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Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé, 

rok se sešel s rokem, a tak bych 
vás chtěl seznámit s plány, které 
nás po volbách a v roce 2015 čeka-
jí, co se chystá za změny 
a investice. Tak tedy: Prioritou 
je samozřejmě dokončení výstav-
by mateřské školky Pampeliška 
a její předání do užívání. O důvo-
dech zpoždění stavby vás sezná-
mím v dalším příspěvku.  
   Zřejmě největší investiční akcí 
pro letošní rok by mělo být již 
v minulosti zmíněné přeložení 
(předláždění) chodníku od sta-
ré mateřské školky k Bejčkově 
myslivně. Že si to chodník po 
létech užívání zaslouží, je nasna-
dě. V horní části (v blízkosti staré 
mateřské školky) je jeho šířka 
nevyhovující a to jak pro praktic-
ké užívání, tak i z pohledu bez-
pečnostních norem platných pro 
dopravní stavby.  Minimální šířka 
by měla být 1,6 m, v současnosti 
je i 0,7 m. Potřebné rozšíření 
do stávající vozovky je projedná-
váno s Krajskou správou a údrž-
bou silnic KK. Vyrovnány budou 
vjezdy do garáží a vchody do jed-
notlivých bytových domů, křížení 
navazujících ulic pak budou opat-
řeny příčnými lapači srážkových 
vod. V celé délce budou vyměněny 
obrubníky a žlabovky, a nepoško-
zené části zámkové dlažby znovu 
použity. V parčíku naproti Bejčko-
vě myslivně pak bude provedena 
úprava části vozovky osazením 
obrubníků tak, aby bylo možné 
navázat pravostranný chodník 
od nemovitosti p. Urbánka 
k můstku přes Dlouhou stoku 
u dolní autobusové zastávky.  
   Další investiční akcí „Revitali-
zace lokality U rybníčka“ (pod ne-
movitostí Ing. Nádeníčka) bychom 
chtěli zpříjemnit prostředí spolu-
občanům v dané lokalitě a to tak, 
že stávající a dlouhé roky neudr-
žovaný Rybníček bude odbahněn 
a zrevitalizován, okolí upraveno, 
stromy prořezány a v bezprostřed-
ní blízkosti Rybníčku instalová-
ny lavičky a dosázeny kulturní 
dřeviny.     
     

   Plněním programu „Péče 
o kulturní památky“ bychom 
chtěli upravit přístupovou cestu 
ke kapličce Panny Marie Sněžné, 
zrevitalizovat okolní dřeviny (dva 
vzrostlé jírovce maďal) narušující 
svými kořeny základy kapličky 
a větvemi pak její střechu. 
   Zbudováním parkovacích stání 
pro osobní automobily vedle re-
staurace „U divočáka“ byla započa-
ta první etapa záměru „Rozšíření 
parkovacích stání“ v Krásně. Další 
etapou zbudování stání pro cca 
šest osobních automobilů vedle 
veterinární ordinace bychom tak 
chtěli plnit jednotlivé body voleb-
ního programu. 
   Neméně významnou, zato však 
neodkladně nutnou investiční 
akcí je „Oprava střechy hasičské 
zbrojnice“, kterou bychom chtěli 
vyřešit dlouholetý problém 
a tím je zatékání srážkové vody 
do technického zázemí zbrojnice. 
Stávající rovná (pultová) střecha 
se do našich klimatických podmí-
nek ukázala jako naprosto ne-
vhodná, a tak bychom chtěli tuto 
střechu nahradit střechou novou 
– sedlovou.
   Nedávné „rozmary přírody“ v po-
době silných námraz a následné 
devastace letitých porostů v parku 
(bývalý hřbitov) za kostelem 
sv. Kateřiny v Krásně nás ujistily 
o nezbytnosti investice do této 
oázy klidu s tím, že bude proveden 
bezpečnostní a ozdravný prořez 
stávajících stromů, obnoveny po-
chozí cesty, vysázena nová zeleň 
a instalovány lavičky.     
   O havarijním stavu vodovodní-
ho řadu ve spodní části ulici Cíno-
vá jsem se zmínil již v minulosti. 
Od správce systému jsem násled-
ně obdržel informaci, že stávající 
potrubí je původní, litinové, kdy 
každá změna teploty protékající 
vody, každé jarní tání, může způ-
sobit rozsáhlé poškození a dlou-
hodobé odstavení z provozu. Pro 
tento případ byly z rozpočtu měs-
ta vyčleněny finanční prostředky 
na jeho rekonstrukci. Ani oprava 
střechy stávající ČOV nezůstane 
stranou. Sice je samotná stavba 
ČOV poměrně zachovalá, techno-
logie na pročišťování splaškových 

vod vyhovující, ale vlivem vysoké 
vlhkosti a agresivitě výparů při 
samotném procesu pročišťování 
je větší část konstrukce dřevěné 
střechy napadená houbou a pro-
hnilá, a hrozí její zhroucení.
   Abychom nezůstali s investice-
mi pouze v Krásně, bylo rozhod-
nuto o rekonstrukci a rozpočtem 
města zajištěno posílení vodovod-
ního řadu v osadě Háje. 
To, že stávající stav je dlouhodobě 
nevyhovující, kdy každým dnem 
hrozí rozsáhlá havárie zmíněného 
řadu, je nasnadě. Finanční podpo-
rou výstavby individuálních ČOV 
bychom chtěli vyřešit odkanali-
zování Hájů v souladu s platnými 
normami. Na rozšíření pouličního 
osvětlení taktéž v Hájích bude za-
dáno zpracování projektu tak, aby 
byly splněny hygienické a bez-
pečnostní normy pro tento druh 
instalace. 
   Ani v osadě Dolní Hluboká 
nezůstaneme bez investičních 
záměrů. V souvislosti s převede-
ním příjezdové cesty do vlastnic-
tví města bude provedena oprava 
této komunikace a zároveň oprava 
propadlého propustku pod touto 
komunikací. O zvýšení kapaci-
ty vodárny tak, aby bylo možné 
zajistit požadované množství vody 
i v letních měsících, je v současné 
době se správcem systémů jedná-
no. Na rozšíření veřejného osvětle-
ní se i zde pracuje.    
   Toto je výčet akcí, které má měs-
to naplánované na období roku 
2015. Snad se vše podaří 
a v následujících letech budeme 
na tyto činnosti navazovat, aby 
stále docházelo ke zvelebování 
našeho města.

                 Váš starosta Miroslav Kirejev 
              



Na základě změn v zákoně 
č. 185/2001 Sb., o odpadech zajistilo 
Město Krásno E-box, který byl 
umístěn v přízemí budovy rad-
nice. Tento Box  je určen pro sběr 
drobného elektrozařízení z kan-
celáří a z domácností (s výjimkou 
zářivek), jako jsou např. nefunkč-
ní kalkulačky, telefony, drobné 

počítačové vybavení, walkmany, 
MP3 přehrávače, dále pak baterie 
a akumulátory – ne z motorových 
vozidel! 
Využitím tohoto sběrného místa 
deklarujeme ekologickou odpo-
vědnost nás všech, přispějeme  
tak k ochraně životního prostředí 
a úspoře přírodních zdrojů.

E-box dodala firma ASEKOL.

     Blanka Peroutková, referent MěÚ

Upozornění

Upozorňujeme všechny občany 
Krásna a občany, kteří mají 
v Krásně nemovitost o povinnosti 
zaplatit úhradu za odvoz domov-
ního odpadu za  II. pololetí 2014. 
Splatnost úhrady byla 15. 12. 2014.  
Pokud bude platba uskutečněna 
do 30. 1. 2015, nebude  účtován 
úrok z prodlení.  Pokud nebude 
úhrada provedena ani po tomto 
termínu, bude odvoz domovní-
ho odpadu pozastaven do doby 
zaplacení. (viz Smlouva o odvozu 
domovního odpadu  odst. II., body 
4 a 5, ).

Upřesnění termínů vývozu 
popelnic v roce 2015: 

1x za 14 dní :   8. 1. 2015,  22. 1. 2015,  
5. 2. 2015 … a dále každých 14 dní
1x za měsíc      8. 1. 2015,  5. 2. 2015 
… a dále každé 4 týdny. 

            Blanka Peroutková, referent MěÚ

Změna úředních hodin

Vážení spoluobčané,
s účinností od 1.2.2015 dochází 
ke  změně úředních hodin 
pro Městský úřad Krásno a to 
takto:
PO, ST 8:00 – 11:30     12:00 – 17:00
ÚT, ČT 8:00 – 11:30     12:00 – 14:00
PÁ   zavřeno – neúřední den

              Miroslav Kirejev, starosta města

   Od 14.12.2014 platí nové jízdní 
řády. Někteří z Vás již zajisté zare-
gistrovali, že došlo k některým zá-
sadním změnám. Těmi hlavními 
jsou zrušení tří spojů ze Sokolova 
do Plzně a tří spojů z Plzně 
do Sokolova. Konkrétně se jedná 
o spoje, které odjížděly z Krásna 
do Plzně v 6:20 v pracovní dny, 
v 8:45 a v 13:40 v pátek, a také ty, 
které odjížděly z Plzně do Krásna 
v 11:40 a v 16:20 v pátek.  Jednalo 
se o spoje, které byly tzv. komerč-
ní, tedy nedotované, a vzhledem 
k jejich nízkému využití se pro-
vozovatel – společnost Autobusy 
Karlovy Vary a.s. rozhodla 
k tomuto kroku.
   Jako přímé spoje tedy zůstaly 
spoje z Krásna do Plzně v 14:40 
v pracovní dny, v 15:10 o víken-
dech a v 17:55 v neděli (samozřej-
mě s výjimkami ohledně svátků 
a prázdnin). Z Plzně do Krásna 
pak byly zachovány spoje s od-

jezdem z Plzně v 17:20 každý den 
mimo sobotu a 19:50 v neděli.
Cesta do Plzně bude tedy kompli-
kovanější. Pokud potřebujete být 
v Plzni v ranních hodinách, 
je možné použít spoj, který jede 
z Krásna do Bečova v 5:42 
a v Bečově přestoupit na spoj 
z Karlových Varů do Plzně, který 
z Bečova odjíždí v 6:15, bohužel jen 
v pracovní dny. Další spojení jsou 
již komplikovaná, lze je samozřej-
mě vyhledat na www.idos.cz.
Pokud se týká cesty zpět, lze vyu-
žít spoj odjíždějící z Plzně v 7:40. 
V Bečově budete v 8:49, a do Krás-
na to jede 9:42. Další spoj odjíždí 
z Plzně v 12:10, v Bečově je ve 13:29, 
a do Krásna to jede 13:42. Další spoj 
odjíždí z Plzně v 14:35, v Bečově je 
v 15:51, a do Krásna to jede 16:49. 
Vše opět pouze v pracovní dny.
Jinak zůstalo zachováno velmi 
dobré spojení mezi Karlovými 
Vary a Plzní, přičemž většina 

spojů – oproti předchozím jízdním 
řádům v Bečově zastavuje – viz 
přílohy, v nichž mimo spojů Kar-
lovy Vary – Plzeň a zpět najdete 
i veškeré spoje, která Vás odvezou 
z Krásna či zpět domů.
Nenechte si touto nemilou infor-
mací zkazit začátek nového roku, 
město Krásno Vám přeje ať je 
v Krásně stále krásně.

Zpracovali pro vás Ing. Jan Masopust 
a vedení města.

 



Krásnu byl předán prapor, 
buďme na něj hrdí.

   V roce 1880 mělo samotné naše 
město, bez nespočtu samot a dě-
din, okolo 4230 obyvatel. V násle-
dujících letech končícího 19. století 
počet obyvatel klesal a následně 
se vlivem dramatických událostí 
20. století smrštil na pouhých ně-
kolik stovek. I přes nepřízeň osudu 
se však nové a nové generace 
Kráseňanů snažily o to, aby to 
v Krásně žilo, a aby naše komuni-
ta nezapomínala na hrdou historii 
místa, odkud pocházíme.  
   Silný krásenský patriotismus 
se projevoval v mnohém, přede-
vším ale v tom, že naše obec po 
roce 1989 začala naplno rozvíjet 
své možnosti jakožto malého, 
a podotýkám malebného sídla, 
uprostřed kouzelného Slavkovské-
ho lesa. Což se projevuje ve všem – 
ruku na srdce, kdo z vašeho okolí 
není hrdý, že z Krásna pochází, že 
v něm žije, že jej nazývá domo-
vem. Také se to projevilo tím, že 
Krásno získalo v roce 2007 zpět 
status města.  
   Ve čtvrtek 27.11.2014 jsem měl 
možnost spolu s naším starostou 
převzít další výsledek našeho vře-
lého vztahu k městu. V Poslanec-
ké sněmovně Parlamentu České 
republiky jsme převzali dekret, 
který uděluje Krásnu právo užívat 
vlastní vlajky, podotýkám pěkné 
a dobře vybrané. 
   Krásenská hrdost se ukázala 
i během samotného ceremoniá-
lu – jako jediní jsme propašovali 
do prostor Parlamentu ČR znak 
města a s radostí jej ukazovali nic 
nechápající ochrance i kolegům 
z jiných obcí z celé České repub-
liky.  S vědomím, že si Krásno 
zaslouží být všude, jsme se také 
vydali s naším znakem do prostor 
hlavního jednacího sálu Sně-
movny. Jsme město, máme znak 
i vlajku. Ale především se nám 
stále daří udržovat silných vztah 
k našemu městu, což mnohé nutí 
se vracet zpět domů a mnohé 
další to přiměje se do Krásna při-
stěhovat - v posledních 20 letech 
počet našich obyvatel vzrostl z 557 
na 730 a rostl tak poprvé od roku 

1880. Naše město se daří rozvíjet. 
   Jako nový zastupitel vnímám 
také to, že je potřeba budovat vaz-
by uvnitř naší komunity 
a upřímně věřím, že to rozhodně 
možné je – jsme Kráseňáci, máme 
jednu vlajku, máme jeden domov, 
tak mějme jednotu i mezi sebou 
navzájem. 
   Tímto bych rád dodatečně po-
děkoval všem členům minulého 
zastupitelstva, kteří se podíleli 
na získání nové vlajky pro naše 
město.

  Václav Kříž, zastupitel  
  



   Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů Krásno informuje o své 
činnosti v roce 2014.
V loňském roce se jednotka zú-
častnila třech cvičení, z toho dvě 
cvičení se konaly mimo okres 
Sokolov. Jednotka měla celkem 
39 výjezdů, jak na technickou 
pomoc, tak na zásahy IZS. Členo-
vé jednotky odpracovali několik 
desítek hodin na údržbě hasičské 
techniky.   
   Členové jednotky se aktivně zú-
častňují všech akcí, které jsou 
v Krásně pořádány. Jednou z akcí 
je stavění máje a pálení čarodějnic, 
kde nejenom, že se postarají 
o májku, ale pak i dozorují, aby při 

   Dne 29. listopadu se konala 
v kostele tradiční pouť ke sv. Kate-
řině Alexandrijské. Mši svatou ce-
lebroval páter dr. Majkov. V tento 
sváteční den byl zároveň vysvěcen 
prapor a znak Města Krásno. 
S lítostí musím konstatovat, že se 

této jedinečné příležitosti zúčastni-
li pouze tři zastupitelé včetně sta-
rosty města. A co ostatní členové 
zastupitelstva? Těm je jedno, 
co se ve městě děje? A nechají si 
ujít takovou událost?!
Tento významný den vstoupí do 

dějin obce. Jak zdůraznil pan farář, 
obyvatelé Krásna by měli být hrdi 
na „svůj“ prapor a znak.
 Leč opak je pravdou.

                                    Christa Králová

pálení čarodějnic nenastal 
jakýkoliv problém s ohněm. 
   V rámci dětského dne na zdej-
ším hřišti byly ve spolupráci 
s jednotkou z Horního Slavkova 
prezentovány ukázky ze zásahu 
přímo na místě – vyproštění z 
havarovaného vozidla. Na krá-
senských slavnostech se členové 
jednotky podíleli na technickém 
zabezpečení celé akce. V září se po-
díleli na  organizaci pohádkového 
lesa na  rozhledně.  
   Pro jednotku byl nejnáročnější 
závěr loňského roku, kdy námraza 
způsobila polomy stromů vedle 
komunikací, které znemožňova-
ly jejich bezpečný průjezd. Proto 

jednotka musel v rámci čtyř 
dnů 18 krát zasahovat na těchto 
výjezdech. Občané Krásna mohli 
v těchto dnech  zaznamenat časté 
výjezdy i v nočních hodinách.
Tímto chci poděkovat občanům 
Krásna za podporu a pochopení 
pro naši činnost.
                                                                                             

Petr Zahrádka velitel JSDH Krásno



   Den 7. červenec 1848 nebyl 
pro město Krásno přívětivý. Za-
chvátil je požár. A že to byl požár 
velmi zdatný, nám dosvědčuje, 
že během pouhých tří hodin mu 
padlo za oběť 230 obytných 
i hospodářských budov a pří-
stavků. Celkové škody způsobené 
požárem se odhadovaly na téměř 
600 000 zlatých.
   Samo město se z tohoto šoku 
zotavovalo velmi dlouho, a hlavně 
to bylo velmi finančně náročné.  
   Požáru neodolal ani kostel sv. 
Kateřiny a zcela vyhořel. Musel se 
postavit nový, a také se postavil.        
   Podívejme se ale na to, jak vypa-
dal kostel před požárem. Následný 

obrázek je z kroniky města 
Krásna.
   První co nám padne do oka je 
kostelní věž. Ta po požáru nebyla 
obnovena a zvony, které jsou vidět 
jak ve věži, tak i v sanktusníku, 
byly pak umístěny ve zvonici na 
tehdejším hřbitově. V místě kde 
stávala tato věž je nyní vstup do 
kostela.
   Dále si můžeme všimnout, že při 
stěně Presbytáře je přistavěna Sa-
kristie, která umožňovala klidnou 
přípravu faráře před bohoslužbou.
   Z okolí kostela stojí za povšim-
nutí část obrácená k silnici, kde 
po celé délce protéká městem 
Fluth Bach, neboli Dlouhá stoka. 

   Téměř o sto let později (v roce 
1939) dojde k potřebě rozšířit ulici, 
která již přestala sloužit, či vyho-
vovat  koňským povozům. Tato 
část tzv. Stoky byla skryta po 
klenbou, a na celé šíři byla prove-
dena dlažba.
   Jinak si je jen možné všimnout, 
že v okolí kostela stály v té době 
hrázděné domy, které ovšem 
padly za oběť požáru a v rámci 
výstavby města zde pak byly po-
staveny úplně jiné budovy.

Ing.Tomíček Rudolf



o dílo ze dne 18.2.2014 nastave-
no na 10.000 Kč) a dále kvalitou 
prováděných prací. Kontrolní dny 
se míjely účinkem, zhotovitel na 
připomínky jak projektanta, tak 
i stavebního dozoru nebral zřetel, 
a pomyslný „krajáč“ přetekl ve 
chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že 
zhotovitel neplatí svým subdoda-
vatelům a vymlouvá se na údajné 
neplnění finančních závazků ze 
strany Města, což samozřejmě 
nebyla pravda. Zhotovitel tímto 
jednáním způsobil subdodavate-
lům škodu převyšujícím milion 
korun.       
   Z těchto i dalších důvodů jsme 
přistoupili k výpovědi ze Smlou-
vy o dílo a k převzetí stavby do 
majetku Města. Bezprostředně poté 
jsme se ze zápisu v Obchodním 
rejstříku dozvěděli jen to, co jsme 
předpokládali: JB Bau s.r.o. změnilo 
vlastníka a to se všemi důsledky 
pro Město vyplývajícími. Po firmě 
zůstala nedokončená stavba, vady 
a nedodělky, chybějící podklady 
pro kolaudační řízení, revize, pro-
blémy se zárukou….. atd.  
   Současný stav věci je takový, že 
na stavbě působí několik firem 
dokončujících to, co fa JB Bau 
nezvládla. K dnešnímu dni zbývá 
dokončení oprav vnitřních po-
vrchů, dlažeb a obkladů, oprava 

elektroinstalace, osazení osvětlení, 
sněhových zachytávačů a položení 
krytin v hernách. Pro následující 
období (prázdniny 2015) pak insta-
lace světlovodů, na jaře dokončení 
úprav příjezdové komunikace. 
Celkové náklady na dokončení 
stavby nad rámec Smlouvy o dílo 
s firmou JB Bau jsou kalkulovány 
na cca 950 tis. Kč, s předpoklá-
daným termínem pro dokončení 
nejpozději k 15.2.2015. Díky tomu, 
že jsme budovu školky od původ-
ního zhotovitele řádně převzali, 
se nepromítnou finanční potíže 
firmy JB Bau s.r.o. do dokončení 
školky a nenaruší ani její zprovoz-
nění. Další postup vůči původní 
dodavatelské firmě bude záviset 
na výsledku podrobného znalec-
kého posudku stavby v době jejího 
převzetí v závislosti na jejím prů-
běžném financování, jehož zho-
tovení bylo již zadáno. Výsledek 
bude znám do konce ledna. Pokud 
zjistíme nějaký rozpor, budou 
proti firmě JB Bau použity veške-
ré právní prostředky a případná 
škoda vzniklá nedokončením 
některých prací, či jejich špatným 
provedením, bude soudně vymá-
hána. 
     
 Miroslav Kirejev, starosta

   Na četné dotazy vás, spoluob-
čanů, na téma Dokončení stavby 
Mateřské školky Pampeliška 
Krásno a předání do užívání, 
vám předkládám stav věci ke dni 
15.1.2015. V souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek 
byla v zadávacím a následně vý-
běrovém řízení úspěšnou stavební 
firma JB Bau s.r.o., Vinohradská 
2165/48, 120 00, Praha 2, zastoupe-
né p. Jiránkem, Maršíkem 
a Bočkem. Ve výběrovém řízení 
podala nejnižší cenovou nabídku 
na realizaci stavby, kdy splnila 
všechna další zadávací krité-
ria (reference, historie, finanční 
záruky, apod.). V počátku výstav-
by vše probíhalo k oboustranné 
spokojenosti jak města, coby 
investora, tak i samotné firmy. 
První potíže se projevily v souvis-
losti se zadáním výroby stropních 
panelů, kdy jeden ze společníků 
s.r.o. p. Jiránek na mé neustálé 
četné dotazy ohledně pokračování 
výstavby svou liknavost skrýval 
za neschopnost subdodavatelů 
plnit závazky. Bezprostředně poté 
následovaly další a další potíže 
projevující se jednak oddalováním 
termínu předání hotové stavby do 
užívání ke dni 31.8.2014 (a to 
i přesto, že penále za každý zapo-
čatý den prodlení bylo Smlouvou 

KPÚ Krásno - polní cesta VPC 8 
a HPC 19 a Lokální biokoridor 
LBK 2B
   Jak jste si jistě při svých toul-
kách zimní přírodou dozajista 
všimli, byla dokončena a městu 
Krásno ke dni 12.12.2014 předána 
do užívání zbrusu nová asfaltová 
cesta vedoucí ke koupališti od od-
bočky z „panelky“ až ke  křižovatce 
na „Sedmičku“. Tuto nově zrekon-
struovanou cestu jsme bezúplat-
ně získali v rámci komplexních 
pozemkových úprav (KPÚ) Krásna 
a jeho okolí. Splňuje náročné pod-
mínky platné legislativy pro tento 
typ cest. Součástí stavby jsou tzv. 
„výhybny“, sjezdy do okolních polí, 
žlabovky a samozřejmě propustky 

k odvádění srážkových vod z této 
cesty. Na náklady města je ještě 
potřeba dořešit parkoviště pro 
osobní auta návštěvníků našeho 
koupaliště. Když jsem toto připo-
mínkoval do zadávací dokumen-
tace stavby, bylo mi sděleno, že 
toto není možné zrealizovat z dů-
vodu dodržení striktních podmí-
nek EU pro poskytnutí dotace. 
   Součástí díla je i „Lokální bioko-
ridor LBK 2B“. Realizací této stavby 
došlo ke zkvalitnění odvádění 
srážkových a podzemních vod ve 
směru od koupaliště k výrobnímu 
závodu Chemopetrol Pentar a.s. 
a ke zkulturnění prostředí léta 
zanedbávané lokality. Celá trasa 
toku byla opatřena tzv. gabiony 

tak, aby nedocházelo k odplavová-
ní ornice v době jarního tání, 
a osazena vegetací. To, že tato 
stavba umožní pěším a cyklistům 
„po rovině“ propojit Krásno 
se sousedním Horním Slavkovem 
je nasnadě.   
   Celková účetní hodnota pořízení 
stavby ke dni předání činila:      
5.707.179,00 Kč 
    90.750,00 Kč  hrazeno z VPS  
5.606.429,00 Kč  hrazeno z PRV. 
 
     
     

Miroslav Kirejev
    



   Zima je v plném proudu a my, 
dětičky z krásenské mateřské 
školky, se opět hlásíme o slovo, 
abychom se vám pochlubily, kolik 
zajímavého jsme toho od posledně 
zažily.
   Jen co paní Zima usedla na svůj 
trůn, my se začaly těšit na všech-
ny zimní oslavy. S první sněho-
vou vločkou jsme u nás ve školce 
přivítaly kouzelnou trojici Miku-
láše, Anděla a .... rohatého jsme pro 
jistotu nechaly za dveřmi. Každý 
z nás zazpíval Mikulášovi 
a Andělovi oblíbenou písničku 
a ti nám na oplátku rozdali balíč-
ky plné ovoce a dobrot. Mikuláš 
nám také přečetl pár „perliček“ 
z pekelné knihy a my mu slíbily, 
že už OPRAVDU budeme hodní.
   Sotva jsme se s Mikulášem 
rozloučily, navštívila nás ve školce 
kapela pana Mayera se svými 
žáky ze ZUŠ z Březové. Společně 
jsme si zazpívali spoustu koled 

a navodili si tak příjemnou vánoč-
ní atmosféru. 
   Za pár dní nás čekala další důle-
žitá návštěva – naši rodiče. Zavíta-
li na naší tradiční vánoční dílnu, 
kde si se svými ratolestmi zkusili 
tvořit z různých materiálů, váleli 
vánoční kokosové kuličky 
a ochutnali výborný vánoční 
punč. Netrvalo dlouho a rodiče 
se objevili ve školce zas. A to při 
příležitosti vánočního zpívání  
u stromečku. Zazpívali jsme si 
s rodiči pár vánočních koled 
a rozdali jim drobné dárky, které 
jsme pro ně sami vyrobili. Hned 
druhý den jsme měly ve školce 
další návštěvu. Že jste zvědavi 
jakou? No přeci JĚŽÍŠKA. Přinesl 
nám spoustu dárků (za spoustu 
z nich velice děkujeme manželům 
Lucii a Michalu Urbánkovým) 
a my z nich měly obrovskou 
radost. Poté jsme si užily vánoční 
svátky všichni se svými rodina-

mi. Ale jestli si myslíte, že jsme po 
Novém roce odpočívaly a trávili 
cukroví, není to pravda! Hned 
v prvním lednovém týdnu jsme 
vyrazily bobovat a náramně jsme 
se u toho bavily. A že rádi vítáme 
v naší školce návštěvy potvrzu-
jeme i v letošním roce. Zavítalo 
k nám divadlo z Karlových Varů 
se svým zimním představením 
Kvítek Vítek. 
   A teď? V nejbližších dnech čeká 
naše nejstarší předškoláky důleži-
tá zkouška, a to zápis do prvních 
tříd základní školy. Budeme jim 
všichni držet pěsti, ať ve škole 
uspějí a doufáme, že si s nimi do 
září užijeme ještě spoustu dobro-
družství.

     
    Veronika Budajová, učitelka MŠ

   V sobotu 10.1. se uskutečnil 2. 
ročník Novoročního šipkového 
turnaje: „O PUTOVNÍ POHÁR STA-
ROSTY MĚSTA KRÁSNA“. Dopo-
ledne proběhl dětský turnaj 301 
singl out za účasti 13 dětí. Turnaj 
vyhrála Veronika Lapčáková ze 
Sokolova, na druhém místě skon-
čila Martina Kunová, která získala 
i pohár za nejvíc bodů hozených 
na tři šipky a to „112“. Třetí skonči-
la, jako překvapení turnaje, malá 
šestiletá Janička Kunová, čtvrtý 
Martin Havel a pátá Lucka Weni-
gová. 
   Po obědě se začali scházet dospě-
lí a nakonec hlavní turnaj odstar-
toval s účastí 32 mužů a 12 žen, 
což je na turnajové poměry vy-
nikající účast. Jen by mě potěšila 
větší účast Kráseňáků, i těch, kteří 
hrají šipky pouze příležitostně. 
Turnaj to byl opravdu „krajský“, 
zúčastnili se hráči jak z Pšova, 
Novosedel a Štědré na Žluticku, 
tak hráči např. z Nejdku. Z Krásna 
našlo odvahu poměřit své šipkové 
umění s ostatními osmnáct hráčů 
a hráček, kteří neodešli s prázd-

nou!! Pavel Kalbáč obsadil stejně 
jako loni krásné třetí místo, když 
postup do finále mu unikl o po-
věstný vlásek a zároveň si odvezl 
pohár za první (a jediné) hozené 
bingo třikrát trojitá 19 s náhozem 
171 bodů na tři šipky. Mezi muži 
byl nejúspěšnější Zdeněk Riedl, 
který  na rok převzal od minulé-
ho vítěze Milana Bubici putovní 
pohár, a na druhém místě skon-
čil Michal Zelený, oba z ŠK Úlet 
Pšov. Mezi neregistrovanými muži 
obsadil krásné druhé místo Robert 
Pöselt. Muži i ženy hráli hru 501 
Master out (zavření dvojnásob-
kem, nebo trojnásobkem). Ženský 
turnaj vyhrála Lenka Horáková, 
také z ŠK Úlet Pšov. I mezi ženami 
byli úspěšné „Kráseňačky“. Šárka 
Brvnišťanová obsadila čtvrté mís-
to. Šárka Suchlová si odnesla po-
hár za nejvyšší zavření „105“ bodů 
a Dana Větrovcová za nejvyšší hod 
na tři šipky „139“ bodů. Ve vlože-
ném smíšeném turnaji 301 master 
out obsadily Šárka Brvnišťanová 
čtvrté a Eva Maixnerová páté 
místo mezi 35 muži a ženami, což 

je skvělý výsledek. 
   Celou akci jsem pro všechny při-
pravil spolu se svým týmem New 
Points Krásno, který hraje druhou 
Karlovarskou šipkovou ligu regis-
trovanou pod ČSTV. V Krásně hrají 
třetí Karlovarskou ligu ještě dva 
šipkové týmy: Návrat Kafki 
a Permoni Krásno. Turnaj proběhl 
pod záštitou města Krásna. Poháry 
předával starosta města pan Mi-
roslav Kirejev. Ceny a poháry pro 
všechny účastníky sponzorovali: 
Město Krásno, Gastro Krásno s.r.o. 
manželů Havlových, HL Bohemia 
s.r.o. Jaroslava Lapeše a Podlahové 
studio Oldřicha Červenky. Poděko-
vání patří také šipkovému roz-
hodčímu Lojzovi Adamovičovi za 
pomoc v průběhu turnaje a firmě 
ACB Loket Jardy Beňuše za zapůj-
čení šipkových automatů. Fotky 
naleznete na stránkách města 
Krásna a výsledky na interneto-
vých strákách - šipky.org – sekce 
Karlovarský kraj – turnaje – 
místní open Krásno 10.1. 2015. 
Takže za rok u třetího ročníku 
nashledanou.      

Josef Havel 



Výsledky práce Policie ČR OO 
Horní Slavkov

   Loňský rok 2014 byl z pohledu 
policejní práce našeho oddělení 
velmi úspěšný. Závěr roku jsme se 
sice potýkali se zvýšenou krimi-
nalitou vloupání do objektů města 
H. Slavkov, přesto naše oddělení 
v rámci kraje udrželo statisticky 
velmi pěkné výsledky, za které se 
nemusíme vůbec stydět.
   Útvar o 13-ti policistech včetně 
jednoho policisty detašovaného 
pracoviště Služby kriminální po-
licie a vyšetřování se v minulém 
roce staral o veřejný pořádek, 
o bezpečnost v ulicích ale 
i o celkovou bezpečnost v silnič-
ním provozu teritoria OOP H. Slav-
kov. Zároveň reagoval na nápad 
trestné činnosti, zpracovával 
a objasňoval páchanou trestnou 
činnost místních recidivistů. 
V rámci prevence kriminality 
dále činil různorodá opatření jako 
reakci na aktuální dění ve měs-
tech. Kontroloval zájmové objekty, 
zahrádkářské kolonie a chatové 
osady, monitoroval pohyb cizích 
a problematických osob. A ne-
smím opomenout ani na každo-
roční prevenci na zdejších škol-
kách, školách a na učilišti, kde se 
kromě informací o práci policie 
probírá i problematika dnešní 
doby, tj. šikana na školách, domácí 
násilí, alkohol a drogy u mládeže.
   Policisté v Horním Slavkově 
uplynulý rok 2014 zpracováva-
li 101 případů nápadu trestné 
činnosti, z toho bylo 82 případů 
objasněno. V roce 2013 to bylo 134 
případů s objasněnými 105 přípa-
dy. Objasněnost tak dosáhla 81,19% 
hranici, což je magický, ovšem 
zavazující výsledek, na který jsme 
ještě nikdy nedosáhli. V roce 2013 
činila objasněnost výborných 
78,36% a to i s víc jak 30 šetřený-
mi případy navíc. Díky i našim 
výsledkům se může okres Sokolov 
pyšnit objasněností 76,87 %, což 
je v rámci celorepublikové poli-
cejní činnosti za rok 2014 jedna 
z nejvyšších hodnot. Co se týče 
přestupkového řízení, tak 

v uvedeném období bylo na zdej-
ším útvaru prošetřováno 1379 pře-
stupků včetně přestupků řešených 
v blokovém řízení (rok 2013 - 1415). 
Z této sumy došlo k objasnění 
a vyhledání 191 přestupků zpra-
covaných v písemné podobě (rok 
2013 - 189). Nejvíce byly zastoupe-
ny zjištěné přestupky proti ply-
nulosti a bezpečnosti silničního 
provozu (BESIP). Jen v blokovém 
řízení, tedy řešenými přestupky 
ihned na místě, bylo vyřízeno 1133 
přestupků (rok 2013 – 1141). Uvede-
né výsledky řešených přestupků 
v poměru na počet policistů 
máme jako jedni z mála opakova-
ně nejvyšší v kraji.
   Jak jsem již v úvodu naznačil, 
potrápil nás na konci roku nárůst 
majetkové trestné činnosti v 
H. Slavkově, zejména pak kráde-
že vloupáním do různorodých 
objektů. Dosud neznámí pacha-
telé se nám postupně vloupali do 
kanceláří v různých objektech 
města H. Slavkov, kdy v jejich 
hledáčku byla zejména příruční 
pokladnička s uloženou hotovostí 
a platebními kartami. Série těchto 
vloupání však započala už na 
konci měsíce srpna loňského roku 
v Krásně, a to ve firmě Rončka. 
Zde se dosud neznámý pachatel 
po rozbití skleněné výplně okna 
účtárny v prvním podlaží admi-
nistrativní budovy vloupal do 
kanceláře, odkud odcizil příruční 
pokladničku s nemalou hotovos-
tí. Mezi další dosud neobjasněné 
případy loňského roku v Krásně 
a okolí mohu zařadit vloupání do 
garáže u RD v měsíci květen, ke 
kterému došlo v ul. Kladenská, 
kde byla odcizena sněhová fré-
za. V měsíci červnu jsme šetřili 
krádež 400 litrů motorové nafty 
Eko diesel z nákladního vozidla 
odstaveného před bývalým závo-
dem Stannum, kde neznámému 
pachateli ani nevadila přítomnost 
spícího řidiče v kabině tahače. 
V měsíci září umocnila naší bez-
naděj objasnit případ krádeže au-
tobaterií ze semaforů umístěných 
na probíhajících pracích silnice 
mezi obcemi Krásno a D. Hluboká. 

   Poslední případ, o kterém bych 
se chtěl zmínit, je krádež 70 metrů 
měďěnéhou z trolejového vedení 
v období od červenec do listopadu, 
ke kterému došlo v areálu Muzea 
Krásno. Po pachatelích, jakožto 
po odcizených věcech, policie na-
dále pátrá. 
   Když tyto případy promítneme 
ve statistických číslech, tak 
z celkového počtu případů byla 
u nás majetková trestná činnost 
ve sledovaném období zastoupena 
35-ti případy (52 - rok 2013), z toho 
krádeže vloupáním 18-ti případy 
(15 - rok 2013), krádeže prosté 15-ti 
případy (30 - rok 2013), dále násil-
ná trestná činnost 12-ti případy 
(17 - rok 2013), hospodářská trestná 
činnost 14-ti případy (9 - rok 2013). 
Vrátím-li se k objasněnosti, tak 
v majetkové trestné činnosti jsme 
měli 54,29% objasněnost, z toho 
u krádeží vloupáním činila 
objasněnost 38.89 %. V roce 2013 
u majetkové kriminality byla 
objasněnost 55,77 %, z toho krá-
deže vloupáním pěkných 53,33% 
objasněnosti.
   Město Krásno i přes některé 
uvedené případy hodnotíme 
z pohledu naší policejní práce 
jako bezproblémové město. Aby 
tomu tak vždy bylo, zdejší součást 
vždy zareagovala nasměrováním 
policejních hlídek do města na 
každoroční společenské, kultur-
ní a sportovní akce, které se zde 
konaly. Zajišťovali jsme veřejný 
pořádek na slavnostech města, při 
volbách do zastupitelstva města, 
na sportovních motorových ak-
cích na trase Bečov – Krásno, 
a také v létě v době hudebních 
produkcí na blízkém letišti. 
Z těchto hudebních akcí mohu 
zmínit měsíc červen z 19.7. na 20.7., 
kde byla jednomu účastníku akce 
ze stanu odcizena peněženka s ob-
sahem m.j. i platební karty k účtu, 
ze kterého dosud neznámý pacha-
tel následně internetovým pře-
vodem odčerpal částku 5.000,- Kč, 
než tuto bankovní krádež majitel 
účtu zjistil a platební kartu za-
blokoval. Případ je stále v šetření, 
neboť poškozený věc oznámil po 



samotné akci na jiném policejním 
útvaru v místě svého bydliště 
a objasňování internetové krimi-
nality je celkově složitější, než by 
se zdálo. Z uvedené doby hudební 
akce jsme navíc šetřili porušování 
domovní svobody v Dolní Hlubo-
ké, kterého se dopustil jiný účast-
ník hudební akce, který pravdě-
podobně pod vlivem alkoholu či 
jiných omamných látek vnikl 
na oplocený pozemek rodinného 
domu, kde neoprávněně setrval do 
příjezdu policie. Pohyboval se po 
zahradě, užíval zahradní bazén 
a zahradní domek, a to vše v době, 
kdy majitelé rodinného domu 
byli na dovolené. Za toto počínání 
byl na místě zadržený pachatel 
potrestán odnětím svobody na 
6 měsíců s podmíněným odkla-
dem na 24 měsíců.
   Jednou z aktivit policie mohli 
občané města Krásno zaregist-
rovat i na konci roku, kdy jsme 
zajistili ve spolupráci se starostou 
města a za pomocí městského 
rozhlasu upozornění pro občany 
města na zvýšený počet vloupá-
ní do rodinných domů v okrese 

Sokolov v odpoledních a večerních 
hodinách. I touto cestou upozor-
ňuji občany města Krásno, že tato 
hrozba nadále trvá, pachatelé jsou 
aktivní i na začátku letošního 
roku a stále policii unikají. Zde 
je nutné připomenout, že by měl 
být občan všímavý v okolí svého 
bydliště a podezřelé chování, ze-
jména cizích osob či cizích vozidel 
ve městě, preventivně hlásit zdejší 
policii k prověření. Určitě je i v ně-
kterých případech na místě zvážit 
elektronické zabezpečení rodinné-
ho domu či firmy, které v dnešní 
době není tolik drahé a investice 
řádově dvou až tří tisíc korun se 
pro zajištění majetku určitě vy-
platí. Stejně tomu bude i v případě 
nově postavené mateřské školky 
v Krásně, kdy díky elektronické-
mu zabezpečení policisté budou 
jistě úspěšnější k dopadení ne-
zvaného návštěvníka, který si již 
stačil obhlížet dostavbu školky, 
a který byl naštěstí na místě vy-
rušen všímavým občanem.
Závěrem bych chtěl říci, 
že i v letošním roce nechceme 
zaostávat za výbornými výsledky 

předešlých let. Budeme pokra-
čovat v objasňování uvedených 
vloupání do objektů neznámými 
pachateli a činit taková opatření, 
aby nepřicházely nové podobné 
případy a také, aby se občané 
měst Horní Slavkov a Krásno cítili 
mnohem bezpečněji. Rádi od obča-
nů samozřejmě uvítáme podněty 
a poznatky, které jsou 
v kompetenci řešení Policie ČR, 
a které přispějí jak k objasňování 
trestné činnosti, tak i ke zvýšené 
bezpečnosti ve městě. Věřím, 
že spolupráce s místními občany 
a úřadem města bude na stejné 
dobré úrovni, jako tomu bylo 
doposud. 

Kontakty:
Telefonické spojení:   
pevná linka                352 688 333, 
služební mobil            723 585 575
Faxové spojení:             352 688 334
Elektronická pošta:    
so.oop.hslavkov@pcr.cz

Popřípadě linka tísňového volání Policie 
ČR - „158“     
     
                       npor. Bc. Roland Schmid, 

vedoucí oddělení

   Dne 27.12.2014 se uskutečnil 
již 11. ročník vánočního turnaje 
v ping-pongu. Po mnoha letech 
jsme se dočkali tří nových pin-
česových stolů. Ty pořídilo Město 
Krásno s výrazným sponzorským 
přispěním Miloslava Homolky. 
Doufejme, že uživatelé stolů se 
k nim budou chovat s respektem 
a stoly budou dlouho sloužit všem 
nadšencům v honbě za ping-pon-
govým míčkem.
   Dětského turnaje se tentokráte 

účastnilo 7 dětí (2 kluci, 5 dívek). 
Drobné ceny si odnesly všechny 
děti. Na prvním místě však skon-
čil Mikuláš Kvapil, na druhém 
Káťa Štecová a na třetím Martin 
Havel. V dospělácké kategorii se 
zapsalo 7 žen a 19 mužů. Ženy 
hrály v tabulce každá s každou 
a vítězkou se stala Tereza Rupp-
ertová. Na druhém místě skončila 
Lenka Kvapilová a na třetím Míša 
Ruppertová. Muži hráli systémem 
pavouka a jako ve většině před-

chozích turnajů se spolu ve finále 
utkali bratři Kvapilovi. Tentokrát 
vyhrál Vladimír Kvapil (již po 
páté) nad svým bratrem Tomá-
šem (ten vyhrál vánoční turnaj již 
čtyřikrát). Na třetím místě skončil 
Míla Homolka.
   Všem výherců ještě jednou gra-
tuluji a těším se na další hojnou 
účast na dalším turnaji.

  
Saša Masopustová

   Taneční soubor „Máj“ a zejména 
dětská odnož „Máječek“ by touto 
cestou chtěli poděkovat za finanč-
ní příspěvek, který nám na zá-
kladě žádosti poskytlo v loňském 
roce město Krásno. Tento příspě-
vek ve výši 6000,- Kč byl použit 
na doplnění krojového inventáře. 
Až dosud soubor využíval dosa-
vadní krojový inventář, který je 
však za 35 let používání již značně 

opotřebovaný. Bylo proto potřeba 
tento inventář doplnit a obnovit. 
Za příspěvek byl nakoupen ma-
teriál na ušití nových krojů. Ušití 
provedla paní Marie Pösingerová 
z Horního Slavkova. Za poskyt-
nuté finance byly ušity 3 dívčí 
halenky, 2 chlapecké košile, 7 dív-
čích sukní a 13 zástěrek. Stále však 
chybí další sukně a zástěrky, aby 
byly kroje jednotné, a také je třeba 

doplnit chlapecké kroje. Letos opět 
zkoušíme podat další žádost o pří-
spěvek, abychom mohli v obnově 
krojů pokračovat. Soubor samotný 
žádné jiné příjmy nemá, a tak 
doufáme v úspěšnost žádosti. 
DĚKUJEME MĚSTU ZA POSKYT-
NUTÝ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK.

Saša Masopustová, vedoucí souboru



   V našem městě počínaje první 
adventní nedělí proběhlo několik 
velice úspěšných kulturních akcí 
spojených s vánočními svátky. 
Velmi krásný byl varhanní kon-
cert v kostele Sv. Kateřiny, který 
se uskutečnil 30.11.2014 a po jeho 
skončení byl rozsvícen nově ozdo-
bený vánoční strom na Náměstí. 
Velmi kladně lze hodnotit velikou 
účast na této akci i malé dostave-
níčko u stromečku s horkým ča-
jem a svařákem, které bylo velice 
příjemné.

   Velký úspěch měla i 6. prosince 
Mikulášská nadílka, před kterou 
mohly ještě děti shlédnout před-
stavení Divadelního studia D3 
z Karlových Varů „Komedii 
o narození Ježíška aneb Betlém“. 
Pak si dětičky mohly zatancovat 
na diskotéce dokonce i s čertem 
a andělem.  Podle úsměvů dětí, 
můžeme celou akci hodnotit jako 
velmi zdařilou.

   Třetí adventní neděli se naplnil 
velký sál v Kulturním domě nejen 
občany Krásna, kteří si poslechli 
krásné muzikálové melodie 
v podání Oto Taubera, starosty 
z Nového Kostela, místní Štěpán-
ky Svejkovské a hostů z Prahy 
Míši Noskové a Jana Kopečného. 
V sobotu 20. prosince se opět, jako 
každý rok, rozezněly v našem 
kostele vánoční melodie v podání 
tanečního orchestru „Sokrat“ 
a pěveckého souboru „La Dolce 
Vita“. I přes nepřízeň počasí se 
po velmi pěkném koncertu opět 
sešli občané Krásna  na náměstí 
u vánočního stromu a zahřáli se 
vynikající zelňačkou a samozřej-
mě nesměl chybět horký čaj 
a svařáček.

   Závěr roku byl završen 30. pro-
since dětským maškarním silves-
trem, kde se dětičky v nádherných 
maskách dosytosti vyřádily a Jiří 
Němec je svou diskotékou pořádně 
rozparádil.  Porota měla velice těž-
kou práci, aby z takového množ-
ství krásných masek vybrala ty 
nejhezčí. Ceny byly také uděleny 
nejlepším tanečníkům, 
a to i v dospělácké kategorii. 



   Kromě nejrůznějších soutěží si 
děti mohly zazpívat i v soutěži 
DO-RE-MI. Myslíme si, že byly 
nakonec spokojené všechny a 
sladké odměny je určitě potěšily. 
Večer pak byla na programu Ol-
dies diskotéka pro dospělé, kde se 
o zábavu opět postaral Jiří Němec. 
O tom, že i tato, akce byla úspěšná 
svědčí i to, že mnozí návštěvníci 
z ní odcházeli domů až za ranního 
kuropění.

                  Blanka Peroutková



5. 2. 2015 Divadlo KAPSA 
Andělská Hora-Jak šel Venda do 
světa: Dětský ,,písničkál“ vhodný 
pro děti od 2 let. Představení pro 
MŠ a veřejnost. 10:00-divadelní sál 
MKS, Vstupné 35,-

11. 21. 2015 Čteme pro nejmenší
16:00- knihovna
Čteme, hrajeme si a vyrábíme.
Vstup volný

14. 2. 2015 Ples ZUŠ Horní Slavkov
19:30- taneční sál MKS, 
vstupné 150,-Kč

Kontakty na MěÚ
www.mesto-krasno.cz
E-mail: 
mesto-krasno@mesto-krasno.cz

Úřední hodiny
pondělí, středa:   8:00 − 17:00
úterý, čtvrtek:   8:00 − 14:00
pátek:      zavřeno

Miroslav Kirejev
starosta města
starosta@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 222

18. 2. 2014 Divadelní společnost 
Julie Jurištové- Dezertér z Volšan
19:00-divadelní sál MKS, vstupné: 
190,-Kč v předprodeji/ 250,-Kč na 
místě, Předprodej od 2. 2. 2015 na 
kavárně MKS.

21. 2. 2015 5. reprezentační ples 
věznice Horní Slavkov
19:30- taneční sál MKS, Vstup-
né 220,-Kč včetně pohoštění na 
stolech.

22. 2. 2015 Loutkařský soubor 
Rolnička, 15:00- malá scéna MKS, 
vstupné 10,- Kč.  

28. 2. 2015 Dětský maškarní ples, 
14:00-17:00 taneční sál Diskotéka, 
soutěže, vystoupení, věcné ceny, 
Vstup v maskách ZDARAMA/ do-
spělí a děti bez masek 20,- Kč.

Jaroslava Karabinová
samostatný referent
karabinova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 370

Bc. Jana Brendlová
účetní
brendlova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 034

Bc. Blanka Peroutková
samostatný referent
peroutkova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 036

Městská knihovna
Otevírací doba
úterý:  16 − 18
pátek:  16 − 18
knihovna.krasno@email.cz    

Dne 18. listopadu 2014 tomu bylo již 
10 let, kdy prohrál svůj boj se zákeřnou 
nemocí pan Václav Král. 
Za vzpomínku děkuje rodina.

KRÁSNOOČKO 1/2015 * Vyšlo 1.ledna 2015, ročník V, číslo 1 * Zdarma * Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E 18846 * Vydává: Město 
Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno, IČO 00573167 * Redakce: Bc. Jana Brendlová, Ing. Alexandra Masopustová, Miroslav Kirejev, Bc. Blanka 
Peroutková * Grafický design: BcA. Theresia Ruppertová* Uzávěrka příštího čísla: 20. března 2015






