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Slovo starosty města Krásna

Vážení čtenáři,
   Svatý Martin tentokrát nezkla-
mal a přivezl nám mrazivou zimu. 
Nejdříve to tak nevypadalo, ale 
nakonec jsme se přeci jen dočkali 
pěkného opožděného babího léta. 
To už je ale pryč a studené dlouhé 
večery nám pomůže zpestřit další 
číslo Krásnoočka. Podzimně zimní 
Krásnoočko je nabité nejrůznějšími 
informacemi. Opět nás náš pan 
starosta seznámí s proběhlými 
a připravovanými investicemi 
města a také shrne investice minu-
lých let. Seznámí nás také 
s novým majetkem města, 
a že se jedná o opravdu pěkný his-

torický kousek se můžete přesvěd-
čit na adventním koncertě 
10. 12. 2017. A víte, že Krásno oslavi-
lo 470. výročí? Jaké – to se zde také 
dočtete. Nebudou chybět vzpomín-
ky na uskutečněné akce. A že jich 
od posledního vydání Krásnoočka 
proběhlo opravdu hodně. Také 
si přečtete, jak se mají naši nej-
menší občánci, o činnosti kroužku 
malých myslivců, a také se dozvíte, 
že řadu akcí pro veřejnost nepořádá 
jenom město, ale přidává 
se i řada dalších lidí, kteří vám 
chtějí zpříjemnit život v naší obci. 
Chybět nebudou samozřejmě ani 
pozvánky na kulturní a sportovní 

akce, které byste si před vánoci 
neměli nechat ujít. 
   Přeji vám krásné prožití předvá-
nočního času, příjemné a šťastné 
chvíle strávené v kruhu rodinném 
a s přáteli a do roku 2018 hlavně 
pevné zdraví a štěstí. Věřím, 
že se i v tom následujícím roce 
budeme setkávat nad stránkami 
našeho Krásnoočka a budeme 
v něm číst jen samé pozitivní zprá-
vy a že jich bude spousta, neboť 
chceme, aby náš život byl pestrý, 
jako byl podzim, který momentál-
ně zahaluje bílá paní Zima.    

             Saša Masopustová, 

šéfredaktorka

Městský úřad informuje 

   Vítám Vás u příležitosti vydání 
třetího letošního vydání našeho 
informačního občasníku „Krásno-
očko“.
   Ještě nedávno si děti užívaly letní 
prázdniny, uteklo pár týdnů 
a pomalu se blíží vánoční svát-
ky, adventní týdny a samozřejmě 
silvestr a oslavy konce roku 2017. 
Ve spojení s koncem roku jsme 
pro vás připravili pestrý program, 
složený z několika akcí, o kterých 
se více dozvíte v pozvánce na dal-
ších stránkách. Chtěl bych využít 
příležitosti a ještě jednou moc 
poděkovat všem dobrovolníkům, 
díky nimž jsme pro naše občany, 
návštěvníky z okolí i z partner-

ského města Bischofsgrün, mohli 
uspořádat tolik povedených akcí. 
Chtěl jsem vám poděkovat osobně 
na setkání u naší rozhledny, při 
přípravě letošní poslední venkov-
ní akce „Pohádkový les“. Bohužel, 
tak jak nám počasí přálo od jara                                                       
do konce srpna, tak v tomto 
případě nám opakovaně uká-
zalo svou nevlídnou tvář. Budu 
se snažit vymyslet jiný způ-
sob, jak vám při nějaké příleži-
tosti osobně poděkovat a včas                                                  
se to dozvíte. Moc si vaší pomoci 
při akcích pořádaných městem vá-
žím, bez vás by akce takového roz-
sahu, hlavně pro děti, nešly uspo-
řádat a nebylo by tolik rozzářených 

dětských očí. Děkuji, s vaší pomocí             
si troufnu na jakoukoliv výzvu.
   Chtěl bych také poděkovat všem, 
kdo se podílejí na vydávání „Krás-
noočka“, které právě držíte v ruce. 
Hlavně Saše Masopustové, Tereze 
Ruppertové a všem přispěvatelům.
   Vážení občané Krásna, Hájů 
a Dolní Hluboké, těším se na setká-
ní s vámi u příležitosti připravo-
vaných akcí a těm z vás, které již 
do konce roku neuvidím osobně, 
bych chtěl popřát příjemně prožité 
vánoční svátky v kruhu rodiny 
a do nového roku nejen tradiční 
štěstí, ale hlavně zdraví a pohodo-
vé oslavy ve společnosti lidí, které 
máte rádi ……
                               Váš Josef Havel, starosta

Úvodník

Upozorňujeme všechny občany 
Krásna a občany, kteří mají 
v Krásně nemovitost, na povinnost 

První krásenský porcelán
   Krásnu se podařilo získat 
v sobotu 18.11. do majetku města 
nádherný raritní zachovalý servis 
z dávno neexistující 1. Schönfeld-
ské porcelanové manufaktury: 
„Josef Spinner - Schönfeld - Krásno 
nad Teplou“. Pochází přibližně 
z roku 1890, z období secese. Servis 
je pro 6 osob, obsahuje kromě talířů 
terinu, kořenku, omáčník, podnos 

a dvě mísy. 
   Porcelánový servis zakoupil 
ve Vídeňském starožitnictví, kam 
ho prodala rodina dědiců býva-
lých občanů Krásna, Bratislavský 
sběratel a oslovil nás, zda bychom 
nechtěli, aby se po dlouhém období 
historický skvost vrátil zpět do 
Krásna……
   Pokusíme se ještě prostřednic-

tvím pana Kopčíka oslovit onen 
Vídeňský starožitnický obchod, 
abychom se dozvěděli, která rodina 
tento unikát zachránila a uchovala 
ho pro další generace. Porceláno-
vý servis bude vystaven na sále 
kulturního domu v průběhu ad-
ventního koncertu dne 10.12. 2017 
(pozvánka na jiném místě).  
         Josef Havel

zaplatit úhradu za odvoz domovní-
ho odpadu za II. pololetí 2017, 
která je splatná 15. 12. 2017. 

       Lenka Kvapilová, referent MÚ



Služby CZECHPOINTU v Horním 

Vývoj připravovaných investic 

   Městský úřad Horní Slavkov již 
od března 2017 poskytuje 
o víkendech všechny služby 
CZECHPOINTU na své pobočce 
v Muzeu v Pluhově ulici čp. 211. 
Služba je dostupná pro všechny 
občany bez rozdílu bydliště po 
celou víkendovou otevírací dobu 

muzea, která je v současné době 
(mimo sezónu) od 8:00 do 12:00 
hodin a od 12:30 do 16:00 hodin. 
Můžete zde vyřídit ověření podpisu 
a pořízení ověřené kopie dokumen-
tu, pořízení nejrůznějších výpisů 
z veřejných i neveřejných infor-
mačních systémů (namátkou 

výpis z rejstříku trestů, z katastru 
nemovitostí, z obchodního rejstří-
ku), nebo požádat o konverzi doku-
mentů z písemné do elektronické 
podoby a naopak. 
     

Mgr. Viktorie De Stefanisová

Slavkově také o víkendu

s realizací 2017 – 2019
Háje
   V současné době dokončujeme 
první z větších, dlouhodobě připra-
vovaných investičních akcí, a to je 
výstavba kompletních sítí v Hájích. 
Vzhledem k zájmu stavebníků 
o výstavbu v místní části Háje 
jsme v minulých týdnech zreali-
zovali takřka kompletní výměnu 
zastaralého vodovodního potrubí 
a dostavbu potrubí nového s cílem 
zasíťovat nově vzniklé stavební 
pozemky. Díky této investici 
ve výši cca 4 000 000,- Kč se zvýši-
la také kvalita dodávky vody trvale 
žijícím obyvatelům Hájů úpravou 
přívodního tlaku v potrubí. V těch-
to dnech probíhá zkušební provoz 
celého systému.
   Rekonstrukce vodovodu není 
zdaleka jedinou letošní investicí 
v Hájích. Díky tomu, že se nám 
podařilo domluvit se společností 
ČEZ přeložku kompletního elektric-
kého vedení do země, jsme získali 
možnost za minimálních nákladů 
provést přípravu na výměnu 
a dostavbu celého veřejného 
osvětlení a položit chráničky pro 
budoucí rozvod vysokorychlostní-
ho internetu do každé domácnosti. 
Bylo to organizačně hodně náročné, 
stálo nás to spoustu úsilí, ale díky 
promyšlenému postupu se nám při 
realizaci výstavby veřejného osvět-
lení a zapojení internetu v první 
polovině roku 2018 podaří ušetřit 
městu více než 500 000,- Kč. Háje 
tak budou mít v roce 2018 novou 

většinu vodovodní sítě, zrekonstru-
ované veřejné osvětlení s nejmo-
dernějším led osvětlením v přiro-
zeném tónu, nové rozvody elektřiny 
v zemi, vysokorychlostní internet                                                
a celou obec bez jediného sloupu 
na pozemcích města. Po této roz-
sáhlé investiční akci však zůsta-
nou poškozené povrchy místních 
komunikací a proto žádáme obča-
ny Hájů o toleranci tohoto stavu. 
Již jsme zadali přípravu zjednodu-
šené projektové dokumentace 
a připravujeme žádost o dotaci 
na opravu těchto výstavbou poško-
zených povrchů. Pokud se nám ji 
podaří získat, budeme moci povr-
chy opravit již v příštím roce 
(toto zatím nemůžeme bohužel 
zaručit, ale uděláme pro to vše). 
Původně jsme počítali pouze 
s provizorní úpravou povrchů. 
Na rok 2019 pak připravujeme 
s „Pozemkovým úřadem“ komplet-
ní rekonstrukci místní komunika-
ce vedoucí směrem ke „Kounici“.

Dolní Hluboká
   V Dolní Hluboké v letošním roce 
také proběhlo částečné přesunutí 
nadzemních sítí elektrického ve-
dení do země a zrušení stávajících 
betonových sloupů. I tady jsme 
využili situaci a vyměnili s velkou 
úsporou část veřejného osvětlení 
za moderní led svítidla. Budeme 
se snažit přesvědčit společnost ČEZ, 
aby v následujících letech pokra-
čovala rušením dalších úseků 

nadzemního vedení. Zajistili jsme 
opravu propadlého můstku a sna-
žíme se o to, aby správa můstku 
spadala pod SUS Karlovarského 
kraje. V minulém období proběhla 
také oprava příjezdové komunikace, 
části komunikace u kapličky a jed-
noho úseku komunikace místní. 
Na žádost občanů jsme provedli 
demontáž stávajícího dětského hři-
ště a připravujeme úpravu tohoto 
pozemku na víceúčelové hřiště 
na volejbal a jiné sporty. Doufáme, 
že se nám v příštím roce podaří 
zajistit dotační prostředky 
na opravu kapličky a vyřešíme 
situaci i kolem druhého místní-
ho můstku. Další připravovanou 
stavební akcí je zvětšení kapacity 
místního vodojemu.

Krásno
   Velké investice probíhající na 
přelomu letošního a příštího roku 
v Hájích jsou předzvěstí našich 
dalších projektů v Krásně. Pokud 
se vše podaří připravit a zajistit, 
na čemž intenzivně pracujeme, 
čekají Krásno v letech 2018 a 2019 
velké změny.
   Slýcháme ojedinělé hlasy v tom 
smyslu, že nám vše dlouho trvá, 
že na té radnici nic neděláme, 
že není nic vidět, že se některé pro-
jekty nerozběhly. Opak je pravdou. 
Zrealizovali jsme a připravujeme 
realizaci desítek větších i menších 
akcí. Pozastavili jsme projekty, kte-
ré nejsou nezbytně nutné, protože 

víme, že rok 2018 bude pro rozpočet 
našeho města velmi náročný, při-
pravované investice velké a bude-
me muset použít i překlenovací 
úvěr (na rekonstrukci technologie 
úpravny vody), abychom mohli vše 
zrealizovat. Každý den několik věcí 
posuneme o krok dál, a tak se vám 
dovolím zmínit o nejdůležitějších 
z nich. Přehled uskutečněných pro-
jektů za letošní rok vám představí-
me v prvním vydání Krásnoočka 
roku 2018.
Chodník
   Jak jsme již informovali 
v předchozích vydáních Krásno-
očka, tak žádost, kterou jsem 
na rekonstrukci celého chodníku 
podél ulic Radniční a Hlavní ve 
spolupráci se společností Tendra 
zpracoval, byla vyhodnocena jako 
druhá nejlepší v Karlovarském 
kraji a Krásno obdrželo příslib 
na dotaci ve výši 95% nákladů 
(cca 4 750 000,- Kč). Proběhly již 
dva stupně kontroly žádosti, kte-
rými naše žádost úspěšně prošla. 
Třetí stupeň, kontrolu způsobilos-
ti jednotlivých položek rozpočtu 
projektu, měli mít ministerští 
úředníci hotovou již začátkem září 
a koncem září jsme chtěli začít 
s realizací stavby, na kterou máme 
hotový projekt. Vyhodnocení není 
hotové do teď, a tak euforii 
ze získané dotace vystřídalo 
zklamání. Je to bohužel záležitost, 
kterou nedokážeme ovlivnit, a tak 
doufám, že v následujících týd-
nech vyhodnocení proběhne a na 
jaře budeme moci začít s realizací. 
Pokud rekonstrukce proběhne, tak 
dle dohody splníme požadavky 
občanů Krásna, jejichž nemovitost 
s chodníkem sousedí a budou 
si moci provést údržbu svého 
majetku, dle požadavků, které jsme 
obdrželi. Společně s pokládkou 
nových povrchů dojde také na 
rekonstrukci veřejného osvětlení, 
vodovodních přípojek, které jsou 
značně staré, odvodnění dešťových 
vod a přípravu na rozvod vysoko-
rychlostního internetu.
Elektrické vedení
   Tak, jako jsme začali realizovat 
položení elektrického vedení 
do země v Hájích, tak příští rok 
by nás to samé mělo čekat 

v Krásně. Všechny připravované 
akce budou pro Krásno velmi 
zatěžující a pro naše obyvatele 
budou znamenat různá omezení, 
kterým se bohužel nevyhneme. 
Rekonstrukce elektrického vedení 
se dotkne ulic Hlavní, Náměstí, 
Kladenská, Mírová a části ulice 
Cínová. Ve spolupráci se zhotovi-
telem zakázky pro společnost ČEZ 
budeme chtít práce skloubit tak, 
jako letos v Hájích, zrekonstruovat 
veřejné osvětlení a přivést do kaž-
dého domu, kolem kterého stavba 
bude procházet vysokorychlostní 
optický internet. Takže i velká část 
Krásna se dočká moderní infra-
struktury odpovídající letopočtu, 
ve kterém se nacházíme.
Vodní hospodářství
Možná se budu trochu opakovat, 
což mi snad prominete. Jak jsme 
vás již informovali, připravova-
li jsme projekt na rekonstrukci 
starého litinového vodovodu v ulici 
Kladenská. Projekt je již hotový 
a máme povolení ke stavbě. 
V následujících týdnech vyhlá-
síme výzvu na realizaci zakázky, 
která začne probíhat v prvním 
pololetí příštího roku. Pokud dojde 
k dalším poruchám, tyto poruchy 
již budeme opravovat v souladu 
se schváleným projektem, tak 
aby nevznikaly zbytečné nákla-
dy. Celková investice bude zřejmě 
přesahovat 5 000 000,- Kč, ale                              
je naprosto nezbytná vzhledem 
k tomu, že v ulici Kladenská jsme 
letos měli většinu z dosavadních 
letošních šestnácti poruch vodovo-
du a kanalizace, které jsme museli 
odstraňovat. Odstraňování poruch 
přináší nejen nemalé náklady, 
ale také různá omezení pro naše 
občany a zhoršenou kvalitu vody. 
Vodovodní síť potřebujeme mít 
v naprostém pořádku před do-
končením celého našeho dlouho-
dobého záměru s vodním hospo-
dářstvím, abychom mohli začít 
dodávat vodu i dalším odběrate-
lům, zefektivnili dalšími příjmy 
jeho hospodaření a dokázali udržet 
cenu vody pro občany Krásna 
co nejnižší. 
   Do další fáze přešla také příprava 
rekonstrukce úpravny vody, která 
bude následovat po výměně vodo-

vodu v ulici Kladenská. Tuto inves-
tici plánujeme zrealizovat pomocí 
úvěru s minimálním úrokem. 
Máme vybranou a s odborníky 
zkonzultovanou technologii, která 
vychází ze třech návrhů, které jsme 
si nechali udělat. Nyní připravu-
jeme specifikaci požadavků pro 
výběr projekční společnosti, poté 
bude následovat zadání 
a zhotovení projektu, žádost 
o stavební povolení, výběr zhoto-
vitele zakázky a konečně realizace. 
Jako u všech investičních akcí 
prověříme také možnost získání 
dotace. Cílem rekonstrukce úprav-
ny bude její modernizace, zvýšení 
výkonu, snížení provozních nákla-
dů a zajištění garance pravidelných 
dodávek pro potencionální nové 
odběratele. Náklady na realiza-
ci projektu se budou pohybovat 
odhadem v rozmezí 5 – 6 000 000,- 
Kč. Upřesnění nákladů, způsob 
financování a termín realizace 
upřesníme po zhotovení projektové 
dokumentace.
Stará školka
   Také jsme se již zmínili o zámě-
ru přebudovat přízemí staré mateř-
ské školky na pobočku Základní 
umělecké školy v Horním Slavkově. 
Záměr zřízení pobočky je už na pří-
slušných úřadech schválen. Nyní 
jsme ve fázi dokončování projektu, 
poté určíme způsob financování, 
pokusíme se získat dotaci a připra-
víme realizaci záměru. V souladu 
s provozním řádem ZUŠ budou 
v těchto prostorách pokračovat na-
dále i aktivity pro naše občany pod 
patronací Václava Kříže. Již jsem se 
vyškolil v tom, že dodržení jaké-
hokoliv termínu nějaké realizace, 
který uvedu, mohou zhatit okolnos-
ti, jenž nedokážu ovlivnit. Uděláme 
však vše proto, aby místní děti 
navštěvovali novou pobočku ZUŠ 
již od září 2018.
Klidová zóna Kladenská
Dokončili jsme projekt na zřízení 
klidové zóny v ulici Kladenská 
s omezením rychlosti. Projekt pro-
šel schvalovacím procesem 
a nyní vybíráme dodavatele do-
pravního značení. Pokud počasí 
dovolí, dopravní značení umístíme 
ještě letos, nejpozději však v březnu 
2018. Za spolupráci při přípravě 



Historické investice města

Trocha historie k 470. výročí

   Pan Oto Wied nás požádal, 
abychom zveřejnili investice MÚ 
Krásno, zaznamenané v jeho osob-
ních poznámkách za období, kdy 
byl starostou města od 29. 3. 1993 
do 3. 11. 2006 a za období, kdy byl 
starostou města pan Kirejev a pan 
Wied místostarostou od 16. 11. 2010 
do 6. 11. 2014.

29. 3. 1993 - 3. 11. 2006:

Plynofikace         11 000 000 Kč
Kanalizace         28 000 000 Kč
Úpravna vody         10 000 000 Kč
ČOV           6 000 000 Kč
Škola          10 000 000 Kč
Kašna                         450 000 Kč
                      ------------------
    65 000 000 Kč

   I když se zpožděním, přeci jen je 
dobré připomenout, že jsme prošli 
výročím dne 1. září 2017, které stojí 
za zmínku. Proč je to dobré? Mys-
lím, že každý, kdo v Krásně bydlí, 
se rád dozví něco o svém městě a je 
na něj také patřičně hrdý.
   Existuje předpoklad, že kolem 
roku 800 p. n. letopočtem a možná 
i dříve, s velkou pravděpodobností 
v horní části dnešního Krásna 
žili Keltové a těžili cín pro výrobu 
bronzu. Zároveň je ale nutno pozna-
menat, že nebyly objeveny žádné 
archeologické nálezy.
   Vznik našeho města se datu-

A další
   Největší investicí pak byla vý-
stavba nové MŠ Pampeliška 
v následujícím volebním období 
ve výši necelých 17 000 000,- Kč, 
včetně přírodní zahrady postavené 
prostřednictvím dotace. 
   Tento přehled zveřejňujeme 
v návaznosti na to, že výstavbou 
nového vodovodu v Hájích a přelož-
kou elektrického vedení do země 
Krásno zahájilo největší investice 
do své infrastruktury od období 
výstavby kanalizace. Více na jiném 
místě v článku „ Vývoj připravova-
ných investic v letech 2017 – 2018.

    

           S použitím archivu pana Oto Wieda 

Josef Havel, starosta

je do konce 10. století. Tehdy se 
hornická osada nazývala Tři lípy             
(Dreilinden) a byla založena 
v horní, tedy severozápadní části 
dnešního Krásna. O Krásnu, dříve 
Schönfeld (Krásné pole), tedy již 
s tímto názvem, jsou známé pí-
semné dokumenty z období kolem 
roku 1300, ale název vznikl již 
o sto let dříve, tedy kolem roku 
1200.
   V roce 1355 bylo Krásno povýše-
no na městečko a byly mu uděleny 
horní svobody a práva pro doly 
a rýžování cínu. V roce 1529 se sta-
lo městem, ale stále ještě poddan-

ským. V roce 1547 1. září - a tady je 
to výročí, povýšil král Ferdinand I. 
majestátem Krásno na královské 
a horní město a udělil mu měst-
ský znak. 
   V roce 1614 jmenoval císař Ma-
tyáš Habsburský Krásno císařsko-
-královským svobodným horním 
městem. Na přelomu 19. a 20. sto-
letí mělo město Krásno něco přes 
3000 obyvatel.
   Vysvětlivka: Schönfeld – Krásné 
pole – je myšleno jako pole rudné.
                      

Josef Kunc

Problém se splaškovou 

Vážení občané, stále řešíme pro-
blémy s poruchami na Čističce 
odpadních vod a s ucpáváním ka-
nalizace. Tyto problémy jsou zavi-
něny hlavně nesprávnou likvidací 
hygienických vlhčených ubrousků, 

papírových plen a jiných hygie-
nických potřeb. Toto vše patří do 
směsného odpadu, nikoliv do WC. 
Prosíme všechny občany o dodržo-
vání těchto pravidel. Díky tomuto 
nesprávnému nakládání dochází 

kanalizací trvá
k nemalým finančním nákladům 
Města Krásna při odstraňování 
těchto poruch. Děkujeme.

Petr Zahrádka, 

vodohospodář MÚ

projektu tímto děkuji panu 
Ing. Janu Masopustovi.
   Další připravované projekty před-

stavíme v prvním vydání Krásno-
očka v roce 2018.
  Josef Havel, starosta



Hledá se 

Mateřská škola Krásno

Malí myslivci

Radost

   Stále se hledá osoba, která by 
měla chuť pomáhat s činností 
tanečního souboru Máječek. Aby 
se mohl soubor rozšířit o nové děti, 
které by chtěly začít tancovat. Mo-
mentálně není v kapacitách vedou-

   Prázdniny utekly jako voda 
a podzim už se přihlásil o své 
slovo. S ním je tu také další vydání 
našeho oblíbeného Krásnoočka 
a aktualitky z mateřské školičky.
   Před prázdninami jsme se roz-
loučili s našimi velkými kamará-
dy, nyní už školáky a hned v září 
jsme do své skupinky přivítali tři 
nové – Vikinku Molnárovou, Jeníč-
ka Syrovátku a Marušku Vanso-
vou. Ač jsou to ještě mrňátka, 
na školku si rychle zvykli a mys-
lím, že si k nám rádi chodí pohrát.
   Sotva jsme sklidili úrodu na za-
hrádce, o níž jsme se od jara pečlivě 
starali, vyrazili jsme na výlet 
na Kozodoj, kde pro nás byl připra-
vený krásný program. Děti 
se seznámily se životy domácích 
zvířat, spoustu z nich si je mohly 
pohladit nebo i nakrmit. Doprava 
byla financována Karlovarským 
krajem a vycestovali jsme spolu 
se ZŠ Šance z Horního Slavkova 
v čele s paní ředitelkou Hadáčko-
vou, která nám možnost zúčastnit 
se s nimi tohoto výletu nabídla, 
za což jí velice děkujeme. 
   Naši školku nedávno navštívil 
také pan fotograf, který nám vy-
tvořil fotografie s vánoční témati-
kou, abychom měli pěknou vzpo-
mínku na dětská léta strávená 
v mateřské škole.
   Celý podzim jsme si povídali 
o přírodě, sklízeli úrodu ze za-
hrádky, povídali si o ní, poznávali 
ji všemi svými smysly, hráli si 
pohádky o zelenině, nebo o zvířát-
kách, sbírali přírodniny a vytvářeli 
z nich krásné věci.
   A aby to nebylo líto rodičům, při-
šli si se svými ratolestmi vytvářet 
na Podzimní dílničku. Rodiče si 
s dětmi vyrobili netopýry na špejli, 
vydlabali dýně a vyrobili krásné 

   I my se vám pochlubíme, co hez-
kého jsme spolu zažili. Na začátku 
roku, když ještě měla vládu zima, 
jsme často chodili do lesa ke krm-
ným zařízením přikrmovat zvěř, 
kontrolovat dostatek soli 
ve slaniskách a celkově zlep-
šovat životní podmínky zvěře, 
když venku pořádně mrzlo. Ještě 
než nám sníh stihl roztát, jsme 
si zahráli na „malíře- stopaře“                            
a malovali jsme potravinářskými 
barvami stopy zvěře do sněhové 
pokrývky. Dále pak jsme si udě-
lali krásný výšlap k Rozhledně, 
kde na nás čekala práce v podobě 
čištění lesa od hromádek klestí                                                           
a také jsme spojili příjemné 
s užitečným – udělali jsme si oheň, 
upekli „buřtíky“, zahráli na „schov-
ku“ a s krásným pocitem a červe-
nými tvářemi jsme došli domů. 
V květnu nás čekali velké přípra-
vy na naši soutěž o medaile, která 
se konala na „Krudumu“ 9. a 10. 
června 2017. V této soutěži nešlo jen 
o znalosti z myslivosti a z prostředí 
lesa, ale i o pohybovou zdatnost, 
o schopnost domluvit se, udělat 
kompromis, mít dobrou mušku, 
obratnost a v neposlední řadě 
i odvahu a nebojácnost. Prostě se 
soutěžilo, jedlo, pilo, opékalo 
a také VAŘILO – vařili jsme 
společně kotlíkový guláš na ohni                         
a tak moc nám chutnal, že jsme                 
si několikrát přidali, a protože jsme 
na Krudumu v chatce i přespá-
vali, zažili jsme i noční bojovku 
a schovávanou s „čelovkami“. Celá 
naše expedice byla zakončena 
vyhodnocením soutěže, a protože 
jsme byli moc šikovní, dostali jsme 
medaile všichni a všichni jsme                                  

cí souboru, aby činnost Máječku 
dále rozšiřovala. Zájemci, nechť se 
hlásí u Saši Masopustové.
   Dále se hledají zájemci, kteří by 
měli chuť pracovat v redakčním 
týmu časopisu Krásnoočko, psát 

podzimní lampionky ze skleniček. 
Pohostit se mohli vlastnoručně 
upečenými sušenkami. Myslím, 
že se tohle tvořivé odpoledne velmi 
povedlo a my se už teď těšíme 
na nadcházející Vánoční dílničku.
   Kromě toho nás také navštívilo 
Divadlo z bedny s pěknou a pouč-
nou pohádkou ,,O princezně 
na hrášku“. Zopakovali jsme si, jak 
správně třídit odpad, zazpívali si 
a jako vždy se pořádně nasmáli.
   V následujících měsících nás 
čeká spousta zajímavých výletů 
a akcí a už se moc těšíme, až vám 
o nic zase povyprávíme. Těšíme 
se po Vánocích!!! 

si odnesli něco pěkného domů. Přes 
prázdniny jsme odpočívali a jezdili 
s rodinami na dovolenou 
a po prázdninách jsme se opět 
vrhli do našich toulek přírodou. 
Na podzim jsme si udělali další 
soutěž a to ve sběru kaštanů 
–každý z účastníků přispěl alespoň 
troškou a dohromady jsme nasbí-
rali 3 pytle. Teď už zase začneme 

články, rozšiřovat náplň, případně 
samotnou redakci vést. Zájemci 
nechť se hlásí tamtéž nebo u paní 
Brendlové na radnici.

RÁDI BYCHOM PODĚKOVALI 
Panu Martinu Pribolovi za krásná 
dřevěná štokrlátka pro všechny 
děti a za něco na zub, paní Lucii 
Urbánkové za knihy a dárky 
k Vánocům, paní Monice Köhl-
schreiber za dárky k Vánocům, 
paní Evě Pirohaničové za krásné 
stavebnice, panu Josefu Havlovi 
za krásnou mapu České republiky, 
panu Petru Zahrádkovi za dýně 
na tvořivou dílnu a výzdobu MŠ, 
paní Leoně Matouškové za dýně 
na výzdobu MŠ.

     
         Veronika Budajová

chodit do lesa přikrmovat a pozo-
rovat zvěř, budeme si zase hodně 
povídat o všem, co s přírodou 
a myslivostí souvisí. 
   A abychom nezapomněli – přiví-
tali jsme mezi nás další nové ka-
marády, se kterými si jistě užijeme 
spoustu nových legrací.

            Veronika Švábová

   Čas se nedá zastavit, a tak 
s údivem zjišťujeme, že je tu pod-
zim se vší nádherou barev, kterou 
si jen dokážeme představit. A co je 
nového u nás? Inu pokračujeme 
v tom, co nás baví. Vystoupily jsme 
při letních slavnostech v Krásně 
s novým programem, a podle ohla-

sů se velice líbil. V září jsme se 
sešly při grilování a přes nepřízeň 
počasí se celé odpoledne náramně 
vydařilo. Poděkování za to patří 
Janě, Martě a Lídě, které se postara-
ly o hojné občerstvení. 
   Uskutečnily jsme i plánovaný 
výlet do Mariánských Lázní, prošly 

se parkem miniatur a obdivovaly - 
jako tolik jiných - zpívající fontánu. 
Dále jsme se pilně připravovaly 
na podzimní vystoupení. První 
nás čekalo 17. října na Březové 
a další 26. října v Ostrově. Obě se 
uskutečnila v rámci mezinárod-
ního dne seniorů a měla velký 



úspěch. Teď se budeme pilně při-
pravovat na předvánoční vystou-
pení v Pochlovicích a Rychnově,  
kde pravidelně tančíme společně 
s dětmi z Máječku dvakrát ročně. 
A samozřejmě nebude chybět ani 
předvánoční vystoupení v Krásně 
13. 12. 2017.
   Chtěla bych touto cestou po-
zvat všechny zájemce o tancová-
ní, PŘIJĎTE SE PODÍVAT každý 
čtvrtek na sál U Divočáka v 16:00 
hodin. Na všechny se budeme těšit.
  

Za kroužek Radost

Anna Mihoková

Baníček máme i přes zimu

Hasiči v Krásně

Krásenský pohár ve víceboji
   Scházíme se s dětmi každé úterý 
v 15:15 hodin na hřišti a podle 
počasí se rozhodneme, co budeme 
dělat. Buď si kopeme s míčem, 
běháme, hrajeme vybíjenou nebo 
stavíme sněhuláka. Zrovna minulý 

   Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů se v letošním roce zúčastnila 
dvou součinných cvičení, 
na kterých byla prověřena jejich 
akceschopnost a připravenost 
k zásahu. První cvičení proběhlo 
v Ostrově nad Ohří pod názvem 
„Luxor 2017“. Druhé cvičení pro-
bíhalo na dálnici u Chebu a bylo 
svým tématem směrováno na 
hromadnou dopravní nehodu, při 
které zasahovalo několik desítek 
profesionálních i dobrovolných 
hasičských jednotek z České repub-
liky i Německa.

   TJ Baník Krásno v letošním roce 
pořádal za finanční podpory Kar-
lovarského kraje a města Krásno 
seriál závodů pod názvem Krásen-
ský pohár ve víceboji. 
   Nejprve to byl 15. 4. 2017 Krásen-
ský duatlon (kombinace kolo 
a běh), kterého se zúčastnilo 27 dětí 
a mládeže a stejný počet dospělých, 
22.7.2017 následoval Krásenský 
triatlon (ke kolu a běhu se přidalo 
plavání), za účasti 29 dětí a mláde-
že a 35 dospělých. Seriál vyvrcholil 
30.9.2017 Krásenským přespolním 
během, na který se sjelo 49 spor-
tovců v kategoriích dětí a mládeže 
a 11 dospělých. 
   Ve víceboji tak bylo hodnoceno 
celkem 136 závodníků, z toho 
34 bylo kráseňáků. Na celkové vý-
sledky se můžete podívat na https://
www.facebook.com/banik.krasno/post-
s/986224454852490?pnref=story nebo 
na webu www.banik.kvalitne.cz. Jednot-
livé výsledky najdete i na našem 
facebooku a webu. Zároveň chceme 
na tomto místě poděkovat všem, 
kteří s pořádáním pomáhali, bez 
nich by se to zvládnout nedalo…
   A krásenské medaile? Kráseňáci 
a členové Baníku v jednotlivých 
kategoriích uspěli takto:
   V duatlonu si zlato vybojova-
li Lukáš Urbánek, Ella Švábová, 
Anežka Zemanová a Martina 
Kunová, stříbro Matyáš Lhotský, 
Mikuláš Kvapil, Martin Nový, Iva-
na Nová, a bronz Adam Plechinger.

   V minulých měsících se nám 
podařilo výrazně zkvalitnit vozový 
park a značně tím zvýšit ochranu 
majetku města a občanů Krásna. 
Naše jednotka v červenci převzala 
nové evakuační vozidlo Toyota 
Prologue, které bylo pořízeno se 
100% dotací z Karlovarského kraje 
a Ministerstva vnitra. V měsíci 
listopadu byla z Horního Slavkova 
zakoupena z rozpočtu města cister-
na Tatra 815 C32 za výhodnou cenu 
209 000,- Kč.
   Naše jednotka zasahovala 
i při přírodních kalamitách, napří-

klad při nedávné vichřici vyjížděla 
28krát k popadaným stromům, 
které musela co nejdříve odstranit 
z komunikací a zajistit tak průjezd-
nost. 
   Naši členové se aktivně podílí 
na většině akcí, pořádaných 
v Krásně.
       Petr Zahrádka, 

velitel JSDH

Krásno je Vaše, zapojte se taky
   Akcí v Krásně poslední dobou přibý-
vá a velká část z nich je organizována 
občany. Jde jak o akce náročnější 
na organizování, například návštěva 
mladých z Bischofsgrünu a sázení spo-
lečných stromů u rozhledny, tak také 
o ty méně náročné, jako například kon-
cert a výstava fotografií ve staré 
školce – akcí je mnohem více a sami víte 
o mnohých dalších.

   Čím více je takových aktivit, tím 
jenom lépe. Každá jedna akce, kte-
rou dělají občané pro občany, je ne-
uvěřitelně důležitá pro pospolitost 
Krásna. Všichni máme své zájmy  
a nápady, a když je promítneme 
do nějaké veřejné akce, tak tím 
obohatíme ostatní, a i sami sebe. 
Všichni máme také své pracovní, 
rodinné 

a jiné další povinnosti 
a není jednoduché si najít čas 
a energii ještě něco dalšího organi-
zovat. Nezačínejme ale hned 
u představy velmi náročného 
organizování nějaké akce. Začněme 
nejdříve u samotných myšlenek 
a nápadů. 
   Zamysleme se každý za sebe, 
co bychom v Krásně chtěli, aby se 

dělo, co si myslíme, že by mohlo 
doplnit mozaiku akcí, které se 
ve městě dějí. Nápady je možné 
projednat jak s vedením města, 
tak s jednotlivými zastupitely, 
úředníky radnice či organizátory 
akcí ve městě (např. Alexandra 
Masopustová, Anna M. Schröcková, 
Soňa Buchtelová, Lucie Urbánková, 
Kateřina Pařízková, Jan Masopust, 
Jan Kříž a samozřejmě mnozí dal-
ší). Následně totiž zjistíte, že na akci 
nemusíte být sami, ale že je kolem 
Vás poměrně hodně lidí, kterým 
Váš nápad přijde zajímavý. Když 

svůj nápad promyslíte a budete mu 
skutečně věřit, tak za Vámi pomoc 
přijde.
   Samozřejmě to značně zjedno-
dušuji, ale lepší bude vše uvést na 
příkladu. Nyní probíhá v Krásně 
příprava projektu na obnovu parku 
za kostelem. Projekt je to komu-
nitní, tedy je nastaven tak, aby se 
zapojilo co nejvíce obyvatel. Možná 
si myslíte, že to asi moc nepůjde. 
Opak je ale pravdou. Vezměme si 
to očima lidí, kteří viděli Krásno 
poprvé – když přijeli hodnotitelé 
s komise, kteří dávají na projekt pe-

níze, tak byli nadšeni z toho, kolik 
je u nás lidí, kteří se chtějí zapojit 
a chtějí udělat společně něco dob-
rého. 
   V Krásnu žijí lidé, kteří mají zají-
mavé nápady, chuť něco dělat 
a rádi pomohou, věřte tomu a za-
pojte se taky.

     
   Václav Kříž, 

zastupitel 

týden, kdy napadlo trochu sněhu, 
postavili jsme krásnou sněhulačku. 
A jestli ještě napadne, přineste si 
boby. Budu se na  vás těšit. 

Lenka Kvapilová



   V triatlonu na zlato dosáhli 
Lukáš Urbánek, Kryštof Janoušek, 
Mikuláš Kvapil a ženská štafeta 
– Dream team - ve složení Lenka 
Kvapilová, Viki De Stefanisová 
a Hanka Lukšová, na stříbro Maty-
áš Lhotský a Martin Nový, 
a na bronz Matěj Hanko, Vašek 
Zeman a Jana Molnárová.
   No a v přespolním běhu si zlatou 
medaili odnesli Julie Vavříková, 
Lukáš Urbánek, Kryštof Janoušek, 
Jakub Masopust a Linda Zema-
nová, stříbrnou Vítek Masopust, 
Anežka Zemanová a Martin Nový, 
a bronzovou Maruška Kunová 
a Viki De Stefanisová.
   A umístění v celkovém pořadí 
víceboje? Na prvních místech se 
umístili Lukáš Urbánek, Anežka 
Zemanová, Kryštof Janoušek, Mi-
kuláš Kvapil, Martin Nový 

Krásenské letní slavnosti

Oddíl triatlonu TJ Baník Krásno

Obnova parku za kostelem
   Dne 26. 8. 2017 se na hřišti TJ 
Baník Krásno konaly již tradiční 
letní slavnosti, pořádané za podpo-
ry dispozičního fondu Programu 
přeshraniční spolupráce Euregia 
Egrensis pod názvem „Rozloučení 
s létem“. 
   Ráno jsme se probudili do dešti-
vého dne a obávali se nejhoršího. 
Počasí se ale umoudřilo a poslední 
přípravy před akcí proběhly podle 
plánu.
   Letos vystoupil opět náš bubeník 

Milí Kráseňáci,
   ráda bych vám přiblížila projekt 
,,Obnova parku za kostelem“. 
V červnu 2017 Nadace Via vyhlási-
la možnost přihlásit se do progra-
mu „Místo, kde žijeme!“ a získat tak 
grant v hodnotě 300 000 Kč 
na proměnu nějakého konkrétního 
veřejného prostranství, ať už jde 
o park, náves či náměstí. Tato 
nadace dlouhodobě podporuje 
komunitní projekty, které zlepšují 
život v obci. Výzva mě nenechala 
chladnou a rozhodla jsem se nás 
do projektu přihlásit. Mezitím však 
svou žádost zaslal i pan Masopust 
( na projekt parkourového hřiště 
na TJ Baník ),  kterému chci tímto 
ještě jednou poděkovat za následné 
stažení žádosti a podporu našeho 
projektu. Věřím, že jeho návrh se 
uskuteční v budoucnu v rámci 
celkové přestavby TJ Baníku. 
   Po odeslání přihlášky jsme napí-
navě čekali, zda postoupíme mezi 
11 finalistů z celkového počtu 
25 přihlášených obcí. Stalo se, po-
stoupili jsme do dalšího kola, které 
se konalo na konci srpna v Krásně. 

   Kromě Krásenského poháru 
ve víceboji se naši sportovci účast-
nili i dalších akcí. Tou celoroční 
byl Pohár Karlovarského kraje 
v triatlonu 2017. Jedná se o seriál 
osmi závodů – 18.3. Chebský aquat-
lon (pouze plavání a běh), 
15. 4. Krásenský duatlon (pouze běh 
a kolo), 2.7. Ašský triatlon ve Stu-
dánce u Aše, 22.7. Krásenský triat-
lon (zařazený na poslední chvíli na 
místo zrušených závodů v Ostrově), 
29.7. Železný dědek v Hamrníkách 
u Mar. Lázní, 5. 8. Tri-X-Aš, 12. 8. 
Velká cena Sokolova a 19. 8. Dřevě-
ný člověk v Jesenici u Chebu. 

Olda Červenka s krásným vystou-
pením, poté následovala známá 
rocková kapela Brutus, která počet-
né publikum pěkně rozparádila. 
Pro zklidnění zatančil náš místní 
soubor Radost, tentokrát v moderní 
úpravě. Dále hrály kapely The Com-
plikation Ostrava, End of Scream, 
Depeche Mode revival a Beat 68, 
který celé slavnosti uzavíral. Mezi-
tím naše děti ze souboru Máječek 
ukázaly, že kromě folklóru se umí 
také pěkně odvázat a předvedly dva 

Jednalo se o schůzku s hodnotící 
komisí, kterou jsme měli ,, pře-
svědčit´´, že právě náš návrh stojí 
za podporu a může se zařadit mezi 
dalších sedm vybraných obcí. 
Na komisi jsme zřejmě my a hlav-
ně silný genius loci  zapůsobili 
a ono to vyšlo! Získali jsme grant 
ve výši 300 000Kč !! Je důležité 
zmínit, že město Krásno se 
do projektu také zapojí částkou 
300 000 Kč.
   Za tento úspěch chci poděkovat 
zejména Vaškovi Křížovi, panu 
starostovi a zastupitelům města 
za podporu a všem kteří se zúčast-
nili schůzky s komisí. 
   27. 1. 2018 od 17:00 na velkém 
sále u Divočáka proběhne první 
veřejné setkání kam bych vás ráda 
všechny pozvala. Věřím, že si tuto 
jedinečnou příležitost zapojit se už 
do konkrétního projektu nenecháte 
ujít! Na setkání se dozvíte všechny 
potřebné informace, které se 
k tomuto plánu vztahují. Do té 
doby můžete přemýšlet a vymýš-
let cokoliv byste v parku chtěli či 
naopak nechtěli. V lednu všechny 

super tance na známé hity. Celým 
programem nás provázel osvědčený 
moderátor Radek Nakládal.
   Součástí slavností byl bohatý do-
provodný program hlavně pro děti, 
jako malování na obličej, klaun 
Bambulín, Radim Lůžek se svým 
žonglováním a Ohnivou show, 
střílení na terč, skákací hrad, aqua 
zorbing, broušení skla.
     
  Lenka Kvapilová, 

referent MÚ

návrhy společně prokonzultujeme. 
Další veřejné setkání ze kterého 
vzejde už finální podoba parku 
proběhne v únoru, kdy se také za-
čnou oslovovat místní podnikatelé 
s návrhem zapojení se do projektu 
ať už finančně či nefinančně. 
Od dubna do října 2018 by měla 
probíhat výstavba.
   O všech termínech vás budeme 
předem informovat ať už pomocí 
facebookové stránky Krásno-
-Schönfeld a nebo nově vzniklé 
FB stránky Projekt – obnova parku 
za kostelem v Krásně, která 
se zaměřuje jen na tuto konkrétní 
věc. Dále pomocí místního rozhla-
su a plakátů, které budou vždy 
vylepeny po Krásně. 
   Další informace např. o všech 
podpořených obcích, nebo samot-
né nadaci Via se dozvíte na jejich 
stránkách www.nadacevia.cz nebo 
FB stránce Místo, kde žijeme. 

   Věřím, že se nám společné dílo 
podaří a nakopne nás to k dalším 
činnostem pro nás, pro Krásno! 
                                          Soňa Buchtelová 

a Martina Kunová, na druhých 
Vítek Masopust a Jana Molnárová 
a na třetích Ella Švábová, Matyáš 
Lhotský, Jakub Masopust, Ivana 
Nová a Viki De Stefanisová.
  Jan Masopust

A i v tomto poháru krásenští zá-
stupci uspěli. Kuba Hrdina, Marti-
na Kunová a Jana Molnárová skon-
čili ve svých kategoriích na bedně 
– shodně na třetích místech, Ivana 
Nová na bramborovém umístění, 
Tomáš Masopust na osmém místě. 
V poháru se hodnotí pouze závod-
níci ročníků 2002 a starší.
   2. 7. 2017 si Baník udělal triatlo-
nový výlet do Aše, nebo přesněji 
až do Studánky i s dětmi. Složení 
výpravy Janička Kunová, Tomáš 
Masopust, Kuba Hrdina 
(4. v kategorii), Martina Kunová 
(3. v kategorii) 
a Kuba Masopust (2. v kategorii). 
   8. 7. 2017 se v Autocampu U Hrá-
ze Vikletice v okolí vodní nádrže 
Nechranice konal v rámci Hop-
man triatlonu triatlonový závod, 
nazvaný ½ železňák. Po celoroční 
přípravě se ho pokusil zdolat Kuba 
Hrdina – a povedlo se, účastnický 
list nepotřebuje další komentář…
                                              Jan Masopust



Přátelské setkání mladých 

   V pátek 13. 10. a v sobotu 
14. 10. 2017 měli mladí občané 
Krásna a Bischfsgrünu možnost 
seznámit se a vytvořit nová přátel-
ství. 
   V rámci projektu 72 hodin 
(www.72hodin.cz) a s podporou 
Tandemu (http://www.tandem-org.cz/) 
proběhlo setkání mladých obyvatel 
Krásna a Bischofsgrünu, našeho 
německého partnerského města. 
   První den, tedy v pátek, proběhl 
turnaj ve stolním fotbálku, kterého 
se účastnilo celkem 16 týmů 
z obou zemí. Za sebe mohu říci, 
že se všichni moc bavili. Vítězná 
místa obsadili čeští hráči, avšak to 
nijak nebránilo německé návště-
vě se dále bavit a šířit přátelskou 
atmosféru. 
   Druhý den ráno, jsme společně 
„vyšlápli“ poněkud náročnou cestu 
na rozhlednu, kde jsme společně 
zasadili stromy (lípu za českou 
a dub za německou stranu). Na-
vzdory očekávání proběhlo sázení 
bez komplikací a během několika 
chvil jsme měli stromky zasazené. 
Tento den byl jeden z posledních 

z Krásna a z Bischofsgrünu 
krásných podzimních dnů, 
a tak jsme se společně prošli podél 
Dlouhé stoky. Následoval společný 
oběd a pak se již mladí z Bischof-
sgünu pomalu připravovali na 
odjezd domů. Autobus je nabíral 
na náměstí, kde jsme ještě poseděli 
před pohostinstvím „U Divočáka“ 

a užívali společných chvil. Odpo-
ledne měly děti možnost také si 
zahrát stolní fotbal. 
   Zájem o další podobné akce 
je na obou stranách a já doufám, 
že vzniklá přátelství doplní a pod-
poří meziměstské partnerství. 
   Ráda bych zde poděkovala 

Setkání legend TJ Baník Krásno
   Dlouholetý hráč Baníku Tomáš 
Pata přišel s nápadem uspořádat 
setkání bývalých hráčů s těmi 
současnými. A když se jedná 
o fotbalisty, tak i s fotbalovým zá-
pasem. Protože si však byl vědom 
toho, že bývalý hráči již nejsou 
– pardon – nejmladší, a protože 
všichni z nich mají syny či vnuky, 
kteří se fotbalu také věnují, navrhl, 

že proti současnému kádru Baníku 
nastoupí právě ti následníci. 
Ale bylo to trošku jinak. 24. 6. 2017 
se bývalí Baníkovci na hřišti sešli, 
a mnozí z nich nepřišli jen 
na pivo a klobásu, ale chtěli si proti 
mnohem mladším i zahrát. 
A tak v brance Mužstva legend 
vedle synů či vnuků nastoupili 
např. i Jirka Drobný, Milan Kompas, 

Láďa Rezničák či Venca Kuna… 
Kdo by ze Setkání legend TJ Baník 
Krásno 24.6.2017 chtěl vidět více, 
stačí se podívat na http://banikkras-
no.rajce.idnes.cz/Setkani_legend_2017/. 
Výsledek sice nebyl důležitý, přesto 
překvapivý: Mužstvo legend - TJ 
Baník Krásno 4:2.    
     
                                     Jan Masopust



Výstava fotografií + koncert 

Jak se volilo v parlamentních 
volbách v našem městě

   Dne 21. 10. 2017 proběhla ve 
staré školce výstava fotografií 
zachycující nás, kteří jsme do ní 
chodili. Jako doprovodný program 
na výstavě hrála živá klasická 
hudba pod taktovkou ZUŠ Horní 
Slavkov. Vystoupilo Duo Arpe-

ve staré školce

Volební účast:       61,25 %

Cirkus v Krásnu
   Asi to bylo poprvé… Ani pamět-
níci si nepamatují, že by v Krásnu 
hostoval jakýkoliv cirkus. A tak 
jsme se po dohodě se starostou 
města dohodli s Cirkusem Jung. 
V pondělí 16. 10. 2017 to vypuk-
lo – na pískové ploše sportovního 
areálu vyrostlo šapitó, a odpoledne 
to vypuklo… 64 diváků si po neod-
myslitelné cukrové vatě a popcornu 
užilo více než dvě hodiny zábavy 
s klauny a artisty. Kdo chce vidět 
alespoň ukázky, najde je na https://
www.facebook.com/banik.krasno. 
Ale možná zajímavější je, jak tako-
vý cirkus vlastně funguje… Věřte 
nebo ne, ale celé představení včetně 
stavění a bourání, prodeje vstupe-
nek, občerstvení, postavení a obslu-
hy skákacího hradu, artistických 

vystoupení, žonglování, klauniády, 
vystoupení se zvířaty, a bůhví čeho 

ještě, zvládalo 6 lidí…    
                          Jan Masopust

Penzionu Fara za skvělý servis, 
dále potom Městu Krásno a Pepovi 
Havlovi za spolupráci při realizaci 
a materiální podporu. Dále pak 
také Dobrovolným Hasičům 
z Krásna za pomoc při přípravě. 
Tato akce by však nemohla být 
realizována bez pomoci Václava 
Kříže, Kateřiny a Davida Pařízko-
vých, Jakuba Hrdiny, Jana Kříže, 
Jiřího Sidorjaka, Lucie Urbánkové, 
Michaeli Ruppertové, Ericha Kříže 
a dalších, kterým tímto mockrát 
DĚKUJI!! Samozřejmě děkuji také 
německé straně, že přijeli a umož-
nili tak prohloubit naše partner-
ství. A děkuji všem zúčastněným.
Do budoucna doufám, že se takové-
to akce budou opakovat!
           
                             Anna M. Schröcková

ggio ve složení: harfa – Zdislava 
Melicharová, hoboj – Martin Petr. 
Bylo hezké vidět, že se nás sešlo 
velké množství, a to je i důkaz 
toho, že tyto akce má smysl dělat. 
Proto děkujeme všem, kteří jste si                                    
v sobotu udělali čas, zastavili se 

a užili si s námi příjemně strávený 
večer. Velké poděkování patří také 
těm, kteří poskytli své fotografie 
a samozřejmě nesmíme zapome-
nout na naše pekařky Ilonu 
Ruppertovou, Václavu Křížovou 
a Janu Brendlovou za vynikající 

zákusky ke kávě a čaji. 
   Věříme, že se vám výstava líbila 
a uvidíme se společně na dalších 
akcích! 
  Soňa Buchtelová, 

Tereza Ruppertová, Václav Kříž

   
Všem, kteří se nestihli 21. 10. 2017 
podívat na výstavu fotografií, jsme 
se rozhodli zpřístupnit ji veřejnosti 
ve dnech adventních koncertů, tj. 
26. 11. 2017 od 15:30 do 19:00 hod. 
a 10. 12. 2017 od 17:00 do 20:00 hod.

Politická strana   
 26 7,90 

– Vlastenecká unie 1 0,30 
 22 6,68 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÝ 19 5,77 
 22 6,68 

Strana zelených 6 1,82 
ROZUMNÍ-stop migraci, diktátu EU 3 0,91 

 4 1,21 
Blok proti islámu – Obnova domova 0 0 

 0 0 
 42 12,76 

Referendum o Evropské unii 0 0 
TOP 09 22 6,68 
ANO 2011 127 38,60 
SPR- a Miloslava Sládka 0 0 

-  5 1,51 
REALISTÉ 0 0 
SPORTOVCI 2 0,60 

sociální spravedlnosti 0 0 
-T. Okamura (SPD) 28 8,51 

 0 0 
zdroj ČSÚ



Kulturní a sportovní akce 

25. 11. 2017 – 18:00 hodin – sál KD 
- Divadelní představení „Příběhy 
obyčejného šílenství“

26. 11. 2017 – 16:30 hodin – kostel 
Sv. Kateřiny - Česká mše vánoční 
Jana Jakuba Ryby v podání muzi-
kantů a členů pěveckých souborů 
karlovarského kraje pod taktovkou 
Mgr. Alexandry Benešové, po skon-
čení koncertu rozsvícení vánoční-
ho stromečku s polévkou, čajem 
a svařáčkem

9. 12. 2017 – 15:00 hodin – sál KD 
- Mikulášská nadílka

10. 12. 2017 - 18:00 hodin – sál KD 

města Krásno
- Koncert muzikálových zpěváků 
– Michaela Bábor Nosková, Ondřej 
Bábor a Oto Tauber

30. 12. 2017 – 15:00 hodin – sál KD 
- Dětský maškarní silvestr

6. 1. 2018 – Vánoční turnaj ve stol-
ním tenise

13. 1. 2018 – Šipkový turnaj – 1. 
ročník „Memoriálu Štefana Kalbá-
če“

Nejbližší kulturní akce – kvalitní 
divadlo v Krásně

Město Krásno zve všechny naše 

občany na divadelní představení 
„Příběhy obyčejného šílenství“, které 
se bude konat 25. 11. 2017 od 18:00 
hodin na sále kulturního domu 
v Krásně. Jedná se o černou kome-
dii ve vlastní úpravě a s vlastním 
hudebním zpracováním Divadelní 
sekce Praha. Autorem hry je Petr 
Zelenka. 

Podrobnosti o dalších připravova-
ných akcích se dozvíte z plakáto-
vacích ploch, místního rozhlasu 
a sledujte stránky města Krásna. 
Udělejte si čas a přijďte se pobavit.

                      Josef Havel a Lenka Kvapilová

Kulturní program Horní Slavkov 
24. 11. 2017 BLUETET V KAVÁRNĚ
Koncert bluegrassové kapely 
z Karlových Varů
19:00 Kavárna
Vstupné: 80,- Kč

25. 11. 2017
LIVE KONCERT V BIÁSKU
Netradiční koncert v netradičním 
prostředí!
20:00 Kinosál
Kapely X_jazz a Project 2
Vstupné: 50,- Kč

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
2. 12. 2017 – Rozsvícení vánočního 
stromku
3. 12. 2017 ¬– Loutkářský soubor 
ROLNIČKA
12. 12. 2017 – Česko zpívá koledy
16. 16. 2017 – Předvánoční setkání 
v Pluhově ulici

KNIHOVNA
KLUB DĚTSKÝCH ČTENÁŘŮ
Termíny pravidelných setkání:
6. 11. 2017
20. 11. 2017

Klub je vhodný pro děti a mládež 
školního věku. Děti si užijí spoustu 
zábavy a soutěží s  hrdiny svých 
oblíbených knížek. Setkávat se bu-
dou každých 14 dní vždy v pondělí 
po celý školní rok. Členové klubu 
musí být registrovanými čtenáři 
knihovny MKS Horní Slavkov. Re-
gistrační poplatek je 40 Kč 
na kalendářní rok. 

PŘIJĎ SE PODÍVAT A DOZVĚDĚT SE 
VÍC!

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

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




