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Slovo starosty města Krásna

Probíhající stavební a investiční akce

   Vážení občané Krásna, Hájů 
a Dolní Hluboké, 
v úvodu bych vám chtěl popřát 
krásné prožití zbývajících letních 
týdnů. Hlavně všem dětem přeji 
prázdniny plné sluníčka, spousty 
zážitků a příjemných chvil proži-
tých třeba na táborech či dovolené 
s rodiči.
   Pro Krásno je toto léto naprosto 
výjimečné, je obdobím největších 
změn a investic od doby výstavby 
kanalizace a plynofikace před více 
než dvaceti lety. Tak jako probíhaly 
v loňském roce výkopové práce 
v Hájích a části Dolní Hluboké, tak 
letos dospěly k realizaci projekty 
týkající se velké části Krásna, které 
jsem dlouhodobě připravoval.
   Nejprve bych rád poděkoval 
všem našim občanům za velkou 
trpělivost, kterou prokazují bě-
hem průběhu realizace několika 
prováděných projektů současně. 
Jsem si plně vědom, že zhoršená 
možnost pohybu po velké části 
Krásna, jak pěšky, tak autem, či na 
kole, zvýšená hlučnost a prašnost, 

nejsou pro nikoho z nás příjemné. 
Proto se omlouvám za tyto značně 
ztížené podmínky. Snažíme se dělat 
maximum proto, aby omezení 
byla v rámci možností co nejsne-
sitelnější. Dohlédneme také na to, 
aby případné škody vzniklé na 
vašem majetku v průběhu realiza-
ce projektů byly řádně odstraněny 
a proto nás neváhejte v takových 
případech kontaktovat.
   Odměnou za vaši trpělivost 
a porozumění budou nejviditelnější 
změny v novodobé historii Krásna, 
změny nejen na vzhledu obce, ale 
i v poskytovaných službách.
   Dojde k postupné výměně a do-
plnění osvětlení na přibližně třech 
pětinách Krásna a v Hájích. Ve stej-
né oblasti zmizí prakticky všechny 
sloupy elektrického vedení, dráty 
a nevzhledné konzoly z Vašich 
domů sloužící společnosti ČEZ. 
Budeme mít připravené rozvody na 
postupné zavedení vysokorychlost-
ního internetu pomocí optických 
vláken v následujícím období.
   Zmizí potíže obyvatel ulic 

Kladenská a Cínová s kvalitou 
dodávek pitné vody ovlivněné 
opakujícími se poruchami. Budeme 
se moci projít po novém chodníku 
podél ulic Hlavní a Radniční. 
Po témže chodníku budou nejen 
děti, ale i například senioři chodit 
do nové pobočky Základní umě-
lecké školy v Krásně a nebudou 
muset dojíždět do Horního Slavko-
va. Pro provoz ZUŠ pod patronací 
Slavkovské umělecké školy se již 
nyní rekonstruuje přízemí staré 
mateřské školy. Bude opravena také 
rozpadající se „Hasičská zbrojnice“ 
a zpřístupněn veřejnosti park za 
kostelem Svaté Kateřiny po probí-
hající obnově.
   A tyto projekty bohužel nejdou 
udělat bez vlivu na své okolí, 
a proto ještě jednou „DĚKUJI“ za 
vaši trpělivost ve dnech, kdy se ně-
které ulice Krásna překonávají hůř 
než překážky ve „Velké Pardubické“.
Ten výsledek bude stát za to…. 
     
         Josef Havel, starosta

- Přeložka elektrického vedení do 
země v ulicích Kladenská, Hlavní, 
Mírová a v části ulice Cínové. Celá 
akce je plně hrazena společností 
ČEZ.
- Rekonstrukce veřejného osvět-
lení. V souvislosti s překladem 
stávajícího elektrického vedení do 
země se nám podařilo za výhod-
ných podmínek vyjednat s doda-
vatelskou firmou přípravu rozvodů 
nového veřejného osvětlení. Po 
dokončení rozvodů provedeme osa-
zení sloupů a nových úsporných 
LED svítidel.
- Příprava rozvodů sítě pro vybu-
dování vysokorychlostního in-
ternetu, který bude po dokončení 
stavby postupně zapojován. Propoje-
ní bude probíhat na podzim letoš-
ního a na jaře příštího roku. Celou 
síť budeme v následujícím období 
rozvíjet i do těch částí Krásna, ve 
kterých současná rekonstrukce se 

společností ČEZ neprobíhá.
Přípravou a realizací projektů 
tykajících se osvětlení a internetu 
v návaznosti na projekt společnosti 
ČEZ ušetříme prostředky z rozpočtu 
města v řádech miliónů korun.
- Rekonstrukce Hasičské zbrojnice. 
Na tuto rekonstrukci se vedení rad-
nice podařilo získat dotaci ve výši 
615 815,50 Kč z Ministerstva pro 
životní prostředí (50% investice).
- Obnova parku za kostelem 
„Svaté Kateřiny“ probíhá i díky 
spolupráci dobrovolníků z řad Krá-
senských občanů, jenž se účastní 
veřejných brigád. Na tuto akci byla 
získána dotace 300 000,-Kč z Na-
dace Via ve spolupráci se „Spolkem 
mladí občané“
- Výstavba pobočky základní 
umělecké školy. Po dohodě s ve-
dením ZUŠ Horní Slavkov, měs-
tem Horní Slavkov a souhlasem 
„Školského úřadu„ jsme připravili 

projekt na rekonstrukci přízemí 
bývalé školky. Rekonstrukce probí-
há podle předpokladů a doufáme, 
že v půlce září nového školního 
roku začne výuka v nově rekon-
struovaných prostorech. Na tuto 
rekonstrukci jsem podal úspěšnou 
žádost 
o dotaci a Karlovarský kraj přispěl 
v rámci dotačního PROGRAMU 
OBNOVY VENKOVA na realizaci 
částkou 202 000,-Kč.
- Rekonstrukce vodovodu v ulici 
Kladenská. Tato rekonstrukce 
byla naprosto nezbytná z důvodu 
katastrofálního stavu starého liti-
nového vodovodu. Na opravy často 
se opakujících poruch této části 
vodovodu Krásno vynakládalo 
stovky tisíc korun ročně. Byl jsem 
si vědom velké finanční náročnosti 
této akce, a tak jsem vypracoval 
žádost o dotaci z programu 
PODPORA REALIZACE DROB-



Městský úřad informuje

Třídění odpadů v Krásně
   V Krásně třídíme odpad na papír, 
plast, nápojové kartony a sklo a za 
rok 2017 občané Krásna vytřídili 
a předali k dalšímu využití pro-
střednictvím firmy EKO-KOM 
37,827 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 požá-
dat všechny občany, aby neukláda-
li odpad mimo kontejnery. Vzniká 
nevzhledný nepořádek, který 
v naší obci přece mít nechceme. 
Pokud jsou kontejnery plné, po-
čkejte na vývoz firmy Resur, nebo 
převezte tříděný odpad do jiných 
kontejnerů v obci (např. na parko-
viště pod Pilou).  

Děkujeme.
                     Lenka Kvapilová, referent MÚ

NÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH 
EKOLOGICKÝCH AKCÍ Karlovarské-
ho kraje. Tato žádost byla nejúspěš-
nější z celého kraje. Město Krásno 
získalo na tuto akci dotaci ve výši 
2 566 865,- Kč.
- Rekonstrukce chodníku. Přípra-
va rekonstrukce chodníku je akcí, 
která byla nejnáročnější na naší 
trpělivost. Radost ze získané vysoké 
dotace nám značně zhořkla díky 
průtahům ze strany státních úřa-
dů. Projekt jsem začal připravovat 
hned po svém nástupu do funkce 
starosty města v březnu 2016. Po 

dokončení projektu jsem připravil 
žádost o dotaci a podal ji ve spolu-
práci se společností Tendra. Podaná 
žádost byla vyhodnocena jako dru-
há nejlepší v Karlovarském kraji 
a prošli jsme dvěmi prvními stup-
ni hodnocení MAS a IROP. Začát-
kem září 2017 mělo být dokončeno 
hodnocení oprávněnosti jednotli-
vých položek na Ministerstvu pro 
místní rozvoj a připravoval jsem 
zahájení rekonstrukce na konec 
září roku 2017. Hodnocení z Mi-
nisterstva pro místní rozvoj jsme 
obdrželi se skoro půlročním zpož-

děním 21. 2. 2018! Maximálně do 
60ti dnů jsme měli obdržet takzva-
ný „Právní akt“ – písemné potvr-
zení vyčíslené dotace. Právní akt 
jsme obdrželi 27. 6. 2018! Konec 
dobrý, všechno dobré. Právní akt 
nakonec dorazil a potvrzuje získání 
dotace ve výši 4 987 500,- Kč  
z celkových vysoutěžených ná-
kladů 6 413 518,- Kč. Teď už jen 
musíme zvládnout realizaci, tak 
nám držte palce …
   Připravujeme další projekty, o 
kterých vás budu informovat v 
září.
                  Josef Havel, starosta

Kompostéry
Již jsme vás informovali o tom, že 
jsme podali společnou žádost 
o dotaci na dodávku kompostérů 
pro všechny majitele zahrad ve 
společném projektu s Horním Slav-
kovem. Žádost o dotaci ve výši 85 
% byla úspěšná a 15 % bude uhra-
zeno z rozpočtu Svazku obcí „Hor-
noslavkovsko“, takže naší pokladnu 
nákup kompostérů nijak nezatíží. 
Ve výběrovém řízení byl vybrán 
dodavatel, kompostéry objednány 
a čekáme na jejich dodání. Termín 

dodání je nejpozději do konce srp-
na. Po dodání kompostérů zájemce 
oslovíme a kompostéry budou 
předány do bezúplatné zápůjčky po 
celou dobu jejich životnosti včetně 
návodu na jejich využívání. Zájem 
o zapůjčení kompostéru potvrď-
te vyplněním dotazníku uvnitř 
„Krásnoočka“ a odevzdejte ho na po-
datelně městského úřadu. Dotazník 
bude možno vyplnit 
i v elektronické podobě na strán-
kách města a zaslat emailem.

SMS rozhlas
Leze vám na nervy časté hlášení 
místního rozhlasu? Přesto chcete 
být informováni o dění ve městě? 
Máme řešení. Pokud by většina 
z vás projevila zájem o zasílání 
informací o dění v Krásně a pozvá-
nek na pořádané akce prostřednic-
tvím sms zpráv na jedno zvolené 
číslo v domácnosti, vyplňte prosím 
dotazník uvnitř „Krásnoočka“ (spo-
lečný s kompostéry) a odevzdejte 
ho dle instrukcí. 
     
         Josef Havel, starosta



Znovuobjevení částí pomníku 
sv. Floriana
   Vlivem článku v předchozím 
Krásnoočku, ve kterém šlo o zno-
vuobnovení pomníku sv. Floriana 
„patrona hasičů“ na náměstí 
v Krásně, došlo k zázračnému ob-
jevu původních částí pomníku již 
zmíněného patrona sv. Floriana.
   Díky této výzvě, kterou si přečetl 
krásenský občan Roman Soukup 
a díky jeho zájmu o historii nejen 
města Krásna, se mohla stát tato 
skutečnost, že ne vždy je vše ztra-
ceno. Na počátku byl však jeho otec 
František Soukup, kterému bylo 
a je líto všech krásných věcí, které 
lidé s láskou a umem vytvořili 
a druzí o ně nestojí. Ten při novém 
vyzdívání „Dlouhé stoky“ v dolní 
části náměstí Krásna v r. 2004 
zjistil, že ve starém vyzdění, které 
bylo opravováno někdy v druhé 
polovině 20. století, byly použity 
některé části z pomníku. Vyndal je 
proto z odváženého materiálu, který 
byl určen na skládku a uložil je, 
aniž by tušil že je to část pomníku 
sv. Floriana, za svojí zahradou.
Po několika letech si jeho syn pře-
četl článek v Krásnoočku a napad-
lo jej porovnat nápis z uveřejněné 
fotografie, s nápisem na kameni, 
který zachránil jeho otec. A jeho 
tušení se stalo obrovským překva-
pením pro nás všechny, kteří se 
zajímáme o obnovení sochy. Díky 
těmto dvěma lidem, kteří mají 
zájem o historii a město samotné 
ve kterém žijí, se mohou dvě části 
z původního pomníku použít na 
pomník nový!
   Již se našli i zájemci, kteří by 
v této věci chtěli pomoci. Díky 
všem, kteří mají zájem o společnou 
věc.

     
     
 Josef Kunc

Dvě zachráněné části pomníku Františkem Soukupem, podstavec a sloupek s nápisem.



Pálení čarodějnic
   30. 4. 2018 proběhlo oblíbené 
„Pálení čarodějnic“, které začalo na 
hřišti Baníku Krásno, kde jsme pro 
děti připravili čarodějnické hry 
a soutěže. Spousta dětí přišla v ča-
rodějnickém kostýmu, takže došlo 
i na vyhodnocení nejkrásnější 

čarodějnice či čaroděje. Čaroděj-
nická porota zvolila nejkrásnější 
čarodějnicí Natálku Papíkovou, 
na druhém místě byla Štěpánka 
Scháňková a třetí čaroděj Jeník 
Syrovátka. V kategorii starších 
dětí byla nejkrásnější čarodějnice 

Lucinka Rjabuchin, druhá Natál-
ka Kohlschreiber a třetí čaroděj 
Kája Molnár. Ale i všechny ostatní 
dětské i dospělé čarodějnice byly 
krásně ošklivé.  
   Děti z „Baníčku“ vyrobily krás-
nou čarodějnici, která byla upálena 



na velkém ohništi, které připravili 
naši hasiči u dětského hřiště, kam 
se všichni přesunuli. Hasiči za 

pomoci dětí ozdobili májku a poté 
s velkou podporou všech přihlížejí-
cích ji postavili. 

   Na závěr si všichni opekli zaslou-
žený buřtík. 
 Lenka Kvapilová, referent MÚ



Město Krásno Váz zve na
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PROGRAM

Mimo jiné zahrají:
- Netřísk (folk)
- Dětská revivalová kapela „Potěr“ 
 (AC/DC, Guns N´ Roses a další)
- Marty´s Henpecked Club (swing)
- Vladimír Mišík + ETC
- Smokie revival 
 (+ hosté Suzi Quatro a Queen)
-       Beat Club 68

Doprovodný program:
- Žonglér Radim Lůžek
- Kouzelník
- Dětské skákací atrakce
- Nafukovací šipky
- Aquazorbing 
- Broušení skla – dětská dílna
- Malování na obličej 
- Ohnivá show a další 

18. 8. 2018 od 15.00 hod.

V průběhu programu "Ochutnávka 
soutěžních gulášů" a vyhlášení vítězů soutěže o "Nejlepší guláš". 

hřiště TJ Baník Krásno
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Staročeské máje 19. 5. 2018
   38. Staročeské máje v Krásně 
byly letos připraveny a spolu-
financovány Evropskou unií                  
v rámci Dispozičního fondu Cíl 
EÚS Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 – 2020 z progra-
mu přeshraniční spolupráce Eure-
gia Egrensis s názvem „Setkávání 
v roce 2018“.. Začaly už ráno v 9 ho-
din obcházením krojované chasy 
celým městem a pozváním všech 
občanů na odpolední program. 
Z rozhlasu zněla muzika a celé 
město ožilo naší tradicí. Program 
začínal ve 13 hodin, kdy kecal máje 
zahájil. Krojovaný průvod se vydal 
k radnici, kde starosta města 
Krásna Josef Havel Staročeské máje 
povolil. Pokračovalo se ke králi 
májů Michaelu Angerovi a dále 
pak ke královně Anně Schröc-
kové. Oběma to moc slušelo. Celé 
odpoledne bylo vyplněno zábavou,                         
o kterou se postaraly naše taneční 
soubory Máj, Máječek a miniMá-
ječek, Radost, děti z naší mateřské 
školky a také naši přátelé z Nového 
Kostela. Ti všichni, včetně Hornické 
kapely Barbora, vytvořily krásnou 
atmosféru celého odpoledne. Akce 
se zúčastnili i přátelé z našeho 
partnerského města Bischofsgrün. 
Pro všechny byly připraveny atrak-
ce pro děti a jarmark. 
   Večer pokračovaly slavnosti 
v kulturním domě Májovou ve-
selicí, kde se všichni bavili, až do 
pozdních nočních hodin.
     
    

Lenka Kvapilová, referent MÚ
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Jak by měl vypadat a fungovat 
   Začátkem června proběhlo na 
velkém sále kulturního domu se-
tkání, na kterém jsme řešili, co by 
se mělo změnit a případně udělat 
nového v rámci Sportovního areálu 
Krásno. Sportoviště má být v brzké 
době převedeno z majetku TJ Baník 
Krásno do majetku města, aby bylo 
možné do sportoviště lépe inves-
tovat ze strany města. Podmínkou 
převodu je vznik plánu rozvoje 
areálu.. 
   Aby mohl být připraven kvalit-
ní plán rozvoje, tak jsme museli 
nejdříve zjistit, jak byste si přáli se 
sportovištěm naložit vy, občané na-
šeho města. Proto proběhlo uvedené 
veřejné setkání – všem zúčastně-
ným ještě jednou děkujeme. Práce 
probíhala ve skupinách. Nejdříve 
jsme pomocí swot analýzy určili 
silné a slabé stránky sportoviště 
a dále pak příležitosti a hrozby, 

které se s areálem pojí. Poté jsme 
si řekli, o jaké funkce by měl být 
prostor doplněn a jaké by tam už 
dále být neměly. Nakonec každá 
skupina připravila grafický ná-
vrh toho, jak by mohl být prostor 
v budoucnu členěn. Zajímavým 
návrhem, na kterém se všechny 
skupiny shodly, bylo to, že by par-
koviště nemělo být součástí nyněj-
šího prostoru sportoviště, ale mělo 
by vzniknout za plotem směrem 
na Moskvu tak, aby se nemusel 
zmenšovat prostor areálu a dal se 
plně využít pro jiné funkce. 
V další fázi podněty zpracujeme 
a začneme připravovat plán rozvoje 
tak, aby jej mohlo zastupitelstvo co 
nejdříve schválit, a areál tak mohl 
přejít do majetku města. Nicméně 
pokud Vás při čtení toho článku 
napadlo cokoliv, co si myslíte, že by 
mělo v souvislosti s rozvojem areá-

lu zaznít, tak mi, prosím, neváhejte 
napsat (krizva.cz@gmail.com) nebo 
zavolat (606523926). Pokusíme se 
případné další podněty do plánu 
zakomponovat.

   Děkuji Janu Masopustovi star-
šímu za spolupráci a pomoc             
v přípravě plánu rozvoje a organi-
zaci veřejného setkání.
        
                                  Václav Kříž

ZUŠ Horní Slavkov otevírá pobočku 
v Krásně 
   Základní umělecká škola ve 
školním roce 2018/2019 otevírá po-
bočku ZUŠ v Krásně. V budově bý-
valé MŠ v průběhu letních prázd-
nin probíhá rozsáhlá rekonstrukce 
přízemí objektu, kde od září 2018 
najde zázemí výtvarný a hudební 
obor ZUŠ. Přihlášky ke studiu do 
těchto oborů můžete podávat na 
www.izus.cz, jako místo vzdělávání 
zvolte prosím adresu Radniční 262, 
Krásno. 

   Základní umělecká škola Horní 
Slavkov zde mimo výuky otevírá 
také 1. ročník Akademie umění 
a kultury pro seniory města Krás-
no. Jedná se o cyklus seminářů, be-
sed, výtvarných či tanečních dílen 
a kurzů. Přihlášky lze podávat na 
emailu jzapfova@zushslavkov.cz 
nebo telefonicky do kanceláře ZUŠ 
tel. 607 691 405. 1. ročník Akade-
mie v Krásně bude zahájen v říjnu 
2018 a ukončen v březnu 2019. 

   Dovolte mi, abych poděkoval za 
velkou vstřícnost starostovi města 
Krásno panu Josefu Havlovi, díky 
kterému rekonstrukce pobočky 
ZUŠ byla zahájena. Věřím, že vše 
bude dokončeno v termínu a v září 
2018 zde přivítáme první žáky ZUŠ.  
     
     

Jan Zapf, ředitel ZUŠ

Fotbalová exhibice v Krásně poba-
vila hráče i fanoušky
   Krásno – Hokejisté karlovarské 
HC Energie odehrají během letošní-
ho června dvě exhibiční fotbalová 
utkání. Jedno už mají zdárně za 
sebou. V Krásně vyhrál zeleno-čer-
ný tým 5:2. Fotbalisté reprezentující 
malou, ale hezkou obec Krásno 
v sokolovském okresním přeboru 
uvítali velice vzácnou návštěvu. 

Přátelský zápas do městečka s vý-
znamnou hornickou tradicí přijeli 
sehrát staronoví účastníci hokejové 
extraligy z Karlových Varů.
Již cestou na krásenský fotbalový 
svatostánek se z místních ampli-
ónů rozléhala pozvánka na tuto 
událost, která byla slyšet i v nej-
bližším okolí. Velice slušná návště-

va přivítala na zeleném pažitu jak 
domácí hráče, tak i hosty, pro které 
byl vzájemný duel vítaným zpest-
řením náročné letní přípravy.
To domácí borci využili jedinečnou 
příležitost postavit se proti extrali-
govému týmu a na zápas se dosta-
vilo tolik hráčů, že se ani nevešli 
na lavičku.



Mateřská školka Pampeliška
   Už jsou tu prázdniny a s nimi 
i naše pravidelné „počteníčko“ 
o nejmladších občáncích našeho 
krásného Krásna. Od posledního 
čísla vašeho oblíbeného občasníku 
jsme se pěkně vyřádili… 
   Hned zkraje března se naše starší 
děti vydaly na exkurzi do loketské 
knihovny, kde pro ně byl připraven 
bohatý program, zapeklité úkoly 
a jako vždy usměvavá a nápaditá 
paní knihovnice. Dětem se v hez-

kém prostředí loketské knihovny 
moc líbilo.
   Aby předškoláci věděli „do čeho 
v září jdou“, jely 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. 
   V březnu 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. 
   Ve spolupráci s paní Alexandrou 
Masopustovou se naše školička 
zúčastnila již tradiční krásenské 
akce s názvem „Vítání jara“, kde děti 
vystoupily s několika básnička-

Ale k samotnému zápasu, po 
čestném výkopu místní fotbalové 
funkcionářky paní Lenky Kvapi-
lové vstoupila do utkání sebevědo-
měji Energie, když se hned v úvodu 
trefil povedenou střelou Ondřej 
Beránek. Ze strany domácích vyni-
kal v úvodní fázi zápasu zejména 
hráč s číslem 15 Tomáš Pinc, který 
několikrát nekompromisně odsta-
vil od míče takové borce, jako jsou 
Podlipnik a Kohout. Jmenovaný 
borec pak následně po zápase při 
svém zřejmě prvním rozhovoru 
pro tisk uvedl, že tvrdá hra mu je 
vlastní, a to i v soutěžních zápa-
sech, což dokázal i v nedělním 
mistrovském souboji se Svatavou. 
Nutno dodat, že fyzické parametry 
Tomáše Pince již na první pohled 
budily respekt, a to zřejmě i u bor-
ců ošlehaných vypjatými hokejo-
vými zápasy. Také díky výborným 
zákrokům domácího gólmana 
Kamila Vildumetze se šlo do kabin 
pouze s jednobrankovým rozdílem 
ve prospěch zeleno-černých. Na 
úvod druhého dějství již hokejová 
Energie nenechala nikoho na po-
chybách, že si i z fotbalového hřiště 
chce odvézt vítězství. Po druhé 
brance Beránka nádherně, ve stylu 
Karla Poborského, přeloboval svého 
kolegu v kopačkách strážce karlo-
varské hokejové svatyně Tomáš Zá-
vorka, tentokrát však hrající v poli. 
Když Honza Bečka navýšil skóre na 
čtyřbrankový rozdíl, prokázali 
i borci Baníku Krásno, že se jen tak 
nevzdávají, a po střelách Kristiána 
Václavíka a Martina Bulíčka stáhli 
čtyřbrankový náskok Energie.

Závěrečnou tečku zajímavé kon-
frontace napsal opět Ondřej Be-
ránek, který bombou pod břevno 
završil svůj hattrick. „Jednalo se 
o velice příjemné odpoledne, rádi 
jsme sem přijeli a bylo fajn, že jsme 
si tady s klukama mohli ťuknout 
fotbálek. Bylo to pří jemné zpestře-
ní těžké letní přípravy, a to i přes 
teplé počasí“, zhodnotil celou akci 
střelec utkání.

Statistiky utkání: 
TJ Baník Krásno  - HC Energie 
Karlovy Vary 2:5 (0:1). Branky: 80. 
Kristián Václavík, 85. Martin Bu-
líček – 8., 46. a 87. Ondřej Beránek, 
47. Tomáš Závorka, 73. Jan Bečka. 
Rozhodčí Karel Henych, Lenka 
Kvapilová, Karel Knaf. Bez karet. 
Diváci: cca 300.
Pohled experta Jiřího Vimra
K velmi dobře zorganizované 
a povedené akci kromě fotbalistů, 

vydařeného počasí a funkcionářů 
Baníku Krásno rovněž přispěli 
sponzoři, díky kterým si početná 
skupina fanoušků odnesla mnoho 
zajímavých cen včetně první ceny, 
kterou byl sud piva. Závěrem chci 
říci, v Krásně bylo krásně a těším 
se na 21. srpna do Chebu, kde si to 
Energie rozdá s tamní Hvězdou.
     

Jiří Vimr, 

vyšlo v Sokolovském deníku 

dne 11. 6. 2018



mi a písničkami, pomocí kterých 
se snažily vyhnat zimu ze vsi. 
Symbolicky vhodily vlastnoručně 
vyrobené Morany do Dlouhé stoky 
a do vesničky přinesly líto, jakožto 
symbol jara. Tato akce byla velmi 
povedená a myslím, že do příštích 
let by si zasloužila hojnější účast.
   Samozřejmě nás také navštívil 
pan Pohoda se svým Divadlem 
z Bedny s pohádkou „Ježibaba 
z našeho hradu“ plnou písniček 
a hrátek.
   V dubnu už jsme se začali pilně 
připravovat na každoroční vystou-
pení na tradičních Staročeských 
Májích. Vyráběly jsme klobouky 
pro kluky, navazovaly třásně, vyrá-
běly pampelišky jako ozdoby hol-
čičkám do vlasů, šily jim sukýnky. 
Mezitím děti poctivě nacvičovaly 
tanečky na písničky o sedmikrásce 
a pampeliškách. Myslím, že si děti 
za svou píli a snahu potlesk od 
publika a laskominky od města 
Krásno opravdu zasloužily.
   V průběhu celého jara jezdila 
většina našich dětí na předplavec-
ký výcvik v krytém bazénu 
v Sokolově. Celých 10 lekcí se o děti 
staraly dvě profesionální lektorky 
plavání, které učily menší děti 
kontaktu s vodou, hrály společně 
hry ve vodě a s většími dětmi pilo-
valy hravou formou různé plavecké 
styly. Na závěr se vždycky mohly 
děti projet na tobogánu. Protože je 
tato výuka společně s dopravou do 
Sokolova velmi finančně náročná, 
požádali jsme firmu KMK Granit 
a.s. o finanční příspěvek, kterým 
bychom dohradili plaveckou vý-
uku dětí. Společnost KMK Granit 
a.s. nám velmi mile vyhověla             
a poskytla dětem krásných 20.000,- 
Kč, čímž každému zúčastněnému 
dítěti uhradila 1250,- Kč. Za tuto 
pomoc společnosti KMK Granit a.s. 
VELICE DĚKUJEME!!!
   Ve spolupráci s Mateřskou školou 
barevných kuliček Horní Slavkov, 
jsme se vydali na akci sokolovské 
nemocnice s názvem „Nebojme 
se nemocnice“. Děti se tak hravou 
formou seznamovaly s prostředím 
dětského oddělení, mohly vidět 
průběh vyšetření v nemocnici, 
seznámit se s různými pomůckami 
potřebnými k vyšetření, poslechly 

si tlukot svého srdce, nechaly si 
změřit tlak. Dále shlédly legrační 
představení nemocničních klaunů, 
kteří chodí do nemocnic dětem 
zpestřovat pobyt v nemocnici. Na-
konec děti předaly dětem ležícím 
na dětském oddělení pár vyrobe-
ných dárečků pro zlepšení nálady 
a od té doby už s jistě nemocnice 
nebojí. 
   A nakonec školního roku děti 
čekaly tři velmi milé dny. Tím 
prvním byl Den dětí, kdy děti sou-
těžily na školní zahradě v různých 
disciplínách, které si pro ně připra-
vily paní učitelky. Na závěr děti za 
šikovnost dostaly dárečky ke dni 
dětí a jak jinak oslavit dětský den 
než zmrzlinou? Bez té by to nešlo. 
   Celý červen jsme se připravova-
ly na Pasování na školáky, které 
jsme tentokrát spojily s jarmarkem, 
kde si návštěvníci mohly zakou-
pit výrobky dětí. Výtěžek z tohoto 
jarmarku bude použit na nákup 
hraček pro děti. Ale nebyly bychom 
to my, šikovné děti z krásenské 
školičky, kdybychom si pro rodi-
če nepřipravily milé překvapení. 
Rodičům jsme zahráli krásnou 
veršovanou pohádku „O Zlatovlásce“. 
Doufáme, že se rodičům toto před-
stavení líbilo. Po pohádce přišla 
trochu smutná chvilka, kdy jsme 
se symbolicky loučili s našimi 
nejstaršími kamarády, kteří 
3. září poprvé usednou do školních 
lavic. Tentokrát jsme „vyprovodili“ 
do školy Evičku Aubrechtovou, 
Vojtíška Baše, Jaromírka Kleina, 

Jenninku Podhradskou a Ellinku 
Švábovou. 
   Hned pár dní na to jsme vyrazi-
li na výlet do Bečova nad Teplou 
na prohlídku zámku nazvanou 
„Procházka minulostí“, kde na nás 
dýchla historie, prohlédly jsme 
si zámecké komnaty i kostýmy, 
hledali jsme rozdíly mezi hradem 
a zámkem a čekala nás spousta 
zapeklitých otázek. 
   To už je z našeho toulání jarem 
vše, přejeme vám všem krásné 
prázdniny a dospělákům příjem-
nou a klidnou dovolenou. Těšíme 
se zase po prázdninách.

RÁDI BYCHOM MOC PODĚKOVALI 
ZA SPONZORSKÉ DARY:
KMK GRANIT a.s., ZA FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVEK NA PLAVECKÝ VÝ-
CVIK VE VÝŠI 20.000,-KČ
PANU MICHALU HLOUCHOVI ZE 
SPOLEČNOSTI ADEKOR s.r.o., ZA 
NÁDHERNÝ PORCELÁN NA SVA-
ČINKY A OBĚDY PRO DĚTI
PANU MUDR. JIŘÍMU ŠVEJDOVI 
ZA FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 1050,-
KČ NA DOPRAVU DO SOKOLOVSKÉ 
NEMOCNICE
PANU JIŘÍMU CEJPKOVI ZA BEZ-
PLATNOU MONTÁŽ SÍTÍ DO OKEN
PANU JIŘÍMU KOSMÁKOVI ZA 
BUŘTY PRO DĚTI
MANŽELŮM ČERVENKOVÝM ZA 
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ, NÁSLED-
NOU ÚPRAVU FOTOGRAFIÍ 
A OPRAVU PLOTU
PANU KARLOVI JIRKŮ ZA TO, ŽE 
PO CELOU DOBU, CO NÁS VOZIL NA 



Obnova parku druhá veřejná 
brigáda 
   Dne 30. 6. 2018 proběhla v parku 
za kostelem druhá veřejná brigáda. 
Sešlo se skoro 40 lidí všech věko-
vých kategorií. A co se v parku 
všechno dělo? Rozdělili jsme se 
na tři skupinky. První se podařilo 
vykouzlit krásnou přirodní skalku 
jejíž budování bylo fyzicky nároč-
né, ale výsledek stojí za to! Katro-
vání hlíny, pokládání textilní folie, 
umístění kamenů a to vše pod 
dozorem pana Mariana Drtiny, kte-
rému tímto děkujeme a další díky 
patří také Sašce a Tomášovi Maso-
pustovým, kteří veškerou práci na 
skalce koordinovali. Druhá skupin-
ka se věnovala terénním úpravám. 
Úklid vykopaných pařezů a větví 
do připraveného kontejneru, úklid 
kamenů, rozhrabání navezené hlí-
ny. Třetí skupina prováděla prořez 
náletů dřevin za kamennou zdí. 
Pohled ven se tak krásně otevřel. 
Pro lidi bylo připravené občerstvení 
(káva, čaj, voda, točené pivo, domácí 
buchty a koláče, a k obědu se opé-
kaly buřty). Celá brigáda probíhala 
v bezvadné atmosféře. Navštívili 
nás a přiložili ruce k dílu také 
zástupci z nadace Via, díky kterým 
máme krásné fotografie od profe-

PLAVECKÝ VÝCVIK, MYSLEL NA 
NAŠE MLSNÉ JAZÝČKY
PANÍ LUCII URBÁNKOVÉ ZA HRY, 
KNIHY, PRACOVNÍ LISTY A ZPĚV-
NÍČKY PRO DĚTI A ZA OBROV-
SKOU POMOC PŘI PLAVECKÉM 
VÝCVIKU
PANÍ LENCE KLEINOVÉ ZA STRO-
JE NA MODELÍNU 
PANÍ MATOUŠKOVÉ ST. ZA PO-
MLÁZKY
MANŽELŮM DLOUHÝM ZA HRY 
PRO DĚTI
PANÍ VERONICE ŠVÁBOVÉ, MAR-
TINĚ KAFKOVÉ, LEONĚ MATOUŠ-
KOVÉ, LUCII URBÁNKOVÉ, VĚŘE 
MŇATINOHOVÉ, LENCE KLEINO-
VÉ, PETŘE RJABUCHIN A PANU 
JOSEFU HAVLOVI ZA SPOLUPRÁCI 
NA JARMARKU
  Veronika Budajová



sionálky Anny Šolcové. Všechny 
fotografie si můžete prohlédnout na 
facebookové stránce Projekt-obnova 
parku a zvonice ve městě Krásno. 
Myslím si, že to bylo hezky a smy-
sluplně strávené odpoledne.
   Všem, kteří se účastnili, moc 

děkujeme. Každý odvedl velký kus 
práce, který jde vidět!
   O další společné brigádě vás bu-
deme předem informovat pomocí 
plakátů, veřejného rozhlasu 
a nezapomeňte se k nám přidat 
i na facebookové stránce Projekt-

-obnova parku a zvonice ve městě 
Krásno, kam píšeme všechny aktu-
ální informace.
Těšíme se na další setkání !
            

                Za tým Soňa Buchtelová 

Folklórní tancování v Krásně má 
nové posily 
   Sice se mi nepodařilo najít 
nikoho, kdo by s vedením taneč-
ního souboru pomohl, ale nakonec 
jsem v zimě i přes svoji velkou 
vytíženost otevřela nový kroužek 
pro začátečníky. Rozjezdy však 
byly velmi pomalé a vypadalo to, 
že se kroužek vůbec pro nezájem 
neotevře, ale nakonec děti přeci jen 

přišly. V novém kroužku se sešly 
děti od 4 do 9 let obojího pohla-
ví a do Staročeských májů nám 
zbývaly dva měsíce. A tak jsme se 
do s dětmi pořádně pustily a naše 
snahy přinesly kýžené ovoce. O tom 
se přesvědčili všichni, kdo se přišli 
podívat na 38. Krásenské Staročes-
ké máje, které se konaly 19. 5. 2018. 

Dětem se to opravdu moc povedlo 
a zaslouží velkou pochvalu. Snad to 
se mnou vydrží i v dalších letech.
   Trable jsme měli zpočátku 
s pojmenováním souboru, kterému 
jsme začali říkat Máječek junior, 
nebo MiniMáječek. Vše se ale vyře-
šilo právě na Staročeských májích. 
Tam byly starší děti z Máječku 



pasovány a postoupily do souboru 
Máj a malým dětem tedy zůstal 
název „Máječek“. Starší děti pasová-
ní vůbec netušily. a tak jsme z toho 
byli všichni trochu dojatí. 
   Chtěla bych zde všem dětem 
z bývalého Máječku (dnes tedy 
Máje) velmi poděkovat, že to se 
mnou tak dlouho vydržely, a že 
vždy velmi dobře soubor, potažmo 
město Krásno, reprezentovaly. Za 
ty roky jsme spolu absolvovali 
bezpočet vystoupení (v průměru 

12 za rok) a většina dětí v soubo-
ru působí od roku 2014 a někteří 
už od roku 2012. Snad jim to ještě 
nějakou dobu vydrží.
   Poděkování patří i rodičům, kteří 
své děti motivují k působení v sou-
boru, a kteří pomáhají s dopravou 
a organizováním vystoupení.
   Ti, kdo nebyli na Staročeských 
májích, nemusí zoufat. Naše nové 
tanečníky, dnes již členy souboru 
Máječek, budete moci vidět za pár 
dní na Krásenských letních slav-

nostech a nyní nás čeká premiéra 
v Německu v partnerském městě 
Bischofsgrün. A kdyby snad měl 
někdo ještě zájem v souboru tančit, 
ať se na mě obrátí a od září může 
začít nacvičovat. Věk není vůbec 
rozhodující. Můžete posílit i starší 
děti v souboru Máj.
     
  Saša Masopustová, 

vedoucí souboru

Další úspěchy Kateřiny Štecové 
Ve dnech 14. 6. - 17. 6. 2018 se kona-
lo ve skotském městě Dundee Mis-
trovství světa WUKF (World union 
of karate do federation). Tohoto MS 
se zúčastnilo 2 300 závodníků ze 
43 států, všech věkových kategorií. 
Kačka zabojovala a celkem získala 
dvě medaile - zlato a bronz. Stala se 
mistryní světa v kategorii „kumite 
dívky U12“ a bronz získala v kate-
gorii „kata U12“.
     
                   Hana a Michal Štecovi



Stará školka – přestavba a vznik 
pobočky ZUŠ Horní Slavkov

Dětský den 2018 

   V souvislosti se vznikem nové 
školky řešilo zastupitelstvo, jak 
naložit s budovou staré školky. 
Vznikl proto příslušný výbor. 
Proběhlo několik veřejných setká-
ní, na základě, kterých se výbor                       
a následně zastupitelstvo usnesly, 
že by mimo jiné bylo žádoucí, aby 
v prostoru staré školky vznikla 
pobočka základní umělecké školy. 
Souběžně s tímto se řešilo, aby 
prostor staré školky byl provizorně 
zpřístupněn široké veřejnosti, aby 
se prostor využíval a zároveň, aby 
si na něj obyvatelé zvykli, neboť 
pobočka základní umělecké školy 
spolu s dalšími funkcemi by měla 
udělat z budovy komunitní dům 
pro občany Krásna.
   Po domluvě s městem mám ne-
ziskově od podzimu 2016 v proná-
jmu starou školku, aby mohla být 

zpřístupněna veřejnosti. Zároveň 
v té době byl pověřen starosta měs-
ta, aby vstoupil do jednání se ZUŠ 
Horní Slavkov a pokusil se zajistit 
zřízení pobočky základní umělecké 
školy v budově staré školky. Celá 
věc měla delší trvání, nicméně 
v současné době probíhají stavební 
práce v budově školky, a pokud vše 
starosta stihne, tak by měla začát-
kem školního roku 2018/2019 
v Krásně začít fungovat poboč-
ka ZUŠ Horní Slavkov. Zároveň je 
potřeba zmínit, že nyní není možné 
školu využívat pro komunitní akce 
právě z důvodu probíhající přestav-
by.
   Zřízení pobočky základní umě-
lecké školky je velikou příležitostí 
pro naše město a vítaným příno-
sem pro rozvoj krásenských dětí 
a kultury ve městě. Za možnost 

zřídit pobočku je potřeba poděko-
vat především řediteli ZUŠ Horní 
Slavkov, panu Janu Zapfovi, který 
do celého projektu vložil velkou 
míru úsilí.

Václav Kříž

   Dětské dny v Krásně začínají 
být vyhlášené v širokém okolí. Na 
sobotu 9. 6. 2018 připravil pan sta-
rosta Josef Havel se svým „týmem 
pravěkých lidí“ Putování pravěkem. 
Akce se konala opět v rámci Dispo-
zičního fondu Cíl EÚS Česká repub-
lika – Svobodný stát Bavorsko 
2014 - 2020 z programu přeshranič-
ní spolupráce Euregia Egrensis. 
   Hřiště TJ Baníku Krásno se 
zaplnilo spoustou atrakcí, kde si 
děti mohly ulovit divoké prase, 
zkrotit býka, vymodelovat Venuši, 
zaházet oštěpem, bojovat kyjem, 
ulovit dinosaura nebo si třeba jen 
zaskákat v pytli. Děti získávaly za 
absolvování soutěží razítka, slad-
kosti a nakonec i nějakou krásnou 
hračku. Nechyběla ani zmrzlina, 
pití a párek v rohlíku. Počasí nám 
přálo, tak na závěr hasiči spustili 
tradiční pěnu, ve které se děti po-
řádně vyřádily.
   Ani se nechce věřit, že dětí, které 
soutěžily, přišlo 180. Přijeli a naši 
přátelé z Bischofsgrünu se svými 

dětmi, které se zúčastnily všech 
soutěží a velmi si naši akci po-
chvalovaly. 
     
                 Lenka Kvapilová, 

referent MÚ



Kulturní program města Krásna
18. 8. 2018  1. „Krásenský gulášový
festival“. Odpoledne plné zábavy 
v areálu TJ Baník Krásno. Atrakce, 
vystoupení, koncerty, občerstvení
8. 9. 2018 Setkání hornických 
měst a obcí ČR v Sokolově. Tato 
oblíbená akce se koná v letošním 
roce v našem okrese, a tak očeká-
váme hojnou účast krásenských 
občanů na této akci. Doprava bude 

zajištěna. Zájemci se mohou hlásit 
u paní Kvapilové
15. 9. 2018 Pohádkový les. Bude 
mít letos počasí rozum???
29. 9. 2018 Vítání občánků
27. 10. 2018 Hubertská taneční 
zábava

Program spojený s časem advent-
ním budeme připravovat v násle-

dujících měsících.
   O všech připravovaných akcích 
vás budeme informovat prostřed-
nictvím dalších vydání tohoto 
občasníku, plakátů, rozhlasu 
a pozvánek. Sledujte také stránky 
města Krásna. Změna programu 
a termínů vyhrazena.
  Josef Havel, starosta

Kulturní program MKS 
Horní Slavkov 
23. 7. až 12. 8. 2018 je kulturní 
středisko v Horním Slavkově 
UZAVŘENO z důvodu rekonstrukce

1. 9. 2018 XV Ležnické bio-dožínky
Ležnice od 10.30 hodin Mše, staro-
český jarmark, beseda o včelách, 
taneční vystoupení souboru Máj 
a Radost z Krásna, ukázka ovládá-

ní honáckého biče, dojení z umělé-
ho vemene, koulení balíků, 13. roč-
ník ležnický sekáč, hod závažím, 
přetahování lanem a jiné zábavné 
atrakce, tombola.

Muzeum
1. 7. - 31. 8 .2018  
OHLEDNUTÍ ZA KRÁSOU 

ZÁPALKOVÉ NÁLEPKY
Výstava historických i moderních 
zápalkových nálepek z celého světa
Muzeum otevřeno 

ST – NE 9:00 – 12:00  12:30 – 17:00
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