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Slovo starosty města Krásna
   Jarní vydání našeho občasníku 
je už daleko za námi a léto se za 
chvíli přehoupne do své druhé 
poloviny. Vysvědčení našich dětí 
jsou již uložena hluboko do stol-
ních zásuvek, některé děti mají již 
za sebou první výlety s rodinou či 
letní tábor, nebo využívají každého 
slunečného dne k venkovnímu 
dovádění v Krásně a okolí. 

   Chtěl bych vám všem popřát, 
abyste si zbývající letní týdny užili 
co nejlépe, aby vám přálo počasí 
a měli jste po prázdninách na co 
vzpomínat. To platí nejen pro naše 
nejmenší, ale i pro všechny obyva-
tele Krásna, Dolní Hluboké 
a Hájů. Přeji vám příjemně prožitou 
dovolenou, či jen krásné letní dny 
strávené bez všedního shonu ve 

společnosti rodiny nebo dobrých 
přátel. Najít si v dnešní uspěchané 
době čas na své nejbližší je čím 
dál těžší. Letní dny k tomu přímo 
vybízí, tak hoďte starosti alespoň 
na pár dní za hlavu a udělejte 
radost nejen sobě třeba jen malým 
výletem.

        Josef Havel, starosta

Třídění odpadů
   Pracovníci města provádějí svoz 
zeleného odpadu ze zahrad dle 
možností. K tomuto účelu jsou 
občanům zdarma poskytovány ige-
litové pytle. Pytle jsou k dispozici 
na městském úřadě nebo přímo 
u řidiče multikáry, který svoz 
provádí. Vzhledem k další vyu-
žitelnosti tohoto odpadu je nutné 

oddělovat trávu od větví a jiného 
odpadu, který se neodváží (např. 
kameny, hlína atd.). Žádáme obča-
ny, aby dávali před svou nemovi-
tost jen tento bio odpad.
   Dále bychom chtěli požádat 
všechny občany, kteří třídí odpad – 
plast, papír a sklo, aby neukládali 
odpad mimo kontejnery. Pokud 
jsou plné, počkejte na vývoz firmy 

Resur, nebo převezte tříděný odpad 
do jiných kontejnerů v obci (např. 
na parkoviště pod Pilou). Řeší-
me nyní častější odvoz tříděného 
odpadu, ale zatím to v možnostech 
firmy Resur není. 
Děkujeme.
  Lenka Kvapilová, 

referentka MÚ

Městský úřad informuje 

Dotační úspěchy
   Kdo sleduje jednání zastupitel-
stva města už ví, že pro vás máme 
dobré zprávy. Věnuji spoustu času 
nejen přípravě malých i velkých 
projektů, ale snažím se získat 
i prostředky na jejich financování 
z jiných zdrojů, než z rozpočtu měs-
ta Krásna. 
   Na podzim minulého roku 
jsem dokončil přípravu projektu 
na rekonstrukci celého hlavního 
chodníku a podílel se na realizaci 
rekonstrukce části silnice II. třídy 
od křižovatky na Bečov k odboč-
ce na “Pilu”. S touto rekonstrukcí 
proběhly i práce na úpravě bezpro-
střední blízkosti komunikace tak, 
aby stavba plynule navazovala na 
okolní terén. I když mě od toho 
mnoho lidí zrazovalo, rozhodl jsem 
se zariskovat a v návaznosti na zre-
konstruovanou silnici neprovádět 
rekonstrukci celého chodníku ale 
položit pouze obrubníky plynule 
navazující na komunikaci a pone-
chat starou dlažbu. Toto rozhodnutí 
se nakonec ukázalo jako správné 
a ušetřilo našemu městu velkou 
finanční částku, jak se za chvíli 

dozvíte. 
   Žádost o dotaci z programu MAS 
Sokolovsko, kterou jsem zpracoval 
ve spolupráci s paní Bc. Šmerdovou 
ze společnosti Tendra pana Plíšti-
la, byla vyhodnocena jako druhá 
nejlepší v Karlovarském kraji. 
V následujících týdnech projde 
hodnocením oprávněnosti nákla-
dů na CRR (centrum regionálního 
rozvoje) a nemělo by nic bránit 
obdržení dotace na rekonstrukci 
celého jmenovaného chodníku ve 
výši 95% z plánované investice 
5 milionů korun… Pokud bude 
dotace, kterou jsme získali, potvr-
zena, začne rekonstrukce celého 
chodníku již v září letošního roku. 
Radovat se však budeme až po 
závěrečné kontrole.
   Před realizací všechny z vás, 
kteří vlastníte nemovitosti přilehlé 
k chodníku, vyzveme a dle vašich 
požadavků, které jste nám na naší 
výzvu předložily, vám umožníme 
provést potřebné práce na vaší ne-
movitosti před položením nových 
povrchů chodníku.
   Po loňském úspěšném hodno-

cení podaných žádostí na kulturu 
jsme obdrželi celkovou dotaci ve 
výši  18 092,29 Eur. V letošním 
roce jsem již vypracoval a úspěšně 
podal dotaci na Staročeské máje 
a adventní koncerty pod názvem 
„Poznáváme tradice“ a na „Pirátský 
dětský den 2017“ ve výši celkem 
cca 700 tis. Kč se 75% krytím 
z dotací.  Součástí dotací jsou in-
vestice do vybavení potřebného pro 
činnost města při pořádání kultur-
ních a sportovních akcí.
   Byla úspěšná i naše žádost na 
úpravu lapolu (odlučovače tuků) 
a zastřešení vchodu v nové školce. 
Od Karlovarského kraje obdržíme 
dotaci ve výši 50 %.
   Uspěli jsme také se žádostí na 
pořízení nového vozidla pro pře-
pravu osob pro naší zásahovou 
hasičskou jednotku a toto vozidlo 
v ceně necelý  1 milion korun 
převezmeme koncem července 
se 100% dotací od Karlovarského 
kraje a státu.

         Josef Havel, 

starosta



Vodní hospodářství
   Když jsme se rozhodli, že vod-
ní hospodářství převezmeme do 
vlastních rukou, věděli jsme, že to 
nebudeme mít jednoduché 
a nemohli jsme tušit, co nás čeká. 
Dnes je naším téměř denním 
rituálem to, že když se vidíme ráno 
na radnici s naším vodohospodá-
řem Petrem Zahrádkou, tak od něj 
místo pozdravu slyším “Nebudeš 
ze mě mít radost,” a jen čekám, až 
se dozvím, jaká pohroma nás zase 
potkala. A není pomalu dne ani 
o víkendech, co nemusíme něco 
řešit. Je to, jako když si koupíte ně-
jaký elektrospotřebič a on se vám 
rozbije týden po záruce. Nechci tvr-
dit, že když byla voda pod správou 
VAK Karlovy Vary, tak poruchy na 
vodě žádné nevznikaly, ale 14 ha-
várek na vodovodním potrubí od 
1.1.2017 je pěkná porce. A když není 
žádná porucha a nerozbije se nám 
náhodou žádné zařízení, tak nám 

kanalizaci i s čistírnou vypláchne 
přívalový déšť a krupobití… Ale 
bude lépe. 
   Jak jsme již o některých věcech 
informovali, tak jsme vybavili 
a ještě částečně dovybavíme kritic-
ké body naší vodovodní soustavy 
dálkovými odečty. Díky kterým 
přesně víme, co se v našem vodo-
vodu děje. Dokončili jsme komplet-
ní opravu prohnilé střechy na vo-
dárně. Zoptimalizovali jsme vývoz 
kalů na ČOV a částečně obměnili 
její zastaralé vybavení. Jednáme 
o dodání kalolisu, který vývoz 
kalů ještě více zlevní. Značně jsme 
pokročili v přípravě plánování vý-
měny technologie úpravy vody ve 
vodárně nad Hájenkami, kdy 
v současné době odborníci posuzují 
jednotlivé návrhy. V řádech týd-
nů by mělo být vydáno stavební 
povolení na rekonstrukci a do-
stavbu vodovodu v Hájích. Probíhá 

připomínkování dalšího projektu 
na výměnu poruchového vodovo-
du v ulici Kladenská a věnujeme 
se i projektu na zvětšení kapacity 
vodojemu na Hluboké.
   Čeká nás spousta práce s navra-
cením dvacetiletého dluhu vůči 
našemu vodnímu hospodářství 
a jsme teprve na začátku. Prochází-
me náročným obdobím, které nás 
bude stát spoustu úsilí a hlavně 
nemalé finanční prostředky. Za pár 
let si však budeme moci říci, že 
máme moderní vodní hospodář-
ství, které, když se všechny naše 
plány povede zrealizovat, bude 
finančně soběstačné a nebude po-
třebovat dotace z rozpočtu města.
   V minulých dnech proběhly 
odečty a nastane čas hodnocení 
průběhu prvního půlroku vodního 
hospodářství v režii města, ale 
o tom někdy příště.   
  Josef Havel, starosta

Krásenské letní slavnosti 
Město Krásno vás zve na letní slav-
nosti 26.8.2017 od 15.00 na hřišti 
TJ Baník.
Čeká vás bohatý doprovodný pro-
gram, např.: workshop broušení 
skla pro děti, skákadla, malování 
na obličej, střelnice, ohnivá show, 
žonglování a další.
Z kapel vystoupí: 
Olda Červenka, Brutus, Kabát revi-
val Plzeň, End ofScream, Beat 68, 
TheComplikation Ostrava a další.

Hledá se 
   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-

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 

    Máte někdy pocit, že je v Krás-
ně málo kulturního vyžití? Rádi 
bychom zjistili váš zájem
o návštěvu například „Divadla na 

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

Krásno a divadlo
Vinohradech“ v Praze. Město Krás-
no by zajistilo lístky 
a objednalo autobus. Je jen na vás 
ozvat se přímo na MÚ Krásno, 

emailem nebo telefonicky na číslo 
352 688 036 nebo 601 171 567.

Vandalismus
   Bohužel naše upozorňování na 
vandalismus v jarním vydání 
nemělo žádný účinek na jedince, 
kteří ničí náš společný majetek, 
zejména pak dětské hřiště za kul-
turním domem.
   I nadále dochází k opakovanému 
poškozování společných zařízení 
města a nám už nezbývá nic jiné-

ho, než pořídit kamerový systém 
do míst, kde k poškozování majet-
ku našeho města dochází.
   Důrazně upozorňuji osoby, které 
se vandalismu opakovaně dopou-
štějí, že je čekají po zaznamenání 
kamerou či fotopastí tresty, které 
dopadnou v případě nezletilosti 
i na jejich rodiče!!!!

   Nejsem příznivcem dnes běžné 
všudypřítomné kamerové moderní 
techniky omezující naše soukromí, 
ale nemáme jiné řešení. Uvědomte 
si, že kvůli vám město zbytečně 
vynaloží prostředky, za které by 
mohlo stát třeba nové workoutové 
hřiště...     
         Josef Havel, starosta

Problém se splaškovou kanalizací
    Vážení občané, v posledních mě-
sících řešíme nemalé problémy 
s poruchami na Čističce odpadních 
vod a s ucpáváním kanalizace. 
Tyto problémy jsou zaviněny 
z větší části nesprávnou likvidací 

hygienických vlhčených ubrousků, 
papírových plen a jiných hygienic-
kých potřeb. Tyto patří do směs-
ného odpadu, nikoliv do WC. Díky 
tomuto nesprávnému nakládání 
dochází k nemalým finančním 

nákladům Města Krásna při od-
straňování těchto poruch. Jestliže 
tento trend bude narůstat, budou 
tyto náklady promítnuty do ceny 
stočného.    
 Petr Zahrádka, vodohospodář MÚ

Mateřská školka 
    Prázdniny zaklepaly na dveře, 
ale dětičky z naší školičky vás ani 
tentokrát nepřipraví o novinky ze 
školky.
    Sotva se začaly zelenat louky, 
vyrazili naši předškoláci ,,omrk-
nout“, co je čeká v září, do II. Zá-
kladní školy v Horním Slavkově, 
kde si nejen prohlédly prostory 
školy, ale také plnili za pomoci 
kamarádů z první třídy spoustu 
zapeklitých úkolů.
    Aby mohlo do našeho města 
přijít jaro s plnou parádou, vystou-
pili jsme s básničkami a písnička-

mi na akci ,,Vítání jara“ pod zášti-
tou paní Alexandry Masopustové. 
Děti si s maminkami vyrobily 
Morany a v průvodu plném básni-
ček a říkanek je hodily do Dlouhé 
stoky a přinesly si do města Líto, 
jako poselství jara.
    Jaro jsme vítali i Velikonoční 
dílnou, kde si děti s pomocí svých 
rodičů zdobily kraslice s použitím 
barev, korálků a barevných písků, 
malovaly na keramickou hmotu 
a vystřihovaly kuřátka z papíru. 
Myslím, že jsme si toto odpoledne 
všichni dosyta užili a ráda bych 

poděkovala rodičům za účast.
    Protože u nás ve školce nezapo-
mínáme ani na kulturní vzdělává-
ní, navštívilo nás Divadlo z bedny 
s pohádkou ,,O řepě“. My sami jsme 
také vyrazili do Městského kultur-
ního střediska v Horním Slavkově 
na pohádku ,,O šípkové růžence“, 
předškoláci pak také do Městské 
knihovny v Lokti, kde se sezná-
mili s různými knihami, učili se 
s knihami zacházet a plnili různé 
úkoly s knihami. Dále jsme shlédli 
hudebně dramatické představení 
ZUŠ, která si pro nás připravila 



vystoupení v Pluhově domě v Hor-
ním Slavkově a představila nám 
také některé hudební nástroje.
    Již tradičně jsme vystupovali 
s jarní písničkou na našich krás-
ných Staročeských Májích. Pilně 
jsme trénovali a doufáme, že naše 
dlouhodobé snažení mělo úspěch.
    1.6. je znamením Dne dětí 
a proto i pro nás si paní učitelky 
připravily krásné dopoledne plné 
her, soutěží, a samozřejmě i hledá-
ní pokladu. Moc jsme si tento den 
užili!
   Jako každý rok jsme i letos jeli na 
výlet. Vyrazili jsme na osadu Klad-
ská, kde na nás čekalo opět Divadlo 

z bedny z Karlových Varů, které si 
pro nás připravilo hezký program. 
Vyráběli jsme, poznávali tamější 
přírodu, soutěžili, a nebylo by to 
Divadlo z Bedny, kdyby si pro nás 
nepřipravilo zase nějakou krás-
nou hudební pohádku. Abychom 
těch výletů neměli málo, vyrazili 
jsme poslední červnový týden do 
Chomutovského Zooparku. Celý den 
jsme si moc užili, dokonce jsme jeli 
safari vláčkem, který nás zavezl do 
EuroSafari, kde demonstrují život 
zvířat ve volné přírodě.
    Společně s Divadlem z Bedny 
jsme poslali naše předškoláky do 
školy již tradiční odpolední akcí 

,,Pasování na školáky“. Letos jsme 
se loučili s bandou samých príma 
kluků a to s: Lukáškem Dlouhým, 
Vojtíškem Duškou, Míšánkem 
Frankem, Matýskem Hankem, 
Štěpánkem Krpejšem, Vašíkem 
Kulhánkem, Jiříkem Rybářem, 
Matýskem Scháňkem a Jiříkem 
Václavíkem. Doufejme, že prvního 
září vykročí pravou a bude se jim 
ve škole dařit.
    Loučíme se také s vámi, milí 
čtenáři. Přejeme krásné léto a po 
prázdninách jsme tu zas! 
      
 
                                      Veronika Budajová

Společné stromy
    Začátkem července navštívili 
krásenští zastupitelé Bischofs-
grün, naše partnerské město, kde 
měli možnost probrat se svými 
německými kolegy správu a rozvoj 
jejich města. Zároveň se naskytla 
příležitost diskutovat o dalších 
možnostech rozšíření již fungující 
spolupráce. Na místě se podařilo 
vymyslet společný projekt, který 
by měl opět o trochu více sblížit 
místní s Bischofsgrünskými.
Na podzim tohoto roku se koná 
celorepublikový projekt 72 hodin, 
který organizuje Česká rada dětí 
a mládeže. Jedná se o největší 
dobrovolnický projekt pro děti             
a mládež v ČR. Cílem je během tří 
dní (12.-15. října) udělat co nejvíce 
dobrovolnických akcí různého cha-
rakteru – počínaje úklidem, konče 
divadelními představeními pro 

seniory – a propojit tak v dobrém 
duchu lidi alespoň právě na tyto 
tři dny v roce. Zároveň je na tento 
projekt navázána iniciativa Přá-
telství bez hranic, která dodatečně 
podporuje dobrovolnické projekty                                           
v příhraničí, do kterých jsou 
zapojeny skupiny lidí z Německa                       
a Česka.
    Krásno se zapojí jak do samot-
ného projektu 72 hodin, tak také 
do iniciativy Přátelství bez hranic.                                                    
V rámci uvedených tří dní společ-
ně se skupinou z Bischofsgrünu 
zasadíme několik stromů, přičemž 
se bude jednat o lípy (český národ-
ní strom) a duby (německý národ-
ní strom). Tento koncept vychází 
z návrhů mladých architektů, kteří 
byli v Krásně před dvěma lety 
a zanechali zde množství nápadů 
– některé realizovatelné, některé ne. 

Tento právě ano. Smyslem je pod-
pořit symboliku smíření a spolu-
práce, a zároveň udělat něco, co zde 
zůstane pro další generace. V rámci 
těchto tří dní se budou zajisté 
konat i další aktivity (například se 
uvažuje o turnaji ve stolním fotbál-
ku atd.), nicméně společná výsadba 
stromů bude stěžejním záměrem. 
Kromě toho, že bude možnost se 
přímo zapojit do projektu a pomoci 
s výsadbou, tak je také nyní mož-
nost zasílat návrhy, kde by bylo 
možné stromy vysadit. Za návrhy 
budeme rádi. Své nápady pište na 
email krizva.cz@gmail.com, 
Václav Kříž, nebo 
anna.m.schrockova@seznam.cz, 
Anna M. Schröková.
Budeme se těšit na společné dílo!
  

Anna M. Schröková, 

Vítání jara
    Na smrtnou neděli dne 1.4.2017 
se v Krásně uskutečnilo vydařené 
vítání jara, z kterého by se mohl 
stát pěkný zvyk. Na jeho pořádání 
se podíleli děti z tanečního sou-
boru Máječek, mateřské školky 
Krásno, členky tanečního kroužku 
Radost, kamarádi z Baníčku. Děti 
z Máječku vyrobily krásnou Mo-
ranu. Ani děti z mateřské školky 
se nenechaly zahanbit a vyrobily 
si několik dalších Moran. Ty jsme 
všechny po společném průvodu 

z Náměstí k dolní zastávce zapá-
lili a hodili do potoka. Tím jsme 
se snažili vyhnat zimu ze vsi. Ten 
den bylo sice krásně, ale bohužel 
jsme zimu úplně nevyhnali a ještě 
několik dní po té nás trápil chlad 
a mrazíky. Celý průvod doprovázelo 
povídání a říkanky, které si připra-
vily jak děti z Máječku a mateřské 
školky, tak členky ze souboru Ra-
dost. Po upálení a utopení Moran 
jsme do Krásna průvodem přinesli 
líto, jako symbol jara, hojnosti 
a plodnosti.
    Děkuji všem spoluorganizáto-
rům a všem, kteří nás přišli do 
průvodu podpořit.
                               Saša Masopustová

Ani v letošním roce 
se nezapomnělo na čarodějnice
    Dne 30.4.2017 proběhlo tradiční 
„Pálení  čarodějnic“. Na hřišti Baní-
ku Krásno jsme pro děti  připravili 
čarodějnické hry a soutěže. Zároveň 
děti soutěžily o nejkrásnější čaro-
dějnici, a věřte, že bylo 
z čeho vybírat. Poté se vydal 

průvod čarodějnicí s vyrobenou 
dětmi z „Baníčku“ a z „Máječku“ na 
náměstí, kde naši hasiči připravili 
velkou vatru a zároveň se postarali 
o postavení májky, kterou za po-
moci dětí ozdobili. Na prostranství 
před hospodou si všichni opekli 

zasloužený buřtík. Čarodějnice ne-
odletěla a byla úspěšně upálena 
a stejně úspěšně byla uhlídána 
i májka až do ranních hodin. 

        
Lenka Kvapilová, referentka MÚ

Co je nového kolem Radosti
    Chtěla bych všechny členky 
kroužku pochválit za snahu repre-
zentovat co nejlépe, za optimismus 
a chuť do tancování. Přes všechny 
problémy se nám daří zvládat sta-
novené úkoly a na každé vystou-
pení se vždy těšíme. Od začátku 
tohoto roku jsme vystupovaly již 
8x – v Pochlovicích, Rychnově, Kar-
lových Varech, na statku Bernard, 
Novém Kostele, v Krásně a naposle-
dy 15.7. při hudebních slavnostech 
v Bečově.
    Pravidelně se zúčastňujeme 
schůzek a akcí s ostatními seniory. 
Jako kroužek jsme navštívily hrad 
a zámek v Bečově, kde jsme obdivo-
valy nejen relikviář sv. Maura, ale 
také diadém šlechtičny Eleanory.  
Plánujeme ještě alespoň jeden výlet 
a grilování, při kterém si můžeme 
povídat o všem, co nás zajímá.
    Doufám,že se nám bude dařit 

i v dalších měsících, a že nás neo-
pustí dobrá nálada a chuť pokračo-
vat v naší činnosti.
    Fotografie je z vystoupení 

v Novém Kostele, kde jsme nejen 
tančily, ale i zpívaly   
            
           za kroužek Radost Anna Mihoková



Ani v letošním roce 
se nezapomnělo 
na čarodějnice



Piráti obsadili fotbalové hřiště
    Dne 10.6.2017 jsme s dětmi osla-
vili jejich svátek, tentokrát v pirát-
ském stylu. I dětský den připravil 
pan starosta Josef Havel 
v rámci dotačního projektu Euregio 
Egrensis s názvem „Pirátský dětský 
den 2017“. Den plný pirátů, pirátek 
a pirátských soutěží Město Krásno 
připravilo ve spolupráci s hasi-
či, TJ Baník Krásno a spoustou 
kamarádů. Konal se na zdejším 
fotbalovém hřišti TJ Baník. Odpo-
ledne bylo plné her a soutěží, děti 
měly zdarma pití a zmrzlinu, která 
všem přišla vhod. Bylo rozdáno 
velké množství hraček, které děti 
dostávali za účast na soutěžích. Ob-
rovskou radostí byla pěna, kterou 
vytvořili hasiči a dětičky se 
v ní pořádně vyřádili. Velký 
úspěch měla ukázka dravých 
ptáků i ukázka šermířů, kteří 
předvedli boj pirátů. Stejně tak bylo 
zdařilé vystoupení klauna Bam-
bulíka. Nelze ani vyjmenovat vše, 
co se za celé odpoledne událo, ať už 

to byl pirátský skákací hrad, jízda 
na koni, malování na obličej nebo 
aquazorbing.    
   
                                 Lenka Kvapilová, 

                                             referentka MÚ

Letos se konaly již 37. 
Staročeské máje
    37. Staročeské máje v Krásně 
byly letos připraveny v rámci do-
tačního projektu Euregio Egrensis 
„Poznáváme tradice“. Začaly jako 
vždy  krojovaným průvodem měs-
tem k radnici, kde starosta města 
Krásna Josef Havel Staročeské máje 
zahájil. Průvod pokračoval městem 
ke králi májů Oldovi Hruškovi, 
a dále pak ke královně Soně Buch-
telové. Mimochodem – moc jim to 
slušelo. Celé odpoledne bylo vypl-
něno zábavou, o kterou se tradičně 
postaraly naše taneční soubory 
Máječek, Máj a Radost, ale i děti 
z naší mateřské školky. Ti všichni, 
včetně Hornické kapely Barbora, 
vytvořili nádhernou atmosféru 
celého odpoledne, kterou navíc 
zpestřily tanečnice z Dobré Vody 
svými žhavými rytmy i pohyby. 
Akce se také tradičně zúčastnili 
i přátelé z našeho partnerského 
města Bischofsgrün. Pro všechny 

byly připraveny a atrakce pro děti 
a staročeský jarmark. 
    Večer pokračovaly slavnosti 
v kulturním domě, kde pestrý pro-

gram pokračoval až do pozdních 
nočních hodin.

    Lenka Kvapilová, referentka MÚ



né si vyzkoušet různé výtvarné 
techniky. Věčně usměvavá a opti-
mistická lektorka Lucie Jílková se 
seniorkám nadšeně věnovala 
a vždy vše srozumitelně a názorně 
vysvětlila. Z tohoto kurzu vzešlo 
mnoho zajímavých děl a prací 
a bylo by škoda je neukázat. Zveme 
tedy všechny, kteří se rádi podívají 
na snahu a tvoření svých spolu-
občanek nebo ty, kteří by se kurzu 
rádi také zúčastnili, do muzea 
v Horním Slavkově na výstavu, 
která bude probíhat od 
2. do 25.8.2017. 

„SOUBOJ NÁRODŮ“ 

    Tak se nazýval letošní ročník 
soutěže knihoven Karlovarské-
ho kraje Her bez hranic, kterého 
se poprvé zúčastnil i tým z naší 
městské knihovny. Ve složení 
Štěpánka Portová, Irena Ziecinová, 
Natálie Studnařová a Jakub Bračko 
byl náš tým Brazílie tak zapálen 
a dobře připraven, že obsadil mezi 
15ti!!! týmy neuvěřitelné 3. místo!!! 
A v čem mohou knihovny vlastně 
soutěžit? V terénu „Křížové cesty“, 
která se vine na kopci za městem 

Nejdek, bylo rozprostřeno deset sta-
novišť s různými úkoly – „Přiřaď 
správného autora a hlavní postavu 
ke knize“, „Poznej typické předměty 
z různých států“, „Poznej vlajky 
a vybarvi je“, „Kvíz o historii pořá-
dajícího města Nejdek“, ale i běh 
na 60 m v terénu. Na tyto a další 
disciplíny se děti poctivě připravo-
valy, a proto jim patří nejen krásné 
umístění, ale i náš obdiv. Příští rok 
se může přidat další z vás.

S námi víte, „Kam po Sokolovsku“
    Poznejte tajemství Sokolovska. 
Vydejte se po stopách bohaté histo-
rie cestou ryzí přírody a jejich krás. 
Region je součástí Krušných hor 
a Slavkovského lesa. Jeho poloha 
tak předurčuje jedinečný ráz kraji-
ny, která je středem světově pro-
slulého lázeňského trojúhelníku. 
Prostředí do značné míry ovlivnil 
rovněž těžební průmysl. Vytěže-
ná dolová území se ale úspěšně 
daří postupně rekultivovat. Oblast 
můžete procestovat pěšky, na kole, 
vlakem, autem, lodí a v zimě i sně-
hovou stopou. 
Uranová Golgota v Horním Slavko-
vě.
    Třináct informačních tabulí vás 
provede naučnou stezkou dlouhou 
6 km, která mapuje historii 50. let 
minulého století. Otevřená byla 
v listopadu 2012. Zajímavým způ-
sobem poukazuje na historii těžby 
uranu v Horním Slavkově, který 
byl součástí Jáchymovských dolů, 

založených v listopadu 1945 Čes-
koslovenskem spolu se Sovětským 
svazem. Důležitou surovinu pro So-
větský svaz zde dolovaly tisíce hor-
níků, trestanců a také politických 
vězňů v nelidských podmínkách. 
Město obklopovaly čtyři tábory,                                   
z nichž se horníci k šachtám dostá-
vali koridory s plotem z ostnatého 
drátu. Celkem tu zemřelo 103 hor-
níků. Těžba byla ukončena rokem 
1959, když se zásoby uranové rudy 
vyčerpaly. S těžbou uranu a komu-
nistickou érou je spojena smutná 
část historie Horního Slavkova. 
Muzeum bezpečnostních sborů 
Habartov Muzeum bezpečnostních 
sborů je důstojnou památkou odka-
zu hrdinů tzv. habartovského inci-
dentu. Získáte zde informace nejen 
o historii bezpečnostních sborů, 
které fungovaly na území našeho 
státu mezi lety 1918-1948, ale také 
informace o historických událos-
tech z roku 1938. Celá expozice mu-

zea je rozdělena do několika částí, 
celkem můžete projít po třech míst-
nostech. První místnost je věnová-
na celkovému politicko-sociálnímu 
dění tehdejší doby a dominuje jí 
dioráma, ve kterém je znázorněna 
část Četnické stanice Habersbirk 
po zběsilém útoku henleinovců                                                             
v září 1938. Druhá místnost 
obsahuje expozici Historie bezpeč-
nostních sborů prvorepublikového 
Československa. Nelze opomenout 
ani výstavu historických zbraní 
a další dioráma, které zobrazuje 
polní ležení jednotek Stráže obrany 
státu. Třetí místnost je zařízena 
jako četnická stanice, můžete si 
tedy udělat představu, v jakých 
podmínkách četníci vykonávali 
každodenní práci. Do budoucna je 
plánováno rozšíření expozice o dal-
ší patro, kde by měla být instalová-
na výstava Regionální historie. 
Kam po Sokolovsku na in-linech
S příchodem jara máme pro vás 

Krásno se podílelo na 14. 
Bečovských letních slavností
    V sobotu 15.7.2017 pořádalo 
Město Bečov své letní slavnosti. 
Slavili 130. výročí založení ZUŠ                      
J. Labitzkého, krásenského rodáka. 
Proto i naše město dostalo srdečné 
pozvání k účasti. Zúčastnil se pan 
starosta J. Havel s manželkou i pan 

Letní slavnosti v Bischofsgrünu

místostarosta ing. M. Pribol.
    Slavnosti měly bohatý program 
od pátku do neděle, ve kterém 
v sobotu vystoupily naše taneční 
soubory „Máječek“ a „Radost“. Spolu 
s Hornickým spolkem „Barbora“ 
se všichni zúčastnili i tradičního 

Pochodu spolků. Akci navštívili 
i další občané Krásna, kterým se 
akce velmi líbila. 

     
    

Lenka Kvapilová, referentka MÚ

    V neděli 16.7.2017 navštívili 
občané našeho města včetně pana 
starosty J. Havla s manželkou                     
a místostarosty ing. M. Pribola 
naše partnerské město Bischofs-
grün, od kterého jsme dostali již po 
několikáté pozvání na jejich Letní 
slavnosti. Zúčastnilo se více než 50 

našich spoluobčanů včetně Hor-
nického spolku „Barbora“ a všichni 
byli velice spokojeni. Dostalo se 
nám milého přijetí se zajímavým 
programem pro naše občany včetně 
jízdy lanovkou na nejvyšší vrchol 
Bischofsgrünu Ochsenkopf. A pro 
odvážné byla i jízda na bobové 

dráze. Na oplátku našim přátelům 
s Bischofsgrünu zatančil náš folk-
lórní soubor „Máječek“, který sklidil 
velký potlesk. 

     
             Lenka Kvapilová,    

                                             referentka MÚ

Poděkování
    Jaro a začátek léta jsou tradičně 
bohaté na kulturní akce. Proběhlo 
Pálení čarodějnic, Staročeské máje 
i Dětský den, a proto bych rád 
poděkoval všem, kteří se na něm 
velkou měrou podíleli. Velký dík 

patří našim hasičům, TJ Baníku 
Krásno, pracovnicím úřadu, ale 
i kamarádům, kteří pomáhají 
s nadšením a elánem. Velkou opo-
rou je i místostarosta ing. Martin 
Pribol, který ochotně překládá na-

šim přátelům z Bischfsgrünu, kteří 
se všech našich akcí účastní.

     
        Josef Havel, starosta

Městské kulturní středisko 
Horní Slavkov informuje 
o proběhlých akcích
LESOPARK PLNÝ DĚTÍ

    V lesoparku to 1.6.2017 po roce 
opět pěkně ožilo. Oslavit s námi 
MDD přišlo celkem 342 dětí, pro 
které, jak již bývá zvykem, byly při-
praveny zábavné soutěže. Děti jezdi-
ly na koloběžkách, hádaly bylinky, 
chytaly rybičky, zdolávaly lanové 
překážky a jiné nástrahy. Po splně-
ní alespoň pěti úkolů si pak začaly 
čerpat své odměny. Odměnou byla 

90 m dlouhá lanová dráha, skáka-
cí hrad, výroba dřevěné magnetky, 
jízda na čtyřkolkách, jízda na koni, 
dárek a osvěžující limonáda, kterou 
pro děti poskytla slečna Petra Stříl-
ková a patří jí tak velký dík! 
Den dětí se opravdu vydařil a kdo 
chtěl, ten si ho s námi užil! 
Děkujeme všem, kteří se podíleli 
jednak na přípravě, ale následně 
i na realizaci celé akce. Děkujeme 
také vám všem, kteří využívají 

včasnou registraci, jež nám umožní 
se dostatečně připravit (počet dárků, 
stanovišť, pomocníků atd.) a na-
chystat vám příjemné odpoledne. 

VÝTVARNÁ DÍLNA 
PRO SENIORY
 
    Od února do konce dubna le-
tošního roku probíhala v MKS HS 
„Výtvarná dílna pro seniory 
a držitele ZTP“, ve které bylo mož-



také tip, jak si zlepšit fyzickou 
kondici a vyplavit endorfiny: in-
-line brusle! Můžete tak učinit na 
některé z in-line drah, které nabízí 
sokolovský region:
Habartov – Boden: Asfaltová in-
-line stezka, vybudovaná v roce 
2009, je tvořena dvěma spojenými 
okruhy. Okruh A měří 1,8 km 
a okruh B čítá 1,35 km. Celá dráha 
vede okolo vodní plochy Boden. 
V budoucnu by měla být z obou 

stran napojena na síť cyklostezek 
okolních měst. Přístup je možný 
i autem a je zde postaveno několik 
odpočinkových míst pro zchlazení.
Lesopark Bohemia Sokolov: Nejen 
in-line dráha, ale také víceúčelová 
naučná stezka byly budovány 
v letech 2012 až 2013 v sokolov-
ském areálu Bohemia. Okruh má 
tvar nepravidelné osmičky v šířce 
6,00 m. Startovací a dojezdová 
plocha je rozdělena do dvou pruhů. 

Jeden pruh je široký 6,00 m 
a druhý 8,00 m.
Chodov: Za zmínku také stojí in-
-line dráha o délce 333 m, která se 
nachází v chodovském sportovním 
areálu v Bezručově ulici. 
     

             Adéla Richterová, Michaela Štrbová, 

                              Sokolovské infocentrum 

Kulturní program města Krásna
Město Krásno pro vás v následují-
cích dnech připravuje: 

26. 8. 2017
„Krásenské letní slavnosti“

Kulturní program Horní Slavkov 
3. – 7. 7. 2017
POHÁDKOVÉ LÉTO
16.00 – Kavárna MKS
Každý den pohádka Divadla 
z bedny.
Vstup zdarma.

14. 7. 2017 Kino
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Drama / Romantický / Erotický, 
USA, 2017, 117 min
20:00 Kinosál

28. 7. 2017 Kino
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Komedie / Romantický/ Velká Bri-
tánie / Francie / Irsko / USA, 2016, 
123 min
20:00 Kinosál

11. 8. 2017 Kino
NOČNÍ ZVÍŘATA
Psychologický / Thriller / Drama / 
USA, 2016, 116 min
20:00 Kinosál

25. 8. 2017 Kino
LÉK NA ŽIVOT
Drama / Fantasy / Horor / Mys-
teriózní / Sci-Fi / Thriller / USA / 
Německo, 2016, 146 min
20:00 Kinosál

Vstupné do kina: 55,- Kč
Vstupné v předprodeji v knihovně 
vždy začátkem týdne před každým 
promítáním.

Září   
„Pohádkový les“
Prosinec  
„Mikulášská nadílka“
„Vánoční a adventní koncerty“ 

MUZEUM
1. 6. – 23. 7. 2017
ZÁBRANŠTÍ NA MMF KARLOVY 
VARY

2. 8. – 25. 8. 2017
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉ 
DÍLNY PRO SENIORY
Muzeum otevírací doba:
Středa – neděle 9.00 – 12.00 
12:30 – 17:00
Vstup na výstavu je zároveň vstu-
penkou do muzea. Děti (6 -15 let), 
senioři (nad 65 let), držitelé 
průkazu ZTP - 15 Kč/ Dospělí - 30 
Kč/ Rodinné - 75 Kč 

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
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