlý brejk 
domácích ukončil až na hranici našeho vápna 
faulem R. Dočkal. Rozhodčí (možná trochu 
přísně) ukázal na značku pokutového kopu. 
Karafiát nedal Svobodovi šanci a domácí se ujali 
vedení – 1:0. Naštěstí jsme i po obdržené brance 
pokračovali ve zlepšené hře a odměnou byl 
vyrovnávací gól, když Müller vysunul T. Dočkala, 
který se ocitl v podobné situaci jako o 10 minut 
dříve, ale tentokrát se nemýlil – 1:1. Tato branka 
nás ještě víc nakopla a začali jsme kontrolovat 
hru, avšak přišla chyba L. Procházky, který ztratil 
balon, domácí pěknou přihrávkou překonali 
rozhozenou obranu a Tuček se tváří v tvář 
Svobodovi nemýlil – 2:1. Do konce poločasu jsme 
měli ještě pár střel z dálky, ale nic z toho. 
Do druhé půle jsme vstoupili aktivně a odměnou 
bylo rychlé vyrovnání. K odraženému balonu se 
dostal Studeník a krásnou ranou levačkou 
rozvlnil síť – 2:2. V podstatě do konce zápasu byl 
scénář takový, že jsme my drželi balon, útočili do 
plné obrany a domácí hrozili z brejků. Krásnou 
střelou se prezentoval Palocsányi, avšak Fuxa 
v bráně vyškrábl jeho pokus na roh. Sám z boku 
se objevil před brankářem T. Dočkal, avšak jeho 
lob skončil mimo hrací plochu. Velkou příležitost 
zahodil i Palocsányi, který šel také sám na 
brankáře, avšak prováhal vhodný okamžik 
k zakončení. A tak nakonec mohlo udeřit na 
druhé straně, když se řítil do šance bývalý 
kraslický hráč Kuba Rohan, ale jeho tělo bylo 
rychlejší než nohy a v rozhodující chvíli (naštěstí 
pro nás) neudržel stabilitu a upadl. Těsně před 
koncem zápasu se prezentoval velmi 
nepříjemnou střelou Studeník, ale i tu Fuxa 
skvěle zlikvidoval. A tak se šlo na penalty. 
Bohužel ve třetí a čtvrté sérii za náš tým nedali 

Palocsányi s L. Procházkou a tak plusový bod 
získali domácí. 
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník, 
R.Dočkal, Šalda – Lomoz (55´Seidl), Procházka T. 
©, Berdych (78´Grunt), Palocsányi – Müller, 
T.Dočkal 
 
SK Kraslice-fotbal : SK Dolní Rychnov – 0:3 (0:1)         
8.4.2018 
V prvním domácím utkání jara jsme přivítali 
druhý celek tabulky z Dolního Rychnova.  
V krásném počasí začali lépe hosté a dostávali 
nás pod lehký tlak. Naštěstí do výraznější šance 
se neprobojovali. Postupně se hra vyrovnávala a 
my jsme kontrovali dlouhými balony do náběhu 
našim útočníkům, kterým někdy chyběl opravdu 
jen kousek, aby se ocitli samotni před bývalým 
kraslickým brankářem Tomášem Pristašem. 
Většinu prvního poločasu se ale hrálo od vápna 
k vápnu bez vyloženějších šancí. Až ve 38. minutě 
nastala smolná situace pro náš tým. Svoboda 
v našem pokutovém území přihrál ne úplně 
ideálně Studeníkovi, kterému se nešťastnou 
náhodou odrazil míč do ruky a rozhodčí nařídil 
pokutový kop, který Křenek s přehledem 
proměnil – 0:1. Dle mého názoru, i po přečtení 
pravidel, se o penaltu nemělo jednat, protože to 
nebylo úmyslné hraní rukou, ale s tím už nic 
nenaděláme. 
Do druhé půle jsme šli s předsevzetím výsledek 
otočit, ale Rychnov nám dal lekci z produktivity. 
V 55 minutě zatáhl po lajně balon Kalabza, 
odcentroval a Procházka pohodlně zvýšil na 0:2. 
Naši hráči se sice stále snažili, ale naráželi na 
svoje nepřesnosti, nerovnosti povrchu hřiště a 
v neposlední řadě na tradiční problém 
proměňování šancí. Dobrou příležitost ke snížení 
měl třeba T. Dočkal, ale ani jemu se nepodařilo 
skórovat. Ke konci zápasu jsme hru ještě více 
otevřeli a v 87 minutě hosté zvýšili po brejku na 
konečných 0:3.  
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník, 
Dočkal R., Šalda (84´Mariňák) – Seidl (71´Lomoz), 
Procházka T. ©, Berdych, Palocsányi (75´Grunt) – 
Dočkal, Müller 
 
TJ Sokol Chyše : SK Kraslice-fotbal – 4:1 (3:1)         
14.4.2018 
Do zápasu jsme vkročili velmi vlažně a domácí 
nás přišpendlili k naší brance. Spousta náběhů ze 
strany a rychlé kombinace dělali naší obraně 
velké potíže. Několikrát musel i zasahovat 
Svoboda v bráně a bohužel již v 16 minutě 

inkasoval. Po centru 
z pravé strany se balon 
odrazil přímo k noze 
Dorňáka a ten střelou k tyči 
rozvlnil síť – 1:0. Po vstřelené brance ještě více 
narostl tlak domácích a my jen horko těžko 
odolávali. Ve 27 minutě udělal na půlící čáře 
chybu Šalda, Dorňák utekl ze strany, jeho střelu 
zblízka dokázal ještě Svoboda zlikvidovat, ale na 
dorážku Vargy byl krátký – 2:0. Až poté jsme si 
nějaké příležitosti vypracovali i my. Po pěkné 
kombinaci středem hřiště se dostal do vápna T. 
Dočkal, obešel i brankáře, ale musel zakončovat 
patičkou, která nebyla dostatečně důrazná. Ve 
38 minutě to bylo již 3:0, když byl u centru ze 
strany Dorňák dříve než Svoboda a pohodlně do 
prázdné branky zakončil. Těsně před koncem 
poločasu, se přeci jen podařilo i nám vstřelit 
branku, když rychlý brejk zkušeně zakončil T. 
Dočkal – 3:1. 
Ve druhé půli jsme chtěli se zápasem ještě něco 
provést, ale již v 52 minutě vstřelil svůj třetí gól 
Dorňák, který utekl naší obraně, obešel i 
Svobodu a rozvlnil síť. Poté se hra přeci jen 
vyrovnala, ale domácí nás k ničemu moc 
nepouštěli ( i když pár náznaků šancí tam bylo) a 
naopak neustále zaměstnávali (především 
z brejků) naší obranu. Zápas tak skončil 
vítězstvím domácích 4:1. Nutno říci, že zcela 
zaslouženě. 
Sestava: Svoboda – Procházka L., Studeník, 
Dočkal R., Šalda (62´Lomoz) – Seidl Müller 
(62´Grunt), Berdych, Palocsányi – Dočkal T. 
(80´Mariňák), Procházka T. © 
 
 
SK Kraslice-fotbal : TJ Sokol Drmoul – 3:4 (2:2)         
22.4.2018 
Ve velkém teplu (na duben) jsme přivítali druhý 
celek soutěže z Drmoulu. 
Úvod nám vyšel náramně. Již v 7 minutě přelstil 
Berdych ofsajdovou past hostů a řítil se sám na 
bránu. Krásně to trefil do horního růžku a náš 
tým šel do vedení. Za dalších pět minut bylo ještě 
veseleji, když od lajny nikým neatakován prošel 
Müller až do vápna a střelou po zemi překonal 
brankáře hostí – 0:2. Prvních 25 minut jsme byli 
lepším týmem, který si vytvořil ještě další šance, 
ale už jsme vedení nenavýšili. Naopak postupem 
času zvyšovali hosté obrátky a začali nebezpečně 
hrozit. Dvakrát nám pomohla branková 
konstrukce a jednou výborný zákrok Svobody, 
který zblízka vychytal ostrostřelce Kafku. Bohužel 
ve 40té minutě již Kafka vsítil branku střelou do 

protipohybu našeho brankáře. Když už 
to vypadalo, že půjdeme do šatny 
s jednobrankovým vedením, přišel 
zbytečný faul u postranní čáry, dobře 
kopnutý přímý volný kop, ne příliš 
šťastné vyboxování míče Svobodou 
přímo na kopačky nepokrytého Langera 
a bylo vyrovnáno.   
Převážnou část druhé půle byli hosté 
lepším týmem. Našim hráčům postupně 
docházely síly a hosté toho využívali. 
Deset minut po změně stran zvýšil 
pěknou střelou na zadní tyč opět Kafka. 
Poté náš tým ještě několikrát zachránil 
svými zákroky Svoboda, ale po hrubce 
kapitána Procházky uprostřed hřiště 
neměl proti samostatnému úniku 
Muceka šanci. Hosté tak zvýšili na 2:4. 
V posledních minutách jsme se přeci jen 
trochu zvedli a po centru Palocsányho 
snížil hlavou Müller. Bohužel vyrovnat 
se nám již nepodařilo a tak jsme potřetí 
za sebou prohráli. Hosté si vítězství 
zasloužili a především byla znát jejich 
lepší kondice.  
Sestava: Svoboda – Lomoz, Studeník, 
Procházka T. ©., Dočkal R. – Seidl 
(76´Mariňák), Berdych (78´Štěpánek), 
Palocsányi – Hofman 
(52´Grunt), Dočkal T., Müller 



 

12 



 

13 

EPV v 5.B 
Žáci 5. B vytvářeli v 
hodinách EPV velký hrad 
z kartonu. Využili jsme 
rovnou dvou témat z 
plánů - výroba kulis a 
výroba větších objektů z 
kartonu. Tento hrad si 
žáci sestavili sami, dle 
svých představ. Práce 
byla dlouhá a náročná, 
každý předmět žáci 
polepili bílým základem a 
"potiskli" vzorem 

kamenných kostek hradu, následně sestavovali 
střechy. K tématu hrad si žáci vyzkoušeli 
relaxační omalovánky a také s paní učitelkou 
třídní kresbu podle popisu. Celé téma hradu jsme 
pak zakončili stavbou z dřevěných kostek. Tuto 
část celého tematického celku si žáci užili 
nejvíce. Byla radost koukat, jakou mají děti 
radost.  
Před velikonočními svátky děti zasely velikonoční 
osení. Nejprve si nazdobily nádoby, do nichž 
následně zasely ječmen. Po týdnu, kdy některým 
už osení vyrostlo do opravdu pěkné výšky, si 
vytvořily zápichy a vajíčka na ozdobu. Každé 
vajíčko bylo vyzdobeno jinou technikou. Sama za 
sebe musím žáky pochválit, jak moc šikovní jsou.  
   Mgr. Iva Kyselová 

Návštěva knihovny 

v Jindřichovicích 
Na zelený čtvrtek jsme se šli podívat do 
knihovny. Hned v úvodu nás paní Sebjánová 
seznámila s organizací půjčování knih, řekla nám, 
jak se ke knihám máme chovat a jaké knihy si 
můžeme v knihovně vypůjčit. Pak nás seznámila s 
knihou "Mimi a Líza" od Alexandry Salmela. Je to 
příběh o dvou děvčatech, jedno vidí a druhé je 
slepé. V prvním čtení jsme se dozvěděli, jak se 
děvčátka seznámila a poznala. I my jsme si 
vyzkoušeli, jaké to je, když nevidíme - poznávali 
jsme hmatem svého kamaráda, určovali jsme 
barvy míčků a poznali jsme i slepecké písmo, 
kterému se říká Braillovo písmo. Knihu o Mimi a 
Líze jsme si odnesli do školky a každý den před 
spaním si jejich příběhy budeme číst. 
   J. Potočná  

Zápis do 1. tříd 
3. dubna 
2018 
proběhl na 
kraslických 
základních 
školách 
zápis do 1. 
tříd. Na naší 
škole byla 
v rámci 
zápisu u 

budoucích prvňáčků hravou formou zjišťována 
úroveň jejich školní zralosti, aby mohli v případě 
potřeby procvičovat dovednosti, které jim 
usnadní nástup do školy. Dětem se dle jejich slov 
ve škole líbilo a na 1. třídu se těší.  
   Mgr. L. Semrádová 

Pašijový týden v družině 
Pašijový 
týden 
jsme si ve 
školní 
družině 

zpříjemnili soutěžemi našich týmů. Hasiči, 
policisté a záchranáři se utkali v různých 
soutěžích a odměnou jim byl 
vlastnoručně vyrobený košík plný 
velikonočních dobrot. 
 Mgr. V. Habartová 

Návštěva z Jindřichovic 
V rámci projektu Kreativní partnerství nás 
v pátek 5. 4. 2018 navštívili naši spolužáci 
z Jindřichovic. Přijely 
s nimi nejen paní 
učitelky, ale i jejich paní 
umělkyně Terezka, která 
s námi moc pěkně 
pracovala.  Během dvou 
hodin zajímavých 
činností jsme si vyrobili 
„placky s připínáčky“ na 
trička, na kterých jsou 
napsány naše iniciály. 
Druhým úkolem bylo 
namalovat a zajímavě 
pojmenovat fantazijní 
zvíře. Oba výrobky 
vznikly zajímavým 
způsobem, a to 
čmáráním na papír 
poslepu. Poté jsme 
museli v čmáranici najít 
svá písmenka a také 
smyšlené zvíře. Za měsíc 
jedeme na oplátku my 
do Jindřichovic, kde nás 
čeká orientační běh, ve 
kterém využijeme naše 
„placky“, díky kterým 
jsme už nyní rozděleni 
do družstev tak, jak 
budeme za měsíc 
soutěžit.  
Návštěva byla moc 
pěkná a zajímavá. Tímto 
bych chtěla dětem i 
učitelkám z Jindřichovic 
a Terezce moc 
poděkovat, že nás do své 
aktivity zapojili. Už se 
moc těšíme na další 
návštěvu.  
       Mgr. A. Baníková 
 

Kreativní 

partnerství – 

divadelní představení 
Ve čtvrtek 
5.4.2018 se 
žáci 9.B 
vypravili 
v rámci 
projektu 
Kreativní 
partnerství 
do 

Karlovarského městského divadla na představení 
pro školy Petr a Lucie. Knižní zpracování  příběhu 
jedné velké lásky v době první světové války měli 
v seznamu povinné četby. Představení bylo 
velice povedené a žákům se líbilo, zvláště pak 
krásná, mladá a talentovaná představitelka 
Lucie. 
Chtěla bych pochválit naše deváťáky, protože 
v porovnání s některými žáky jiných škol se 
chovali přesně tak, jak se v divadle očekává. 
  Ing. Iva Germušková 

Zpravodaj města Kraslic vydává Město 
Kraslice, Náměstí 28. října 1438, 358 01 
Kraslice Telefon: 352 370 411,  fax: 352 686 
809, e-mail: odehnalova@meu.kraslice.cz. 
Registrováno pod č. MK ČR E 12 587. Grafická 
úprava: Jitka Odehnalová, Tisk: Městský úřad 
Kraslice, Nám. 28. října 1438, Kraslice. Za 
obsah příspěvků ručí autoři, články 
neprocházejí gramatickou ani stylistickou 
úpravou. Názory redakce se nemusí shodovat s 
názory přispěvatelů. Příspěvky zasílejte na e-
mailovou adresu: 
odehnalova@meu.kraslice.cz nebo přineste na 
jakémkoliv digitálním médiu na MěÚ Kraslice. 
Uzávěrka příštího čísla: 27. května 2018. 
Děkujeme předem za Vaše příspěvky.  

Květnové číslo vychází 14. května 2018 v 
nákladu 370 ks, zdarma. 

SŠ, ZŠ a MŠ  
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