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Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé,

je tu Máj, přes všechno to chladné 
počasí vše kvete jako o závod, 
a tak bych se v této souvislosti 
chtěl zmínit o pár nešvarech, kte-
ré, jak doufám, netrápí jen mně. 
Tak tedy:
   Při kontrolním dni stavu věci 
„Realizace polní cesty HPC 19 
a biokoridoru LBK 2B“ (do češtiny 
přeloženo Cesta ke koupališti 
a regulovaný výtok z koupaliště) 
bylo zjištěno, že nějaký nenecha-
vec, který ale určitě miluje jarní 
přírodu tak jako většina z nás, 
olámal koruny několika čerstvě 
zasazených stromů ve stromořadí 
vedoucího od koupaliště k býva-
lému závodu Cheza. U ostatních 
stromů „pouze“ olámal větve. 
   O tom, že výsadba nových stro-
mů bude Město zase stát zbytečně 
vynaložené finanční prostředky, 
které se mohly použít jinde, se asi 

nemusím zmiňovat.     
   Dalším nešvarem, který, jak 
doufám, netrápí jenom mně, je to, 
že si mnoho obyvatel Krásna stále 
plete Krásnem protékající Dlou-
hou stoku se smetištěm. Přestože 
jsou do omrzení po Krásně rozmis-
ťovány pytle na uložení posečené 
trávy, přestože je následný sběr 
a ukládání na místo k tomu 
určené povinností Města, a zdů-
razňuji ZDARMA, přesto se denně 
Stoka stává stokou po nekoneč-
ném vhazování posečené trávy, 
uhynulých zvířat, plastů, stavební 
sutě a všeho, o čem si vy, někteří 
spoluobčané, myslíte, že nepatří do 
domácnosti. Do Stoky ale také ne!!! 
K tomu už delší dobu slouží Měs-
tem zajištěná služba „Placených 
PE pytlů“, případně sběrný dvůr 
v Horním Slavkově. Zdá se vám 
50 Kč za pytel moc? Tak si tedy 
spočítejte, kolik zaplatíte pokutu 
(…až 5.000 Kč) + výdaje za správní 
řízení (…až 1.500 Kč). 

   Aby ale nezůstalo jen u nešvarů, 
rád bych se zmínil o dvou vý-
znamných akcích, které Krásno 
letos čekají. První z nich už sice 
proběhla (16.5.2015 jsme oslavili 
10. výročí podpisu Partnerské 
smlouvy s městem Bishofsgrün), 
druhá, ale nijak méně významná, 
nás teprve čeká. Je jím 80. výročí 
postavení a zprovoznění naší uni-
kátní krásenské rozhledny.         
   To, že je rozhledna svým tvarem 
a vůbec pojetím unikátní, jste se 
mohli přesvědčit před dvěma lety, 
kdy byla vyhlášena nejkrásnější 
rozhlednou ČR. V této souvislosti 
bude u rozhledny za přítomnosti 
médií uspořádána oslava s hud-
bou a občerstvením.
   Dovolte, abych vám popřál krás-
né jarní počasí, pevné zdraví, a jak 
pravil klasik, „Slunce v duši“.

Váš starosta Miroslav Kirejev              

Pronájem sálů v kulturním domě 
v Krásně

Žadatelé o pronájem sálů v kul-
turním domě v Krásně si musí 
podat na městském úřadě 
u Bc. Blanky Peroutkové písem-
nou žádost s uvedením data 
a druhu akce. Za pronájem sálů 
je účtován poplatek dle Ceníku 
Města Krásno schváleného zastu-
pitelstvem dne 15.8.2013, který je 
splatný před konáním akce. Osvo-

Malý sál: 
300,- Kč/akce/bez topení  
500,- Kč/akce/bez topení 
úklid po akci – 200,- Kč

Poplatek za úklid nebude účtován, 
pokud si nájemce úklid pronaja-
tých prostor provede sám.

Blanka Peroutková, referent MěÚ

Vážení čtenáři,
   jaro utíká jako voda a vy držíte 
v rukou další číslo krásenského 
občasníku. Vlastně už se kvapem 
blíží léto, neboť jaro to letos vzalo 
velmi rychle. Málokdy se v na-
šem kraji stane, že se můžeme jít 
1. května políbit pod rozkvetlou 
třešeň. Letos jsme si mohli vybírat. 
V jednu dobu tak vedle sebe kvet- Vážení spoluobčané, 

v uplynulých několika týdnech 
jsem byl osloven některými spolu-
občany ohledně možné pomoci ze 
strany města při zajištění spole-
čenského vyžití v naší obci. Kon-
krétně se jednalo o možný krou-
žek karate, či například kroužek 

   Ve čtvrtek 9. 4. 2015 proběhlo ne-
formální setkání s občany v kulturním 
domě. Během setkání probrali občané              
a zástupci „Výboru pro přípravu budoucí-
ho využití staré mateřské školky Krásno“*, 
co Vám v Krásně chybí a následně jsme 
se spolu snažili vymyslet, jak v tomto 
ohledu využít smysluplně prostory staré 
školky. Nápadů bylo hodně. Lze je shrnout 
následovně.
   
   V samotné budově by měly 
ideálně vzniknout multifunkční 
prostory. Pod pojmem multi-
funkční prostory si lze představit 
místnost(i), kterou bude možno 
využívat pro rozličné akce – semi-
náře, projekce, výstavy, setkávání 
matek s malými dětmi, mládeže, 
dospělých a starších spoluobčanů. 
Dokonce zazněl nápad kombino-
vat tyto prostory s knihovnou, aby 
tak bylo vše na jednom místě 
a lidé nemuseli běhat kvůli roz-
ličným zájmům na různá místa 
ve městě. Především by ale takto 
vybavená místnost(i) měla zajistit 
příjemné a dostatečně vybave-
né prostředí pro spolky z našeho 
města, aby měly zázemí a mohly 
vyvíjet svoji činnost. Ke zpříjem-
nění prostor by měla přispět 
i menší kuchyňka, která by byla 
součástí zařízení. Z diskuse vyply-
nuly mnohé další poznatky, jako 
například, že je žádoucí, aby měl 

každý spolek možnost mít šatnu 
respektive úložiště svého náčiní. 
   Dalším nápadem bylo zřízení 
prostor městské tělocvičny. Padl 
nápad, že by mohla případně 
obsahovat i lezeckou stěnu. My-
šlenku na tělocvičnu doprovodil 
dokonce nápad zbudovat saunu. 
   Dále Kráseňáci zmínili, že by 
bylo záhodno využít prostory pro 
zařízení služeb pro občany, kon-
krétně byli jmenováni kadeřník 
a doktor. 
   V prostorách zahrady bylo navr-
hováno vybudovat hřiště pro malé 
děti, stejně tak padaly návrhy na 
hřiště pro mládež a streetworkou-
tové vybavení. Panovala shoda na 
tom, že by zahrada měla taktéž 
sloužit k setkávání občanů a obec-
ně pro veřejné akce.
   Je očividné, že nápadů, jak nalo-
žit se starou školkou, je hodně 
a jsme rádi, že jsme je měli mož-
nost s Vámi probrat. Dobrou 
zprávou je, že našemu výboru byl 
zastupitelstvem schválen jednací 
řád, který nám umožňuje jednat 
veřejně. To znamená, že při příš-
tím a dalších jednáních našeho 
výboru budete mít více prostoru 
k vyjádření Vy, občané. O datu 
a místu konání jednání výbo-
ru Vás budeme v dostatečném 
předstihu informovat. Ještě jednou 
děkuji všem, kteří si udělali čas 

se s námi podělit o své nápady! 

* Výbor pro přípravu budoucího využití 
staré mateřské školky Krásno byl usta-
noven usnesením č. 14/2/2015. Jeho členy 
jsou: Václav Kříž – předseda, Pavel Novák 
– místopředseda, Petr Zahrádka, Tomáš 
Fenkl a Miroslav Kuttner. Jeho smyslem 
je zjistit všechny možné varianty dalšího 
naložení s budovou a příslušným pozem-
kem bývalé staré školky. Zjištění budou 
po patřičných konzultacích s veřejností 
předány zastupitelstvu města Krásno. 

Václav Kříž, zastupitel (STAN)

bozeny od poplatku za pronájem 
sálu jsou krásenské zájmové spol-
ky, kroužky a místní organizace 
SDČR. Poplatek bude dále účtován 
v případě, že by se jednalo o ko-
merční či soukromou akci. 

Velký sál: 
1.000,- Kč/akce/bez topení 
1.500,- Kč/akce/s topením 
úklid po akci – 500,- Kč
 

ly sakury, třešně, hrušky i jabloně. 
A do toho žluté louky pampelišek. 
Máme za sebou velikonoce, pálení 
čarodějnic, májové svátky 
a dokonce i naše tradiční staročes-
ké máje.
   Přinášíme vám proto informace 
z akcí uplynulých i o akcích plá-
novaných. Na následujících strán-
kách si můžete přečíst o spolku 
Mladí občané a o jeho aktivitách, 
o aktivitách seniorů i našich nej-
menších dětiček v Krásně, 
o krásenské rozhledně, která letos 
oslaví významné 80. výročí od 

svého vzniku, o pálení čarodějnic 
i o nešvarech, které naše město 
trápí. Nebudou chybět ani infor-
mace Městského úřadu, pozvánky 
na kulturní akce a pokusím se 
vám přiblížit zapeklitosti tvorby 
takového obecního časopisu. Vě-
řím, že si zde každý najde něco.
   Přeji vám, aby následující dny 
byly co nejslunnější, nejteplejší 
a nejbarevnější a aby vás neopou-
štěla dobrá nálada.

Saša Masopustová, šéfredaktorka

Informace městského úřadu

Upozorňujeme občany na povin-
nost úhrady poplatku za odvoz 
komunálního odpadu za I. pololetí 
2015, a to do 15. června 2015. Přesto 
je několik jedinců, kteří si tuto 

povinnost neplní. Může se stát, 
že z nějakého důvodu se člověk 
dostane do finančního problému, 
ale i to jde řešit třeba i splátko-
vým kalendářem. My opakovaně 
vyzýváme k uhrazení dlužné 
částky, ale pokud povinný nerea-

guje a neplatí dál, tak je mu vývoz 
odpadů zastaven a naopak se mu 
platba zvýší o poplatek z prodlení. 
Avšak chválíme, že velká většina 
obyvatel našeho města tuto úhra-
du platí včas.

Blanka Peroutková, referent MěÚ

streetworkoutu. Věřím, že podob-
ných záměrů je více a mnozí máte 
nápady, jak oživit společenský 
život v našem městě. V případě, že 
nad něčím podobným přemýšlíte, 
tak to při první příležitosti, pro-
sím, sepište a adresujte na pana 
starostu. Případně, pokud si to 

budete přát, tak adresujte přímo 
zastupitelstvu města, rádi se bu-
deme Vašimi podněty zabývat.

S přátelským pozdravem Václav Kříž, 
zastupitel (STAN)



uměl. Obec dala k dispozici bez-
platně pozemek a stavební dříví 
a dopravci posloužili zajištěním 
dovozu písku, cementu a ostat-
ních potřeb pro stavbu. Šetřilo se 
jak se dalo. Voda se brala pomocí 
hasičských čerpadel z Dlouhé sto-
ky a stavební materiál, kameny, 
byl přímo na místě. Ne nadarmo 
se místu stavby říkalo „Stein-
geröll“, tedy „Suťovisko“. Až později 
po válce dostala výšina název 
Krásenský vrch. Řadoví občané 
přispívali drobnými peněžními 
dary, konaly se tomboly a taneč-
ní zábavy, a také proběhl místní 
veletrh výrobků.
   Celkové náklady na výstavbu 
rozhledny nakonec činily nece-
lých 53 tisíc Kč. 
   Jen epizodou bylo odložení ofi-
ciálního užívání rozhledny z roku 
1934 na rok 1935.
Po válce rozhledna chátrala a byla 
prakticky bez údržby. Až po roce 
1990 přišla i nová vlna záchrany 

rozhledny, na které má největší 
zásluhu Hartwig Ruppert. Nicmé-
ně i při těchto opravách se ukáza-
la přičinlivost ostatních obyvatel, 
kteří také pomáhali, jak uměli. 
A toto má největší význam nejen 
pro rozhlednu, ale i pro Kráseňáky 
samotné.
   Dnes slouží rozhledna mnoha 
turistům a četným návštěvníkům 
Slavkovského lesa a k úplnému 
štěstí snad chybí jen ta výletní 
restaurace.  

U příležitosti 80. výročí zpřístup-
nění rozhledny pro veřejnost se 
budou konat oslavy které pořádá 
město Krásno, a také je připravo-
vána informační brožurka, kde se 
o této rozhledně tohoto dovíte 
o mnoho více.

Ing. Rudolf Tomíček 

   Výše uvedený pohled byste 
mohli vidět, pokud byste se dne 
23. června 1935 zašli podívat co to 
ti Krásenští vyvádějí na kopci nad 
městem, že se tam hrnou takové 
davy lidí. Motorizovaní by dokon-
ce mohli přijet až na místo autem. 
Slavnostní vysvěcení již v minu-
lém roce postavené rozhledny bylo 
všemi občany toužebně očekává-
no. Sama rozhledna byla zajímavá 
z několika důvodů.
   Zcela evidentní je netradiční 
vzhled rozhledny, který vznikl 
v dílně místního keramika Willi-
ho Russe, inspirovaný patrně 
zikuratem Al-Malwejía v Samaře. 
Stavba této futuristické stavby 
probíhala v roce 1933 – 1934, tedy 
v období hospodářské krize, a je-
jím cílem, mimo vytvoření stavby 
samé, bylo i zajistit pro nezaměst-
nané nějakou práci. 
   Mimo tohoto úkolu však důle-
žité bylo, že stavbu vzala za své 
prakticky celá obec a pomohl kdo 

Vážení spoluobčané,
věřte, nevěřte, ale tvorba takové-
ho obecního zpravodaje je úplná 
věda. O tom jsem se přesvědčila 
na vzdělávacím kurzu „Jak tvořit 
obecní zpravodaj“, jehož jsem byla 
jako šéfredaktorka účastna.
Tak předně jsem zjistila, že jej dě-
láme úplně špatně. Tedy ne špat-
ně, ale v rámci našich možností 
a schopností, což možná vyplyne 
z následující textu.
   Obecní zpravodaj má objektivně 
informovat občany o dění v obci, 
měl by být nestranný a nezávislý 
na politickém vedení obce. Může 
ho vydávat obec. Jeho tvorbou 
se však zaobírá redakce a redakč-
ní rada.
   REDAKCE je výkonný orgán, 
tedy ten, který vlastní časopis 
vytváří. Tvoří ji šéfredaktor 
a redaktoři. Ti by měli být poli-
ticky neangažovaní a nestranní, 
a nezávislí na politickém vedení 
radnice. Redakce může být 
i jednočlenná. Šéfredaktor by ne-
měl být starostou, místostarostou, 
členem rady či zastupitelem. Re-
daktoři dodávají články do zpra-
vodaje - ať už si je napíší sami, 
nebo je schraňují od dopisovatelů. 
Měli by být nestranní, neměli by 
být zároveň starostou, místosta-
rostou, členem rady či zastupite-
lem. Funkci redakce může plnit 
i externí dodavatel.
   REDAKČNÍ RADA je dozorčí or-
gán, jenž dohlíží na činnost redak-
ce. Dohlíží na kvalitu zpravodaje, 
podávají doporučení na změny 
ve zpravodaji a tvoří pravidla pro 
vydávání periodika. Také volí 
a odvolávají šéfredaktora. Ne-
schvalují příspěvky ke zveřejnění. 
Tvoří jí z části volení zastupitelé 
a z části obyvatelé obce. Není 
vhodné, aby členem byl starosta, 
místostarostové a radní. Musí zde 
být zastoupeni koaliční i opoziční 
zastupitelé a počet zastupitelů by 
měl být vždy nižší než počet obča-
nů. Redakční radu volí zastupitelé 
na omezenou dobu. Volba by se 
neměla shodovat s termínem ko-
munálních voleb. Redakční radě 
je odpovědný pouze šéfredaktor. 
Ve zpravodaji je třeba uvádět in-
formace nestranné (zpravodajské 
– bez uvedení osobních názorů 

autorů) i publicistické (komentáře 
a názory konkrétních autorů), ale 
důsledně tyto dva styly rozlišo-
vat. Každý příspěvek musí být 
podepsán konkrétním autorem. 
Nezbytné je dodržování etických 
norem. Nemělo by se jednat pouze 
o jednostranný vztah předávání 
lichotivých či nepolemických in-
formací od představitelů radnice 
k občanům. Možnost vyjádřit se 
musí mít i opozice a druhá strana. 
I názory kritické až pobuřují jsou 
v místní politice zdrojem odhalení 
skrytých problémů, rychlejšího 
řešení i vyšší společenské stability.
Podle novely tiskového zákona 
č. 46/2000 Sb. je povinností zpra-
vodaje poskytovat objektivní 
a vyvážené informace o obci a po-
skytnou prostor pro názory všech 
členů zastupitelstva. Zpravodaj 
by měl mít svá písemná pravi-
dla, které vytváří redakční rada. 
V obecním zpravodaji by neměly 
chybět: zprávy z obecního úřadu, 
aktuální témata týkající se obce 
a okolí, informace ze společen-
ského, kulturního, sportovního, 
školního a spolkového dění v obci, 
historie, dále je možné přidat za-
jímavosti, ankety, soutěže, recepty 
apod. 
 
Tak takto by měl časopis vypadat, 
takto by se měl tvořit. V reálu si to 
celkem nedokáži představit. 
V současnosti tvoří zpravodaj ně-
kolik nadšenců, kteří jsou větši-
nou představiteli úřadu obce. 
I v minulosti to tak bylo. Nedokáži 
si představit, že by se zde v obci 
našlo několik dalších, kteří by se 
chtěli tvorbou časopisu zabývat 
(aby nebyli starostou, zastupi-
teli...). Tím částečně samozřejmě 
odpadá nestrannost a zpravodaj 
především informuje o lichotivých 
událostech na úřadě (i když objek-
tivně). Píši částečně, protože každý 
se může přesvědčit, že podstatnou 
náplň časopisu tvoří informace 
o sportovních, kulturních, spole-
čenských i spolkových aktivitách, 
které jsou objektivní a nestranné. 
Myslím si, že tím plně splňu-
jeme náplň časopisu. O funkci 
redaktorů a šéfredaktora nemůže 
být žádná řeč. Nikdo z nás není 
školený novinář. Jsme jen pisatelé 

a snažíme se, abyste byli dostateč-
ně informováni o naší obci. Proto 
píšeme hlavně sami a snažíme se 
oslovovat všechny místní spol-
ky, aby svým dílem přispěly do 
tvorby časopisu. Což ne vždy je 
však úspěšné. Je pravda, že nějaká 
pravidla by být nastolena měla. 
Samotná tvorba časopisu je také 
velmi náročná. A to nejen časově. 
Jen než se posbírají články... Proto 
se nikdy nedaří dodržet termín 
dalšího vydání Krásnoočka. 
Ale třeba se mezi vámi najde 
někdo, kdo by se chtěl stát redak-
torem, šéfredaktorem, nebo jenom 
dopisovatelem. Ozvěte se někomu 
z redakce. A třeba se v následují-
cím volebním období vytvoří 
i redakční rada a na tvorbě časo-
pisu se bude podílet více osob.  
   

Saša Masopustová, šéfredaktorka



kovány a jejich výroba a oprava je 
dost nákladná.
Určitě by i pomohlo, aby ostatní 
občané nebyli lhostejní k tomu, co 
se na hřišti děje.
   Děkujeme všem, kteří se alespoň 
napomenutím ničitelů, popř. ozná-
mením na MÚ budou spolupodílet 
na tom, aby se podobné věci 
v našem městě nedály.

Blanka Peroutková

asi malé děti, pro které je hřiště 
určeno neudělaly. Proto žádáme 
svalovce, kteří si potřebují vybít 
svojí energii, jestli by se jí nemohli 
zbavit jiným způsobem, než likvi-
dací hřiště, včetně jeho oplocení. 
   Jinak se naskýtá otázka – má 
cenu toto hřiště vůbec opravovat 
a vkládat nemalé finanční pro-
středky na jeho údržbu a opravy, 
když je pro svoje potěšení někdo 
neustále ničí? Všechny hrací prv-
ky, které zde jsou musí být certifi-

   Dětské hřiště za kulturním do-
mem už potřebuje opravu. 
A ne malou. Ale proč to, co nezničí 
čas, musí zničit nenechavé ruce? 
Ono nestačilo, že někdo ukopnul 
z houpadla polovinu kočičky, 
ale i z koníka záhadně zmizela 
madla a o půlkuláčích na prolé-
začce ani nemluvě. Ty jsou při-
montovány šrouby min. 10 cm 
dlouhými a 6 jich bylo záhadným 
způsobem „odmontováno“ a po-
hozeno na hřišti. To asi malé děti, 

   V letech 2005 až 2007 pořádalo 
tehdejší občanské sdružení Roz-
hled akci „Strom života“. Při ní si 
někteří rodiče vysadili strom pro 
své ratolesti na lokalitě za hřiš-
těm a za dnešní novou mateřskou 
školkou. Až do letošního roku 
stromy celkem zdárně přežívaly. 
Některé velmi vitálně rostou, 
o čemž se může každý přesvědčit. 
Bohužel dnes již jen některé. Stalo 

se to nedávno v zimě, kdy nějaký 
vandal se vydal na tyto stromy 
se sekerou. Jeden strom úplně 
odseknul a minimálně další tři 
poškodil. Nechápu, kdo si musí 
léčit svoje ego na bezbranných 
tvorech, že to tak musím napsat. 
Ty stromy si tam rodiče vysadili 
na počest svým dětem, aby mohli 
sledovat, jak stromy i děti rostou 
a v dospělosti třeba pod svým 

stromem posedět. Každý strom je 
vlastně nějaké dítě. Je to smutné… 
Další strom je částečně vyvrácený, 
což může být také dílem nějakého 
vandala, a další strom poškodili 
nešikovní pracovníci, kteří pra-
covali na hřišti a káceli stromy 
kolem kurtů. 
Lidi, važme si stromů….
     

Saša Masopustová

   Spolek Mladí občané působí 
napříč celým Českem a podporuje 
mladé lidi v jejich úsilí o zlepšová-
ní veřejného prostoru a účasti na 
správě věcí veřejných. 
   Od minulého roku působíme   
i v Krásnu a zejména díky aktiv-
ním „mladým občankám“, se 
v Krásnu uskutečnily již 
4 akce. Všechny jsou dílem Lucie 
Urbánkové, Kateřiny Pařízkové              
a Ivety Váňové a všechny měly 
co dočinění s našimi nejmenšími; 
ostatně není jich v Krásnu málo. 

Vánoční tvoření, 13.12. loňského 
roku, kdy měly děti možnost vyro-
bit si originální a nevšední vánoč-
ní výzdobu. Druhou akcí pak bylo 
společné bobování na Dolině 11.2., 
kde se sešli opět nejmenší 
a vyzkoušeli si tuto „světoznámou 
sjezdovku.“ Pak již následovaly 
akce spjaté s přicházejícím jarem 
a zaháněním zimy, tedy Vítání 
jara 28.3. a Velikonoční dílna 4.4.  
V nejbližších dnech se můžete 
těšit na akce v rámci Dětského 
dne 13.6. 

A protože ani ostatní mladí 
v Krásnu nezahálejí, budete se 
moci těšit na budky na knihy, 
které přibudou v průběhu léta, let-
ní kino - když se zadaří, triatlon 
v polovině září; a určitě v průběhu 
opět více upravíme hřbitov 
v Dolní Hluboké a bývalý hřbi-
tov na Litrbachách. Vždycky rádi 
uvítáme pomoc - bez ohledu na 
mladost či starost.
Krásnu zdar!

Erich Kříž, zastupitel

Přijďte se přiučit výtvarnému 
umění nebo pouze strávit příjem-
né odpoledne s dětmi. 
7.6.2015 od 14:00 hřiště Baníku 
Krásno. S sebou si nezapomeňte 
výtvarné potřeby a chuť tvořit. 

Vítán je každý.
Na setkání s vámi se těší

Mgr. Václava Křížová (učitelka výtvarné 
výchovy na Gymnáziu Sokolov, 

tel.: 606 524 768)

 – chodíme na vycházky do příro-
dy, hrajeme si, zpíváme, tvoříme, 
získáváme spoustu důležitých po-
znatků a dovedností a samozřejmě 
skotačíme.
   Také už jsme v nové školce 
stihli přivítat i návštěvu – kouzel-
nické představení a živá zvířátka. 
Dokonce k nám zavítal i obrovský 
barevný papoušek, kterého jsme 
si mohli posadit na rameno jako 
opravdoví piráti!
   Další akcí v naší školce bylo 
vítání jara s názvem ,,Sluníčkový 
den“. Každý z nás vítal jaro barvou 
sluníčka, a to buď žlutým tričkem 

nebo hračkou. Celý den byl prová-
zen sluníčkovou tématikou 
a všichni jsme si tento den moc 
a moc užili.
   V nejbližších dnech nás také 
čeká besídka ke Dni matek, pro 
které máme připravené hezké 
vystoupení. A samozřejmě naše 
vystoupení nebude chybět ani na 
tradičních krásenských Staročes-
kých Májích, na které se už velice 
těšíme a budeme rádi, když naši 
snahu přijdete podpořit svým 
potleskem.    
     
              Veronika Budajová, učitelka MŠ 

   Měsíc se s měsícem sešel a my 
jsme tu s dalšími informacemi 
o dění v naší mateřské školičce. 
V březnu jsme se dočkali dlouho 
očekávané události – stěhování 
do nové budovy mateřské školy 
v Kladenské ulici. Moc se nám 
líbí a hlavně jsme spolu s novou 
budovou přivítali spoustu nových 
kamarádů i novou paní učitelku, 
kterou se stala Veronika Švábová. 
Nyní jsme tedy dvoutřídní mateř-
ská škola, rozdělená na menší děti 
– „Sluníčka“ a větší děti – „Piráty“. 
I v nové školce však neleníme 
a děláme samé zajímavé aktivity 

Krásno se stalo členem Národní sítě zdra-
vých měst (NZSM). Na valné hromadě, 
která se uskutečnila 28. dubna 2015 na 
pražském magistrátu, bylo členství Krás-
na jednomyslně schváleno. Jako pověřený 
politik a koordinátor pro NZSM jsem měl 
tu čest naše město zastupovat.

První, nejdůležitější a správnou 
otázkou je, co vlastně takové člen-
ství obnáší a co vše nám přinese. 
NZSM vznikla s vizí přinášet a po-
máhat obcím s takzvanou „dobrou 
správou“. Jedná se o nadnárodní 
iniciativu zastřešenou přímo OSN, 
tzv. Agendou 21, neboli zásada-
mi udržitelného rozvoje. V běžné 
realitě českých obcí se nejvíce 
uplatňují metody a návody jak 
komunikovat s vlastními občany, 
jak naslouchat jejich přáním, jak 
udržovat komunitní život 
a jak strategicky řídit obec. NZSM 
k tomu má několik prostředků. 
Těmi nejlepšími jsou však dle 

mého zkušenosti členů a meto-
dické návody, ve kterých se odráží 
více než dvacetiletá zkušenost 
NZSM s lepší správou věcí veřej-
ných. Krásno, počtem obyvatel 
malá obec, za členství neplatí.
Na pražské valné hromadě jsem 
se potkal mimo jiné s panem 
starostou Sokolova, který již 
projevil zájem o vstup do NZSM. 
Vzhledem k tomu, že jsme zatím 
jediným zástupcem Karlovarského 
kraje (Karlovy Vary vystoupily, 
protože dle jejich názoru všechno, 
co NZSM nabízí, dělaly již samy), 
řekl jsem panu starostovi, že mu 
s přihláškou rádi pomůžeme. 
Nicméně teď už zcela vážně: budu 
velmi rád, když uvítáme i Sokolov; 
je to naše nejbližší velké město, 
naše „óerpéčko“ (obec s rozšířenou 
působností = tam, kam se jezdí 
pro řidičské průkazy) a s dobrou 
komunikací s občany má dlouho-
letou zkušenost.

   Dne 26. května 2015 Město Krás-
no zorganizovalo pro veřejnost 
odbornou přednášku pana Ing. 
Rudolfa Tomíčka, předsedy hor-
nického spolku Barbora se sídlem 
v Krásně. Tématem přednášky 
bylo „ Znovuzpřístupnění národní 
kulturní památky Důl Jeroným 
v Čisté “. Cínový důl Jeroným je to-
tiž od letošního roku zpřístupněn 
všem lidem, kteří si mohou důl na 

vlastní oči prohlédnout. Prohlídky 
se konají od 1. května do 15. října 
ve dnech středa až neděle v 10, 11, 
13, 14, 15 a 16 hod. Mezi 15. červnem 
a 30. srpnem se prohlídky konají 
každý den ve stejnou dobu.  Jedná 
se o národní kulturní památku, 
která je unikátním svědkem hor-
nické kultury a dovednosti našich 
předků. 
   Této přednášky se účastnilo cca 

15 místních občanů. Byla velice 
zajímavá a nebyla první, kterou 
pan Tomíček v našem městě před-
nesl. Určitě se budeme těšit na 
další, o kterých vás budeme včas 
informovat. 

     Jana Brendlová

První z akcí, kterou jsme vlastně 
začali připravovat jako Mladí ob-
čané (MOB) již před časem, a která 
spadá do obsahu NZSM, bude 
architektonický workshop na pře-
lomu července a září. Obecně jsou 
aktivity zaměřené na to „vtáh-
nout“ občany do dění v jejich obci. 
Obce jsou také dle jednotlivých 
měřítek bodovány a NZSM zveřej-
ňuje průběžný žebříček, jak moc 
jsou jednotlivá města „zdravá“. Ve-
lice vítanou zprávou je fakt, že se 
připravují na půdě ministerstva 
financí, ministerstva pro místní 
rozvoj a ministerstva zeměděl-
ství dotace určené přímo členům 
NSZM. Náš vstup, který by se 
zcela jistě neuskutečnil bez bratra 
Václava Kříže, který vše náročně 
projednal v Praze i v Krásnu, tak 
přichází v pravý čas.

Erich Kříž, zastupitel (STAN)



   Od 24.7. do 2.8.2015 se bude u nás 
ve městě konat architektonický 
workshop. Celá akce spočívá 
v tom, že se k nám sjede patnáct 
studentů architektury, kteří se bu-
dou v průběhu deseti dní zabývat 
veřejným prostorem v Krásně. Na-
příklad se zaměří na naše náměstí 
a pokusí se vymyslet různé mož-
nosti, jak toto prostranství upravit 
tak, aby lépe vypadalo, lidem se 
v něm příjemněji trávil čas, a aby 
jednotlivé zásahy do tohoto pro-
storu měly nějakou celkovou vizi.
    Výsledkem akce bude výstava 
prací studentů a jejich prodisku-

prací studentů a jejich prodisku-
tování s veřejností i se zastupiteli. 
V průběhu samotného workshopu 
pak bude také možnost setkat se 
s odborníky na dané téma, kteří 
do Krásna budou pozváni a potka-
jí se jak se samotnými studenty, 
tak také s veřejností. 
   Důležitou součástí celé akce 
bude setkávání mladých archi-
tektů s Vámi, obyvateli našeho 
města, aby pochopili fungování 
a smýšlení naší komunity. Proto 
zorganizujeme různé veřejné akce. 
Bude ale také možné se s archi-
tekty potkat osobně a popovídat 

potkat osobně a popovídat si 
s nimi u piva nebo kávy. Je dů-
ležité, aby se do akce zapojilo co 
nejvíce místních občanů– o to více 
pak studenti pochopí, co je pro nás 
důležité, co bychom rádi a potom 
se to promítne i do jejich výsledné 
práce. 
    O přesném harmonogramu 
akce Vás budeme včas informo-
vat. Workshop organizují spolky 
Mladí občané a Švihák. Záštitu 
akci poskytlo město Krásno.

Václav Kříž, zastupitel (STAN), předseda 
spolku Mladí občané, 

   Pomáhat druhým lidem by měl 
každý z nás. Že nevíte jak? Tak 
třeba jen tím, že budete rozdávat 
radost, dobrou náladu a aktivně 
se zúčastníte akcí, které pro vás 
místní klub důchodců pořádá. 
Těchto aktivit není málo, mohu 
uvést pravidelná posezení s hud-
bou, tancem, soutěžemi a někdy 
jen povídání s přáteli, dvakrát do 
roka zájezdy do divadel nebo za 
krásami naší země. Každý může 
přijít mezi nás, pobavit se, zazpí-
vat si nebo zatancovat. Schází-
me se  pravidelně každou první 
středu v měsíci na sále U divočá-
ka. Mrzí nás, že senioři z Krásna 

navštěvují tyto akce čím dál tím 
méně a úspěch akcí je závislý na 
účasti seniorů z Horního Slavkova, 
za což jim děkujeme.
   Mezi pravidelné návštěvnice se-
niorských akcí patří členky taneč-
ního kroužku Radost, založeného 
na podzim 2006. Na svém kontě 
mají nespočet vystoupení v klu-
bech důchodců, léčeben dlouho-
době nemocných, na jarních nebo 
letních slavnostech v kraji, také 
na folklórních festivalech, např.                                                 
v Klatovech, Karlových Varech 
a Mariánských lázních. Dohroma-
dy mají skoro 870 let, v průměru 
tedy 72 let. To jim ale nebrání, aby 

rozdávaly radost všem, kteří mají 
rádi zpěv a tanec. Naposledy se 
výborně bavily při maškarním 
reji 4. března, kde k dobré náladě 
přispěli manželé Homolkovi. Ti 
nás navštěvují pravidelně 
a zavítají k nám také první středu 
v červnu a my zveme k posezení 
všechny jejich příznivce.
V květnu nás pak můžete přijít 
podpořit svou účastí na oslavách 
Staročeských májů v Krásně.
Těšíme se na vás!

Anna Mihoková a Radost

   11. února 2015 proběhla na Malé 
Dolině akce pro děti „Bobovačka 
na čemkoli“. I když to bylo upro-
střed pracovního týdne a myslím 
si, že ne úplně pro všechny rodiče 
vhodný čas, byly jsme rády, že 
přišlo plno dětí. Akce proběhla 
ve středu z důvodů obav, aby 
o víkendu byl sníh. I přes tyto 
překážky dorazilo na kopec plno 
dětí a maminek, tetiček i babiček, 
kterým bych ráda poděkovala za 
to, že přišly, a také za odměny pro 
děti. Děti závodily v několika růz-
ných disciplínách a to konkrétně: 
kdo dojede na bobech nejdál, kdo 
skočí nejlépe na skokánku, kdo 
předvede nejkrásnější držkopád 
a také, kdo se dokutálí nejdál a čí 
vláček dojede celý a nejdál. I přes 
celkem velký počet dětí se niko-
mu nic nestalo, děti se nasmály, 
pobavily a všichni dostaly na 

   V předvánočním čase, 13. pro-
since, proběhlo na Malém sále 
Vánoční tvoření pro děti. Na děti 
tu čekaly celkem čtyři výrobky, 
které si mohly vyrobit a třeba 
jimi i podarovat své blízké. Pod 
šikovnýma rukama dětí vznikaly 
nádherné papírové hvězdy, také 
obrázky z inkoustu, vystřihování 
vloček a tvořily se i obrázky po-
mocí ubrouskové metody. Během 

konci za odměnu lízátko a bonbo-
ny. Měli jsme i krásné počasí 
a myslím si, že všichni jsme si to 
za tu hodinu krásně užili. 

Děkujeme všem, co přišli. 
 

Lucie Urbánková a Iveta Váňová

hodin děti zvládly vytvořit vše, co 
jsme si pro ně připravily. Při vyrá-
bění byli přítomni i rodiče, pro něž 
bylo k dispozici domácí cukroví, 
které napekly šikovné maminky. 
Vánoční koledy jen dokreslovaly 
předvánoční pohodu a při tvoření 
byla tak po celou dobu výborná 
atmosféra. Myslím si, že se kaž-
dému z nás povedlo alespoň na 
krátký čas zapomenout na před-

vánoční stresy a příjemně strávit 
odpoledne s dětmi. 
V budoucnosti se budeme snažit 
takováto setkání a tvoření 
s dětmi organizovat častěji, proto-
že i když to bylo poprvé, mělo to 
jak u rodičů, tak hlavně u dětí vel-
ký úspěch, který nás velmi potěšil. 
     
 Lucie Urbánková a Iveta Váňová



   30. 4. 2015 byla jako každý rok 
před Kulturním domem v Krásně 
vztyčena májka, o kterou se jako 
vždy zasloužili místní hasiči         
a vzhledem k tomu, že stojí 
dodnes, tak je vidět, že jí i dobře 
hlídali. 
   A to nejenom oni, ale 
i další spoluobčané, kteří, až do 
doby, kdy je vyhnal déšť byli 
hojnými účastníky. Zrovna tak 
hojná účast byla i na čarodějnic-
kém odpoledni, kde si děti mohly 
zasoutěžit a po zásluze byly také 
odměněny, a to jak cukrovinkami, 
hračkami, ale dostaly i limošku 
a buřtíka. Vyhlášená byla soutěž 

   Začátkem dubna se uskutečnila 
na malém sále Velikonoční dílna. 
Přišlo plno dětí s rodiči, které měly 
zájem si vyzdobit vajíčka, kterými 
by mohly potěšit své maminky 
nebo tatínky. Děti dostaly za úkol 
vyrobit z koření krásná zdobená 
vajíčka, která se jim ve finále vel-
mi podařila. K vidění byla, 
a možná ještě jsou, na stromě před 
hospodou U Divočáka. Děkujeme 
moc všem těm, kdo přišli a těm, 
kteří pro děti donesli drobné slad-
kosti. 
                                                                                

Lucie Urbánková a Kateřina Pařízková

   Dne 28. 3. 2015 proběhla akce 
s názvem Vítání jara pro rodiče 
s dětmi. Děti se seznámily 
s Moranou, co vlastně Morana je 
a jaký má význam pro začátek 
jara. S pomocí rodičů si ozdobily 
Moranu krepovými papíry, zbytky 
látek, udělaly jí věnec z vajíček 
a řádně jí pomalovaly, aby byla 
co nejkrásnější. Když byla Morana 
hotová, všichni zúčastnění s Mo-
ranou vepředu se vydali na cestu 
k mostu, který vede přes Dlouhou 
stoku. Nesly ji nestarší děti, které 
byly na svojí funkci velmi pyšné. 
Na mostě se děti naučily básnič-
ku, kterou se Morana vyhání 

MISS ČARODĚJNICE, při které bylo 
odměněno diplomem 5 nejhezčích 
čarodějnických masek. Volba byla 
ale opravdu velice těžká, neboť 
všechny byly velmi pěkné a bylo 
velice obtížné vybírat nějakou NEJ. 
Nakonec dostaly malou odměnu 
všechny masky. Na radnici jsou 
vystaveny i vyrobené čarodějnič-
ky – škoda že jich bylo tak málo 
– pouze 5, takže vlastně vyhrály 
všechny.
Důležité bylo, že se odpoledne 
a večer povedly a věříme, že se 
všichni zúčastnění bavili.

Blanka Peroutková, referent MěÚ

z města, a poté ji vhodily do vody. 
Následně na ní házely kameny. 
Tato část je bavila, myslím, nejvíc. 
Chtěly bychom moc poděkovat 
všem za hojnou účast i přes mír-
nou nepřízeň počasí a za pozitivní 
ohlasy.
                                                                            

Lucie Urbánková a Kateřina Pařízková

pohodě i pěkné počasí.

Blanka Peroutková, referent MěÚ

Kultura Horní Slavkov

Připravujeme na červen:
4. 6. 2015 Spolužáci – 
Městské divadlo Sokolov
19:00 – divadelní sál
Vstupné 50,- Kč
Předprodej vstupenek od 25. 5. 2015 
na kavárně MKS Horní Slavkov.

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

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    
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13. 6. 2015 Dětský den - fotbalové 
hřiště v Krásně 
- hlavním hostem bude Světlana 
Nálepková s pořadem plným sou-
těží a písniček

27. 6. 2015 80. výročí Krásenské 
rozhledny - u rozhledny
- zajímavé povídání o historii 
rozhledny s ing. Rudolfem Tomíč-
kem
- program pro děti i dospělé

29. 8. 2015 Krásenské letní slav-
nosti - fotbalové hřiště v Krásně 

- hlavními hosty budou: Těžkej 
Pokondr a skupina Katapult, která 
zde vystoupí v rámci turné ke 40. 
výročí svého založení 
   
Všechny akce budou samozřejmě 
programově ještě bohatší 
a o jednotlivých programech bu-
dete včas informováni.

Budeme se těšit na hojnou účast 
krásenských občanů a snad nám 
vše vyjde tak jak máme napláno-
váno, a že i ten sv. Petr se na nás 
usměje a budeme mít k dobré 




