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Vážení spoluobčané, sousedé, 
přátelé, 

   dovolte, abych vás přivítal 
nad stránkami říjnového vydání 
Krásnoočka. Máme tu podzim, listí 
na stromech předvádí svou hru 
barev a příroda se pomalu chystá 
k zimnímu spánku. Počasí nám 
ale zatím přeje, teploty se pohybují 
nad hranicí teplot srovnatelných 
období, a tak si snad ještě tro-
chu toho podzimu jak na svých 
zahrádkách, tak i při toulkách 
podzimní přírodou užijeme. 
   V nedávné minulosti byl Minis-
terstvem životního prostředí ČR 
předložen Poslanecké sněmovně 
Parlamentu ČR návrh na změnu 
zákona o odpadech. Jsem přesvěd-
čen, a praxe třídění odpadů 
v Krásně tomu nasvědčuje, že se 

nás to až tak moc netýká. 
Bioodpady jsou vámi občany 
využívány ke kompostování, pří-
padně zaměstnanci obce sváženy 
do bioplynové stanice k dalšímu 
využití. Zaznamenal jsem i menší 
množství posečené trávy, která 
v minulosti končila v Dlouhé 
stoce protékající Krásnem, což 
je velmi pozitivní zjištění. Co se 
týká kovového odpadu, ten končí 
tam, kde končit má: ve sběrných 
surovinách. Za to bych vám všem, 
vážení spoluobčané, chtěl vyslovit 
poděkování. 
   Jednou z velice pěkných tradic 
bylo u nás v Krásně vítání ob-
čánků a gratulace občanům při 
dosažení významného životního 
jubilea. Bohužel, z důvodu ochra-
ny osobních údajů, nemůžeme 
z vlastní iniciativy sledovat jed-

notlivá data. Protože bychom však 
rádi ve zmíněné tradici pokračo-
vali, obracíme se na vás, vážení 
spoluobčané, pokud byste chtěli 
prostřednictvím Města a Sboru 
pro občanské záležitosti vyslovit 
gratulaci, případně přivítat do 
života nově narozené občánky, ob-
raťte se na pracovnici Městského 
úřadu Krásno paní  Karabinovou 
tel.: 724 180 769. 
   S přáním mnoha příjemných 
chvil strávených v podzimní 
přírodě.

  Váš starosta Miroslav Kirejev            

Vážení spoluobčané,

   držíte v rukou další číslo Krás-
noočka, které se vám představuje 
v nové grafice i struktuře. Na to 
jsme vás navnadili již v minulém 
čísle a i zde se dále dočtete něco 
více. Přichází podzim a o tom, že 
léto už pomalu končí, nás moh-
ly přesvědčit nedávné přízemní 
mrazíky. 
   S odcházejícím létem končí 
i další volební období a nás po 
čtyřech letech čekají opět komu-
nální volby. Krásnoočko je obecní 
zpravodaj a jeho úkolem je přede-
vším informovat občany o dění 
v obci a nejbližším okolí, o spol-
cích a jejich činnostech, o zajíma-
vých osobnostech a událostech 

   Před bývalým obchodem Jed-
noty na náměstí je umístěn nový 
kontejner na sběr nepotřebného 
textilu, párované nositelné obuvi 
a funkční hračky, který bude 
po roztřídění dále využíván k cha-
ritativním účelům, nebo v případě 
nepoužitelnosti  k recyklaci. Další 
kontejner bude umístěn u spodní 
autobusové zastávky. 

Prosíme, ukládejte oblečení čisté 
a nepoškozené. 
   Také již bylo zabudováno nové 
zábradlí na dvou můstcích na ná-
městí. Velmi pěkně byly opraveny 
a nově natřeny panem Rudol-
fem Kuhnem stoly a lavice před 
kulturním domem (dále jen KD). 
Stejně tak jsou jeho dílem 
i dřevěné výplně na nově osaze-

ním zábradlí na můstcích a okolo 
venkovního posezení před KD. 

Blanka Peroutková, referent MěÚ

související s obcí, a také samozřej-
mě o činnosti obecního úřadu 
a zastupitelstva. Logicky tak tedy 
můžete očekávat, že se v tomto 
čísle zpravodaje bude především 
sumarizovat. Dočtete se však 
i o kroužkách, které se zde daří re-
alizovat, o návštěvě představitelů 
naší partnerské obce, o městských 
slavnostech i pohádkovém lese, 
o novém městském znaku 
a praporu, o krásenských dětič-
kách, o předvolebním napětí, 
o novém designu časopisu i o tom, 
jak se takový časopis tvoří. Snad 
si každý při tom listování novým 
Krásnoočkem najde to svoje.
   Přeji vám, aby podzimní dny 
byly co nejteplejší a nejbarevnější, 
abyste - pokud půjdete 

k volbám – měli šťastnou ruku 
a volili uvážlivě a zodpovědně, 
a abychom se příště opět sešli nad 
stránkami dalšího Krásnoočka, ať 
už bude v jakékoliv grafice a bude 
vznikat pod záštitou jakéhokoliv 
vedení města.

Saša Masopustová



   Dne 30. 9. 2014 navštívil naše 
město starosta partnerského měs-
ta  Bischofsgrünu pan Stephan 
Unglaub a MUDr. Jaroslav Gerlich. 
Starostovi Miroslavu Kirejevovi  
a představitelům našeho města 
poděkoval za pozvání a za dobrou 
a otevřenou spolupráci.  V roce 
2015 uplyne 10 let od uzavření 
partnerství mezi našimi městy. 
Na počátku této spolupráce stál 
bývalý starosta pan Oto Wied. 
V posledních čtyřech letech je spo-
lupráce  s Miroslavem Kirejevem 
na velmi dobré úrovni. Starosta 
Unglaub k tomu řekl: „Starosta 
Miroslav Kirejev má dobré myš-
lenky a nápady, rozvážně hos-
podaří a přes všechny politické 
problémy cítím, že se v Krásně 
mnoho věcí pozitivně vyvinulo, 
a věřím, že i do budoucna se bude 
vše rozvíjet ku prospěchu celého 
města a jeho obyvatel“. Velmi po-
zitivně hodnotil  výhled stávající-
ho vedení města k rozvoji Krásna 
a jeho spádových obcí, především 
rozvoj turismu, péči o seniory 
a děti, což by byla velká pomoc 
pro budoucnost celku. Ocenil po-
stupně zlepšující se vzhled našeho 
města, úpravu náměstí, výstavbu 
nové mateřské školky, 
a i opravený interiér kostela.

   V rámci dobré spolupráce v ob-
lasti letní i zimní turistiky předal 
městu 1000 propagačních publi-
kací o Bischofsgrünu vydaných 
v českém jazyce. Tyto jsou k dispo-
zici na Městském úřadě v Krásně.
   Oslavu 10. výročí naší spoluprá-
ce navrhuje starosta Bischofsgrü-
nu v příštím roce spojit s letními 
slavnostmi v jejich městě .
   Při loučení vyslovil předstvi-
telům našeho města přání, aby 

spolupráce do dalších let byla ale-
spoň na takové úrovni, jako dosud, 
a v souvislosti s blížícími se 
volbami popřál i férový a věcný 
volební boj.     
   
                Blanka Peroutková, referent MěÚ

   Od září 2014 má město Krásno 
konečně svůj prapor s vlastním 
znakem. Po zadání ke zpracování 
v heraldické kanceláři, jednáních 
na příslušných úřadech a po 
schválení v Poslanecké sněmovně 
ČR  - podvýboru pro heraldiku 
a vexilologii, nám byla udělena 
konečná podoba praporu a znaku 
města Krásno. Následovala výroba 
zmíněných městských symbolů, 
a tak jsme se mohli jejich podobou 
poprvé pochlubit na 18. setkání 
hornických měst a obcí dne 27. 9. 
2014 v Českém Krumlově, kde je 
v průvodu hrdě nesli představitelé 
našeho města. K shlédnutí jsou 
symboly vystaveny na Městském 
úřadě v Krásně. 
                Blanka Peroutková, referent MěÚ



   Myslíme si, že opravdu není 
nutné vhazovat do Dlouhé sto-
ky to, co zrovna nepotřebujeme 
– u můstku před KD si někdo do 
Dlouhé stoky odložil skleněné 
půllitry – že by je potřeboval jen 
opláchnout? Bohužel častým ne-
švarem se v současné době stává, 
že si chce někdo vyzkoušet jaký 
je Rambo… a výsledek? Různá 
dopravní a turistická značení 
i se stojany a betonem, která byla 
původně v zemi, jsou také ve vodě. 
Rovněž tak utržené okapy na 
autobusové zastávce. Asi si někdo 
krátí čas při čekání na autobus.
   A co lavička, která záhadně 
zmizela z náměstí naproti kašně? 
Že by jí někdo odnesl, aniž by ho 
někdo viděl? A přece se našla 
– u ohniště na soukromém po-
zemku, zde v Krásně. Teď už je 

zpět na náměstí a snad tam vydr-
ží, aby mohla sloužit všem.
   Nenechavci si posvítili i na ko-
vanou kliku od zahrady u mateř-
ské školky. V průběhu prázdnin 
si jí někdo „vypůjčil“ a zapomněl ji 
vrátit.
   Také odpadový koš, který byl 
umístěn na začátku Kladenské 
ulice se asi někomu  hodil, nebo 
že by jenom překážel? 
   Dětské hřiště za KD bylo za ne-
malé peníze zřízeno pro malé děti 
a určitě není důvod ničit hrací 
prvky, které zde jsou. Již dříve zde 
někdo zapálil lavičku, otrhal kry-
tinu na domečku a minulý týden 
zničil houpací kočku tím, 
že jí ulomil hlavu. Občas si to 
někdo rozdá i s plotem a vytrhá 
plaňky. Tyto škody těžko udělají 
malé děti a obnova těchto prvků 
stojí opět nemalé peníze, neboť 
všechny herní prvky musí být 
certifikované. Dětské hřiště slouží 
ke hraní dětí a není zde dovoleno 

kouřit, vodit psy a nosit jakékoliv 
skleněné předměty.
   Každý kdo má okolo svého 
domu soukromý pozemek, nedo-
volí, aby mu na něj někdo odha-
zoval nedopalky cigaret, nebo že 
by je sám vyhazoval z okna, když 
dokouří. Tak proč se tak děje před 
obecními domy s jejich nájem-
níky? Není výjimkou, že z oken 
obecních bytů vyletí občas ciga-
retový nedopalek a to na obecní 
pozemek a pracovníci obce to jsou 
pak povinni uklízet.  Je problém 
pořídit si nádobu na nedopalky?
   Dost často nejsou označené poš-
tovní schránky jmény a je občas 
velmi obtížné doručit nějakou 
písemnost. Prosíme ty, kterých 
se to týká o nápravu, vždyť jde 
o kousek papírku a pár písmenek.

          Blanka Peroutková

Vážení přátelé,
   jak jste si určitě všimli, tak 
v letošním roce byl pro veřejnost 
otevřen „Důl Jeroným“ v Čisté.
   Mnozí z vás tam jistě již byli 
a mohli se, alespoň v části dosud 
přístupného dolu, seznámit s pro-
story vyrubanými středověkými 
horníky. Každého zaujme obrov-
ské úsilí, které zde bylo vynalože-
no na získání užitkového kovu. 
   Provoz dolu skončí v letošním 
roce 15. října, a po zimní přestávce 
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přivítá další návštěvníky v květ-
nu příštího roku. Ale o tom mluvit 
nechci.
   Určitě jste také zaznamenali, že 
na přilehlém svahu roste nějaká 
stavba. Je to budoucí zázemí dolu, 
které je určeno jak obslužnému 
personálu, tak i návštěvníkům, 
pro větší komfort jejich návštěvy. 
K dispozici zde mají být admi-
nistrativní a sociální prostory, 
skrovné, ale přeci jen alespoň 
nějaké občerstvení a také možnost 

relaxace mezi jednotlivými peri-
odami prohlídky. Na přiložených 
obrázcích je vzhled této obsluž-
né budovy, jak bude vypadat po 
dokončení, tedy koncem příštího 
roku. Projekt zpravovala brněnská 
firma WIK-atelier, a dle mého 
názoru bude určitě usilovat o ně-
kterou z architektonických cen za 
zdařilou stavbu.

                
            Tomíček Rudolf, hormistr Spolku 

horníků Barbora



Pohled na správní budovu 
od stávajícího Barochova 
portálu.





Opravy a investice města za ob-
dobí 15.11.2010 - 31.08.2014

Vážení spoluobčané,
   čtyři roky uběhly jako voda 
(volební období 2010 – 2014), 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 
starosty, případně místostarostů 
Ing. Masopusta či Wieda staršího. 
Je to zásluhou především zastupi-
telstva, zaměstnanců radnice 
a dalších, kteří se podíleli na rea-
lizacích, za což všem náleží velké 
poděkování.    
   Stěžejním a také nejnáklad-
nějším počinem je zrealizování 
výstavby mateřské školy Pampe-

liška. Přes počáteční nesnáze je 
stavba ve fázi kolaudace a předání 
stavby do užívání. Zahrada 
v přírodním stylu, která je nedíl-
nou součástí mateřské školy, se 
v současné době začíná realizo-
vat a to v návaznosti na předání 
stavby MŠ. 

850 080,00
1 643 342,00

63 000,00
31 241,00

60 000,00
682 992,00
969 536,70

83 583,82
61 083,06

122 861,00
24 000,00
22 500,00
18 000,00
34 600,00

649 369,00
402 799,20
83 698,00
39 811,00
97 606,00
15 153,00

99 400,00
15 311,00

828 421,00
163 356,00
237 600,00
30 100,00
78 000,00
365 256,00

900 000,00
127 387,00
140 148,00
166 055,00
28 248,00

196 409,00
44 926,00

536 992,00
454 044,00
158 077,00
64 482,00
49 018,00

238 579,00
43 716,00

3 989 115,00
6 000 000,00
2 842 635,60

199 048,42
125 000,00
53 800,00

254 785,00
99 960,00
113 400,00
589 345,00

25 187 869,80

   O dalších méně významných 
počinech se nebudu zmiňovat 
z důvodu omezeného rozsahu 
Krásnoočka. Jsem ale přesvěd-
čen, že na tak malou obec, jakou 
Krásno je, se můžeme množstvím 
akcí a objemem investovaných 
finančních prostředků skutečně 
pochlubit. 
  

Miroslav Kirejev, starosta
Oto Wied místostarosta            

Přehled investic, větších oprav a nákupů:

Trafostanice
Rekonstrukce střechy radnice
Renovace parket na sále v kulturním domě
Koberec na pódium a schodišti velkého sálu
Projektová dokumentace „Přírodní dětské hřiště při MŠ Pampeliška“
Oprava ul. Kladenská a bezejmenná
Rekonstrukce části ul. Lesní
Oprava propustku u domu č.p. 8
Oprava komunikace-náměstí
Instalace nových zábradlí ve městě přes Dlouhou stoku
Oprava stavidla, lávky a zábradlí-koupaliště
Ohrazení konterjnerů
Výroba a instalace 44 ks květníků na lampy veřejného osvětlení
Dvoukřídlá brána na hřbitov
Oprava zvonice
Oprava sloupu Nejsvětější trojice
Opravy a revize dětských hřišť
Opravy městského mobiliáře
Nový server a PC
Rozvody v kancelářích pro práce s PC
Výměna rozvaděče elektro radnice a elektro rozvody
Nové osvětlení knihovny
Opravy a údržba veřejného osvětlení v k.ú. Krásno, Háje, D. Hluboká
Oprava okapových žlabů na byt. a nebyt.domech
Projektová dokumentace MŠ Pampeliška
Projektová dokumentace hasičská zbrojnice
Projektová dokumentace vyřešení dopravní situace Krásno
Projektová dokumentace plochy pro rozvoj města
Plyn. kotel a rozvody topení radnice 
Opravy plyn.kotlů v bytových domech v majetku města  
Škodní událost propustek v ulici Na Pile  
Oprava havarijního stavu pódia KD 
Podstavec ke kolumbáriím - hřbitov Krásno 
Oprava části opěrné zdi za č.p. 8 
Oprava zdiva chodby a schodiště radnice  
Opravy a výměny plyn. kotlů v bytových jednotkách  
Sociální zařízení radnice  
Sociální zázemí přízemí radnice+dveře 
Oprava mostu u dolní zastávky 
Oprava schodiště ke kulturnímu domu 
Opravy v byt. jednotkách 
Odvodnění části komunikace p.č. 3057/3 - ul. Mírová  
Výstavba MŠ Pampeliška-budova a infrastuktura: z vlastních zdrojů
z úvěru 
Výstavba přírodního dětského hřiště při MŠ Pampeliška: z dotace
z vlastních zdrojů
Nákup služebního automobilu 
Nákup multikáry M25 
Spoluúčasti k dotacím svazku obcí „Hornoslavkovsko“  
Oprava pomníku umučených žen při pochodu smrti  
Vodovodní a kanalizační přípojka pro MŠ Pampeliška 
Vodovodní řád Dolní Hluboká  
Celkem  



   V minulém čísle vás Theresia 
Ruppertová informovala o své 
bakalářské práci, která se zabýva-
la jednotným vizuálním stylem 
města Krásna. Nový vizuální
styl se má stát jedinečným, nadča-
sovým a dobře zapamatovatel-
ným komunikačním prostředkem 
našeho města. Mnozí s vás, stejně 
jako já, jistě netuší, o co se vlastně 
jedná. Já už to vím a myslím, že je 
to zajímavý projekt. Součástí práce 
byl i nový vizuální vzhled Krás-
noočka, jak jsme předeslali 
v minulém Krásnoočku. A tak 
vám jej představujeme. Každý 

   Příběh se začal psát před 18 lety, 
kdy jsem si domů přinesla dvou-
měsíční fenku plemene šeltie. 
Tehdy jsem vůbec nepočítala 
s tím, že by plnila jiné úkoly, než 
pracovní, jelikož jsem si ji pořizo-
vala na pasení. Díky chovatelce 
Hance Fridrichové, které tímto 
moc děkuji, že mě zasvětila do 
tohoto krásného stylu života, jsem 
se ocitla poprvé na výstavě psů. 
Uběhla řada let, přibyla další zla-
tíčka, i dvounohá, a tak - sice 
s existenčními problémy, ale přeci 
- jezdíme na výstavy dále. Před-
vádět pejsky v soutěžích obnáší 
nejen mít je na vodítku, ale uká-
zat jejich krásu v plném rozsahu, 
včetně chrupu.
   Byla neděle 14. září 2014 4  
hodiny ráno a já se s dcerkami 
probouzela do deštivého dne. Když 
jsme vyjely směrem na Krajskou 

výstavu psů v Lounech, věděly 
jsme, že tento den bude náročný. 
Hlavně díky počasí. Ale zřejmě 
nám pršelo i štěstí, a tak nejstarší 
dcera po úspěšném absolvování 
základních kol získala s pejskem 
z našeho chovu cenu za nejkrás-
nějšího veterána. A nejen to: 
s fenkou Eliškou získala Krajské-
ho vítěze a s Fantagirou 1. místo 
za dorost. Poté se s našimi odcho-
vanci pustila do soutěže o nej-
krásnější pár psů, kde je důležité, 
aby pes i fena byli typově stejní, 
uměli spolu chodit a předvést se 
jako ladný pár. Pes ukazuje svou 
mužnost a fena svou něžnost. 
Výsledkem vedení jedním člově-
kem jednou rukou v konkuren-
ci malých i velkých plemen je 
krásné 3. místo. Následovala soutěž  
o nejkrásnější chovatelskou sku-
pinu. Všichni předvádění pejsci 

musí být v jednom typu, předvést 
se najednou nejen ve své kráse, ale 
i v pohybu. Důležité je, aby byly 
odchovy ze dvou matek a alespoň 
tří otců, tudíž nemůže tuto soutěž 
absolvovat každý chovatel. Musí 
mít totiž dostatečný výběr pejs-
ků a ne jen z jednoho vrhu, ale 
nejméně ze tří, a tito pejsci musí 
být jednotlivě vystaveni v dopo-
ledních soutěžích. Jelikož nám 
pejsci ladili a s dcerou Martinkou 
jako jediní ze všech chovatelských 
skupin chodili pouze v jedné 
ruce a nepotřebovali více vodičů, 
vybojovali 1. místo. Dostali velikou 
pochvalu i od pana rozhodčího 
a Martinčino předvádění psů veli-
ce ocenili i diváci.
   Byla vypsána i soutěž pro nás 
chovatele asi nejoblíbenější – „Dítě 
a pes“. Proč nejoblíbenější? Mohou 
se sem hlásit i děti od 3let pokud 
pejska uvedou. Nastoupila jak 
Maruška -  8 let, tak má nejmladší 
dcerka Janička. Mezi dvaceti dětmi 
se do finále probojovala Maruška 
a získala s naším štěňátkem, což 
je veliké umění předvést co nejlé-
pe štěně, krásné 3. místo. Janička 
sice do finále nedošla, ale účast se 
počítá. Jelikož se soutěží v závěru 
dne, pro naši Janičku byla výhra, 
že celý den udržela pozornost 
a předvedla krásně našeho psího 
veterána Maxíka, a to bez mamin-
ky. A tak díky vám spoluobčané, 
kteří nám fandíte.
                                  

Iva Simoněnková
 

sám můžete nyní posoudit nový 
design Krásnoočka.
   Vhodné by také bylo, abyste se 
seznámili i s dalšími materiály, 
které vznikly v rámci bakalář-
ské práce, a které by mohly naší 
obec prezentovat. Jedná se o loga, 
pozvánky, novoročenky, obálky, 
pohlednice, reklamní a propagač-
ní předměty a další.
   Nabízíme vám možnost pro-
hlédnout si veškeré tyto materi-
ály, které jsou k nahlédnutí na 
Městském úřadě v kanceláři paní 
Brendlové a Peroutkové. Budete 
zde mít možnost vyjádřit se 

k celému navrženému vizuální-
mu stylu města Krásna a zejména 
také především k novému vzhle-
du Krásnoočka. Napište svůj názor 
zcela anonymně na připravené 
papírky a vhoďte je do přistavené 
krabice. Můžete se vyjádřit jak sa-
mostatně k časopisu, tak i jednot-
livým vystaveným materiálům. 
Do stejné krabice můžete vhodit 
i „anketní lístek“, který jsme vám 
vložili do Krásnoočka. Každý váš 
názor bude přispěním k rozhod-
nutí vedení města tuto novou 
vizualizaci přijmout.

Saša Masopustová, šéfredaktorka



   Čtyři roky utekly jako voda a už 
tu máme zase komunální volby. 
Toto období mi vždy mírně zvy-
šuje tlak a čekám, co se kde zase 
vyvrbí, a jak to všechno dopadne. 
I když se mě to většinou přímo 
netýká, ale myslím, že se to nepří-
mo dotýká nás všech.
   Někdy mi atmosféra v obci 
připadá až dusivá. Zejména před 
volbami a po volbách. Ale letos je 
nějaký předvolební klid. Možná už 
jsou všichni přidušení a unavení. 
   Vzpomínám si jak tady před-
volbami v roce 2006 byla velmi 
napjatá atmosféra. Domácnostmi 
kolovaly nejrůznější letáky, které 
někdy až velmi drsně kritizovaly 
tehdejší vedení města (starostou 
byl pan Wied). Nejinak tomu bylo 
i v roce 2010. Možná ještě hůř. Jistě 
si všichni vzpomínáte... Každý 
vždy jen kritizuje  práci druhých 
a říká, že by dokázal obecní peníze 
investovat efektivněji, nezadlu-
žovat, více a lépe rozvíjet obec, 
kulturní a společenský život. 
   Kolik lidí, co se takto vyjadřo-
vali a vyjadřují, ale pro Krásno už 
opravdu něco udělalo? Jak moc se 
zapojovali do kulturního a spole-
čenského dění? Moc jich není.... 
A ti, co se do vedení dostali? 
Hospodařili snad lépe? Nebo jen 
pokračovali v tom předešlém.... 
Kolikrát také vymýšleli zbytečné 
a drahé projekty.... Jsou věci, které 
se prostě udělat musí. Bez ohledu 
na to jestli je ve vedení Petr nebo 
Pavel. Jsou samozřejmě ale i věci, 
které se dělají ku prospěchu je-
dince nebo nějaké skupiny. A zde 
už bohužel záleží na tom, kdo je 
vůdce. Ale to je holt riziko věci, 
a od toho je tady celé zastupi-

telstvo, aby taková rozhodnutí 
omezilo. 
   Proč ve volebních programech 
nenajdeme „...budeme pokračovat 
v rozjetých projektech, hledat další 
smysluplné, dále podporovat kul-
turu a společenský život...“. Téměř 
vždy jsou napsané tak, jakoby se 
dosud žádná kultura a sport ne-
podporovaly, jako kdyby všechna 
činnost vedení byla dosud nesmy-
slná, neuvážená, zbytečná a byly 
to vyhozené peníze. Věřte, že tento 
článek neslouží jako nějaká před-
volební kampaň. Má pouze

přivést k zamyšlení nad tím, koho 
opravdu v zastupitelstvu, potaž-
mo ve vedení obce, chceme, kdo 
opravdu bude pro město schopen 
něco udělat, a kdo si zaslouží naší 
podporu.

    Saša Masopustová
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O Krásenskou bečku
Jak jsme avizovali v minulém 
čísle Krásnoočka, uspořádali jsme 
v sobotu 12. července 2014 24. roč-
ník turnaje O Krásenskou bečku. 
Ve čtvrtek pršelo, v pátek pršelo, 
v neděli pršelo, ale v sobotu když 
turnaj probíhal bylo jak? Krásně 
v Krásně:-). A jak to dopadlo?

1. Ropáci, 14 bodů, skóre 21:2
2. All Stars, 10 bodů, skóre 8:6
3. Pralesáci, 9 bodů, skóre 11:9
4. Krejzy team, 5 bodů, skóre 6:14
5. Paseky, 4 body, skóre 6:13
6. Dolní Nivy, 3 body, skóre 3:11
A ceny - samozřejmě soudek piva, 
nějaká ta lahvinka a balóny - pro 
prvního Brazuka... A samozřejmě 

i cena pro nejlepšího gólmana - 
Míšu Hrádka a nejlepšího hráče - 
Martina Křemena....
Takže za rok 25. ročník.

Jan Masopust, předseda TJ Baník

Poznámka: Ing. V.Nádeníček, P.Zahrádka, Bc. J.Brendlová, J.Havel, MVDr. M.Cincibusová a L.Jílková byli zastupiteli 
jen část volebního období.



   30. srpna 2014 proběhly v našem 
městě jako každoročně Krásenské 
letní slavnosti. Počasí nám přálo 
a sešli se zde ve velkém počtu 
občané nejen z Krásna, ale také 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. 
Myslíme si, že si užili jak děti, 
tak i dospěláci. Z programu, který 
trval  celé odpoledne, až do pozd-
ních nočních hodin, si určitě kaž-
dý vybral a věříme, že příští rok se 
opět sejdeme v tak velkém počtu, 
a že se opět dobře pobavíme. Velké 
množství fotografií z Krásenských 
slavností naleznete na interneto-
vých stránkách města v rubrice 
Fotogalerie.

Blanka Peroutková, referent MěÚ

   Pohádkový les, který se po 
přesunech konal 27. září 2014, se 
nakonec i přes vrtkavé počasí vy-
dařil. Sešlo se téměř 90 dětí, které 
absolvovaly celou cestu podél 
Dlouhé stoky až na Rozhlednu. 
S různými pohádkovými posta-
vičkami si užily velkou legraci. 
Některým sice ukápla slzička 
strachu v hrůzostrašném pekle, 

které bylo vybudováno uvnitř 
Rozhledny, ale přes to děti hrály 
s čerty o dušičky kostky nebo „oko 
bere“. Za zdolání celé trasy a úkolů 
obdržely všechny děti diplom 
a hračku. Myslíme si a doufáme, 
že se jim pohádkový svět líbil, 
a že strávily opět jedno pěkné 
odpoledne, které jim město připra-
vilo, a na kterém se podílela celá 
řada dobrovolníků napříč genera-

cím. Těm patří naše velké DÍKY.
              

Blanka Peroutková, referent MěÚ



   I když to venku zrovna moc 
nevypadá, o svou vládu se nám 
přihlásil podzim a s ním i naše 
obvyklé ,,hlášení aktualit“ z ma-
teřské školy.
   Před prázdninami jsme se roz-
loučili s našimi předškoláky a na-
jednou je potkáváme s aktovkou 
na zádech, jak jezdí autobusem do 
školy a hlásí, kolik už nasbírali 
jedniček a jak je paní učitelka 
v první třídě krásně přivítala. Ani 
my jsme nezaháleli a obohatili 
jsme naše řady o pár nových ka-
marádů. Od září tedy mateřskou 
školu navštěvuje kromě mnoha 
ostřílených ,,mazáků“ také Luká-
šek Dlouhý, Adélka Fenklová, Ju-
rášek a Matýsek Hankovi, Filípek 
Nižník, Nellinka Smolová, Ellinka 
Švábová, Čestík Urbánek, Kristýn-
ka Váradiová a Míšánek Vavrek. 
Jsme moc rádi, že máme tolik 
nových kamarádů a doufáme, 

že se jim mezi námi bude líbit.. 
   Jak už jsem jednou předesíla-
la, začal podzim a s ním i naše 
pravidelné procházky do krásně 
barevné přírody. Sbíráme barevné 
lístky a vyrábíme z nich draky, 
kteří nám ve větru krásně lítají, 
chodíme se dívat na kozičky 
a koníky a také sbíráme kaštany, 
ze kterých se chystáme vyrá-
bět zvířátka, nebo skládat různé 
obrázky. Se sběrem kaštanů nám 
moc pomohl pan Josef Kmec, 
který nám vytrhal kopřivy z cesty 
a kaštany ze stromu setřásl. Touto 
cestou bych mu ráda poděkovala. 
Kaštany, lístky a další přírodniny 
nám budou pomocníky na naší 
chystané tradiční podzimní dílně, 
kde si z nich spolu s rodiči vyro-
bíme určitě nějakou zajímavou 
ozdobu do svého pokojíčku.
   Když už jsem u těch našich 
vycházek, pravidelně chodíme po-

zorovat, jak se staví nová budova 
mateřské školy a úpěnlivě vyčká-
váme, kdy už bude dostavená. Den 
ode dne vypadá lépe a lépe a my 
už se nemůžeme dočkat, až se na-
stěhujeme. Doufám, že moje příští 
,,aktuality ze školy“ už budu psát 
z té naší krásné nové budovy. 
Do té doby užívejte letošního 
posledního hřejícího sluníčka 
a podzimních radovánek a brzy 
na shledanou.
   Ráda bych ještě připomněla 
naše facebookové stránky, kde 
mohou rodiče sledovat aktuality 
o MŠ, důležité informace o růz-
ných akcích, stahovat si fotky, ale 
také posílat připomínky a nápady. 
Je to tedy https://www.facebook.
com/groups/210140252507870/.
Na každého návštěvníka se těší-
me.

Veronika Budajová, učitelka MŠ

   Rádi bychom naše občany in-
formovali o tom, že byl v Krásně 
zřízen nový zájmový kroužek pro 
děti, který je určen pro milovníky 
přírody. Pod vedením pana Fran-
tiška Bejčka a ve spolupráci s paní 
Veronikou Švábovou je každý mě-
síc připravován pro malé „mysliv-
ce“. Cílem je účastníky zasvětit do 
problematiky a naší přírody 
a do jejích krás.
   Již proběhlo několik schůzek, při 
nichž se nejen chlapci, ale 
i děvčata dozvěděli, co je třeba 
v určitých měsících udělat 
z pohledu myslivce, jak v praxi, 
tak v teorii (např: vyráběli budky 
pro ptactvo, vypracovávali pracov-
ní listy „Malá myslivost“, povídali 
si o zážitcích přírody).
   Malí „myslivci“ chodí do přírody 
nejen na kroužku, ale i sami 
a zažívají při tom mnohá dobro-
družství. Každý ze zúčastněných 
dostal za úkol popsat příběh nebo 
zážitek, který prožil v lese, na lou-
ce nebo u vody. Lukáš Studnička 
nám popsal krásný příběh, kdy 
našel hnízdo s káňaty: „Chvíli jsme 
si je s klukama prohlíželi, ale pak 

jsme usoudili, že bude lepší, když 
se potichu vytratíme a nebudeme 
je rušit“. Jaroslav Vladař popisuje, 
jak se svým kamarádem Luká-
šem Studničkou byli chytat ryby 
na krásenském koupališti a jako 
správní rybáři ryby, které ulovi-
li, opět pustili zpět do vody. Na 
Tomáše Hrubého udělaly velký 
dojem barvářské zkoušky, které se 
konaly v Krásně dne 13. července 
2014.
   Za náš kroužek bychom rádi 
poděkovali panu starostovi a naší 
radnici v Krásně, která každému 
z dětí zprostředkovává materiály 
a pracovní listy, díky nimž se 
nám lépe pracuje. Dále bychom 
rádi poděkovali mysliveckému 
sdružení Krásenský Lán, který 
našim členům platí pojištění 
u ČMMJ (Českomoravská mysli-
vecká jednota).
   Na závěr bychom rádi dali slovo 
Tomáši Hrubému, který nám 
naspal moc hezká slova „Já bych 
chtěl poděkovat panu Bejčkovi, 
že tento krásny kroužek zavedl. 
Užíváme si spoustu legrace. Učíme 
se plno přínosných věcí, např. 

jak pečovat o zvěř, a jak se máme 
chovat k přírodě. Dále jsme vy-
robili několik budek pro ptactvo. 
Chtěl bych říct, že tento kroužek je 
velkým zážitkem a dovolil bych 
si vás mladé myslivce do naší 
společnosti Krásenský Lán pozvat. 
Děkuji za slovo“.

Veronika Švábová



   Bohužel, život přináší nejen ra-
dosti a slasti, ale také starosti 
a smutek. Mezi nejsmutnější oka-
mžiky v našem životě patří dny, 
kdy se navždy musíme rozloučit 
s někým blízkým. A úplně nejvíce 
bolí loučení s člověkem, ke které-
mu máte osobní vztah. Jeden 
z těch nejsmutnějších dnů přišel 
14. srpna 2014, kdy jsme se v hoj-
ném počtu důstojně rozloučili 
s panem Františkem Pöseltem 
poté, co nás 11. srpna, navždy 
po dlouhé těžké nemoci opustil. 
   Ptáte se, proč jsem se rozho-
dl tento článek napsat? Protože 
František Pöselt patřil jednoznač-
ně mezi nejvýraznější osobnosti 
posledních pár desítek let krásen-
ské historie. Patřil mezi lidi, pro 
které bylo nezištně pracovat pro 
Krásno posláním a myslím si, že 
zároveň i potěšením. Společně 
s panem Hartwigem Ruppertem 

se nesmazatelně zapsali do novo-
dobých krásenských dějin, které 
jsou tak bohaté a oni dva do nich 
budou navěky patřit.
   Toto poděkování píši i proto, že 
mě k Františkovi Pöseltovi pojil 
i osobní vztah. Byl to on, ač o de-
sítky let starší, který mě ještě jako 
mladého, sotva dvacetiletého klu-
ka plného elánu začal zasvěcovat 
do práce náročné, ale zajímavé, do 
pořádání různých kulturních akcí, 
které on se svojí ženou Miloslavou 
Pöseltovou pro vás připravoval od 
roku 1979. František byl pro mě 
v tomto ohledu vzorem svým elá-
nem, ochotou obětovat svůj volný 
čas. Vzorem svou energií a velkým 
úsilím, jenž při práci, pro Krásno 
- pro nás všechny – vynakládal,                                           
i tím, že se nenechal otrávit lidmi, 
kteří jeho práci nedokázali ocenit. 
Byl to člověk zapálený pro dob-
rou věc, člověk, který pro Krásno 

neúnavně pracoval nejen v oblasti 
kultury a spolkové činnosti, ale 
i například jako místostarosta 
města. Teď je jen na každém z nás, 
abychom dokázali nést odkaz, kte-
rý nám tu Franta zanechal, a pře-
dávat píli, radost a pokoru dalším 
krásenským generacím ve formě 
zábavy a potěšení z každé povede-
né akce. Musíme být zárukou, že 
funguje a bude fungovat spolková 
a zájmová činnost, to bylo i jeho 
velké přání. Měl jsem to štěstí, že 
jsem mohl Frantovi za jeho práci 
pro Krásno poděkovat ještě, když 
byl mezi námi, ale dnes, těmito 
řádky, chci říct ještě jednou 
a naposled, děkujeme za vše, pane 
Františku Pöselte...

S úctou Josef Havel



6. 12. 2014 Mikulášská nadílka,
Divadelní představení „Betlém“
Mikulášská diskotéka na sále KD

14. 12. 2014 Adventní koncert vá-
nočních a muzikálových melodií
  
21. 12. 2014 Adventní koncert 
v kostele
 
27. 12. 2014 Vánoční turnaj 
ve stolním tenise

30. 12. 2014 Dětský maškarní 
silvestr na sále KD  

Krátké zprávy

SOUBOR „MÁJ“ – schůzka pro 
všechny zájemce o tancování 
v souboru Máj proběhne. 10. 10. 
na malém sále kulturního domu 
v Krásně od 19:00 hod. Přijďte se 
zapojit do tradice, která v Krásně 
trvá již přes 34 let.

SOUBOR „MÁJEČEK“ – děti se 
scházejí každé pondělí na sále 
kulturního domu od 17:00 hodin.

7. 10. 2014 Beseda na téma 
DESKOVÉ HRY – Ing. Petr Čavojský
17:00 hodin
Vstup volný
8. 10. 2014 Divadlo z bedny
10:00 – divadelní sál MKS
Vstupné 30,- Kč, představení nejen 
pro školky!
8. 10. 2014 Čteme pro nejmenší
16:00 – knihovna
Přijďte si poslechnout pohádku, 
pohrát s dětmi, listovat knížkami.
Vstup volný.
12. 10. 2014 Tři prasátka – 
Loutkářský soubor Rolnička
15:00 – malá scéna MKS
Vstupné 10,- Kč

Kontakty na MěÚ
www.mesto-krasno.cz
E-mail: 
mesto-krasno@mesto-krasno.cz

Úřední hodiny
pondělí, středa:   6:30 − 17:00
úterý, čtvrtek:   6:30 − 14:00
pátek:    6:30 − 13:00

Miroslav Kirejev
starosta města
starosta@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 222

LATINSKO-AMERICKÉ TANCE – 
zájemce o tančení v latinsko-
amerických rytmech uvítáme dne 
23. 10. na sále kulturního domu 
v Krásně v 18:00 hodin. První 
schůzka především informativní, 
ale tančit už budeme. Vhodné vol-
né sportovní oblečení i obuv. Urče-
no především pro ženy a dívky.

17. 10. 2014 Kino
19:00 hodin Bony a klid 2
Česko, komedie, krimi, od 12 let, 90 
minut.
22. 10. 2014 Zábavný večer se 
Zdeňkem Troškou a Pavlem 
Kikinčukem
19:30 – divadelní sál
Vstupné: sál: 190,- Kč v předprodeji 
/240,- Kč na místě, balkón: 160,- Kč 
v předprodeji /210,- Kč na místě. 
Předprodej zahájen 6. 10. 2014 na 
kavárně MKS.
25. 10. 2014 Kino pro děti
16:00 hodin Zvonilka a piráti
USA, animovaný, fantasy, 
čs. dabing, 78 minut.

31. 10. 2014 Kino
19:00 hodin Dědictví aneb 
kurva se neříká
Česko, komedie, od 12 let, 
106 minut.

Vstupné do kina: 55,- Kč, děti 
do 15 let 40,- Kč, rodinné (2+2)  
140,- Kč.

Připravujeme na listopad
11. 11. 2014 – Příjezd sv. Martina
15. 11. 2014 – Diskotéka
30. 11. 2014 – Rozsvícení vánočního 
stromku

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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