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Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou dal-

ší vydání našeho občasníku … přejeme 
příjemnou četbu

V tomto vydání se chceme opět ohléd-
nout zpět, a shrnout si i loňský rok 2009.

Jak jste si jistě všimli, v letošním 
i v loňském roce se konala spousta za-
jímavých sportovních i kulturních akcí. 
O zážitky se chceme podělit i s těmi, 
kteří se jich nemohli, nebo nechtěli zú-
častnit a doufáme, že je alespoň trošič-
ku navnadíme, aby mezi nás zavítali.

Malé nahlédnutí do obsahu: Podíváme 
se na novoroční turnaj v šipkách, na ha-
sičskou zábavu, velikonoční zdobení 
kašny, pálení čarodějnic, Staročeské má-
je, Pohádkový les, Letní slavnosti atd…

Město Krásno se zúčastnilo 
soutěže „Vesnice roku 2009“ 
a „Vesnice roku 2010“

Údržba města
Stále ve městě potkáváte pracovníky na údržbu města. V současné době máme 

těchto zaměstnanců v obci 18 a dále pak zaměstnáváme občany, kteří po odpracová-
ní 20 – 30 hodin v měsíci pro naše město, mají poté nárok na vyšší podporu. Město 
zaměstnává i občany, kteří si odpracovávají alternativní trest. Ušetříme tím nemalé 
prostředky za úpravu zeleně, za zimní údržbu, za výkopové práce, některé pomoc-
né zednické práce apod. Také nabízíme výpomoc starším občanům při údržbě zele-
ně, a to samozřejmě zdarma.

Jako město s celkovým po-
čtem do 5 250 trvale žijí-
cích obyvatel, jsme se v loň-
ském i letošním roce přihlási-
li do soutěže „Vesnice roku “. 
Po zpracování a odeslání do-
kumentů a podkladů do této 
soutěže, nás navštívila hod-
notitelská komise. 

Zajímalo ji vedení městské knihov-
ny, vedení kroniky, městská zeleň, spo-
lečenský život, vzhled obce, občan-
ská vybavenost, připravené i realizo-
vané projekty, čerpání dotací atd. Výše 
uvedená porota takto navštívila i ostat-

ní přihlášené obce a města regionu a ná-
sledně udělovala ocenění. Naše měs-
to v roce 2009 získalo cenu za udržo-
vání lidových tradic a symbolický šek 
na 20 000 Kč. Za toto ocenění patří dík 
všem, kteří se účastní akcí a pomáha-
jí s jejich realizací (Staročeské Máje, 
zdobení kašny, čarodějnice, stavění má-
je, Letní Slavnosti a podobně.) V letoš-
ním roce jsme obdrželi cenu za celkový 
rozvoj obce a byli jsme na 4. - 5. mís-
tě z 30-ti přihlášených. Opět jsme zís-
kali i finanční ocenění. Je nutno podo-
tknout, že soutěžíme s mnohem větší-
mi městy, jejichž rozpočet skýtá zcela 
jiné možnosti a přesto se takto báječně 
umisťujeme…
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Městský úřad
V letošním roce se u nás na úřadě vy-

střídalo několik kontrol. Poslední byla 
kontrola z ministerstva vnitra. Dostali 
„ pozvánku“ od jednoho občana. Pro-
šli jsme kontrolami bez ztráty kytičky 
a děkujeme tímto všem, kteří projevu-
jí zájem o naši práci, neboť lepší vy-
svědčení než protokol z kontroly, do-
stat nemůžeme.

Město v předloňském roce hospodařilo 
s rezervou 2 331 439 Kč, a v loňském ro-
ce 1 816 386 Kč . Tuto rezervu si tvoříme 
na nenadálé výdaje, např. havárie na na-
šich zařízeních, finanční spoluúčast při 
získání dotací či jejich předfinancování. 

Lesy města Krásno hospodařily v roce 
2009 se ziskem 1 175 659 Kč.

S potěšením vám můžeme sdělit, že se 
paní starostce podařilo získat dotace v loň-
ském roce ve výši 2 710 766 Kč a v letoš-
ním roce prozatím ve výši 2 330 178 Kč 
a 2 mil. Kč jsou na cestě na rekonstrukci 
radnice. Paní starostka veškerou adminis-
trativu týkající se dotačních titulů zpraco-
vává sama. Téměř všechny žádosti, které 
podala, byly úspěšné. 

Pro město je to nemalá finanční úspo-
ra, neboť za podání jedné žádosti se dří-
ve panu Žalmanovi vyplácelo minimál-
ně Kč 20 tisíc a následně nemalé finanč-
ní odměny za realizaci akce z dotač-
ních peněz. V loňském roce bylo podá-
no osm žádostí o dotaci. V letošním ro-
ce jich je podáno 13.

A co dalšího je za loňský rok hotovo?
Bytový fond

V loňském roce bylo na opravy 
v bytovém fondu vynaloženo celkem 
k 31. 12. 2009 Kč 1 839 709 Kč. Ty-
to finanční prostředky byly použity 
na opravy jednotlivých bytů, opravy 
a výměny kotlů, oken, oprav společ-
ných prostor a opravy střechy na do-
mě č. p. 320 a č. p. 8.

K těmto opravám je nutno započítat 
i opravy a dodělávky, které se provádějí 
na nové kanalizaci, konkrétně přípojky 
k bytovým domům. Bohužel se každý 
rok objeví několik závad, které je nutno 
opravit. Některé se podařilo vyreklamo-
vat, ale některé, vzhledem k tomu, že 
nebyly součástí projektu, musíme hra-
dit z rozpočtu. Velmi konkrétním pří-
kladem jsou všechny přípojky k obec-
ním domům, postupně se kvůli jejich 
nefunkčnosti všechny předělávaly. Po-
slední, snad, realizovaná, je kanalizační 
přípojka v Cínové ulici. 

Mateřská škola
Naší stávající mateřince jsme muse-

li v loňském roce vyměnit kotle na vy-
tápění a ohřev teplé vody. Celkově ta-
to akce vyšla na 331 486 Kč a z toho 
150 885 Kč financovalo město.

Oprava kamenných zdí 
 Na č. p. 320, č. p. 314 a č. p. 398, kde 

byl stav zdí v havarijním stavu, došlo 
k jejich „generálním opravám“. Tato re-
konstrukce opěrných zdí byla již více 
než nutná a město do ní investovalo cel-
kem 584 619 Kč. Bude nutno ještě zre-
konstruovat opěrné zdi za domem č. p. 8, 
neboť i tyto již hrozí zřícením.

Veřejné osvětlení
Na rekonstrukci veřejného osvětle-

ní ve městě bylo prozatím vynaloženo 
574 634 Kč a 250 000 Kč činila dotace 
získaná od Karlovarského kraje.

Informační tabule, vývěsky, 
úřední desky

Na výrobě a umístění těchto tabulí, 
vývěsek, úředních desek a informač-
ních cedulí se podílely firmy Zuzana 
Urbánková, NADE s.r.o., firma Softart 
s.r.o.,KMK GRANIT a.s., pan Stanislav 
Kmec a naši dělníci. Nahradili jsme tím-
to již staré, které už dosluhovaly a nové, 
které nesou informace o naší rozhledně 
či muzeu, turistické se značením zajíma-
vostí našeho správního území, informace 
o činnosti Městského úřadu a informace 
pro občany. Dotace od Karlovarského 
kraje v tomto případě činila 25 000 Kč.
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Setkání rodáků, koncert mistra Jaroslava Svěceného 
V letošním roce setkání rodáků pro-

běhlo 11.7. Zúčastnili se nejen naši ro-
dáci a rodáci žijící v Německu, ale 
i partnerské město Bischofsgrun a přá-
telé z Rakouska. Doslova perlou letoš-
ního setkání rodáků, byl koncert Jaro-
slava Svěceného v kostele Sv. Kateřiny. 
Něco tak úžasného nelze ani popsat… 
to se musí zažít… No a měli jste ješ-

tě jednou příležitost. Mistru Svěcené-
mu se u nás opravdu líbilo a přijel nám 
zakoncertovat 27. 9. 2010 v 18.00 ho-
din do kostela Sv.Kateřiny a tentokrá-
te s varhaníkem, který rozezvučil naše 
krásenské varhany. Neskutečné… více 
se k tomu nedá dodat…

Přítomní si mohli při nádherné hud-
bě prohlédnout i nově opravený interi-

ér kostela. Investice do této opravy či-
ní 1 500 000Kč Kč. Polovina této část-
ky je dotace z Fondu budoucnosti, kde 
obrovskou zásluhu na jejím získání má 
p. Joachym Ruppert. O druhou polovi-
nu se dělí město a Spolek pro záchranu 
kostela Sv.Kateřiny našich rodáků žijí-
cích v Německu.

Upozornění pro 
obyvatele města Krásno, 
Hájů a Dolní Hluboké!!!

Obyvatelé máte možnost ukládat 
nebezpečný odpad (lednice, pračky, 
televize, ..) a použité pneu z osob-
ních automobilů na dvůr Městského 
úřadu v Krásně, který zařídí jejich 
odvoz do sběrného dvora Technic-
kých služeb v Horním Slavkově. Ne-
odhazujte výše uvedené do přírody! 
Děkujeme ! ! !

TURISTICKÁ
MAPA

MĚSTO KRÁSNO

LEGENDA    LEGENDE    LEGEND                            
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Další informace z radnice:
 V provedeném auditu (přezkoumání hospodaření města)za rok 2008 a rok 2009 jsme dopad-
li na výbornou. Nebyly zjištěny chyby, nedostatky v hospodaření obce a nebyla zjištěna žád-
ná rizika. Výsledkem je tedy § a, což znamená nejlepší ohodnocení.

Dále město stále pracuje na schválení 
územního plánu, zde bohužel se neda-
ří kvůli pár jedincům schválit jeho vy-
dání. Jsou připraveny projekty na revi-
talizaci zeleně ve městě, revitalizaci ze-
leně hřbitova v Krásně, Dolní Hluboké 
a parku za kostelem, rekonstrukci po-
mníku umučených žen, ve fázi dokon-
čení jsou projekty na rekonstrukci zvo-
nice, rekonstrukci KD Krásno, rekon-
strukci hasičské zbrojnice. V konečné 
fázi je i projekt na novou MŠ, kde je 
v současné době podána žádost o dota-
ci. Současná MŠ je díky letité neúdržbě 
ve stavu, kdy hrozí její zavření. Nechali 
jsme zpracovat i posudek na její rekon-
strukci, a závěrem posudku je konstato-
vání, že její rekonstrukce je nerentabil-
ní. Finanční náklady by se pohybovaly 
někde kolem 20 mil. Kč a znamenalo by 
to, MŠ minimálně na 1 rok zavřít.

Ve fázi projektu pro stavební povolení 
je projekt na přeložku vysokého napětí. 
Realizace je naplánovaná na 1. pololetí 
r. 2011. Podařilo se uzavřít smlouvu, kde 
investorem celé akce je ČEZ, čímž naše 
město právě ušetřilo min. 13 mil. Kč, ne-
boť se jedná o investiční akci vyvolanou, 
kde investorem je vždy ten, kdo akci vy-
volá. V tomto případě by to bylo město, 
neboť se jedná o uvolnění pole nad hřiš-

těm, k výstavbě rod.domků a MŠ.
Vodovodní řad v Dolní Hluboké je již 

před dokončen a připravuje se rozšíření 
vodovodního řadu v Hájích.

 Získali jsme povolení k revitalizaci 
vodní nádrže Pískoviště. Byli jsme ta-
ké úspěšní se žádostí o dotaci na dětská 
hřiště v Hájích a Dolní Hluboké, která 
jsou již zrealizována. V ulicích Radnič-
ní, Na Pile, Lesní a Nám.Sv.Trojice by-
la zrealizována rekonstrukce veřejného 
osvětlení, což nám při letošním vyúčto-
vání spotřeby elektrické energie přines-
lo nemalé finanční úspory v desítkách 
tisíc korun. V ulici Kladenská byla zre-
alizována komunikace k nové zástavbě, 
obě akce byly z části financovány z do-
tací Karlovarského kraje. Z dotačních 
titulů Karlovarského kraje byly z části 
financovány i informační tabule na ná-
městí v Krásně, v Hájích a v Dolní Hlu-
boké a koncert k poctě J. Labitzkého 
v červenci 2009. Kulturní akce v roce 
2009 a 2010 byly z větší části realizová-
ny z dotačního titulu EU. Ve fázi zadá-
ní je realizace projektu na rekonstrukci 
dvou cest z komplexních pozemkových 
úprav. Celá realizace bude provedena 
z dotačních peněz. V letošním roce byly 
zahájeny komplexní pozemkové úpra-
vy v k.ú.Dolní Hluboká a k.ú.Háje nad 

Teplou, což znamená, mimo jiné, mož-
nost čerpání dotací na realizaci cestních 
sítí, vodních ploch apod.

 Od Pozemkového fondu město v le-
tošním roce získalo rozsáhlou cestní síť, 
bezúplatně. 

Zcela jistě nás všechny zasáhl omeze-
ný provoz pošty. Bylo vyvoláno jednání 
s p. ředitelem s tímto výsledkem… Pošta 
zcela jistě sama nerozšíří služby občanům 
a ani nenavýší provozní hodiny pro ob-
čany. Proto jsme přišli s návrhem, že by-
chom se finančně podíleli na mzdových 
prostředcích pracovnice pošty a zároveň 
rozšířili služby. To znamená, že bychom 
na poště zřídili infocentrum, CZECHPO-
INT, případně další služby dle potřeb ob-
čanů a možnosti využití. V současné době 
se již vyjednává jaké finanční prostředky 
bude do tohoto projektu vkládat město 
a jaké Česká pošta.

V letošním roce se nainstaloval bez-
drátový rozhlas. Tato moderní technolo-
gie má dosah i na Dolní Hlubokou a Há-
je, tudíž o všem dění budou moci být 
konečně rozhlasem informováni i v na-
šich přilehlých osadách. Tento systém 
nabízí i možnost rozesílání info SMS. 
Zájemci o tuto službu se mohou nahlásit 
u p. Karabinové, tel.č. 352698370.

Poděkování 
radnice 
v tomto čísle:
Jmenovitě si především poděkování za-
slouží manželé Pöseltovi za letitou or-
ganizaci Staročeských Májů,
- místní dobrovolní hasiči za stavění 

Máje, za úžasnou pěnu na Letních 
Slavnostech a za 7. místo v Krajské  
lize pro rok 2009, této soutěže se 
zúčastnilo 13. družstev, za výpomoc 
při humanitárních sbírkách, při mytí 
ulic a vůbec za ochotu k jakékoliv 
výpomoci pro město

- paní Miluška Jungová, paní Markéta

 Kmecová, paní Bedřiška Bejčková 
 za vedení „Sboru pro občanské   
 záležitosti“ – blahopřání 
 k narozeninám, vítání občánků…
- paní Miluška Jungová za doplňování  
 pamětních knih
- paní Christa Králová za vzorné   
 vedení kroniky
- paní Lidia Marková za vzorné vedení  
 knihovny 
- ženy a dívky za pomoc při 
 organizování čarodějnic,
- pan Stanislav Kmec a jeho zdatní 
 pomocníci za přípravy ohňů 
 a obstarání traversů při akcích města,
- Petr Mikeš a Pepa Havel za pomoc 
 při organizaci akcí města a za Máje
- tanečnicím a tanečníkům ze souboru 
 Máj a Radost,

- dobrovolnicím a dobrovolníkům   
 za ochotu, snahu a obětování svého
 volného času při zdobení   
 velikonoční kašny,
- panu Schlossbauerovi a paní starostce  
 za historický Mercedes 
 pro naše hasiče,
- panu Josefu Štecovi za vyřízení   
 všech dokladů a získání SPZ pro toto  
 naprosto unikátní vozidlo
- panu Richardu Vancovi za opětovnou  
 bezúplatnou zimní údržbu Hájů
- dělníkům pro čištění města za jejich
 úklid a udržování městských   
 pozemků a jejich částí

a  všem,  kteří  projevili,  ať  kritikou  či 
nápadem, zájem o dění v Krásně

3



OBČASNÍK
ZDARMA

10
2010

Kulturní akce, pořádané v Krásně, 
od začátku roku 2009

Taneční soubor RADOST

Novoroční turnaj v šipkách 
a stolním tenise

Turnaj se odehrál v sále KD v Krás-
ně. Vládla zde velmi příjemná atmosfé-
ra ve sportovním duchu. Při finále v šip-
kách bylo takové ticho, že i špendlík pa-
dající na zem by byl slyšet. Po vyhláše-
ní vítězů se emoce uvolnili a oslava by-
la veliká. 

Krásnění
Akce podporovaná městem se odehrá-

la opět v KD Krásno. Jednalo se o di-
vadelní přehlídku amatérských soubo-
rů D3 z Karlových Varů a ochotnického 
spolku Krásno. Viděli jsme interpretaci 
známé pohádky Hrátky s čertem, a již 
novoroční televizní klasiku Mrazík. Ce-
lá akce byla velmi vydařená a pobavi-
ly se nejen děti, ale i dospělí. Nezbý-
vá jen doufat, že tato akce bude opako-
vat a že naši ochotníci nám opět připra-
ví tak úžasný kulturní zážitek ☺.

Hasičská zábava
V loňském roce se místním dobrovol-

ným hasičům ve spolupráci s městem 
podařilo uspořádat dříve tradiční, Ha-
sičskou zábavu. Celá zábava byla pro-
vázena vydařeným doprovodem cheb-
ské kapely Proutníci, která umí nejen 
u nás oblíbené polky, ale i jiné žánry, 
takže se s nimi nenudíme a zatančíme 
si všichni. Byla připravena i velmi bo-

hatá tombola a plný parket spolu s dob-
rou zábavou jí dali vysvědčení „celko-
vě vydařená“. 
Letos jsme si úspěch zopakovali a dou-
fejme, že zůstane zachován ☺.

Zdobení kašny na 
Velikonoční svátky

Za pomoci pana Kmece, který zajistil 
podkladové chvojí a nápad, pana Nádeč-
níka, který nechal zhotovit konstrukci, 
zástupců radnice a dobrovolníků, z řad 
Vás spoluobčanů, zdobíme celé odpo-
ledne kašnu na náměstí. Postupně na ni 
navazujeme 4000 barevných vajec. Ná-
pad vyzdobit kašnu měl veliký úspěch, 
a to nejen u kráseňáků. Během pár dní 
získala věhlas téměř mezinárodní. Za-
stavovaly autobusy plné turistů a obje-
vila se v tisku i v televizi. Nicméně ani 
naše kašna nebyla ušetřena nenechavců. 
Nejčastějšími „ lupiči“ byli důchodci, ale 
ne Ti naši! Většinou se na kašnu sesypali 
účastníci předváděcích akcí v KD Krás-
no a každý si chtěl odnést vajíčko jako 
suvenýr. Ještě, že jsme byli chytří a pár 
vajíček jsme měli v záloze. 

Soutěž o nejkrásnější 
Velikonoční zahrádku

Soutěž vyhlásilo Město a hlavními ce-
nami byly sazeničky muškátů a substrá-
ty. Viděli jsme mnoho krásných výzdob, 
poctivě jsme objeli jak celé Krásno, tak 

i osady Dolní Hluboká a Háje. Někte-
ré fotografie z této cesty jsou k vidění 
na webových stránkách města. V loň-
ské soutěži zvítězila zahrádka manže-
lů Milana a Libuše Svobodových z Dol-
ní Hluboké, a v letošním roce zahrádka 
manželů Stanislava a Stanislavy Kme-
cových z Krásna.

30. 4. Pálení čarodějnic 
a stavění Máje

Na loňském pálení čarodějnic se chy-
tali netopýři, létalo se na košťatech, vařil 
se kouzelný nápoj, a kdo byl hodně od-
vážný, vyšplhal se na starodávnou zvoni-
ci a svezl se po traverzu zpátky mezi nás.

Počasí nám vyšlo a děti se určitě bavi-
ly při spoustě soutěží, které pro ně připra-
vili místní čarodějnice, samozřejmě v če-
le s tou nejvyšší.

Náš taneční kroužek seniorů v Krás-
ně „Radost“, začal svoji činnost před tře-
mi lety. Protože jsme s manželem vedli 
30 let děti i mládež ve folklorním  sou-
boru „Máj“ a mládež teď moc tančit ne-
chce, dali jsme dohromady seniory. Zača-
li jsme se učit tance a písně většinou ze 
západních Čech. Již před vánoci r. 2008 
jsme začali jezdit vystupovat do do-
movů důchodců, pečovatelských do-
mů apod. Stále jsem se učili nové věci 
a vystupovali vícekrát, i 17x za rok. Je 

nás celkem 16, 14 žen a 2 muži. Letos 
jsme si řekli, co kdybychom se přihlási-
li na některý „Folklorní festival“ a zku-
sili to. Zavolali jsme do Klatov, kde mě-
li letos XVII. folklorní festival a oni nás 
pozvali. O víkendu 8. - 11. 7. 2010 
se konal a my byli zařazeni na sobo-
tu a neděli 10. - 11.7.2010. Program 
začal přivítáním vedoucích soubo-
rů u pana starosty města Klatov. Ce-
lou sobotu, až do 23.00 hodin se střída-
lo 10 souborů, z toho polský, ukrajin-

ský, moravský a několik z Čech. Pro-
tože bylo hrozné horko, přes 30 °C, by-
lo to pro nás hodně náročné, ale zvládli 
jsme to. Všichni jsme měli radost z to-
ho, co jsme dokázali i z aplausu a uzná-
ní obecenstva. Neděle byla volnější, do-
poledne byl průvod městem a krátké vy-
stoupení. Odpoledne vstupovaly dětské 
soubory, my tančili až po 17.00 hodině. 
Po vystoupení a po večeři jsme se roz-
loučili a jeli domů.

Miloslava a František Pöseltovi
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Svobodovi D. Hluboká
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Poté co se dosoutěžilo a byly rozdány 
ceny, začalo lehce poprchávat. Přesunu-
li jsme se tedy k místní restauraci, před 
kterou se již pracovalo na stavbě máj-
ky a přípravě ohně na opečení buřtíků. 
Stavění Máje se, jako ostatně každý rok, 
podařilo hlavně díky místním dobrovol-
ným hasičům, kterým opět pomáhala 
těžká technika.

Letos se čarodějný průvod vydal na roz-
hlednu, kde byly připraveny čarodějnické 
úkoly, let na koštěti (traverz) z rozhledny 
a samozřejmě občerstvení po vyčerpáva-
jících výkonech ☺. Počasí nám opět přá-
lo.. však tam také byly kolegyně všech 
věkových kategorií a to v hojném počtu…

Staročeské Máje
Oslavu Májů, doprovázel bohatý do-

provodný program. Při oslavách májové 
veselice jsme viděli několik vystoupení 
dětských účastníků od nejmenších (dě-
ti z naší MŠ, děti z DDM a ZUŠ Horní 
Slavkov)až po ty naše nejstarší. Večer 
byla tradiční veselá zábava s kapelou 
Chebští proutníci, která opět končila až 
nad ránem. 

Ale co bylo, to už víme, většina z nás 
tam byla. Našim cílem ale je, zachovat 
tuto, již tradici. Letos se konaly 30. Sta-
ročeské máje. To už tradice je a letos bylo 
zvláště viditelné, že ne tak zanedbatelná.

Dětský den
Loňský dětský den pořádalo Krásno 

6. Června 2009. Počasí nás trošku zlo-
bilo, ale sluníčko nakonec opět před-
vedlo, že nás má rádo. Teplo sice vypa-
dá jinak, ale nepršelo a nemuseli jsem 
děti zklamat přeložením akce na jiný 
termín. Děti jsou „ nezmaři“, takže se 
jim soutěže, skákací hrad, vystoupení 
klauna a různé ukázky líbily i přes ne-
příliš teplé počasí. Jako každoročně by-
ly k vidění ukázky Policie ČR. Děti se 
povozily v policejním autě, zastřílely si 
ze samopalu a my můžeme obvodnímu 
oddělení policie Horní Slavkov opět po-
děkovat. Mohli jste nechat dítko projet 
na traverzu ze střechy šaten a to hlav-
ně díky panu Kmecovi a jeho zdatným 
pomocníkům, Ivanu Papíkovi a panu 
Miroslavu Filandrovi, starostovi měs-
ta Oloví. Děti mohly také vysoutěžit 
spousty hodnotných cen, které jim ur-
čitě zkažené počasí vynahradily. Nutno 
podotknout, že z dochované fotodoku-
mentace opravdu nevíme, zda si hrály 
více děti, či dospělí. A tak to má být. 
Protože, kdo si hraje, nezlobí. 

Letošní Dětský den jsme pojali troš-
ku netradičně. Vymysleli jsme pro dě-
ti Pohádkový les. Nádherná trasa ko-
lem Dlouhé Stoky a cesta lesem k na-
ší rozhledně... Děti se setkali s čaroděj-
nicemi, kouzelnicemi, Gandalfem, Sně-
hurkou a trpaslíkama, Vodníkem, víla-
mi, Červenou Karkulkou, s čerty, indi-
ány, čarodějem, šaškama, Bílou paní… 
Počasí nám přálo, děti i pohádkové by-
tosti byly v dobrém rozmaru a proto si 
to za rok zopakujeme☺.

Setkání rodáků, koncert 
k poctě slavného rodáka Jo-
sefa Labitzkého

V neděli 5. 7. 2009 uspořádalo město 
Krásno setkání rodáků města. Zúčastni-
li se přátele z německého Bischfsgrünu, 
kterých přijel jeden plný autobus a dru-
hý přivezl krásenské rodáky. Po pro-
hlídkách muzea, místního hřbitova 
a ostatních procházkách jsme se všichni 
sešli v právě opravovaném kostele Sv. 
Kateřiny. Mohli jsme zde zahlédnout, 
jak pokračuje rekonstrukce a jak také 
vlastně kostel bude vypadat. Poté se 
kostelem rozlehly fanfáry lesních rohů 
a byl zahájen koncert k poctě Josefa 
Labitzského. Koncert byl v režii přede-
vším pana dirigenta Bohumila Hájka, 

který je milovníkem a znalcem v pra-
vém slova smyslu právě Josefa Labitz-
ského. Pan Hájek a symfonický orches-
tr Grandhotelu Pupp z Karlových Varů, 
nám připravili úžasný zážitek z tohoto 
dne. Také nesmíme zapomenout na na-
še německé přátele, kteří pro nás při-
pravili hudební vystoupení v podobě 
mužského chóru. I jejich výkon byl 
velice zdařilý, a to již většina zpěváků 
byla ve vysokém důchodovém věku ! 
V kostele byla před zahájení koncertu 
umístěna kasička na dobrovolné vstup-
né. Výtěžek cca 14 500 Kč byl použit 
na opravu kostela.

140 let hasičů 
v Krásně

V loňském roce naši hasiči oslavili již 
140. výročí od svého založení. Město 
má svůj hasičský sbor již od roku 1869. 
Současní dobrovolní hasiči v čele se 
starostou Ladislavem Čáníkem a jeho 
kolegy z řad dospělých, pracují na vý-
cviku mládeže. Jejich výsledky se ne-
ustále zlepšují. Důkazem je 7. místo 
družstva mužů v krajské lize pro rok 
2009. Akorát ženy nám zaostávají, ony 
totiž nesoutěží! Takže HOLKY NE-
NECHTE SE ZAHANBIT !!!!!

 A teď k oslavě 140-tého výročí zalo-
žení našeho Sboru dobrovolných hasičů. 
Na tuto slávu se přijely podívat Sbory 
dobrovolných hasičů z Chodova, Míro-
vé, Horního Slavkova, Mnichova a Vin-
tířova. Oslava začala v 9 hodin slavnost-
ním zahájením a otevřením expozice 
v Hornickém muzeu. Odsud následoval 
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slavnostní průjezd všech zúčastněných 
jednotek SDH Krásnem, a to směrem 
na hřiště. Každá jednotka SDH si se-
bou přivezla družstvo, které předved-
lo svůj požární útok, což je královská 
disciplína všech požárních soutěží. 
Když byl sestřelen poslední terč, začala 
s přehlídkou další nutná součást všech 
hasičů a to jejich technika. Vše se lesk-
lo a blýskalo. Kolem 13. hodiny začala 

volná zábava. K poslechu hrál Jiří Ně-
mec. A jako na každé slávě se smažilo, 
vařilo a pilo až do rána.

V letošním roce se u nás konala také 
poprvé v historii soutěž v rámci Karlo-
varské ligy v požárním sportu.

 Naši chlapci se v letošním roce v této 
soutěži v okrese Sokolov umístili jako 1. 
a v kraji jako 6... Gratulujeme a děkuje-
me za skvělou reprezentaci města.

V letošním roce se u nás konala také 
poprvé v historii soutěž v rámci Karlo-
varské ligy v požárním sportu.

Víte, kdo byl Josef Labitzký?
JOSEF LABITZKÝ (1802 - 1881) Jedním z nejpřednějších hudebníků mi-
nulých století, kteří vzešli z karlovarského regionu, je nejslavnější skladatel 
tehdejší vyšší populární hudby v Čechách, „karlovarský král valčíků Josef 
Labitzký. Narodil se sice v Krásně - přibyvšímu sem polskému otci a místní 
německé matce, ale již po roce se rodina stěhuje do blízkého Bečova. Zde je 
mladičký Josef záhy vtažen do bohaté hudební aktivity kolem vynikajícího 
pedagoga Karla Veita. Postupně se učí ovládat řadu nástrojů, začíná s kom-
ponováním, hraje s kapelami. To vše vedle učení se postřihačskému řemeslu.

V šestnácti letech se čtyřmi sourozen-
ci osiří a je nucen se o rodinu posta-
rat. A i když se stává v roce 1824 po-
střihačským mistrem a zároveň se ože-
ní, každoročně tráví nějaký čas v kape-
lách a orchestrech v blízkých Marián-
ských Lázních či v Karlových Varech, 

zejména ale v Německu a také v met-
ropoli monarchie, ve Vídni. Jistě právě 
tam, v kontaktu s hudebníky své gene-
race včetně Lannera a Strausse, posilu-
je a dotváří své mimořádné kompoziční 
nadání, které ho brzy proslaví natolik, 
že je ve svých 31 letech požádán kar-

lovarskou městskou radou, aby převzal 
a vlastně vybudoval důstojný lázeňský 
orchestr tak, jak si doba a světový roz-
květ města žádaly.

Josef Labitzký se s početnou rodinou 
(postupně doroste 11 ze 16 dětí) přestě-
hoval do lázeňského města a po třicet 
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Bleší trh
Ve dnech 16. a 17. 10. 2009 a 12. a 13. 12. 

2009 se na sále Kulturního domu konal ble-
ší trh. Zboží k nám dovezla paní Lize Lote 
Farkaszhazy z Německa. Celá akce byla 
organizována za účelem získání finančních 
prostředků na opravu kostela Svaté Kateři-
ny. Bylo utrženo 33 365 Kč.

Setkali jsme se tam s našimi milými 
dámami paní Královou, Krátkou, Čapu-
chovou a Markovou, kterým patří velký 
dík za ochotu, s jakou se celé akce ujaly 
a za to, jak ji perfektně zvládly.

Letní Slavnosti 
Města Krásna

Začátek byl vloni a letos vyhlášen 
ve dvě hodiny po poledni slovem paní 
starostky. Paní starostka nám připomně-
la, proč vlastně tyto slavnosti město 
pořádá. Jsou oslavou výročí navrácení 
statutu města, dříve hornímu králov-
skému Městu Krásno. Od této události 
uběhly právě čtyři roky. Letos jsme měli 
našeho skvělého osvědčeného moderá-
tora Petra Mikeše, který provázel celým 
programem až do pozdních nočních ho-
din. Po celou dobu konání byla zajištěna 
živá hudba, jak k příjemnému poslechu, 
tak později večer i k tanci. 

Vraťme se ale k odpoledni, které ja-
ko vždy patřilo především dětem. Pro 
ty nejmenší tu byl veselý klaun s před-
stavením, skákací hrad a trampolína. 
Kdo tam byl, určitě si také všimnul, že 
některé děti chodily po hřišti poněkud 

znetvořené. Vzaly si je do parády Iveta 
Svobodová a Veronika Krátká a pěkně 
je milým rodičům zmalovaly.. 

Ale nejen dětem byly slavnosti urče-
ny. Dospělí si podle ohlasů také přišli 
na své. Ať poslechem živé hudby a ve-
černí produkcí známých kapel, nebo 
také pochutnáním si na výborném ma-
síčku, klobásce či pivečku Závěrem 
musím konstatovat, že nikdo nepřišel 
při bujarých oslavách ani při vyvinutém 
sportovním úsilí k újmě a loňské i le-
tošní slavnosti se nám jevily jako velice 
povedené. 

A dále?...
V loňském roce jsme zorganizovali 

mikulášskou nadílku pro děti v Příbra-
mi... v opravdovém pekle a nebi ☺. 
V letošním roce dostaly dámy k MDŽ 
divadelní představení a děti k svátku ča-
rodějnic kouzelnickou pohádku ☺.

V sobotu 23. 10. 2010 se můžete těšit 

na Hubertskou zábavu. Kdysi se nám od-
stěhovala do H. Slavkova a nyní ji máme 
zpět. Sice se nám páni myslivci trošičku 
škubali ☺... ale podařilo se ☺.

V sobotu 20. 11. 2010 od 19.30 hod v kul-
turním domě města bude k vidění divadelní 
představení s názvem „Divadelní komedie“. 
Také Vás čeká adventní koncert a mikuláš-
ská nadílka pro děti v Příbrami…
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Úspěchy mladých Kráseňáků
Základní škola Horní Slavkov, Školní 786, okres Sokolov
Jakub Urbánek
• obsadil 1. místo ve školním kole 
 zeměpisné olympiády (kategorie 9. tříd),
• v okresním kole téže olympiády 
 získal 11. místo
• byl členem družstva starších žáků 
- které zvítězilo v okrskovém kole 
 ve florbalu a v okresním kole 
 získalo bronz
- které obdobně zvítězilo v okrskovém 
 kole v basketbalu a v okresu skončilo 
 na 5. místě.
Josef Karabin
• byl členem družstva starších žáků,
- které zvítězilo v okrskovém kole 
 ve florbalu a v okresním kole 
 získalo bronz
- které zvítězilo v okrskovém kole 
 ve volejbalu a z okresního klání 
 přivezlo také bronz
- které skončilo na 3. místě 
 v okrskovém kole fotbalového turnaje 
 Coca Cola cup
Ondřej Urbánek
• vybojoval 1. místo ve školním kole 
 zeměpisné olympiády (kategorie 6. tříd)
• v okresním kole téže olympiády s
 končil na 5. místě.
Kristýna Štěpničková
• byla členkou družstva,
- které získalo v okresním kole 
 přespolního běhu 3. místo v kategorii 
 mladších 
- které skončilo v okresním kole 
 atletického čtyřboje na 
 5. místě v mladší kategorii.
Ondřej Veselý
• obsadil 3. - 4. místo v soutěži ve skoku 

 vysokém „Slavkovská laťka“
• byl členem mladšího družstva, které 
získalo v okresním kole turnaje 
 Nestlé - basket cup 5. - 8. místo.
Jakub Šramko
• byl členem družstva mladších žáků, 
 které zvítězilo v okresním kole 
 atletické soutěže „Pohár rozhlasu 
 2009“ a které vybojovalo skvělé 
 2. místo v krajském kole téže soutěže.
Justina Molnárová
• byla členkou dívčího družstva, 
 které vybojovalo v okrskovém kole 
 ve vybíjené 2. místo
• aktivně se účastní kulturních 
 vystoupení v rámci různých slavností, 
 které organizuje město Horní Slavkov 
 (recituje, hraje divadlo, píše vlastní básně)
Matěj Bari
• byl členem staršího týmu, který 
 zvítězil v okrskovém kole fotbalového 
 turnaje Mc Donald’s cup a který si 
 následně z okresu přivezl 6. místo.
Vojtěch Pultr
• byl členem mladšího týmu, který 
 skončil v okrskovém kole fotbalového 
 turnaje Mc Donald’s cup na 2. místě.
Tomáš Husák
• zvítězil ve školním kole mezinárodní 
 matematické soutěže Klokan 
 (kategorie 2. a 3. tříd)
Jana Havlová
• obsadila 2. příčku ve školním kole 
 mezinárodní matematické soutěže 
 Klokan (kategorie 2. a 3. tříd)

(Na základě kalendáře školních ak-
cí z roku 2008/2009 a 2009/2010 a vý-

sledkových listin školních, okrskových, 
okresních a krajských soutěží zpracovala 
Mgr. Jana Petraschková, ZŘ)
Jiří Sidorjak  
- vyvábil si 4. Místo na Mistrovství 
 republiky ve vábení
Ostatní školská zařízení informace 
o úspěších našich dětí nedodala.

VŠEM VÝŠE UVEDENÝM 
GRATULUJEME !!!
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let zde byl vůdčí uměleckou osobnos-
tí. Lázeňský orchestr dokázal postupně 
rozšiřovat až na 48 hudebníků, se který-
mi v zimních měsících (sezóna v Karlo-
vých Varech byla jen letní)koncertoval 
v Polsku, Rusku, Německu, Anglii a sa-
mozřejmě i v Čechách.

Mimo to skládal především tehdy ob-
líbené taneční skladby - valčíky, polky, 
kvapíky, čtverylky, pochody, se který-
mi se nejen vyrovnal svým vídeňským 
generačním souputníkům, ale často je 
i předčil, jak svědčí řada soudobých 
pozorovatelů. Svým vysokým věkem 

byl i svědkem úspěchů další valčíkové 
a zároveň operetní generace, na špici 
s Johannem Strausem.

 Když v roce 1868 předával vedení 
lázeňského orchestru již zkušenému 
a vzdělanému nástupci - svému synovi 
Augustu Labitzkému, jistě netušil, že 
ještě dalších 23 let bude sledovat vzestup 
tohoto tělesa a že bude mít ještě dostatek 
a dostatek času ke komponování. Zane-
chal tak na 300 skladeb, většinou vyda-
ných v předních evropských nakladatel-
stvích. Tyto jsou roztroušeny v různých 
archívech orchestrů a sbírek, jsou ale 

bohatstvím, ke kterému se budou gene-
race vracet, jakmile se podmínky provo-
zování trochu vytříbí. I když více než sto 
let další nové hudby přikrylo Labitzkého 
melodie, jistě jako vše jiné krásné, tyto 
přežijí.

Vážení  čtenáři,  doufám,  že  se  Vám 
vzpomínka  na  slavného  rodáka  Josefa 
Labitzkého líbila a možná jste se dozvě-
děli  i  spoustu  informací  z  Labitzkého 
života. 

Nově narození:
 2009
Juraj Hanko, Veronika Kvapilová, Adam 
Šváb, Nikola Soubustová, Jakub Jelen, 
Filip Nižník, Břetislav Kryštof Janoušek, 
Michal Podhradský, Matyáš David
2010
Václav Kodýtek, Kateřina Svejkovská, 
Michal Vavřek, Nella Smolová, Vilém 
Roh, Kristýna Varadiová, Vitězslav 
Vejřík, Nela Pöseltová, Matěj Scháňko, 
Anežka Zemanová, Václav Zeman, Na-
tálie Kohlschreiber, Josef Kováč
Stanislav Aubrecht

Nově narozeným broučkům
a beruškám přejeme do života
moře zdraví a štěstí !!!

Malá poznámka redakce - o pár řádek 
výše  vedou  chlapi  hasiči  a  zde  chlapi 
novorození. Tak holky do toho, nenech-
me se zahanbit !!!!!
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Důležité 
upozornění 

V roce 2006 při změně vedení 
města byly evidovány pohledávky 
k 31. 12. 2006 mezi občany ve výši 
426 863,60 Kč. K 31. 12. 2009 zůstatek po-
hledávek činí 267 192,66 Kč. Některé po-
hledávky jsou bohužel promlčené, nejdou 
vymoci. Nicméně upozorňujeme občany, 
kteří ještě svůj dluh vůči městu neuhra-
dili, že v nejbližší době obdrží poslední 
výzvu k úhradě. Pokud ani poté neu-
hradí svůj závazek vůči městu a ani se 

nedostaví na MÚ Krásno k případnému 
sepsání splátkového kalendáře, budou 
jejich závazky postoupeny advokátní 
kanceláři a dány k vymáhání exekutory. 
Vzhledem k tomu, že jsme již vyčerpali 
všechny možnosti, jak tyto pohledávky 
vymoci, nezbývá nám, než jak ze zákon-
né povinnosti, tak i v rámci všeobecné 
spravedlnosti, postupovat výše uvede-
ným způsobem. Chápeme, že se kdoko-
liv z nás může dostat do tíživé finanční 
situace, v takové chvíli Vám vycházíme 
vždy vstříc a společně jsme našli vždy 
nějaké schůdné řešení, ale odmítáme 
jakési parazitování na všech slušných 
občanech, kteří si, někdy i s problémy, 

plní své povinnosti. I z tohoto důvodu 
ležela u soudu 3 roky žaloba na vykli-
zení městského bytu a na úhradu dluž-
ného nájemného a služeb jednoho z na-
šich občanů. Bohužel se soudy v těchto 
případech, a nejen v těchto, nenaučily 
rozhodovat rychle a nám tím vznikla 
újma jak finanční, tak samozřejmě i ma-
jetková, neboť tento konkrétní byt je do-
slova zdevastován a nájemné a služby 
uhrazeny samozřejmě nejsou. Nicméně 
byt je již vyklizen a v současné době 
hledáme nájemníka, který si za pomoci 
města, především na své náklady tento 
byt opraví. Případní zájemci se mohou 
hlásit u p. Karabinové na MÚ.

Veterinární ordinace KRÁSNO 
PONDĚLÍ: 14 - 16
ÚTERÝ:  9 - 12  14 - 18
STŘEDA: 14 - 19
ČTVRTEK:  9 - 12  14 - 18
PÁTEK  -   - 
Mimo ordinační hodiny dle objednání

MVDr. MICHAELA CINCIBUSOVÁ
+420 773 657 288

zvireci.doktorka@krasnovet.cz
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Jazykový kurz

Speciální 
poděkování

Paní Emilii Jungové za obětavou prá-
ci pro město po dlouhá…dlouhá léta. Pa-
ní Jungová se stěhuje a proto již nebu-
de kandidovat do zastupitelstva města. 
Je to obrovská škoda, neboť tak nezišt-
ně a obětavě pracuje pro město málokdo. 
Miluško… děkujeme…

Paní Bedřišce Bejčkové a p. Uthe Ná-
deníčkové st. za obětavou péči o jednu 
z našich nejstarších dam. Lidskost a ne-
zištnost začíná být velkou vzácností, pro-
to si obě dámy poděkování opravdu za-
slouží. Děkujeme…

V loňském roce město získalo dotace 
na opravy místních komunikací 260 000 
Kč a to v ulici Kladenské, dotaci od úřa-
du práce – dotace EU na dělníky pro 
čištění města 1 301 255 Kč , dotaci 
na dovybavení místa CZECHPOINTU 
celkem 68 259 Kč, dotace na šetrné 
technologie v lesích 46 217 Kč, dotace 
na koncert k poctě J. Labitzkého 20 000 
Kč, dotace na cestovní ruch 25 00 Kč, 
dotace na opravu veřejného osvětle-
ní 250 000 Kč, dotace na kulturu, kde 

přesná částka bude po vyhodnocení, 
které právě předkládáme.

V letošním roce jsme zatím získali dotace 
na dětská hřiště v Hájích a Dolní Hluboké 
304 245 Kč, na Letní slavnosti 20 000 Kč, 
pro hasiče 13 260 Kč, na volby 48 062 Kč, 
na dělníky na čištění města 1 297 761 Kč, 
bezdrátový rozhlas 200 000 Kč, na opra-
vu Pomníku umučených žen 100 000 Kč, 
na kulturu 440 000 Kč, na šetrné technolo-
gie v lesích 26 988 Kč.

Dále je požádáno o dotaci na re-
konstrukci radnice, zatím jsme prošli 
všemi administrativními kontrolami 
bez připomínek.

Další projekty jsou připraveny a čeká se 
pouze na výzvy, aby se mohly žádosti podat.

Dotace přijaté městem

V nepřítomnosti ošetří akutní případy pohotovost 
Karlovy Vary: tel. č. 353 564 816, Kapitána Jaroše 4, Karlovy Vary - Dvory

Nabízíme občanům možnost 
jazykového kurzu, výuka německého jazyka. 

Zájemci volejte p. Karabinová 352 698 370.německý jazyk




