
Město Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno,   IČO 00573167,   ev.č. MK ČR E 18846,   odpovědná osoba: Miroslav Kirejev, starosta města

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,

úvodem mi dovolte, abych Vás seznámil s tím, co jsme zde na Radnici udělali, co chystáme, 
jaké  jsou  plány.  Musím  přiznat,  že  vůči  Vám,  občanům,  takový  dluh  informací  skutečně  mám. 
V dnešním Krásnoočku bych chtěl  vše napravit.  Takže:  Bezprostředně po mém zvolení  do funkce 
starosty a vstupu na radnici bylo třeba uhradit fakturu na částku 589.345 Kč VaKu Karlovy Vary za 
výstavbu vodovodu pro dva rodinné domy v Dolní  Hluboké.  Tato investice  byla  sice zahrnuta  do 
rozpočtu 2010, město ale finanční prostředky na účtu nemělo,  protože byly v minulosti  použity na 
pokrytí jiných výdajů. 

Jistě  jste  si  všimli,  že  byl  na  jaře  zrekonstruován  Pomník  pochodu smrti  na  Náměstí.  Na 
rekonstrukci jsme sice získali dotaci, ale spoluúčast nás přišla na 50.000 Kč. 

Následovala úhrada faktury na 900.000 Kč za výměnu topení na radnici.  Původně byla tato 
částka součástí žádosti o dotaci na opravu radnice (akce „Výměna topení a střechy radnice Krásno“). 
Protože by ale celková výše investice zdaleka nestačila na pokrytí obou akcí dotací, bylo třeba výměnu 
topení ukončenou v září 2010 a to před schválením dotace, což je v rozporu s pravidly o přidělování 
dotací, od této dotace oddělit a topení zainvestovat z rozpočtu (s tím v rozpočtu na r. 2011 nebylo 
počítáno). S dodavatelskou firmou byl dohodnut splátkový kalendář do konce r. 2011. Do konce r. 
2011 nás ještě čeká úhrada spoluúčasti cca 250.000 Kč, jako povinná složka dotace na rekonstrukci 
střechy.

Byla  provedena  výměna  technicky  nevyhovujícího  rozvaděče  za  nový  v přízemí  budovy  a 
instalace nových elektrických rozvodů v rámci rekonstrukce sociálního zařízení na radnici,  což nás 
přišlo na 67.621 Kč (mimo rozpočet 2011), a částka 419.724 Kč za rekonstrukci zmíněného sociálního 
zařízení - taktéž formou splátkového kalendáře.  

Rozšířili  jsme  byt  1  +  1  v č.p.  320  o  jednu místnost  a  to  za  65.464 Kč.  Vyměnili  jsme 
poničené a nebezpečné zábradlí přes Dlouhou Stoku před radnicí a před požární zbrojnicí celkem za 
53.901 Kč.  Provedli  jsme generální  opravu kanálové vpusti  na srážkovou (povrchovou) vodu pod 
autobusovou zastávkou na příjezdu do Krásna a to za 29.780 Kč. V tomto roce nás ještě čeká úhrada 
výstavby trafostanice BTR – 1B za 503.262 Kč, která je       součástí akce Přeložka vysokého napětí 22 
kV. Dále je nutné uhradit hotovou projektovou dokumentaci akce Plochy pro rozvoj města za 365.000 
Kč. Smlouva na tuto akci byla uzavřená v roce 2010. Mimo rozpočet nás k dotaci na opravu Sloupu 
Nejsvětější Trojice čeká ještě úhrada spoluúčasti 94.160 Kč. V souvislosti s péčí o památky se nám 
celkem za 52.000 Kč podařilo dokončit úpravu hlavní lodi kostela sv. Kateřiny.  Na znovuobnovení a 
zkrášlení klidové zóny v centru města přispějeme částkou cca 25.000 Kč (mimo rozpočet). Táto částka 
je opět součástí dotace. V nejbližší době bude také za výrazné pomoci sponzora firmy NADE   s.r.o. 
zahájena výstavba (rozšíření) požární zbrojnice.    

Pro letošní rok jsme neuspěli v žádosti o dotaci na výměnu otvorových prvků na radnici (okna, 
dveře), ani v žádosti o dotaci na rekonstrukci zvonice za kostelem sv. Kateřiny.  K dnešnímu dni se 
také nepodařilo uzavřít nájemní smlouvu s firmou KMK GRANIT a.s., která na pozemcích v majetku 
města provádí těžební činnost (rozhodnutím Nejvyššího soudu ČR v r. 2008 jsme zmíněné pozemky 
získali nazpět do vlastnictví obce, coby historický majetek).   
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Dále: Uvedu na správnou míru fámy,  které kolují Krásnem. Není pravda, že jsem podepsal 
uzavření  mateřské  školky.  Je  pravdou,  že  z důvodu  dlouhodobě  nevyhovujícího  technického  a 
hygienického stavu stávající mateřské školky jsem byl na tuto skutečnost upozorněn pracovníky KHS 
KK, byl jsem ale ubezpečen, že pokud se budeme výstavbou nové mateřské školy v nejbližší době 
reálně zabývat, zavření zatím nehrozí. V současné době probíhá výběr případných dodavatelů stavby 
nové  mateřské  školky  a  přípravné  práce.  Není  pravdou,  že  jsem  zrealizoval  prodej  bezcenných 
stavebních pozemků, postaral se o zastavení výstavby rodinného domu, že schválně zdržuji realizaci 
přeložky  vysokého  napětí  22  kV,  a  podobně.  Vás  všechny,  občané  města  Krásna,  Hájů  a  Dolní 
Hluboké,  žádám o  následovné:  Pokud  uslyšíte  takovéto  nesmysly,  prosím,  zavolejte  nebo  přijďte 
osobně na radnici, kde vám všem poskytneme pravdivé informace k dané věci. K výše zmíněnému: 
Ptáte se asi, proč se nezrealizuje výstavba mateřské školky připravovaná minulým vedením. Odpověď 
je velmi jednoduchá: Byla zamítnuta dotace na takto vysokou investici a město nemá vlastní finanční 
prostředky (rozpočet  na zmíněnou stavbu byl  32 mil.  Kč + 12 mil.  sítě a komunikace).  Navíc by 
z důvodu dlouhodobého splátkování takto vysokého závazku nebylo možné zrealizovat spoustu jiných 
a také velmi potřebných akcí. Napohled to vypadá, že se v Krásně nic výrazného neděje. Je ale naší 
snahou nejdříve se vypořádat se všemi závazky a teprve potom se věnovat realizaci plánů. 

Teď trochu z jiného soudku: Chtěl bych tímto vyslovit poděkování tanečnímu souboru Radost a 
jednotce SDH Krásno za vzornou reprezentaci na Letních slavnostech v Bischofsgrünu. Jednotce SDH 
pak zvláštní poděkování za zajišťování akcí Technopárty, automobilových závodů Bečov – Krásno a 
za kvalitní reprezentaci při soutěžích v hasičském sportu.  Všem školákům a studentům pak popřát 
mnoho úspěchů v nastávajícím školním roce a jejich rodičům pevné nervy.   

                                                                         
                                                                        
                                                                                                          Miroslav Kirejev 
                                                                                                            starosta města   

Staročeské Máje 14.5.2011

Při posledním vydání našeho občasníku jsme Vás zvali na Staročeské Máje.Mnoho z Vás je navštívilo 
a ti, kteří tak z různých důvodů  neučinili se mohou podívat na foto či videa z Májů na stránkách 
města, či na facebooku města Krásno. Věříme, že i u Vás měly letošní Máje takový úspěch, jako jejich 
předešlé ročníky. Nezbývá nic jiného, než se těšit na další ročníky. Také jsme si stačili povšimnout 
ještě jedné funkce Májů, a to té, že jsou častým  místem setkávání bývalých i současných Kráseňáků, 
přátel a rodinných příbuzných a i pro tyto chvíle si myslíme, že ani minuta strávená jejich přípravou 
není promarněná. Takže nashledanou na příštích ročnících, přátelé!
   

Dětský den 4.6.2011

Ani letos nejen místní děti nepřišly o oslavu svého svátku. 4.6. 2011 byl pro ně uspořádán dětský den 
na hřišti TJ Baník Krásno. Velké díky za povedenou akci patří hasičům a již všem známým 
dobrovolníkům, kteří se opět  osvědčili a s vysokým nasazením slavili spolu s dětmi :-)

Kultura

2



Návštěva z Bischofsgünu 10.7.2011, zájezd do Bischofsgrünu 23.7.2011

Mnozí  z Vás  se  zúčastnili  také  zájezdu  k našim  německým  partnerům  a  přátelům  do  města 
Bischofsgrün,  kam  jsem  byli  pozváni  na  letní  slavnost.  Tato  návštěva,  byla  oboustranně  kladně 
hodnocena a zástupci našich německých partnerů vyjádřili přání, tuto akci zopakovat a nadále udržovat 
vzájemnou vřelou spolupráci  a  pravidelné  návštěvy   obou měst.  Na oplátku jsme zástupce  našeho 
partnerského města pozvali na Letní slavnosti města Krásno, které se budou konat 27.8.2011.

Fotografie ze všech akcí jsou k nahlédnutí na stránkách města!!!   www.mesto-krasno.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Víte o tom, že se naše rozhledna stala i díky vašim hlasům v     soutěži na portálu iDNES   
nejkrásnější rozhlednou České republiky?
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