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Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé,

   dnešním dnem je tu podzim, 
přes všechno to chladné počasí 
finišují „zazimovací“ práce na 
zahrádkách a okolo rodinných 
domků jako 
o závod, a tak bych se v této 
souvislosti rád zmínil o tom, co se 
nám podařilo, a co nás ještě letos 
čeká. Tak tedy:
   Po dlouhých přípravách je uve-
dena v život spolupráce s Městem 
Horní Slavkov ve věci „Poskytová-
ní pečovatelských služeb osobám, 
které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení a jejichž situace vyža-
duje pomoc jiné fyzické osoby“. Že 
tato služba je potřebná, je jasné. Že 
nikdo z nás nemládne, o tom se 
všichni přesvědčujeme dnes 
a denně. Ve chvíli, kdy se staneme 
závislými na cizí pomoci a blízké 
okolí není zrovna k dispozici, si 
stav věci uvědomíme dvojnásob. 
Pro tento případ je tu k dispozici 
již zmíněná služba. Zájemci nechť 
se hlásí na Městském úřadě nebo 
přímo u paní Kuttnerové (mobil 
602 297 606) v Horním Slavkově. 
Smlouva včetně ceníku posky-
tovaných služeb jsou k dispozici 
na radnici v Krásně, případně na 
internetových stránkách města. 
Město Krásno na poskytování 
těchto služeb přispívá.  
   Po ukončení příprav byla ve 
spolupráci se KSÚS KK provedena 
oprava části silnice ve směru 
z Krásna do Bečova. Ve stejné 

Vážení čtenáři,

po delší odmlce, která také souvi-
sí s letními prázdninami (vždyť 
i poslanci mají své prázdniny), 
držíte v rukou další číslo našeho 
občasníku. Stále se nedaří dodržet 
nějakou pravidelnost ve vydá-
vání Krásnoočka. Možná proto je 
to občasník. Ale vypadá to, že se 
začíná blýskat na lepší časy. Můj 
článek o tom, jak se vydává obecní 

zpravodaj, vyvolal v zastupitelstvu 
určité diskuze a to se rozhodlo 
zvolit redakční radu. Ta si pravdě-
podobně zvolí nového šéfredakto-
ra, a tak se zde možná jako šéfre-
daktorka ocitám naposledy. Každý, 
kdo má chuť psát články a repor-
táže, se může stát redaktorem. 
A tak neváhejte a hlaste se. Snad 
tímto krokem bude Krásnoočko 
jen vzkvétat. Držme mu palce. 
A o čem že si můžete v tomto čísle 
přečíst? Tak např. se dozvíte, do 
čeho momentálně investuje město 
Krásno, ohlédneme se za Krásen-
skými letními slavnostmi i za 

technoparty na letišti, připomene-
me si i osmdesátileté výročí naší 
rozhledny, dozvíme se, co nám 
přinesl architektonický workshop, 
navštívíme kino ve staré mateř-
ské školce, ohlédneme se za čin-
ností malých myslivců a dočteme 
se řadu dalších zajímavostí. 
Jsem ráda, že jsem se mohla ně-
kolik let podílet na tvorbě Krás-
noočka a přeji mu do dalších let 
mnoho příspěvků a řadu aktiv-
ních přispěvovatelů.

Saša Masopustová, šéfredaktorka

době byla opravena místní ko-
munikace v Dolní Hluboké. Na 
tuto opravu bude v příštím roce 
navazovat oprava ulice Radniční. 
Protože však není doposud dokon-
čena projektová dokumentace na 
rekonstrukci chodníku ve stejné 
ulici, jehož rozměry se budou 
měnit, nemohla být započata ani 
oprava povrchu silnice. 
   V současné době jsou před 
dokončením přípravné práce na 
opravu místních komunikací Les-
ní, propojovací u staré mateřské 
školky a část ulice Mírová vedoucí 
k roubence E2. V nejbližší době 
budou (po zúřadování výběru zho-
tovitele) zahájeny samotné práce. 
V této souvislosti bych vás chtěl 
požádat o shovívavost ke zvýšené-
mu ruchu při provádění samotné 
opravy a dále o přeparkování aut, 
které by bránily v provedení prací 
v jednotlivých ulicích.
Nelze dále opomenout již zaháje-
nou opravu kapličky za kostelem 
sv. Kateřiny. Že si to již opravdu 
zasloužila, je patrné z fotografií na 
našich webových stránkách, pří-
padně při osobní návštěvě. Oprava 
je podpořena dotací ze státních 
fondů za spoluúčasti města Krás-
no.
Dalším počinem je oprava schodi-
ště k hlavnímu vchodu do Kultur-
ního domu. Že si i ono nutně žádá 
investici, se přesvědčilo mnoho 
z vás při návštěvách kulturních 
akcí.
Na přelom měsíců září/říjen 
máme zhotovitelskou firmou 
smluvně přislíbenu instalaci dvou 

rychloměrných tabulí ve směru 
od Sokolova (pod hájenkami) a od 
Horního Slavkova za odbočkou 
k „panelce“. Doufáme, že instalací 
zmíněných tabulí přestane být 
Krásno „rejdištěm“ nejen bezohled-
ných motorkářů.
O nevyhovujícím technickém sta-
vu starého kovového můstku pro 
pěší přes Dlouhou Stoku v blízkos-
ti Bejčkovy myslivny jsem vás in-
formoval v minulosti. V současné 
době je nový můstek před dokon-
čením, kdy jeho osazení proběhne 
v nejbližší době. 
Provedením výměny další části 
starého a v současné době již ne-
vyhovující vodovodního řadu 
v osadě Háje v délce cca 55m bude 
pokračováním záměru Revitaliza-
ce a rozšíření sítě pro rozvod pitné 
vody v osadě. Výměnu provede 
VaK Karlovy Vary.
Co nás dále čeká, je obnova zele-
ně před kostelem sv. Kateřiny v 
Krásně. Jedná se o čtyři vzrostlé 
stříbrné smrky. Přestože nám léta 
dělaly parádu a neoddělitelně pa-
třily k dominantě našeho města, 
bohužel, nadešel jejich čas a to 
hned z několika důvodů: nejprve 
je třeba zmínit, že byly v minulos-
ti (byť v dobrém úmyslu) vysa-
zeny přímo nad tělesem tunelu 
Dlouhé stoky. V současné době 
kořeny prorůstají a narušují jeho 
klenbu. Dalším důvodem je jejich 
samotná výška. Protože jsou mělce 
zakořeněny, při silnějším poryvu 
větru hrozí jejich vyvrácení a způ-
sobení nemalé škody pádem na 
střechy blízkých nemovitostí. To, 



Hřbitov Krásno 

Na MÚ v Krásně je nutné doplnit 
a zaktualizovat evidenci pronájmů 
hrobových míst na hřbitově 
v Krásně. Žádáme proto občany, 
kteří mají pronajata hrobová mís-
ta, včetně kolumbárií na hřbitově 
v Krásně, aby se dostavili na úřad 
k paní Peroutkové a donesli 
s sebou dostupné dokumenty 
o pohřbených osobách (úmrtní list 
nebo doklad o prohlídce zemře-
lého, doklad o poslední platbě za 
pronájem hrobového místa), aby 
bylo možné veškeré údaje doplnit, 
aktualizovat a sepsat nové nájem-
ní smlouvy dle zákona č. 256/2001 
Sb., o pohřebnictví. V případě, že 
není již možné tyto doklady do-
hledat, potřebujeme alespoň uvést 
datum úmrtí popř. datum pohřbe-
ní. V  každém případě je nutné se 
dostavit na úřad k sepsání nové 
nájemní smlouvy.

Třídění odpadů

Pracovníci města každé pondělí 
a úterý provádí svoz zeleného 
odpadu ze zahrad. K tomuto účelu 
jsou občanům zdarma poskytová-
ny igelitové pytle a po jejich vy-
sypání jsou vraceny zpět. Chceme 
vás touto cestou požádat, aby 
v pytlích byla uložena pouze tráva 
a listí. Větve prosím do pytlů ne-
dávejte, neboť ty je protrhnout 
a již se nedají opakovaně použít. 
Pokud je dáte vedle pytlů na hro-
madu, budou vám také odvezeny.

Elektrospotřebiče, pneumatiky, ko-
berce, starý nábytek apod. jsou dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
ve znění platných předpisů a dle 
Obecně závazné vyhlášky Města 
Krásno
 č. 1/2015 sváženy 2x ročně. Přesto 
se po městě tyto nepotřebné věci 
objevují na různých místech nebo 

je někdo odnese přímo za radnici. 
Ti co toto dělají, se spoléhají na 
to, že to po nich uklidí pracovníci 
města, aby z obce nebyla jedna 
velká skládka. Nejbližší sběrný 
dvůr je v Horním Slavkově, kam 
je možné po celý rok tyto věci od-
ložit nebo si počkat na přistavení 
kontejnerů v Krásně, Hájích nebo 
v Dolní Hluboké. 
Prostor za radnicí není sběrný 
dvůr!

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

Upozornění pro držitele psů

Podle Obecně závazných vyhlášek 
č.1/2013 a č.1/2014, kterou se mění 
a doplňuje vyhláška č.1/2013 o 
místních poplatcích, je povinen 
držitel psa ohlásit správci po-
platku, kterým je Městský úřad 
Krásno, své poplatkové povinnosti 
(přihlášení a odhlášení psa) do 10-
ti dnů, kdy pes dovršil tří měsíců 
nebo dne, kdy nabyl psa staršího 
tří měsíců. Stejným způsobem je 
povinen oznámit také zánik své 
poplatkové povinnosti.
Pokud držitel nenahlásí odhlá-
šení psa (stěhování, úmrtí, apod.) 
stále mu běží poplatková povin-
nost. Formuláře pro přihlášení či 
odhlášení psa jsou na webových 
stránkách města (www.mesto-
-krasno.cz).

Kontejnery

Město Krásno oznamuje, že v níže 
uvedených termínech budou 
přistaveny kontejnery pro mimo-
řádný vývoz kusového odpadu 
(koberce, starý nábytek, matrace,-
kovy apod.)

9.10.2015 od 14,00 hod. 
do 10.10.2015 do 14,00 hod. 
Náměstí, spodní autobusová za-
stávka, u Krajcechu

16.10.2015 od 14,00 hod. 
do 17.10.2015 do 14,00 hod. 
Nám. Sv. Trojice, ul. Lesní 

23.10.2015 od 14,00 hod. 
do 24.10.2015 do 14,00 hod. 
Dolní Hluboká, Háje

(v případě odvozu zaplněného 
kontejneru po 12,00 hod., nebude 
již na místo zpět přistaven)

Svoz ostatního odpadu (televize, 
lednice, pneumatiky, staré barvy 
a laky, rozpouštědla)
19.10.2015 – Krásno
26.10.2015 – Dolní Hluboká, Háje 
   
Odvoz zajistí pracovníci města, 
proto jej umístěte v tento termín 
před svojí nemovitost.
          
Upozornění!!! – do kontejnerů se 
nesmí odkládat stavební suť!!!

že jsou napadeny dřevokazným 
a z důvodu rychlého šíření velmi 
nebezpečným hmyzem (v Horním 
Slavkově bylo původně vytipová-
no 12 takto napadených smrků. 
Z důvodu administrativního 
zdržení jich následně bylo nutno 

pokácet přes 60), je už jen dalším 
z důvodů, proč musejí být odstra-
něny (samozřejmě v době vegetač-
ního klidu). Po rekultivaci terénu 
a zbudování nového chodníku na 
straně kostela budou vysázeny 
jiné vhodné dřeviny.

Přeji vám všem příjemné prožití 
tradičně mnohabarevného podzi-
mu.

Váš starosta Miroslav Kirejev 



   V minulých týdnech jsem u 
společnosti VaK Karlovy Vary, a.s., 
provozovatelů naší vodovodní 
sítě, opakovaně urgoval špatnou 
kvalitu vody. Po mých stížnostech 
začali pracovníci VaKu zjišťovat 
příčinu dlouhodobě kalné 
a přechlórované vody.
   Vysvětlení těchto problémů bylo 
nakonec celkem prosté. Společnost 
VaK Karlovy Vary se Krásno, po-
kud to jde, snaží zásobovat vodou 
z „Krásenských pramenišť“. Před-
nostně z malé vodárny v lese nad 
domem rodiny Pöseltových 
a pokud tento zdroj nestačí, tak ho 
kapacitně doplní voda z úpravny 
nad „Hájenkami“. Na jaře postačo-
val Krásnu zdroj nad Pöseltovými, 
kde se přidává do vody mechanic-
ky nastavovaným dávkováním 
pouze chlór, jinak je voda vyho-
vující. 

   Bohužel pracovníci vodáren 
nereagovali díky horkému 
a suchému létu na cca trojnásob-
né snížení množství protékající 
vody a nechali nastavené původní 
množství přidávaného chlóru. Tím 
byla způsobena zvýšená koncent-
race chlóru ve vodovodním řádu 
a chlór dávkovaný ve větší kon-
centraci zároveň způsobil roz-
pouštění usazenin na stěnách 
vodovodního potrubí. Takže voda 
nejen chlórem čpěla, ale byla 
díky chlóru i kalná. Po odstranění 
tohoto problému začali pracovníci 
VaKu častěji provádět odkalování 
jednotlivých vodovodních „větví“ 
v Krásně. Takže vše by se mělo 
brzo úplně ustálit a kvalita vody 
by měla být v normě. 
   Tuto zvýšenou aktivitu a snahu 
pracovníků vodárenské společ-
nosti o uvedení kvality vody do 

normálu bohužel narušila po-
rucha na konci Kladenské ulice 
na přelomu druhého a třetího 
zářijového týdne. Tuto poruchu 
bohužel nejvíce pocítili obyvatelé 
v dolní části  Krásna.  Porucha je 
již odstraněna a budeme doufat, 
že se nic dalšího nestane a voda se 
rychle dostane do normálu. Pokud 
budou problémy pokračovat, dejte 
vědět na email: havel.josef@volny.
cz a havel@mesto-krasno.cz (posí-
lejte dotazy na oba emaily, děkuji). 
Díky informacím od vás pak budu 
moci začít daný problém okamžitě 
řešit. Můžete psát dotazy a podně-
ty nejen co se týká vodního hos-
podářství, ale i jiných problémů 
a záležitostí týkajících se Krásna, 
Hájů, či Dolní Hluboké. 

Josef Havel, místostarosta

   Jako asi každý soudobý člověk si 
užívám návštěvu kina - vůni pop-
cornu, která ji provází, sledování 
filmů na velkém plátně s burá-
cejícím zvukovým doprovodem, 
živou debatu s přáteli o slabších 
a silnějších momentech filmových 
děl. Napadlo mě tedy, že by bylo 
hezké rozšířit krásenský kulturní 
život i o tento zážitek.

   Za finančního přispění města 
a organizační pomoci spolku 
Mladí občané se od 24.8. do 28.8. 
podařilo v prostorách bývalé ma-
teřské školy zrealizovat technicky 
improvizovaný filmový minifes-
tival. 

   Na programu hlavního večer-
ního promítání se objevily jak 
zahraniční, tak i české komedie, 
akční filmy a dramata. Tento 
repertoár byl doplněn o tematicky 
různorodé dokumenty z projektu 
Jeden svět a přirozeně nemohla 
chybět nabídka pro malé diváky 
v podobě irské pohádky a každo-
denního pásma Večerníčků.
I přes občasné technické kompli-

kace (přeci jenom jsme si vystačili 
pouze s prostěradlem, zvukovou 
aparaturou z 80. let a zapůjčenou 
promítačkou) se v „Kině u Krtečka“ 
vystřídalo za celý týden přes 170 
diváků.
   Ti si samotné promítání mohli 
zpříjemnit i nezbytným popcor-
nem.

   Byl jsem příjemně překvapen, 
když po některých tematicky ná-
ročnějších dokumentech, vypukla 
zajímavá debata.

   Spokojenost diváků se také po-
tvrdila ve formě 1564,- Kč, které se 
podařilo vybrat jako dobrovolný 
příspěvek na zapůjčení dalšího fil-
mového materiálu. Můžete si tedy 
být jisti, že se Vám v brzké době 
„Kino u Krtečka“ znovu připomene.

   Považuji za podstatné zmínit, že 
jsem rád, že máme v Krásně 
k dispozici rozmanité a velké pro-
story bývalé školky, které mimo 
jiné organizaci obdobných pro-
jektů umožňují. Jenom škoda, že 
město nedisponuje vlastním mul-

timediálním vybavením, které by 
se nejen v tomto případě využilo.

   Na závěr bych rád poděkoval Jé-
ňovi Masopustovi ml. a Romanovi 
Trnkovi za organizační pomoc, 
Michalovi Suchanovi a ZŠ Buko-
vany za zapůjčení techniky 
a všem divákům za návštěvu.

Tak zase příště v „Kině u Krtečka“.

     
     

Jan Kříž



Líbí, nelíbí

Snažíme se, aby občané města byli 
informováni o společenských ak-
cích, které se konají přímo u nás 
ve městě nebo v blízkém okolí. 
Proto jsou na autobusové zastávky 
vyvěšovány plakáty ke konkrét-
ním akcím. Pořádající stojí tyto 
plakáty nemalé peníze a opravdu 
nejsou určeny pro jedno přečtení 
a pryč s nimi. To opravdu někomu 
tak překážejí, že nemohou zůstat 
na svém místě pro informaci 
ostatním – konkrétně na spodní 
zastávce – kde někdo plakáty str-
hává ještě týž den co jsou vyvěše-
ny? Je to opravdu nutné?

Blanka Peroutková, referent MÚ 

Duc, duc…..Háje

Řekněme si upřímně, komu z vás 
se líbilo letošní horké léto plné 
techna? Nám v Hájích ne! Nejsme 
proti zábavě, ale vše by mělo mít 
svá pravidla a to zejména dodržo-
vání nočního klidu. Což se bohužel 
nestalo, navíc zbloudilí „technaři“ 
po sobě i u nás, na Hájích, zane-
chali nepořádek. Do budoucna 
bychom uvítali jednu velkou, včas 
nahlášenou, akci. 

Za osadní výbor Alena Husak

Pojďte s námi rozhýbat tělo

Již rok se scházíme na sále kul-
turního domu v Krásně a vlníme 
se v latinskoamerických rytmech. 
Přijďte i vy rozhýbat tělo, zapotit 
se, naučit se několik tanečních 
kreací a pobavit se. Tanec je ten 
nejlepší sport, který rozhýbe každý 
sval v těle. Scházíme se každý 
čtvrtek od 17.30 hod. Začínáme 
1.10.2015.

Saša Masopustová

Setkání hornických měst 
v Havířově

Ještě se vracíme k XIX. setkání 
hornických měst a obcí, které se 
konalo v Havířově 19. – 21. června 
2015. I přes velkou vzdálenost tam 
z Horního Slavkova i Krásna jelo 
celkem 27 lidí. Z přiložených foto-
grafií je možno usoudit na velmi 
srdečné prostředí a zájem občanů 
o tuto akci.
Příští rok bude setkání v Příbrami, 
tak snad nás tam pojede víc.

Za Spolek horníků Barbora 
– Rudolf Tomíček, hormistr

Baníček se i letos schází

Baníček – je tady pořád, pouze 
dětí je nějak pomálu, a tak i dnes 
připomínáme, že se scházíme pra-
videlně, a to každé úterý v 16:00 
hodin na hřišti. S pomocí rodičů 
se budeme snažit pro každé dítě 
vybrat sport, který ho bude nejví-
ce bavit. Dokud bude přát počasí, 
budou to hry a trénink dovedností 
s balonem i bez něj, a až bude hůř, 
zajistíme sál, takže třeba ping-
-pong…Děti přijďte!!!

Lenka Kvapilová
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a soused Willyho Russe Hartwig 
Ruppert pamětní desku nesoucí 
nápis: „Na tomto místě stál ateliér, 
kde tvořil do roku 1946 akademic-
ký sochař Willy Russ“. 
Zvu všechny na hezkou podzimní 
vycházku k tomuto místu.
     
    
Jana Brendlová

Typ na podzimní vycházku 

V těchto dnech město Krásno zpří-
stupnilo cestu ke „ krásenskému 
kříži“. Je to opravdu pěkné místo, 
kam lze dojít z ulice Mírová přes 
vyčištěný úvoz za domem man-
želů Dlouhých a dále upravenou, 
vysekanou cestou podél plotů 
zahrad. Byly provedeny částečné 
úpravy této cesty a město bude 
v její obnově dále pokračovat. 
Kříž je dílem známého krásenské-
ho rodáka akademického sochaře 
Willyho Russe, které prošlo 
v minulosti rekonstrukcí. Stojí na 
kopci naproti místu, kde stál jeho 
dům s ateliérem a který byl bo-
hužel po roce 1946 zcela zbourán. 
V červnu 1994 postavil v místech 
bývalého domu krásenský rodák 
a soused Willyho Russe Hartwig 
Ruppert pamětní desku nesoucí 
nápis: „Na tomto místě stál ateliér, 
kde tvořil do roku 1946 akademic-
ký sochař Willy Russ“. 
Zvu všechny na hezkou podzimní 
vycházku k tomuto místu.
     
  Jana Brendlová

Krásenská rozhledna osla-
vila osmdesátku

Dne 27. června 2015 se konala osla-
va „80 let zpřístupnění Krásenské 
rozhledny“. Oslava se velice vyda-
řila, i přes drobný déšť v závěru 
akce. Nicméně tento déšť způsobil, 
že připravená přednáška o vzniku 
rozhledny připravená Ing. Tomíč-
kem, musela být velice zkrácena 
a ve své podstatě se jednalo 
o pouhou informaci. Po dohodě 
s městem Krásno pak bude umož-
něno všem zájemcům slyšet tuto 
přednášku v kompletním znění 
v úterý 13. října od 18,00 hod. ve 
vinárně restaurace „U divočáka“.

Po ukončení přednášky se bude 
konat autogramiáda autora knihy 
o Krásenské rozhledně, která byla 
při této příležitosti vydána měs-
tem Krásno.

Na tuto akci srdečně zve Spolek 
horníků Barbora a město Krásno.

Rudolf Tomíček

Omluva
Redakce časopisu se omlouvá 
Veronice Švábové, že v minulém 
čísle Krásnoočka neotiskla zaslaný 
příspěvek. Se zpožděním otiskuje-
me nyní.

Kroužek malých myslivců

   Předem našeho sdělení bychom 
rádi poděkovali mysliveckému 
spolku Krásenský Lán za patrona-
ci a podporování.
   Také jsme se z kraje roku bohu-
žel museli vyrovnat s nepříjemný-
mi okolnostmi a to, když z našich 
řad odešel pan František Bejček, 
který s myšlenkou zapojit do mys-
livosti i naši mládež přišel, a bez 
kterého bychom tu dnes nebyli.
   S jarem přišlo období, kdy se 
příroda regeneruje po zimě, a pro-
to jsme s malými myslivci čistili 
a vápnili krmelce (viz přiložené 
foto).
   V březnu jsme si „trošku“ vyšlá-
pli do přírody za účelem hledání 
shozů parohaté zvěře, která se 
nachází v našem okolí. Nebyli 
jsme moc úspěšní, ale s prázdnou 
jsme také neodešli. Jeden z našich 

členů, Jaroslav Vladař, našel shoz 
srnce obecného, který na něj 
v naší přírodě čekal cca tři roky.
   V tomto roce nás čeká spousta 
zajímavých věcí. Zúčastníme se 
výcviku psů pro loveckou upotře-
bitelnost, čeká nás poznávací sou-
těž naší přírodou „o srnčí trofej“, 
umístění ptačích budek do našich 
lesů, které jsme vyráběli ještě za 
odborného dohledu pana Fran-
tiška Bejčka a v neposlední řadě 
se těšíme na pozorování zvěře při 
lovu „na čekané“.
   Závěrem bych ráda pozvala kaž-
dého, kdo se rád pohybuje v příro-
dě a chce se o ní něco zajímavého 
dozvědět, aby se na nás přišel 
podívat a prožil to vše s námi.

Veronika Švábová



   V minulých letech jsme se opa-
kovaně pod vedením paní Len-
ky Kvapilové snažili založit pod 
hlavičkou Baníku Krásno sportov-
ní kroužek pro nejmladší žáčky 
se zaměřením na fotbal. Bohužel 
přes velkou trpělivost, snahu a 
vynaložený čas, který tomu hlav-
ně Lenka věnovala, se nám tento 
záměr zatím nepodařil uskutečnit. 
Příčina je bohužel jasná. Nezájem 
dětí a nedůslednost rodičů vést, či 
motivovat své ratolesti k pravidel-
nému sportu.
  Nezbylo nám nic jiného, než 
umožnit dětem, kteří chtějí fotbal 
opravdu hrát, dojíždět do Horního 
Slavkova. 
   A tak se o fotbalové body perou 
nejmladší hráči Baníku Krásno 
– ovšem v dresu Spartaku Horní 
Slavkov, kde jsou na hostování. 
První začali hrát ve Slavkově 
Mikuláš Kvapil a Martin Havel. 
A dnes jsou oporami svého týmu. 
Mikuláš Kvapil se nyní dokonce 
dostal do nominace okresního 
výběru ročníků 2005 a Martin 
Havel (ročník 2006) se stal před 

svým letním přechodem do starší 
přípravky nejlepším střelcem 
v mladší přípravce.
   V letošním ročníku Krajského 
přeboru této věkové kategorie 
hrají další hráči s „Krásenskými“ 
kořeny, Martin Novotný (vnuk 
rodiny Urbánkových), který je 
brankářskou oporou týmu, Daniel 
Šmehyl, který začal také střílet 
své první góly po přestupu mezi 
starší. Nepravidelně za tento tým 
nastupuje ještě Jaroslav Kvapil ml.
Tahle parta kluků, společně se 
svými Slavkovskými vrstevníky 
zažívá zatím vydařený podzim 
a po prohře v prvním zápase Os-
trově 20:11 (kluci byli zřejmě ještě 
duchem na prázdninách) zatím 
s přehledem poráží větší města 
s daleko širší možností výběru 
malých fotbalistů. 
Výsledky mluví za vše:

Výsledky mluví za vše:

- Spartak Horní Slavkov : 
Chodov  13 : 11  - po tuhém boji
- Spartak Horní Slavkov : 

spojené mužstvo Aše a Františko-
vých Lázní - s přehledem 27 : 11
- Hvězda Cheb : Spartak 
Horní Slavkov - jednoznačně 7 : 26

   Takže držíme našim klukům 
palce ať jim elán vydrží a poklá-
dáme si otázku: nebyli bychom 
schopni v kategorii žáků (mohou 
hrát i děvčata) dát dohromady 
„Krásenský“ tým? My si myslíme, 
že ano, ale chybí nám pár věcí. 
Chuť dětí pravidelně sportovat 
a snaha, trpělivost a motivace dětí 
ze strany rodičů. S podporou rodi-
čů, pokud své děti budou správně 
motivovat, máme šanci krásenské 
děti k pravidelnému sportování 
přivést. Záleží jen na vás. Pokud 
budete mít zájem, kontaktujte 
paní Lenku Kvapilovou nebo mne. 

Josef Havel



   Přišlo léto a ani v tomto období 
jsme nezaháleli. Bylo třeba udělat 
a připravit spoustu věcí. Napří-
klad jsme připravovali letninu pro 
zimní období. Ptáte se co je „letni-
na“? Jsou to například nasušené 
kopřivy či mladé výhonky malin 
svázané do snopů - v zimním 
období slouží nejen k dobrému po-
chutnání naší zvěře, ale je zdrojem 
potřebných vitamínů.
Dále pak se naši „myslivci“ zúčast-
nili  příprav na „barvářské zkouš-
ky“, kde pomohli nakapat „barvu“ 
a označit trasu pro zkoušené 
a zkoušející komisaře. A kdopak 
neví co je to „barva“? Je to mysli-
veckou mluvou označovaná krev. 
Dokonce jsme při téhle příležitosti 
zvládli nasbírat pytlík borůvek, za 
který mají naši šikulové slíbený 
koláč.
   A v neposlední řadě jsme „dě-
tem“ připravili poznávací soutěž, 
týkající se srnčí zvěře, která je 
u nás hojně zastoupena. Děti měly 
za úkol různé doplňovačky s ná-
zornými ukázkami a s odborným 
výkladem pana hajného Jakuba 
Hroděje. Tímto mu děkujeme za 
pomoc. Tuto krásnou akci jsme 
zakončili opékáním vuřtů. Ale ani 

toto neměli „myslivci“ zadarmo 
- museli si oheň sami udělat 
a udržovat, samozřejmě za od-
borného dohledu. Pak už jsme se 
všichni jen olizovali a dělali se 
nám boule za ušima.
   Tak to by bylo to, co vše už je za 
námi. A co je před námi? Plánuje-
me si s dětmi na zimu vybudovat 
vlastní krmelec, kam bychom 
pravidelně docházeli a v zimním 
období řádně zakrmovali, aby-
chom se naučili zodpovědnosti 
k přírodě a měli z toho ještě větší 
radost. Dále pak nás určitě čeká 
sběr kaštanů a bukvic, s čímž 
nám můžete pomoci i vy. Pokud 

budete mít těchto „pamlsků“ nad-
bytek, můžete se na nás obrátit 
a my za to budeme moc rádi. 
V neposlední řadě bychom rádi 
založili tradici „Vánočního krme-
ní“. Rádi bychom, abyste se přidali 
i vy, kteří nejste v kroužku s námi. 
Bude se jednat o krmení zvěře 
v určité datum kolem Vánoc. Čím 
více nás bude tím lépe, uděláme 
dobrou věc a zároveň budeme 
s dětmi na čerstvém vzduchu. 
Tímto bych naše slovo ukončila. 
Těšíme se na další zážitky 
a možná i nové kamarády v na-
šich řadách.

Veronika Švábová.



   O souboru Máj i o Staročeských 
májích jsem na stránkách Krás-
noočka napsala už mnoho. Dnes 
bych zde chtěla hlavně poděkovat 
tanečnímu souboru Máječek.
Taneční soubor v Krásně již exis-
tuje mnoho let (víc jak 35). Já jsem 
členem už 29 let a od členství jsem 
se dostala až k vedení souboru. 
V tehdejší době (ještě za totality) 
se soubor účastnil řady soutěží, 
kdy vždy skončil na předních po-
zicích. A konkurence byla veliká. 
Tehdy byl soubor téměř v každém 
větším městě. Vystupovalo se na 
různých místech a při různých 
příležitostech. Po převratu jsme 
Krásno se souborem úspěšně 
reprezentovali i za hranicemi, kde 
jsme byli několikrát. Pak začal ale 
zájem o působení v souboru upa-
dat a už se tolik nevystupovalo. 
A zrušeny byly i tradiční taneční 
soutěže. Počet členů stále klesal 
a s tím i naše aktivity. Naštěstí 
se ale tradice nepřerušila. Po čase 
jsem převzala vedení souboru a po 
nějaké době obnovila dětský sou-
bor, který jsme nazvali Máječek. 
Začátky byly také složité a potý-
kala jsem se s nedostatkem členů, 
ale řekla bych, že momentálně 
máme v Krásně fungující stabilní 
soubor.
A právě všem jeho členům a člen-
kám patří moje velké poděkování. 
A nejen za to, že to se mnou děti 
vydrželi…
   Momentálně máme 16 členů 
– 10 dívek a 6 chlapců. Minulý 
rok (mám na mysli školní rok 
2014/2015) jsme měli 17 vystou-
pení, což je víc než jedno vystou-
pení měsíčně. Nejplodnější byl asi 
březen, kdy jsme absolvovali pět 
vystoupení. Tradičně jezdíme do 
Léčebny dlouhodobě nemocných 
v Dolním Rychnově, do domova 
důchodců v Kynšperku, vystu-
pujeme na slavnostech v Horním 
Slavkově, byly jsme zahajovat 
lázeňskou sezónu v Karlových 
Varech, v Lokti jsme tančili na 
Slavnostech přírodních produktů, 
vystupovali jsme i v Bečově nad 
Teplou, v Sokolově, v Ostrově, na 
slavnostech v Bischofsgrünu 

a samozřejmě několikrát i v Krás-
ně při nejrůznějších příležitostech. 
Děti byly vždy úspěšní a vždy 
sklidily obrovský potlesk. O tom 
svědčí i dopis, který obdržel náš 
pan starosta z Domu dětí a mláde-
že v Ostrově, kde jsme vystoupili 
v rámci programu „Děti rodičům“, 
kam jsme byli pozvaní jako hosté. 
Dopis pan starosta pověsil na 
vývěsku na radnici a snad tam 
možná ještě visí. 
A děti jsou opravdu šikovné. Mož-
ná to mají se mnou někdy těžké, 
ale stojí to pak za to. O tom se mů-
žete sami přesvědčit, když se po-
díváte na nějaký jiný amatérský 
dětský taneční soubor (a nemusí 
být ani folklórní). Nedávno jsem 
se dívala na děti z Rozmarýnku 
a musím popravdě říci: „kam se 
na ty naše děti hrabou“. Bohužel 
si nás nějak nechtějí pozvat na 
žádné folklórní festivaly, které se 
konají v Karlových Varech i v Ma-
riánských Lázní. A že by tam naše 
děti měly co předvést… Možná je 
problém v tom, že nemáme vlast-
ní muziku. To je problém, který 
trápí soubor už od založení. A 
přitom by stačilo pár muzikantů. 
Nenajde se v Krásně nějaký muzi-
kant, který by nás chtěl podpořit? 
Prosím, ozvěte se.
   Takže dětičky z Máječku, moc 

vám děkuji, že se tak snažíte, 
a doufám, že v souboru ještě dlou-
ho vydržíte a zůstanete mu věrní. 
Také děkuji rodičům, kteří své 
potomky posílají tancovat 
a kteří nám pomáhají s dopravou 
na vystoupení.
   Na závěr: najde se někdo, kdo 
by chtěl vést dětskou taneční 
přípravku? Bohužel není momen-
tálně v mých silách otevřít další 
kroužek pro menší a nové děti. 
A zájem by pravděpodobně asi 
byl. Ozvěte se.

Saša Masopustová, vedoucí souboru

VÝZVA: Hledáme zájemce o tan-
cování v tanečním souboru MÁJ. 
Vhodné od 13 do 100 let. Podpořte 
tradiční taneční krásenský soubor. 
Přijďte v pátek 9.10.2015 v 18 hodin 
na sál kulturního domu v Krásně.
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   Parafrází na nejznámější hit 
skupiny Katapult je nutné připo-
menout největší akci, která se kdy 
na hřišti uskutečnila. V sobotu 
29.8.2015 proběhly Krásenské letní 
slavnosti. Počet diváků výrazně 
překročil číslo 1000. I přes nesho-
dy s hlavním stavitelem stage 
(pro nás starší pódia) frontmanem 
Katapultu Oldou Říhou se podařilo 
prosadit umístění bezpečnostních 
zábran tak, že nedošlo v průběhu 
celé akce k výraznějším škodám 
na trávníku, čemuž přálo i počasí, 
a i po skončení produkcí se všech-
na technika dostala z hrací plochy 
bez problémů. O samotné akci se 
dočtete na jiném místě. 
A hrát si mohly i ty děti, o kterých 
vzpomínaný hit je. Dne 13.6.2015 
oslavily na hřišti se Světlanou 
Nálepkovou Dětský den. 

   A k samotným sportovcům - 
hrají: 
Co fotbalisti? Muži zatím úspěšně 
bojují v okresním přeboru. Úroveň 
hry se v posledních letech stále 
zlepšuje, přidala se lepší fyzická 
kondice a hlavně!... začalo to tam 
padat… Ne že by dříve bylo 2,5 
gólu na zápas málo, ale soupeři na 
tom byli lépe.

   V letošním roce po šesti odehra-
ných zápasech padlo již dvacet 
tři gólů – Svatava 6, Lomnice 2, 
Chodov 4, Jindřichovice 1, Oloví 
4 a Nové Sedlo 6  (průměr 3,83) 
a zatím první místo s 15-ti body. 
A to se líbí i divákům, kterých 
chodí stále více, naposledy 70. 
Takže přijďte také, na podzim 

hrajeme doma ještě 26.9. s Králov-
ským Poříčím, 10.10. se Svatavou, 
24.10. se Starým Sedlem a 7.11. 
s Dolním Rychnovem.
Ještě na vyšší úrovni – v krajském 
přeboru starších přípravek – se 
o body perou další hráči Baníku, 
i když v dresu Spartaku Horní 
Slavkov, kde jsou na hostování. Je 
to Martin Havel a Mikuláš Kvapil. 
A jsou vidět, střílí góly. Mikuláš se 
nyní dokonce dostal do nominace 
okresního výběru – více v článku 
Pepy Havla.
   A taky volejbal… Počasí přálo 
a tak se hrálo jako o závod. Stře-
dy, pátky a neděle navečer. Pro 
příští rok to bude chtít zprovoznit 
i druhé hřiště, několikrát se stalo, 
že jedno bylo málo.
   Triatlon… asi víte, že se jedná 
o kombinaci plavání, jízdy na kole 
a běhu. Ale někdy se závodí jen 
v některých disciplínách. V letoš-
ním roce se naši zástupci (Tomáš 
Masopust v kategorii M4 – 40-49 
let a Kuba Hrdina M3 – 30-39 let) 
zúčastnili všech závodů Poháru 
Karlovarského kraje v triatlonu, 
který kombinuje klasické silnič-
ní a terénní triatlony, ale i další 
závody. Tomáš byl v březnu na 
Chebském aquathonu – 400 m 
plavání a 5000 m běh 7., v dubnu 
na Chodovském duatlonu – 4,5 km 
běh a 12 km na kole 10., v červnu 
na závodu Xterra Ostrov EASY – 
400 m plavání, 14 km na kole a 5 
km běh 24., v červenci nejprve na 
Ašském triatlonu - 500 m plavání, 
23 km na kole a 5 km běh 13., poté 
na Železném dědkovi v Marián-
ských Lázních - 600 m plavání, 

40 km na kole a 5,5 km běh 13. 
a na Velké ceně Sokolova - 500 
m plavání, 20 km na kole a 5 km 
běh 5., celkově v celém seriálu 6. 
z 50-ti závodníků ve své kategorii. 
Kuba se s ohledem na své povo-
lání a další koníčky zúčastnil pro 
sebe velice typického závodu a to 
v srpnu Dřevěného člověka na Je-
senici u Chebu - 800 m plavání, 21 
km na kole a 8 km běh a skončil 
21. Snad se dočkáme i triatlonu 
v Krásnu.



  Již skoro třicet let (letí to, bohu-
žel) se aktivně podílím na spole-
čenském, kulturním a sportovním 
životě v našem městě. Nejprve 
jsem se učil od starších a pak 
začal tyto akce pořádat s pomocí 
svých přátel, podporou radni-
ce a krásenských spolků sám. 
Těch akcí už byly stovky, od těch 
malých, až po ty velké. Zažil jsem 
díky tomu nepřeberné množství 
báječných okamžiků štěstí a spo-
kojenosti při pohledu na rozjásané, 
spokojené děti, jejich rozzářené oči 
a dospělé, kteří se dobře baví. Tyto 
okamžiky mě nabíjí další energií, 
bez které to nejde.
   Proč ta nostalgie? Protože po 
letošním létě se ohlížím ve svých 
myšlenkách zpět. Ohlížím se a jen 
tak pro sebe si říkám, co všechno 
jsme v našem malém městě za 
ta léta dokázali. Proč všechny ty 
vzpomínky, proč zrovna teď? Pro-
tože si troufám říct, že máme za 
sebou z tohoto pohledu to nejhezčí 
a nejvydařenější jaro a léto, které 
jsem tu zažil. 
   Začali jsme 30.4. tradičním 
„Pálením čarodějnic“, pokračovali 
16.5. velmi povedenými pětatřicá-
tými „Staročeskými máji“. V půlce 
června jsme uspořádali již v celém 
regionu vyhlášený dětský den, 
který dokážou ocenit hlavně ti, co 
na něm byli a pořádně si ho užili. 
A hned koncem června nás čekala 
akce, na kterou jsem se hodně tě-
šil, oslava výročí 80 let od předání 
Krásenské rozhledny do užívání. 
Atmosféra tohoto místa je napros-
to výjimečná a akce pořádána 
na tomto místě má své zvláštní 
neopakovatelné kouzlo. Už teď 
přemýšlím, jak se sem s nějakou 
krásnou komorní akcí vrátit dřív, 
než za deset let při dalším výročí. 
Toto místo si zaslouží mít možnost 
potěšit nejen Krásenské obyvatele 
častěji.  A proto se sem při nejbliž-
ší příležitosti určitě vrátíme. 
Dne 5.7. se uskutečnilo tradiční 
setkání Krásenských rodáků a už 
jsme začali finišovat s přípravou 
letních slavností. Nebudu vám 
popisovat, co jsme poslední týd-
ny před akcí museli vše řešit, to 

 by bylo na dlouhé vyprávění, ale 
výsledek stál za to. 
  Nezbývá mi nic jiného než směle 
konstatovat: 29.8.2015 jsme zažili 
tu nejlepší kulturní akci v historii 
města Krásna. Dobře připravená 
akce, objednané počasí, vyvážený 
program a hlavně báječná atmo-
sféra, kterou jste vytvořili vy, vy 
kteří jste na tu akci přišli 
a báječně se bavili. Vy jste byli tou 
poslední ingrediencí celého toho 
koktejlu starostí, nekonečných 
dnů příprav, choreografie, volby 
účinkujících, ingrediencí, bez které 
by ta naše práce byla zbytečná. 
Díky za to, že jste přišli, díky za to, 
že jste tu báječnou atmosféru vy-
tvořili. Tajně jsme doufali, že letos 
poprvé přijde víc než tisíc hostů, 
vy jste toto naše přání překonali 
skoro dvojnásobně… 
Akce takového rozsahu má své 
zákulisí, spoustu práce, která není 
vidět, stovky věcí, které musí člo-
věk zařídit, stovky hodin příprav. 
Za toto je třeba poděkovat. Hlavní 
díky patří mé parťačce do nepo-
hody Blance Peroutkové. Díky 
její spolupráci se můžu pustit do 
věcí, které bych dříve sám těžko 
zvládal. Další poděkování patří 
panu starostovi a celému novému 
zastupitelstvu města za velkou 
podporu kulturních akcí z roz-
počtu města. Poděkování za to, že 
nám umožnili představit Krásno 

jako město, které se může prezen-
tovat krásnými akcemi 
v širokém okolí. Krásno se co se 
týče kultury, sportu a spolkové 
činnosti vyrovná daleko větším 
městům a jedinečnou neopakova-
telnou atmosférou těchto akcí je 
i předčí.
   Tam kde končí samotná mra-
venčí příprava akcí, tam začíná 
spolupráce s desítkami dalších 
lidí, bez kterých by tyto akce nešly 
uskutečnit. Na prvním místě mu-
sím zmínit Jednotku sboru dobro-
volných hasičů pod vedením Petra 
Zahrádky, Sdružení dobrovolných 
hasičů Krásno, Baník Krásno, kte-
rý nám zapůjčuje nejen svůj areál 
a naší další spolupracovnici paní 
Janu Brendlovou. Když vezmu 
všechny letošní akce dohromady, 
tak jsou to desítky dalších dobro-
volníků, bez kterých by tyto akce 
nešlo uskutečnit. 
   Děkuji všem, kteří nám nezišt-
ně pomáhají a i všem, kteří naše 
snažení podpoří svou účastí …

Josef Havel



Otištěno v Sokolovském deníku 31.8.2015
V Krásnu padl rekord návštěv-
nosti

   Krásno –  Krásenské letní 
slavnosti se mohou letos chlubit 
rekordní účastí.
Fotbalové hřiště v Krásně bylo 
plné fanoušků, čekali na koncert 
legendární skupiny Katapult. 
Téměř dva tisíce lidí, takové číslo 
překvapilo i členy kapely.
„Nečekali jsme takovou účast, tak 
doufáme, že to všichni pořádně 
rozbalí,“ vítal nadšeně fanoušky 
člen kapely Oldřich Říha. Návštěv-
nost z celého kraje zajistili lidé ze 
Sokolova, Karlových Varů, 
a dokonce i z Plzně.
   „Přijel jsem se s rodinou podívat 
na Těžkýho Pokondra a Kata-
pult, byl jsem mile překvapený, 
jak byla zařízená organizace. Na 
místě šlo zaparkovat a program 

byl vymyšlený pro děti i dospělé, 
nečekal jsem, že tu bude tolik lidí. 
Katapult mě překvapil, Oldřich 
Říha to rozbalil, jako by mu bylo 
dvacet, a byla to parádní podíva-
ná. Užili jsme si to jako před lety,“ 
vzpomíná Karel Hácha z Plzně. 
Letní slavnosti patří mezi nejvý-
znamnější akce města Krásno, 
letos ale v počtu návštěvníků padl 
rekord.
„Letní slavnosti jsou pravidelnou 
akcí našeho města a musím říct, 
že tento ročník se opravdu vydařil. 
Hned v první vlně přišlo kolem 
1400 lidí, to už je pěkné číslo. Měli 
jsme připravený program pro děti 
v podobě hracích stánků, školy 
žonglování i tanečních vystou-
pení. Pro dospělé zahrál Těžkej 
Pokondr, Katapult a další, místní 
kapely. Celkem vyšla akce na cca 
300 tisíc korun. Snažíme se, aby 
akce byla finančně dostupná pro 

všechny, proto jsme stále nesta-
novili vstupné i přesto, že letos 
takový návrh na radě padl,“ infor-
moval starosta Krásna Miroslav 
Kirejev. 

Došlo elektronicky na radnici 3.9.2015
Dobrý den, program jste měli 
fantastický, byl jsem na vašich 
slavnostech s pětiletou dcerou, 
která tleskala a řádila na Říhu 
a Katapulty. Jak vycházel při tom 
ten měsíc za pódiem ze stromů to 
byla skvělá atmosféra. Počasí se 
vám vyvedlo na jedničku. Parádní 
akce. 
S pozdravem Kamil Burda

Rubrika ztráty a nálezy
Na Krásenských letních slavnos-
tech někdo zapomněl v kabinách 
nabíječku Canon. Kdo ji postrádá, 
zavolejte na radnici.

   Na přelomu července a srpna 
hostilo naše město setkání mla-
dých architektů, které se zabývalo 
veřejným prostorem Náměstí 
a náměstí Sv. Trojice. Cílem bylo 
za pomoci návrhů studentů archi-
tektury rozvířit veřejnou diskusi 
o současném stavu a možnostech 
dalšího rozvoje veřejného prostoru 
v našem městě.
   Patnáct budoucích architektů, 
kteří přijeli na týden do Krásna, 
studuje v Liberci, Praze a Brně. 
Cílem bylo, aby se poznali také 
navzájem a sdíleli své dosavadní 
zkušenosti. Proto byli studenti 
z různých škol přiřazeni k sobě 
dohromady do pěti týmů, které 
pak pracovaly na dílčích úkonech 
a následně samotných konečných 
návrzích.
   Proč jsme si zrovna v Krásně vy-
brali jako téma obě náměstí? Na 
nich jsou bezesporu nejvíce vidět 
kvalita správy města 
a schopnost místních vnuknout 
jim smysluplnou podobu, která 
pak bude podpírat atmosféru 

celého města. V důsledku zániku 
budov z původní zástavby je 
v současné době na náměstí něko-
lik proluk, které rozhodně nevy-
tváří dobrý dojem. Z rozhovorů 
s architekty vyplynulo, že lze 
zlepšit rozdělení prostoru, typy 
povrchu, určení účelu jednotli-
vých oblastí na náměstí, či využití 
Dlouhé stoky - vodního toku, jako 
víceúčelové součásti náměstí.
   Toto vše jsme si řekli hned při 
úvodním setkání v kulturním 
domě, kde proběhla s vámi, oby-
vateli města, diskuse nad problé-
my a nápady, které souvisely 
s podobou náměstí. Základem pro 
diskusi byla pocitová mapa ná-
městí, kterou jsme dali k dispozici 
již několik týdnů před samotnou 
akcí. Mapa byla umístěna na 
radnici a na ní jste měli možnost 
se vyjádřit, co se vám na náměs-
tí líbí, co naopak ne, a třeba i to, 
kde se setkáváte a naopak, kde se 
necítíte bezpečně.
Studenti dostali na úvodním 
setkání mnoho podnětů pro práci 

vlastními návrhy, udělali studenti 
rozbory dějin města, jeho napojení 
na další sídla, turistický potenciál 
a napojení na potřebnou infra-
strukturu. Toto vše ve vztahu 
k náměstí jakožto středobodu 
obce. V průběhu akce bylo dbá-
no také na to, aby se studenti co 
nejvíce sžili s městem a obecně 
s regionem. Proto proběhl velký 
počet návštěv okolních sídel jako 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně, 
Loket a Bečov nad Teplou. Studen-
ti měli také nespočet prohlídek a 
procházek v nejbližším okolí obce 
a k jejím kulturním památkám. 
Zaujati byli především historickou 
zvonicí nebo naší rozhlednou.
Další veřejné setkání proběhlo 
vyloženě v přátelské a pohodové 
atmosféře. Studenti byli ubytová-
ni v bývalé mateřské školce 
a zde i tvořili. Proto proběhlo dru-
hé setkání přímo v této budově. 
Pro místní jsme připravili drobné 
občerstvení, a ti se pak posilněni 
mohli volně pohybovat po bu-
dově a diskutovat s jednotlivými 



týmy nad jejich nápady. Nutno 
podotknout, že účast asi čtyřiceti 
místních byla úžasnou vzpruhou 
a potvrdila nám, že podobné akce 
smysl mají – jeden ze studentů 
dokonce poznamenal, že toto se-
tkání mu dodalo motivaci 
a energii mnohem více propra-
covat a doplnit o spoustu detailů 
jeho návrh.
   Motivováni odezvou lidí 
a podníceni zajímavými nápady 
a návrhy, studenti začali inten-
zivně dodělávat své práce, aby 
je mohli představit místním při 
závěrečném setkání, oficiálním 
ukončení setkání. Tato akce pro-
běhla za účasti odborné poroty, 
která se skládala ze zkušených 
architektů, ale i zástupců místní 

samosprávy v čele se starostou 
města. Smyslem poroty nebylo 
vybrat nejlepší návrh, ale kriticky 
zhodnotit návrhy studentů 
a dát tvůrcům potřebnou zpětnou 
vazbu. Akce trvala i s následnou 
diskusí k jednotlivým nápadům 
bezmála čtyři hodiny. Místní 
i studenti byli nadšeni a všichni 
odcházeli plni nových podnětů.
Domníváme se, že akce svůj cíl 
splnila, podnítila veřejnou debatu 
o podobě náměstí v Krásně. Zjistili 
jsme, že je možné nad prostorem 
uvažovat různými způsoby. 
Zároveň se u některých nápadů 
studentů ukázalo, že už obdobné 
nápady měli místní, 
a o to bylo lepší, že je studenti 
zapojili do svých návrhů a dopo-

ručení. Důležité je, že všech veřej-
ných akcí se dle možností účast-
nili zastupitelé města. Ti nové 
nápady, ač někdy velmi kriticky, 
přivítali a rozvinula se dokonce 
diskuse nad možností částečného 
uskutečnění jednotlivých návrhů.
   V neposlední řadě je důležité 
zmínit, že všichni účastníci, ať 
už studenti nebo architekti, kteří 
studentům radili a byli v porotě, 
se shodli, že je fascinuje, že u obce 
s tak relativně malým počtem 
obyvatel, je tak velký zájem o ve-
řejné dění. Tohle bylo, upřímně, na 
celé akci to nejpříjemnější.

Václav Kříž, zastupitel

   Potřebovali jsme skutečně něco 
podobného v Krásně? Ano. Naše 
město prodělalo velké zásahy do 
své podoby v průběhu 20. století 
a tyto rány jsou patrné doposud. 
Zároveň do této doby nebyla dána 
na papír žádná vize, jak by mělo 
konkrétně náměstí vypadat třeba 
za 20-30 let. Ano, máme územní 
plán města, ale to je, řekněme, 
základní dokument, od kterého se 

můžeme odrazit. Ale třeba na pro-
stor náměstí a jeho případnou lep-
ší podobu a využití rozhodně mít 
vliv nebude, na to jsou potřeba už 
detailnější návrhy, které budou 
odpovídat nějaké společné vizi, 
kterou si společně dohodneme. 
Řeknete si, že vize je jedna věc, 
ale když nejsou opravené silnice, 
tak je podobná záležitost někde 
ve hvězdách a město by se mělo 

zaměřit na každodenní chod obce 
a ne na nějaké vzletné myšlen-
ky. S tím lze částečně souhlasit. 
Shodneme se, že je důležité, aby 
každodenní správa města fungo-
vala, a to je samozřejmě potřeba 
řešit. Když se pak silnice začnou 
opravovat, začnou se dělat nové 
chodníky, tak kdo rozhodne, jestli 
by se neměly posunout, upravit 
tak, aby byly pohodlnější – větší, 



nebo menší? Kdo určí, jestli by se 
nějaká komunikace nebo parkovi-
ště nemělo převést na jiné místo, 
protože by tam bylo lépe umístě-
né, lépe by vypadalo. Nakonec by 
podobné úpravy mohly vést 
k nižším dlouhodobým nákladům 
na správu města.
   Od toho jsou právě podobné vize, 
o kterých mají debatovat zastupi-
telé jak s občany, tak mezi sebou, 
a především s odborníky – archi-
tekty. Dám vám příklad několika 
nápadů, které jsou velmi zajímavé: 
vytvoření parkoviště na dvoře 
radnice místo současného skladu 
a řešení nešťastné zatáčky nad 
starou školkou. Následně jsme se 
bavili o tom, že by stoka neměla 
být v nepřístupném korytu, ale 
měla by být více součástí náměstí, 
tak jak tomu bylo historicky. 
V neposlední řadě se řešily mož-
nosti, jak lépe uspořádat sběrná 
místa recyklovaného odpadu na 
náměstí.
   Neznamená to, že se problémy 
vedení města již nezabývalo, nebo 
že nad nimi nepřemýšleli samotní 
občané, ale studenti byli schop-
ni přispět dalšími zajímavými 
nápady a zasadit veškeré kroky do 
nějakého logického celku. Vytvořit 
celkovou vizi.
   Důležité je si nyní říct, co cílem 
akce nebylo. Rozhodně nebude 
výsledkem, že se vybere jeden 
z nejlepších návrhů a celé náměstí 
se podle něj do detailů přestaví. 

   Musíme si uvědomit, že pořád 
jde jen o studentské návrhy, a ač 
jsou velmi podnětné, tak pokud 
bychom návrh náměstí chtěli 
mít vyloženě odborně zpracovaný, 
tak bychom museli mít regulérní 
zakázku a zadat práci nějakému 
architektonickému studiu. Na 
vše by samozřejmě bylo potřeba 
mnohem více času, a i tak by vše 
muselo být děláno na mnoho etap, 
jelikož by samotná přestavba stála 
značné finanční prostředky. 
Nejlepší by samozřejmě bylo, po-
kud by město už podobný odbor-
ně zpracovaný projekt mělo. Nyní 
ale platí, že rozhodně není cílem 
studentských návrhů, aby byly 
do roka a do dne dokončeny – ani 
to podle nich nejde. Z toho také 
vyplývá, že se teď město rozhodně 
nezaměří jednostranně na předě-
lávání náměstí a zbytek města 
včetně osad naprosto vynechá. 
V budoucnu tomu tak také nebu-
de, vše se má a bude řešit postup-
ně, s rozvahou a tak, aby to nebyla 
jediná věc, na které bude město 
pracovat.

Smysl architekta
Nepostradatelnou součástí archi-
tektonického setkání také bylo 
to, že se měl možnost místním 
představit obor architektury, který 
je mnohými lidmi stále vnímán 
jako nepraktický a naprosto 
odtržený od reality – je běžné, že 
lidé upřednostňují před pomocí 

architekta pomoc projektanta.
Jaký je tedy skutečné hlavní 
rozdíl? Úkolem architekta je být 
schopný pochopit, jak funguje 
daná skupina lidí, rodina, jednot-
livec (záleží, kdo je zákazníkem) 
a pochopit prostředí, kde by měla 
stavba být a kde bude dlouhodobě 
fungovat. Následně zvolené pro 
daný projekt vytvoří návrh, který 
má hlubší logiku. A respektuje 
umělecké, praktické i společenské 
potřeby. Toto architekti studují, 
věnují se tomu celoživotně a jsou 
na to odborníci.
   Projektant je odborníkem na 
technickou stránku celé věci. Ví, 
jak a kde mají být ty či oné tech-
nické prvky. Oproti architektovi 
řeší konkrétní využití materiálů 
a jejich přesné využití u dané 
stavby. To ale neznamená, že je 
větší praktik nežli kvalitní ar-
chitekt – ten, pokud je skutečně 
dobrý, musí být neméně stejně 
velkým praktikem, aby nebyla 
stavba pro zákazníka příliš ná-
kladná. Samozřejmě platí obecně, 
že záleží na konkrétním člověku, 
a že ani architekt není všespasi-
telný. Je ale potřeba profesi ar-
chitekta nezatracovat jako něco 
snílkovského a zkoušet hledat 
kvalitní lidi z obou profesí 
– v dobrém projektu se totiž obě 
dvě doplňují. 

Václav Kříž, zastupitel



Kresba historické 
podoby náměstí 
k roku 1870





   Obdobně jako každé léto i letos 
proběhlo v Krásně několik techno-
party. A jako každý rok to rozvířilo 
diskusi o konání podobných akcí 
ve městě. Bylo jich hodně, kona-
ly se s nadsázkou pomalu každý 
víkend a velkou část obyvatel to 
rušilo. Situace asi není ideální, ale 
jak to zlepšit. Zákazem? Nemys-
lím si.
   Když si vzpomenu na podobné 
diskuse o smyslu technoparty 
v Krásně, řekněme před pěti lety, 
tak se řešilo, jestli sem podobné 
party vůbec patří. Nyní se disku-
tuje o tom, aby vše probíhalo v 
klidu a zda není podobných akcí 
za léto příliš. Povětšinou se zabý-
váme stížnostmi, že se například 
mělo dát vědět předem o konání 
podobné akce. Většina lidí – a to 
je důležité – už nezpochybňuje, že 
technoparty ke Krásnu patří.
Je pravda, že někteří mají pochy-
by, zdali techno, nebo lépe elektro-
nická muzika a k ní patřící styl 
zábavy, jsou kulturou. Ano jsou. 
Nad tímto nemá smysl ani deba-
tovat. Jediné, co vyvolává dojem, 
že tomu tak není, je fakt, že jsme 
na podobné akce v naší zemi ještě 
relativně málo zvyklí. Samozřejmě 
nikdo netvrdí, že se musí taková 
hudba líbit všem, ale kultura to 
bezpochyby je.
   A že konání akce provází něja-
ký nepořádek? Co se týče hluku, 
tak to rozhodně není nejhlučnější 
akce roku. Pro mě osobně jsou jimi 
městské slavnosti. Ale chápu, že 
Krásno je velké a třeba lidé 
z Hájů budou mít spíše problém 
s technoparty. I tak mi ale připa-
dá, že mnohem více někdy vyru-
šuje noční štěkot psů než tech-
noparty, či jiná společenská akce. 
Domnívám se, že mnohem důle-
žitější je místní zpravit o tom, že 
podobná akce proběhne, aby s ní 
počítali. Obdobný hluk jde párkrát 
do roka tolerovat. Co se týče zne-
čištění místa konání, tak kdejaký 
rockový či jakýkoliv jiný koncert 
jsou více nepořádné než tyto akce. 
Vše lze samozřejmě zlepšovat. Sou-
časný stav není nikterak kritický 
a akce nenarušují život v Krásně.
Když jsem se byl podívat na jedné 

z akcí, tak jsem potkal velký počet 
Kráseňáků, jak si po boku ná-
vštěvníků z Francie či Německa 
užívají kvalitní muziku. Trochu 
mi to připadalo jako krásenské 
slavnosti nanečisto. Už i proto, že 
to organizovali obětaví lidé z Krás-
na. Technoparty tady mají tradici, 
podporovatele i organizátory, což 
je naprosto ideální stav. Máme tu 
zase o něco víc rozmanitý kultur-
ní život a naše město to obohacuje.
Je fakt, že akcí bylo hodně a roz-
hodně jsem osobně neměl o všech 
přehled. Je to paradoxní, neboť by 
všechny události mělo povolovat 
město s ohledem na příslušnou 
vyhlášku. Pravděpodobně všechny 
akce hlášeny nebyly – minimálně 
jsme o nich neměli možnost hla-
sovat v zastupitelstvu. Letos bylo 
technoparty přece jenom poměrně 
hodně. Domnívám se, že v podsta-
tě jedinou možností, jak k celé věci 
přistoupit odpovědně a vstřícně, je 
začít jednat s jednotlivými orga-
nizátory. Měli bychom zkusit začít 
snižovat počet a naopak zvyšo-
vat jejich kvalitu. Tímto bychom 
mohli třeba docílit i toho, že akce 
budou přes léto třeba jenom dvě, 
sice větší, ale nebudou rušit oby-
vatele každý druhý víkend. 
Možná i proto by nebylo od věci, 
kdyby se Krásno k celé věci 
postavilo právě jako ke kulturní 
události a snažilo se ji i nějakým 
způsobem podpořit. Začátek by 
mohl být dialog s organizátory 
a otevřená nabídka podpory 
a spolupráce. V konečném dů-
sledku nám tu může vzniknout 
pěkný festival s podporou měs-
ta. Doplnili bychom tím již tak 
poměrně bohatý seznam místních 
kulturních akcí. Proč taky ne, na 
jedné straně budeme mít tradiční 
Máje a na druhé moderní techno-
party. Kdo to v kraji má? 
Podobnou spoluprací můžeme 
všichni jen získat. Bezesporu 
jakákoliv společensky významná 
událost přináší do města i ob-
chodní možnosti, které mohou být 
zajímavé i pro místní podnikatele. 
Pokud se v Krásně podaří ustá-
lit spolupráci s organizátory, tak 
bude zajisté jednodušší informo-

rmovat občany o konání akce. 
Nehledě na to se naše město bude 
moci prezentovat zase o trošku 
více jako otevřené pro různorodé 
podoby kultury.
   Co je ale hlavní - bude možné 
snížit počet technoparty a na-
opak zvýšit kvalitu těch několika 
vybraných. Tím, že město bude 
schopné podpořit jednotlivé akce, 
tak se zároveň bude moci zasadit 
o to, aby akcí bylo méně. Město 
by nastavilo vlídnější tvář, a to 
by mu určitě pomohlo v jednání 
s organizátory akcí. Samozřej-
mě, pokud bychom chtěli úplný 
klid, tak bychom museli všechny 
technoparty zakázat. Všichni ale 
víme, že naprosté zrušení podob-
ného kulturního života by bylo 
pro Krásno velkým mínusem. Je 
potřeba najít vyváženou cestu, 
na které se v půli potká město 
s organizátory. Technoparty ke 
Krásnu patří a je potřeba, aby to 
tak začalo vnímat i město. 

Václav Kříž, zastupitel



9. 10. 2015 Kino
19:00 Domácí péče
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- 
Kč, rodinné (2+2)  140,- Kč.

13. 10. 2015 Lyška Bystrouška 
– Divadlo Andromeda – pro děti
10:00 Divadelní sál
Vstupné 40,- Kč

14. 10. 2015 Čteme pro nejmenší 
– pro děti
16:00 Knihovna
Zdarma

14. 10. 2015 Mezinárodní den 
seniorů
15:00 Taneční sál 
Zábavné taneční odpoledne a do
-provodný program.
Vstup 55+ zdarma/ 40,- Kč ostatní

14. 10. 2015 divadlo - Louže pod 
okap – Zora Kostková

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

Miroslav Kirejev
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

Bc. Blanka Peroutková
samostatný referent
peroutkova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 036

Městská knihovna
Otevírací doba
úterý:  16 − 18
pátek:  16 − 18
knihovna.krasno@email.cz    
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24.10. Hubertská zábava, kterou 
pro vás připravilo myslivecké 
sdružení „ Krásenský lán“

6.12. Mikulášská nadílka s disko-
tékou

30.12. Tradiční dětský maškarní 
silvestr

Dále připravujeme:

Adventní zpívání pod stromečkem

Koncert v kostele
Muzikálový (nebo jiný večer)
Tradiční vánoční turnaj ve stol-
ním tenise

19:00 Divadelní sál
Hrají: Dana Homolová, Vladimír 
Kratina, Filip Tomsa, Michaela 
Dolinová
Vstupné: 160,- Kč / 220,- Kč před-
prodej / na místě, Senioři 55+ 100,- 
Kč v předprodeji!

18. 10. 2015 Strašpytlové – Lout-
kářský soubor Rolnička – pro děti
15:00 Malá scéna
Vstupné 10,- Kč

24. 10. 2015 Ledové království 
– film – pro děti
16:00 Divadelní sál
Vstupné 40,- Kč

26. 9. – 1. 11. 2015
Výstava MŠ U Sluníčka
Muzeum Horní Slavkov
Výročí 60 let MŠ Dlouhá, fotogra-
fie, dětské výtvarné práce, retro 
třída, výstava hraček Ludmily 

Hruškové.

26. 9. – 30. 10. 2015
Výstava 60 let MKS
Všední dny 9:00 – 20:00 hodin
Fotodokumentace. Kroniky 
k nahlédnutí na knihovně v otví-
rací době.

Připravujeme na listopad:
7. 11. 2015 Metalová invaze
11. 11. 2015 Příjezd sv. Martina
25. 11. 2015 Two men show




