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Slovo starosty města Krásna

Vážení čtenáři,
zima je téměř za námi, jaro je za  
dveřmi a vy držíte v rukou další 
číslo Krásnoočka. Předně bych vám 
chtěla popřát vše nejlepší v novém 
roce, i když už jsme v polovině 
března. Pro krásenskou veřejnost 
začal letošní rok plánováním 
obnovy parku za kostelem, což je 
jedno z ústředních témat tohoto 
čísla Krásnoočka. Zmiňuje jej i pan 
starosta ve svém slově starosty 
i dále v článku o plánovaných 
investicích a akcích. Bude toho 
opravdu hodně. Dále se v časopise 
dozvíte o dalším komunitním plá-

nování, a to o tvorbě strategického 
plánu města a o rozvoji sportovní-
ho areálu Baníku Krásno. Nezdá 
se vám, že letos budeme jenom 
plánovat? A to je jenom dobře, že se 
vám nabízí možnost podílet se na 
tvorbě našeho občanského vyba-
vení. Možná si mnozí vzpomenete, 
že v roce 2007 už jsme jedno velké 
plánování zažili v projektu „Bude 
Krásno krásnější“. Že jsou plánová-
ní a veřejná setkávání potřeba vás 
přesvědčí ve svém článku Václav 
Kříž. Pan starosta nás seznámí 
s problematikou našeho územního 
plánu. Také zde získáte informace 

městského úřadu. Nebudou chybět 
údaje o proběhlých akcích, 
o dalších úspěších Katky Štecové, 
o místních dárcích krve, o činnosti 
kroužku malých myslivců a seni-
orů, také si přečteme, jak se mají 
naši nejmenší občánci, že i Krásno 
čeká letos významné výročí a dal-
ší. Chybět nebudou samozřejmě ani 
pozvánky na kulturní a sportovní 
akce. 
   Přeji vám krásné slunečné jaro 
a veselé velikonoce.
     
  Saša Masopustová, 

šéfredaktorka

Městský úřad informuje 

Dovolte mi, abych vás co nejsrdeč-
něji pozdravil u příležitosti prvního 
letošního vydání našeho „Krás-
noočka“. Uplynulo pěkných pár 
týdnů od posledního vydání tohoto 
občasníku, čas se přehoupl do roku 
2018, roku, který končí pro naší re-
publiku tolik důležitou „osmičkou“. 
Letopočty s koncovým číslem osm 
přinesly Československé republice 
spoustu převratných událostí. I pro 
nás bude tento rok s koncovým 
číslem osm, co se týká investic                                         
a realizace dva roky připravova-
ných projektů, přelomový. Čekají 

nás největší investice v jednom ka-
lendářním roce v historii Krásna.
   I v letošním roce se těším na 
setkání s vámi, obyvateli Krásna, 
Dolní Hluboké a Hájů, u příležitosti 
kulturních, společenských 
a sportovních akcí, které pro vás 
opět v hojné míře intenzivně při-
pravujeme.
   Rádi se s vámi letos potkáme 
i při mimořádné příležitosti, a tou 
je projekt „Obnova parku za koste-
lem“, se kterým vás již seznámila 
v listopadovém vydání „Krásno-
očka“ Soňa Buchtelová. Na dalších 

stránkách se dozvíte o novinkách 
spojených s tímto projektem.
   Sice již běží poslední měsíc prv-
ního čtvrtletí letošního roku, ale 
i tak vám přeji, ať vás rokem 2018 
provází štěstí a úspěchy.
   Mnozí naši občané se letos doží-
vají významného životního jubilea 
a s nejstarší krásenskou občankou, 
paní Julií Vaňkovou, jsme dokonce 
nedávno oslavili krásné 98. naroze-
niny. Proto přeji jubilantům i vám 
všem hodně zdraví, to je to nejdůle-
žitější, co v životě potřebujeme.
  Váš Josef Havel, starosta

Úvodník

Poplatky za psy
Upozorňujeme občany města a jeho 
přilehlých částí na skutečnost, že 
dne 31. 3. 2018 uplyne splatnost 
místního poplatku za psy na rok 
2018. Poplatek lze uhradit v hoto-
vosti v pokladně MÚ nebo ban-
kovním převodem na číslo účtu: 
862184309/0800 pod variabilním 
symbolem, který získáte na tele-
fonním čísle 352 698 370 u paní 
Karabinové nebo e-mailu: 
karabinova@mesto-krasno.cz. 
V případě nezaplaceného poplatku 
se vystavujete navýšení poplatku 
až o trojnásobek! 
Třídění odpadu
Na základě  zákona č. 185/2001 Sb. 

o odpadech zajistilo Město Krásno 
E-box, který je umístěn v přízemí 
budovy radnice. Tento Box je určen 
pro sběr drobného elektrozařízení 
z kanceláří a z domácností 
(s výjimkou zářivek), jako jsou 
např. nefunkční kalkulačky, tele-
fony, drobné počítačové vybavení, 
walkmany, MP3 přehrávače, dále 
pak baterie a akumulátory 
– ne z motorových vozidel! 
Využitím tohoto sběrného místa 
deklarujeme ekologickou odpověd-
nost nás všech, přispějeme tak 
k ochraně životního prostředí 
a úspoře přírodních zdrojů. 

 
Lenka Kvapilová, referent MÚ

Kontejnery pro svoz 
kusového odpadu
Jarní svoz kusového odpadu 
(koberce, starý nábytek, matrace, 
kovy apod.) proběhne v Krásně 
na obvyklých místech 6. 4. 2018 
od 9:00 hodin do 7. 4. 2018 14:00 
hodin. Svoz ostatního odpadu (elek-
trospotřebiče, barvy, laky, rozpouš-
tědla, pneumatiky) proběhne 
9. 4. 2018. Nechte tento odpad před 
svou nemovitostí. V Hájích a Dolní 
Hluboké proběhne jarní svoz 
20. 4. 2017 od 9:00 hodin 
do 21. 4. 2017 14:00 hodin. Do kon-
tejnerů se nesmí ukládat stavební 
suť!!!  

Lenka Kvapilová , referent MÚ



Jak jsem již psal ve svém úvodním 
článku, letopočty končící osmičkou 
znamenaly pro Československý 
stát spoustu převratných událostí. 
Rok 2018 se doufám stane rokem 
významným pro Krásno díky 
změnám a investicím, které nás 
letos čekají.
   Za ty dva roky, po které působí-
me na radnici v novém složení, se 
nám podařilo již zrealizovat spous-
ty projektů, ale ještě daleko víc jich 
připravit, či s jejich přípravou začít. 
V našich myšlenkách se rodí plány 
pro rozvoj Krásno v dlouhodobém 
horizontu, v celkových souvislos-
tech a vzájemných návaznostech 
jednotlivých projektů.
   Během mého zmiňovaného 
dvouletého působení na radni-
ci jsem se již naučil neslibovat 
termíny, dokud veškerá příprava 
projektů neproběhne celým kolem 
krajského a státního schvalování. 
Dokážeme projekty zpracovat 
a realizovat, co však nedokážeme, je 
popohnat státní úředníky.
   Nejvýznamnějším příkladem 
rozsáhlejšího projektu, který se 
zasekl ve schvalovacím procesu je 
rekonstrukce páteřního chodníku. 
S radostí jsme vám loni ozna-
movali, že žádost o dotaci, kterou 
jsem ve spolupráci se společností 
Tendra vypracoval a podal, byla 
vyhodnocena jako druhá nejkva-
litnější žádost v kraji v příslušném 
dotačním programu. Těšili jsme se 
na to, jak začneme v září stavět, ale 
ouha, úředníkům na ministerstvu 
trvalo více než půl roku, než se                                    
k hodnocení žádosti dostali. Oslo-

vili jsme vás, vlastníky nemovi-
tostí podél plánované stavby s tím, 
že vám umožníme při realizaci 
rekonstrukce učinit kroky potřebné 
k odizolování vašich nemovitostí 
a nedělo se nic. Ale konec dobrý, 
všechno dobré. Žádost byla ko-
nečně vyhodnocena a schválena. 
Doufáme, že se již nestane nic 
mimořádného a budeme vás opět 
moci oslovit, upřesnit si vaše poža-
davky, které mám pečlivě založené 
a konečně začít realizovat tolik 
potřebný projekt, protože chodník je 
již v některých místech chodcům 
v podstatě nebezpečný. Po více než 
dvou letech příprav a čekání … 
Opravdu spokojený budu moci být 
teprve, až se nám stavbu provede 
úspěšně dokončit.

Co nás tedy letos čeká:
- Rekonstrukce chodníku podle 
ulic Radniční a Hlavní včetně 
osvětlení (95% schválená dotace) 
- zahájení květen 2018.
- Pokládka elektrického vedení do 
země v ulicích Kladenská, Mírová, 
Hlavní, Náměstí a částečně v uli-
cích Radniční a Cínová s násled-
ným odstraněním všech sloupů  
(financuje ze 100 % společnost ČEZ) 
- zahájení květen 2018.
- V souvislosti s překládkou 
elektrického vedení provedeme 
ve stejných ulicích rekonstrukci 
veřejného osvětlení (budeme žádat 
o dotaci na svítidla) a položíme síť 
pro budoucí rozvod optického vyso-
korychlostního internetu. 
-   Své ovoce přinesla také dlouho-
dobá příprava rekonstrukcí pol-

ních cest a na jaře začne probíhat 
rekonstrukce polní cesty z „Pily“ na 
rozhlednu s propojením na takzva-
nou „Bílou (pískovou)“cestu 
(100% státní dotace) - zahájení 
duben 2018. Další cesty budou 
následovat v roce 2019.
- Obnova parku za kostelem za 
podpory Nadace Via (dotace 
300 000,- Kč získaná díky  iniciati-
vě Soni Buchtelové, spolku Mla-
dých občanů pod vedením Václava 
Kříže a práci realizačního týmu, 
320 000,- Kč spolufinancování 
města) 
- viz informace v dalším článku.
- Oprava chodníku kolem okálů 
u Náměstí – realizace podzim 2018.
- Přestavba přízemí bývalé Mateř-
ské školy na pobočku Základní 
umělecké školy Horní Slavkov.
- Dokončení rekonstrukce veřejné-
ho osvětlení v Hájích.
- Pokusíme se ještě v letošním roce 
o dokončení předpřipravené rozvod-
né sítě a zprovoznění vysokorych-
lostního internetu v Hájích.
- Podal jsem žádost o dotaci na 
rekonstrukci kapličky v Dolní 
Hluboké – pokud bude úspěšná, 
rekonstrukci ihned zahájíme.
- Žádost o dotaci jsem podal také 
na výstavbu multifunkčního volej-
balového hřiště v Dolní Hluboké.
- Vypracoval a podal jsem žádost 
i na opravu povrchů místních 
komunikací a náměstíčka v Hájích 
– čekáme na její vyhodnocení.
- Podal jsem také žádost na re-
konstrukci a zateplení Hasičské 
zbrojnice – pokud budeme úspěšní, 
začne ještě letos realizace.

Upozornění
Upozorňujeme všechny občany 
Krásna a občany, kteří mají v Krás-
ně nemovitost, o povinnosti zaplatit 
úhradu za odvoz domovního odpa-
du za I. pololetí 2018 
do 15. 06. 2018 a za II. pololetí 2018 
do 15. 12. 2018.  
       Lenka Kvapilová, referent MÚ

Odpad ze zahrad
Začíná jaro a opět se všichni s elá-
nem vrhneme na naše zahrádky. 

V této souvislosti žádáme naše 
občany o dodržování pravidel. 
Pracovníci úřadu budou odvážet 
větve, které dávejte zvlášť na jednu 
hromadu. Dále potom posekanou 
trávu také zvlášť a plevel také 
zvlášť, buď do pytlů, které zdarma 
dostanete na radnici, nebo na hro-
madu. Drny, kamení ani suť před 
svou nemovitost nedávejte.
Děkujeme. 
       Lenka Kvapilová, referent MÚ

Odečty vodoměrů
Na konci června a prosince se 
provádí odečty vodoměrů ve všech 
nemovitostech. K některým vodo-
měrům je velmi problematický 
přístup a proto žádáme tyto maji-
tele nemovitostí o nahlášení stavu 
vodoměru telefonicky, emailem 
nebo osobně na radnici města. 
     
  
             Petr Zahrádka, vodohospodář MÚ

Co nás čeká v roce 2018 a dál



- Další žádost o dataci jsem vypra-
coval a podal na zahájení realizace 
dlouhodobého projektu podpo-
ry turistického ruchu v Krásně. 
Připravujeme zřízení tří „Naučně 
poznávacích historických stezek“ 
a přírodní naučné stezky na roz-
hlednu, vše propojené instalací in-
formačního systému a podpořené 
tiskem propagačních turistických 
materiálů a map.
- Po provedení rekonstrukce vodo-
vodu a přeložky vzdušného vedení 
je připravené zřízení zóny s omeze-
ním rychlosti v ulicích Kladenská 
a Lesní – projekt je již schválen.
- A další …

Ve vodním hospodářství budeme 
realizovat a připravujeme tyto 
projekty:
- Rekonstrukci vodovodu 
v ulici Kladenská s propojením do 
ostatních větví (tímto se zbavíme 
nejporuchovější části našeho vod-
ního hospodářství a učiníme další 
výrazný krok k jeho stabilizaci).
- Rozšíření kapacity vodojemu 
v Dolní Hluboké.
- Rozšíření kapacity přetlakové 
stanice v Hájích.
- Postupně rekonstruujeme techno-
logii čistírny odpadních vod.
- Zkvalitňujeme ovládání vodáren-
ského systému instalací dálkových 
odečtů průtoků strategických míst 
– rychlá lokalizace poruch, přehled 

o výrobě a spotřebě vody v jednotli-
vých úsecích.
- Připravujeme znovuzprovoznění 
vodovodu do Horního Slavkova za 
účelem zlepšení ekonomiky naše-
ho vodního hospodářství a udržení 
příznivé ceny vody pro naše občany 
bez potřeby dotace vodného z ji-
ných příjmů.
- Připravujeme také výběrové říze-
ní na projekční práce spojené 
s rekonstrukcí a zkapacitnění 
úpravny vody.

Dále nás v následujících letech 
čeká:
- Připravujeme architektonickou 
studentskou soutěž (s vyhlášením 
v letošním roce) na rekonstrukci 
nebytových prostor v domě č. p. 8 
na infocentrum spojené s Českou 
poštou, kterou plánujeme převzít 
do správy města v rámci projektu 
„Pošta partner“ a výrazně rozšířit 
její provozní hodiny pro naše obča-
ny s realizací v letech 2019/2020.
- Připravujeme také převzetí areálu 
Baníku Krásno do majetku měs-
ta a postupnou přeměnu tohoto 
areálu na multifunkční sportov-
ní centrum města (rádi bychom 
zřídili multifunkční hřiště – malá 
kopaná, volejbal, nohejbal, tenis, 
basketbal, opravili zázemí areálu 
a připravili výstavbu venkovní 
tělocvičny pro všechny generace 
a  workoutového hřiště) a to v ná-

sledujících cca pěti letech.
- Příprava a realizace projektů na 
zateplení veřejných budov 
a bytových domů v majetku města 
v letech 2018/2019, příprava pro-
jektů, žádosti o dotace a postupná 
realizace.
- Průběžné dokončení oprav míst-
ních komunikací, snaha 
o vyřešení problémů s parkováním 
a situací kolem nejasného vlastnic-
tví můstků v našem katastru.
- Iniciace dokončení překládky 
zbytků vzdušného vedení v Krásně 
a Dolní Hluboké se společností ČEZ.
- A další ….

Zatím nevíme, které naše žádosti 
o dotace budou úspěšné, ani kdy 
se nám přesně povede jednotlivé 
projekty zrealizovat, či dokonce ne-
budeme muset zatím z finančních 
důvodů realizaci některých pro-
jektů dočasně pozastavit. Uděláme 
však maximum proto, aby rozvoj 
Krásna pocítil každý z Vás.
   Vzhledem k velikosti letošních 
plánovaných investic a rozsahu 
nutných výkopových prací žádáme 
naše občany o trpělivost 
a spolupráci. Uděláme vše proto, 
aby omezení spojená s realiza-
cí jednotlivých projektů byla co 
nejmenší a držte nám palce, ať to 
všechno zvládneme.
       
                              Josef Havel, starosta

Situace kolem územního plánu 
města Krásna
V současné době se nacházíme 
v situaci, kdy nám byl z rozhod-
nutí Karlovarského kraje na popud 
Obvodního báňského úřadu (OBÚ) 
pro území kraje Karlovarského 
zrušen územní plán v rozsahu 
celého Krásna. V této situaci jsme 
již podruhé a v prvním sporu jsme 
byli úspěšní. V tomto případě však 
bude situace poněkud složitější, 
protože v prvním případě Karlovar-
ský kraj udělal chybu procesní.
   Podstata situace je v tom, že se 
OBÚ snaží podáním podnětů na 
Karlovarský kraj docílit dle naše-
ho úsudku nadměrného omezení 

města Krásna a jeho obyvatel 
vhledem k problematice samot-
nému povolování staveb a nároků 
na jejich konstrukční provedení 
na našem území. Tyto požadavky 
by po jejich prosazení stavitele dle 
nás zbytečně finančně zatěžovaly 
a komplikovaly způsob procesu 
povolování jednotlivých staveb. 
Vzhledem k naší velké snaze o dal-
ší rozvoj Krásna, podporu výstavby 
a postupné modernizaci infra-
struktury podnikneme všechny 
kroky vedoucí k maximální ochra-
ně práv a majetku našich občanů 
i města Krásna. Musíme vyčerpat 

veškeré možnosti, a pokud bude 
prokázáno, že máme pravdu, bude 
platnost územního plánu 
v katastru města Krásna obnove-
na v plném, či částečném rozsahu. 
Pokud však ne, tak musím kon-
statovat, že přistoupíme k zahájení 
úpravy územního plánu dle ko-
nečného rozhodnutí, proti kterému 
nebude odvolání, abychom zajistili 
v co nejkratší možné době stabilitu 
situace v našem městě.
   V případě zahájení přípravy 
jakéhokoliv procesu povolování sta-
vebního záměru se na nás obraťte. 
Okamžitě po vynesení verdiktu 



o zneplatnění našeho územního 
plánu jsme iniciovali jednání se 
zástupci Karlovarského kraje 
a projednali možné způsoby proce-
su povolování staveb v nastalé si-

tuaci. Poskytneme vám konzultaci 
vašeho stavebního záměru ve spo-
lupráci s odpovědnými pracovníky 
Karlovarského krajského úřadu již 
před započetím samotného procesu 

povolování.

     
        Josef Havel, starosta

Vlhčený toaletní papír ucpává 
odpad
Je to nový hit a výrobci tvrdí, že ho 
můžete spláchnout: vlhčený toalet-
ní papír. Lež, která ničí kanalizační 
sítě. Opravy zdražují vodu v celé 
republice. 
   I v Krásně máme neustále tyto 
problémy. Potrubí ucpává od-
pad, který do kanalizace nepatří, 
především vlhčené dětské ubrous-
ky, hygienické pomůcky včetně 

tyčinek na čištění uší, zbytky                    
z kuchyně a dokonce i dětské 
plenky. Jak ukázal aktuální test 
MF DNES, i vlhčený toaletní papír, 
o kterém výrobci tvrdí, že je možné 
ho vhazovat do záchodové mísy, 
se ve vodě nerozpadne. Nebo až po 
velmi dlouhé době.
   Proto moc apelujeme na naše 
občany, aby se vyvarovali házet do 

WC tyto výše uvedené hygienické 
potřeby. Neustálými opravami se 
zvedají náklady, které vedou ke 
zdražování stočného. 
     
  Petr Zahrádka, vodohospodář MÚ

Obnova parku a zvonice 
za kostelem
Milí Kráseňáci,
máme za sebou dvě veřejná setká-
ní, z čehož se první, které proběh-
lo 27. 1. 2018, týkalo samotného 
plánování toho, co v parku chcete 
a nechcete mít. Mohli jste vyjádřit 
své názory na to, co se vám 
v parku líbí, nebo naopak nelíbí 
– co byste chtěli zachovat či odstra-
nit. Následně jsme se na setkání 
zaměřili na samotné nápady, které 
bychom rádi v parku zrealizovali. 
Za sebe musím říci, že jsem z toho-
to setkání měla ze začátku docela 
obavy, konkrétně kvůli možným 
názorovým neshodám, ale ukázalo 
se, že jsem se strachovala zbyteč-
ně. Sešlo se nás přibližně šedesát, 
atmosféra byla úžasná a celá akce 
se nesla v příjemném a přátelském 
duchu! Všichni účastníci setkání 
svojí přítomností potvrdili, že je 
dění v Krásně zajímá. Veškeré ná-
pady, které na setkání zazněly, byly 
zapsány a z nich jste mohli podpo-
řit ty, které se vám líbily a chtěli 
byste je realizovat. Ze všech navrže-
ných nápadů jsme vybrali jedenáct, 
které měly nejvíce bodů. Poté jsme 
je předali architektům Michalovi 
Dioszegimu a Janu Léblovi, kteří je 
zakomponovali do návrhu budoucí 

podoby parku. Jsem ráda, že jsme 
se na mnohém shodli, mimo jiné 
i na v co největší míře použití pří-
rodních materiálů.
   Další veřejné setkání proběhlo 
10. 3. 2018. Toto setkání už mělo na 
programu představení dvou návr-
hů od zmiňovaných architektů. Ti 
udělali opravdu velký kus práce 
a přesně pochopili myšlenku 
a představu lidí o tom, jak by měl 
obnovený park vypadat. Na sále 
MDK Krásno se nás sešlo o něco 
méně, přibližně 45. Sice nás bylo 
o něco méně než na prvním se-
tkání, zato jsme ale přivítali nové 
tváře, které se prvního setkání 
neúčastnily. Bylo úžasné vidět, jak 
se všichni těší a jsou zvědaví, co 
si pro nás architekti připravili. Po 
prezentacích obou návrhů zazní-
valy ze strany Kráseňáků vesměs 
jen technické otázky, na které 
architekti rádi a jasně odpovídali. 
Všechny připomínky si architekti 
odnesli a nyní zpracovávají jeden 
finální návrh, podle kterého pak 
už budeme park realizovat. Termín 
třetího a posledního setkání, kdy 
nám návrh představí, bude na 
konci dubna. Přesný datum a čas 
samozřejmě ještě upřesníme.

   Prezentace obou návrhů z dru-
hého setkání jsou ke stažení na 
našem Facebooku: „Projekt obnova 
parku a zvonice ve městě Krásno“. 
Případně nás můžete kontaktovat 
na e-mailu 
buchtelova-sona@seznam.cz 
(S. Buchtelová) nebo 
krizva.cz@gmail.com (V. Kříž) 
a prezentace vám rádi zašleme. 
   A co bude dál? Po projednání 
a schválení finálního návrhu od 
architektů, se vrhneme na shánění 
finanční či nefinanční pomoci. Sice 
máme k dispozici grant 
z Nadace Via a finanční podporu 
Města Krásno, ale určitě se budou 
hodit nějaké finance navíc. Budeme 
opravdu rádi za jakoukoliv pomoc, 
protože každá koruna nebo i upe-
čená bábovka je důležitá! Zhruba 
od května budou probíhat veřejné 
brigády, kde bude možné přilo-
žit ruku k dílu. Vždy se budeme 
snažit akce pojmout příjemným          
a zábavným způsobem, a tak se po 
dobře odvedené práci budete moci 
těšit na vychlazené pivečko a něco 
do žaludku. 
   A na závěr potřebné poděkování: 
Velmi děkujeme všem zúčastně-
ným, za jejich zájem, čas a nápady, 



bez kterých by to nešlo! Dále děku-
jeme vedení radnice za podporu 
a všem, kteří přispěli něčím dob-
rým na zub, dále Veronice Buda-
jové a Lence Kvapilové za pomoc 
při hlídání našich nejmenších při 
konání veřejných setkání. 
V neposlední řadě patří také veliké 
díky našim architektům Michalu 
Dioszegimu a Janu Léblovi.
   Těšíme se na vás všechny při 
dalším setkání a na brigádách, 
které si, věřím, všichni užijeme. 
     
                Za tým, Soňa Buchtelová 

Obnova parku za kostelem 
– kácení v parku
Již půl roku je v přípravě obnova 
parku za kostelem. Součástí toho 
byla veřejná plánovací setkání, 
kterých jste se možná účastnili. 
Kromě nového návrhu podo-
by parku, který nyní připravují 
architekti, jsme nechali zpracovat 

dendrologický posudek parku, 
abychom věděli, v jakém stavu 
jsou místní dřeviny. Bohužel bude 
potřeba menší část stromů v parku 
pokácet, neboť nejsou v dobrém 
stavu, respektive rostou nevhodně. 
Vše vychází z odborného posudku 

– rozhodně se nebude kácet jen tak 
podle libosti. Dřevo ze stromů se 
budeme snažit využít do nového 
vybavení parku, které vznikne při 
jeho obnově.    
     
                             Václav Kříž

Nebojme se strategického plánu
Vážené Kráseňačky, vážení Kráse-
ňáci, milí Kráseňané,
jsem velice rád, že se zastupitelstvo 
města dohodlo na přípravě strate-
gického plánu pro další rozvoj naší 
obce. Jako zastupitel pověřený jeho 
přípravou vás na následujících 
řádkách seznámím s tím, co bude 
probíhat.
   V naší obci nyní probíhá obnova 
parku za kostelem. Je to výsledek 
mnoha měsíců práce Soňy Buchte-
lové a dalších, kteří se na projektu 
podílí. Je to ale i váš výsledek. 
V rámci projektu proběhly 2 veřej-
ná setkání, kde jsme mohli říci, jak 
by měl park vypadat, co potřebu-
jeme a co bychom tam chtěli mít. 
Ostatně o obnově si můžete přečíst 
podrobněji v jiném článku. Proč 
o tom vlastně píši. Podobným 
komunitním způsobem totiž bude 
probíhat i naše krásenské stra-
tegické plánování. Díky našemu 
členství v Národní síti zdravých 
měst jsme dostali podrobné ma-
teriály a návod jak vše zvládnout 

sami, čímž městu ušetříme nemalé 
peníze.
   Protože se jedná o obsáhlou věc  
a více hlav více ví, budu velmi 
rád, když se budete chtít zapojit do 
pracovní skupiny strategického 
plánu, což bude skupina lidí, kteří 
se budou přípravě věnovat inten-
zivněji, připravovat podklady pro 
veřejná projednání a pracovat na 
celém plánu. Určitě mi dejte vědět 
osobně, telefonicky: 724 358 734, 
mailem: erich.kriz@gmail.com či na 
Facebooku. Pomoc vítána!
   Nyní k samotnému harmono-
gramu. V březnu budeme provádět 
takzvanou SWOT analýzu Krásna, 
což je nepěkná, ale výstižná ang-
lická zkratka: S = Strengths (Silné 
stránky), W = Weaknesses (Slabé 
stránky), O = Opportunities (Příleži-
tosti), T = Threats (Hrozby). Dotaz-
ník je poměrně dlouhý, bude 
k dispozici ve Facebookové skupi-
ně, rovněž v podobě online formu-
láře, případně u mne písemně. Jed-
ná se o podrobné otázky zejména 

pro zastupitele, úředníky, podnika-
tele či aktivní veřejnost, rozhodně 
není nutné ho vyplňovat celý, je to 
úvodní výkop celé práce.
   Koncem března se sejde pracov-
ní skupina a na základě SWOT 
analýzy proběhne příprava prv-
ního veřejného projednání, které 
se uskuteční v dubnu. Na veřejné 
projednání proběhnou pozvánky 
podobně jako na veřejná projed-
nání parku za kostelem. Rovněž 
obdržíte do schránek, i na web 
a Facebook jednoduchý, ale důležitý 
dotazník s otázkami na to, jak se 
vám v Krásnu žije, co máte rádi, 
a co vám naopak chybí.
   Po prvním veřejném projednání 
pak v dubnu a květnu proběhne 
příprava vlastního strategického 
plánu. Na přelomu května a června 
pak proběhne druhé finální ve-
řejné projednání, po něm příprava 
závěrečné verze, a pak již schválení 
strategického plánu v zastupitel-
stvu.
   Závěrem otázka, kterou si mno-



zí kladete již od začátku. Proč je 
vlastně strategický plán nutný? 
Tak jako v běžném životě i v životě 
obce se vše dělá jednodušeji, pokud 
máte nějaký návod a postup, co 

konkrétně dělat. Tím, že si v Krás-
nu řekneme a zjistíme, kdo má 
jaký názor a jak se mu v našem 
městě žije, budeme pak moci v obci 
v následujících letech dělat věci, 

které občané, město Krásno, skuteč-
ně potřebují.
Těším se na vaše názory!
       
                 Erich Kříž, pověřený zastupitel

Sportovní areál Krásno – historie 
Někdy kolem roku 1947 se parta 
fotbalových nadšenců rozhodla 
vybudovat v Krásnu na polích nad 
částí zvanou Neustadt – na místě 
současného areálu sportovní hřiště. 
V roce 1954 vznikl sportovní oddíl 
pod názvem Tělovýchovná jednota 
Baník Krásno, který byl v té době 
jakýmsi správcem areálu, který byl 
– jako tehdy vše – v majetku státu. 
Na pozemku bylo vybudováno fot-
balové hřiště a kabiny – v té době 
pouze dvě místnosti k převlékání 
fotbalistů. 
   V osmdesátých letech došlo 
k rozšíření areálu o tenisové kurty, 
a poté i k rekonstrukci stávajícího 
fotbalového hřiště – vlastní hřiště 
bylo vyrovnáno (rozdíl ve výškách 
byl cca 2,5 m), hřiště bylo odvod-
něno, byla vybudována jímka na 
vodu, zábradlí okolo hřiště 
a oplocení areálu, v kabinách byly 
vybudovány sprchy a WC. 
   Sportovní areál byl ve vlastnictví 
státu. Provoz a údržba areálu byla 
dle tehdejších předpisů hrazena 
ze zisků SAZKY, tehdy fungující 
jako účelové zařízení Českoslo-
venského svazu tělesné výchovy 
a sportu (ČSTV, nyní ČUS). Tento 
stav se nezměnil ani po roce 1989, 
areál byl tedy udržován pouze díky 
členům Baníku. V devadesátých 
letech obec Krásno začalao přispí-
vat k podpoře sportu, ale neřešilo se 
vlastnictví areálu. Zástupci Baníku 
tedy zahájili jednání o převodech 
majetků ze strany státu a obce,                        

a v roce 2002 přešel celý areál na 
TJ Baník Krásno.
   V roce 2011 došlo ke zlomu ve 
financování sportu, když se SAZKA 
stala soukromým subjektem, 
a přestala financovat sport přesta-
la. Finanční prostředky z rozpočtu 
Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy, které měly tento stav 
napravit, byly pouze symbolické. 
Město Krásno na provoz a údržbu 
přispívalo, nicméně nemohlo při-
spívat na investice, protože sportov-
ní areál není jeho majetkem. 
                                          Jan Masopust st. 

Sportovní areál Krásno 
– budoucnost
V roce 2015 byla zahájena jednání 
o možnostech města, podílet se na 
majetku sportovního areálu, a tedy 
o možnostech do něj investovat, 
a přizpůsobit jej současným poža-
davkům. V současné době je připra-
vena smlouva o převodu sportov-
ního areálu do majetku města, 
nicméně podmínkou pro převod 

je zpracování Plánu rozvoje spor-
tovního areálu.
   Zastupitelstvo města Krásno po-
věřilo zastupitele Bc.Václava Kříže 
ke spolupráci s TJ Baník Krásno 
k tvorbě Plánu rozvoje sportovního 
areálu a průběžném informování 
zastupitelstva města Krásno. 
A protože se jedná o zásadní ma-
teriál, dohodli jsme se, že nejvhod-
nějším způsobem bude zapojení co 
nejširšího spektra občanů.
   Ptáme se tedy a zveme vás na 
veřejné setkání: 
Jak by měl vypadat a fungovat 
Sportovní areál Krásno? 
Přijďte v sobotu 2. 6. 2018 v 17:00 
hodin na velký sál Městského kul-
turního domu Krásno a řekněte, co 
byste na sportovišti chtěli mít 
a co byste chtěli změnit.
Pro více informací kontaktujte 
J. Masopusta st. 
(ing.masopust.jan@seznam.cz) nebo 
V. Kříže 
(krizva.cz@gmail.com).  
                       Jan Masopust st.

Veřejná setkávání v Krásně 
– k čemu jsou?
V nedávné době proběhla dvě 
veřejná setkání k budoucí podobě 
parku za kostelem. Na jednom se 
sbíraly podněty a názory co 
v parku dělat a na druhém se již 
diskutovaly dvě možné varianty 

řešení budoucí podoby parku. Na 
stránkách tohoto čísla Krásnoočka 
se dozvídáte, že bude další veřejné 
setkání, tentokrát k řešení budou-
cího využití a podoby sportovního 
areálu TJ Baník Krásno (v sou-

vislosti s převodem sportovního 
areálu do majetku Krásna).
Možná se budete ptát, proč je těch 
veřejných setkání tolik. Je to z toho 
důvodu, že je vždy potřeba každé 
téma probrat zvlášť a dopodrobna. 



Založení spolku dobrovolných hasi-
čů v městě Krásno
Den založení spolku dobrovolných 
hasičů v Krásně byl 9. srpen 1869. 
Tedy příští rok to bude 150 let. Před 
tímto datem hasil každý, kdo měl 
ruce a nohy bez řádného výcviku. 
Spolek měl 206 členů. Tak velké 

množství zájemců vyplývalo 
z celkového počtu obyvatel města 
Krásna. V té době zde žilo kolem 
3200 obyvatel. Vzhledem k tomu, 
že již existovalo tělocvičné druž-
stvo, ke kterému se dobrovolní 

hasiči připojili, zněl název „Spolek 
cvičenců a hasičů“. V roce 1886 se 
oba spolky osamostatnily. 
     
     
                   Josef Kunc

Sv. Florian na náměstí - „Výzva 
našim hasičům“
V roce 1809 byla postavena na 
náměstí v Krásně socha sv. Flo-
riana v místech, kde byl o 39 let 
později v roce 1848 uhašen velký 
požár západní části města Krásna. 
Socha stála naproti uličce, která 
spojuje náměstí s Kladenskou ulicí. 
Na podstavci pro svatého ochránce 
proti nebezpečí požáru, byl nápis 
„Pros za nás ó svatý Floriane“.

   V tomto roce 2018 to bude 170 let 
od velkého požáru a v roce příštím 
tedy v roce 2019 to bude 210 let od 
postavení sochy sv. Floriana obča-
ny města Krásna. Není to krásná 
výzva k znovu obnovení tohoto 
místa, jako symbolu vaší práce 
a vašeho patrona?
   Vyzývám vás, ochránce naší bez-
pečnosti, aby právě z vašich rukou 

Proto není možné udělat veřejné se-
tkání jen jedno pro všechna témata 
– všechny nápady by se pomíchaly 
a nic by se v klidu neprobralo.
Ač se to nyní nemusí zdát, tak vý-
stupy z těchto setkání budou mít 

dlouhodobý dopad. Například nová 
podoba parku zde bude určitě ně-
kolik dalších desetiletí. Podle plánu 
rozvoje se bude sportovní areál 
rozvíjet dalších několik let. Prosíme 
vás tedy, abyste se pokusili co nej-

více setkání účastnit. Ovlivníte tím 
tak prostředí, ve kterém žijete, více, 
než se na první pohled může zdát.
     
                    Václav Kříž

vzešla iniciativa ke sbírce na sochu 
sv. Floriana a k získání sponzorů. 
Budu vám nápomocen a taktéž 
i přispěvovatelem na sbírku. Město 
a občané se určitě přidají také.
   
Co myslíte Láďo a Péťo, stihneme to 
do příštího roku? 
     
        Josef Kunc



Přání k narozeninám
Je u nás milým zvykem, že dodržu-
jeme tradici přání k významným 
životním jubileum našich občanů. 
Na začátku roku jsem měl tu mož-
nost popřát v  lednu paní Katarině 
Lovasové k významnému jubileu, 
devadesátinám a v únoru paní 
Julii Vaňkové, nejstarší obyvatelce 
Krásna ke krásným 98 naroze-

ninám. Obě oslavenkyně se těší 
dobrému zdraví a bylo radost si 
s nimi popovídat. Chtěl bych moc 
poděkovat paní Friederice Bejčkové 
a paní Heleně Novákové za to, že 
si vždy najdou čas a potěší naše 
seniory svou návštěvou, popřejí 
jménem města Krásna našim jubi-
lantům a jubilantkám, i za velice 

příjemnou atmosféru, kterou vždy 
při návštěvě našich seniorů dokáží 
navodit. Přeji tímto všem našim 
seniorům pevné zdraví, a pokud 
mi čas dovolí, těším se i na další 
setkání u příležitosti významných 
výročí v jejich životě.
     
        Josef Havel, starosta

Mateřská školka Pampeliška
V lednu začal nový rok 2018 
a k nám do školky dorazil ještě 
pozdní Ježíšek a přivezl dětem 
perfektní odrážedla. Tímto bychom 
chtěli ještě jednou poděkovat panu 
Ing. Martinu Pribolovi, který nám 
odrážedla koupil a udělal nám tím 
velikou radost. Nevydrželi jsme ani 
do jara a motorky jsme už museli 
vyzkoušet. A jezdí se nám parádně, 
ještě jednou moc děkujeme.
   Nesmíme také zapomenout na 
dárek od paní Moniky Köhlschre-
iber, která nám do naší školičky 
ušila překrásné podsedáčky, aby 
se nám lépe sedělo na židličkách. 
Podsedáčky jsou krásné, pohodlné 
a zútulnily nám naší třídu. 
   Dne 17. 1. k nám s pohádkou 
přijel pan Pohoda, se kterým byla 
jako vždy legrace.
   Dne 29. 1. jsme jeli na koncert do 
Horního Slavkova, kde nám zahrál 
symfonický orchestr z Karlových 
Varů. Navštívili jsme ZUŠ, kde se 

nám moc líbilo a s orchestrem 
jsme procestovali půlku světa.....
   Měsíc únor v naší MŠ začal 
také báječně. 9. 2. jsme si společně 
udělali karneval, na kterém jsme 
si všichni i s paní kuchařkou 
zatančili a užili si spoustu legrace. 
Protože jsme Masopustem žili celý 
týden, upekli jsme si koblížky 
a nechyběly ani soutěže a sladká 
odměna. 
   Koncem měsíce února jsme jeli 
do Karlových Varů na exkursi do 
SVĚTA ZÁCHRANÁŘŮ, na program 
zaměřený na SVĚT RIZIK. Dozvědě-
li jsme se spoustu zajímavostí 
a hlavně důležitých informací. Uja-
li se nás profesionálové v podobě 
záchranářů rychlé lékařské služby, 
hasičů a policistů, kteří nás pro-
vedli třemi domečky. Jeden dome-
ček byl hasičů, kde jsme si 
v krásné jeskyni povídali o rizicích 
spojených s ohněm a dozvěděli 
jsme se spoustu užitečných infor-

mací. Druhý domeček byl dům zá-
chranné služby, který byl vybaven 
opravdovou sanitkou, ve které leže-
la figurína a pan záchranář nám 
ukazoval jak se zachraňuje člověk, 
který je ohrožen na životě. Mohli 
jsme vidět přístroje, které v sanitce 
mají, měřili jsme si tlak a teplotu. 
Pro všechny byl velký zážitek ocit-
nout se v opravdické sanitce. Pak 
jsme navštívili domeček policistů, 
kde nás prováděla paní policistka, 
která nám opakovala důležitá te-
lefonní čísla, která bychom potře-
bovali v případě ohrožení. Povídali 
jsme si o rizicích, která by nás 
mohla venku potkat, např. proč se 
nemáme bavit s cizími lidmi a že 
si nemáme od cizích lidí nic brát. 
Dokonce jsme si vyzkoušeli jak to 
vypadá v opravdovém vězení a to 
tedy byl zážitek! Všem dospělým 
i dětem Svět záchranářů můžeme 
jen doporučit. 
   Koncem února nás navštívilo 



Divadlo Letadlo s představením 
,,Roční období v korunách stromů“. 
Představení bylo moc hezké, všich-
ni jsme se zapojili, a také se kocha-
li krásnými rekvizitami a kostýmy. 
Už se těšíme na další představení. 
   V měsíci březnu nás čekají také 
samé zajímavé akce a už se těšíme 

až vám o nich budeme příště psát. 
Jen ve zkratce - s předškoláky poje-
deme na exkursi do knihovny 
v Lokti, kde pro nás bude připra-
vený bohatý program. A protože se 
nám blíží zápis do školy, pojedeme 
navštívit i základní školu 
v Horním Slavkově, zúčastníme se 

Vítání jara v Krásně a tak dále. 
O tom ale zase až příště. 
   Krásný začátek jara přeje všem 
Mateřská škola Pampeliška.                                                       

                                    

                                     Martina Wegnerová 

Malí myslivci
   Tak se vám zase po nějaké době 
hlásí naše „správná parta“. Ke konci 
loňského roku se naše řady opět 
rozrostly a jsme za to velice rádi, 
protože čím více nás je, tím větší 
legraci si užíváme.
   Po prázdninové pauze jsme se 
nejprve sešli s novými kamarády, 
seznámili jsme se a pověděli jsme 
si, co bychom mohli v nadcházejí-
cích měsících podniknout. Pak už 
nám nic nebránilo a my se mohli 
setkávat na našich oblíbených 
místech v přírodě. Cílem našich 
procházek bylo nejdříve obstarat 
zvěři v lese dobré seno a letninu 
na zimu a s nástupem chladněj-
ších dnů jsme začali přikrmovat. 
Dále pak jsme se zúčastnili soutěže 



ve sběru kaštanů a bukvic. Při po-
bytu venku každému z nás pěkně 
vyhládlo, proto jsme si několikrát 
dopřáli pořádně vypečenou sva-
činku, v podobě pravého českého 
„buřtíka“. 
   Naším největším zimním úko-
lem bylo najít poklad, který nám 
v lese schovala srnečka „Rozárka“. 
Šli jsme proto po jejích stopách 
a s chutí a poctivě plnili úkoly. 
„A co myslíte – našli jsme ho?“ 
Ano našli, protože jsme šikovní 
„malí myslivci“. 
   V dalším čtvrtletí nás čeká 
spousta vycházek do přírody, 
úkolů, soutěž ve střelbě na cíl, 
rádi bychom vyjeli na výlet po 
výstavách paroží a do obory, ale 
největší událostí bude naše ob-
líbené zakončení školního roku, 
kdy se opět ubytujeme v krásné 
přírodě „Komářích jezer“ a budeme 
soutěžit o pohár „Malého myslivce“. 

Tento rok nás čeká již třetí ročník 
této povedené soutěže a my se už 
nemůžeme dočkat.
   Rádi bychom na závěr poděkova-

li mysliveckému sdružení Krásen-
ský lán – bez kterého by mnohdy 
organizace našich „výletů“ nebyla 
možná.      
                    Veronika Švábová

Dárci krve
Dárců krve na Sokolovsku přibývá. 
Potvrzuje to Český červený kříž, 
k jehož hlavním činnostem zajiš-
tění bezplatného dárcovství krve 
patří. Celkem Český červený kříž 
ocenil v roce 2017 305 lidí, z nichž 
140 získalo bronzovou medaili 
za deset bezplatných odběrů. Dal-

ších 110 bezplatných dárců získalo 
stříbrnou medaili za 20 odběrů 
a 55 dárců získalo zlatou medai-
li za 40 odběrů. Zlaté kříže třetí 
třídy za 80 odběrů obdrželo pat-
náct dárců krve. I v Krásně máme 
takové dárce krve a určitě stojí 
za to se o nich zmínit. Pan Jan 

Červenka a Lenka Kvapilová již 
získali stříbrnou medaili a Tomáš 
Masopust dokonce Zlatý kříž třetí 
třídy, kterou získal již v roce 2016. 
Poděkujme jim tedy, že si i v této 
době najdou čas a chuť udělat něco 
nezištně pro své bližní, a jsou tak 
příkladem pro ostatní.

Úspěšná „karate“ sezóna 
S ohlédnutím za uplynulým rokem 
2017 byl pro nás opět rokem plným 
závodění, cestování a nervů, ale 
stálo to za to.
   Kačce se podařilo opět uspět i na 
mezinárodních závodech ve své 
věkové kategorii. Stala se mistryní 
světa (Maďarsko - Eger, SKDUN/ 
2x zlato), 2-násobnou mistryní 
Evropy (Rumunsko - Cluj, WUKF/ 
1x zlato, 2x stříbro; ČR - Pardubi-
ce, WSF/2x zlato, 1x bronz) a také 
zvítězila na turnajích v Polsku (Cz-
czesin) a na Slovensku (Bratislava).
   Vyhrála 2 stříbrné medaile na 
Olympiádě dětí a mládeže konané 
v Brně a dále byla oceněna 
i s dalšími dětmi jako Sportovec 



roku karlovarského kraje za rok 
2016.
   V prosinci 2017 se stala mistryní 
České republiky v K. Varech. 
   Nakonec byla vyhodnocena jako 
nejlepší závodník svého klubu 
„Champions Team“(Chodov) pro rok 
2017, stejně jako vloni a díky skvělé 
trenérské práci ji karate baví víc 
a víc.  
   Velmi si vážíme finanční pod-
pory města Krásna, firmy KMK 
Granit, Jiřího Urbánka ml., a také 
bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří jí drží palce!
Moc Vám děkujeme. 
     
    

Michal a Hana Štecovi

Senior klub
Je třeba připomenout, že v Krásně 
pracuje i nadále klub seniorů, nyní 
pod vedením paní H. Dolejší, 
H. Novákové, B. Bejčkové, M. Novic-
ké, H. Baránkové, A. Čapuchové 
a M. Krátké. Toto vedení se snaží 
zabavit seniory nejen z Krásna, 
ale též z Horního Slavkova. Letos 
například nabídly svým členům 
divadelní představení Kšanda 
a podle ohlasů, se komedie všem 
velice líbila.
   Další letošní akcí bylo uspořádá-
ní maškarního odpoledne. Úsměv-
né veselé odpoledne, pro některé 
všední den, ale pro seniory z Krás-
na a Horního Slavkova, odpoledne 
plné smíchu, zpěvu a tance. Však 
také už ten název Maškarní rej, 
vyvolává úsměv na tváři. Sešlo se 
několik originálních masek a jen 
těžko jsme vybíraly první, druhé 
a třetí místo. První místo vyhrála 
bába s dědkem, druhé místo tygr, 
třetí místo Chaplin a čtvrté místo 
anděl. Poděkování patří ale všem, 

kteří si masku připravili a reje 
se zúčastnili. K tanci hrál a zpí-
val pan Homolka se svou novou 
partnerkou a senioři si nejen rádi 
zazpívali, ale i zařádili na parketu.
   Doufáme, že další akce budou 
v tomto roce následovat a zaujmou 

všechny seniory. Klub se i nadále 
schází každou první středu v mě-
síci a k posezení zve nejen všechny 
členy, ale i nečleny. Držíme palce, 
ať současnému vedení vydrží elán 
co nejdéle a pro seniory připraví 
mnoho zajímavých akcí.  

Advent v Krásně
Vánoce jsou již minulostí a všichni 
se už těšíme na sluneční paprsky. 
I přesto určitě stojí za připomenutí, 
jak jsme trávili v Krásně adventní 
čas. 

   Město Krásno ve spolupráci 
s partnerským městem Bischofs-
grün v rámci dotačního projektu 
za podpory dispozičního fondu 
Programu přeshraniční spolupráce 

Euregia Egrensis pod názvem „Po-
znáváme tradice“ uspořádalo 
v neděli 26. 11. 2017 v kostele 
Sv. Kateřiny Předadventní koncert. 
Vystoupil zde hudební orchestr 



a pěvecký sbor složený ze zpěváků 
smíšených pěveckých sborů: Cho-
rus Egrensis – Aš, Cubitus – Loket, 
Vivat Musica – Kraslice, Fontána 
– Mariánské Lázně. Pod taktovkou 
Mgr. Alexandry Benešové zahráli 
a zazpívali „Českou Mši Vánoční“ 
od Jana Jakuba Ryby. Po skončení 
koncertu jsme se přesunuli pod 
náš krásný vánoční strom na 
náměstí a slavnostně ho rozsvítili. 
Nechyběla tradiční výborná zelňač-
ka, svařáček a čaj. 
   Další předvánoční akcí byla 
„Mikulášská nadílka“ pro naše děti, 
kterou jsme připravili na sobo-
tu 9. 12. 2017. O muziku se dětem 
staral DJ Jirka Němec, který děti 
i jejich rodiče pěkně roztančil. Po 
příchodu čertů se děti trošku bály, 
ale hodný Mikuláš v podání pana 
starosty vše uklidnil a poslechl si 
krásné básničky i písničky od dětí, 
kterých byl plný sál. Děti dostaly 
mikulášský balíček a adventní 
kalendář.
   V neděli 10. 12. 2017 v 18:00 
hodin Město Krásno pozvalo naše 
občany na „Koncert muzikálových 
zpěváků“, kde zazpívala známá 
zpěvačka Michaela Nosková se 
svým manželem Ondřejem Bábo-
rem a starostou Nového Kostela 
Oto Teuberem. Slyšeli jsme krásné 
písničky z pohádek a zaplněný sál 
si to náramně užil.
   Poslední akcí roku byl 
30. 12. 2017 tradiční Dětský maš-
karní silvestr. O hudbu se opět sta-
ral DJ Jirka Němec a krásné masky 
zaplnily sál od 15:00 hodin. Porota 
měla velmi těžký úkol vybrat nej-
hezčí masky, proto je rozdělila do 
4 kategorií. Dětí do tří let bylo 
10 a všechny byly opravdu nádher-
né: byl tu Pepíček – čmelák, Jeníček 
– mimoň, Klárka – beruška, Vítek 
– sloník, Anička – skřítek, Vojtík – 
čertík, Kubík – santa, Alička 
– beruška, Štěpánka – tygřík 
a Kristýnka – kočička. Další ceny 
získaly dvojice: sourozenci Hrdi-
novi jako lev a jeho krotitel, od 
Masopustů Timmy a Anička jako 
santa a jeho pomocník skřítek, 
sourozenci Kafkovi jako čmeláček 
a beruška, sourozenci Švábovi 
jako jahůdka a jablíčko a sestřičky 
Soubustovi jako klauni. V kate-

gorii do 6ti let byla nejkrásnější 
maska vybraná porotou Verunka 
Bazalová jako zdravotní sestřička, 
Julinka Žaludková jako princezna 
Růženka, Mireček Silvester jako 
pavouček, Daneček Hřib jako pirát 
a Kubík Novohradský jako iron-
man. Ze školáků byla nejkrásnější 
lesní víla Stázka Pařízková, komi-

níček Natálka Kohlschreiber, minie 
Kačenka Svejkovská a Baruška 
Krpejšová, troll Verunka Beranová 
a batman Kája Molnár. Ale i všech-
ny ostatní masky byly nádherné 
a každá si odnesla nějakou odmě-
nu. A hlavně si všichni zasoutěžili 
a zatancovali. 
                  Lenka Kvapilová, referent MÚ



Nekoktám, čtu!
Místní kolo čtenářské soutěže „Ne-
koktám, čtu!“ vyhlášené Klubem 
dětských knihoven Karlovarského 
kraje proběhlo v knihovně MKS 
Horní Slavkov dne 25. ledna 2018. 
Letošní druhý ročník měl vyváže-
né zastoupení z obou našich škol 
ze 4. a 5. ročníků. Výkony všech 
čtenářů byly výborné a velmi vy-
rovnané, proto měla porota nelehké 
rozhodování při výběru jednoho zá-
stupce z každé kategorie. Ti postou-
pili do krajského kola konaného 
v krajské knihovně 23. února 2018. 
Všichni soutěžící z našeho města 
byli odměněni a vítězové navíc 
dostali poukázky na nákup knížky 
dle vlastního výběru.
   Všem čtenářům, porotě 
i divákům děkujeme za účast 
a těšíme se na další ročník této 
soutěže.

Výsledková listina:
4. ročník – 1. místo - Josef Jedlička, 
2. místo – Lucie Riabuchin, 
3. místo – Hana Szökeová

5. ročník – 1. místo – David Kastl, 
2. místo – Kateřina Salačová, 
3. místo – Anna Břížďalová
                               Lucie Procházková

Baníček
   S dětmi jsme se scházeli i přes 
zimu a i přesto, že tentokrát moc 
sněhu nepadalo, stihli jsme 2x po-
stavit sněhuláka a párkrát sjíždět 
kopec. Stále chodíme každé úterý 
v 15:15 hodin na hřiště a podle 
počasí se rozhodneme, co budeme 
dělat. Buď si kopeme s míčem, 
běháme, hrajeme vybíjenou 
a podobně. Baníček je pro děti 
všech věkových kategorií tak 
přijďte také. Budeme se na vás těšit.  
                                 Lenka Kvapilová

Co se děje kolem Radosti
Využiji tohoto příspěvku, abych 
poděkovala všem tanečnicím 
kroužku Radost za snahu rozdávat 
dobrou náladu nejen sobě, ale 
i všem, kteří se přijdou podívat na 
naše vystoupení. Také za trpělivost 
při nácviku tanců a za toleranci 
při zdolávání překážek.
   V loňském roce jsme vystupo-
valy celkem 14 krát. Připomenu 
vystoupení mimo naše město, jako 
např. při velikonočních slavnostech 
v Karlových Varech, při oslavách 

lidových řemesel na Statku Ber-
nard v Královském Poříčí, v LDN 
Rychnově a Pochlovicích, při retro 
oslavě prvního máje v Novém Kos-
tele, hudebních slavnostech 
v Bečově nebo při výročních schů-
zích seniorů v Březové a v Ostrově.
   Na Březové se konalo meziná-
rodní setkání seniorů za účasti 
hejtmanky paní Jany Vildumetzo-
vé, a proto nás velmi potěšilo, že 
jsme byly vybrány, abychom celé 
toto mezinárodní setkání obohatily 

svým vystoupením.
   Splnily jsme si rovněž napláno-
vané akce, jako například grilo-
vání, výlet na zámek Bečov a na 
miniatury v Mariánských Lázních. 
Vždy nás potěší nejen potlesk, ale 
i uznání přihlížejících. Překvapi-
lo nás poděkování a ocenění od 
klubu důchodců v Krásně, za které 
moc děkujeme.
   Pro letošek plánujeme opět řadu 
vystoupení a pokud se nám bude 
dařit, tak uskutečníme společné 



posezení a nějaký pěkný výlet. 
   Na závěr bych chtěla poděkovat 
městskému úřadu v Krásně, za ne-
ustálou podporu našeho kroužku. 
A nám tanečnicím bych popřála 
hodně zdraví a elánu do další 
činnosti.

            Anna Mihoková 

                         

Máječek otevřel nový kroužek
pro děti
Taneční soubor Máječek přijímá 
nové členy do nového kroužku. 
Zkoušky se konají každý pátek 
od 17:30 hod. na sále MKD. Na věku 
nezáleží, ale vhodnější pro děti 

od 6 let. Pokud by měl někdo 
enormní zájem, ale nevyhovuje 
mu termín, prosím kontaktujte mě, 
je možné domluvit termín zkou-
šek jiný podle časových možností 

všech zúčastněných. 
Kontakt: 608 663 998.   
     
         Saša Masopustová

Pomozte nám vyhnat Moranu 
a přivítat jaro
Stejně jako minulý rok bychom 
rádi přivítali jaro u nás v Krás-
ně jak se patří. Loňské vynášení 
Morany bylo velmi povedené, a tak 
doufáme, že se vydaří i letos, a že 
bude velká účast.
   Na krásenské vítání jara vás 

zvou děti z tanečního souboru 
Máječek, mateřské školky Krásno, 
členky tanečního kroužku Radost, 
kamarádi z Baníčku a ostatní naši 
příznivci. Přijďte v neděli 25. 3. 2018 
v 11 hodin na náměstí v Krásně. 
   V úterý před akcí dne 20. 3. 2018 

proběhne od 15:15 hod. na hřišti 
výroba Morany. Pomoct může přijít 
každý.

 Za organizační tým 

Saša Masopustová

Soutěž „O nejhezčí velikonoční 
výzdobu“ 
Město Krásno vyhlašuje 3. ročník 
soutěže o nejhezčí velikonoční 
výzdobu domu, oken, dveří nebo 
zahrady pro obyvatele Krásna, 
Dolní Hluboké a Hájů. 
   Do soutěže se můžete přihlásit: 
osobně na MěÚ Krásno u paní 

Lenky Kvapilové, telefonicky na 
číslo 601 171 567 nebo e-mailem na 
adrese kvapilova@mesto-krasno.cz. 
Termín pro přihlášku: 
do 28. 3. 2018. 
Vyhodnocení soutěže provedou tři 
vybraní zaměstnanci úřadu, kteří 

obejdou přihlášené soutěžící. Tři 
vybraní výherci budou odměněni 
dárkovou poukázkou na nákup 
zboží v prodejnách OBI.
     

         Lenka Kvapilová, referent MÚ

Velikonoční vyrábění 
Zveme vás všechny na „Velikonoční 
vyrábění“, které proběhne 
31. 3. 2018 ve staré školce 

od 16 hod. Zváni jsou všichni bez 
rozdílu věku. S sebou je vhodné si 
vzít tempery, pastelky, nebo fixy, 

případně jiné věci na zdobení vají-
ček (vajíčka nejsou potřeba).
        
                                 Lucie Urbánková



Již třetí ročník jarního krásenského 
duatlonu je tu
Baník Krásno pořádá v neděli 
8. 4. 2018 další závod v duatlonu 
pro širokou veřejnost. Stejně jako 
loni je i tentokrát závod součástí 
Karlovarského poháru triatlonu. 
Účastníci budou rozděleni do kate-
gorií podle věku a pohlaví. Nebude 
chybět ani kategorie pro ty nejmen-
ší děti, aby ani ony nebyly ochuze-
ny o závodění. Závodit se bude 
v jízdě na kole a běhu. Dospělí 
a dorost budou soutěžit na trasách 
4 km běh, 14 km horské kolo 

a 2 km běh. Děti a mládež budou 
mít trasy úměrně kratší.
   Prezentace závodníků bude pro-
bíhat v neděli od 9 hod. na fot-
balovém hřišti, kde bude veškeré 
zázemí. Start dětských kategorií 
je od 13 a 13:30 hod. Start dorostu 
(od 15 let) a dospělých je v 10 hod. 
Mladší a starší žáci (8 – 14 let včet-
ně) startují od 14 a 14:30 hod. 
   Přijďte si zasportovat, přijďte si 
zasoutěžit, přijďte podpořit ostatní 
závodníky. Všichni jste srdečně 

zváni.
   Po duatlonu bude následovat 
krásenský triaton, který se usku-
teční 23. 6. 2018, a který je také 
součástí Karlovarského poháru. 
V září 29. 9. 2018 pak bude násle-
dovat přespolní běh, který je sou-
částí HOPR Ligy běžců Karlovar-
ského kraje. Všechny závody jsou 
podpořeny městem Krásnem 
a Karlovarským krajem.

                                         Tomáš Masopust

Pozvánka – prezentace finálního ná-
vrhu budoucí podoby parku
Prezentace finálního návrhu bu-
doucí podoby parku za kostelem 
v Krásně proběhne 12. 5. 2018 
v 17:00 v prostoru parku. Součástí 

prezentace bude i představení plá-
novaných prací, s kterými budeme 
rádi, když nám pomůžete. Těšíme 
se na Vás! 

     
Za organizační tým, 

Soňa Buchtelová

Letos se koná 22. ročník setkání 
hornických a hutnických měst 
a obcí ČR tentokrát v Sokolově. 
Mělo se konat v Ostravě, ale ta 
neznámých důvodů na poslední 
chvíli odřekla. Vedení SHHR ČR 

oslovilo Sokolov, který setkání 
naplánoval v rámci oslav 
„Dne horníků“ na 7. a 8. září 2018
Program: 
Pátek 7. 9. 2018
17:00 Přátelský večer ve velkém 

sále hornického domu při živé 
hudbě u piva a guláše s uvítáním 
hostů starostou a místostarostkou 
města a krátkou přednáškou na 
téma „Historie hornictví na území 
dnešního karlovarského kraje“ 

Tradiční setkání hornických měst



Kulturní program města Krásno

Kulturní program MKS 
Horní Slavkov 

18:00 Udělení cen Český Permon 
a poté volná zábava
Sobota 8. 9. 2018
8:00 – 10:00 Registrace účastníků 
se snídaní a pivem na nádvoří 
sokolovského kláštera na  
Starém náměstí
10:00 – 10:30 Průvod městem 
10:30 Přivítání, představení spolků, 
stužkování, vyznamenávání 

a poté program na pódiu
Další program bude individuální, 
velká prodejní burza minerálů 
v hornickém domě, vstup do 
hornického muzea v Sokolově, do 
hornického muzea a skanzenu 
v Krásně se svezením důlním 
vláčkem ve štole, fárání ve středo-
věkém cínovém dole Jeroným 
a prohlídka velkolomu Jiří z vy-

hlídky s výkladem. 
   Po celém městě bude na pěti tri-
bunách, v pivních stanech a hos-
půdkách probíhat program včetně 
prohlídky vojenské techniky 
a průletu gripenů. Součástí oslav je 
velká pouť a spousta stánků.
   Bližší informace sdělíme v dal-
ším čísle Krásnoočka, plakáty 
a letáčky během prázdnin.

Jako každý rok uděláme vše proto, 
aby se Krásno opět zařadilo mezi 
nejkulturnější a nejaktivnější měs-
ta v Karlovarském kraji. Již se stalo 
tradicí, že akce pořádané u nás 
v Krásně s oblibou navštěvují ne-
jen krásenští občané, ale 
i návštěvníci ze širokého okolí. 
A tak doufám, že se nám akce 
i letos vyvedou, bude nám přát 
počasí a dočkáme se i plánovaného 
„Pohádkového lesa“, jehož přípravu 
na podzim třikrát narušilo špat-
né počasí, až se nakonec nemohl 
uskutečnit.

Můžete se těšit na:
24. 3. 2018  Krásenský sbor dobro-
volných hasičů vás tímto zve na 
tradiční „Hasičský ples“ 
od 20:00 na sále KD
30. 4. 2018  Pálení čarodějnic se 
sletem na hřišti TJ Baník Krásno, 
průvodem k hospůdce 
„U Divočáka“, kde bude probíhat 

stavba májky, pálení čarodějnice 
a opékání buřtů.
12. 5. 2018  Představení studie pro-
jektu „Obnova parku za kostelem“- 
pozvánka na jiném místě
19. 5. 2018  Staročeské máje 
- tradiční průvod pro krále a krá-
lovnu, program na náměstí se   
staročeským jarmarkem 
a večerní „ Májovou veselicí“
9. 6. 2018  Dětský den. Zajímá vás 
na jaké téma bude letos? Hádejte? 
Nechte se překvapit:)
23. 6. 2018  Další ročník Open air 
festivalu „Rozhledna 2018“. Můžete 
se těšit na až 6 kapel. Prozradíme 
vám, že uvidíte například Kurtizá-
ny z 25. Avenue
18. 8. 2018  Projekt „Kultura nezná 
hranice – společná setkávání 
v roce 2018“. 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 očekáváme 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???
13. 10. 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

16. 3. 2018 Kino
BÁBA Z LEDU
19:00 Kinosál
Česko, 2017, Drama, komedie, ro-
mantický, 106 min. 

24. 3. 2018 Kino pro děti
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: Tajemství 
ohně a ledu
16:00 Kinosál
Rusko, 2016, Animovaný, dobro-
družný, komedie, rodinný, Sci-Fi, 
89 min., čs. Dabing 

Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 
40,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč.

25. 3. 2018 Pohádka pro děti
LOUTKÁŘSKÝ SOUBOR ROLNIČKA 
– TŘI PRASÁTKA
15:00 Malý sál
Vstupné 10,- Kč

30. 3. 2018 Ples
PLES SPORTOVCŮ
19:30 taneční sál
Hrají: STO Sokolov.

Taneční vystoupení Jana Ondera 
včetně tanečního rychlokurzu
Rope skipping - ukázka sportovní-
ho skákání přes švihadlo - JUMPIT 
Tým Praha
Bohatá tombola
Vstupenková supertombola
Vstupné 180,- Kč. Vstupenky na 
tel. 776 233 975

6. 4. 2018 Koncert
LIWID – Všude dobře, Doma nejlíp 
tour 2018



Důležité kontakty města Krásna 
Kontakty na MěÚ
www.mesto-krasno.cz
E-mail: 
mesto-krasno@mesto-krasno.cz

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

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

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

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

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

Městská knihovna
Otevírací doba
úterý: 16-18
pátek: 16-18
knihovna.krasno@email.cz    
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19:30 Kavárna 
Koncert karlovarské pop rockové 
skupiny v rámci regionálního tour 
k novému singlu. 
Host: Luko (Karlovy Vary) + Beat 
Club 68´ 
Vstupné 60,- Kč v předprodeji, 80,- 

Kč na místě, předprodej 
www.ticketlive.cz

7. 4. 2018 Kino pro děti
LETÍME!
16:00 Kinosál
Lucembursko/Norsko/Německo/

Belgie/USA, 2017 Animovaný, dob-
rodružný, komedie, rodinný, fanta-
sy, 84 min., čs. Dabing 
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 
40,- Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč.
Předprodej v knihovně.

Obecné informace
Komerční banka, Horní Slavkov
Adresa: Dlouhá 635/7, 357 31, 
Horní Slavkov

Telefon: 955 576 321, 955 511 111
Otevírací doba: 
Pondělí 8:30 - 12:00       13:00 - 17:00
Úterý   Zavřeno
Středa  8:30 - 12:00  13:00 - 17:00
Čtvrtek  Zavřeno
Pátek   Zavřeno
Státní a ostatní svátky zavřeno.

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

NOVĚ OTEVŘENO
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




