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Vážení čtenáři,
   zima je za námi, jaro je tady a vy 
držíte po delší odmlce v rukou dal-
ší číslo Krásnoočka. Předně bych 
vám chtěla popřát vše nejlepší 
v novém roce, i když už se blížíme 
konci března. Ale dřív jsme to ně-
jak nestihli. Krásnoočko je občas-
ník města a bez informací města 
by nebyl úplný. A i když jsme 
si stanovili určitá pravidla pro 
vydávání časopisu, přeci jen jsme 
si netroufli jej bez těchto informací 

Slovo starosty města Krásna
Vážení občané Krásna, Hájů 
a Dolní Hluboké,
   poprvé Vás zdravím prostřed-
nictvím letošního vydání „Krás-
noočka“.  Jak všichni víte, rok 2016 
do mého života přinesl nečekanou 
změnu a velkou výzvu. Už jsem 
ledacos zažil, naučil se řešit různé 
situace a problémy s nadhledem 
a pracovat pod tlakem. Přesto 
všechno musím konstatovat, že rok 
2016 byl nejnáročnějším rokem 
v mém životě. Ten necelý rok ve 
vedení města jsem zvládl jen 
díky trpělivosti a velké toleranci 
mé rodiny, podpoře většiny členů 
zastupitelstva města, mých spolu-
pracovnic na radnici i ve firmě 
a aktivní pomoci nových místosta-
rostů Krásna. Za což všem děkuji. 
   Během necelého roku 2016 se 
nám povedlo udělat spoustu práce, 
vyřešit desítky problémů,  zahájit 
přípravu velkého množství akcí, 
jak investičních, tak kulturních, 
a některé z nich jsme ještě v průbě-

hu roku 2016 zrealizovali. 
   Letošní rok jsme zahájili pře-
vzetím vodního hospodářství od 
společnosti VAK Karlovy Vary 
a začali celé vodní hospodářství 
sami provozovat (podrobnosti 
v článku o vodě). 
   Rok 2017 pro mne bude také 
rokem očekávání, stejně nároč-
ným, jako byl ten předcházející. 
Rokem očekávání, protože máme 
rozjednaných spoustu projektů, 
u kterých se snažíme i o dotační 
podporu a zatím nevíme, na které 
se nám povede dotace získat. Ka-
ždým týdnem vždy o kousek blíž 
k uskutečnění posouváme desítky 
nápadů a záměrů týkajících se 
rozvoje Krásna. Budeme připravo-
vat projekty i bez dotační podpory, 
projekty, na které máme vyčleněné 
peníze v rozpočtu města pro letošní 
rok. Již nyní také pracujeme na pří-
pravách investic, které by se mohly 
uskutečnit v následujících třech, 
čtyřech letech s tím, že rok 2018 by 

měl být pro Krásno a okolí rokem 
velkých změn. 
   Už je to dávno, co jsem stál 
u zrodu občanské iniciativy spolku 
„Za Krásno Krásnější“. Již tenkrát 
jsme se snažili v Krásně některé 
věci změnit k lepšímu. Dnes, bo-
hatší o spoustu zkušeností, máme 
možnost dát ideám nejen z mládí 
konkrétní obrysy. Máme možnost 
uskutečnit projekty, které budou 
pro Krásno, Háje i Dolní Hlubokou 
opravdovým přínosem. Pokusíme 
se dát našim záměrům hmotnou 
podobu jejich postupnou realizací. 
Tak nám držte palce a posílejte ná-
pady a podněty na naše kontakty 
zveřejněné na stránkách města.
   Přeji Vám příjemné a pohodo-
vé prožití jarních měsíců a všem, 
které v následujícím období čeká 
nějaké životní jubileum, vše nejlep-
ší a hodně zdraví.
     
  Josef Havel, starosta

Úvodník vyslat do světa. Tak se omlouváme 
všem, kdo na svůj časopis čeka-
li na konci roku 2016. Taktéž se 
omlouváme všem přispěvovatelům, 
jejichž včas podané příspěvky spat-
ří světlo světa až v tomto období. 
A co vše se můžete na stránkách 
Krásnoočka dočíst? V úvodu nás 
jako vždy osloví pan starosta a po 
té nás seznámí s problematikou 
naší vody a přiblíží nám proběhlé 
a připravované investice města. 
Také zde získáte informace měst-
ského úřadu. Nebudou chybět údaje 
o proběhlých akcích, o krásenském 
futsalu, o dalších úspěších Katky 

Štecové, o činnosti kroužku malých 
myslivců, také si přečteme, jak se 
mají naši nejmenší občánci, co se 
dělo na Čisté, jak to bylo s návště-
vou architektů v Krásně a jak je 
to s využitím staré školky. Chybět 
nebudou samozřejmě ani pozván-
ky na kulturní a sportovní akce, 
a také si přečtete o vandalismu 
a nespokojenosti s místním obcho-
dem. 
   Přeji vám krásný začátek jara.

 Saša Masopustová, 

šéfredaktorka

                                                                                                      

Vodní hospodářství
   Jak jsem již zmínil ve svém 
úvodním slově, tak největší změ-
nou, která se udála v prvním 
čtvrtletí letošního roku, bylo již 
avizované převzetí celého vodní-
ho hospodářství zpět pod správu 
města. Je to podle nás to nejlepší 
řešení. Jakákoliv jiná společnost 
by provozovala vodní hospodářství 
za účelem zisku, který by muse-
la promítnout do ceny vody. Tím, 

že si budeme provozovat pitnou 
a splaškovou vodu sami, máme 
možnost cenu vody maximálně 
ovlivnit a promítat do ceny vody 
pouze skutečné náklady na provoz, 
údržbu a administraci, ne zisk. Již 
po prvních měsících jsme rázně 
pocítili, jakou zátěž jsme si na sebe 
převzetím vodního hospodářství 
naložili. Museli jsme udělat desítky 
administrativních kroků, naučit 

se vše potřebné kolem provozu, za 
první dva měsíce jsme řešili šest 
poruch na vodovodním potrubí 
a další technické potíže a poruchy 
se vyskytly v technologických 
částech systému sloužícímu pro 
výrobu pitné vody a čištění vod 
splaškových.
   Dnes je vodovodní systém sta-
bilizovaný a máme připravenou 
také kompletní administrativu 



Poplatky za psy
Upozorňujeme občany města a jeho 
přilehlých částí na skutečnost, 
že dne 31.3.2017 uplyne splatnost 
místního poplatku za psy na rok 
2017. Poplatek lze uhradit 
v hotovosti v pokladně MěÚ nebo 
bankovním převodem na číslo 
účtu: 862184309/0800 pod varia-
bilním symbolem, který získáte 
na telefonním 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! Obecně závazná 
vyhláška města Krásno č. 1/2013 
a č. 1/2014 týkající se tohoto po-
platku je zveřejněna na webových 
stránkách města.

Poplatky za vodu
Sdělujeme občanům města a jeho 
přilehlých částí, že nové čtvrtlet-
ní zálohové platby na dodávku 
vody a odvádění odpadních vod 
na rok 2017 budou splatné za                    
1. čtvrtletí dne 15. 4. 2017, 2. čtvrt-
letí 15.5.2017, 3. čtvrtletí 15. 7. 2017 
a 4. čtvrtletí 15. 10. 2017. Zálohové 
platby zůstaly u jednotlivých od-
běratelů ve stejné výši jako v roce 
2016 a lze je uhradit v hotovosti na 
pokladně MěÚ nebo bankovním 
převodem na číslo účtu: 
9021-862184309/0800 pod varia-
bilním symbolem uvedeném 
v oznámení o výši zálohy. Variabil-
ní symbol získáte také na telefon-
ních číslech 352 688 034, 
352 688 036 nebo na e-mailu: 
brendlova@mesto-krasno.cz 
a kvapilova@mesto-krasno.cz. 

Tašky na tříděný odpad
Město Krásno zajistilo tašky na 
třídění odpadu v domácnostech. 
Tašky jsou omyvatelné a na bocích 
jsou opatřeny suchým zipem, který 
umožní tašky vzájemně pospojovat. 
Celou sadu lze zakoupit na MÚ
za 42,- Kč 

Městský úřad informuje 

Vítání občánků
V minulém čísle Krásnoočka jsme 
vyzvali rodiče nově narozených 
dětí k účasti na vítání občánků, 
které se uskutečnilo dne 14.9.2016 
po dlouhých bezmála třech letech. 
Naposledy proběhlo vítání občánků 
9.11.2013. Přivítali jsme 14 občánků. 
Také v novém roce 2017 bychom 
chtěli v této akci pokračovat.

Soutěž „O nejhezčí velikonoční 
výzdobu“ 
Město Krásno vyhlašuje 2. ročník 
soutěže o nejhezčí velikonoční 
výzdobu domu, oken, dveří nebo 
zahrady pro obyvatele Krásna, Dol-
ní Hluboké a Hájů.
Termín vyhlášení soutěže: 
1. 4. 2017
Do soutěže se můžete přihlásit: 
osobně na MěÚ Krásno u p. Lenky 
Kvapilové, telefonicky na číslo 
601 171 567 nebo e-mailem na ad-
rese kvapilova@mesto-krasno.cz
Termín pro přihlášku: 
do 10. 4. 2017
Vyhodnocení: vyhodnocení soutěže 
provedou tři vybraní zaměstnanci
úřadu, kteří obejdou přihlášené 
soutěžící.

 

Investiční akce
   V roce 2016 byla největší akcí re-
konstrukce povrchu ulice Radnič-
ní, kterou jsme dohodli se Správou 
a údržbou silnic Sokolov. V souvis-
losti s touto rekonstrukcí proběhly 
všechny související úpravy sítí 
a okolních povrchů, tak, aby vše 
plynule navazovalo a maximálně 
se předešlo případným poruchám 
na desítky let starých olověných 
vodovodních přípojkách a dešťové 
kanalizaci. Zároveň jsme nechali 
položit nové obrubníky od náměstí 
Svaté trojice, až po křižovatku na 
Bečov, tak aby při budoucí pláno-
vané opravě chodníku nedošlo 
k poškození nových povrchů. Záro-
veň byl položen žlábek ze žulových 
kostek po celé délce opravované 
komunikace. Muselo také dojít 
k původně neplánované výměně 
podloží v části komunikace. Pár 
centimetrů asfaltu totiž leželo 
prakticky na blátě, bez štěrkové-
ho podloží. Tato skutečnost celou 
stavbu značně protáhla a také pro-
dražila, naštěstí většinu nákladů 
hradila SUS Sokolov.
   Dalšími investicemi byla re-
konstrukce kapličky Panny Marie 
Sněžné a přístupové cesty k ní 
a oprava bytu v bytovém domě 

naproti radnici. Tato akce byla spo-
jená s provedením izolace kolem 
části domu. Opravili jsme za pomo-
ci využití asfaltového recyklátu 
z ulice Radniční několik dlouhá 
léta zanedbaných místních ko-
munikací v Hájích, Krásně i Dolní 
Hluboké. Na Hluboké byla také 
opravena hlavní příjezdová komu-
nikace, část cesty kolem místní 
kapličky a rozpadlý most přes 
potok. Tyto akce se nám povedlo 
částečně hradit prostřednictvím 
dotací. Provedli jsme i spoustu 
dalších drobných oprav majetku 
města. Například jsme si dali práci, 
přebrali jsme materiál ze všech 
prováděných výkopů a získali tak 
zdarma větší množství kvalitní 
historické žulové dlažby, kterou 
jsme již použili na chodník ke 
vchodovým dveřím kostela a bu-
deme s nimi provádět další úpravy 
veřejného prostranství. Například 
vytvářet nová parkovací místa.
   Nejvíce nás těší dotace získané 
na kulturu, kdy se mi povedlo 
uspět se žádostmi na Staročeské 
máje, Dětský den a Krásenské letní 
slavnosti s celkovou dotací 
cca 500 000,- Kč. Z prvních deseti 
dotací podaných v Karlovarském 

kraji a na Tachovsku (Česko – 
Bavorská přeshraniční spolupráce) 
získalo Krásno tři …..
   V letošním roce již probíhá 
rekonstrukce objektu čistírny od-
padních vod, oprava dvou bytů na 
náměstí Svaté trojice, údržba zeleně 
a drobné investice do technologie 
vodního hospodářství. To hlavní 
však teprve připravujeme. V letoš-
ním a hlavně v příštím roce pro-
běhnou, pokud se nám vše povede 
opravy, které Krásno, Háje a Hlubo-
ká nepamatují od výstavby vodo-
vodu a kanalizace. Plánujeme kom-
pletní opravu a dostavbu vodovodu 
v Hájích. Kompletní rekonstrukci 
vodovodu v ulici Kladenská. Tuto 
rekonstrukci jsem plánoval až na 
rok 2018, ale pět letošních poruch 
v této ulici mne donutilo projekt 
urychlit a předložím ho v nejbližší 
době zastupitelstvu města. Jak víte 
z článku o vodních hospodářství, 
čekají nás úpravy všech zdro-
jů pitné vody a hlavně výměna 
technologie úpravny vody, kterou se 
pokusíme stihnout také ještě letos. 
Jinak další úpravy čekají i vodojem 
v Lesní a na Hluboké.
   Nejrozsáhlejšími akcemi, kte-
ré připravujeme je oprava celého 

s vodním hospodářstvím spoje-
nou. V následujících dnech budou 
pracovnice města distribuovat ke 
všem odběratelům nové smlouvy 
o dodávce vody a čištění odpad-
ních vod. Smlouvu jsme se snažili 
připravit co nejjednodušší a obsa-
huje všechny potřebné údaje, jako 
je například číslo účtu a možnosti 
volby úhrady měsíčních, čtvrtlet-
ních, či pololetních plateb. Způsob 
platby si můžete zvolit sami, podle 
toho, jak jste byli zvyklí, nebo, jak 
Vám to vyhovuje. Cena vodného 
a stočného zůstala rozhodnutím 
zastupitelstva města pro letošní 
rok nezměněna a činí v současné 
době 24,- Kč vodné a 20,- Kč stočné. 
Cenu pro příští rok stanoví ZM po-
dle výsledku hospodaření za první 
pololetí roku letošního.
   Nebudeme Vám slibovat žádné 
zázraky, čeká nás hodně práce. 
Budeme muset ujít ještě dlouhou 

a nákladnou cestu k tomu, aby 
naše vodní hospodářství bylo ve 
výborné kondici a mohli jsme 
si případně dovolit vodu i prodá-
vat, což by nám výrazně zlepšilo 
celkový výsledek hospodaření. 
Nejprve však musíme splatit dluh, 
který Krásno vůči své vodě má. Od 
samotného spuštění vodárny před 
cca 20 lety neproběhly žádné větší 
investice, pouze docházelo k opravě 
poruch, či doplnění odkalovacích 
zařízení, nebo uzávěrů jednotlivých 
vodovodních větví, peníze získané 
z prodeje vody se používaly k jiným 
účelům, nebo se z nich dotovala 
cena vody pro obyvatele, což nebylo 
zrovna ideální. V současné době 
již probíhá rekonstrukce střechy 
čistírny odpadních vod a v minu-
lých dnech jsme začali připravo-
vat zakoupení kalolisu, který by 
výrazně snížil náklady na vývoz 
kalů. Již máme připravený projekt 

na rekonstrukci a dostavbu vodo-
vodu v Hájích a čekáme na staveb-
ní povolení. Po sérii poruch v ulici 
Kladenská, které negativně několik 
týdnů ovlivňovaly kvalitu vody, 
jsme se rozhodli urychlit rekon-
strukci této části vodovodu plá-
novanou na rok 2018. Začali jsme 
připravovat projekt a chtěli bychom 
opravu provést ještě v letošním 
roce. Postupně připravujeme to 
nejdůležitější a to zmodernizování 
a úpravu všech našich zdrojů vody 
– vodárny nad „Hájenkami“, vodoje-
mu „Lesní“, posílení vodního zdroje 
a rozšíření vodojemu na “Hluboké“. 
Budeme se snažit s rozmyslem rea-
lizovat všechny postupné kroky 
a během pár let se nám snad pove-
de náš historický dluh vůči vodní-
mu hospodářství vymazat ……..

                      Josef Havel, starosta města

chodníku podél Radniční a Hlav-
ní ulice a pokládání vzdušného 
elektrického vedení do země, jenž 

bude spojené s výměnou veřejného 
osvětlení, ale o tom a dalších při-
pravovaných investicích (například 

zateplení bytových domů a veřej-
ných budov) více v dalším vydání 
občasníku města.                             
                      Josef Havel, starosta města

Tři vybraní výherci budou pozváni 
na vyhlášení výsledků, které se 
uskuteční dne 20. 5. 2017 od 16:00 
hodin na náměstí v rámci tradič-
ních Krásenských staročeských 
májů, a budou odměněni dárkovou 
poukázkou na nákup zboží v pro-
dejnách OBI.           
                                   Jana Brendlová 

a Lenka Kvapilová   



Staročeské máje se uskuteční
i letos 
   Letos se 36. tradiční krásen-
ské Staročeské máje uskuteční 
20.5.2017. Tradice je tradice, a tak 
se vše vesměs opakuje. Každoroč-
ně se mění pouze král a královna 
májů a kulturní vystoupení. I když 
účinkující soubory jsou většinou 
také stejné, nejsou stejná jejich 
představení. Jistě nebudou chybět 
tradiční jarmark a atrakce pro děti 
a večer májová veselice s bohatou 

tombolou a bohatým doprovod-
ným programem.
   Přijďte nás podpořit svou účastí, 
krásenské děti i dospěláci si za 
svou celoroční píli při nácviku jed-
notlivých vystoupení váš potlesk 
určitě zaslouží.

VÝZVA: najde se někdo, kdo by 
chtěl vést dětskou taneční příprav-
ku? Bohužel není momentálně 

v mých silách otevřít další kroužek 
pro menší a nové děti. A zájem by 
pravděpodobně asi byl. Ozvěte se. 
Stále hledáme zájemce o tancování 
v tanečním souboru MÁJ. Vhodné 
od 13 do 100 let. I zájemce, kteří by 
si chtěli letos zatancovat Českou 
besedu. Podpořte tradiční taneční 
krásenský soubor. 

  Saša Masopustová

Pozvánka na tradiční setkání 
hornických měst
   Letos se koná již 21. ročník setká-
ní hornických a hutnických měst 
a obcí ČR tentokrát v Chomutově 
pod názvem Chomutovské krušení 
2017 a Chomutovské slavnosti.

Program: 

Pátek 16.6.2017
15:00 – 19:00 Registrace účastníků 
v Městském informačním centru 
v Chomutově

18:00 – 21:00 Slavnostní zahájení 
v Městském divadle v Chomuto-
vě 

Sobota 17.6.2017
8:00 – 10:00 Registrace účastníků 

v Městském informačním centru 
v Chomutově

10:00 – 11:00 Formování průvodu 
účastníků Setkání na parkovišti 
SD a.s.

11:00 – 12:30 Slavnostní průvod

12:30 – 13:30 Slavnostní zahájení 
setkání představiteli města

14:00 – 21:30 Kulturní program 
s moderátorem R. Jirglem 

16:00 – 17:00 Udělení cen Český 
Permon (kostel sv. Kateřiny)

21:30 – 22:00 Slavnostní ukončení 

Setkání – předání světla 
sv. Barborky

Neděle 18.6.2017
10:00 – 17:00 Zábavné centrum 
pro rodiny s dětmi (městský park) 
– soutěžní a sportovní atrakce, 
šermířské hrátky, divadelní a hu-
dební vystoupení pro děti, pouťové 
atrakce (letní stadion)

   I letos se Krásno zúčastní a spolu 
s Horním Slavkovem uspořádá 
výlet pro naše občany v sobotu 
17.6.2017. Zájemci se mohou hlásit 
osobně na Městském úřadě v Krás-
ně u paní Lenky Kvapilové nebo 
telefonicky na čísle 352 688 036 
a 601 171 567.

Vítání jara 
   Vítání jara, nebo taky vynášení 
Smrti, nebo Morany je starodávný 
pohanský zvyk, který se z pradáv-
ných slovanských dob dochoval až 
dodnes. Je pravda, že tady na zápa-
dě Čech řada těchto starodávných 
tradic již vymizela, což je ovšem 
škoda. I když tradiční masopust se 
již několik let oslavuje zde nedale-
ko, na Ležnici. Co vím, tak i vítání 
jara se do našich končin vrátilo 
a už pár let se oslavuje v botanické 
zahradě v Bečově. A možná si vzpo-
mínáte, že i u nás se před dvěma 
lety jedny oslavy jara konaly. Pořá-
daly je Lucka Urbánková a Katka 
Pařízková. Rádi bychom navázali 
a přivítali jaro u nás v Krásně jak 
se patří.

   A o čem vlastně to vítání jara je? 
Pro naše předky byl rituál vyná-
šení zimy a vítání jara význam-
nou událostí, kterou prožívalo 
celé společenství. Dospělí a staří 
přihlíželi. Přímými aktéry byli 
mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, 
kteří představují naději do bu-
doucna. Na Smrtnou neděli (dva 
týdny před Velikonočními svátky) 
tedy zhotovila svobodná děvčata 
(nebo mládež) symbolickou žen-

skou figurínu nazývanou Smrt 
(Smrtholka, Morana, Mařena) - (ve 
Slezsku zároveň vynášeli i Mařo-
cha v mužské podobě). Ke zhoto-
vení Morany se používalo to, co už 
nebylo k potřebě, suché větve, roští, 
stará sláma, uschlá tráva z loňska... 
Morana bývala ustrojena do bílého 
a okrášlena náhrdelníky a ozdo-
bami z vyfouknutých vaječných 
skořápek a prázdných šnecích 
ulit, tedy symboly smrti a zmaru 
- vždyť figurína Morany předsta-
vuje smrt, nemoci, bídu a všechno, 
co lidem škodí. Takto nazdobená 
Morana se vynesla za vesnici, kde 
byla spálena (oheň je stejně jako 
voda očistný živel) nebo častěji 
vhozena do potoka nebo řeky, která 
ji odnesla z vesnice jako symbol 
překonání zimy. 
   Jako kontrast k Moraně bylo Líto 
(lítečko, májíček), které symbo-
lizovalo příchod jara a obnovení 
života. Na rozdíl od smrtky bylo 
vytvořeno ze živých a barevných 
materiálů - sám stromek nebo 
zelená ratolest zobrazují v magii 
život. Mládež si také domů přiná-
šela větévky rašící, svěží, zelené                                   
a ozdobené barevnými pentličkami 
- někde se i jim říkalo létečko nebo 

lítečko. Důležitým doprovodem líta 
byla panenka, jako další symbol 
budoucnosti, znázorňující plodnost. 
S takovýmto lítem nebo lítečkem 
pak mladí koledou obešli vesnici 
a u každého domu obřadními 
zpěvy a říkankami oznámili, že 
je zima pryč. Od hospodářů za tu 
dobrou zprávu dostali něco dob-
rého na zub a nakonec si z dárků 
uspořádali hostinu, u níž nechybě-
la dobrá zábava, muzika, zpěv 
a tanec. (Čerpáno z www.slovane.cz) 

   O tom, jak se s mezigeneračním 
vítáním jara v Krásně vypořádají 
děti z tanečního souboru Máječek, 
mateřské školky Krásno, členky 
tanečního kroužku Radost , kama-
rádi z Baníčku a ostatní naši přívr-
ženci, se můžete přijít přesvědčit ve 
Smrtnou neděli 1.4.2017 
od 14 hodin na náměstí v Krásně. 

     
 Saša Masopustová, 

vedoucí souboru Máječek

Druhý ročník jarního 
krásenského duatlonu je tu
   Baník Krásno pořádá v sobotu 
15.4.2017 další závod v duatlonu pro 
širokou veřejnost. Tentokrát je zá-
vod součástí Karlovarského poháru 
triatlonu. Účastníci budou rozděle-
ni do kategorií podle věku 
a pohlaví. Nebude chybět ani kate-
gorie pro ty nejmenší děti, aby ani 
ony nebyly ochuzeny o závodění. 
Závodit se bude v jízdě na kole 

a běhu. Dospělí a dorost budou sou-
těžit 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 sobotu od 9 hod. na fot-
balovém hřišti, kde bude veškeré 
zázemí. Start dětských kategorií je 
od 11 a 11:30 hod. na hřišti. Start 

dorostu (od 15 let) a dospělých je 
v 10 hod. na hřišti. Mladší a starší 
žáci (8 – 14 let včetně) startují od 
13 hod. také na hřišti. 
   Přijďte si zasportovat, přijďte si 
zasoutěžit, přijďte podpořit ostatní 
závodníky. Všichni jste srdečně 
zváni.     
                      Tomáš Masopust

   Pracovníci města každé pondělí 
a úterý budou opět provádět svoz 
zeleného odpadu ze zahrad. K to-
muto účelu jsou občanům zdarma 
poskytovány igelitové pytle. Pytle 
jsou k dispozici na městském úřa-
dě nebo přímo u řidiče multikáry, 
který svoz provádí. Vzhledem 
k další využitelnosti tohoto odpadu 
je nutné oddělovat trávu od větví 
a jiného odpadu (např. kameny, 

JSDH Krásno informuje
   V roce 2016 získala Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů Krás-
no z rozpočtu Karlovarského kraje 
(www.kr-karlovarsky.cz) na zákla-
dě podané žádosti dotaci ve výši 
27 600,- Kč z dotačního programu 

„Podpora jednotek sboru dobrovol-
ných hasičů obcí Karlovarského 
kraje“. Majetek pořízený v rámci 
účelové neinvestiční dotace se 
spoluúčastí města ve výši 20 % 
zůstává v majetku města. Jedná se 

Třídění odpadů

nákup věcného vybavení: 1 ks zá-
sahové přílby, 1 ks infračerveného 
laserového teploměru, setu 6 kusů 
modulů v kufříku a 1 ks foukače 
a drtiče bodavého hmyzu.                
                              Brendlová Jana

hlína, plevel atd.). 
   Elektrospotřebiče, pneumatiky, 
koberce, starý nábytek apod. jsou 
dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpa-
dech ve znění platných předpisů 
a dle Obecně závazné vyhlášky 
Města Krásno č. 1/2015 sváženy 
2x ročně. 
   Jarní svoz proběhne v Krásně 
na obvyklých místech 31.3.2017 od 
9:00 hodin do 1.4.2017  14:00 hodin. 

Svoz ostatního odpadu (elektrospo-
třebiče, barvy, laky, rozpouštědla, 
pneumatiky) proběhne 3.4.2017. 
Nechte tento odpad před svou ne-
movitostí.
   V Hájích a Dolní Hluboké pro-
běhne jarní svoz 7.4.2017 od 9:00 
hodin do 8.4.2017 14:00 hodin. Svoz 
ostatního odpadu bude 10.4.2017
 Lenka Kvapilová, 



Malí myslivci v roce 2016
   Rok 2016 byl pro nás opravdu 
bohatý na zážitky a vědomosti, 
které jsme získali. Zaměřili jsme se 
hlavně na zvěř, kterou lze potkat 
v našich okolních lesích. Dozvěděli 
jsme se vše, co souvisí s péčí o ni, 
kde a jak určitý druh žije. Převážně 
jsme se pohybovali na čerstvém 
vzduchu, takže jsme dělali i něco 

pro nás samotné.
   Moc nás těší zájem, který přišel 
v polovině roku 2016 – přihlásili 
se k nám noví členové, se kterými 
přišla i odezva, že to, co děláme, má 
nějaký smysl a že se vám to líbí.
   A teď už konečně k samotným 
akcím, které jsme loni absolvova-
li. Na začátku roku jsme vás ještě 

informovali o našich toulkách do 
přírody, kdy jsme pozorovali zvěř 
dalekohledy, určovali jsme stopy 
zvěře, které jsme po té sádrovali 
a odnesli domů, dále jsme opé-
kali buřty na ohni, který jsme 
si sami udělali , povídali jsme si 
o bezpečném pohybu v lese a na 
loukách, byla nám předvedena prá-

Mateřská školka
   Jaro už nám pomalu klepe na 
dveře a my, dětičky z krásenské 
mateřinky, se hlásíme s aktualit-
kami z naší školičky.
   Už je tomu nějaký čas, co jsme 
vám psaly o školce, proto se na 
chvilenku vrátíme do zimy, kdy 
jsme si hrály ve sněhu a bobovaly 
na naší školní zahradě. Přivítaly 
jsme ve školce kouzelnou návštěvu: 
Mikuláše, čerta a anděla, kteří nám 
zahráli krásnou čertovskou pohád-
ku a rozdali nám sladkosti, které 
jsme si za to, že jsme byly celý rok 
hodní, právem zasloužily. Hned pár 
dní na to jsme měly možnost před-
vést našim nejmilejším vánoční 
besídku, na kterou jsme dlouho 
pilně trénovaly. Měly jsme připra-
vené básničky, písničky 
a také taneček. Dětem se vystoupe-
ní velmi povedlo a sklidily za něj 
tu nejkrásnější odměnu - potlesk 
od jejich nejbližších. V závěru to-
hoto příjemného odpoledne rozdaly 
rodičům vlastnoručně vyzdobené 
dárečky. Tím jsme měly povinnosti 
splněné a už nám jen zbývalo uží-
vat si teploučkou vánoční atmosfé-
ru. Oslavily jsme příchod ježíška, 
který, jako každoročně, nezapomněl 
obdarovat ani naši školičku. A také 
nás ke konci roku přijelo navštívit 
Divadlo z bedny s krásnou betlém-
skou pohádkou.
   Hned začátkem ledna jsme uspo-
řádaly ,,Den hraček“, aby se děti 
mohly pochlubit, jakou nejkrásněj-
ší hračku jim nadělil ježíšek pod 
stromeček. A díky letošní bohaté 
sněhové nadílce jsme si užívaly 
hrátek se sněhem, bobování, koulo-
vání, stavění sněhuláků. Také jsme 

si hrály s ledem, nejen že jsme 
,,křupaly“ led na zamrzlých kalu-
žích, ale také jsme experimentova-
ly s různými materiály a tvořily 
,,led“ například i na papíře pomocí 
krystalizace soli. Na společných 
vycházkách zasněženým krásnem 
jsme také pozorovaly stopy, které 
nám do sněhu natiskala zvířátka 
svými tlapkami. A když už jsme 
u těch zvířátek, navštívil nás také 
pan chovatel se svými kamarády 
ptáčky. Mohly jsme vidět nejen 
puštíka, čížka, nebo poštolku, ale 
také krásné barevné papoušky 
ara. A samozřejmě nesměl chybět 
náš kamarád králíček Pečínka, se 
kterým jsme se všichni dosyta po-
mazlily. A aby těch zvířátek nebylo 
málo, zanedlouho jsme měly ve 
školce divadelní představení 
s názvem: ,,Pejsek a sluníčko“. Dále 
jsme si povídaly o různých řemes-
lech a povoláních, protože pomalu 

nastávalo období Masopustu. To 
jsme jaksepatří oslavily masopust-
ním rejem, takže se nám školka 
rázem proměnila v pohádku a ved-
le berušek, princezen, a batmanů 
nám po školce pobíhal spiderman, 
jednorožec, kostlivec, kovboj, pavou-
čí ninja, motýl Emanuel, tygřík 
a nebo pirát. Ráda bych touto ces-
tou poděkovala všem rodičům za 
obstarání krásných kostýmů pro 
děti, a také manželům Duškovým, 
Hřibovým a Matouškovým za to, že 
myslí na naše mlsné jazýčky, a my 
si díky nim mohly udělat skvělou 
masopustní párty.
   Protože už první sněženky vystr-
kují ze země svoje hlavičky, může-
me tedy za zimou snad už zavřít 
pomyslná vrátka a těšit se na jaro 
a my, dětičky, na naše další zážitky 
ze školičky.    
         Veronika Budajová

ce s lovecky upotřebitelnými psy, 
udělali jsme si střeleckou soutěž 
ve střelbě z „malorážky“ na terč                                                    
a takhle bych mohla psát a psát. 
Ale to nejdůležitější se odehrálo 
v červnu – konal se totiž první 
ročník soutěže „Malý myslivec“, ve 
které jsme mohli předvést naše 
znalosti a praktické dovednosti 
z oboru myslivosti. Takže jsme 
ukázali co v nás je a všichni jsme 
úspěšně obstáli. Soutěžili jsme 
například ve střelbě na terč, ve 
vědomostech z biologie zvěře, kyno-
logie ,střelectví, vábili jsme jelena, 
srnce, lišku, ale museli jsme poznat 
i větvičky a šišky stromů, prohléd-
li jsme si noru a pověděli si 
k čemu se užívá. Prostě a jednodu-
še – opravdu jsme si to užili. Škoda 
jen, že se nám ke konci pokazilo 
počasí, ale to už nikomu nevadilo,-
protože každé z dětí si domů odná-
šelo pohár s medailí a odměnami.
   Dále jsme ještě navštívili naši 
novou čtyřnohou kamarádku jmé-
nem „Rozárka“. Bylo to malé srn-
čátko, které bylo zachráněno před 
jistou smrtí. Rozárka je srnečka 
a dnes už je z ní velká slečna, která 
má prozatímní domov v Hájích 

u Naděždy Podracké. Viděli jsme, 
jak se srnečka krmí z lahve 
a z části už i pase a mohli jsme se 
s ní i pomazlit.
   Od září jsme absolvovali několik 
procházek do našich polí a lesů, 
opekli jsme několik buřtů, viděli 
jsme srnčí zvěř a na prvním letoš-
ním sněhu pozorovali stopy. Letos 
bychom se chtěli nadále věnovat 
stejným aktivitám, a také uspořá-
dat další ročník soutěže a dokonce 
nás i čeká jedno velké překvapení, 
ale o tom až někdy příště.
                                Veronika Švábová



ci nosí do obchodu, takže to tam 
vypadá jak na ulici. Když je hezčí 
počasí proplétáte se mezi chasníky 
pokuřující a popíjející lihoviny. 
S odpadky si moc starosti nedělají. 
A když máte štěstí, podaří se vám 
nešlápnout do „hovínka“. No, a když 
nandáte zboží do košíku a ubrání-
te se skákajícímu psu v prodejně 
potravin!, tak u kasy čekáte, než si 
prodavač dopíše sms, dokouká film, 
nebo dohraje napínavou hru.

Poděkování
   Chtěla bych touto cestou poděko-
vat všem členkám kroužku Radost 
za to, že přes veškeré problémy, kte-
ré nás provázely po celý tento rok, 
se nevzdaly a pokračují v rozdává-
ní radosti všude, kde vystupují.
   Zároveň bych chtěla poděkovat 
vedoucí dětského kroužku Máječek 
paní Saše Masopustové, za velkou 
trpělivost při práci s dětmi a za 
to, že nám pomáhá, kdykoliv to 
potřebujeme. Poděkování patří také 
všem dětem z Máječku za jejich 
zájem o lidovou hudbu, radost 
z pohybu a za to, že nás svým vy-
stoupením povzbuzují k další čin-
nosti. Také bych chtěla poděkovat 
rodičům těchto dětí, že je podporují, 

vozí na vystoupení a jsou jim vždy 
k dispozici, když je děti potřebují.
   Doufám, že se nám bude dobře 
dařit i v novém roce 2017. 

   Všem pevné zdraví, radost a štěs-
tí přeje za kroužek Radost 

Anna Mihoková.

Katka Štecová podruhé
   V minulém čísle jsme vás se-
známili s úspěchy Katky v minu-
lém školním roce, a protože ona 
nepolevuje a sbírá úspěchy nadále, 
podívejte se na ně:
   Od středy 12.října, do neděle 
16.října 2016 se výprava karatistů, 
reprezentantů Champions teamu, 
závodící za Českou asociaci Okina-
wského karate a kobuda zúčastnila 
Mistrovství Evropy světové fede-
race WUKF v karate. Pro rok 2016 
hostilo mistrovství italské město 
Montichiari. Tohoto šampionátu se 
zúčastnilo 47 evropských federací 
a bezmála 1900 závodníků všech 
věkových kategorií, kteří se během 
4 soutěžních dnů střetávali v disci-
plínách kata, kata team, kumite 
a kumite team. 
Náročnost turnaje podtrhuje i fakt, 
že zde nebyly výjimkou kategorie, 

ve kterých se soutěžního klání 
účastnilo více než 100 závodníků. 
A jak Katka dopadla:
1. místo kumite children female 
9-10 years 
2. misto  kata team children 

2.misto kumite team U12 
4.misto kata children
   A ještě 29. 10. 216 se konalo 
VII. Otevřené Mezinárodní Mist-
rovství ČR mládeže a dospělých 
ČABK 2016, kterého se zúčastnilo 

Baníček stále funguje
   O Baníčku již všichni víte, že je 
pro děti všech věkových kategorií. 
Děti se na hřišti vyběhají 

a zapojí se tak formou her do 
kolektivu. Scházíme se každé úterý 
v 15,30 hodin. Bude už lepší počasí, 

Vandalismus
   Toto slovo bylo v Krásně až do 
nedávna slovo skoro neznámé. 
Bohužel během posledních měsíců 
jsem ho musel v souvislosti 
s Krásnem vyslovit několikrát, 
což mě mrzí. Musel jsem ho nejen 
vyslovit, ale i začít uvažovat  
o investici do té doby pro Krásno 
dle mého názoru zbytečnou – 
zakoupení bezpečnostních kamer. 
Vandalismus mezi dospělými se 
projevil v jednom případě, a to 
během jedné noci, kdy neznámí 
vandalové ulomili značku „klidová 
zóna“ na začátku ulice Mírová, pře-
vrátili kontejnery na tříděný odpad 
u nové MŠ Pampeliška, rozházeli 
odpadkové koše v zahradě školky 
a po cestě utrhali plaňky od plotů. 

Horší je, že se vandalismus v Krás-
ně projevuje opakovaně 
u „náctiletých“ jedinců. Dětské 
hřiště za kulturním domem bylo 
už několikrát poničené. Opakovaně 
jsme řešili vykopané plaňky 
u plotu, poškozenou krytinu na 
stříškách prolézačky a hlavně 
nevratně poškozené samotné herní 
prvky, utrženou tabuli na malová-
ní, vytrhané dřevěné části a rozře-
zané lanové prvky. Na podzim jsme 
osadili novou lanovou část prvku 
s houpačkami za několik tisíc 
korun a do jara z ní nezbylo nic 
víc, než hromádka rozřezaných 
provázků.
   Nevratné je také poškození 
památníku „ Umučených žen“ na 

náměstí, kdy děti urývaly nožem 
pískovec z podstavce. Poškození je 
sice malého rozsahu, ale generaci 
dětí, jenž věděly vše o smutné sym-
bolice tohoto památníku, by něco 
takového ani nenapadlo….
   Chtěl bych tímto požádat rodiče 
všech dětí (i těch, kteří si myslí, 
že „Ten náš to určitě být nemohl“ 
- někteří by se divili), aby doma 
problematiku vandalismu, po-
škozování věcí a zařízení, které 
má sloužit všem, se svými dětmi 
probrali. Probrali dříve, než za nimi 
přijdeme s kamerovým záznamem 
jejich ratolestí a dočkají se nemilé-
ho překvapení.    
                    Josef Havel, starosta

Co se nelíbí
Opravdu musíme do potravin 
přes hromady sněhu 
a odpadků?
   V našem městě již několik let 
působí nová prodejna potravin, 
kterou vlastní pan Nádeníček 
a provozují vietnamští spoluobča-
né. Na tom není samozřejmě nic 

divného ani špatného. Sortiment 
mají bohatý a otevírací doba také 
jistě vyhoví každému. Myslím 
však, že nejenom mě trápí jiné věci. 
Až do loňského roku jsme se do 
obchodu museli dostávat po scho-
dech v dezolátním stavu a jen mě 
udivuje, že si tam nikdo nepřivodil 

nějaký úraz. (Možná jen ale o něm 
nevím.) A co teprve, když napadne 
sníh. To musíte šlapat do vyšla-
paných míst, neboť jinde je vrstva 
neuklizeného sněhu, a musíte dou-
fat, že vám na kluzkých dlaždicích 
nepodjede noha (což se mi i párkrát 
stalo). Sníh samozřejmě zákazní-

tak určitě vezměte děti a přijďte. 
           

Lenka Kvapilová

Malí myslivci 2017
   Na úvod krátkého příspěvku 
z naší přírody, bych moc ráda 
poděkovala všem členům kroužku 
„Malý myslivec“ i těm, kteří nás 
nezištně podporují a myslí na nás.
   Na konci roku 2016 jsme se pře-
vážně procházeli v našem revíru 
a připravovali zvěř na zimu – sbí-
rali jsme a sušili kaštany, žaludy 
a bukvice, do krmelců jsme navezli 
seno a letninu a kontrolovali dosta-
tek soli ve slaniskách.
   Letošní zima se zařadila mezi 
ty tužší, proto jsme v kritických 
měsících museli přikrmovat zvěř 
častěji. Shlédli jsme video o při-
krmování zvěře v oborách a učili 
jsme se rozpoznávat stopy zvěře na 

obnově – ve sněhu. Potravinářský-
mi barvami jsme malovali stopy 
do sněhu a pak jsme vyrazili do 
terénu stopy hledat a pojmenová-
vat. Zimní období jsme zakončili 
opékáním buřtů pod rozhlednou 
u krmelce, kde jsme uklidili klestí 
a zbytky letniny.
   V dalším období nás čeká údrž-
ba a úklid krmelců a jesliček. Bu-
deme uklízet zbytky sena, letniny 
a vápnit krmelce. Dále pak nás če-
kají procházky po revíru, za účelem 
hledání a pozorování shozů paro-
haté zvěře. Určitě si zase vyzkou-
šíme střelbu na terč a budeme se 
připravovat a trénovat na červen, 
kdy se již po druhé uskuteční 

soutěž ve znalostech z myslivos-
ti. Tentokráte bude probíhat celý 
víkend v panenské přírodě u chaty 
Krudum – takže heslo pro červen – 
„Kdo se bojí, nesmí do lesa“ – če-
kají nás znalostní a vytrvalostní 
soutěže, procházky do okolí, opéká-
ní buřtů, kotlíkový guláš, tradiční 
„schovávaná“ , nebude chybět ani 
„kadibouda“ a v neposlední řadě 
noc plná vášní (ve vší počestnos-
ti). Takže bych i tímto poděkovala 
rodičům za důvěru v nás vloženou 
a slibuji, že uděláme vše pro to, aby 
si děti odnesli plno zážitků 
a vzpomínek.    
                     Veronika Švábová

   A co teprve ten neustálý „bordel“ 
u kontejnerů? Pravda, zde za to jistě 
mohou i jiní občané (jsou to vlast-
ně ještě občané, když dělají takový 
„bordel“?). Zas ale nevím o žádném 
jiném producentovy prošlých po-
travin a kartonů od potravin, který 
by v Krásně působil. Zde by možná 
stačilo odstranit kontejnery, ale to 
bude zas mínus pro místní, kteří 
zde spořádaně odpad třídí.
Bohužel u nás v Krásně nemá-

me na vybranou a musíme toto 
všechno absolvovat, chceme-li něco 
koupit. Ale musíme to všechno 
opravdu strpět a vlastně podporo-
vat? Lze s tím něco dělat? Jistě ano. 
Třeba upravit nájemní smlouvu, 
stanovit si podmínky…. Nebo taky 
požadovat účtenky z EET, aby se 
nekrátily příjmy….
   Jen bych chtěla prohlásit, že ne-
mám zcela nic proti cizincům 
v naší zemi ani v našem městě. 
              AM



Setkání na Čisté/ v Litrbachu
   Již popáté zorganizoval v loň-
ském roce spolek Terra incognita, 
konkrétně Filip Prekop – archeolog 
Národního památkového ústavu 
v Lokti, pietní setkání na Čisté 
(popř. v Litrbachu) se záměrem 
připomenout osud zaniklého města 
a jeho obyvatel, a alespoň na chvil-
ku oživit prostor, kde se v uplynu-
lých staletích rozvíjela hornická 
komunita s bohatým společen-
ským životem.
   Jedná o akci s několikaletou 
tradicí a každým rokem je program 
pestřejší. Pro obyvatele našeho 

města je samozřejmě zajímavý tím, 
že se jedná o bývalé sousední měs-
to, a také tím, že mnohé příběhy 
se prolínají i do historie Krásna. 
Příkladem byly příběhy o nejen 
kostelních zvonech, které ilustrují 
pohnuté dějiny celého regionu 
– o zvonech hovořil městských 
historik města Chodova, Miloš 
Bělohlávek. Dalším příběhem byly 
události vražd v regionu, které 
páchal vrah Heller ve 30. letech 
minulého století a ve svém řádění 
nevynechal ani samotné Krásno, 
o nich přednášel vyučující Gymná-

zia Sokolov Vladimír Bružeňák.
   Setkání na Čisté se vždy nesou 
v přátelském a vlídném duchu 
a i když jsou především určeny 
ke vzpomínce na samotné město 
a jeho obyvatele, tak nám Krásen-
ským nabízí příjemnou příležitost 
se něco dalšího dozvědět o svém 
regionu a někdy i o samotném 
Krásně. Akce bude zajisté i příští 
rok a pořadatelé jsou vždy rádi 
za návštěvu lidí z okolních měst 
a obcí.
     
             Václav Kříž

Co se dělo minulý rok se starou 
školkou?
   Minulý rok na podzim zastu-
pitelstvo města schválilo záměr 
zpřístupnit prostory staré škol-
ky veřejnosti. Stalo se tomu tak 
na základě sběru podnětů a na 
základě závěrů příslušného výboru 
zřízeného zastupitelstvem města 
(vizte článek „Co bychom mohli 
udělat se starou školkou“, Krásno-
očko 1/2016), který předchozí rok 
řešil stav budovy a obecně zájmy 
občanů a potřeby města.
   Ve výboru a následně i v za-
stupitelstvu panovala shoda, že 
je vhodné využít budovu k rozší-
ření občanského vybavení města. 
Zjednodušeně řečeno se jedná o to, 
že by mohla budova mimo jiné po-
skytnout zázemí pro různé aktivity 
občanů: kroužky, kurzy, přednášky, 
ale i cvičení – tance. Tímto by vel-
mi dobře doplnila funkci již fun-
gujícího kulturního domu, který je 
naopak dispozičně určen pro větší 
společenské akce.
   Výbor se snažil konzultovat svoji 
práci s veřejností a měl kladné 
ohlasy ze strany občanů k mož-
nému využívání staré školky pro 

občanské aktivity. I přesto ale bylo 
dáno doporučení nejdříve vyzkou-
šet využívat prostory staré školky 
veřejnosti, předtím, než začnou 
rozsáhlejší investice do objektu. To 
vše z toho důvodu, aby nenastala 
situace, že by se části školky opra-
vily s určením, že se budova otevře 
veřejnosti, a nakonec by školku 
nikdo nevyužíval. Město využívalo 
školku jako sklad města, ale celé 
prostory byly vytápěny, aby budo-
va netrpěla teplotními změnami. 
   Ze strany vedení města vyvstala 
obava, že by tímto zpřístupněním 
budovy mohl nastat konflikt 
s úřady. To jak z důvodu stavebních 
předpisů a hygienických norem, 
ale i jiných norem. Na základě 
konzultace s nyní již bývalým 
starostou města jsem vstoupil do 
osobního a neformálního jednání 
s jednotlivými úřady a následně 
jsem informoval vedení města, že 
je zde jedna varianta, jak budovu 
zpřístupnit. Touto variantou je pro-
najmutí budovy třetí osobě, která 
s veškerou odpovědností k úřadům 
bude nadále nakládat s budovou.

   V dalším několikaměsíčním 
procesu se podařilo na základě 
rozhodnutí zastupitelstva vyhlásit 
veřejný záměr pronajmout budovu 
staré školky. Na svém posledním 
jednání v roce 2016 zastupitelstvo 
odsouhlasilo pronájem stavby mě, 
jakožto nájemci - s tím, že budo-
va bude provozována za účelem 
veřejného zájmu a zároveň nebude 
využita k zajištění osobního zisku. 
To vše v souladu s výše zmíněný-
mi závěry výboru i diskuse 
v zastupitelstvu.
   Souběžně s řešením možného 
pronájmu budovy, aby mohla být 
školka zpřístupněna veřejnosti, 
oslovil město prostřednictvím 
zastupitele Tomáše Fenkla ředitel 
Základní umělecké školy Horní 
Slavkov Jan Zapf, který vyslovil 
zájem zřídit pobočku ZUŠ v Krás-
ně, konkrétně pak v prostorách 
staré mateřské školky. Tento záměr 
naprosto zapadá do záměru výboru, 
který sám konstatoval, že je zá-
hodno, aby byla budova případně 
využita pro zřízení pobočky ZUŠ.
   Z jednání mezi městem a J. Za-

   Jako každý rok se i s rokem 2016 
rozloučili děti spolu s rodiči na 
hřišti TJ Baník. Začalo se tradičně 
v 16 hodin mlsáním dobrot, které 
přinesli rodiče ze své kuchyně. 
Nechyběl teplý čaj, limonáda, pro 

starší pivo nebo svařák. Všichni 
zúčastnění si zasoutěžili při vese-
lých soutěžích, jakými byl napří-
klad hod vánočním stromečkem 
do dálky a svíčkový fotbal. Po se-
tmění následoval přípitek dětským 

šampusem (rodičové si dali něco 
ostřejšího) a pak netrpělivě očeká-
vaný parádní ohňostroj.

     
Lenka Kvapilová

212 závodníků ze 30 klubů (Česká 
republika, Gruzie, Německo, Ru-
munsko, Slovensko). Katka závodila 
za Českou asociaci Okinawského 
karate a kobuda, která mezi kluby 
skončila na 1. místě v kumite, na 
4. v kata a celkově na 3. místě. 
A v jednotlivcích se umístila takto:
1.místo SHOBU NIHON - Dívky 
(9-10 let) 
4. místo (2. z českých závodnic)  
KATA - Dívky (9-10 let)
   Katky úspěchy nás vedli k nomi-
naci na sportovce roku okresu So-
kolov, a Katka je mezi pěti oceněný-
mi v kategorii mládeže. Slavnostní 
vyhlášení proběhlo po uzávěrce 
tohoto čísla 23.3.2017 v Kulturním 
domě v Březové. Gratulujeme

   Ing. Jan Masopust, 

předseda TJ Baník Krásno

pfem mimo jiné vyplynulo, že při 
vstřícném postoji města a pomoci 
s dílčími úpravami prostor budovy 
(konkrétně hygienického zázemí 
budovy), by bylo možné budovu 
zpřístupnit oficiálně veřejnosti pod 
hlavičkou ZUŠ Horní Slavkov 
i začátkem září 2017 příštího roku 
a nejpozději následující rok. Úspěš-
nému otevření pobočky samozřej-
mě předchází několik samostat-
ných kroků – především provedení 

zmíněných stavební úprav měs-
tem, ale i schopnost naplnit nabí-
zené obory. Bez oficiálního povolení 
pro ZUŠ by školka nemohla být 
zpřístupněna veřejnosti. 
   Nyní probíhají jednání mezi ve-
dením města a ZUŠ Horní Slavkov 
o možném zřízení pobočky ZUŠ 
v Krásně. Pro nynější aktivity ve 
školce (setkávání občanů, herní 
večery, promítání, koncerty atd.) by 
to znamenalo, že by se mohly dané 

akce dále rozvíjet pod hlavičkou 
ZUŠ Horní Slavkov.
   Rád bych využil těchto řádků 
k poděkování všem zastupitelům 
za trpělivý a konstruktivní přístup 
k celému tématu a zároveň vy-
zval občany, aby se na mě obrátili, 
pokud budou mít zájem využít 
prostory staré školky, popřípadě 
budou mít nějaký zajímavý nápad, 
co by se mohlo v prostorách dít. 
  Václav Kříž, zastupitel

Loučení s rokem 2016



V Horním Slavkově se četlo 
24 hodin
   Druhý ročník naší čtenářské vý-
zvy „Čteme 24 hodin“ se uskutečnil 
11. a 12. března 2017 v knihovně 
MKS Horní Slavkov. Tentokrát se 
zapojilo méně účastníků než 
v loňském roce, ale o to větší to 
byli vášniví čtenáři! Překonali 
hned tři loňské čtecí rekordy! 
   Anička Břížďalová byla nejvy-
trvalejší čtenářkou. Nahlas nám 
předčítala celkem 251 minut 
a z toho celých 162 minut četla bez 

přestávky. Se čtením skončila až 
kolem půl třetí ráno, kdy všichni 
její posluchači postupně usnuli. 
I ona měla problém udržet své oči 
otevřené. Anička však měla jasný 
cíl. „Tuhle knížku tady dočtu“, ří-
kala vždy, když na ni přišla menší 
spací krize. A dočetla. Deník malé-
ho poseroutky – 8. díl s podtitulem 
„Fakt smůla“, se tak stal sedmou 
knihou, kterou jsme při našem 
čtení přečetli až do konce. 

   Celkovou dobou čtení 996 minut 
jsme tedy posunuli loňskou hrani-
ci 662 minut dost zásadně. Děku-
jeme všem zúčastněným za jejich 
čtecí výkony, podporu a dobroty, 
kterém nám velmi zpříjemnily čas 
strávený v knihovně. Nashledanou 
za rok!
     
        Soňa Kvasničková, ředitelka 

MKS Horní Slavkov

Stará školka – je tu pro Vás
   Od nového roku je Vám k dis-
pozici budova staré školky pro 
setkávání, kroužky, přednášky, ale 
třeba i cvičení nebo tanec – prostě 
pro všechny aktivity, které obohatí 

veřejné dění v našem městě. Pokud 
byste měli zájem prostory využít 
nebo byste měli nápad, co by se ve 
staré školce mohlo dít, neváhejte 
mi zavolat na 606 523 926 nebo na-

psat na krizva.cz@gmail.com. 
Stará školka je tu pro Vás. 

                    Václav Kříž, zastupitel

Akce ve staré školce
   Od začátku roku 2017 ve školce 
proběhla dvě veřejná promítání, 
jeden herní večer a jeden koncert 
klasické hudby. Na promítání jsme 
zhlédli jak akční filmy - například 
Matrix, tak také filmy rodinné - 
například Ovečka Shaun ve filmu. 
Herní večer byl společným veče-
rem, kdy se hrály převážně deskové 
hry a každý měl možnost přinést 
svoji oblíbenou hru a zahrát si ji 

s dalšími návštěvníky. Ve spolu-
práci se ZUŠ Horní Slavkov proběhl 
koncert klasické hudby Fascinující 
svět hudby - J. S. Bach a jeho syno-
vé v podání A tre voci.
   Průběžně pro Vás připravujeme 
další program. O akcích informuje-
me skrze rozhlas, sociální sítě 
a vývěsné plochy ve městě. Pokud 
byste měli zájem dostávat informa-
ce přímo, prosím, neváhejte se na 

mě obrátit.
   Ve staré školce dále probíhají se-
tkávání místních spolků, případně 
i jiné aktivity občanů. Pokud byste 
chtěli využít starou školku, prosím, 
kontaktujte mne – tel.: 606523926.
Koncert Fascinující svět hudby 
- J. S. Bach a jeho synové, Archiv ZUŠ 
Horní Slavkov                        

                         Václav Kříž, zastupitel

Krásenský futsal
   Minule jsem psal, že o krásen-
ském futsalu se ví hodně málo, 
a že je to hlavně kvůli nesmysl-
nému pravidlu, že se nemůže hrát 
na přírodním povrchu, ale buď na 
umělce, nebo v hale. Proto Baník 
Krásno už několik let využívá azy-
lu horní základní školy v Horním 
Slavkově. Ale klukům to nevadí, až 
na to, že mají málo diváků. Fotba-
lově si však vedou výtečně.

                                 Jan Masopust

Tradiční vánoční turnaj 
v pinčesu
   Dne 26.12.2016 se uskutečnil již 
13. ročník vánočního turnaje 
v ping-pongu. Dětského turnaje se 
tentokráte účastnilo 6 dětí (4 kluci, 
2 dívky). Drobné ceny si odnesly 
všechny děti. Na prvním místě 
opět skončil Mikuláš Kvapil (a tak 
to vypadá, že klan Kvapilových má 
v pinčesu dalšího následovníka), 
na druhém Martin Havel a na 

třetím Káťa Štecová. V dospělácké 
kategorii se zapsalo 18 mužů 
a 2 ženy. Ženy tak hrály společně 
s muži, ale nevedly si vůbec špatně. 
Lenka Kvapilová celkově skončila 
na 7.-8. místě. Hrálo se systémem 
pavouka a jako ve většině před-
chozích turnajů se spolu ve finále 
utkali bratři Kvapilovi. Tentokrát 
vyhrál opět Tomáš Kvapil (již po 

šesté) nad svým bratrem Vladimí-
rem (ten vyhrál vánoční turnaj již 
pětkrát). Na třetím místě skončil 
Teo de Stefanis.
   Všem výherců gratuluji 
a těším se na hojnou účast na 
dalším turnaji.

  Saša Masopustová

Návštěva architektů 
v Krásně - výstup
   Hlavním zamýšleným plánem 
pro starou školku je využití prostor 
pro účely občanského vybavení 
města – společenské a kulturní 
aktivity pro občany Krásna. Před 
ideálním stavem, v kterém by bu-
dova těmto účelům mohla sloužit, 
je ještě potřeba učinit hodně kroků. 
Jedním z nich jsou i stavební úpra-
vy prostor. Zatím nejsou konkrétní 
plány úprav a i k těm je ještě po-
třeba nejdříve vyřešit několik věcí, 
které jejich přípravě předcházejí.
   Nicméně už nyní je možné 
a dobré se zamýšlet, jak by prostor 
mohl vypadat, a jak s ním naložit, 
aby byl funkční a zároveň vstříc-
ný k jeho návštěvníkům. Vždy je 
vhodné do podobných úvah zapojit 
někoho, kdo se na prostor může po-

dívat novým pohledem, někdo, kdo 
nemá budovu staré školky přímo 
spojenou s tím, jak fungovala a vy-
padala když školkou byla. Oslovili 
jsme proto Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze, kon-
krétně ateliér prof. Ivana Kroupy 
(autor například Centra současného 
umění DOX). Prof. Kroupu záměr se 
starou školkou zaujal a navštívil 
spolu se svými studenty v květnu 
2016 Krásno, a zde se v několika 
dnech zabývali právě tím, jak by 
školka mohla vypadat, aby odpoví-
dala záměrům, které s ní jsou (více 
článek „Co bychom mohli udělat se 
starou školkou“, Krásnoočko 1/2016).
   Výsledné práce byly kromě 
veřejného prezentování na konci 
návštěvy také nyní shrnuty 

v 46 stránkové publikaci. Se svole-
ním ateliéru prof. Kroupy je možné 
publikaci elektronicky šířit. Pokud 
by tedy někdo měl zájem o publi-
kaci, nechť mi napíše/zavolá 
(tel. 606523926/ email: 
krizva.cz@gmail.com), zařídíme se 
tak, aby se publikace dala zaslat. 
Popřípadě je možné zhlédnout 
shrnutí práce studentů na stránce 
Vysoké školy uměleckoprůmyslo-
vé v Praze pod heslem Workshop 
Krásno.
   Je potřeba zmínit, že se jedná 
o studentské práce. Rozhodně ne-
bylo cílem vytvořit odbornou práci, 
která by se dala automaticky pou-
žít jako základ pro reálné úpravy 
budovy. Cílem návštěvy ateliéru, 
stejně tak, jak tomu bylo v případě 
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návštěvy architektů 
v roce 2015, bylo ukázat možnosti, 
jak by se dalo s prostorem dále 
nakládat. Rozhodně není cílem 
realizace konkrétního projektu. 
Častokrát jsou samotné návrhy 
mírně absurdní z toho důvodu, 
aby upozornily na nějaký princip, 
který shledali studenti důležitým 
(světelnost, propojení prostoru atd.), 
nikoliv z toho důvodu, že by bylo 
záměrem zrealizovat co nejpodiv-
nější a nejnákladnější strukturu. 
Nejedná se o profesionálně zpraco-
vanou práci, to ve smyslu veřejné 
soutěže, zpracování projektu podle 
standardů atd., což už je samozřej-
mě práce finančně nákladná. Na-
příklad tato návštěva město kromě 
propagačních materiálů nestála 
vůbec nic. Berte to tedy, prosím, 
spíše jako zajímavost, zpestření 
a ukázku toho, že zevšedněné pro-

story a místa, která máme něja-
kým způsobem zafixovány 
v paměti, je možné vnímat jinak 
a upravovat je tak, aby na nás pů-
sobily jinak, lépe. 
Vizualizace studie „Školka v Krásnu“, 
Martin Pertl, Ondřej Vaněk, Jakub 

Wiesner
zdroj: Booklet – „Workshop Krásno“, ate-
liér architektury A2 Jana Kroupy a Jany 
Moravcové z UMPRUM
                            Václav Kříž, zastupitel

     
    

Proběhnuvší akce
   Konec roku je v Krásně vždy na-
bytý kulturními akcemi spojených 
s vánočními svátky. Velký úspěch 
mělo vystoupení Oto Taubera, 
starosty z Nového Kostela a hostů 
z Prahy Míši Noskové a Natálky 
Grossové, kteří vystoupili s muzi-
kálovými i vánočními melodiemi 
27.11.2016 v plně obsazeném sále 
kulturního domu. Návštěvníci si 
kromě překrásných zpěvů vychut-
nali také horký čaj a svařáček 
s opilými hrozinkami. Poté ná-
sledovalo rozsvícení vánočního 
stromku na náměstí.
   11.12. se uskutečnila velmi 
oblíbená Mikulášská nadílka, také 
se zcela naplněným sálem. Děti si 
zasoutěžily a pak si mohly zatanco-
vat na diskotéce dokonce i s čertem 
a andělem. Podle úsměvů dětí, 
můžeme celou akci hodnotit jako 
velmi zdařilou.
   V sobotu 17. prosince se opět, 
jako každý rok, rozezněly v našem 
kostele vánoční melodie v podání 
pěveckého souboru „La Dolce Vita“ 
(tentokrát bez orchestru Sokrat), 
jimž „předskokany“ dělali Tomášo-
vé Štěpánkovi s kytarami. Po vel-
mi pěkném koncertu jsme se opět 
sešli všichni na náměstí u vánoč-

ního stromu a zahřáli se vynikající 
zelňačkou a samozřejmě nesměl 
chybět horký čaj a svařáček.
   Závěr roku byl završen 30. pro-
since dětským maškarním silves-
trem, kde se dětičky v nádherných 
maskách dosytosti vyřádily a Jiří 
Němec je svou diskotékou pořádně 
rozparádil. Na sále nebylo k hnutí 
a porota měla velice těžkou práci, 
aby z takového množství krásných 
masek vybrala ty nejhezčí. Ceny 
byly také uděleny nejlepším taneč-
níkům, a to i v dospělácké kate-

gorii. Večer pak byla na programu 
Oldies diskotéka pro dospělé.  
     
         Saša Masopustová Kulturní program města Krásna 

   Po akcemi nabitém konci roku 
2016 se opět blíží čas, kdy Vám 
mohu představit tradičně bohatý 
„Krásenský“ kulturní program. To 
je záležitost,  na kterou můžeme 
být v Krásně náležitě pyšní, která 
se nám daří, a ohlasy celého okolí 
typu: „Jé, vy v tom Krásně, vy se 
máte, u vás se pořád něco děje“, se 
dobře poslouchají.
   Tak si toho važme a nebojme se 
přiložit ruku k dílu. Každý, kdo při-
jde s pomocí, či nápadem je vítán. 

Co nás čeká: 
25. 3. 2017   SDH Krásno Vás zve 
na „Hasičský ples“

30. 4. 2017   každoroční „Pálení 
čarodějnic“

20. 5. 2017   tradiční „Staročeské 
máje“

3. 6. 2017   Dětský den tentokrát 
v pirátském stylu

10. 6. 2017   Armyrun (překážkový 
běh v terénu) – novinka v Krásně

17. 6. 2017   zájezd na „Setkání hor-
nických měst“ v Chomutově

17. 6. 2017   výlet pro děti na 
„Den záchranářů“ v Karlových 
Varech 

24. 6. 2017   Koncert na rozhledně

2. 7. 2017   Setkání s „Krásenskými 
rodáky“

26. 8. 2017   Krásenské letní slav-
nosti

Září 2017   Pohádkový les (termín 
ještě upřesníme)

Informace o konání akcí budeme 
zveřejňovat na stránkách města 
Krásna.

Již tato základní sestava hlavních 
jarních a letních akcí stojí za to.       

   Určitě však bude doplněna 
akcemi Baníku Krásno (triatlo-
nem, turnajem v malém fotbale 
„O krásenskou bečku“, volejbalem, 
kuličkiádou, atd.) Čekají nás zřejmě 
i další akce pořádané Vaškem 
Křížem, který si vzal pod patronát 
prostory ve staré budově MŠ 
a další…..
   Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem, kteří mi v roce 2016 se 
spoustou akcí výrazně pomohli 
a všem, kteří nějakou akci sami 
uspořádali. Jen Vy, kteří se na po-
řádání těchto akcí aktivně podílíte, 
víte kolik je za tím vším  úsilí, sta-
rostí a obětovaného volného času. 
Děkuji…… I díky Vám můžeme být 
na kulturu v Krásně hrdí.

     
  Josef Havel, starosta



Kulturní program Horní Slavkov 
3. 4. 2017 Pohádka pro děti
DIVADELNÍ SPOLEČNOST JULIE 
JURIŠTOVÉ – O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
10:00 Divadelní sál
Pohádkový muzikál na motivy 
bratří Grimmů. 
Vstupné: 45,- Kč

7. 4. 2017 Hrají Roháči a Spektrum
COUNTRY V KAVÁRNĚ
10:00 Kavárna
Vstupné 80,- Kč.

8. 4. 2017 Kino pro děti
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
16:00 Kinosál
USA, animovaný, rodinný, fantasy, 
101 min., v českém znění

12. 4. 2017 Čteme a vyrábíme 
s dětmi!
ČTEME PRO NEJMENŠÍ
16:00 Knihovna 
Zdarma!

14. 4. 2017 Ples
PLES SPORTOVCŮ
19:30 – 2:00 Taneční sál
Hrají: STO Sokolov, Narváno, Di-
mension
Vstupné 150,- Kč. Vstupenky na 
tel.: 776 233 975

18. 4. 2017
KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ

16:00 knihovna
Setkání registrovaných členů klu-
bu. Čtení, hry, soutěže!

19. 4. 2017 Divadlo
DIVADELNÍ SPOLEČNOST KARLA 
SOUKUPA – COMMEDIA FINITA
19:00 Divadelní sál
Komedie o naší nejslavnější operní 
pěvkyni Emě Destinnové s au-
tentickými ukázkami světových 
operních árií. Čtyři monology plné 
závisti, žárlivosti, nepochopení, 
v podání známých hereček, nám 
vtipnou formou ukazují stále pří-
tomnou českou malost, která potírá 
velké talenty. 
Hrají: V. Zawadská, A. Kulovaná, 
L. Kožinová, K. Macháčková, 
K. Soukup
Vstupné 160,- Kč v předprodeji/ 
200,- Kč na místě. Předprodej zahá-
jen od 10. 4. 2017 v kavárně MKS 

28. 4. 2017 Kino
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Česko, Slovensko, 2014, 97 min., 
komedie, romantický
19:00 Kinosál

29. 4. 2017 Slavnosti
SLAVNOSTI PATRONA MĚSTA 
SV. JIŘÍ
14:00 – 17:00 Kostel sv. Jiří
Bohoslužba, ZUŠ band, pěvecký 

sbor ZUŠ Horní Slavkov, přednáška 
o stavebních dějinách kostela 
sv. Jiří (J. Měřička), přednáška 
o sochách v Horním Slavkově 
(R. Tomíček), výstava 
Přijďte podpořit veřejnou sbírku 
kostela.

29. 4. 2017 Improvizované divadlo
MEJDLO NA KAVÁRNĚ
19:00 Kavárna
Improvizační skupina MEJDLO, 
která hraje na základě námětů 
diváků z publika.
Improvizační seskupení: Franta, 
Vítek, Lukáš, Honza a Lucie. 
Vstupné: Dobrovolné

30. 4. 2017
SLET ČARODĚJNIC
16:45 – 21:00  Skautská klubovna

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

MKS Horní Slavkov INFORMUJE:
Změna otevíracích hodin 
v kavárně:
Pondělí – Čtvrtek: 
9:00 – 12:30,  13:00 – 20:00
Pátek:   
9:00 – 12:30,  13:00 – 23:00
Sobota – Neděle: 
9:00 – 11:00,  14:00 – 19:00
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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    




