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Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé,

   máme tu konec roku 2015, který 
uběhl jako voda, a tak, jak to bývá, 
nastal čas zúčtování toho, co se 
podařilo zrealizovat, co je ve fázi 
rozpracovanosti, a co je zatím 
pouze „na papíře“. Tady bych chtěl 
zdůraznit, že to není zásluhou 
pouze mojí osoby coby staros-
ty, případně místostarosty pana 
Havla. Je to zásluhou především 
zastupitelstva, zaměstnanců rad-
nice a dalších, kteří se podíleli na 
realizaci, za což všem náleží velké 
poděkování. Tak tedy:  Stěžejním 
počinem je závěr dokončovacích 
prací na naší nové mateřské škole 
Pampeliška. Přes počáteční nesná-
ze je stavba hotová, kdy zbýva-
lo doosadit stropní okna horní 
herny, doplnit stropní izolace a na 
vnější straně střechy nainstalovat 
sněhové zachytávače. I zahrada 
v přírodním stylu, která je nedíl-
nou součástí mateřské školy, se 
už v současné době užívá k plné 
spokojenosti našich nejmenších 
a jejich učitelek.
   Dalšími investičními akcemi 
jsou výměna nefunkčního můst-
ku přes Dlouhou stoku napro-
ti Bejčkově myslivně za nový, 
osazení rychloměrných tabulí 
na vjezdu do Krásna od Horního 
Slavkova a od Sokolova, komplet-
ní rekonstrukce schodiště hlavní-
ho vchodu do Kulturního domu, 
výměna vnitřních dveří a výměna 
čelní a zadní opony taktéž v Kul-
turním domě.

Vážení čtenáři,

je před vámi poslední číslo našeho 
občasníku v tomto roce.  Doufáme, 
že vám přinese pro vás zajímavé 
články, které se většinou nesou 
v duchu předvánočním. Vánoce 
jsou křesťanské svátky narození 
Ježíše Krista. Slavnost Naroze-
ní Páně připadá tradičně na 25. 
prosince a Vánoce se v římsko-
katolické tradici slaví od jejího 

předvečera (večer 24. prosince) do 
svátku Křtu Páně (první neděle po 
6. lednu). S Vánoci se pojí mno-
ho lidových tradic, k nimž patří 
vánoční stromek, jesličky (betlém), 
vánoční dárky, které podle české 
tradice nosí Ježíšek. Malý betlém 
je vystaven také v naší nově zre-
konstruované kapličce za koste-
lem sv. Kateřiny, o které se dozvíte 
něco více v jednom z článků. Dále 
se v tomto čísle dočtete například 
o práci našich zájmových kroužků, 
kulturních akcích, které proběhly 
a které do konce roku ještě pro-
běhnou. 

Ráda bych vám popřála krás-
né prožití vánočních svátků, 
do nového roku hodně zdraví                   
a štěstí. V souvislosti s občasní-
kem hezké čtení a doufám, že se 
také v příštím roce sejdeme nad 
dalšími zajímavými články.
                                  
                                   Jana Brendlová 

   Neméně nákladnou akcí byly 
rekonstrukce vozovek v ulici Les-
ní, kde v její spodní části navazuje 
taktéž nově opravený úsek 
k obydlí Zemanových. Dalším 
nově opraveným úsekem vozovky 
je krátká spojovací komunika-
ce vedle staré mateřské školky, 
a dále pak komunikace „malá“ 
Mírová vedoucí okolo historické 
roubenky.
   V osadě Háje byla provedena 
výměna další části stávajícího 
zkorodovaného vodovodního 
řadu (II. etapa), kdy bezprostřed-
ně začátkem příštího roku bude 
provedena výměna zbývající části 
(III. etapa), a rozšíření vodovodní 
sítě tak, aby mohly být zásobeny 
nově vznikající rodinné domy při 
vjezdu do osady. V osadě Dolní 
Hluboká byla provedena oprava 
vozovky položením nové vrstvy 
„balenky“. V současné době zbývá 
doplnit krátký úsek pod kaplí. 
Na nově opravenou kapličku za 
kostelem sv. Kateřiny v Krásně 
se můžete při svých procházkách 
kdykoliv přijít podívat.
Ve fázi před dokončením je (bohu-
žel) stále ještě projekt na rekon-
strukci chodníku v ulici Radniční, 
Náměstí a Hlavní. Dalším projek-
tem je revitalizace rybníčku nad 
nemovitostí Lokajových. Projekt 
máme připravený dále na opravu 
kapličky Panny Marie Sněžné, 
a dále na rekonstrukci střechy 
hasičské zbrojnice. V příštím roce 
nás čeká výměna starého vodo-
vodu v dolní části ulice Cínová, 
dále pak oprava střechy čistírny 

odpadních vod, přeložení části 
hlavního přivaděče pitné vody 
pro osadu Háje tak, aby nadále 
stavbou nebyly dotčeny soukromé 
pozemky. V osadě Dolní Hluboká 
pak ČEZ provede uložení vzdušné-
ho vedení do země, kdy budeme 
investičně osazovat a rozšiřovat 
pouliční osvětlení.
   Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé. Na závěr roku 2015 a do 
roku 2016 mi dovolte, abych vám 
všem popřál pevné zdraví, štěstí 
a mnoho pracovních i soukro-
mých úspěchů. Nám všem ve 
vedení města pak vyslovil přání, 
abyste byli s naší prací i nadále 
spokojeni.    
                 Váš starosta Miroslav Kirejev



Bezplatné právní poraden-
ství pro občany Krásna 
a uveřejňování informací 
o hospodaření

   V letošním roce zastupitelstvo 
města učinilo několik usnesení, 
kterými umožnilo zpřístupnit 
všem občanům aktuální informa-
ce o hospodaření města a umožnit 
tak větší veřejnou kontrolu nad 
hospodařením s finančními pro-
středky města.  Každý občan měs-
ta se nyní může sám seznámit na 
internetových stránkách města 
s informacemi ke konkrétní 
veřejné zakázce, která je v našem 
městě realizovaná.  Na interneto-
vých stránkách jsou uveřejňovány 
přehledy smluv a objednávek na 
práce a služby nad 20.000,-Kč. 
V uveřejněném přehledu patří asi 
mezi nejzajímavější informace 
údaje ke konečné  ceně veřejné 
zakázky, informace o datu zadání 
a o datu ukončení.  Tyto informa-
ce jsou přístupné, jak již bylo uve-
deno, na internetových stránkách 
města, kde pod odkazem „ R A D N 
I C E“ nalezneme odkaz „I N F O R 
M A C E“ a dále je to již snadné.
   Dalším rozhodnutím zastupi-
telstva města Krásna, které má za 
cíl zvýšit informovanost občanů 
v oblasti práva, je usnesení ze dne 
25. 6. 2015, kterým bylo schváleno 
bezplatné poskytování právního 
poradenství pro občany Krásna. 
Uvedeným rozhodnutím je umož-
něno, aby naši občané získali 
přístup ke kvalifikovanému  
právnímu poradenství a to zcela 
bezplatně. Využitím této služby je 
možné získat prvotní právní in-
formace, jak řešit vzniklý problém 
z pohledu práva.  Pro úplnost 
ještě dodávám, že pro poskytování 
bezplatného právního poradenství 
byla stanovena následující pravi-
dla.
Právní poradenství neslouží k po-
skytování komplexních právních 
služeb, nenabízí právní zastu-
pování ve věci nebo sepisování 
listin. Poradenství je poskytová-
no formou osobních konzultací, 
telefonicky nebo e-mailem. Toto 
je zapotřebí si předem dojednat 

na Městském úřadu v Krásně, kde 
žadatel obdrží konkrétní informa-
ce, jak získat přístup k právnímu 
poradenství.
 Poradenství je poskytová-
no v oblastech:
- občanského práva (smlou-
vy, závazky, dědictví, nájem bytu 
apod.),
- pracovní právo (práva 
a povinnosti zaměstnance a za-
městnavatele),
- procesní právo (proble-
matika soudních řízení včetně 
exekučních).
 Poradenství nelze posky-
tovat ve věcech, které se dotýkají 
zájmů Města Krásno a ve věcech, 
které řeší otázky podnikatelského 
charakteru.
 O termínu, způsobu reali-
zace a  případné osobní konzultaci 
musí být zájemci informováni 
vhodným způsobem a s dostateč-
ným předstihem. 
                                         
                                             T. Fenkl

Informace pro držitele psů

Vážení spoluobčané,
opětovně upozorňujeme na plat-
nost Obecně závazné vyhlášky 
(dále jen „OZV“) č.2/2007, kterou se 
stanovují pravidla pro pohyb psů 
na veřejném prostranství města 
Krásno, ze které vybíráme pra-
vidlo, dle Čl. 3: „Pes může být na 
veřejném prostranství vyveden 
pouze tehdy, je-li označen evi-
denční známkou“. „Na veřejném 
prostranství v zastavěném úze-
mí obce musí být pes veden na 
vodítku opatřeným obojkem, nebo 
musí být plně ovladatelným. Tato 
prostranství jsou vyznačena 
v příloze č. 1 této OZV“. 
Důrazně upozorňujeme občany na 
platnost Obecně závazné vyhlášky 
o čistotě a veřejném pořádku, kte-
rá stanovuje pro držitele psů nebo 
jiných drobných zvířat povinnost 
uklidit exkrementy těchto zvířat. 
Kontrolu dodržování pravidel 
stanovených ve výše uvedených 
vyhláškách provádí zaměstnanci 
Městského úřadu Krásno a jejich 
porušení je posuzováno jako pře-
stupek podle zákona č. 200/1990 

porušení je posuzováno jako pře-
stupek podle zákona   č. 200/1990 
Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů.
OZV naleznete na internetových 
stránkách města Krásno www.
mesto-krasno.cz  v záložce radni-
ce-vyhlášky a nařízení.

Změna svozu domovního 
odpadu

Termín 14ti denního svozu do-
movního odpadu, který měl být 
původně ve čtvrtek 24. 12. 2015 
bude změněn na úterý 22. 12. 
2015. Další vývozy budou v pů-
vodních termínech.

Ve dnech 23. 12. 2015 
a 31. 12. 2015 bude Městský 
úřad v Krásně uzavřen.



   Město Krásno pokračuje v tradi-
ci vánočních koncertů. V letošním 
roce uspořádalo v den před prv-
ním adventem 28. listopadu kon-
cert v Kulturním domě Krásno. 
Ve vánočně vyzdobeném sále nás 
provázely francouzské šansony, 
muzikálové a vánoční písně, které 
zahráli a zazpívali Josef Škulavík     
a Stanislava Knejflová. 
   Uspořádání koncertu město 
spojilo s rozsvěcením vánoční-
ho stromku. U stromku se nás 
sešlo docela hodně a při vánoční 
hudbě, svařáčku nebo čaji jsme 
si povídali a strávili tak několik 
příjemných minut pospolu. Snad 
jen sníh a mráz chyběl k dokonalé 
předvánoční atmosféře.

                                            Jana Brendlová

   Druhá adventní neděle patřila 
našim dětem. Na sále Kulturního 
domu Krásno se sešly v hojném 
počtu se svými rodiči, kde se se-
tkaly s Mikulášem, anděly a čerty. 
Prožily s nimi odpoledne plné 

her, tance a písní. Každé z dětí si 
odneslo malou nadílku, kterou 
si zasloužilo za svoji básničku či 
písničku. Kromě místních nás 
navštívili i děti a jejich rodiče 
z Horního Slavkova a všichni do-

hromady si mikulášské odpoledne 
pořádně užili. Celý program řídil 
čert Kleofáš, který také na rozlou-
čenou dětem slíbil, že za rok přijde 
zase. 
                                            Jana Brendlová



   Blíží se konec tohoto roku a tak 
bych chtěla touto cestou podě-
kovat všem tanečnicím tohoto 
kroužku za celoroční aktivitu, tr-
pělivost při nácviku tanců a sna-
hu co nejlépe reprezentovat nejen 
kroužek, ale také město Krásno. 
Odměnou nám je nejen krásný 
pocit z dobře odvedené práce, ale 
i pozvání  k vystoupení v různých 
městech Karlovarského kraje. 
Celý náš kroužek byl pozván na 
oslavu 25. výročí založení organi-
zace - Klub důchodců, kde jsme 
vystoupily s novým tancem 
- Panenka z kouta, který roztleskal 
celý sál. Při této oslavě byly oceně-
ny za svou práci pro seniory 
a pro náš kroužek členky: Milo-
slava Pöseltová, Christa Králová, 
Eliška Vymyslická, Anna Mihoko-
vá a Hana Čapuchová. Blahopřeje-
me jim a hlavně přejeme, aby jim 
zdraví a elán vydržely co nejdéle.
Zároveň chci touto cestou podě-
kovat i zastupitelům města za 
podporu, kterou našemu kroužku 
věnují.

V nadpisu se skrývá název místní 
organizace Svazu důchodců ČR, 
která byla založena v roce 2007.  
Již osm let se pravidelně scházíme 
každou první středu v měsíci na 
malém či velkém sále Kulturního 
domu v Krásně. Naše organizace 
má 72 členů převážně žen s prů-
měrným věkem 71,5 roku. Vedu 
jí já za pomoci dalších 6 členek. 
Čtyřikrát do roka nám k tanci 
a poslechu hraje živá hudba. Mini-
málně dvakrát do roka pořádáme 
návštěvu divadel, hradů, zámků, 
muzeí a dalších zajímavých míst 
naší země. Zúčastňujme se růz-
ných zajímavých besed týkajících 
se seniorů nebo se přímo účastní-
me některých kurzů, např. korál-
kování. Dvanáct členek organizace 
tvoří taneční soubor „Radost“ 
a svými vystoupeními rozdávají 
radost při různých příležitostech, 
např. na městských oslavách, 
v léčebnách dlouhodobě nemoc-
ných a podobně. V rámci vzá-

21. 11. jsme byly vystoupit v LDN 
Rychnov, kam jezdíme velice rády. 
S tímto rokem se pak rozloučí-
me v prosinci, kdy se bude konat 
slavnostní ukončení roku s ostat-
ními seniory a zastupiteli města.

Pro všechny členky kroužku mám 
jedno velké přání: aby byly zdravé 
a tancovalo jim to tak dobře, jako 
dosud.
                                                                                            

Za kroužek Radost Anna Mihoková

vzájemné spolupráce s partner-
ským městem Bischofsgün soubor 
vystupuje se svým programem 

také u našich přátel v Německu.    
                                             

                                             Lídia Marková 



   Město Krásno se rozhodlo 
v rámci návrhu rozpočtu na rok 
2015 investovat 150.000,- Kč na 
opravu dvou kapliček, které má 
město v majetku. První kaplička 
Panny Marie Sněžné se nachází 
na již zaniklé historické cestě 
k rozhledně za firmou NADE, 
a druhá stojí za kostelem sv. Kate-
řiny. Město požádalo Ministerstvo 
pro místní rozvoj ČR v rámci vy-
hlášení výzvy pro podání žádostí 
o dotaci na obnovu drobných 
sakrálních staveb v obci (podpro-
gram Podpora obnovy a rozvoje 
venkova) a získalo dotaci na opra-
vu kapličky za kostelem sv. Kate-
řiny. Opravu polorozpadlé kaplič-
ky provedla firma Miloše Šranka 
z Veľkého Lapáše ze Slovenska 
za cenu 139.989,- Kč, z toho dota-
ce činila 97.992,- Kč a spoluúčast 
města 41.997,- Kč. Kaplička má 
novou střechu pokrytou krytinou 
z dřevěných modřínových šindelů 
a otvírací kovové mříže. Vnitřek 
kapličky je z poloviny zaplněn na 
sebe naskládanými kameny, které 
mají představovat Olivový vrch 

(také Olivová či Olivetská hora), 
který se ve skutečnosti nachází ve 
východním Jeruzalému. Je pojme-
nován podle olivovníků, které na 
něm dříve hojně rostly. Na úpatí 
vrchu se nachází Getsemanská za-
hrada, ve které se podle historické 
tradice zdržoval Ježíš Kristus před 
svým ukřižováním. 
   V současné předvánoční době je 

prostor vnitřku kapličky využit 
pro instalaci malého dřevěného 
betlému, který je také ve večer-
ních hodinách osvětlen (cca od 
16:30 do 21:30). Srdečně vás zveme 
k návštěvě a prohlídce opravené 
kapličky stejně jako ke zhlédnutí 
vystaveného betlému, který zde 
bude umístěn do konce ledna.

Jana Brendlová 

Fotbalisté TJ Baník Krásno pře-
zimují v okresním přeboru po 
podzimní části soutěže, čítající 14 
zápasů, na prvním místě, s tříbo-
dovým náskokem před druhou 
Lomnicí B a pětibodovým před 

třetím Královským Poříčím B. 
Z těch 14 zápasů se 11 x radovali 
z vítězství a pouze třikrát po jejich 
zápase nezazněla oslavná hymna. 
Až do dohrávky posledního kola 
patřila Baníku i pozice nejlepšího 

střelce soutěže, kterým je Lukáš 
Šereda, mimochodem trefil se 
v každém zápase, 2 x dokonce 
docílil hattrick. 

Takže tabulka těší:



Mnozí z Vás ještě nevědí, že 
potřebné a aktuální informace, 
ankety, rozhovory s hráči a tipy 
expertů lze najít na serveru http://
fotbalunas.cz/soutez/52/ , na kte-
rém v současné době běží i hlaso-
vání o hráče podzimu. Baník má 
v nominaci 11 nejlepších hráčů 
soutěže hned čtyři hráče - dva 
obránce a dva záložníky, ale jen 
ten s největším počtem hlasů po-
stupuje do TOP 10 celé republiky. 
Takže fanoušci řeší problém, pro 
koho hlasovat, aby se tam dostal? 
Pro Šeryho (Lukáš Šereda) jako 2. 

nejlepšího střelce podzimu s 22 
góly, který 6x vyhrál anketu 
O hráče kola a to ho ještě 1x pora-
zil v přímém souboji další kráse-
ňák - Jéňa Masopust ml.?
Pro Wolfíka (Wolfgang Lorenz) 
jako kapitána a prodlouženou 
ruku šéfa fotbalistů Gimi-
ho (Miloslav Homolka), a také                   
2. nejlepšího střelce mančaftu a 12. 
celkem, který anketu O hráče kola 
také vyhrál s historicky největším 
procentem hlasů 74%? Pro Šloz-
bíka (Roman Schlossbauer ml.), 
který je nominován jako obránce, 

ale anketu O hráče kola vyhrál 
jako útočník, 3. nejlepší střelec 
mančaftu a 16. celkem? Anebo 
Ondru Pikala, jako stopera, který 
je všechny jistí zezadu a ještě stihl 
dát gól? Pomozte i Vy rozhodnout. 
Soutěž běží od 25.11. do 31.1. příštího 
roku, a prozatím k 13.12. Wolfík 
1. (63% hlasů), Šery 3. (8%), 4. Šloz-
by (4%) a 5. Ondra (2%).
Další informace můžete najít také na facebookových 
stránkách Baníku-https://www.facebook.com/banik.
krasno.                                           

                                      
 Ing.Jan Masopust – 

předseda TJ Baník Krásno



   Jako každý rok se i letos roz-
loučíme na hřišti Silvestrem pro 
děti. Začneme v 16 hodin. Ti, kteří 
chodí pravidelně, už vědí, jak to 
probíhá a pro ty ostatní? Rodiče 
přinesou na ochutnání něco ze své 
kuchyně nebo něco k pití, popří-
padě buřty na opékání. Pro děti 
bude k dispozici teplý čaj a nějaká 
ta limonáda (zadarmo), pro starší 
pivo. Rozděláme oheň, program 
pro děti dle počasí, a když to vyjde, 
bude po setmění i ohňostroj....
                                        
                                       Ing. Jan Masopust  

   Město Horní Slavkov provozu-
je lyžařský vlek, a pokud bude 
dostatečně vysoká sněhová po-
krývka, bude opět v provozován 
jako v předchozích letech. Kvalita 
sněhové pokrývky sjezdovky je 
zajišťována pravidelně sněhovou 
rolbou. Informace o provozu vleku 
naleznete na webových stránkách 

města: http://www.hornislavkov.
cz/kultura-sport-volny-cas-turi-
sta/lyzarsky-vlek-/. Provoz vleku 
též můžete sledovat pomocí online 
webové kamery na stránkách to-
hoto města www.hornislavkov.cz. 
Vlek naleznete za lesoparkem po-
blíž TJ Spartak nebo na GPS sou-
řadnicích 50.1410233N, 12.7884911E.

Cena jízdného:
Děti:

půldenní jízdné …………… .40,- Kč
celodenní jízdné……………  60,- Kč

Dospělí:          

půldenní jízdné ……………  70,-  Kč
celodenní jízdné ……………110,- Kč
Jednotlivá jízda: ……………………………10,- Kč



Betlém umístěný 
v kapličce za 
kostelem sv. Kateřiny





   V poslední srpnové sobotě letoš-
ního roku v našem městě proběhl 
již tradiční kulturní program pod 
názvem Letní Slavnosti. 
U příležitosti konání těchto oslav 
přispěl spolek Sportovní sdru-
žení vodáci Krásno k zpestření 
možnosti vyžití a ve spolupráci                                                     
s Aeroklubem Karlovy Vary, 
zejména s jeho předsedou panem 
Tomášem Rotou umožnil našim 
spoluobčanům, ale i návštěvní-
kům Krásna prohlédnout si naše 
krásné město a jeho okolí 
z výšky. Po desáté hodině dopoled-
ne na místní letištní ploše dosed-
lo čtyřmístné motorové letadlo, 
které pilotoval pan Tomáš Rota             
a poté až do 18:00 hodin prováděl 
s letadlem vyhlídkové lety dle 
přání zájemců, kterých bylo nad 
očekávání mnoho. K velkému 
zájmu o lety jistě přispělo i sluneč-
né počasí téměř bez mraků, které 
umožňovalo dokonalý pohled       
z letadla na krajinu.  Během letů, 
které trvaly nejčastěji patnáct 
minut, bylo možné kromě Krásna 
vidět z oblohy Dolní Hlubokou, 
Háje, Bečov, Horní Slavkov, Loket                                                
a vrch Krudum s jeho okolím. 
Tuto akci by však nebylo možné 
zorganizovat bez vstřícného pří-
stupu majitele letištní plochy 
v Krásně paní Ludmily Jílkové, 
která plochu k tomuto účelu 
umožnila užívat bezplatně, Města 
Krásno a dalších dotčených orgá-
nů státní správy zejména správy 
CHOSL, která vydala k této činnos-
ti souhlasné stanovisko.                                                                
                                           T. FENKL



   Tak máme v Krásně zase jednu 
nově opravenou silnici. Ne, že by 
na tom bylo něco špatného, cesty 
se opravovat musí. Ale za jakou 
cenu? Nechci psát o tom, kolik 
oprava stála. Pravděpodobně větši-
nu stejně platila Evropská unie. 
Ale opravdu se musí peníze z EU 
vyhazovat oknem? A to si my-
slím, že platí o každém druhém 
projektu, který je v ČR za peníze 
EU realizován.
   Také nejsem stavebník, ale 
mám prostý selský rozum. Na 
starý podklad byla nejdřív navr-
šena deseticentimetrová vrstva 
asfaltu v úzkém pruhu, který 
neumožňuje vyhnutí dvou aut. 
Které z aut skočí z 10 cm vysoké-
ho schodu do louky, aby druhé 

auto mohlo projet? No Pravda, 
pak byly ještě udělané krajnice ze 
sypaného drceného asfaltu, které 
cestu rozšířily. Stačí však na tuto 
krajnici šlápnout a ta se vám bortí 
pod nohama. Co se stane, když na 
krajnici najede auto? Už po třech 
dnech byla krajnice na některých 
místech poškozena. Jak to bude 
vypadat za měsíc? Ze stejného 
materiálu byly provedeny i nájez-
dy k domům a navazujícím ces-
tám. Posuďte sami jak se vyhazují 
peníze oknem.
   Pravda silnice je to krásně 
rovná, bez výmolů. Ale nebude 
to svádět k ještě rychlejší jízdě? 
Zejména zaměstnanci v lomu 
i někteří místní jezdí po ulici Les-
ní a navazující Kladenské značně 

bezohledně. Vlastně je těch no-
vých ulic více. Spojnice na uli-
ci Mírová je vyasfaltovaná od 
zahrady k zahradě a až téměř do 
potoka, což asi taky nebude mít 
dobrý vliv na odtok vody. Podobně 
je na tom ulice za starou školkou. 
Zde jsou však krajnice opět sypané 
štěrkem.
   Čím dál častěji přemýšlím, zda 
je opravdu nutné stále plýtvat 
penězi, když každý tvrdí, že jich 
není nazbyt…

Saša Masopustová



19. 12. 2015
7 trpaslíků
Německo, animovaný, dobrodruž-
ný, komedie, rodinný, fantasy, čs. 
dabing, 88 minut.
Vstupné: 55,- Kč, děti do 15 let 40,- 
Kč, rodinné (2+2) 140,- Kč

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

Josef Havel
místostarosta města 
havel@mesto-krasno.cz, 
Tel: 352 688  034 

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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Neděle 20. 12. 2015 od 16,00 hod. 
Vánoční melodie v podání pěvec-
kého sboru La Dolce Vita a taneč-
ního orchestru Sokrat.
Kostel sv. Kateřiny v Krásně.
Po koncertu Vás zveme k vánoční-
mu stromu na Náměstí, kde bude 
připraveno jako vždy malé občers-
tvení - svařáček, horký čaj 
a tradiční zelňačka. 

Středa 30. 12. 2015 od 15,00 hod. 
Dětský maškarní Silvestr.
Sál KD v Krásně.
Budou vyhodnoceny a odměněny 
nejhezčí masky a nejlepší taneční-
ci a tanečnice.

Středa 30. 12. 2015 od 21,00 hod.
Oldies diskotéka pro všechny 
generace. 
Sál KD v Krásně.

26. 12. 2015
Silvestrovská diskotéka
DJ Jiří Němec
20:00 – 3:00 Taneční sál
Vstupné 50,- Kč

23. 1. 2016 
14. Reprezentační ples města
Hlavní host The Beatles revival
Vstupné 250,- Kč. Předprodej vstu-
penek 7. 12. 2015 na kavárně MKS.

Sobota 2. 1. 2016 
Tradiční vánoční turnaj ve stol-
ním tenise.
Sál KD v Krásně.
Od 13,00 hod. pro děti, od 16,00 
hod. pro dospělé. Pálky a vhodnou 
obuv s sebou.






