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Slovo starosty města Krásna

Vážení čtenáři,
krásné dlouhé teplé léto přešlo 
do poměrně chladného podzimu. 
Chladnější podzimní a zimní dny 
a studené dlouhé večery nám 
pomůže zpestřit další číslo Krásno-
očka. Ozýváme se po dlouhé době, 
za což se omlouváme, ale pracovní 
vytíženost všech zúčastněných 
neumožnila dřívější termín. Krás-
noočko je opět nabité nejrůznějšími 
informacemi. Opět nás náš pan 
starosta seznámí s proběhlými 

investicemi města, nebudou chybět 
vzpomínky na proběhlé akce, kte-
rých je opravdu celá řada. Také si 
přečtete, jak se mají naši nejmenší 
z mateřské školky i naši nejstarší 
senioři. Chybět nebudou samozřej-
mě ani pozvánky na kulturní 
a sportovní akce, které byste si na 
konci roku neměli nechat ujít. 
   Nedá mi to a musím zmínit udá-
lost, která momentálně zacloumala 
celým národem. Tou je odchod 
Karla Gotta. Odešel člověk s velkým 

Č. Člověk nekonfliktní, veselý, po-
korný, pracovitý, skromný, zdvořilý, 
laskavý a úctyhodný. Kdyby se jen 
polovina lidí dokázala chovat jako 
on, bylo by na světě mnohem lépe. 
Čest jeho památce.
   Přeji vám krásné prožití podzim-
ního času a pohodu před vypuknu-
tím vánočního shonu.
     
         Saša Masopustová, 

                                               šéfredaktorka

Městský úřad informuje 

   Vážení spoluobčané, rád bych 
vám na úvod popřál, ať je podzim, 
který bez váhání razantně zaklepal 
na dveře, stejně barevný a příjemný 
jako květinová louka podél našeho 
chodníku, která pohladí oči i duši. 
Zatím to tak však nevypadá 
a počasí nám moc nepřeje. 
   Doufám tedy, že počasí vykouzlí 
ten nejhezčí podzimní den a potěší 
nejen nás, ale zejména náš „Sbor 
dobrovolných hasičů“ v sobotu 
12. 10., kdy nás čeká výjimečná, 
oslava 150. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Krásně. 
Před 150 lety byl založen Sbor 
dobrovolných hasičů Krásno a ha-

siči Krásna jsou po celou tu dobu 
nejaktivnějším „spolkem“ ve městě. 
Hasiči se u nás vždy výrazně podí-
leli na fungování veřejného života, 
zapojovali se do přípravy a průbě-
hu kulturních a sportovních akcí, 
a také sami kulturní a sportovní 
akce pořádali a pořádají. Důležitým 
aspektem práce dobrovolných hasi-
čů je také výchova nástupců 
z řad dospívající mládeže. Stejně 
tak se vždy aktivně podíleli na 
zvládání krizových situací ve 
městě a nikdy neváhali pomoci 
občanům města v nouzi. Z těch-
to důvodů je 150. výročí založení 
ideální příležitostí zavzpomínat na 

předchůdce dnešních dobrovolných 
hasičů, a těm současným poděko-
vat za jejich práci ve sboru trvající 
u jednotlivců i skoro 50 let. Při-
jměte tedy naše společné pozvání, 
přijďte podpořit naše hasiče. Dou-
fám, že nám pomůže i to počasí, 
ale kdyby přece jen nebylo příznivé, 
přijďte stejně. Oslava se v případě 
deště bude konat na sále kulturní-
ho domu. 
   Děkuji i tímto způsobem všem 
aktivním členům SDH Krásno i 
jejich podporovatelům za jejich 
celoživotní práci pro Krásno.
     
                   Josef Havel, starosta

Úvodník

Třídění bioodpadů
Pracovníci města provádějí svoz 
bioodpadu ze zahrad. Na drobný 
bio odpad jsou občanům zdarma 
poskytovány igelitové pytle, které 
jsou k dispozici na Městském úřa-
dě v Krásně nebo přímo 
u řidiče multikáry, který svoz 
provádí. Vzhledem k další vyu-
žitelnosti tohoto odpadu je nutné 
rozdělovat jednotlivé druhy bio 
odpadu samostatně (trávu a listí 
zvlášť, piliny, hobliny a odřezky 
také zvlášť). Větve maximální dél-
ky 2 m dávejte odděleně od jiného 
bio odpadu. Pokud nebude bio 
odpad takto roztříděn, nebudou ho 
naši pracovníci odvážet a vy bude-
te vyzváni si ho sami odstranit na 

vlastní náklady.
SVOZY: 
Krásno – každé pondělí a pátek
Dolní Hluboká a Háje – každou 
středu
V jiné dny větve ani bioodpad před 
svou nemovitost nedávejte, nebude 
ihned odvezen a začne zapáchat. 
Svoz bioodpadu končí 31. 10. 2019 
Po tomto datu již nic před své ne-
movitosti nedávejte.
Snažte se využívat kompostéry, 
šetříte tím městský rozpočet. Kdo si 
o kompostér ještě nepožádal, může 
tak učinit telefonicky.
Kameny, stavební suť, drny a jiný 
odpad nespadá do svozu bio odpa-
du. Pokud potřebujete takový odpad 
odvézt, je nutné objednat si odvoz 

na Městském úřadě v Krásně u 
paní Kvapilové nebo telefonicky na 
čísle 601 171 567.

     Děkujeme. Lenka Kvapilová, referent MÚ

Odečty vodoměrů
Na konci měsíce prosince bude-
me provádět odečty vodoměrů ve 
všech nemovitostech. K některým 
vodoměrům je velmi problematic-
ký přístup hlavně v zimě a proto 
žádáme občany o nahlášení stavu 
vodoměru ke konci roku SMS na 
č. 601 171 567, emailem: kvapilo-
va@mesto-krasno.cz nebo osobně 
na radnici města do 20. 12. 2019. 
Děkujeme.  Petr Zahrádka, vodohospodář      

         MÚ a Lenka Kvapilová, referentka MÚ 

12. 10. 2019 od 10.00 hodin 

 V případě nepříznivého počasí se odpolední program uskuteční na sále kulturního domu.
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   Na rozdíl od loňského roku 
největší letošní investice probíhají 
mimo zastavěné území Krásna, 
a to rekonstrukce a obnova starých 
polních cest v rámci návaznosti na 
pozemkové úpravy  provedené před 
lety. Podařilo se nám prosadit, že 
v Krásně probíhá realizace těchto 
projektů v celkem velkém rozsa-
hu. Slyšel jsem názory některých 
našich občanů, že ještě nemáme 
dokončené opravy v zastavěných 
částech našeho katastru a místo 
toho opravujeme to, co není tolik 
nutné. Není to tak. Tyto projekty 
jsou realizovány se 100% přispě-
ním státu a náš rozpočet to neo-
vlivní. Takto investované finanční 
prostředky ani není možné pře-
sunou někam jinam. Díky naší 
aktivitě a velké snaze probíhají 
investice právě v Krásně. Byla by 
velká škoda tuto možnost nevyužít, 
již se nebude opakovat. 
   Už nyní je možné tyto nově vy-
budované cesty využívat. Cesta 
z Hájů směrem na Horní Slavkov je 
již zkolaudovaná a je opravena až 
na hranici našeho katastru. Horní 
Slavkov bohužel neměl možnost 
využít dotací v rámci realizace 
pozemkových úprav, a tak to 
s financováním případné opravy 
má o dost složitější než Krásno. 
   Cesty na rozhlednu už jsou do-
končené také, a tak se nyní můžete 
na rozhlednu projít po nádherné 
„štětové“ ručně pokládané kamenné 
cestě. Tato, v dnešní době napros-
to výjimečná stavba bude ještě 
dokonalejší, až se kolem cesty na 
jaře zazelenají nově oseté traviny 
a podél cest vysázíme ovocnou 
a jeřabinovou alej. Na tuto cestu 
navazuje štěrková cesta směrem na 
lidově zvanou „pískovou“, či „bílou“ 
cestu.
   Nové realizace a opravy však 
letos nevznikají pouze mimo Krás-
no. V Krásně a Hájích probíhají 
úpravy cest, chodníků i veřejných 
prostranství i další akce. V Dolní 
Hluboké se pak chystá zahájení 
oprav kapličky a probíhají příprav-
né projekční práce na realizaci vrtu 
za účelem posílení zdroje pitné 

vody.
   Po loňských velkých investičních 
akcích musíme nejprve postupně 
opravit části města, ve kterých loň-
ské přeložky sítí probíhaly. A tak, 
i přestože to na rozdíl od loňského 
roku není tolik vidět, pořád se 
u nás postupně spousta míst mění 
k lepšímu.
Dokončili jsme:
- Zmiňovanou obnovu cest 
na rozhlednu a z Hájů do Horního 
Slavkova
- Veřejné osvětlení Háje – 
probíhají poslední úpravy a běží 
zkušební provoz
- Opravu části místní komu-
nikace v Hájích 
- Terénní úpravy kolem 
hlavního chodníku v Krásně

- Výsadbu květinové louky 
v pásu oddělujícím chodník od 
hlavní silnice (tento tak trochu 
riskantní, nevyzkoušený a rozsa-
hem malý projekt sklízí zasloužený 
úspěch a doufám, že se líbí i vám)
- Technické úpravy a zpro-
voznění vodovodu na trase Horní 
Slavkov – Krásno
- Opravy asfaltových výtlu-
ků
- Výměnu povrchů pravé 
strany podél Hlavní ulice
- Stavba pergoly U Divočáka
A spoustu dalších drobných akcí.

Probíhající opravy:
- II. etapa opravy zvonice, 
jenž zahrnuje opravu prostřední 
části dřevěných konstrukcí, dopl-

Realizované projekty 2019



Mateřská školka Pampeliška

nění chybějících, v minulosti necit-
livě odstraněných prvků konstruk-
ce, výměnu opláštění 
a lemu nad spodní kamennou čás-
tí. Tato realizace probíhá za výraz-
né dotační podpory KMK Granit a.s. 
a Karlovarského kraje
- Oprava místní komunikace 
spojující Náměstí s ulicí Kladenská
- Oprava chodníku kolem 
okálů na Náměstí, která je realizo-
vána s dotační podporou z progra-
mu Karlovarského kraje
- Do poslední fáze se přiblí-
žila výstavba nového veřejného 
osvětlení ve velké části Krásna. 
Tato stavba také probíhá s částeč-
nou podporou Karlovarského kraje
- Realizujeme také úpravy 
veřejných prostranství
- Proběhne dokončení terén-
ních úprav přírodního hlediště 
v parku za kostelem „Svaté Kateři-
ny“
- Připravujeme opravu po-
škozených kanálů v ulici Hlavní 
a opravujeme poškozené kanálové 
poklopy v ostatních částech města

Také mimo jiné připravujeme:
- Za velké podpory společ-
nosti KMK Granit a.s. a s přispě-

ním z dotačního programu Karlo-
varského kraje připravujeme tisk 
rozsáhlé „Krásenské“ fotografické 
publikace plné nádherných fotek 
fotografa Jana Boreckého
- Tisk stolního kalendáře 
města Krásna pro rok 2020
- Zapojení Krásna do projek-
tu „Na kole i pěšky“ jehož součástí 
je turistický průvodce, mapy 
a webová aplikace
- Spuštění nových webových 
stránek města Krásna
- Naučné historické pozná-
vací stezky a přírodní naučnou 
stezku pro děti
- Připravujeme montáž skří-
něk rozvaděčů na budoucí interne-
tové připojení

Velké poděkování.
Velice si vážím zapojení občanů 
Krásna do různých aktivit a jejich 
nadšení i mě dává novou energii 
do další práce a jejich ochota po-
moci ukazuje, že jdeme tou správ-
nou cestou. Zapojení našich občanů 
se v letošním roce netýkalo jen 
tradičních kulturních a sportov-
ních aktivit, ale  například proběhl 
projekt ukliďte Česko, kterého jsme 

se na jaře velice úspěšně zúčastnili 
a teď na podzim chystáme vlastní 
aktivitu v tomto duchu.
   Kuba Hrdina, Vojta Kvapil, David 
Pařízek a další jejich přátelé ve 
volném čase z materiálu dodaného 
městem postavili velice vydaře-
nou pergolu na terase hospůdky 
U Divočáka a ušetřili tak našemu 
rozpočtu desítky tisíc korun.
   Michal Anger, Vojta Kvapil, 
Anička Schröcková, Ondra Ruppert, 
Kuba Hrdina a Gábina Hrdinová 
vyčistili celou rozhlednu od náletů 
a nánosu na obvodových schodech.
   Romana Štolcová Dolinová se 
aktivně podílí na zvelebování ve-
řejných prostranství v Hájích 
a svou ruku k dílu přiloží ochotně 
i další občané této části Krásna.
   Pochvalu zaslouží také zaměst-
nanci města Krásna, kteří se pod 
vedením Petra Zahrádky nebojí 
pustit i do prací, na které bychom 
jinak museli najímat 
s vynaložením nemalých finanč-
ních prostředků odborné firmy. 
Děkuji i Honzovi Masopustovi 
a jeho kolegům za organizaci vy-
dařených sportovních akcí v areálu 
TJ Baník Krásno.

        Josef Havel, starosta

   Zdravíme vás všechny po krás-
ném a již končícím létě. Jistě 
máme všichni na co vzpomínat 
a naše školka Pampeliška by také 
ráda zavzpomínala, co krásného 
jsme společně prožili. 
   Začneme tím největším zá-
žitkem, kterým je pro nás vždy 
vystoupení na Májích, na kterých 
pokaždé naše dětičky vystupují. 
Tento rok jsme si pro vás připravili 
lidové písničky spojené s lidovým 
tanečkem a všechny děti musíme 
pochválit, protože byly velmi šikov-
né a pilně trénovaly. A i když měly 
trému před tak velkým publikem, 
ani to na nich nebylo znát.
   24. 5. 2019 k nám do školky zaví-
tal Kouzelník, který nám ve třídě 
vykouzlil bílou holubici, dětem 
vyrobil zvířátka z balónků a ne-
chal zmizet různé předměty. Kromě 

toho, že uměl kouzlit, byl i velmi 
srandovní, a tak jsme o zábavu 
neměli nouzi.
   28. 5. 2019 jsme se všichni šli 
podívat do ZUŠ tady v Krásně, kde 
nás přivítala paní učitelka, která 
nám přečetla krátkou pohádku. 
Podle ní jsme pak tvořili a hráli 
si chviličku na výtvarné umělce. 
A věřím, že s některými z nás se 
neviděla naposledy.
   30. 5. 2019 jsme se všichni spo-
lečně vydali na cestu za pokladem, 
který pro nás připravil celý kolek-
tiv mateřské školky. Společně jsme 
se vydali hledat barevné fáborky 
a kartičky s úkoly. Když jsme úkol 
splnili, mohli jsme pokračovat dál. 
Fáborky nás dovedly zpátky do 
školky, kde nám nechal dopis skří-
tek, a začali jsme hledat poklad, 
ukrytý na zahradě. Po dlouhém 

a napínavém hledání jsme poklad 
našli a spravedlivě si ho rozdělili. 
Pak nás čekalo další překvapení 
a to byl piknik na zahradě. Den 
dětí jsme oslavili hezky a rádi na 
něj vzpomínáme.
   7. 6. 2019 jsme si užili sportovní 
den, který byl na zahradě naší 
školky a velmi se nám vydařil. 
Byly jsme rozdělení do družstev 
a chodili jsme se svým družstvem 
soutěžit a plnit různé disciplíny. 
Zdolali jsme slalom na motorkách, 
házeli jsme balónkem na cíl, cho-
dili po kladině, zdolávali překážky 
a nakonec jsme si zasloužili krás-
nou medaili a diplom.
   Pak už jsme jen trénovali pohád-
ku Sněhurka a sedm trpaslíků, 
kterou jsme si zahráli na loučení 
s předškoláky. A měli jsme napil-
no: vyráběli jsme kulisy, učili jsme 



se text. Nebylo to jednoduché, ale 
pohádka se nám vydařila a naše 
úsilí stálo za to. Naši velcí předško-
láčci dostali od pana starosty šerpu 
a od paní ředitelky kufřík plný 
překvapení. Loučení s předškoláky 
bylo spojené i s jarmarkem, na kte-
rém si rodiče, babičky, dědečkové 
a tetičky mohli zakoupit výrobky 
dětí, které jsme si připravili právě 
pro tuto příležitost. A protože si děti 
vydělaly slušné penízky, koupili 
jsme jim do třídy sedací vaky, auto 
na odrážení a sladkou odměnu 
v podobě nanuků. A protože jsme 
se neloučili jen s předškoláky, ale 
i s paní ředitelkou Verunkou, která 
má už jen milé povinnosti 
a starosti, tak bychom jí chtěli 
tímto poděkovat za hezký školní 
rok 2018/2019. Předškoláčkům 
přejeme hodně jedniček a rodičům 
málo starostí a především hodně 
školních radostí.
   Prázdniny utekly a všichni jsme 
se ve zdraví vrátili do školky. A já 
doufám, že následující školní rok 
2019/2020 bude stejně vydařený 
jako ten předchozí a že nás čeká 
spousta krásných kulturních před-
stavení v MěKS v Horním Slavkově, 

ale i u nás ve školce. Všem přejeme 
krásný a ještě trochu sluníčkový 
podzim.
Chtěli bychom poděkovat všem 
sponzorům, rodičům, prarodičům, 
od kterých dostáváme sponzorské 
dary. 

Moc si toho vážíme.
                            
       Martina Wegnerová





   Město Krásno uzavřelo díky spo-
lečné vůli obou partnerů podílet se 
na rozvoji Krásna „Smlouvu 
o spolupráci“ se společností KMK 
Granit a.s. o podpoře vybraných 
projektů na následující období. 
V letošním roce KMK Granit pod-
pořilo, či podpoří např. rekonstrukci 
zvonice, přípravu projektu úpravy 
parčíku nad spodní autobusovou 
zastávkou ve směru na Horní 
Slavkov s následující výstavbou 

Informace MÚ
prodloužení chodníku, tisk fotogra-
fické publikace, gulášový festival 
a další akce v celkové částce blížící 
se 400 000,- Kč. 

   V nedávných dnech jsme také 
podepsali po dlouhém vyjednávání 
důležité smlouvy s TJ Baník Krás-
no. Smlouvu darovací, díky které 
areál přejde do majetku města 
Krásna a Smlouvu nájemní, která 
zaručí to, že areál bude i nadále 

sloužit všem aktivním i rekreač-
ním sportovcům. Součástí těchto 
smluv je „Střednědobý plán rozvoje 
sportovního areálu Krásno na ob-
dobí 2019-2025“, na základě kterého 
začneme připravovat projekty na 
rekonstrukci celého areálu, tak 
aby mohl daleko lépe sloužit všem 
našim občanům.
     
     
        Josef Havel, starosta

Vodní hospodářství
   Jak jsme vás již dříve informova-
li, již skoro dva roky připravujeme 
rekonstrukci naší hlavní vodár-
ny. Nebylo to vůbec jednoduché. 
Projekt je hotový, máme stavební 
povolení a byl předjednán i úvěr ve 
výši do 6 mil. korun na realizaci 
rekonstrukce, kterou jsme původně 
plánovali na třetí čtvrtletí letošní-
ho roku. V létě 13.7. jsme obdrželi 
informaci, že v listopadu bude vy-
psána dotační výzva ministerstva 
životního prostředí, jejímž cílem je 
„Zlepšení kvality povrchových 
a podzemních vod a dodávek pitné 
vody zejména za účelem zmírnění 
negativních dopadů sucha 
a nedostatku vody“. Také víme, 
že po novém roce bude vypsána 
výzva z „Dotačního programu 
Karlovarského kraje na realiza-
ci drobných vodohospodářských 
ekologických akcí“, z které jsme již 
obdrželi v roce 2018 dotaci ve výši 
2 566 855,- Kč na rekonstrukci vo-
dovodu v ulici Kladenská. Protože 
se snažíme šetřit finanční prostřed-
ky města Krásna, rozhodli jsme se, 
s podporou zastupitelstva města, 
vydat složitější cestou a pokusíme 
se získat finanční prostředky 
z výše uvedených dotačních titu-
lů. To může Krásnu, pokud tedy 
uspějeme, ušetřit řádově milióny 
korun. To však znamenalo přesun 
termínu rekonstrukce vodárny na 
jaro 2020. 
   Chtěli jsme udržet naší dosluhu-
jící vodárnu co nejdéle v provozu 
a začali připravovat dočasný odběr 

vody z Horního Slavkova. I když 
jsme dělali vše, co bylo v našich 
silách, bohužel se naše filtrační 
zařízení ve vodárně rozhodlo, že pár 
měsíců, které jsme ještě potřebo-
vali, už nevydrží a začalo se nám 
rozpadat pod rukama. Další pro-
blém nastal díky komplikacím se 
zprovozněním vodovodu ze Slavko-
va v opačném směru, než původně 
sloužil. Vše je ale již funkční, běží 
zkušební provoz, voda se pročišťuje. 
Náklady na dodávky vody 
z Horního Slavkova budou o stovky 
tisíc nižší, než by stála nutná 
oprava starých filtrů a výměna 
filtračního písku na naší vodárně 
na zbývajících pár měsíců provozu, 
než bude osazena a odzkoušena 
nová moderní technologie. Teď 
tedy běží zkušební provoz dočasné 
dodávky vody z Horního Slavkova, 
během kterého budeme muset ještě 
několikrát provést odkalení našeho 
vodovodního systému, než se zcela 
vyčistí. 
   Vážení občané, přijměte tedy naší 
velkou omluvu, za dlouhodobě 
značně proměnlivou kvalitu vody 
a děkujeme za vaší toleranci a tr-
pělivost, kterou většina z vás měla.  
   V současné době je až do skon-
čení rekonstrukce naší vodárny 
zajištěna dodávka kvalitní pitné 
vody z Horního Slavkova (přibližně 
do června 2020, podle podmínek 
čerpání případně získaného dotač-
ního titulu). Po provedení rekon-
strukce a zátěžových zkoušek bude 
vodovodní řád opět přepojen na 

náš vlastní vodní zdroj. Stojí nám 
za to, uchovat si v dnešní době, kdy 
voda je strategická nedostatková 
surovina, svou nezávislost v dodáv-
kách vody do budoucna a zacho-
vat možnost hospodařit s vlastní 
vodou i pro další generace, kdy 
se problémy s nedostatkem vody 
budou pravděpodobně prohlubovat. 
Měli jsme sice spoustu starostí, ale 
nyní máme tu možnost pokusit se 
o získání dotací v řádu milionů ko-
run na rekonstrukci vodárny, které 
neutratíme z našeho rozpočtu. Ještě 
jednou se omlouváme za zhoršenou 
kvalitu vody v předchozích měsí-
cích. Směřujeme vše 
k tomu, abychom do budoucna 
měli naše vodní hospodářství 
kompletně zrekonstruované, nezá-
vislé, se zajištěním našich vlast-
ních zdrojů vody.

     
         Josef Havel a Petr Zahrádka



Staňte se žáky umělecké školy
ZUŠ Horní Slavkov nabízí ještě 
volná místa v kurzu „Hudebníčku“ 
pro děti ve věku 1,5 - 4 roky. Kurz 
bude probíhat každou středu v od-
poledních hodinách. Více informa-
cí se dozvíte právě na ukázkových 
hodinách. Cena kurzu je 1 500,- Kč 
za 15 lekcí (ukončení 22. ledna 

2020). Následně bude kurz pokra-
čovat v období únor - květen 2020). 
Těšíme se na Vaši účast, v případě 
dotazů volejte kancelář ZUŠ tel. 
607 691 405. Kurz se koná na po-
bočce Loket, Horní Slavkov 
i Krásno.
ZUŠ Horní Slavkov stále nabízí 

volná místa ve výtvarném oboru 
Základní umělecké školy v Krásně. 
V letošním roce jsme otevřeli oddě-
lení pro mladší i starší děti. Výuka 
je každé pondělí (mladší 13,00 - 
15,15 a starší 15,25 - 17,40). 
Přihlášky lze podávat na 
www.izus.cz. 



Taneční kroužek Radost

Třídění odpadů v Krásně
   V Krásně třídíme odpad na papír, 
plast, nápojové kartony a sklo a za 
rok 2018 občané Krásna vytřídili 
a předali k dalšímu využití pro-
střednictvím firmy EKO-KOM 
42,583 tun odpadu. Tím jsme při-
spěli ke zlepšení životního prostře-
dí a snížení uhlíkové stopy. 
   Velmi si vážíme toho, že odpad 
třídíte a znovu bychom chtěli 
požádat všechny občany, aby ne-
ukládali odpad mimo kontejnery. 
Vzniká nevzhledný nepořádek, 

který v naší obci přece mít nechce-
me. Pokud jsou kontejnery plné, 
počkejte na vývoz firmy Resur, 
nebo převezte tříděný odpad do 
jiných kontejnerů v obci (např. na 
parkoviště pod Pilou). PET lahve je 
nutné sešlapovat, kartony rozřezat 
nebo natrhat. Papír a sklo prosím 
neházet v igelitkách, ty patří do 
plastů. A hlavně nevhazovat jiný 
odpad než ten, který do dané nádo-
by patří. 
                                      Děkujeme.

   Na dvoře radnice je umístěná 
nádoba na sběr plechovek a nově 
i nádoba na sběr tuků a jedlých 
olejů. Ty se sbírají do plastové láh-
ve, která se uzavře víčkem a takto 
se vloží do sběrné nádoby. (Nádo-
by jsou umístěny vedle budovy 
radnice z chodníku v ul. Radniční 
za plotem).
     
               Lenka Kvapilová, referentka MÚ

   Jak jsem již uváděla v minulém 
čísle Krásnoočka, čekala nás řada 
veřejných vystoupení, na která 
jsme se poctivě připravovaly. Usku-
tečnily jsme vystoupení 
v LDN v Rychnově a Pochlovicích, 
1. května jsme se zúčastnily retro 
oslav 1. máje v Novém Kostele 
a samozřejmě jsme nemohly chy-
bět na Staročeských májích 
v Krásně. S ostatními seniory jsme 
oslavily Den matek. 
   V červnu jsme se předvedly 
při schůzi seniorů, kterým jsme 
zatančily Panenku z kouta, a pak 
jsme se s pomocí Saši Masopustové 

pokusily naučit dobrovolnice jeden 
country taneček. Ještě než nastaly 
prázdniny jsme se sešly na zahra-
dě u Jany Šturmové, která nám 
společně s Martou Schrökovou při-
pravila opravdu bohaté občerstvení. 
Poděkování patří nejen jim, ale 
také panu Schrökovi, který nám 
i přes velké horko griloval maso. 
   V červenci se část kroužku zú-
častnila zájezdu do Bischofsgrünu, 
kde se děvčata svezla lanovkou 
a odvážlivci i na bobové dráze.
   V srpnu jsme vystoupily při 
gulášových letních slavnostech 
v Krásně, kde byla letos opravdu 

velká návštěvnost. Nyní se již pilně 
připravujeme na podzimní vy-
stoupení. O tom vám ale napíši až 
příště.
   Chci se jen zmínit o tom, že jsme 
se letos musely rozloučit se třemi 
tanečnicemi, kterým jejich zdravot-
ní stav nedovoluje s námi pokra-
čovat. Je tedy zřejmé, že bychom 
potřebovaly nové posily a proto 
apelujeme na seniorky, seberte od-
vahu a přijďte mezi nás. Naučíme 
vás všechno, co umíme.

          Za kroužek Radost Anna Mihoková



   Už to vypadalo, že se krásného 
počasí nedočkáme, ale nakonec se 
dostavilo. S ním se nám do žil vryl 
nový adrenalin a energie. Naše zá-
měry se uchýlili k velké akci, která 
oslavuje konec naší sezóny, 
a nástup prázdnin. Tou akcí byl již 
4. ročník soutěže „Malý myslivec“. 
Jako každý rok se soutěž konala 
v krásné přírodě Slavkovského lesa 
– Komáří jezera. Hodně jsme pilo-
vali naše znalosti, abychom podali 
co nejlepší výkon. Soutěže shrnuly 
vše, co jsme se celý rok učili, a tak 
nebylo pochyb, že naše výkony 
budou opět vynikající. Stříleli jsme 
ze vzduchovky na terč a balónky, 
dále jsme si tradičně rozdělali oheň 
a uvařili kotlíkový guláš, poznávali 
jsme paroží a přiřazovali k obráz-
kům zvěře našich lesů, výtvarně 
jsme využili přírodní materiál 
a vytvořili překrásná díla, a jelikož 
nám počasí opravdu přálo, tak 
jsme se i vykoupali. Všichni jsme 
byli perfektně připraveni a moc 
jsme si každý úkol užívali. Za naše 
snažení jsme také byli náležitě 

Malí myslivci 
odměněni, a tímto bychom chtěli 
poděkovat za dotace, které nám 
byly poskytnuty z Karlovarského 
kraje a z města Krásna.
   Ke konci prázdnin jsme ještě 
vyhodnotili naše snažení v projek-
tu „Malý adept myslivosti“ a jelikož 
jsme splnili vše pro postup do 

dalšího kola, všichni jsme obdrželi 
nový – bronzový – odznáček.
   Teď nás čeká zahájení nové sezó-
ny a podzimní soutěž o hodnotné 
ceny. Také vyjdeme do přírody 
a navážeme na již získané znalosti 
a vědomosti. 

Veronika Švábová



Senioři v Krásně
   Co je u nás nového? Jak jsme 
vás informovali, naplánovali jsme 
řadu akcí, které postupně realizu-
jeme.
   9. 5. jsme společně s flašinetářkou 
Evou a jejím partnerem Petrem 
z Habartova oslavili Den matek. 
Odpoledne se líbilo všem, s chutí 
jsme si společně zazpívali. Plánova-
ný výlet do Klatov a na hrad Švi-
hov se uskutečnil 21.5. Nejvíce nás 
zaujala prohlídka Katakomb, kde 
nás ohromila průvodkyně svými 
znalostmi. Také prohlídka barokní 
lékárny i s výkladem byla velmi 
zajímavá. Po dobrém obědě jsme 
odjeli na hrad Švihov a přesto, že se 
počasí pokazilo jsme si prohlídku 
hradu užili.
   5. června jsme se naposledy 
v tomto pololetí sešli, abychom 
si zazpívali a zatančili při hudbě 
pana Homolky. Na zahájení tohoto 
odpoledne nám zatančily seniorky 
z kroužku Radost. Pak jsme se na 
dva měsíce rozloučili.
   4. září se opět setkáváme, aby-
chom se dozvěděli, co nás v tomto 
pololetí čeká. Předsedkyně paní 
Helga Dolejší nás informovala 

o zájezdu do Litoměřic, který se 
uskutečnil 18. 9. V říjnu je pláno-
ván zájezd na Čapí hnízdo a zámek 
Konopiště. Jak tyto akce proběhnou 
vás budeme informovat příště. 
Celé odpoledne nás provázel svou 
hrou pan Homolka se svojí novou 
partnerkou.
Chtěla bych připomenout, co nás 

v současnosti trápí. Je to velmi 
malá účast seniorů z Krásna. 
Apelujeme tedy na všechny, kteří 
se rádi baví, tančí, zpívají a rádi 
navštěvují památky a divadlo, ať 
přijdou mezi nás. Opravdu je rádi 
uvidíme a přijmeme mezi sebe. 
 

Za klub seniorů Anna Mihoková

Dětský den 2019 
   Letošní dětský den jsme připra-
vili na téma oblíbeného dětského 
filmu „Ať žijí duchové“. Akce se 
konala opět v rámci Dispozičního 
fondu Cíl EÚS Česká republika – 
Svobodný stát Bavorsko 2014 - 2020 
z programu přeshraniční spoluprá-
ce Euregia Egrensis. 
   Na hřiště TJ Baníku Krásno zaví-
tal rytíř Brtník z Brtníku v podání 
pana starosty Josefa Havla a s ním 
i Leontýnka, hajný Kochánek, pro-
davač Jouza, švagrová Pilátová zva-
ná „Černá kronika“, Dlouhý Janek 
a spousty skřítků, trpaslíků a dal-
ších pomocníků. Na děti čekalo 9 
stanovišť, kde si mohly vyrobit pří-
věšek ducha, najít poklad, vyrobit 
čepičku z kartonu, projít bludištěm 
nebo opravit hrad. Každé stanoviště 
měl na starosti jeden spolek, který 



v Krásně funguje, ať už to byli 
hasiči, soubor Máj, vodáci, fotbalis-
ti, myslivci, zumba nebo naše milé 
seniorky. Děti získávaly za absolvo-
vání soutěží razítka, sladkosti nebo 
ovoce. Po splnění všech úkolů si 
mohly vybrat hračku, dát si párek 
v rohlíku a zmrzlinu. 
V samoobsluze u Jouzy děti dostaly 
i „pramen zdraví z Posázaví“.
   Na hřišti nechyběly různé dětské 
atrakce, jako skákací hrady, aqua-
zorbing, bublinková dílna, malová-
ní na obličej a mnoho dalších. Na 
závěr hasiči spustili tradiční pěnu, 
ve které se děti pořádně vyřádily.
   Loni se soutěží zúčastnilo 180 
dětí, letos to bylo bez mála 300, což 
je pro malé Krásno neuvěřitelné. 
Nemohli chybět ani naši přátelé 
z Bischofsgrünu se svými dětmi, 
které se zapojily do všech soutěží 
a nakonec dostaly i sádrového 
trpaslíka, kterého si mohly doma 
namalovat. Některé naše děti přišly 
v tématickém kostýmu a odmě-
nou i jim byl také ručně vyrobený 
sádrový trpaslík.  
   Všichni už se těší na příští den 
dětí a každý může hádat, v jakém 
duchu bude tentokrát připraven.
     
                 Lenka Kvapilová, referentka MÚ



Dobrých zpráv není nikdy dost 
   Město Krásno dosáhlo dalšího 
významného úspěchu a získalo 
v soutěži „Vesnice roku Karlovar-
ského kraje“ druhou nejvýznam-
nější cenu, a to „Modrou stuhu“ za 
společenský život. Charakteristika 
této ceny, kterou níže cituji z pro-
pozic soutěže, je pro naše městečko 
naprosto výstižná a je vlastně 
tím nejlepším poděkováním vám 
všem, kteří naše snažení aktivně 
podporujete a v tomto případě ze-
jména pak týmu, který prezentoval 
naši obec během několikahodinové 
návštěvy hodnotitelské komise. 
Cituji: „Ocenění „Modrá stuha“ 
zpravidla obec získává jako celé 
společenství, nejen jako samosprá-
va. Znakem společenského života 
vesnice je mj. to, že jej vytvářejí 
lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. 
V oceněné obci bývá řada spolků 
tradičních i novodobých, udržují se 
a obnovují tradice a obyčeje. 

V ocenění je důležitá péče o du-
chovní hodnoty obce a návaznost 
na tradice.“ Děkuji všem, kteří 
pomáhají dělat Krásno městem, na 

které můžeme být právem pyšní.
     
     

Josef Havel, starosta

Staročeské máje
   39. Staročeské máje v Krásně 
byly letos opět připraveny a spolu-
financovány Evropskou unií 
v rámci Dispozičního fondu Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 – 2020 z pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
Euregia Egrensis.  
   V 9 hodin se z rozhlasu začala 
ozývat muzika, která celé město 
ponořila do tradiční májové nálady. 
Krojovaná chasa ozdobila náměstí 
a vydala se pozvat vás na odpoled-
ní program, který začínal ve 13 ho-
din. Letos byl králem májů zvolen 
Martin Kompas a královnou jeho 
partnerka Jana Molnárová, ke kte-
rým se vydal průvod vedený koň-
ským povozem, dechovou kapelou 
Barbora a krojovanou chasou. Po 
návratu na náměstí začal program 
tradičně „Českou besedou“, kterou 
si letos zatančil i král s královnou. 
Mimochodem – moc jim to slušelo. 
Děti z naší mateřské školky před-
vedly krásné vystoupení nacvičené 
se slečnou ředitelkou Veronikou 

Budajovou, Martinou Wegnerovou a 
Luckou Urbánkovou. Celé odpoled-
ne se pak ve vystoupeních střídaly 
naše soubory Radost, Máj a Máje-
ček. Akce se zúčastnili 
i přátelé z našeho partnerského 
města Bischofsgrün. Pro všechny 
byly připraveny atrakce pro děti 

a jarmark včetně ukázky historic-
kých řemesel.
   Večer pokračovaly slavnosti 
v kulturním domě Májovou ve-
selicí, kde se všichni bavili až do 
pozdních nočních hodin.
     
               Lenka Kvapilová, referentka MÚ



Tradiční Celonárodní pouť včelařů 
na Svatý Hostýn
   Ve dnech 16. a 17. května 2019 
jsme se po druhé zúčastnili již 
tradiční, historicky sedmnácté 
celonárodní pouti včelařů na Svatý 
Hostýn. Cílem této velmi zdařilé 
akce bylo setkání včelařů a jejich 
příznivců na celostátní úrovni, vý-
měna zkušeností, navázání nových 
kontaktů a mnoho dalších aktivit 
spojených s naší společnou a krás-
nou zálibou – včelařením. 
   Počasí nám přálo, oba dny svítilo 
sluníčko, a tak i nálada všech zú-
častněných byla skvělá. První den 
jsme se po příjezdu do Svatého Hos-
týna ubytovali v internátu dřevař-
ského učiliště v krásném prostředí 
beskydských vrchů, kdy následo-
vala první cesta na Svatý kopeček. 
Tam jsme využili možnosti občer-
stvení, degustace mnoha druhů 
vynikajících medovin a nákupu 
včelařských potřeb a literatury. Poté 
jsme se „rozprchli“ po okolí, jednot-

livě absolvovali cestu po dvanácti 
Kristových zastavení, výstup na 
původní kamennou rozhlednu s 
úchvatným výhledem i na velmi 

vzdálený horizont. Od 14,00 hodin 
jsme si poslechli poutavé vyprá-
vění čelního představitele Českého 
svazu včelařů o včelách a včela-



řích, mnohé se dozvěděli 
z včelařské praxe a vlastně i o sobě. 
Od 18,00 hodin následovalo společ-
né posezení všech zúčastněných 
s ochutnávkou místních specialit 
a všeho, „co dům a pálenice daly“. 
Ve vynikající náladě jsme se roze-
šli kolem 22 hodiny.
   Druhý den, po vydatné snídani, 
přibylo prodejních stánků, opět se 
uskutečnila spousta nákupů vče-
lařských potřeb, ochutnalo mnoho 
druhů medovin a už se těšíme na 
následující program. V 10,00 hodin 
započala mše svatá za zdar naší 
společné záliby, kam přijali pozvá-
ní Jiří Čunek – hejtman zlínského 
kraje, a předsedkyně Českého svazu 
včelařů Mgr. Jarmila Machová. 
Kostel na Svatém Kopečku téměř 
„praskal ve švech“, mnoho zájemců 
se ani nedostalo dovnitř, a tak se 
jich stovky tísnily před vchodem. 
V 11,00 hodin nám arcibiskup 
olomoucké diecéze monsigneur 
Graubner osobně posvětil nádherně 
vyhotovenou Zástavu loketských 
včelařů a popřál mnoho radosti 
a úspěchů při našem společném 
„včelím počínání“. Po skončení 
mše jsme se za zvuku živé hudby 
vydali na krátký průvod po okolí 
s následným hromadným fotogra-
fováním všech zúčastněných. Ve 
14,00 hodin jsme se přepravili do 
nedalekého Rožnova pod Radhoš-
těm, kde jsme navštívili rožnovský 
skansen. Zde jsme, krom jiného, 
shlédli expozici starodávných klátů 
a košnic, ve kterých naši předkové 
chovali včely. Odjezd byl napláno-

ván a uskutečněn v 16,00 hodin, 
domů jsme plni krásných zážitků 
dorazili v cca 22,30 hodin.
   Na závěr bych si dovolil krát-
ké zhodnocení celé akce: Velmi 
zdařilá, jen škoda, že jsme jakožto 
včelařský spolek Loket byli jediný-
mi zástupci karlovarského kraje. 
Na tomto místě bych chtěl také 

poděkovat vedení města Krásno za 
pravidelný finanční příspěvek na 
činnost spolku z rozpočtu města, 
a paní Husak z Hájů za poskytnuté 
fotografie.
     
  Za Spolek včelařů 

Loket z.s. Miroslav Kirejev

Druhý Krásenský gulášový festival
   Město Krásno uspořádalo 
17. 8. 2019 na hřišti Baníku Krásno 
2. Krásenský gulášový festival za 
podpory dispozičního fondu Pro-
gramu přeshraniční spolupráce Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 - 2020.
   O vaření guláše byl po loňském 
úspěchu veliký zájem. Pan starosta 
musel zájemce i odmítnout, když 
měl zaregistrováno 21 týmů z Krás-
na, Hájů, Dolní Hluboké, Nové Vsi, 
Horního Slavkova, našeho partner-
ského města Bischofsgrün, ale 

i z Lokte, Sokolova, Kynšperka, Mi-
líkova, Bukovan, Chodova i Prahy. 
Všichni se dostavili včas ke svému 
gulášovému kotlíku, zásobě dřeva, 
cibule, sádla a masa  a pustili se 
do vaření. Čas měli přibližně do 
16,30 hodin, kdy porota odebrala 
z každého kotlíku vzorek a pustila 
se do hodnocení. Hodnotili opět 
i návštěvníci, kteří si zakoupili 
ochutnávkovou misku, se kterou 
mohli ochutnat z každého kotlí-
ku. Zájem byl obrovský, ani jsme 
nemohli uspokojit všechny. Po-

dle hodnocení návštěvníků měl 
nejlepší guláš tým „Doktorůf team“ 
a odborné porotě chutnal nejví-
ce guláš týmu „Organizace Černá 
ruka Krásno“. Dále byl vyhodnocen 
nejhezčí kostým kuchtíků, kte-
rý bezkonkurenčně vyhrál tým 
„Krásenské jedničky“ se svými 
vařečkami.
   V 15,00 hodin začal hudební 
a doprovodný program, který zahá-
jila kapela Levoruký Eda a Kujme 
Pikle Band. Poté nám zatančil náš 
soubor Radost, který předvedl tři 



moderní tanečky. Hlavní hvězdou 
byl Josef Alois Náhlovský se svou 
skupinou Kozí bobky. Následovaly 
kapely Funky Monx, KVeen, Zajíc 
Company, Uriah Heep revival 
a nakonec milá kapela End Of Sc-
ream s místním bubeníkem Oldou 
Červenkou. Celým programem nás 
provázel Jiří Němec se starostou 
Josefem Havlem.
   Na 2. Krásenském gulášovém 
festivalu nechyběl ani bohatý do-
provodný program hlavně pro děti, 
jako malování na obličej, Radim 
Lůžek se svým žonglováním 
a ohnivou show, nafukovací atrak-
ce, horolezecká stěna, střelba 
z luku, aerotrim, elektrický býk, 
bublinková dílna nebo vodní kou-
le. Počasí bylo i letos ideální 
a všichni návštěvníci odcházeli 
určitě spokojení. Výsledky Gulášo-
vého festivalu
Hodnocení diváků:
1. Doktorůf tým Horní Slav-
kov/Krásno (obhájci prvenství 
z roku 2018)
2. Suchá liška Loket 
3. Mořští vlci a Permoni 
Krásno/Horní Slavkov 
4. KLI(Ž)KAŘI Chodov    
5. Schönfeld 1 Krásno 

Hodnocení odborné poroty:
1. Organizace „Černá ruka“ 
Krásno
2. Schönfeld 1 Krásno
3. Pupkins Horní Slavkov 
a Schönfeld 1 Krásno 
4. Husqvarna team Sokolov
5. Elbow Loket

     
                 Lenka Kvapilová a Josef Havel



Závody v Krásně
   V letošním roce pořádal oddíl 
triatlonu Krásno troje závody. Prv-
ním závodem byl duatlon, který 
se konal 13.4.2019, a o kterém jsme 
informovali v minulém čísle Krás-
noočka. 
   13. 7. jsme pořádali již pátý ročník 
Krásenského triatlonu, který je 
součásti Poháru Karlovarského 
kraje. Závodilo se ve všech katego-
riích od malých dětí přes dorost, 
mládež a dospělé až k nejzkušeněj-
ším. Dospělých bylo 21, z toho 
3 ženy, dětí bylo také 21. Nejmladší 
účastnicí byla Anička Masopusto-
vá. Je zajímavé, že ačkoliv je od jara 
neuvěřitelné horko, tak na všechny 
naše závody máme ošklivé počasí. 
Výsledky je možné prohlédnou 
např. na http://bikeri.cz/clanek/na-
-krasenskem-triatlonu-2019-byli-
-nejrychlejsi-pavel-vojta-a-barbora-
-hovorkova.
   Třetím v pořadí byl Krásenský 
přespolní běh 22.9. Toho se účast-
nilo 109 lidí, z toho 65 dětí. Bohužel 
se ve většině případech jednalo 
o děti přespolní. Je to škoda, protože 
u nás máme jistě spoustu šikov-
ných dětí. Zúčastněné děti dokázaly 
uspět v konkurenci přespolních at-
letů např. z oddílu Triatlet Karlovy 

Vary, o čemž svědčí 
1. místo Lukáše Urbánka v katego-
rii starší potěr, nebo 2. místo Vaška 
Zemana v kategorii mini žáci, nebo 
2. místo Kuby Masopusta 
v kategorii mladší žáci. I v dospě-
lých kategoriích byli Kráseňáci 
úspěšní. Iveta Papíková vyhrála 
v kategorii ženy – mladší masters, 
Michal Urbánek skončil na 
2. místě a Tomáš Masopust na 
3. v kategorii muži - – mladší 

masters.
   Kromě krásenských závodů se 
účastním řady jiných závodů 
v Karlovarském kraji (bohužel už 
jenom já). Loni jsem v soutěži Po-
hár Karlovarského kraje v triatlonu 
2018 získal celkové třetí místo. 
Uvítáme proto nové zájemce všech 
věkových kategorií a pohlaví, kteří 
by měli zájem být členy triatlono-
vého oddílu TJ Baník Krásno
     

Tomáš Masopust



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
pondělí:  16-18
čtvrtek:  16-18
knihovna.krasno@email.cz    
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Obecné informace
Česká spořitelna, Horní Slavkov
Adresa:  Dlouhá 634/12, 
Horní Slavkov

Telefon:  956 748 383
Otevírací doba: 
Pondělí 09:00 - 12:30   13:30 - 17:00
Úterý 09:00 - 12:30   13:30 - 16:00
Středa 09:00 - 12:30   13:30 - 17:00
Čtvrtek 09:00 - 12:30   13:30 - 16:00
Pátek 09:00 - 12:30   13:30 - 16:00
Sobota  Zavřeno
Neděle  Zavřeno

Lékárna Arnika 
Adresa:  Dlouhá 635, Horní Slavkov 

Tel.:   352 688 234
Provozní doba: 
Pondělí 08:00 - 12:30  13:30 - 17:00
Úterý 08:00 - 12:30  13:30 - 17:00
Středa 08:00 - 12:30  13:30 - 17:00
Čtvrtek 08:00 - 12:30  13:30 - 17:00
Pátek 08:00 - 12:30  13:30 - 15:00

Vyhodnocení Velikonoční soutěže
   V roce 2019 jako nejlepší veli-
konoční výzdobu z přihlášených 
účastníků vybrala komise paní 
Marii Krátkou, paní Soňu Hruško-
vou a paní Alexandru Masopusto-
vou, které od Města Krásna obdrže-

ly Diplom a dárkovou poukázku do 
prodejen OBI.
   Velikonoční soutěž město Krásno 
už vyhodnocuje několik let 
a máme nyní velmi málo přihlá-
šených. Krásnou výzdobu má vět-

šina z vás, tak neváhejte a přihlas-
te se příště na radnici v Krásně.
     
    Lenka Kvapilová, referentka MÚ

Vážení občané Krásna,
krátí se nám letní dny a začnou 
dlouhé podzimní večery.
Věříme, že nikdo z vás nepohrdne 
hezkou knížkou, která se nachází 
v naší Městské knihovně. Rádi vás 
v knihovně uvítáme. Určitě si vy 

Přijďte do knihovny
i vaše děti, oblíbenou četbu vybe-
rete. Budeme se ná vás těšit každé 
pondělí a čtvrtek od 16-18 hod.

Knihovnice Kunová Martina, 

Kuhnová Jana




