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Vážení čtenáři,
chvíli to trvalo, ale držíte v rukou 
první letošní číslo Krásnoočka. Na 
počátku jara došlo ke změně ve 
vedení města a i toto zejména bylo 
příčinou toho, že Krásnoočko dostá-
váte do rukou až teď. Také se opět 
ujímám vedení redakce časopisu 
a doufám, že se budeme setká-
vat jen nad samými příjemnými 
články. 
 Jaro je v plném proudu, všechno 
začíná kvést a pučet, příroda se 
stává pestrou. Doufám, že pestré pro 

Slovo starosty města Krásna
Vážení občané Krásna, Dolní Hlu-
boké a Hájů, 

 dostal jsem příležitost vás poprvé 
pozdravit jako nový starosta naše-
ho města. Pozdravit vás jako staros-
ta města, na které jsem z mnoha 
důvodů pyšný. Chci poděkovat 
svým rodičům nejen za to, co mi 
dali do života, ale i za to, že si ke 
svému životu vybrali právě Krásno, 
město, ve kterém neseme výrazný 
historický odkaz našich předků, či 
jeho předchozích obyvatel. Nejen 
historii Krásna by nám mohla zá-
vidět většina daleko větších měst. 
Krásno se může pochlubit řadou 
památek a zároveň leží v maleb-
ném koutě Slavkovského lesa, 
v srdci lázeňského trojúhelníku.
 Na 12. zasedání zastupitelstva dne 
3.3.2016 došla k naplnění podstat-
ná část mého dosavadního života. 
Už je to dávno, co jsem dne 14.7.1992 
převzal mandát zastupitele Krásna 
od Hartwiga Rupperta, který i po 
svém odchodu ze zastupitelstva zů-
stal nadále aktivním krásenským 
občanem a předával, nejen mě, své 
celoživotní zkušenosti a nastiňoval 
nám, kam Krásno v budoucích le-
tech směřovat. To, že jsem se poprvé 
stal členem zastupitelstva právě 
jako nástupce Hartwiga, největšího 
novodobého krásenského patriota, 
považuji za velkou čest. Příležitost 

jít v jeho stopách, navazovat na to, 
co pro Krásno ve svém životě nejen 
on udělal, je pro mne posláním 
i závazkem zároveň. 
 Vedení města jsem převzal 
v nelehké situaci, kdy musíme 
vyřešit několik velkých problémů, 
o kterých možná většina z vás ani 
neví (více v článku: „Co nás trápí 
a co nás čeká“). Mimo to před námi 
stojí spousta drobných úkolů ale 
i příprava malých, či velkých 
projektů, o kterých se zatím jen 
mluvilo, ale jejich uskutečnění se 
z různých důvodů nezačalo reali-
zovat.
 Mým cílem je využít ekonomic-
kou stabilitu města, za kterou se 
svou více než šestiletou prací pro 
město zasloužil předchozí starosta 
Miroslav Kirejev, navázat na mé 
zkušenosti z téměř pětadvacetileté 
práce v zastupitelstvu, využít toho, 
že Krásno dokonale znám, že vím, 
co je třeba změnit, co dobře funguje 
a potřebuje podporu, nebo naopak 
co nám tu chybí.
 Již během prvních pár týdnů 
jsem začal připravovat náčrt novo-
dobého plánu rozvoje Krásna, Hájů 
a Dolní Hluboké, vizi toho, co by se 
mělo uskutečnit a změnit  
v příštích pěti až deseti letech. 
Tento plán je složen nejen z poznat-
ků mých, ale i z nápadů aktivních 
členů zastupitelstva, a v některých 

částech navazuje na plány zastupi-
telstva minulého. Těch úkolů před 
námi stojí strašně moc a prvním 
z nich je sjednocení zastupitel-
stva tak, aby po dlouhých letech 
různých třenic a drobných půtek 
začalo táhnout za jeden provaz 
a vedlo naše město tím správným 
směrem. Pokud se toto povede, pak 
s podporou zastupitelstva i vás, ob-
čanů, můžeme Krásno, Háje i Dolní 
Hlubokou během pár let posunout 
v mnoha věcech tím správným 
směrem.
 Mé osobní přání je to, abychom 
mohli být pyšní nejen na jedineč-
nou historii našeho města, ale i na 
jeho současnost.
 Děkuji všem, kteří mě kdy 
podporovali v mém snažení udělat 
naše město přívětivější k životu, byť 
třeba jen změnit nějakou nepatr-
nou drobnost, nebo udělat něco pro 
ostatní, pro radost našich dětí. Vždy 
jsem si toho cenil. Děkuji předem 
i za vaši podporu v blízké budouc-
nosti, nyní jí budu potřebovat víc, 
než kdy jindy. 
 Vaší důvěry si velice vážím ……..

Váš pořád stejný Josef Havel, 

starosta

Úvodník vás bude i toto nové číslo Krásno-
očka, kde přinášíme řadu článků 
o tom, co se ve městě a jeho okolí 
v posledních měsících událo 
a co nás čeká. Na prvních řádcích 
se seznámíme s naším novým 
starostou, i když nepochybuji, že 
ho všichni dobře známe. Ten nás 
také seznámí s plány a s problémy 
města, s akcemi, které se v nejbliž-
ších dnech uskuteční a přiblíží 
nám výstavu s tématikou Krásna, 
do které můžete svými snímky 
přispět i vy. Dále nás o svých akti-
vitách budou informovat krásenští 
hasiči, mateřská školka, malí my-
slivci, kroužek Radost a dočtete se, 
jak probíhalo dubnové setkání 

s občany města a co vše vzešlo 
z jednání Výboru pro přípravu 
budoucího využití staré mateřské 
školky, jak proběhlo pálení čaroděj-
nic a krásenská kuličkiáda. Také 
vám přinášíme rozhovor o prv-
ním triatlonu v Krásně a společně 
zavzpomínáme na našeho spoluob-
čana Martina Hanka.
 Dovolte mi, abych v úvodu tohoto 
Krásnoočka poděkovala za dlouho-
letou práci odstoupivšímu starosto-
vi Miroslavu Kirejevovi, a novému 
starostovi Josefu Havlovi popřála 
mnoho síly, nápadů a úspěchů 
v jeho nové funkci.
  Saša Masopustová, 

šéfredaktorka



 Jak jsem již nastínil ve svém 
úvodním slovu čeká nás období, 
ve kterém musíme vyřešit spoustu 
drobných či větších problémů, kte-
ré narušují poklidný rozvoj našeho 
města na jedné straně, a připravit 
investiční a rozvojové akce na stra-
ně druhé.
 Největší potíž, která nás trápí, je 
spor se státními orgány o územní 
plán, který se nám podařilo po 
dlouhých průtazích před pár měsí-
ci dokončit a vydat. Popsání tohoto 
problému by bylo moc zdlouhavé, 
tak nastíním jen podstatu věci. 
Dotčené úřady, které se podílí na 
rozhodování o územním plánová-
ní, měly spoustu času do veřejného 
projednání územního plánu před-
ložit a nechat zapracovat všechny 
oprávněné připomínky, a také tak 
učinily. Po veřejné projednání již 
jakékoliv úpravy územního plánu 
před jeho vydáním nejsou přípust-
né. Okresní báňský úřad (OBÚ) 
se však snaží (aniž by na to měl 
právo) i po veřejném projednání 
územního plánu do něj zapracovat 
své další požadavky, které by 
v budoucnosti znamenaly nejen 
pro město Krásno, ale pro každého 
majitele nemovitostí v Krásnu, 
omezení ve větším rozsahu, než je 
nutné. Na toto jsme nepřistoupili, 
a tak OBÚ za pomoci Krajského 
úřadu Karlovarského kraje náš 
územní plán napadl a částečně 
zrušil. Proti této skutečnosti se 
bráníme žalobou. Nevíme, jestli 
tato žaloba bude úspěšná, nebo se 
budeme muset podřídit rozhod-
nutí „vyšší moci“. Slibujeme však, 
že využijeme všechny dostupné 
možnosti k tomu, abychom bránili 
právo města Krásna na jeho další 
rozvoj! (Na řešení této problemati-
ky spolupracuji zejména s panem 
Pribolem.)
 S tímto je spojená problematika 
v souvislosti s aktuálním vydává-
ním stavebních povolení pro ob-
čany katastrálního území Krásna. 
V této věci panuje nejasný právní 
výklad. Pokud někdo z vás bude 

Co nás trápí a co nás čeká
v dohledné době žádat, nebo neú-
spěšně žádal o stavební povolení, 
obraťte se přímo na mne. Situaci se 
snažíme intenzivně řešit.
 Dalším problémem je naše vodní 
hospodářství, ve kterém nás čeká 
volba ekonomicky nejvýhodnějšího 
způsobu provozování celé vodo-
vodní sítě a velké investice, protože 
v minulých letech jsme hlavní 
pozornost věnovali nové mateřské 
školce, jejíž výstavba byla díky ne-
vyhovující staré budově nutností. 
Celkové investice a volba způsobu 
hospodaření by měly být zárukou 
trvalé stability dodávek kvalitní 
pitné vody a ekonomiky provozu 
pro nás všechny. (Na řešení tohoto 
problému se podílí pan Fenkl, 
p. Pribol, p. Zahrádka.)
 Třetím velkým problémem je 
slovo „ Sanaka“. Tato společnost 
stojí za záměrem vytěžit veškeré 
písky nashromážděné na bývalém 
odkališti závodu Stannum. Proble-
matika je to opět velmi složitá 
a pro nás je podstatné hlavně 
udělat vše proto, aby přes Krásno 
nevedla tranzitní doprava kamió-
nů odvážejících vytěžený materiál. 
Počet těžkotonážních kamiónů, 
které mají Krásnem projíždět, by 
se mohl blížit stovce těchto aut 
denně po dobu více než dvanácti 
let! S Martinem Pribolem (tímto 
mu děkuji za velkou pomoc) jsme 
se pokusily o nemožné a ohradily 
se jménem města proti tomuto 
záměru i přesto, že nejsme účastní-
ky řízení. Naším cílem je nepustit 
kamióny ze Sanaky do Krásna!

A konečně trochu veseleji:
-  ve spolupráci s Petrem Zahrád-
kou jsme požádali o dotaci na nový 
vícemístný osobní automobil pro 
naše hasiče a byli jsme úspěšní 
100% dotace ve výši cca 900 000,- 
Kč
- s panem Kirejevem jsme dotáhli 
do konce podanou žádost o dotaci 
na opravu kapličky Panny Marie 
Sněžné a s touto žádostí jsme byli 
také úspěšní a získali jsme dotaci 

ve výši 233 940,- Kč
- ve spolupráci s panem Janem 
Masopustem jsme obdrželi dotaci 
ve výši 150 000,- na opravu komu-
nikace v Hájích
- připravuji s paní Peroutkovou 
žádosti na dotace v oblasti kultury 
- díky vynikající práci paní Bren-
dlové byl shledán krajský audit 
hospodaření města bez závad

Připravujeme kromě jiného tyto 
investiční akce:
- ve spolupráci se SUS Sokolov 
opravu hlavní silnice od křižovat-
ky na Bečov po stoupání na „rašeli-
nu“, včetně úprav krajnic
- rekonstrukci hlavního chodníku 
od staré školky s prodloužením až 
na spodní autobusovou zastávku, 
včetně výměny veřejného osvětlení, 
odvodnění dešťových vod a úpravu 
navazujících cest dopravním zna-
čením (na etapy)
- rekonstrukci a rozšíření vodovo-
du v Hájích
- projektovou přípravu „ stezky pro 
pěší“ na hřbitov 
- postupné opravy fasád domů 
v majetku města a jejich zateplení
- naučnou stezku z náměstí na 
rozhlednu a zpět
- úpravu prostranství kolem ryb-
níčku v ulici Lesní
- opravu střechy čistírny odpad-
ních vod
- opravu hasičské zbrojnice
- přeložku panelové cesty na fotba-
lové hřiště
- opravy dětských hřišť
- ve spolupráci se společností ČEZ 
uložení veškerého vzdušného vede-
ní do země s postupnou kompletní 
rekonstrukcí veřejného osvětlení
- probíhají úpravy hřbitova (např. 
bylo odstraněno 72 starých pařezů) 
a další…
 Společně s těmito investičními 
akcemi souběžně plánujeme i další 
rozvojové projekty, které by se měly 
pozitivně projevit na celkovém 
vzhledu veřejného prostranství 
Krásna, i na možnostech kultur-
ního, sportovního i odpočinkového 
vyžití v Krásně, Hájích a Dolní 

Hluboké. Samozřejmostí bude také 
snaha o další postupné opravy 
vodovodu, a po dokončení všech 
výkopových prací i opravy povrchů 

všech krásenských komunikací. 
Tyto záměry jsou však dlouhodo-
bější záležitostí a v současné době 
je naší hlavní náplní projektová 

příprava těchto akcí. 
Josef Havel, 

starosta

Městský úřad informuje
Platby za odvoz domovního odpa-
du - připomenutí

 Povinnost uhradit platbu za od-
voz domovního odpadu je vždy za 
pololetí nejpozději do 
15. 6. a 15. 12., ale je možno uhradit 
celou platbu najednou. V případě 
prodlení platby je město oprávně-
no účtovat úrok z prodlení ve výši 
stanovené Vládním nařízením 
č. 351/2013 Sb. Pokud ani po dvou 
upomínkách nedojde k úhradě 
platby, je město oprávněno odstou-
pit od smlouvy a odvoz odpadů 
pozastavit do doby než bude pří-
slušná částka uhrazena. Vždy na 
počátku příslušného pololetí jsou 
zasílána oznámení o příslušných 
platbách. 
 Dále upozorňujeme, že je povin-
nost nahlásit každou změnu 
v počtu a umístění odpadových 
nádob a ke svozu přistavit jen 
počet nádob ujednaný ve smlouvě, 
popř. uzavřít smlouvu s městem 
Krásno, pokud dosud není uzavře-
na. Některé smlouvy jsou již připra-
vené, avšak do dnešního dne ne-
jsou podepsány od občanů, ač byli 
k podpisu vyzváni. Tato povinnost 
se týká i chalupářů, kteří na území 
naší obce produkují odpady. 

Město Krásno upozorňuje obča-
ny, že svoz biologického odpadu 
rostlinného původu bude opět 
prováděn dle vyhl. č. 321/2014 Sb. 
o rozsahu a způsobu odděleného 
soustřeďování složek komunálních 
odpadů minimálně v období od 
1. dubna do 31. října kalendářního 
roku.

Blanka Peroutková

Vlastníci kotlů na pevná paliva 
musí provádět pravidelnou kont-
rolu 
 Město Krásno informuje o nove-
lizovaném zákoně č. 201/2012 Sb. 

o ochraně ovzduší, který nabyl 
účinnosti dne 1. 9. 2012 a přináší 
řadu změn. Mezi nimi novou po-
vinnost pro provozovatele stacio-
nárních zdrojů dle ust. § 17 odst. 
1 písmena h). Povinností provozo-
vatele provádět 1x za dva kalendář-
ní roky prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby** kontrolu technic-
kého stavu a provozu spalovacího 
stacionárního zdroje na pevná 
paliva (uhlí, dřevo apod.) o jmeno-
vitém tepelném příkonu od 10 do 
300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní sousta-
vu ústředního vytápění (kotel pro 
vytápění více jak jedné místnosti). 
Doklad o provedení této kontroly 
vystavený odborně způsobilou oso-
bou, který potvrzuje, že stacionární 
zdroj je instalován, provozován 
a udržován v souladu s pokyny 
výrobce a zákonem o ochraně 
ovzduší je potřeba zajistit nejpoz-
ději do 31. 12. 2016 a předkládat na 
vyžádání obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností.
 ** Kontrolu technického stavu 
a provozu spalovacího stacionární-
ho zdroje provádí výhradně od-
borně způsobilá osoba proškolená 
výrobcem tohoto zdroje, která má 
od něj udělené oprávnění k jeho 
instalaci provozu a údržbě, přičemž 
proškolování těchto odborně způso-
bilých osob provádí pod dohledem 
Hospodářské komory ČR a odbor-
nou záštitou autorizovaného spole-
čenstva Asociace podniků topenář-
ské techniky, která je začleněnou 
součástí Hospodářské komory ČR. 
Nejedná se tedy o revizního techni-
ka či kominíka. Fyzickým 
i právnickým osobám proto dopo-
ručujeme pro zajištění technické 
kontroly technického stavu 
a provozu kotle využít níže uvede-
ný seznam odborně způsobilých 
osob. Ten je průběžně doplňován 
o nově proškolované osoby výrobci 

kotlů.
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Za nesplnění této povinnosti hrozí 
uložení pokuty – viz níže

Dle § 23 zákona  č. 201/2012 Sb. 
o ochraně ovzduší
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 
tím, že
 a) v rozporu s § 16 odst. 4 spálí 
v otevřeném ohništi jiné materiály než 
suché rostlinné materiály neznečištěné 
chemickými látkami,
 b) jako provozovatel stacionárního 
zdroje neuvede do provozu nebo nepro-
vozuje stacionární zdroj a činnosti nebo 
technologie související s provozem nebo 
zajištěním provozu stacionárního zdroje, 
které mají vliv na úroveň znečištění 
v souladu s podmínkami pro provoz 
tohoto stacionárního zdroje stanovenými 
tímto zákonem, jeho prováděcími právní-
mi předpisy a výrobcem podle § 17 odst. 
1 písm. a),
 c) jako provozovatel stacionárního zdro-
je nedodržuje přípustnou tmavost kouře 
podle § 17 odst. 1 písm. b),
 d) jako provozovatel stacionárního 
zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
 c) spaluje ve stacionárním zdroji paliva 
neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
 e) jako provozovatel stacionárního 
zdroje nepředloží příslušnému orgánu 
ochrany ovzduší na vyžádání informace 
podle § 17 odst. 1 písm. 
 d), f) jako provozovatel stacionárního 
zdroje v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje ve 
spalovacím stacionárním zdroji 
o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW 
a nižším hnědé uhlí energetické, lignit, 
uhelné kaly nebo proplástky,
 g) jako provozovatel stacionárního 
zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
 g) provozuje stacionární zdroj nesplňu-
jící požadavky podle přílohy č. 11 
k tomuto zákonu, nebo
 h) jako provozovatel stacionárního 
zdroje v rozporu s § 17 odst. 1 písm. 
 h) neprovede jednou za dva kalendářní 



roky prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby kontrolu technického stavu a pro-
vozu tohoto spalovacího stacionárního 
zdroje nebo nepředloží na vyžádání obec-

nímu úřadu obce s rozšířenou působnos-
tí potvrzení o provedení této kontroly.
 (2) Za přestupek lze uložit pokutu do
 a) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle 

odstavce 1 písm. a), b), c), d), f) nebo g),
 b) 20 000 Kč, jde-li o přestupek podle 
odstavce 1 písm. e) nebo h).

Poděkování
 Dovolte mi, abych na tomto mís-
tě poděkoval za více než šestiletou 
práci pro naše město odstupují-
címu starostovi panu Miroslavu 
Kirejevovi, jenž odstoupil dne 
3. 3. 2016 z osobních a zdravotních 
důvodů.
 Míru jsem poznal jako férového, 
charakterního a čestného člověka, 
který zaslouží velké uznání za to, 
že našel v sobě odvahu a, bez před-
chozích zkušeností v komunální 

politice v pro Krásno nelehkém 
období v roce 2010, kandidoval na 
post starosty města. Díky vaší pod-
poře mohl začít novou etapu svého 
života, které se i přes velké názo-
rové rozdíly v zastupitelstvu a ne-
znalost problematiky vedení města 
zhostil velice dobře. Díky Mírovi 
se hospodaření města ekonomicky 
stabilizovalo a i přes realizovanou 
výstavbu nové mateřské školky 
má Krásno finanční rezervu na 

další připravované projekty. 
Míro, děkuji ti, nejen jménem 
svým, za vše, co jsi pro Krásno udě-
lal a jako člen zastupitelstva ještě 
zcela určitě uděláš. Díky i za tvé 
zkušenosti, které si mi v posled-
ních měsících předával. Spolupráce 
s tebou byla pro mne přínosem
i pomocí do budoucna.

Josef Havel

Mateřská školka 
 Od našeho posledního setkání 
nad stránkami Krásnoočka již 
uběhlo spoustu času a my, dětičky 
ze školičky, se opět chceme pochlu-
bit s našimi zážitky z krásenské 
mateřinky. V září jsme vyprovodili 
předškoláky do první třídy a do-
plnili naše řady o spoustu nových 
kamarádů. Ti si na školičku velmi 
rychle zvykli a díky tomu jsme 
se hbitě mohli pustit do našich 
obvyklých radovánek.
 S podzimem jsme sklidili plodi-
ny z naší školní zahrádky - pěsto-
vali jsme mrkev, ředkvičky, jarní 
cibulku, cukety, které se pyšnily 
obřími rozměry, spoustu bylinek 
a v neposlední řadě také slad-
ké jahůdky. Chodili jsme do lesa 
poznávat a sbírat houby a další 
přírodniny, které nám prosluněný 
podzim nabídl. Nasbírali jsme si 
kaštany, se kterými jsme si hráli, 
počítali je, skládali z nich obrázky 
a podobně. Zapojili jsme i rodiče, 
kteří měli se svými dětmi za úkol 
vyrobit právě z přírodnin skřítky 
Podzimníčky. Ti nám pak krásně 
zdobili naší školku.
 A protože chceme být všichni 
zdraví, vyráželi jsme v říjnu, listo-
padu a prosinci dvakrát týdně do 
solné jeskyně v Karlových Varech, 
kde jsme si hráli,  a pomáhali 

solným skřítkům přebírat zdravé 
solné kamínky.
 Do naší školičky nás pravidelně 
jezdí navštěvovat naši kamarádi 
- pan Pohoda a Sonička z Divadla 
z bedny z Karlových Varů. Ti nám 
vždy dovezou nějakou krásnou po-
hádku. Tentokrát to byla 6.11.2015 
pohádka „O Dráčkovi“ a 4.12. 2015 
„Čertovská pohádka“ s mikuláš-
skou nadílkou. V průběhu prosince 
nás navštívil také pan Majer se 
svými žáky ze ZUŠ z Březové 
u Sokolova, kteří nám dovezli vá-
noční atmosféru v podobě klasic-
kých českých vánočních koled.
 Jak jsem se již zmiňovala, celý 
prosinec jsme měli dost napilno 
- stále jsme jezdili do solné jeskyně, 
přivítali jsme ve školce spoustu 
návštěv, ale ta nejdůležitější nás 
teprve čekala.... 18.12. 2015 nás na-
vštívili ve školičce naši rodiče, kteří 
se, plni očekávání, přišli podívat na 
naši vánoční besídku. Zabásnili 
jsme si, zatančili i zazpívali 
a opravdu jsme si to společně užili. 
Nakonec si každý odnesl domů 
malý dáreček od paní učitelek.
 Vánoce se kvapem blížily a i my 
ve školce netrpělivě očekávali, zda 
nám Ježíšek nadělí i pod školkov-
ské stromečky. Proto jsme měli 
velikou radost, když jsme uslyšeli 

zvoneček a našli pod stromečky 
spoustu nových hraček do obou 
tříd (stavebnice, deskové hry, do-
meček pro panenky, auta, puzzle 
a spoustu dalších krásných hra-
ček). Poslední den před vánočními 
prázdninami jsme shlédli další 
pohádku z dílny pana Pohody, ten-
tokrát to byla pohádka „O Betlémě“, 
ve které hrály i děti i paní učitelky.
 V průběhu ledna jsme chodili 
krmit lesní zvířátka, bobovali jsme 
na školní zahradě a předškoláci 
jeli na prohlídku toho, co je od 
září čeká - do ZŠ Školní v Horním 
Slavkově. Dále jsme přivítali další 
dvě návštěvy. Přijel k nám pan 
kouzelník, který nám přivezl uká-
zat pár svých triků, a také přivezl 
na ukázku své kamarády - sokola, 
čížka, kanárka, krásného barev-
ného papouška a zajíčka Pečínku, 
o které se stará. Pár dní na to nás 
opět navštívilo Divadlo z bedny 
s pohádkou: „O Palečkovi“. 
 V únoru v rámci masopustního 
veselí jsme pořádali maškarní bál. 
Všechny děti včetně paní učitelek 
přišly v krásných maskách. Soutě-
žily jsme, tančily, zdolávaly různé 
překážky a všichni jsme si to užily. 
Za soutěžení si každý vysloužil 
spoustu sladkých odměn.
 To by bylo k našim akcím 

všechno. My se těšíme na naše dal-
ší dovádění, o kterém vás budeme 
informovat v dalším čísle Krásno-
očka.

NAŠE VELKÉ PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ 
P. VICTORU JARDINOVI, PANÍ. KLE-

INOVÉ, PANU STAROSTOVI SDH 
KRÁSNO LADISLAVOVI ČÁNÍKOVI 
A CELÉMU SDRUŽENÍ DOBROVOL-
NÝCH HASIČŮ ZA FINANČNÍ DARY, 
MANŽELŮM PÖSELTOVÝM ZA 
POSKYTNUTÍ DOPRAVY, A MAN-
ŽELŮM ZEMANOVÝM, DUŠKOVÝM 

A KLEINOVÝM ZA TO, ŽE PAMA-
TUJÍ NA NAŠE MLSNÉ JAZÝČKY.

Veronika Budajová

V Krásně se konal první triatlon 
Rozhovor

V Krásně se nedávno 16.4.2016 usku-
tečnil vůbec první triatlon, respektive 
duatlon. Ty jsi byl jedním z hlavních 
organizátorů, a také závodníků. Řekneš 
nám, jak vás napadlo tady triatlon 
uspořádat?
Já už v triatlonu závodím jako 
amatér mnoho let a nepřestal 
jsem ani, když jsem se přestěhoval 
sem do Krásna. Ukázalo se, že je 
nás tady takových víc, a tak jsme 
při TJ Baník založili oddíl triatlo-
nu. Bohužel je nás ale stále málo. 
Rozhodli jsme se tedy uspořádat 
vlastní triatlon a zjistit, zda by byl 
mezi místními o tento sport zájem.

Jak jsem se zmínila, nebyl to vlastně tri-
atlon, ale duatlon. Jaký je v tom rozdíl?
V triatlonu se soutěží ve třech dis-
ciplínách – plavání, kolo, běh. 
V duatlonu jsou to disciplíny jen 

dvě. Např. se střídá kolo a běh, nebo 
plavání a běh. U nás se soutěžilo 
jen ve dvou disciplínách, ale ve 
třech závodech – běh-kolo-běh, tak-
že to vlastně takový pseudotriatlon.

Předpokládám, že se neplavalo kvůli 
počasí.
Ano. Voda by byla moc studená 
a bylo by to o zdraví.

A jaká byla vlastně účast?
Měli jsme stanoveno několik ka-
tegorií od malých dětí přes dorost, 
mládež, dospělí až k seniorům. 
Hlavně jsme očekávali větší účast 
dospělých, kterých je na závodech 
vždy hodně. Bohužel nás ale zkla-
malo počasí, a taky pravděpodobně 
i to, že se jednalo o neznámé závody 
v neznámém místě. Od rána byla 
zima a se startem závodů začalo 
i pršet. Navíc v kraji byly v ten 
samý termín i jiné závody. Nakonec 

jsme se rozhodli spojit účastníky 
nad 17 let dohromady. Těch bylo 
sedm, z toho tři ženy. Od 13ti hodin 
startovaly děti a dorost. A to nás 
hodně překvapilo, že přišlo tolik 
místních malých dětí. Naštěstí se 
tou dobou i počasí mírně umoud-
řilo. Dětí startovalo 10 a dorostenců 
8.

Kolik kilometrů se běželo a jelo na kole?
V dospělé kategorii se běžely 
nejprve 4 km kolem krásenského 
koupaliště, pak se jelo 14 km na 
kole kolem Komářích rybníků 
a opět se běžely 2 km po „panelce“. 
Děti oběhly jednou dokola hřiště (to 
je asi 400 m), pak ho objely na kole 
a pak opět oběhly. Dorostenci běželi 
na hřišti dvě kolečka, pak jeli 1,5 
km na kole a na závěr si dali ještě 
jedno kolo na hřišti.

Počasí je to jediné, co opravdu neleží na 



bedrech pořadatelů. Škoda. A jaké byly 
výsledky?
Stoprocentně byli úspěšní závodní-
ci ze sportovního oddílu Profisport 
Cheb, kteří obsadili přední místa 
ve všech kategoriích. To ještě navíc 
ten samý den absolvovali závody 
i v Chodově. Holt je vidět, že hodně 
trénují. V dospělé kategorii suve-
rénně s výrazným předstihem 
zvítězil sedmnáctiletý mladík 
z Chebu. Výsledky jsou nejlépe 
patrné z přiložené tabulky.

1.

2.

3.

Karel Tyrpekl

Tomáš Masopust

Jakub Hrdina

Kategorie: dorost hoši

1.

2.

3.

David Goga

René Zoaitter

Tadeáš Mansfeld

1.

2.

3.

Tadeáš Mansfeld

Jakub Masopust

Kryštof Janoušek

1.

2.

3.

Petra Nohejlová

Mirka Uhlíková

Lada Straková

Kategorie: dorost dívky

1.

2.

3.

David Goga

René Zoaitter

Tadeáš Mansfeld

Jste spokojeni s účastí, s průběhem závo-
dů a jaké si berete ponaučení pro další 
závody?
Na první ročník to bylo dobrý, 
akorát by mohla být větší účast. 
Závodníci byli s tratí a značením 
trati spokojeni. Závod se obešel bez 
zraní i bez ztrát závodníků. Ukáza-
lo se, že je zájem ze strany opravdu 
malých dětí, takže by bylo dobré 
pro ně udělat speciální závody.

Co plánujete do budoucna a budete ještě 
vůbec nějaké závody v Krásně pořádat?
Máme v plánu uspořádat klasický 
triatlon i s plaváním. Vzhledem 
k obsazenosti termínů jsme tyto 
závody naplánovali na 3.9.2016. 
Tou dobou bývá krásné babí léto, 
tak doufáme, že to vyjde i letos. 
A doufáme, že bude vysoká účast. 

Rádi bychom taky v budoucnu 
zařadily naše závody do Karlovar-
ského poháru.
Na organizování a průběh prvního 
triatlonu v Krásně jsem se ptala 
svého manžela Tomáše Masopusta. 

Přeji organizátorům bohatou účast 
v dalších závodech, krásné počasí 
a mnoho úspěchů závodníkům.
     
  Saša Masopustová

SDH- Sbor dobrovolných hasičů 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů v Krásně bilancoval

 Valná hromada SDH Krásno se 
konala 23. ledna 2016. Na tomto 
shromáždění se sešel nadpoloviční 
počet všech jejich členů (31), tudíž 
bylo usnášení schopné. Zasedá-
ní se zúčastnil jako host starosta 
Okresního sdružení hasičů Sokolov 
pan Miroslav Lukáš. Na úvod byli 
účastníci seznámeni se změnou 
obsazení výboru, přičemž v součas-
nosti ve vedení sboru jsou: Vla-

dislav Čáník, Jan Port st., Jaromír 
Kuttner, Jan Kirejev, Tomáš Port 
st., Michal Port, František Novotný, 
Vít Nádeníček a Pavel Novák. Dále 
byla mezi dobrovolné hasiče přijata 
Veronika Budajová. Po seznámení 
přítomných s výsledky kontrol, 
byla přednesena zpráva o činnosti 
za minulé období. Dobrovolní hasi-
či v Krásně v loňském roce pořá-
dali např. Hasičský ples, pomáhali 
se zajištěním závodů do vrchu, 
sbírali kameny na pozemcích Ing. 
Nádeníčka nebo se zúčastnili akcí 

na okresní úrovni. Někteří naši 
členové se pod velením Zásahové 
jednotky účastnili požárních zása-
hů, např. vyjížděli k požáru 
v Hájích. Také se účastnili prověřo-
vacího cvičení v Karlových Varech. 
V tomtéž aktivním duchu hodlají 
dobrovolní hasiči pokračovat i v le-
tošním roce, což je ostatně součástí 
plánu činnosti SDH Krásno. Navíc 
i nadále chtějí pomáhat městu 
Krásno na základě možných dohod 
mezi vedením města a představen-
stvem SDH.

36. Krásenské Staročeské Máje 
14. 5. 2016 
od 13 hodin
Program v průběhu odpoledne na 
Náměstí v Krásně:
Hornická kapela „Barbora“ | Slav-
nostní zahájení | Průvod pro krále 
a královnu | Česká beseda
Uvítání hostů | Mateřská škola 
Krásno | Taneční soubory Radost, 

Máj a Máječek Krásno
Staročeský jarmark | Šatlava | Ská-
kací hrad a trampolína pro děti
Ostrostřelci z Bischofsgrünu a další 
hosté...
Vstupné na odpolední program 20 
Kč.

Májová veselice od 20:00 hod. 
v Kulturním domě v Krásně
Hornická kapela „Barbora“ | Taneč-

ní soubory Máj, Máječek
„Vesnický mažoretky“ Nový Kostel 
| bohatá tombola. Vstupné na Má-
jovou veselici 100 Kč.

Přijďte nás podpořit svou účastí na 
tradiční „Staročeské máje“ v sobotu 
14.5.2016, krásenské děti i dospěláci 
si za svou celoroční píli při nácvi-
ku jednotlivých vystoupení váš 
potlesk zaslouží. 

Výstava fotografií 
,,Pohledy na Krásno včera a dnes“
 V rámci setkání krásenských 
rodáků, které proběhne 3. 7. 2016 
připravujeme výstavu fotografií 
s tématikou: „Pohledy na Krásno 
včera a dnes“. Chtěli bychom Vás 
tímto požádat o spolupráci. Pokud 

máte ve svém domácím archivu 
nějaké historické fotky či pohled-
nice Krásna, prosíme 
o jejich zapůjčení, za účelem po-
řízení kopie, či zaslání na email: 
starosta@mesto-krasno.cz. 
Pokud byste chtěli přispět i vlastní 

tvorbou, můžete vyfotit současný 
vzhled Krásna ze stejného místa, 
jako je na vaší archivní fotografii 
či pohledu, a připravit tak vlastní 
materiál pro naší společnou výsta-
vu.       
                                                  Josef Havel,                                                                                       

                                                       starosta

Pálení čarodějnic
 30. 4. 2016, tak jako již tradičně, 
proběhlo „Pálení čarodějnic“. Poka-
ždé, když pořádáme nějakou akci, 
tak si říkáme, že lepší už to být 
nemůže, že ta akce byla opravdu 
vydařená. Letošní „Čarodějnice“ 
jsou příkladem toho, že i úspěšná 
akce se dá udělat ještě lépe. Letošní 
první jarní akce patřila k těm ob-
zvláště povedeným, díky velkému 
úsilí celé naší čarodějnické party. 
Perfektní soutěže pro vás připravi-

1.

2.

3.

Maruška Hrdinová

Ane ka Zemanová

Ella Švábová

ž



Čarodějnice 
dohlédly na to, jak 
hasiči staví májku



ly Iveta Hřibová a Iveta Papíková. 
Podporu z radnice jim poskytly 
Blanka Peroutková a Jana Bren-
dlová. Zázemí na hřišti pomohl 
připravit Honza Masopust, naše 
zásahová jednotka pod vedením 
Péti Zahrádky připravila komplet-
ní zázemí od májky až po slavnost-
ní vatry a Víťovi Nádeníčkovi st. 
vděčíme za krásné „čarodějnické“ 
medaile. Děkuji všem, kteří se na 
přípravě i samotném průběhu „Ča-
rodějnic“ podíleli.    

 Josef Havel, 

                                                       starosta 

Co se nelíbí 
 Proč se musejí ostatní občané 
dívat na vyhozené věci, které hyzdí 
obec? U spodní autobusové zastáv-
ky si někdo před vánocemi odložil 
kromě jiného i starou válendu, 
nedávno tam byly zahozeny velké 
kartony, které je asi problém roztr-
hat a dát je do kontejneru. Rovněž 
tak u nádob na tříděný odpad na 
Náměstí Sv. Trojice jsou opakovaně 
postavené pytle s neroztříděným 
odpadem – VŽDYŤ TO NĚKDO 
UKLIDÍ NE?! Proč si někdo myslí, 
že to pracovníci města odvezou na 
náklady města do sběrného dvora 
v Horním Slavkově? V našem měs-
tě se dvakrát ročně provádí svoz 
nadměrného odpadu dle Obecně 
závazné vyhlášky Města Krásna 
č. 1/2015 ze dne 29. 5. 2015, který je 
pro občany ZDARMA, avšak mimo 
tyto termíny je povinnost tyto 
odpady odkládat pouze do sběr-
ných dvorů (zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadech). Nejbližší sběrný dvůr 
je v Horním Slavkově, a to určitě 
není až taková dálka. V případě, že 
občan nemá možnost odpad sám 
odvést, lze požádat o odvoz na Měst-
ském úřadě v Krásně za úhradu 
15,- Kč/km. Poplatek za odpad na 
sběrném dvoře si musí uhradit 
občan sám. Cena je odvozena od 
druhu a množství odpadu. 
 Z pohledu města je takovéto 
jednání (ukládání odpadu mimo 
odpadní nádoby a sběrné dvory) 
přestupkem proti veřejnému pořád-
ku dle § 47, odst 1, písm. i) zákona. 

č. 200/1990 Sb. zákon o přestup-
cích, kdy se přestupku dopustí ten, 
kdo neoprávněně založí skládku 
nebo odkládá odpadky nebo odpa-
dy mimo vyhrazená místa. Za to 
mu může být dle výše uvedeného 
zákona uložena pokuta až do výše 
50.000,- Kč.
 To je ale opravdu krajní řešení, 
které ale by mohlo být použito, 
pokud bude znám původce odpadu. 
Ale bohužel, ten kdo takto činí 
a není mu to vůbec hloupé, dělá to 
v době, aby ho nikdo neviděl, nebo 
z důvodu nevšímavosti ostatních je 
mu toto jednání dovoleno. Bohužel 
takovéto jednání se netýká pouze 
tohoto konkrétního případu, ale 
velice často jsou po městě odloženy 
předměty, které patří na sběrný 

dvůr. 
 Zahazování nedopalků cigaret 
u domů Radniční 391 a 4 je oprav-
du hrůza. 
 Až město nebude dostávat dotace 
z úřadu práce na pracovníky pro 
úklid veřejného prostranství, tak 
budeme mít z města skládku. 
Určitě se všichni shodneme na 
tom, že chceme mít město čisté 
a uklizené. Tak proč proto taky 
něco neudělat? 

 Pro informaci uvádím ceny Sběr-
ného dvora v Horním Slavkově:

materiál  cena/100kg  max. množství  

dřevo

plast
stavební suť

papír
kovy
sklo

bio
směsný odpad

objemný odpad

pneumatiky

50,- Kč

125 Kč
40,- Kč

zdarma
zdarma
zdarma

30,- Kč

125,- Kč

125,- Kč

10,- Kč/ks

1 000 kg

5 000 kg
1 000 kg 

neomezeně
neomezeně
neomezeně

500 kg

200 kg

1 000 kg

5 ks

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO 
DVORA:

Letní období - od 1.4. do 31.10.
PO  -  ČT      7.00  -  17.00  h.
PÁ        7.00  -  15.00  h. 

SO       8.00  -  12.00 h.
polední přestávka 10.45  -  11.30  h.
Zimní období - od 1.11. do 31.3.
PO, ST, PÁ      7.00  -  15.00  h.
ÚT, ČT                  7.00  -  17.00  h.
polední přestávka  10.45  -  11.30 h.

Malí myslivci 
 Kvůli nevlídnému podzimu jsme 
v loňském roce jezdili  pravidelně 
krmit a zakrmovat do krmelců 
a kontrolovat slaniska. Do krmel-
ců jsme vozili seno, letninu, tvrdé 
pečivo a obilí. Před zimním obdo-
bím jsme si uspořádali soutěž ve 
sběru kaštanů, kdy nakonec každý, 
kdo přiložil ruku k dílu, dostal 
krásnou a praktickou odměnu.                                                           
V zimě jsme se pravidelně scházeli 
a procvičovali teoretické znalosti 
s názornými a praktickými ukáz-
kami (například výcviky psů, 
trofeje, pracovní listy ...)
 Dále jsme si udělali hezké sobot-
ní dopoledne, kdy jsme sledovali 
stopy „na obnově“ (v bahnitém 

terénu) a každý z nás si odnesl 
sádrový odlitek  stopy domů. Výlet 
byl zakončen opékáním buřtů 
a teoretickou přednáškou o stopách 
a biologii naší zvěře.
 V tomto období se pravidelně 
vracíme do lesů, kde mnozí z nás 
nacházejí poklady a to v podobě 
shozů parohaté zvěře.
 Dále připravujeme účast na 
mysliveckých zkouškách pořáda-
ných na krásenské půdě, výcvi-
kách, pozorování zvěře z kazatelen 
a v neposlední řadě procházky do 
okolních lesů.
 Momentálně však naším největ-
ším cílem je příprava soutěže pro 
naše členy, která se bude konat 

Kroužek Radost slaví 9 let
 Ukončily jsme 9 let naší činnosti 
a musím konstatovat, že se nám 
vzhledem k našemu věku opravdu 
dařilo. Naučily jsme se více jak 30 
tanců a průměrně jsme vystupova-
ly 10 až 12x za rok. Je škoda, že ne-
máme živou doprovodnou hudbu, 
ale s tím nic nenaděláme. 
 Během těchto let jsme se musely 
rozloučit s několika tanečníky 
a já si dovoluji připomenout 
alespoň jejich jména. Je to Ivanka 
Hofmanová, Vlasta Křemenová, 
Bětuška Novotná a František Pöselt. 
Vždy na ně budeme vřele vzpo-
mínat. Ze zdravotních a osobních 
důvodů odešla z kroužku Erika 
Klementová, Irena Červinková, 
Maruška Veselá, Irena Filipová, 
Miluška Plchová, Jindra Knafová, 
Jirka Hokuf a na konci loňského 
roku také zakladatelka kroužku 
Miluška Pöseltová. I na ně budeme 
vždy rády vzpomínat a s radostí je 
v našem kroužku uvítáme.
 Dnes máme 12 tanečnic 

a snažíme se ze všech sil, abychom 
zvládly nejen staré tance, ale samo-
zřejmě se učíme i nové.
 A jak jsme začaly nový rok 
2016? No samozřejmě tancem. 
Tentokrát za doprovodu pana 
Homolky, který k nám spolu                         
s manželkou Olgou již dlouhá léta 
jezdil zpestřovat taneční setkání 
seniorů. Bohužel už i Olga Homol-
ková nás navždy opustila, a i na ní 

často rády vzpomínáme. Parket byl 
neustále plný a všichni se opravdu 
dobře bavili. A kde to bylo? Přece 
při maškarní veselici U divočáka 
v Krásně. Masky byly nádherné 
a my jim děkujeme. Zároveň dě-
kujeme všem, kteří se tohoto reje 
zúčastnili.
 Všem tanečnicím pak přeji, aby 
si tancování užívaly ještě dlouhá 
léta.            
                   Za kroužek  Anna Mihoková

každou první sobotu v měsíci  
                             8.00  -  12.00  h.

Blanka Peroutková

v červnu tohoto roku. Zaměříme se 
v ní na všeobecné znalosti o mys-
livosti, včetně kynologie a biologie 
zvěře. Soutěž je určena pro naše 
členy, ale rádi přivítáme i jejich ro-
diny. Soutěž zakončíme opékáním 
buřtů a „šampáněm“. Akce se bude 
odehrávat v naší krásné přírodě 
pod rozhlednou.

Veronika Švábová



Krásenská kuličkiáda
 Na hřišti TJ Baník Krásno pro-
běhla v sobotu 7.5.2016 dopoledne 
povedená „Kuličkiáda“. Účasnilo se 
18 dětí ve třech kategoriích a za-
hráli si i přítomní dospělí, kterých 
bylo sedm. Hrálo se klasicky na 
pět kuliček. Kdo strefil jako první 
všechny své kuličky do důlku, vy-
hrál. V předškolácích byl nejúspěš-
nější Honzík Vavřinovský, děti do 
čtvrté třídy pokořil Martin Havel, 
starší děti převálcovala Ivanka 
Nová a v dospělácích nejlépe bodo-
val Jiří Schröck. Podrobné výsled-
ky najdete na Facebooku Baník 
Krásno.

  Josef Havel 

Vzpomínka na občanského 
aktivistu z Krásna 
 Martin Hanko z Krásna a jeho 
občanské aktivity, často kořeněné 
humorem, nám chybí už deset let. 
Martinovi bylo pouhých osma-
dvacet, když náhle odešel. Chci ale 
připomenout jeho život, překva-
pivě činorodý. Martin do své obce 
přinášel kulturní dění. Na přelomu 
století organizoval rockové koncer-
ty v místním kulturáku. A nebyla 
to jen okresní třída. Například 
i slavná Vypsaná fixa dala v Krás-
ně mladému publiku zažít rockové 
hody. Tímhle svým angažmá ale 
Martin, profesí ekonom, až tolik 
nepřekvapil. Prostě plul na hudeb-
ních vlnách své generace, ale navíc 
měl i schopnost plnit některé její 
sny. Čím ale své vrstevníky doo-
pravdy překvapil, byl jeho zájem 
o věci veřejné, které se se zábavou 
až tolik nepotkávaly. Společně 
s dalšími Kráseňáky dal vznik-
nout občanskému sdružení Roz-
hled, které dokázalo sehnat hlavně 
díky česko-německému Fondu bu-
doucnosti finanční prostředky na 
záchranu zchátralého krásenského 
kostela. S Martinem jsme za Roz-

hled chodili na stavbu na kontrol-
ní dny a on k tomu vedl náročnou 
agendu. Při rekonstrukci památ-
níku obětí pochodu smrti z konce 
války v sousední Čisté dokázal 
přivést partu mladých kluků, kteří 
pomohli s úpravou terénu pro stav-
bu pomníku. To bylo skvělé gesto. 
Rozhled se angažoval ve věcech 
životního prostředí a postavil se                                                  
v Krásně proti průmyslové vý-
stavbě na nevhodném místě. Přes 
následné úřední popotahování se 
Martin ujal předsednictví Rozhle-
du. V té době jsme spolu vyjedná-
vali první koncert Festivalu upro-
střed Evropy v krásenském kostele. 
Slavného chlapeckého sboru Bonni 
Puerri se však Martin o pár dnů 
nedožil. Koncert byl věnován jeho 
památce. Ta je pro mě světlá i proto, 
že je příkladem činorodého mládí, 
vydaného všanc starým prakti-
kám, tak jako v případě sporné 
průmyslové stavby. Prosazování 
kultury proti nekulturnosti je pros-
tě někdy mučednictvím. 

Antonín Kunc

 Kdo Martina Hanka z Krásna 
znal, ví, že jeho život překypoval 
nápady, někdy bláznivými, jako 
byla oslava narozenin ve stylu 
legendárního filmu Dařbuján 
a Pandrhola. Nebyl fotbalista, 
přesto dal dohromady fotbalový 
tým. Nevím, zda Martina nazvat 
ateistou nebo nevěřícím katolíkem, 
přesto pro věřící udělal mnoho. 
Nedá se zapomenout na jeho úsilí, 
věnované opravě kostela Sv. Ka-
teřiny v Krásnu. Společně jsme 
domluvili audienci u tehdejšího 
plzeňského biskupa Františka 
Radkovského a získali finanční 
prostředky na kostel i od něj. Stejně 
tak se nedá zapomenout na jeho 
nadšení (motivované velkým Ev-
ropanem Hartwigem Ruppertem, 
jeho dědečkem), spojené se vstu-
pem České republiky do EU. Přišel 
s nápadem oslavit to velmi neotře-
le - podávat poslední den našeho 
„nečlenství“ poslední typicky české 
jídlo - knedlo, zelo, vepřo. A tak 
Čarodějnice roku 2005 nebyly jen 
o hlídání májky, ale i o výborné 
večeři zdarma. Na to vše, například 

i jeho nápad s předvolebním gulá-
šem přeměněným na předvolební 
zabijačku, se zapomenout nedá. 
Martina jsem znal i z pracovního 
prostředí, byli jsme kolegové. Po do-
končení školy nemohl sehnat jako 
ekonom bez praxe uplatnění, proto 
svou pracovní kariéru začal jako 
„pingl“ v krásenských restauracích 
Krajcech a U Divočáka. Poté uspěl 
v konkurzu na ekonoma Tech-
nických služeb Horní Slavkov, kde 
jsme se bez jeho služeb nedokázali 
obejít. I když byl samá legrace, 
uměl dobře svou práci a dokázal 
se angažovat i jako občan. A tak na 
něj po deseti letech, co mezi námi 
není, vzpomínám.

Jan Masopust

25. 6. 2016 přijďte společně za-
vzpomínat při Hudebním mini-
festivalu na Krásenské rozhledně, 
který se bude konat u příležitosti 
vzpomínky na 10. výročí úmrtí 
krásenského patriota Martina 
Hanka.

Společně pro společné akce ve 
městě
 V sobotu 19. 3. se konalo Setkání 
s občany k akcím v našem městě 
pro tento rok. Smyslem setkání 
bylo vzájemně si představit plá-
nované aktivity, které jsou, nebo 
by mohly být, zajímavé pro další 
občany. Své nápady měli možnost 
představit jak zástupci města, 
konkrétně starosta Josef Havel, tak 
zástupci spolků a ostatní občané. 
Dohromady se nás setkalo přibliž-
ně dvacet a diskuse se vedla ve 
velmi přátelské atmosféře. 
Hned na začátku byl dán prostor 
starostovi, aby představil akce měs-
ta, jelikož město je tím hlavním 
organizátorem veřejných akcí a je 
dobré se nejdříve zorientovat v jeho 
plánech a možnostech. Následně 
bylo umožněno i ostatním lidem, 
aby představili své akce – takto byl 
například prezentován New Action 
Tunning Krásno, tunningový sraz, 
který proběhne 15. až 17. července 
v Krásně. 
 Poté jsme se dostali k hlavní čás-
ti setkání – možnosti se vyjádřit 

k ústředním akcím města: Pále-
ní čarodějnic (30. 4.), Krásenské 
staročeské máje (14. 5.), Dětský den 
(4. 6.), Sraz rodáků v Krásně (3. 7.), 
Krásenské letní slavnosti (27. 8.) 
a Pohádkový les (bez přesně urče-
ného data). K těmto jednotlivým 
akcím byly připraveny archy, na 
které bylo možné napsat, co se líbí, 
co se naopak nelíbí a jak by se 
dala daná aktivita zlepšit. 
 V případě Pálení čarodějnic byla 
shoda, že by mohlo být vhodné, 
aby se akce konala na hřišti s pří-
padnou možností průvodu na naši 
rozhlednu. Zároveň jsme se bavili 
o možnosti více zapojit do organizo-
vání akce místní spolky a občany, 
jelikož je potřeba zajistit i vedlejší 
aktivity pro zpestření programu 
– každá aktivita navíc je přínosem 
pro celou akci. Již při setkání proje-
vili někteří občané zájem se podílet 
na jejím organizování.  
 U Májů byly návrhy poměrně 
konkrétní – bylo navrženo zru-
šit slavnostní střelbu. Dále bylo 

doporučeno, aby došlo ke změně 
hudby, která se hraje v průběhu 
konání Májů z městského rozhlasu. 
Také bylo doporučeno, aby byla 
zakoupena kvalitnější aparatura, 
která reprodukuje hudbu přímo 
na náměstí. V diskusi byla snaha 
nalézt možnosti oživení konání 
tradičních Májů. Bohužel jsme se 
nedopracovali ke konkrétnímu do-
poručení - příště se to třeba povede. 
 K Dětskému dni byly především 
podněty k tomu, aby se lépe koor-
dinovaly jednotlivé aktivity 
v průběhu celého dne. Aby na sebe 
případně lépe navazovaly a doplňo-
valy se. Zároveň zazněla výzva i ze 
strany samotného města, že je víta-
ná bližší spolupráce s občany, kteří 
by se mohli víc zapojit do organizo-
vání jednotlivých stanovišť 
a atrakcí pro děti. Další věcí, která 
se probírala, byla možnost dětské 
dny pojmout tematicky – napří-
klad se sportovní tematikou atd. 
 Sraz rodáků v Krásně je jednou 
z menších akcí. Prostřednictvím 



něho je možné se potkat s potomky 
původních obyvatel a dozvědět se 
třeba něco víc o tom, jak naše měs-
to vypadalo dříve. Zaznělo, že účast 
místních není ale nijak vysoká, 
a to je samozřejmě škoda. Jako 
zpestření by tedy mohlo sloužit to, 
že by rodáci mohli přivést foto-
grafie a další materiály, které by 
mohli ukázat našim obyvatelům. 
Případně by pak mohla vzniknout 
výstavka porovnávající fotografie 
z minulosti se současnou podobou 
fotografovaných míst. Byl i proje-
ven zájem o seznámení potomků 
bývalých obyvatelů některých 
domů se současnými majiteli, aby 
se mohli blíže poznat. 
 Krásenské letní slavnosti jsou 
bezesporu jednou z největších akcí, 
ne-li největší. Zde padaly veli-
kášské návrhy, aby se například 
slavnosti staly menším festivalem, 
tj. aby bylo ve městě více podií, na 
kterých by bylo prezentováno více 
typů hudby, a každý si tak našel 
to své. Zároveň by se takto dalo 
využít více prostor ve městě, což by 
mohlo být také zajímavé obohace-
ní. Zazněl také návrh, aby na slav-
nostech účinkovaly více lokální 
kapely. Dalším návrhem bylo, aby 
nebyly slavnosti tolik zaměřené 
na hudbu, ale bylo jejich součástí 
i například divadelní vystoupení. 
Panovala shoda, že některé věci je 
možné realizovat a že například 
více pódií by se mohlo v blízké 
budoucnosti stát skutečností.
 K Pohádkovému lesu zaznělo, že 
je ho potřeba oživit a to se rozhod-
ně neobejde bez zájmu místních, 
jelikož na jeho jednotlivá stanovi-
ště je potřeba velkého počtu lidí. 
Panovala shoda, že je vhodné mít 
nadále Pohádkový les u rozhledny. 
Akce měla mezi přítomnými velký 
ohlas a hned na místě se lidé 
ochotně hlásili, že by chtěli pomoci. 
 Nejen u Pohádkového lesa jsou 
vítáni dobrovolníci. Pokud by měl 
kdokoliv zájem s něčím pomoci, 
tak je možné se obrátit na paní Pe-
routkovou z MÚ Krásno a pobavit 
se s ní o konkrétních možnostech 
zapojení. 
 V neposlední řadě jsme probírali 
další nápady a možnosti akcí, které 
by mohly dění ve městě obohatit. 

Co bychom mohli udělat se 
starou školkou
 V uplynulém roce byl v souvis-
losti s hledáním nového využití 
budovy staré mateřské školy 
a přilehlého pozemku zřízen výbor 
Zastupitelstva města Krásno, který 
měl za cíl v průběhu roku disku-
tovat možnosti a pokusit se nalézt 
varianty využití školky, které by 
bylo možné realizovat.
 Po roce činnosti a několika se-
tkáních s občany jsme dospěli 
k poměrně konkrétním závěrům, 
s kterými by nyní bylo vhodné 
seznámit obyvatele Krásna. Nové 
využití staré školky by mohlo 
sloužit celému Krásnu jako součást 
občanského vybavení. Výbor zpra-
coval závěrečnou zprávu, ze které 
zde uvádím vybrané části 
- v případě zájmu o plné znění zá-
věrečné zprávy je možné se na mě 
obrátit osobně, rád ji dám k dispo-
zici. Nyní již vybraná část textu: 
„Za prvé by měla stará školka 
fungovat jako tzv. spolkový dům, 
což znamená, že bude vytvořena 
multifunkční místnost. V tomto 
prostoru bude možné pořádat se-
tkávání občanů, přednášky, vzdě-
lávací kurzy, workshopy a další 
činnosti. Dále bude budova vybave-
na tělocvičnou. Tu bude dle finanč-
ních možností obce možné doplnit                                                 
o další rekreační prvky podle 
návrhů občanů (např. sauna nebo 
lezecká stěna). Pro plnohodnotné 
využití prostor by měla být zříze-
na malá kuchyňka pro přípravu 
drobného občerstvení. K zajištění 
kvalitního zázemí pro spolky bude 
spolkový dům disponovat dosta-
tečným skladovacím prostorem. 
Součástí by mělo být i sociální 
zařízení.
 Za druhé by měly v budo-
vě vzniknout byty. Důvodem je 
velikost budovy – je velmi prav-
děpodobné, že ne všechny prostory 
budou využity pro potřeby spolko-
vého domu, který by měl fungovat 
především v přízemí budovy. Jeden 
z takto vytvořených bytů by měl 

být dán k dispozici správci budovy, 
který by se staral o provoz budovy 
a o její pozemky.
 Za třetí by mělo být v podkrov-
ních prostorách budovy vytvořeno 
velkokapacitní nízkonákladové 
ubytování, které bude moci fungo-
vat jako ubytování pro větší turi-
stické nebo jiné skupiny. Případně 
bude možné v prostorách ubyto-
vat žáky a studenty na výletech, 
soustředěních apod. Toto ubytování 
bude fungovat v komerčním reži-
mu a v ideálním případě pokryje 
náklady na provoz budovy. Všech-
ny ubytované skupiny budou moci 
také využít služeb spolkového 
domu, čímž se zvýší atraktivita 
pobytu v budově.
 Výbor zároveň doporučuje do 
budovy přesunout městskou 
knihovnu. Pro tento krok musí být 
určen přesný postup a časový plán, 
aby nedošlo k omezení služeb pro 
občany. Další možné využití, které 
je podmíněné spoluprací s dalšími 
subjekty a vyjednáváním města, 
jsou jmenovitě: zřízení pobočky 
základní umělecké školy, zřízení 
ordinace pro lékaře.
 Přestavba budovy by měla probí-
hat postupně, podle priorit využití. 
Jako odpovídající lhůtu pro přípra-
vu veškerých potřebných opatření 
pro začátek přetavby lze považovat 
2 roky, následně by mělo dojít bez 
dalších časových prodlev k prv-
ním stavebním úpravám prostor 
tak, aby se začaly plnohodnotně 
využívat k novému účelu a došlo 
tak k hospodárnému nakládání 
s majetkem města.
 V mezičase by měla být budova 
využívaná v co největší možné 
míře k účelům, kterým by měl 
primárně sloužit spolkový dům. To 
znamená využívání pro občanské 
aktivity, cvičení, semináře, kurzy 
atd. Lidé si tak zvyknou budovu 
využívat a vytvoří se komunita, 
která bude třeba pro plánované 
budoucí využití školky.“

Závěry výboru byly předány Zastu-
pitelstvu města Krásno, kde budou 
dále projednávány (s ohledem na 
postupné řešení situace). Pokud po-
dle Vás v textu chybí něco podstat-
ného, co by mělo být bráno v potaz, 
neváhejte se na mě prosím obrátit. 
Rád Váš podnět dodatečně proberu 
s kolegy v zastupitelstvu. Případně 
můžete kontaktovat vedení města 
– starostu.
 Rád bych poděkoval členům 
výboru Tomáši Fenklovi, Petru 
Zahrádkovi, Jaromíru Kuttnerovi 
a Pavlu Novákovi, kteří jednání 
výboru věnovali svůj volný čas. 
Samozřejmě také děkuji všem 
ostatním, kteří se setkání účastnili 
a sdíleli s námi častokrát velmi 
zajímavé návrhy v duchu „víc hlav, 
víc ví.“

Václav Kříž, zastupitel, předseda Výboru pro 

přípravu budoucího využití staré mateřské 

školky Krásno 

Zazněly nápady jako veřejné čtení, 
do kterého by se mohli zapojit jak 
staří tak mladí a spočívalo by 
v předčítání částí textů knih pro 
ostatní občany. Tato akce již běží 
s velkým úspěchem v Královském 
Poříčí. Padly návrhy na zřízení 
Skauta nebo malých hasičů. Byl 
velký zájem o využití staré školky 
pro pořádání dílniček pro děti, se-
tkávání maminek s dětmi, pořádá-
ní Andersenových nocí pro děti atd. 
Byl zájem o pořádání rozličných 
akcí jako například soutěže 
o nejkrásnější zahradu nebo soutě-
ží ve vaření (nejlepší koláč, buchta 
atd.). Zazněly i návrhy na akce jako 
maškarní ples pro dospělé, pyža-
mová party a pravděpodobně 
s nadsázkou míněnou traves-
tishow.
 Návrhů a doporučení padlo 
v průběhu odpoledne velký po-
čet a je potřeba poděkovat všem 
zúčastněným, že si udělali čas                 
a přišli se s ostatními občany 
podělit o svůj názor. Mělo by také 
zaznít, že diskuse k jednotlivým 
akcím rozhodně neznamená, že ke 
změnám nutně dojde – ke změnám 
je potřeba čas, energie a střízlivý 
přístup. S jistotou se ale ukázalo, že 
u velké části akcí velmi záleží na 
zapojení obyvatel města 
a jejich vzájemné pomoci. I když se 
ukázalo, že značnou část akcí má 

ve městě trošku nepřekvapivě na 
starosti především samotné město, 
tak je také pravda, že město uvítá 
pomoc lidí a pro zlepšení akcí se 
bez ní často ani neobejde.
 Máte-li čas a chuť, tak se, pro-
sím, zapojte do organizování. Třeba 
se pak příští rok na velkém sále 
sejdeme ve větším počtu s dobrým 
pocitem, že se dění ve městě poda-
řilo společnou prací oživit. 

Václav Kříž, zastupitel



Kulturní a sportovní akce v roce 
2016
 Dovolte mi v krátkosti vás 
seznámit s plánovanými akcemi 
pro letošní rok. Přípravy některých 
jsou v plném proudu, další teprve 
plánujeme. Nemusíte mít strach, 
že se v Krásně nic dít nebude, ba 
naopak, letošní rok bude opravdu 
pestrý a doufám, že si každý z vás 
vybere některé, které ho zaujmou. 
Určitě uvítáme každého z vás, který 
se bude chtít zapojit do přípravy 
jednotlivých akcí. Největším po-
vzbuzením pro nás pak bude vaše 
hojná účast, a především úsměvy 
vašich dětí. 
Kalendář akcí pořádaných městem 
i soukromými subjekty:
- 14. 5. Tradiční 36. Staročes-
ké máje
- 21. 5. Putování po zápa-
dočeských rozhlednách spojené 
s geocaschingem se závěrečným 
setkáním na Krásenském vrchu 
u naší „ Nejkrásnější rozhledny 

České republiky“
- 21. 5. Ukázka více než 50ti 
historických vozidel v rámci 
6. Ročníku jízdy „Memoriálu Pavla 
Vitnera“ na krásenském letišti cca 
od 12 do 13 hodin 
- 4. 6. Dětský den na krásen-
ském hřišti od cca 13 hodin. Vypa-
dá to, že se nám povede připravit 
výjimečný dětský den v „indián-
ské“ stylu. Rodičové již dnes mohou 
začít chystat pro své děti indiánské 
kostýmy.
- 25. 6. Hudební minifestival 
na Krásenské rozhledně u příle-
žitosti vzpomínky na 10. výročí 
úmrtí krásenského patriota Marti-
na Hanka
- 3. 7. Setkání krásenských 
rodáků a příznivců Krásna s míst-
ními občany spojené s výstavou 
fotografií s tématikou „ Pohledy na 
Krásno včera a dnes“ 
- 15. – 17. 7. Tunning párty 

na Krásenském letišti s bohatým 
programem
- 23. 7. Tradiční fotbalový 
turnaj v malé kopané „O krásen-
kou bečku“
- 27. 8. „ Krásenské letní slav-
nosti“ 
- 10. nebo 17. 9. Pohádkový 
les, jehož termín bude teprve určen.
Změna programu vyhrazena, 
sledujte pozvánky na stránkách 
města a plakátech. Nové plakátova-
cí plochy jsme zřídili na náměstí, 
u spodní dřevěné zastávky a pod 
muzeem.
 Teď již stačí jen napsat si tyto 
termíny do kalendáře a přijít jed-
notlivé akce podpořit svou účastí, či 
jak jsme výše uvedli pomoci při je-
jich přípravě. Termíny podzimních 
akcí zveřejníme v „letním“ vydání 
Krásnoočka.

Josef Havel, 

starosta

Důležité kontaky 
LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI 

NONSTOP informace o místě a pro-
vozní době poskytování lékařské 
služby první pomoci v Karlovar-
ském kraji, včetně služeb stoma-
tologických pohotovostí, získáte 
nepřetržitě 24 hodin denně na spe-
ciálním telefonním čísle krajského 
úřadu: 353 502 502 

Lékařská služba první pomoci pro 
dospělé 

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 
- pavilon C, 3. patro): 
352 520 347 
všední den: 16.00-21.00 
sobota, neděle, svátky: 9.00-19.00 

Lékařská služba první pomoci pro 
děti 

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 
- pavilon E, 3. patro): 
352 520 430 
všední den: 16.00-21.00 
sobota, neděle, svátky: 9.00-21.00 

Lékařská služba první pomoci 
zubní 

(areál Nemocnice Sokolov, Slovenská 545 
- pavilon C, 3. patro): 
352 520 195 
sobota, neděle, svátky: 9.00-14.00 

POLICIE ČR, OBVODNÍ ODDĚLENÍ 
HORNÍ SLAVKOV 
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