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Slovo starosty města Krásna

Vážení čtenáři,
   zima je za námi, jaro je tady 
i se svými aprílovými výkyvy 
a vy držíte v rukou letošní první 
číslo Krásnoočka. V něm nás pan 
starosta přivítá svým úvodním slo-
vem, seznámí nás s investičními 
akcemi, informuje o plánovaných 
kulturních akcích a přiblíží vám 
informace ohledně třídění biood-

padu. O tom se dočteme i v dalších 
informacích městského úřadu. 
Jak se říká: „Opakování je matka 
moudrosti“. Bude toho opravdu hod-
ně. Dále se v časopise dozvíte o kří-
ží na Kübühlu, o dalších úspěších 
Katky Štecové, o místních dárcích 
krve, o činnosti kroužku Radost 
a seniorů, také si přečteme, jak se 
mají naši nejmenší občánci z MŠ 

Pampeliška a zavzpomínáme, co 
vše se událo od posledního vydání 
Krásnoočka. Chybět nebudou samo-
zřejmě ani pozvánky na kulturní                        
a sportovní akce. 
   Přeji vám krásné slunečné jaro.
     
   Saša Masopustová, šéfredaktorka

Městský úřad informuje 

   Slovo starosty města Krásna
Vážení občané Krásna, Dolní Hlu-
boké a Hájů, právě držíte 
v ruce první letošní vydání našeho 
občasníku Krásnoočko. Po celkem 
vydařené zimě přišlo, tak jako 
v minulém roce, teplé jaro. Máme 
za sebou prosluněné Velikonoční 
svátky, naší první letošní venkovní 
akci pálení čarodějnic a před námi 
je i pro letošní rok  připravený 
bohatý kulturní program. 
Jako první přivítáme nového krále 
a královnu již 39. Staročeských 
májů, pak pobavíme naše nej-
menší na dětském dnu, zajdeme 
si na rozhlednu na malý hudební 

festival, za pár dní na to si poslech-
neme v parku žáky naší a Slavkov-
ské základní umělecké školy a poté 
v kostele Svaté Kateřiny nádherný 
koncert na počest slavného 
krásenského rodáka J. C. F. Fischera. 
V srpnu nás pak čeká tradičně 
akce největší. Tu letošní budeme 
pořádat na počest našeho Sboru 
dobrovolných hasičů, jenž právě 
v srpnu oslaví 150 let od svého 
založení. Tato akce bude důstojným 
poděkováním všem generacím 
krásenských dobrovolných hasičů 
za jejich dlouhodobou obětavou 
práci pro naše městečko.
   V loňském roce se v Krásně 

uskutečnili velké investiční akce 
zaměřené zejména na rekonstrukci 
infrastruktury města a letošní jaro 
využijeme k dokončení všech sou-
visejících prací, týkajících se zejmé-
na terénních úprav. Více najdete na 
jiném místě Krásnoočka.
   Přeji vám příjemně prožité, slu-
nečné jaro a těším se na shledání 
s vámi na našich kulturních 
akcích.
     
   S pozdravem Josef Havel, starosta

Úvodník

V našem městě jsou u dolní auto-
busové zastávky umístěny 
2 kontejnery pro sběr nepotřebného 
textilu a párované obuvi. Firma 
Dimatex a TextilEco sbírá textilie 
i obuv částečně pro humanitární 
účely a částečně k přepracování na 
technické textilie k dalšímu použi-
tí. Do kontejnerů patří čisté nepo-
rušené oblečení a textil a nositelné 
boty. Žádáme občany, aby dodržo-
vali tato pravidla a nevhazovali do 
kontejnerů jiný odpad.
Děkujeme.

Upozornění

Upozorňujeme všechny občany, 
kteří vlastní pejsky, že úhrada pro 
rok 2019, byla splatná 
31. 3. 2019. Pokud jste zapomněli, 

uhraďte prosím co nejdříve v po-
kladně MÚ Krásno.  
Děkujeme.
     
     Lenka Kvapilová, referent MěÚ

Městský úřad informuje a žádá

- V loňském roce jsme doru-
čili zdarma kompostéry do každé 
domácnosti, která o něj požádala. 
Ti z vás, kteří jste si v loňském 
roce o doručení kompostéru ne-
požádali, tak prosím učiňte letos 
formou sms na tel. paní Lenky 
Kvapilové 601 171 567, či osobně na 
MÚ a kompostér vám přivezeme.
- S příchodem jara většina 
z nás vytáhla z garáží a kůlen 
své motorové pomocníky. Je nám 
naprosto jasné, že se bez nich vět-

šina z nás neobejde a při velkém 
pracovním vytížení v pracovních 
dnech vám v  týdnu v odpoledních 
hodinách nezbývá moc času a vše 
musíte dohánět o víkendech. Re-
spektujte však přiměřenou hodinu, 
kdy vaše motorové mazlíčky začne-
te používat. Taková motorová pila, 
či sekačka nastartovaná v sobotu, 
nebo v neděli v půl osmé ráno, či 
pozdě večer u sousedů moc klad-
ných ohlasů nesklidí …. Předem 
děkujeme za vaši ohleduplnost.
- Pracovníci úřadu odváží 
pravidelně bioodpad od nemovitos-
tí v Krásně. Pro tento svoz platí již 
několik let určitá pravidla, která 
opakovaně zveřejňujeme jak 
v Krásnoočku, tak formou letáků 
do vašich schránek. Pravidla jsou 
jednoduchá: posekanou trávu 



- Rekonstrukce chodníku 
a veřejného osvětlení podél ulic 
Radniční a Hlavní.
Jak jistě víte, v závěru loňského 
roku jsme dokončili rekonstrukci 
chodníku, na kterou se nám poda-
řilo získat dotaci ve výši 
4 987 500,- Kč z Integrovaného 
operačního programu MMR výzvy 
MAS SOKOLOVSKO – IROP – ŘEŠE-
NÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY. 
V těchto dnech probíhají dokončo-
vací práce a terénní úpravy jeho 
okolí. Myslím si, že tento projekt je 
velmi zdařilý a doufám, že nám 
bude sloužit dlouhou dobu bez nut-
nosti větších oprav. Drobné nedo-
statky, které se na stavbě objevily, 
dodavatel v krátké době opraví. 
Spojovací uličku mezi náměstím 
a Kladenskou ulicí opravíme 
v následujících týdnech.
- V loňském roce jsme 
dokončili první etapu projektu 
„Obnova parku za kostelem Svaté 
Kateřiny“ s podporou nadace VIA 
ve výši 300 000,- Kč. V roce letoš-
ním budeme park dále upravovat 
a rekonstrukční práce budou po-
kračovat i na zvonici.
- Postupně dokončujeme 
práce spojené s přeložkou části 
vedení elektrické energie do země 
a výměnu části veřejného osvět-

lení. Nyní probíhají terénní úpra-
vy. Po potvrzení obdržení dotace 
z programu Karlovarského kraje 
budeme moci dokončit osaze-
ní nového veřejného osvětlení                        
v části Krásna a v Hájích. Bohužel 
tento program neuznává nákla-
dy vynaložené před schválením 
dotace, tak jako tomu bylo v letech 
minulých. Poté budou odstraněny 
staré sloupy elektrického vedení.                            
V rámci těchto projektů jsme také  
položili síť trubiček pro budoucí 
vysokorychlostní připojení interne-
tu. Na samotné osazení sítě optic-
kých vláken je však potřeba projít 
si potřebnou administrativou, na 
které v současné době pracujeme 
a pokusíme se projekt v letošním 
roce dokončit. Přípravné práce bu-
dou průběžně dále pokračovat.
- Dokončujeme přípravu 
projektu výměny technologie 
úpravny vody. V následujících 
dnech vypíšeme výběrové řízení                                  
a ještě v letošním roce vodárnu 
zmodernizujeme. Po loňské vý-
měně starého vodovodu v ulici 
Kladenská to bude poslední větší 
krok ke zlepšení kvality dodávek 
vody. V letošním roce jsme bohužel 
měli již několik poruch na naší 
dosluhující vodárně. Omlouváme 
se tímto za předchozí kolísající 

kvalitu dodávané vody, jenž tyto 
poruchy způsobily. 
- V letošním roce dále při-
pravujeme:
- Požádali jsme z programů 
Karlovarského kraje o dotace na: 
opravu kapličky v Dolní Hluboké, 
pokračování opravy zvonice, podpo-
ru turistického ruchu, tisk fotogra-
fické publikace o Krásně, opravu 
chodníku kolem okálů, dokončení 
veřejného osvětlení, podporu kul-
turních akcí a ve všech případech 
jsme byli úspěšní – obdržíme do-
tace v celkové částce 887 590,- Kč. 
Také jsme podali žádost o dotaci 
na opravu místních komunikací 
a náměstíčka v Hájích a čekáme 
na její vyhodnocení v květnu.
- Posílení zdroje vody v Dol-
ní Hluboké
- Probíhá rekonstrukce cest 
na rozhlednu (100 % státní dotace)
- V následujících týdnech 
zahájíme rekonstrukci cesty Háje – 
Kounice (100 % státní dotace)
- Osazení dopravního znače-
ní v ulici Kladenská – zóna 30 Km, 
zákazu vjezdu na letiště 
- a další menší projekty.

Josef Havel, starosta

a listí do pytlů nebo na hromadu 
samostatně. Větve zvlášť na další 
hromadu. Zeminu, kameny ani 
suť, ani jiný odpad naši pracovníci 
neodváží, protože ji nemají kam  
uložit. Pokud máte jiný odpad, 
který není rostlinného původu, je 
nutné si odvoz objednat a zaplatit 
na Městském úřadě v Krásně, nebo 
provést odvoz po vlastní ose. Pokud 
se v bioodpadu objeví nepovolené 

materiály, vystavujeme se možným 
sankcím od provozovatele kom-
postárny, kam bioodpad odvážíme. 
V případě, že bude rostlinný bio-
odpad u vaší nemovitosti smí-
chaný se dřevem, či v něm budou 
přimíchány jiné materiály, naši 
pracovníci ho neodvezou a budeme 
zjišťovat, kdo jednoduchá pravidla 
svozu bioodpadu nedodržuje. Větve 
dávejte před svou nemovitost 

v maximální délce 2 metry, delší 
se na naše vozidlo špatně nakláda-
jí. Děkujeme za pochopení.
  
                                     Josef Havel, starosta

Investiční akce 2019

Mateřská školka Pampeliška
   Zima už je konečně za námi, do 
naší malebné vesničky zavítalo 
jaro a s ním i naše pravidelné 
„počteníčko“ o nejmladších občán-
cích našeho krásného Krásna. Od 
posledního čísla vašeho oblíbeného 
občasníku jsme se pěkně vyřádili… 

   Na konci loňského roku nás při-
šla navštívit kouzelná trojice 
v podobě čerta, anděla a Miku-
láše. Sice se někteří z nás trochu 
báli, ale paní učitelky před čertem 
všechny děti uchránily. Pár dní po 
Mikuláši jsme pozvali do naší ško-

ličky maminky a tatínky na naší 
tradiční vánoční tvořivou dílničku, 
kde jsme si vyráběli z přírodních 
materiálů vánoční dekorace. Bylo 
to velmi příjemné odpoledne. 
Další den jsme jako odměnu za tak 
pilnou práci na dílničkách shlédli 



pohádku z repertoáru Hudebního 
divadla Karlovy Vary, kterou nám 
se spoustou sladkostí poskytla 
firma KMK Granit a.s. Za to jim 
velice děkujeme! Hned týden na 
to jsme předvedli rodičům naše 
dlouhodobé snažení a trénování na 
naší vánoční besídce, tentokrát na 
téma „Sněhuláci“. Všimli jsme si, že 
některé maminky měly slzičku na 
krajíčku, podle čehož soudíme, že 
se tato besídka opět pěkně vyved-
la. Na konci prosince ale konečně 
nastal den ze všech nejočekávaněj-
ší… Přišel nás do školky navštívit 
Ježíšek a nadělil nám spousty 
krásných nových her a hraček.
   V lednu jsme řádili ve sněhu, 
stavěli sněhuláky a bobovali na 
naší skvělé zahrádce. Povídali jsme 
si o zimních sportech, lidském těle 
a prevenci různých nemocí. 
V rámci tohoto tématu nás ve škol-
ce navštívila Dentální hygienistka, 
která si pro nás připravila besedu 
o správném čistění našich perliček. 
   Každý z nás musí ale někdy 
zhřešit, a tak jsme si společně 
s paní učitelkou upekli koblížky 
a přitom si celý týden hráli 
s pohádkou „O koblížkovi“. Aby-
chom toho pečení neměli málo, 
upekli jsme rodičům jako dárečky 
ke svátku Sv. Valentýna sušenky 
ve tvaru srdíček. Pro zábavu jsme 
si uspořádali maškarní bál plný 
tance, soutěží a dobrot.
   Vyjížděli jsme za kulturou do 
divadla do Horního Slavkova, ve 
školce nás navštívilo Karlovarské 
hudební divadlo s pohádkou „Kví-
tek Vítek“, která byla plná hezkých 
písniček a moc se nám líbila, 
a také jsme přivítali pana Pohodu 
z Divadla z bedny s pohádkou 
„O čarodějnici“.
   Aby předškoláci věděli 
„do čeho v září jdou“, jeli se podívat 
do obou základních škol v Horním 
Slavkově, kde na ně čekaly milé 
paní učitelky, spousta kamarádů 
i zajímavých úkolů. Myslím, že po 
této hezké zkušenosti se už všichni 
předškoláci opravdu těší v září do 
školy. 
   Zúčastnili jsme se také skvělé 
besedy o správném cvičení, kterou 
nás provázela zkušená jogínka. 
Toto dopoledne se všem velice 

líbilo.
   V dubnu naší školku navštívil 
pan Burghauser se svými zvířátky 
a kouzelnickým programem. Děti 
se dozvěděly něco o ptácích míst-
ních i cizokrajných, mohly si na 
rameni pochovat obřího papouška 
a zároveň si lámaly hlavu nad 
kouzelnickými triky. 
   Před nadcházejícími Velikono-
cemi jsme opět pozvali do školky 
rodiče na Velikonoční tvořivou 
dílničku. Ve spolupráci s paní 
Alexandrou Masopustovou se naše 
školička zúčastnila již tradiční 
krásenské akce s názvem „Vítání 
jara“, kde děti vystoupily s několika 
básničkami a písničkami, pomocí 
kterých se snažily vyhnat zimu ze 
vsi. Symbolicky vhodily Moranu 
do Dlouhé stoky a do vesničky při-
nesly líto, jakožto symbol jara. Tato 
akce byla velmi povedená 
a myslím, že do příštích let by si 
zasloužila hojnější účast.
   V průběhu celého jara jezdí vět-
šina našich dětí na předplavecký 
výcvik v krytém bazénu v Sokolo-
vě. Celých 10 lekcí se o děti starají 
dvě profesionální lektorky plavání, 
které učí menší děti kontaktu 
s vodou, hrají společně hry ve vodě 
a s většími dětmi pilují hravou 
formou různé plavecké styly. Na 
závěr se vždy mohou děti projet 
na tobogánu. Protože je tato výuka 
společně s dopravou do Sokolova 
velmi finančně náročná, požádali 
jsme firmu KMK Granit a.s. o fi-
nanční příspěvek, kterým bychom 
uhradili plaveckou výuku dětí 
a tímto ulevili rodičům od velké 
finanční zátěže. Společnost KMK 

Granit a.s. nám velmi mile vyho-
věla a poskytla dětem krásných 
20.000,-Kč, čímž každému zúčast-
něnému dítěti uhradila celý pla-
vecký výcvik!  Této pomoci si moc 
vážíme a společnosti KMK Granit 
a.s. VELICE DĚKUJEME!!!
   To už je z našeho toulání jarem 
vše, přejeme vám všem krásné 
jarní dny.

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI ZA 
SPONZORSKÉ DARY
KMK GRANIT a.s., ZA FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 20.000,-KČ, 
KTERÝM DĚTEM UHRADILY CE-
LOU VÝUKU I DOPRAVU NA 
PLAVECKÉ LEKCE DO SOKOLOV-
SKÉHO BAZÉNU, ÚHRADU 
VÁNOČNÍHO DIVADELNÍHO 
PŘEDSTAVENÍ A OMALOVÁNKY
PARTNERSKÉMU MĚSTU 
BISCHOFSGRÜN ZA FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVEK VE VÝŠI 10.000,- Kč, 
KTERÉ JSME POUŽILI NA NÁKUP 
SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ PRO 
DĚTI
PANÍ LUCII KLEPSA ZA HRAČKY 
PRO DĚTI K VÁNOCŮM A HRY PRO 
DĚTI
PANÍ JANĚ MOLNÁROVÉ ZA 
VÝTVARNÝ MATERIÁL, 
OMALOVÁNKY
PANÍ LUCII URBÁNKOVÉ ZA CD 
S POHÁDKAMI, KNIHY
PANÍ LUDMILE JÍLKOVÉ ZA 
BROŽURKY PRO DĚTI
PANÍ EVĚ ŠIMKANINOVÉ ZA 
POMŮCKY NA TVOŘENÍ
     
     
         Veronika Budajová



Radost se opět hlásí

Senioři v Krásně

   I tento rok pokračujeme v tom, co 
nás baví, a to je zpěv a tanec.
   První měsíce jsme věnovaly 
nacvičování nového programu pro 
letošní veřejná vystoupení 
a dokonce jsme se naučily i nový 
tanec. První vystoupení již máme 
za sebou, a to 11. dubna 2019 v LDN 
Rychnov, kam jezdíme pravidelně 
již několik let i s dětmi z kroužku 
Máj a Máječek. Další vystoupení 
máme naplánované na 25. 4. 2019 
v LDN Pochlovice. 
Samozřejmě nesmíme ani chybět 
při retrooslavách prvního máje 
v Novém Kostele. Do Karlových 
Varů nás pozvali tamní senioři 
na jejich schůzi 30.5.2019, která se 
koná pod názvem „Senioři sobě“. 
Vystupovaly jsme zde již 
v loňském roce společně s dětmi. 
Nechceme chybět ani při oslavách 
Staročeských Májů 18.5.2019 
v Krásně a s krátkým programem 
bychom rády vystoupily na schůzi 

   Musím konstatovat, že senioři 
v Krásně nespí, ale vrhli se do no-
vého roku opravdu raketově. 
V lednu předsedkyně klubu paní 
Helga Dolejší seznámila přítomné 
s termíny schůzí pro tento rok 
a zároveň pozvala všechny milov-
níky hudby na únorovou schůzi 
s překvapením. A překvapení to 
opravdu bylo. Přišla totiž mezi nás 
dvojice hudebníků Eva a Petr 

seniorů v Krásně v červnu.
   Některé naše tanečnice si zařádi-
ly při maškarním reji, a také jsme 
se zúčastnily divadla v Chebu. 
Těšíme se i na plánovaný výlet do 
Klatov.  V červnu nás pozvala opět 
Janina Šturmová, Marta Schröcko-
vá a Lída Sochůrková na grilování, 
na které se všichni už moc těšíme. 
   Co se nám povede a co ne, se do-

z Habartova, kteří nás bavili lidov-
kami, ale i tanečními písněmi po 
celé odpoledne. S chutí jsme si 
s nimi zazpívali. Těšíme se na dal-
ší setkání s nimi, které nám bylo 
přislíbené.
   Březen již tradičně proběhl 
v maškarním reji. Masek bylo více 
než minulý rok a o hudební dopro-
vod se nám postaral pan Homolka 
se svojí partnerkou. Těžké bylo roz-

zvíte v příštím čísle Krásnoočka.
Na přiložené fotografii si můžete 
vyzkoušet, jak své spoluobčanky 
dobře znáte. 
Poznáváte je?

          Za kroužek Radost  Anna Mihoková

hodování, která maska je nejlepší. 
Poděkování patří všem, kteří 
v masce přišli. 
   Koncem března jsme navštívili 
divadlo v Chebu. Hudební komedie 
„Miluji tě, ale“ se líbila všem.
   V dubnu při jarním setkání jsme 
se seznámili s programem výletu 
do Klatov, kde navštívíme Kata-
komby a barokní lékárnu. Po obě-
dě ještě zavítáme na hrad Švihov. 

Dárci krve
   Sokolovská transfuzní stani-
ce eviduje téměř tři tisíce dárců. 
Dvě třetiny tvoří muži. Každý rok 
přibude kolem sto padesáti nových 
dobrovolníků. Ale počet dobrovol-
ných dárců naopak dlouhodobě 
klesá a čím dál více lidí svoji krev 
raději prodává farmaceutickým 
firmám. Lidská krev je navíc jedna 
z mála věcí, kterou neumíme 
vyrobit uměle. Staňte se dobrovol-
ným dárcem krve. Jedním odběrem 

můžete zachránit až 4 lidské životy. 
Jako dobrovolný dárce krve získáte:
- dobrý pocit z toho, že po-
máháte zachraňovat lidské životy
- pracovní volno s náhradou 
mzdy v den odběru
- snížení základu daně z pří-
jmu o 3000 Kč za každý odběr krve
- pravidelnou lékařskou 
kontrolu vašeho zdravotního stavu
- vyznamenání od Českého 
červeného kříže

- vitamíny od své zdravotní 
pojišťovny
- občerstvení po odběru
I v Krásně máme dobrovolné dárce 
krve. Nedávno získala stříbrnou 
medaili za 20 odběrů naše občan-
ka paní Taťána Pohořalová, které 
srdečně blahopřejeme a děkujeme 
za tuto prospěšnou činnost.
     
     
                                 Lenka Kvapilová



Pálení čarodějnic
   Máme za sebou první jarní 
akci. 30. 4. 2019 proběhlo oblíbené 
„Pálení čarodějnic“. Sešli jsme se na 
hřišti Baníku Krásno, kde jsme pro 
děti připravili čarodějnické hry 
a soutěže. Děti, které přišly v čaro-
dějnickém kostýmu, byly vyhod-
noceny a oceněny cenami. Čaroděj-
nická porota zvolila nejkrásnější 
čarodějnicí Esterku Urbánkovou, 
Natálku Papíkovou, Klárku Šimka-
ninovou, Lucinku Rjabuchin 

a nejkrásnějšího čaroděje Lukáška 
Urbánka. 
   V kategorii starších dětí byl nej-
krásnější čaroděj Adam Urbánek 
a z holčiček se nejvíce líbila porotě  
Natálka Kohlschreiber a Elenka 
Pöseltová. Malou cenu si odnesla 
i dospělá čarodějnice maminka 
Lucka. Ale i všechny ostatní děti 
i dospělé čarodějnice byly krásně 
ošklivé.  
   Děti s pomocí čarodějnice Žane-

tky vyrobily krásnou čarodějnici, 
která byla upálena na velkém 
ohništi, které připravili naši hasiči 
u dětského hřiště, kam se všichni 
přesunuli. Děti za pomoci ostatních 
čarodějnic ozdobili májku. Májka 
byla krásná a hasiči ji úspěšně 
vztyčili. 
   Na závěr si všichni opekli zaslou-
žený buřtík.

              Lenka Kvapilová

Zájezd se uskuteční 21. 5. 2019, ale 
než k tomu dojde, navštíví nás opět 
dvojice Eva a Petr z Habartova. Na 
toto setkání zveme i nečleny, kteří 
si s námi mohou zazpívat. Přijďte 
všichni, bude to stát za to!
   V červnu ukončíme toto pololetí 
opět tancem s panem Homolkou.
   Nabídka akcí je pestrá a myslím 
si, že si každý může vybrat z toho 
co ho baví. Budeme se těšit na další 
akce v druhém pololetí a o nich 
vás budu velmi ráda informovat 
v dalším čísle Krásnoočka.
   Děkuji vedení klubu za snahu 
nabídnout všem zajímavý pro-
gram.   
           Za seniory Anna Mihoková

 



Letos se uskuteční již 
39. Staročeské máje
   Letos se 39. tradiční krásen-
ské Staročeské máje uskuteční 
18.5.2019. Tradice je tradice, a tak 
se vše vesměs opakuje. Každoroč-
ně se mění pouze král a královna 
májů a kulturní vystoupení. I když 
účinkující soubory jsou většinou 
také stejné, nejsou stejná jejich 
představení. Jistě nebudou chybět 
tradiční jarmark a atrakce pro děti 
a večer májová veselice s bohatou 
tombolou a bohatým doprovod-
ným programem.
   Přijďte nás podpořit svou účastí, 
krásenské děti i dospěláci si za 

svou celoroční píli při nácviku jed-
notlivých vystoupení váš potlesk 
určitě zaslouží.

           Saša Masopustová

VÝZVA 
V letošním roce pořádáme již 39. 
Krásenské Staročeské máje a k 
naší velké radosti se nám hlásí 
větší množství dobrovolníků, kteří 
se chtějí do průběhu Staročeských 
májů aktivně zapojit. Chtěli by-

chom požádat ty z vás, kteří jste 
nám v minulosti během Májů 
pomáhali, podívejte se doma, zdali 
nemáte nějaké zapomenuté sou-
části krojů. Pokud náhodou ano, 
což se mohlo za ty dlouhá léta 
stát, prosíme přineste je k nám na 
radnici. Umožníte tím většímu po-
čtu dobrovolníků se Májů aktivně 
zúčastnit. Děkujeme. 
     
       Josef Havel

Po dlouhých letech obnovená 
tradice stavění Májky a pálení 
Čarodějnice v Hájích
   Poslední dubnová noc je již 
tradičně spojována s upalováním 
čarodějnic.                                     
   O tzv. Filipojakubské noci se 
všude venku pohybují strašidla, 
čarodějnice a zlé síly, aby mohly 
obcovat s ďáblem a škodit lidem. 
Dnes těmto pověrám věří už jen 
malé děti, ale oslavy tohoto svátku 
se dochovaly. 
   Počasí nám vskutku přálo 
a s radostí jsme mohli zároveň uví-
tat i naše nové obyvatele a společně 
se seznámit.  
   V 18hodin se obyvatelé sešli, aby 
Májka byla vztyčená a čarodějnice 
usazená. 
   Muži postavili pěknou a do-
cela vysokou hranici. A jelikož 
od pradávna strom představoval 
strážného ducha obce, tak i v naší 
osadě se stavěla po dlouhých letech 
Májka a pálila se čarodějnice. Pod 
ozdobeným vrškem břízy byl zavě-
šený zelený věnec ozdobený barev-
nými stuhami. 
   Kolem 19 hodiny bylo vše při-
praveno, a tak jsme se společně 

vyfotili před hranicí. Sešlo se nás 
opravdu hodně. Vzhledem 
k tomu, že jsme při organizování 
této tradice přesně neuměli odhad-
nout čas, jak se časově „trefíme“ 
všem obyvatelům do noty, tak stej-
ně s postupujícím časem jsme měli 
účast přes 95% obyvatel!!! No a na 
poprvé to není vůbec špatné.
Některé děti přišly přestrojené za 
čarodějnice a tak atmosféru tímto 
krásně podpořily. 
   S přibývajícím stmíváním se 
hranice zapálila a čarodějnice 
vzplála. Součástí oslav je i opékání 
buřtů, popíjení a tanec. 
   Myslím, že mohu říci bez obav, 
že oslava se vydařila velmi dobře. 
Všichni jsme se skvěle bavili, at-
mosféra byla přátelská a pohodová. 
Ráda bych tímto poděkovala paní 
Aleně Husák a Aničce Valentové, že 
mi pomohly při výrobě čarodějni-
ce. Panu Josefu Jedličkovi a mému 
manželovi za to, že obstarali dřevo 
na hranici, klest a břízu na Májku. 
Panu Petrovi Husákovi za dodání 
lavic a stolů. 

Věřím, že v příštím roce se na pří-
pravách a výrobě čarodějnice bude 
podílet více obyvatel. 
Za dodání občerstvení děkujeme 
Městu Krásnu a panu starostovi 
Havlovi.     
  Romana Štolcová 

  - člen osadního výboru





Možnost brigád !!!      

Mezinárodní hudební festival 
J. C. F. Fischera zavítá do Krásna!

   Jste občan Krásna? Záleží vám 
na tom, jak to v Krásně vypa-
dá? Máte nějaký volný čas? Jste 
například student, či studentka? 
Jste fyzicky zdatní (zejména práce 
venku  s nářadím)? Máte chuť 
pomoci Krásnu a ještě si přivydě-

lat? Město Krásno nabízí sezónní 
práce spojené s údržbou města. 
Omezený počet, rozsah hodin pruž-
ný dle vašeho volného času, práce 
formou dohody o provedení práce. 
Nepravidelné provádění prací dle 
potřeb města a dohody s pracov-

níkem. Máte-li zájem napište sms 
na telefon starosty města 724 180 
768. Prosíme předem o pochopení, 
pokud nebudeme moci vyhovět 
všem.
 
         Josef Havel

Poslední šance - Kotlíkové dotace/
kotlíkové půjčky
   Topíte doma nevyhovujícím sta-
rým kotlem na tuhá paliva?
Město Krásno vám pomůže kotel 
vyměnit!
   Nemáte na výměnu dostatek 
finančních prostředků – město 
Krásno vám zprostředkuje bezúroč-
nou kotlíkovou půjčku a pomůže 
se získáním kotlíkové dotace.
Dotace až 100% - maximálně 200 
tisíc na tepelné čerpadlo, nebo kotel 
na biomasu – maximálně 150 
tisíc na plynový kotel – 10 tisíc na 

zajištění služeb specialisty (cenu 
nad daný limit zaplatíte ze svého – 
prostřednictvím bezúročné půjčky).
Půjčka na 100% výdajů, zahájení 
výměny nejpozději do 31. 12. 2020, 
dokončení výměny do 31. 12. 2021.
Pouze pro rodinné domy, původní 
kotel musí být na pevná paliva, 
s ručním přikládáním a musí být 
horší, než 3. třída dle ČSN EN 303-5, 
dotace se nevztahuje se na kamna, 
pece, krby.
   1. 9. 2022 začne platit zákaz pou-

žívání starých kotlů!!!
V ideálním případě – připravíte 
projekt – dostanete příslib kotlíko-
vé dotace – vezmete si kotlíkovou 
půjčku zprostředkovanou městem 
Krásno – dokončíte projekt 
– obdržíte kotlíkovou dotaci 
a zaplatíte kotlíkovou půjčku.
Chcete poradit, zjistěte, zda se na 
vás kotlíková dotace vztahuje a za-
registrujte se na MÚ Krásno u paní 
Kvapilové.     
         Josef Havel, starosta 

   Letos poprvé se Krásno stane 
dějištěm Mezinárodního hudební-
ho festivalu J. C. F. Fischera, který 
v roce 2019 vstupuje již do svého 
pátého ročníku. Na festivalových 
koncertech se pravidelně před-
stavují přední čeští i zahraniční 
umělci, sbory, orchestry a sólisté 
a zní převážně hudba mistrů baro-
ka, která s odkazem na významné-
ho barokního skladatele a rodáka 
z Krásna Johanna Caspara Ferdi-
nanda Fischera do našeho města 
již několik staletí bytostně patří. 
Ve čtvrtek 20. 6. v 19 hodin v kos-
tele Svaté Kateřiny přivítáme ko-
morní sbor a orchestr Capella Regia 
Praha, který v současnosti patří 
mezi špičku v oblasti interpretace 
barokní hudby. Znít bude hudba 
mistrů baroka Antonia Vivaldiho, 
J. C. F. Fischera a dalších.
Vstupné dobrovolné.
   Program všech koncertů Meziná-
rodního hudebního festivalu J. C. 
F. Fischera naleznete na webových 

stránkách festivalu: www.imff.cz
Johann Caspar Ferdinand Fischer 
se narodil se 6. září roku 1656 
v Krásně. Z prvního krátkého 
manželství s Marií Franciscou 
Macasin von Sternenfels († 1698) 
měl tři děti. Roku 1700 se potom 
podruhé oženil s Annou Francis-
cou († 1732), která mu dala další tři 
děti.
   Nejprve působil v Ostrově, později 
v bádenském Rastattu. Přes svoje 
postavení dvorního kapelníka 
prožil část života v chudobě, když 
vedle starosti o početnou rodinu 
vydával svoje díla na vlastní ná-
klady. Zemřel v Rastattu 27. srpna 
1746.
Vystudoval v Ostrově na piaristic-
kém gymnáziu, kde se naučil hrát 
na klavír a na housle. Jeho rané 
práce se dochovaly v klášterním 
archívu. Někdy mezi lety 1686 až 
1689 začal v Ostrově působit jako 
kapelník u sasko-lauenburského 
dvora. Zde měl příležitost se setkat 

s rozmanitými hudebními vlivy, 
které se později odrážely v jeho 
tvorbě.
Roku 1690 se stal kapelníkem 
u bádenského dvora a roku 1715 se 
přestěhoval do Rastattu, kde sloužil 
bádenskému dvoru až do své smrti. 
Velká část jeho prací se však neza-
chovala. Z dnešního pohledu mají 
největší význam jeho skladby pro 
klávesové nástroje. Jeho varhan-
ní cyklus Ariadne Musica (1702) 
tvoří preludia a fugy v 20 různých 
tóninách.
   Fischer, nazývaný „bádenským 
Bachem“, uvedl do německé hudby 
francouzský vliv, reprezentova-
ný například Jeanem Baptistou 
Lullym. Nahrazením klasické fran-
couzské předehry také přizpůsobil 
pro cembalo principy orchestrální 
suity. Z jeho díla přejímali J. S. Bach 
a G. F. Händel.
     

                  Josef Havel, Michaela Káčerková





   Zdravíme všechny příznivce mla-
dých sportovců a opět se hlásíme 
se skvělými úspěchy, které se Kačce 
podařily během roku 2018.
Mistrovství Evropy SKDUN - Pol-
sko, Dabrowa Gornznicza 
- 1. místo kumite
Mistrovství světa WUKF - Skotsko, 
Dundee - 1. místo kumite + 3. místo 
kata
Slovakia open - Bratislava - 1. mís-
to kumite + 1. místo kumite team
Mistrovství světa SKDUN - Moldá-
vie, Chisinau - 1. místo kumite
Mistrovství Evropy WUKF - Malta, 
Taqali - 1. místo kumite + 3. místo 
kumite team
Mistrovství ČR WKF - Jindřichův 
Hradec - 1. místo kumite

   Tento soupis zahrnuje pouze 
top úspěchy, nejsou zde uvedeny 
výsledky ze závodů během celé-
ho roku, kde se Kačce také velmi 
dařilo. Děkujeme všem podporova-
telům, bez kterých bychom těchto 

   Tentokrát jsme Vítání jara na-
plánovali na květnou neděli dne 
14.4.2019. A opravdu se zdá, že se 
z vyhánění zimy stává pěkný zvyk. 
Na jeho pořádání se podíleli děti 
z tanečního souboru Máj a Máje-
ček, z mateřské školky Pampeliš-
ka i členky tanečního kroužku 
Radost. Podpořit nás přišli i rodiče 
a prarodiče některých dětí a přidal 
se i pan starosta. Moranu jsme 
doprovodili říkadly při společném 
průvodu z Náměstí k dolní zastáv-
ce, kde jsme jí zapálili a hodili do 
potoka. Tím jsme se snažili vyhnat 
zimu ze vsi. A že jsme měli oprav-
du co dělat. Celé ráno chumelilo 
a po několika krásných teplých 
dní byla opravdu velká zima. Jak 
všichni víte, tak se nám to povedlo 
a od pondělí zase zářilo sluníčko. 
Celý průvod doprovázely říkanky, 
které si připravily jak děti z Máje 
a Máječku, tak členky ze souboru 

výsledků nedosáhli.
Děkujeme městu Krásno, firmám 
KMK Granit, Morek CZ, Erice a Ro-
bertu Pöseltovi - ER-Bus Prague 
a také Martinu Pribolovi za finanč-
ní podporu.

Velké díky patří samozřejmě i na-
šim skvělým trenérům M. Bogus-
kému a D. Pekuniakovi. 
     
                     Hana a Michal Štecovi, Krásno

Poděkování

I letos se nám podařilo vyhnat 
zimu ze vsi

Radost a dětičky z mateřské školky. 
Po upálení a utopení Moran jsme 
do Krásna průvodem přinesli líto, 
jako symbol jara, hojnosti a plod-
nosti.

   Děkuji všem, kteří nás přišli do 
průvodu podpořit.

                                       Saša Masopustová



   Od nepaměti stál na nejvyšším 
bodě Kübühlu dřevěný kříž, lemo-
vaný dvěma topoly. Během času 
kříž ztrouchnivěl a topoly zašly. Po 
zrušení starého hřbitova (dnešní 
park za kostelem), byl jeho centrál-
ní železný kříž 1918 přestěhován 
na vrchol Kübühlu.
   Začátkem třicátých let minulého 
století pověřili moji prarodiče Frie-
da a Franz Ruppertovi svého přítele 
akademického sochaře Willibalda 
Russe tvorbou nového kříže a při 
této příležitosti zasadili také dva 
mladé topoly.
   Kříž se zachoval celkem bez 
úhony, vliv počasí však zanechal 
viditelné stopy. Aby se jedna z po-
zoruhodných krásenských pamá-
tek zachovala i pro budoucí genera-

   Letos se město Krásno zapojilo 
do celostátní akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko.“ To se v Krás-
ně konalo 6.4.2019, stejně jako 
ve většině z dalších 3500 míst                       
v republice. Počasí bylo na úklid 
jako stvořené. Sešli jsme se před 
radnicí, vyfasovali jsme pytle a ru-
kavice, vyslechli potřebné instruk-
ce a rozdělili se do skupin. Jedna 
skupina - „kočárková“ - vyrazila 
přes Kladenskou po panelce ke 
koupališti, druhá skupina šla ulicí 
Lesní, kolem lomu a „tábora“ také 
na koupaliště, další po hlavní sil-
nici na rozhlednu a čtvrtá skupina 
měla za úkol sesbírat odpadky při 
silnici k „hájenkám“, k rašeliništi 
a také na rozhlednu přes pole. Na 
konci úklidu jsme se všichni sešli 
na rozhledně, kde nás u hromady 
nasbíraného odpadu čekalo malé 
občerstvení a opékání buřtů. Občer-
stvení pro všechny poskytla firma 
KMK Granit. Byla jen škoda, že 
účastníci úklidu, kteří jsou zároveň 
členové našich tanečních souborů 
Máj a Máječek, museli z rozhledny 
pospíchat, aby se stihli přemístit 
na své vystoupení do Bečovské bo-
tanické zahrady, kde se odpoledne 
konalo Vítání jara.

Kříž na Kübühlu

Okolí Krásna je zase o trochu hezčí

ce Friedy a Franze Rupperta v roce 
2009 organizovali a financovali 
kompletní rekonstrukci. Opravu 
provedla firma Goga z Březové. Měs-
to Krásno pak provedlo celkovou 
úpravu okolí, pročištění stromů 
a zajistilo viditelnost ze silnice. 
   Kříž může zase příští desetile-
tí potěšit občany a návštěvníky 
Krásna. Chybí už jenom pohodlná 
přístupová cesta, aby se zde jako 
v minulosti scházeli zamilovaní, 
nebo lidé pro malou modlitbu či 
meditaci. 
   Třeba se tohoto úkolu ujme nově 
zvolené zastupitelstvo v čele se 
starostou panem Havlem.
     
                            Joachim Ruppert

 



Krásenský duatlon 2019 
a k tomu 2 °C
   V sobotu 13.4.2019 jsme na Krá-
senském duatlonu měli ve výšce 
700 m. n. m. teplotu kolem 2 °C. 
K tomu zpočátku padal jemný 
sníh. Tak začal druhý závod Pohá-
ru karlovarského kraje v triatlonu. 
Navzdory počasí se závodilo ve 
všech kategoriích: od malých dětí 
přes dorost, mládež, dospělí až 
k seniorům. Dospělých bylo 19, 
z toho 2 ženy, dále 6 dorostenců, 
6 dětí a 9 předškoláků. Výsledky 
jsou nejlépe patrné z přiložené 
tabulky. Fotografie najdete zde 
https://triatlonkrasno.rajce.idnes.
cz/Krasensky_duatlon_13. 4. 2019/. 
Spokojenost závodníků byla vidět 
a slyšet zejména na adresu dobře 

   Nasbírala se spousta nejrůzněj-
šího odpadu, několik pneumatik 
a dokonce celé auto. Nejhorší to asi 
bylo kolem panelky pod lomem, 
kde parkují kamioňáci a nejčastěj-
ším odpadem byly asi petlahve. 
   Myslím si, že to pro všechny byla 

podařená akce. Sešli se všechny 
generace a společně se zasloužily 
o krásnější Krásno. Musím říct, že 
samotné město bylo velmi čisté. A 
mohu také srovnávat s akcí, kterou 
jsme pořádali v roce 2007, která 
byla také velmi podařená, a kde 

těch odpadků bylo o něco více.
   Lze si jen přát, aby dobrovolných 
uklízejících lidí přibývalo, odpad-
ků ubývalo, a hlavně ubývalo lidí, 
kteří ty odpadky všude mimo koše 
odhazují.
         Saša Masopustová



 

 

 

 

Ročník 1901 – 1969 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Petr Jungmann SLAVIE K.Vary

2.místo Petr Grobheiser TRI Cheb
3.místo Martin Fischer AŠŠTI Bikeři

Ženy 1.místo Jana Šplinarová LK SLOVAN K.Vary

Ročník 1970 – 1979 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Jan Matějovský USK AKADEMIK Cheb

2.místo Pavel Vojta ŽIŽKOVSKY Tygři
3.místo Jiří Šilhan WITTE BIKE Team
4.místo Jindřich Stuchl CYKLOTEAM Ostrov
5.místo Tomáš Masopust TJ BANÍK Krásno
6.místo Marek Macháček TRIATLET K.Vary
7.místo Michal Urbánek TJ BANÍK Krásno
8.místo Karel Vyleta KOME KULB Kraslice

Ročník 1980 – 1999 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Michal Oplt NEW ROLL Runners

2.místo Jiří Cipra FORESTGUMP
3.místo Tomáš Pelikán TJ BANÍK Krásno
4.místo Marek Váša TRIATLET K.Vary

Ženy 1.místo Veronika Kounovská CYKLOTEAM Ostrov

Ročník 1901 – 1969 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Tomáš Halbich PROFI SPORT Cheb

2.místo Marek Novák PROFI SPORT Cheb

Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Vilém Šubrt PROFI SPORT Cheb
Ženy 1.místo Agáta Hidinová PROFI SPORT Cheb

2.místo Klára Duspivová PROFI SPORT Cheb

Ročník 2007 – 2008 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Jakub Masopust TJ BANÍK Krásno
Ženy 1.místo Vanda Šubrtová PROFI SPORT Cheb

2.místo Vanda Hodinová PROFI SPORT Cheb

Ročník 2009 – 2010 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Antonín Bonisch TRIATLET K.Vary

2.místo Adam Urbánek TJ BANÍK Krásno

Ročník 2011 – 2012 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Vladimír Benda

2.místo Nicolas Tomášek TRIATLET K.Vary
3.místo Vít Pelikán TJ BANÍK Krásno

Ženy 1.místo Elen Svobodová TRIATLET K.Vary

Ročník 2013 – 2014 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Lukáš Urbánek TJ BANÍK Krásno
Ženy 1.místo Jitka Pelikánová TJ BANÍK Krásno

Ročník 2015 – 2019 Pořadí : Jméno : Team :
Muži 1.místo Daniel Bořek TJ BANÍK Krásno
Ženy 1.místo VictoriaTomášková TRIATLET K.Vary

2.místo Julie Vavříková TJ BANÍK Krásno
3.místo Klára Šinkaninová TJ BANÍK Krásno
4.místo Alice Kompasová TJ BANÍK Krásno
5.místo Anna Masopustová TJ BANÍK Krásno
6.místo Ester Urbánková TJ BANÍK Krásno

Ročník 2005 – 2006

značené trati. 
Těším se na příští závod, to jest 
Krásenský triatlon, který se bude 
konat 13. 7. 2019 a jehož propozice 
najdete na stránkách TJ Baník. 
     
     
                      Tomáš Masopust



Tradiční vánoční turnaj v pinčesu
   Dne 29. 12. 2018 se uskutečnil již 
15. ročník vánočního turnaje 
v ping-pongu. Dětského turnaje se 
tentokráte účastnilo 13 dětí (7 klu-
ků, 6 dívek). Drobné ceny si odnes-
ly všechny děti. Na prvním místě 
skončil Martin Havel, na druhém 
Tomáš Zázrivec a na třetím 
Mikuláš Kvapil. Z dívek byla 
nejlepší Káťa Štecová, druhá byla 

   Zima je za námi a už se všichni 
těšíme na sluneční paprsky. I tak 
si můžeme zavzpomínat na krásné 
adventní akce v Krásně. 
   Loni jsme naplánovali rozsvíce-
ní našeho vánočního stromu na 
30.11.2018. V 18:30 jsme se sešli 
všichni pod naším stromkem a při 
čaji a svařeném víně jsme stromek 
slavnostně rozsvítili. Počasí nám 
úplně nepřálo, začalo pršet a mrz-
nout a vytvořila se pěkná ledovka. 
I přesto se nás u stromečku sešlo 
dost a společně jsme si navodili vá-
noční atmosféru. Před půl osmou 
jsme se všichni přesunuli do kul-
turního domu, kde byla připravena 
harfistka Katarína Šefčíková, která 
nás potěšila hrou na tento krásný 
nástroj. Paní Katarína nás sezná-
mila i s historií tohoto nástroje 
a vyprávěla o svých zajímavých 
cestách. Při svíčkách a svařeném 

Karolína Krpejšová a třetí Adéla 
Bazalová. V dospělácké kategorii 
se zapsalo 28 mužů a 9 žen. Ženy 
tak měly vlastní kategorii, ve které 
zvítězila Lenka Kvapilová, druhá 
byla Soňa Buchtelová a třetí Míša 
Ruppertová. Děti a ženy hrály kaž-
dý s každým a muži se systémem 
pavouka. V mužích stejně jako ve 
většině předchozích turnajů se 

spolu ve finále utkali bratři Kvapi-
lovi. Tentokrát vyhrál opět Tomáš 
Kvapil (již po sedmé) nad svým 
bratrem Vladimírem (ten vyhrál 
vánoční turnaj již pětkrát). Na tře-
tím místě skončil Olda Hruška.
 Všem výherců gratuluji 
a těším se na hojnou účast na 
dalším turnaji.
                                       Saša Masopustová

Adventní dny v Krásně
víně jsme se všichni začali těšit na 
krásné vánoční svátky.



   Další předvánoční akcí byla 
„Mikulášská nadílka“ pro naše děti, 
kterou jsme připravili na sobotu 
8.12.2018. DJ Jirka Němec rozparádil 
děti hned na začátku a nikdo se 
nemohl dočkat příchodu Mikuláše, 
který si poslechl krásné básničky 
i písničky dětí. Čerti děti trochu 
zlobili, ale nakonec se všichni 
skamarádili a zahráli si spolu ně-
kolik her. Děti dostaly mikulášský 
balíček a adventní kalendář.

   O stříbrné adventní neděli uspo-
řádalo Město Krásno a ZUŠ Horní 
Slavkov, ve spolupráci s partner-
ským městem Bischofsgrün, 
v rámci dotačního projektu za pod-
pory dispozičního fondu Programu 
přeshraniční spolupráce Euregia 
Egrensis pod názvem „Setkávání 
v roce 2018“, v kostele Sv. Kateřiny 
adventní koncert. Pro velký loňský 
úspěch zde vystoupil znovu hudeb-
ní orchestr a pěvecký sbor složený 
ze zpěváků smíšených pěveckých 
sborů: Chorus Egrensis - Aš Cubi-
tus - Loket Vivat Musica - Kraslice 
Fontána - Mariánské Lázně pod 
vedením Mgr. Alexandry Benešové. 
Zahráli a zazpívali „Českou Mši 
Vánoční“ od Jana Jakuba Ryby. Po 
skončení koncertu jsme se pře-
sunuli pod náš krásný vánoční 
strom na náměstí, kde jsme si ještě 
zazpívali vánoční koledy. Nechy-
běla tradiční výborná zelňačka, 
svařáček a čaj.

  Poslední akcí roku byl 30. 12. 2018 
tradiční Dětský maškarní silves-
tr. O hudbu se opět staral DJ Jirka 
Němec a masky zaplnili sál v 15.00 
hodin. Porota vybírala z velkého 
množství krásných masek, takže 
úkol to byl nelehký. Velký dík pat-
ří rodičům, kteří si s maskami dali 
opravdu práci. Nejmladší maskou 
byla vyhlášena Emička Novohrad-
ská, v kategorii předškolních 
i školních zvítězila nádherná slepi-
čí rodinka v podání dětí Masopus-
tových. Dále byly vyhodnoceny tyto 
masky: Kristýnka – pirátka, Míla 
– pavouček, Mia – chobotnice, a 
Štěpánka – selátko v předškolácích, 
Natálka - králík, Barborka – kočičí 
žena, Nelinka – dáma 
z 20. let a Lukášek – princ ve 

školácích. I všechny ostatní masky 
byly nádherné a každá si odnes-
la nějakou odměnu. A hlavně si 
všichni zasoutěžili a zatancovali.
Další ceny získali tanečníci, kteří 
nejvíce a nejlépe tančili. V předško-
lácích to byla Viktorka, Alička, Le-
nička, Jeník a Pepíček. Ze školáků 

se nejlépe vlnila Anička, Lucinka, 
Adámek a Janička. Z řad maminek 
a tatínků porota vybrala Honzíka 
Švába a Janičku Molnárovou (Kom-
pasovou).
Všichni se už těšíme na další pove-
dené akce.
                                          Lenka Kvapilová





Kulturní program města Krásno

Důležité kontakty města Krásna 
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

Josef Havel
starosta města
starosta@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 222

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

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

Lenka Kvapilová
referent 
kvapilova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 036

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

KRÁSNOOČKO 1/2019*Vyšlo 13. května 2019 ročník VI, 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*Grafický design: 

MgA. Theresia Ruppertová*Uzávěrka příštího čísla: 15. června 2019

   I letos pro vás připravujeme 
spoustu kulturních akcí. Již se sta-
lo tradicí, že akce pořádané u nás 
v Krásně s oblibou navštěvují ne-
jen krásenští občané, ale i návštěv-
níci ze širokého okolí. Proto jen 
doufáme, že nám bude přát počasí 
a vše vyjde k radosti nás všech.

Můžete se těšit na:

18. 5. 2019 Staročeské máje - 
tradiční průvod pro krále a králov-
nu, program na náměstí se   
staročeským jarmarkem 
a večerní „ Májovou veselicí“
8. 6. 2019 Dětský den. Téma 

letošního si zatím necháme pro 
sebe.
9. 6. 2019 Mezinárodní žá-
kovský fotbalový turnaj
20. 6. 2019 Koncert ZUŠ Horní 
Slavkov v parku za kostelem 
a zahajovací koncert  Mezinárod-
ního hudebního festivalu J. C. F. 
Fischera v kostele Svaté Kateřiny 
(více v dalším článku) 
15. 6. 2019 Festival „Rozhledna 
2018“ 
21. – 23. 6. Zájezd na setkání 
hornických měst do Jihlavy, infor-
mace na vyžádání
17. 8. 2019 Letní slavnosti 
spojené s oslavami 150. výročí SDH 

Krásno, gulášovým a chillipaprič-
kovým festivalem 
 
O všech připravovaných akcích vás 
budeme informovat prostřednic-
tvím dalších vydání tohoto občas-
níku, plakátů, rozhlasu 
a pozvánek. Sledujte také stránky 
města Krásna. Změna programu 
a termínů vyhrazena.

     
     

Josef Havel, starosta




