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Vážení čtenáři,
léto je v plném proudu a vy držíte 
v rukou další číslo Krásnoočka. 
A co vše se můžete na stránkách 
Krásnoočka dočíst? Na prvních 
řádcích nás pan starosta potěší 
svými úvodními slovy a po té nás 
seznámí s plány a problémy města. 
Dále se dozvíme jak je to s územ-
ním plánem Krásna a s povolová-
ním staveb v Krásně. Velká část 
občasníku je věnována krásenské 

Slovo starosty města Krásna
Vážení občané Krásna, Dolní 
Hluboké a Hájů, 

 podruhé si Vás dovoluji z tohoto 
místa pozdravit. Chtěl bych Vám 
v prvé řadě popřát hezký zbytek 
léta a dětem, či studentům co nej-
hezčí posledních pár dní prázdnin, 
a i když to v tuhle chvíli uslyší 
neradi, tak potom i úspěšný školní 
rok 2016/2017.
 Určitě Vás zajímá, co se od květ-
na 2016 změnilo a co je nového. 
Kromě postupné přípravy větších, 
či menších investičních akcí (více 
na jiném místě), se nám povedlo 
uspořádat několik akcí kulturních. 
O velmi povedených „Čarodějnicích“ 
již byla řeč v minulém čísle. Po 
nich následovaly 14. května tradič-
ní „Staročeské máje“ a 4. června 
„Indiánský dětský den“. O obou 
akcích je zmínka na jiném mís-
tě. Musím jen konstatovat, že jak 

„Pálení čarodějnic“, tak „Indiánský 
dětský den“ se zapíší mezi nejú-
spěšnější akce pro děti od roku 
1990, kdy jsem se začal podílet na 
pořádání kulturních akcí a akcí 
pro děti (viz poděkování). 
 Na pořádání Staročeských májů, 
Dětského dne a blížících se Krá-
senských letních slavností jsem 
vypracoval žádosti na dotaci 
z Dispozičního fondu - Cíl 
EÚS - Česká republika – Svobodný 
stát Bavorsko 2014 – 2020. Dotace 
na Staročeské máje již byla schvá-
lena, dotace na Dětský den 
a Krásenské letní slavnosti byly za-
registrovány a doufáme, že úspěšně 
projdou schválením v září 2016.
 Dále jsem spolupracoval 
s Občanským sdružením 456 na 
uspořádání vzpomínkového večera 
u příležitosti výročí úmrtí krá-
senského patriota Martina Hanka. 
Akce proběhla díky finančním pří-

spěvkům města Krásna a různých 
soukromých subjektů. Atmosféra 
koncertu na rozhledně byla nepře-
konatelná a nezkazil ji ani déšť 
v závěru. Poslední akcí, která zatím 
proběhla bylo setkání krásenských 
rodáků dne 3. července 2016.
 Závěrem bych chtěl popřát 
mnoho úspěchů nově zvoleným 
krásenským místostarostům 
Ing. Martinovi Pribolovi a Petrovi 
Zahrádkovi. Oba jsou krásenští pa-
trioti s upřímným srdcem a dokáží 
i přes své pracovní vytížení nezišt-
ně pracovat pro rozvoj Krásna. Vím, 
že se na ně mohu stoprocentně 
spolehnout a hlavně oběma mohu 
plně důvěřovat, což v dnešním svě-
tě není bohužel samozřejmostí.

     
     

Josef Havel, starosta

Úvodník vodě, což je velmi aktuální téma, 
takže promiňte sáhodlouhé čtení. 
Seznámíme se s problematikou 
bolševníku, který trápí i naší obec 
a představím vám pravidla Krás-
noočka. Také zde získáte informace 
o pečovatelské službě a o třídění 
odpadů. Nebudou chybět údaje 
o proběhlých akcích, o krásenském 
fotbalu, futsalu a o jedné naší 
velmi úspěšné sportovkyni. Také si 
přečteme, jak se mají naši nejmen-
ší občánci, co se dělo na koupališti 
a jak se činí naši hasiči. Chybět 
nebudou samozřejmě ani pozván-
ky na kulturní a sportovní akce, 

a také zavzpomínáme na ženu, kte-
rá nás nedávno opustila, která pro 
naše město udělala velmi mnoho, 
a která navždy zůstane spojena se 
souborem Máj a se Staročeskými 
májemi. 
 Přeji vám krásný zbytek léta 
a teplý a slunečný podzim, který 
nám snad vynahradí to propršené 
léto.

Saša Masopustová, 

šéfredaktorka

Co nás trápí a co nás čeká
Tuto rubriku si dovolím zopakovat 
z minulého čísla.

 Spor se státními orgány ohledně 
územního plánu bohužel běží dál 
a čekáme na verdikt  nejvyššího 
senátu, který rozhodne v obdob-
ném případu města Vimperk. Podle 
toho pak bude posuzován i případ 
náš. Problematice stavebních povo-
lení se věnuje příspěvek 

Bc. Hany Gregorové, DiS., vedou-
cí odboru výstavby a životního 
prostředí, Městského úřadu Horní 
Slavkov. 
Problematikou vodního hospodář-
ství se  zabývám na jiném místě. 
Hrozba průjezdu velkého množství 
kamionů z odkladiště na bývalém 
Stannumu, které chce odtěžit firma 
Sanaca, byla zatím minimálně 
oddálena, a to i díky dopisu, který 

jsme napsali a rozeslali 
s Ing. Martinem Pribolem na 
všechny zainteresované instituce. 
Firma Sanaca dostala za úkol svůj 
záměr přepracovat a předložit 
znovu k projednání.
 Jeden velký problém spěje ke 
zdárnému konci, kdy v současné 
době probíhá zaměřování historic-
kého majetku – lesních pozemků. 
Zapsáním zaměřených pozemků 



hrozbu jejich nuceného navrácení 
státu.
 V minulých týdnech probíhala 
úprava komunikací v Dolní Hlubo-
ké a u hřiště TJ Baník Krásno.
Probíhá oprava kapličky Panny 
Marie Světské a rekonstrukce cesty, 
která k ní vede.
 Připravujeme opravu střech ČOV 
a hasičské zbrojnice, opravy části 
cesty v Hájích, a hlavně dokonču-
jeme projekt na opravu chodníku 

od staré mateřské školy k penzionu 
Myslivna.
 Ve spolupráci se SUS Sokolov 
proběhne na přelomu měsíců září 
a října kompletní výměna vozovky 
hlavní silnice od křižovatky na 
Bečov po odbočku do ulice Lesní. 
Touto cestou se omlouváme za 
omezení, která vzniknout z důvodu 
prací, které budou probíhat v měsí-
cích září a říjnu.
 V měsících září a říjen proběhne 

v Hájích oprava a dostavba vodo-
vodu. Připravujeme posílení zdroje 
vody a zvýšení objemu vodojemu 
v Dolní Hluboké.
 Další naplánované akce budeme 
projektově připravovat během pod-
zimu 2016 a zimy 2017, tak, aby-
chom je mohli realizovat pomocí 
dostupných dotačních titulů.

 Josef Havel, starosta

Po jarním duatlonu se v Krásně 
uskuteční první triatlon
 Baník Krásno pořádá v sobotu 
3.9.2016 první triatlon pro širokou 
veřejnost. Účastníci budou rozděle-
ni do kategorií podle věku 
a pohlaví. Nebude chybět ani kate-
gorie pro ty nejmenší děti, aby ani 
ony nebyly ochuzeny o závodění. 
Závodit se bude v plavání, jízdě na 
kole a běhu. Děti do 7 let nesoutěží 
v plavání. Dospělí budou soutěžit 

na trasách 500 m plavání, 28 km 
horské kolo a 4 km běh. Děti 
a mládež budou mít trasy úměrně 
kratší.
 Prezentace závodníků bude 
probíhat v sobotu od 8.30 hod. na 
fotbalovém hřišti, kde bude veške-
ré zázemí. Start dětských kategorií 
je od 10 a 10.30 hod. na hřišti. Start 
dorostu (od 15 let) a dospělých je 

v 10 hod. na krásenským koupa-
lišti. Mladší a starší žáci (8 – 14 let 
včetně) startují od 13 hod. také na 
koupališti. 
 Přijďte si zasportovat, přijďte si 
zasoutěžit, přijďte podpořit ostatní 
závodníky. Všichni jste srdečně 
zváni.     
 

Tomáš Masopust

Vítání občánků 
 Poslední vítání nových občánků 
našeho městečka proběhlo 9. 11. 
2013. Rád bych tento krásný akt 
obnovil a uspořádal častěji. Prosím 
rodiče, kteří by se chtěli zúčast-

nit vítání občánků dne 14.9.2016 
od 17.00 na sále KD Krásno, aby 
svůj zájem o tuto akci potvrdili 
na email starosta@mesto-krasno.
cz. Pravda, někteří „malí“ občánci 

budou trochu odrostlí, ale alespoň 
bude nějaká legrace. Dudlík není 
podmínkou.    
     
                              Josef Havel, starosta

Městský úřad informuje 
Třídění odpadů

 Pracovníci města provádí každé 
pondělí a úterý v týdnu svoz zele-
ného odpadu ze zahrad. K tomuto 
účelu jsou občanům poskytovány 
zdarma igelitové pytle a po jejich 
vysypání jsou vraceny zpět. Pytle 
jsou k dispozici na městském úřa-
dě nebo přímo u řidiče multikáry 
v rámci svozu. Vzhledem 
k další využitelnosti tohoto odpadu 
je nutné, aby se ukládala zvlášť 
tráva a zvlášť větve. Větve prosíme 
nedávat do pytlů, neboť ty je pro-
trhnout a již se nedají opakovaně 
použít. Pokud je to alespoň trochu 
možné, prosíme o vytřídění. Určitě 

do tohoto odpadu nepatří kameny 
a hlína. 
 Elektrospotřebiče, pneumatiky, 
koberce, starý nábytek apod. jsou 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech ve znění platných předpisů 
a dle Obecně závazné vyhlášky 
Města Krásno
 č. 1/2015 sváženy 2x ročně. Přesto 
se po městě tyto nepotřebné věci 
objevují na různých místech nebo 
je někdo odnese přímo za radnici. 
Spoléhají se na to, že to po nich 
uklidí pracovníci města, aby z obce 
nebyla jedna velká skládka. Prostor 
za radnicí není sběrný dvůr !
Nejbližší sběrný dvůr je v Horním 
Slavkově, kam je možné po celý rok 

tyto nepotřebné věci odkládat nebo 
si počkat na přistavení kontejnerů 
v Krásně, Hájích a Dolní Hluboké. 
Město Krásno získalo osvědčení 
o úspoře emisí. Toto osvědčení 
vydává společnost EKO-KOM a. s. 
Získali jsme jej díky provozu 
a rozvoji systému tříděného sběru 
a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů. Tím jsme 
přispěli ke zlepšení životního 
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. 
Podle osvědčení naše úspora činí 
u emisí CO2 60,167 tun a úspora 
energie je 1 415 839 MJ.    
                             
               Blanka Peroutková, referent MÚ



Povolování staveb je v Krásně 

 Zastupitelstvem města Krásno 
byl dne 7.8.2015 vydán Územní 
plán města Krásno (dále jen „územ-
ní plán“), který byl však zrušen 
v rozsahu grafické části územního 
plánu, která je vymezena hrani-
cemi stanoveného chráněného 
ložiskového území Horní Slavkov 
– Krásno – Čistá rozhodnutím 
Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, odboru regionálního rozvoje 
dne 15.12.2015. Město Krásno leží 
v chráněném ložiskovém území 
(dále jen „CHLÚ“), které je vyznače-
no na obr. níže.
 Podle horního zákona (č. 44/1988 
Sb.) může rozhodnutí o umístění 
staveb v CHLÚ, které nesouvisí 
s dobýváním, vydat Městský úřad 
Horní Slavkov, odbor výstavby 
a životního prostředí (dále jen „sta-
vební úřad“) jen na základě závaz-
ného stanoviska Krajského úřadu 
Karlovarského kraje, odbor život-
ního prostředí a zemědělství (dále 
jen „Krajský úřad“) vydaného po 
projednání s Obvodním báňským 
úřadem pro území kraje Karlo-

Mateřská školka 
omezeno

varského (dále jen „OBÚ“), který 
navrhne podmínky pro umístění, 
popřípadě provedení stavby.
Podkladem pro vydání závazného 
stanoviska Krajského úřadu, jako 
dotčeného orgánu v územním 
řízení, je tedy vyjádření OBÚ. Zá-
vazné stanovisko Krajského úřadu 
vychází dále z vyjádření KMK Gra-
nit, a.s. Krásno; z vyjádření České 
geologické služby, útvar Geofond, 
Praha; ze stanoviska České geo-
logické služby, správa oblastních 
geologů, Praha; z vyjádření Diama, 
s.p., o.z., SUL, Příbram a v příp. 
potřeby vychází také ze znaleckého 
posudku pro posouzení negativních 
vlivů poddolování zpracovaného 
geologem.
 Bude povolena výstavba?  
Pro stavební úřad je závazné stano-
visko Krajského úřadu pro umístě-
ní a povolení stavby zásadní, a to 
bez ohledu na existenci nebo nee-
xistenci územního plánu. Pokud je 
závazné stanovisko nesouhlasné, 
nelze stavbu povolit. 
Podle stavebního zákona 

(č. 183/2006 Sb.) je Městský úřad 
Sokolov, odbor stavební a územ-
ního plánování (dále jen „MěÚ“) 
dotčeným orgánem v územním 
řízení z hlediska územního pláno-
vání. Pro stavební úřad je tedy při 
rozhodování o umístění a povolení 
staveb podkladem rovněž vyjád-
ření MěÚ. V současné době díky 
zrušené grafické části územního 
plánu, vydává MěÚ nesouhlasná 
vyjádření. 
 Pokud bude mít stavební úřad 
při rozhodování o umístění a povo-
lení staveb na jedné straně závazné 
stanovisko Krajského úřadu klad-
né (umístění staveb v CHLÚ) a na 
druhé straně nesouhlasné vyjád-
ření MěÚ Sokolov (umístění staveb 
v souladu s územním plánem), 
bude se s tím muset vypořádat. Do 
připravované novely stavebního 
zákona se stavební úřad bude řídit 
především závazným stanovis-
kem Krajského úřadu, pokud bude 
kladné a stavebník splní všechny 
zákonné podmínky a požadavky, 
bude možné stavbu povolit. 
Rada občanům: 
 Stavební úřad doporučuje obča-
nům města Krásna, kteří mají 
v plánu stavět (přístavby, nástavby, 
doplňkové stavby, inženýrské sítě 
vč. přípojek apod.) příp. provádět 
terénní úpravy, aby se nejdříve in-
formovali na stavebním úřadě, zda 
je jejich záměr vůbec realizovatelný, 
aby nevynaložili zbytečně náklady 
za projektovou přípravu stavby. 
Novela stavebního zákona: 
S ohledem na připravovanou no-
velu stavebního zákona bude MěÚ 
jako dotčený orgán místo vyjádření 
vydávat závazné stanovisko, které 
bude pro stavební úřad zavazují-
cí. Situace bude komplikovanější, 
neboť v případě nesouhlasného 
závazného stanoviska, nebude 
možno stavbu povolit! 

 Hana Gregorová, 

vedoucí odboru výstavby 

 S prázdninami se hlásí další 
vydání našeho oblíbeného Krásno-
očka a s ním i další aktualitky 
z naší mateřské školičky.
 Koncem školního roku jsme si 
užili spoustu zážitků a legrace.
Zjara jsme sázeli semínka, pozoro-
vali jsme jejich růst, a to nejen 
v našich „skleníčcích“ ale 
i v truhlících a na naší zahrádce. 
V průběhu jara jsme se o ně starali 
a zalévali je. Dále jsme si povídali 
o zvířátkách i o jejich mláďátkách, 
při vycházkách po Krásně jsme 
pozorovali kuřátka, kůzlátka, ale 
i jehňátka.
 V rámci tradice Pálení čarodějnic 
k nám přijelo naše oblíbené Diva-
dlo z Bedny s pohádkou
„O čarodějnici“. S panem Pohodou 
jsme se naučili hezkou písničku 
o čarodějnici a samozřejmě jsme 
i v představení mohli účinkovat.
 V dubnu – měsíci bezpeč-
nosti – nás navštívila Policie České 
republiky z Horního Slavkova 
s krásnou besedou. Zasoutěžili 
jsme si o hezké dárky, mohli si 
vyzkoušet vybavení Policie, po-
vyprávěli si pohádku „O červené 
Karkulce“ - proč jen ta Karkulka 
neposlechla maminku a zapovída-
la se s cizím vlkem, jaké to mělo 
následky a podobně. A na závěr 
tohoto krásného dne nám pan po-
licista ukázal služební auto, které 
jsme si mohli důkladně prohléd-
nout i zevnitř, pustil nám majáky 
i sirénu. :)
 Dále jsme se učili starat 
o životní prostředí a seznámili 
jsme se s důležitostí třídění odpa-
du. Vyrobili jsme si Čendu Papírá-
ka, Edu Plasťáka a Tondu Lahvičku 
– naše kamarády, do nichž mů-
žeme třídit odpad rovnou ve třídě 
a vynášíme je do opravdických 
popelnic na tříděný odpad u naší 
mateřské školy.
 Na konci května nás na-
vštívil pan bublinář s jeho bubli-
novou show, kterou jsme si náram-
ně užili, byla to opravdu pastva pro 
oči – do bublinek jsme foukali 
a některé děti se do bubliny necha-
ly i obléknout. :)

 V průběhu dalších dnů, v rámci 
poznávání našeho krásného 
Krásna, jsme vyrazili na výlet do 
místního hornického muzea, kde 
jsme nasáli historickou atmosféru 
hornického řemesla, prohlédli si 
tamní expozici a samozřejmě se 
projeli i důlním vláčkem.
 1.6., tj. Na Mezinárodní den dětí, 
si pro nás paní učitelky připravily 
cestu za pokladem plnou otázek 
a úkolů. Protože jsme všechny 
úkoly splnili pečlivě, na konci naší 
výpravy na nás čekal poklad plný 
dobrot.
 V polovině června jsme se vyda-
li do bývalého koloniálu, abychom 
vystavili tablo našich loučících se 
předškoláků, kteří nám odplou-
vají do školy. V září nám do školy 
odplují: Stáník Aubrecht, Adélka 
Fenklová, Kubík Jelen, Natálka 
Kőhlschreiber, Adámek Plechinger, 
Nelinka Pőseltová, Míša Podhrad-
ský, Vilíček Roh, Nellinka Smolová, 
Kačenka Svejkovská, Míša Vavrek, 
Kristýnka Váradiová, Vašík 
a Anežka Zemanovi. Tímto děku-
jeme manželům Červenkovým za 
poskytnutí prostoru pro vyvěšení 
tabla. Hned 29.6. na nás čekalo 
symbolické rozloučení s těmito 
předškoláčky. Náš kamarád pan 
Pohoda všechny předškoláky pa-
soval na školáky a s těmito jsme 
se rozloučili krásnou písničkou. 
Musím se přiznat, že ukáplo i pár 

slziček... Budoucí školáčci dostali od 
mateřské školy na památku šerpu, 
přívěsek na klíče nebo na aktovku 
a krásnou knihu na „první čtení“. 
Všichni jsme si tento den užili 
a náležitě se se školáky rozloučili.
 Hned za pár dní pro nás paní 
Kleinová (tímto jí velice děkuje-
me) zařídila návštěvu koníků, na 
kterých se mohli zájemci dosyta 
povozit a vyfotit se s nimi. 
 Další den jsme vyrazili na výlet 
na Statek Bernard, kde pro nás 
byl připravený program v podobě 
řádění s tamějším maskotem Ka-
píkem (velice děkujeme manželům 
Zemanovým), pečení chlebových 
placek, prohlídka minizoo a krme-
ní zvířátek a tvořivá dílna, ve které 
si holčičky vyrobily krásné svíčky 
a chlapci kouzelné hůlky. Jako 
zakončení za tímto bezvadným 
dnem jsme měli na naší školní 
zahradě piknik – řízek s okurkou 
a chlebem. :)
 V těchto dnech už si užíváme 
prázdnin plnými doušky a na-
bíráme síly na naše další řádění 
:) Krásný zbytek léta přeje MŠ 
Krásno!

     
  Veronika Budajová

 



Krásno a voda 
 Jak jsem již zmiňoval v před-
chozím vydání Krásnoočka, tím 
nejdůležitějším úkolem, který před 
námi leží, je zajištění stabilního zá-
sobování města pitnou vodou 
a postupná rekonstrukce vodovod-
ní sítě, ČOV a samotné vodárny. 
 Jasně daným faktem je to, že 
k 31.12.2016 nám končí smlouva se 
společností VAK Karlovy Vary. Spo-
lečnost VAK zaslala městu výpo-
věď z toho důvodu, že město Krásno 
dalo najevo nesouhlas 
s připravovanou koncepcí spo-
lečnosti, týkající se zásobování 
Krásna do budoucna z vodovodní 
sítě zásobující Horní Slavkov. Za 
jakých okolností k tomu došlo je 
nepodstatné, i když tyto okolnosti 
byly značně nestandardní. Pod-
statné je to, že máme nyní několik 
možností, jak provozovat vodní 
hospodářství. Je třeba zdůraznit, že 
díky smlouvě se společností VAK 
Karlovy Vary jsme na jedné straně 
nemohli účinně rozhodovat o tom, 
z jakých vodních zdrojů nás VAK 
bude zásobovat, jestli z naší vodár-
ny na Hájenkách, či částečně 
z vodárny v ulici Lesní, nebo vodou 
z dálkového vodovodu pro Horní 
Slavkov. Na druhé straně jsme však 
díky pro nás výhodné smlouvě 
dostávali nájemné cca    
1 400 000,- Kč/rok, protože jsme 
při podpisu odmítli vstoupit do 
Vodohospodářského sdružení obcí 
západních Čech, dále jen VSOZČ 
a vodovod společnosti VAK Karlovy 
Vary pouze pronajali. VAK společně 
s převzetím našeho vodního hos-
podářství získal možnost prodávat 
vodu do věznice, proto přistoupil 
na nájem v takové výši.  Z větší 
části získaného nájmu jsme doto-
vali cenu občanům Krásna, Hájů 
a Dolní Hluboké. Cena vodného 
a stočného ve VSOZČ činí pro rok 
2016 65,07 Kč/ m3. Naši občané 
platí dotované vodné a stočné ve 
výši 45,- Kč/m3.

Jaké jsou tedy možnosti Krásna od 
1.1.2017?
V prvé řadě je jasné, že prodloužení 
smlouvy včetně výše původního 

nájemného s námi VAK již zřejmě 
nepodepíše a ani se k této variantě 
zastupitelstvo města nepřiklonilo. 
Zbývají tedy tyto možnosti:

1. Vstoupit do VSOZČ a vložit do něj 
naše vodní hospodářství. Nájemné 
bychom již nedostávali, VAK by 
nás pravděpodobně zásoboval 
z Horního Slavkova a naše vodárny 
by chátraly. Veškeré investice 
a opravy by poté platilo sdružení. 
Pro nás by platila cena vodného/
stočného 65,07,- Kč, a pokud by 
jsme ji chtěli občanům snížit, 
musela by být dotována z jiných 
příjmů rozpočtu. Ale nestála by nás 
nic údržba a investice by hradilo 
sdružení. 
Toto řešení je však ekonomický 
nesmysl.

2. Dát vodní hospodářství do ná-
jmu někomu jinému. 
V tomto případě bychom však zce-
la určitě nedosáhli na stejnou výši 
nájmu jako se společností VAK 
Karlovy Vary.

3. Zrekonstruovat úpravu vody „Há-
jenky“, provést postupnou výměnu 
technologie, investovat do výměny 
zastaralých sítí a sepsat s vybra-
nou společností dodavatelskou 
mandátní smlouvu. Na základě 
této smlouvy by vybraná společ-
nost obsluhovala zdroje vody, ČOV 
i celou vodovodní síť.
Výhodou této varianty je, že si mů-
žeme sami určovat konečnou cenu 
vodného a stočného. Nevýhodou, že 
celkové náklady a údržbu systému 
bychom platili z rozpočtu města 
a z vybraného vodného a stočného. 
Při nízké spotřebě vody v samot-
ném Krásně (bez Hájů a Dolní Hlu-
boké) tj. cca 20 000 m3/rok zatím 
nedokážeme odhadnout jak vysoko 
by se náklady na výrobu 
1 m3 vyšplhaly.

4. Vodní hospodářství si budeme 
provozovat zcela sami s pomocí 
zaměstnanců města. 
Nevýhodou této varianty je ná-
ročná legislativa, předpisy a pod-

mínky, které musí provozovatel 
splňovat. Další problém je případné 
rychlé zajištění oprav poruch při 
absenci vlastní techniky, materiálů 
a zkušených pracovníků.
  Pokud bych měl porovnat 
všechny možnosti, které se nám 
nabízí, pak nejvýhodnější postup 
je dle mého názoru podle varianty 
číslo 3. Počítá s využitím našich 
zdrojů vody, budeme moci ovlivnit 
její cenu, určit si míru a potřebnost 
investic a údržbu bude provádět 
společnost, která bude splňovat 
veškeré potřebné jak legislativní, 
tak technické nároky na provoz 
našeho vodního hospodářství.
 V současné době máme jednu 
nabídku na provedení technologic-
kých zkoušek vedoucích k určení 
optimálního způsobu úpravy vody 
v naší úpravně „Hájenky“ a 26. 
srpna proběhne další jednání, jehož 
výsledkem bude druhá nabídka 
s návrhem dalšího postupu. Pak 
budeme moci zvolit nejvhodněj-
ší technickou variantu postupné 
inovace úpravny vody a vypsat 
výběrové řízení na dodavatele. 
V ideálním případě poté proběh-
ne postupná výměna technologie 
s možným využitím stávajících 
prvků.
 Omlouvám se, že tento článek 
je poněkud obsáhlejší, ale musím 
reagovat na v některých údajích 
nepřesný, zavádějící a místy popu-
listický článek „Voda pro Krásno“. 
Tento článek je příkladnou ukáz-
kou toho, jak by neměla vypadat 
spolupráce členů zastupitelstva 
s vedením města. Stačí málo, zajít 
na radnici a o všem se informovat, 
zkrátka komunikovat, nebo dokon-
ce přiložit ruku k dílu a ne šířit  
poplašné zprávy větami typu: „zda 
z kohoutků poteče voda pitná, nebo 
jen užitková, nebo žádná„!!!
Co se tohoto článku týká, musím 
konstatovat, že:
- Instalovaná technologie ve 
vodárně „Hájenky“ je plně funkční 
a při správném dodržování pracov-
ních postupů pro vodárnu přede-
psaných, důsledném praní filtrů 
a dodržení maximální kapacity 

vyráběné vody je schopna dodávat 
vodu dle platných norem a předpi-
sů. Kdyby to tak nebylo, pravidelně 
odebírané vzorky by neprošly testy.
- V posledním období nezpůso-
bovala dohněda zabarvenou vodu 
vodárna, ale hlavně usazené kaly 
stržené ze stěn potrubí při opako-
vaných poruchách v ulici Kladen-
ská a jedné poruše na ulici Mírová. 
S výměnou starého litinového 
potrubí v ulici Kladenská počítá-
me na rok 2017, pokud tento záměr 
zastupitelstvo města schválí.
- Text článku má pravdu v tom, 
že pokud si budeme vodní hospo-
dářství provozovat sami, můžeme 
ovlivňovat cenu vody, což je celkem 
logické. Autoři však zapomněli říct 
to podstatné. Zapomněli zmínit, 
že musíme do ceny vody započítat 

veškeré náklady na provoz, výkon 
mandátní smlouvy provozovatele, 
opravy, poruchy, investice a jejich 
odpisy, výměny starého potrubí, 
DPH a poplatky za odběr spodní 
vody, které se budou v následují-
cích letech zvyšovat. Udržet nízkou 
cenu vody při rozpočtení celkových 
nákladů na spotřebované m3, bude 
díky nízké roční spotřebě vody 
v Krásně těžký oříšek. Optimální 
cenu vody budeme pravděpodobně 
schopni stanovit až po určité době 
provozu vodního hospodářství. Pro-
to výchozí cenu vodného a stočné-
ho platnou od 1.1.2017 bude muset 
odsouhlasit podle odhadu odborní-
ků zastupitelstvo města.
- Je také velice divné, že autoři 
článku tvrdí, že nemají informace, 
když jeden z autorů byl přítomen 

prakticky u všech dosavadních 
jednání, které jsme ohledně rekon-
strukce úpravny vody měli…..
Chtěl bych Vás ujistit, že vedení 
města udělá vše proto, aby i od no-
vého roku mělo Krásno zajištěnou 
dodávku pitné vody, a to i přesto, 
že situace není vůbec jednoduchá. 
Opravdu nechceme nikoho zne-
pokojovat a o postupu v této věci 
budeme vždy, když bude nějaký 
posun, informovat. Znepokojující 
je spíš šíření nepřesných a zkresle-
ných informací. A přitom se stačí 
jen zeptat, nic víc, třeba jen zved-
nou telefon a neztrácet čas psaním 
článků, jejichž hlavní účel si každý 
rozumný člověk najde mezi řád-
ky…… 
     
        Josef Havel, starosta

Voda pro Krásno 
 Voda a jak to vidíme
V současné době naše město řeší 
otázku, jak zajistit zásobování oby-
vatelstva pitnou vodou. Problema-
tická je pak zejména dodávka vody 
přímo v Krásně, méně pak 
v osadách Háje a Hluboká. Poku-
síme se co možná nejstručněji, ale 
jasně, popsat stav, jak jej vnímáme. 
Nejdříve představíme stav zdrojů 
pitné vody pro Krásno (v samostat-
ném článku Tomáše Fenkla je pak 
možné nalézt informace 
o zásobování Dolní Hluboké 
a Hájů). Osvětlíme, proč se domní-
váme, že by Krásno mělo využívat 
vlastní zdroje vody. Následně se 
vyjádříme k současnému stavu po 
výpovědi smlouvy ze strany Vodár-
ny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 
a k riziku, kterému nyní Krásno 
čelí. V článku se nebudeme zabý-
vat samotnou vodovodní sítí, která 
je také důležitá, ale v současné 
situaci není tím klíčovým.
Odkud máme vodu? 
 Krásno má celkem dva nezávislé 
zdroje využívané k výrobě pitné 
vody. Prvním zdrojem je vodárna 
v ulici Lesní, která je napájena 
z pramenišť. Jedná se o vodu, která 
je sváděna do vodojemu ve vodár-
ně, odkud je po minimální úpravě 
rozváděna do domácností. Voda 

z tohoto zdroje je kvalitní a stabil-
ní, není jí však tolik, aby mohla 
samostatně zásobovat celé město, 
protože zdroj surové vody není 
dostatečně vydatný. Konkrétně jsou 
z tohoto zdroje zásobeny ulice Lesní 
a část náměstí  Sv. Trojice.  
Druhým zdrojem vody je vodárna 
tzv. „Hájenky“, která je největším, 
a v současné době i nejproblema-
tičtějším, zdrojem vody. Z uvedené 
vodárny je zásobována největší část 
Krásna. Zdrojem surové vody je dě-
dičná štola, jedná se o odvodňovací 
důlní dílo. Tento zdroj surové vody 
je dostatečně vydatný a stabilní. 
Neupravená voda z tohoto zdroje 
obsahuje velké množství minerálů, 
zejména železa, které neumožňuje 
tuto vodu využívat jako pitnou bez 
předchozí úpravy. Z vody je potřeba 
odstranit nežádoucí minerály, tak 
aby splňovala požadavky kladené 
na pitnou vodu. Proto je na uvede-
ném zdroji instalovaná úpravna 
vody, která nežádoucí složky z vody 
odstraňuje, a výstupním produk-
tem je pitná voda, která je odvádě-
na vodovodem ke spotřebitelům.
Bohužel instalovaná technologie 
úpravy vody pracuje při výrobě pit-
né vody na hranici svých možností 
a není při odstraňování železa tak 
účinná, jak je zapotřebí. Je tomu 

částečně také z důvodu toho, že se 
do vodárny v uplynulých letech 
nevložily téměř žádné potřebné in-
vestice. Následky tohoto nedostatku 
pak způsobují, že nám z kohoutků 
teče různě do hněda zabarvená 
voda. Pro doplnění uvádíme, že 
železo obsažené ve vodě není zdraví 
škodlivé, má však vliv na domácí 
spotřebiče, kde se usazuje a může 
způsobit zkrácení jejich životnos-
ti, případně se toto může projevit 
zabarvením vypraného prádla. 
Co se stalo, co se děje?
    Koncem minulého roku byl 
Zastupitelstvu Karlovarského kraje 
předložen ke schválení vodohos-
podářský plán, který se týkal 
našeho města. Konkrétně tento 
plán obsahoval informaci, ze které 
vyplynulo, že Krásno nemá odpoví-
dající vodní zdroje pitné vody, aby 
z těchto zdrojů bylo schopno pokrýt 
spotřebu vody ve městě. Pokud 
by byl uvedený plán realizován, 
společnost Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary, a. s. (dále pouze VAK) 
by vybudovala v Horním Slavkově 
u areálu věznice přečerpávací sta-
nici, která by umožňovala zásobo-
vat Krásno vodou z vodního zdroje 
Stanovice. Zastupitelstvo města toto 
řešení odmítlo s tím, že preferuje 
vlastní zdroje vody. Na základě 



toho společnost VAK nezískala 
dotaci a od svého záměru upustila. 
Výsledkem bylo, že společnost VAK 
vypověděla Krásnu smlouvu, na 
základě které vykonávala správu 
nad vodním hospodářstvím. 
Proč vlastní vodu?
 V minulosti město vybudovalo 
úpravnu vody a vodojemy, aby-
chom nebyli odkázáni na dodávky 
pitné vody z úpravny v Krásném 
Jezu, na kterou si jistě někteří ještě 
pamatují. Pokud by došlo k výstav-
bě přečerpávací stanice u věznice 
v Horním Slavkově a Krásno by 
bylo zásobováno pitnou vodou 
z vodní nádrže Stanovice, vodní 
zdroje pitné vody v Krásně by tak 
ztratily význam. Vodárny „Hájen-
ky“ a „Lesní“ by se staly nepotřeb-
nými, přestaly by být provozovány 
a začaly by chátrat. Cesta k vlastní 
pitné vodě by tak byla zavřená. 
Nelze ani opomenout skutečnost, 
že existence vodního zdroje „Lesní“ 
je jedna z věcí, která brání rozšiřo-
vání kamenolomu směrem k obci. 
Pokud by zdroj vody byl zrušen, nic 
by tomu nebránilo. A to nejdůleži-
tější nakonec: cena vody 
-pokud budeme pitnou vodu vyrá-
bět a rozvádět sami, máme mož-
nost přímo zasahovat do konečné 

ceny vody, a to i v případě, že nám 
bude síť spravovat některý z dis-
tributorů. Pokud budeme přijímat 
vodu odjinud, tak jsme v jednáních 
o ceně vody zahnáni do kouta, 
neboť v tomto případě disponuje 
zdrojem pitné vody distributor, 
který si v jednáních může jedno-
duše počkat, až se podvolíme jeho 
podmínkám a jeho ceně. 
Co teď?
 Smlouva je vypovězena ke konci 
letošního roku. Vedení města bylo 
s tímto problémem seznámeno 
již koncem roku 2015. Od té doby 
uběhlo již osm měsíců, vedení 
města tedy zbývají pouhé čtyři mě-
síce, aby převzalo veškeré činnosti, 
které pro nás do současné doby 
vykonával VAK a vyřešilo výrobu 
a distribuci pitné vody ke spokoje-
nosti obyvatelstva. To znamená za-
jistit správu vodovodní sítě, správu 
vodáren a v první řadě zajistit, aby 
voda, která opouští naše vodárny, 
splňovala požadavky stanovené 
platnými předpisy pro pitnou vodu. 
Je zřejmé, že vyřešit tento problém 
není krátkodobou záležitostí, nic-
méně vedení města do současné 
doby nepředložilo konkrétní řešení 
vzniklé situace včetně časového 
schématu, jak bude problém řešen. 

Jedinou ověřitelnou informací je 
skutečnost, že zastupitelstvo města 
přijalo usnesení, kterým vyslovilo 
podporu k zásobování Krásna 
z vlastních zdrojů, to bylo koncem 
roku 2015. Konec letošního roku se 
blíží, smlouva s VAK končí a sou-
časně s tím i jistoty na cenu vody 
a na stabilitu dodávek. Od nového 
roku nikdo neví, za kolik nám 
bude voda dodávána, zda nám 
z kohoutků poteče voda pitná, nebo 
jen užitková, či nepoteče vůbec
Chápeme, že vedení města nechce 
občany znepokojovat, ale mlčení je 
stejně tak nežádoucí. Věříme, že 
v brzké době se dozvíme více jas-
ných informací, jak bude vyřešen 
problém, který se přímo týká všech 
obyvatel Krásna. Snad jsme tímto 
textem poskytli občanům alespoň 
základní informace k problema-
tice pitné vody v Krásně a jak my 
problém vnímáme. Samozřejmě 
budeme rádi, pokud se ze strany 
vedení města uveřejní konkrétní 
informace k způsobu, jakým se 
zajistí stabilní dodávky pitné vody 
z místních zdrojů, zejména pak 
i konkrétní informace k cenám 
vody od 1. 1. 2017.

Tomáš Fenkl a Václav Kříž, zastupitelé

Zdroje vody v Hájích a Hluboké 
 Zásobování pitnou vodou osad 
Dolní Hluboké a Hájů ve vztahu 
k zdrojům pitné vody je zajišťováno 
samostatně nezávisle na Krásnu. 
Jako první zmiňuji Háje, které mají 
zdroj pitné vody oproti ostatním 
bezproblémový, jsou zásobovány 
samostatně již upravenou pitnou 
vodou, která je dopravována vodo-
vodem z vodojemu Ležnička. Voda 
je čerpaná do místního vodojemu 
a odtud rozváděna do domácností. 
Zdroj pitné vody je zde dostačující a 

stabilní a není nutné provádět jeho 
další úpravu.  
 Méně bezproblémově je zásobo-
vána pitnou vodou Dolní Hluboká, 
která rovněž disponuje vlastním 
vodním zdrojem. Jedná se o prame-
niště nad Dolní Hlubokou, 
z tohoto je neupravená voda svede-
na do místního vodojemu, odkud je 
po minimální úpravě vodovodem 
rozváděna do domácností. Zdroj 
pitné vody zde není stabilní, je 
odkázán na množství spodní vody, 

které je závislé na množství srážek, 
a kapacita vodojemu nedokáže 
v měsících chudých na srážky po-
krýt aktuální spotřebu pitné vody. 
Další problém, který tento zdroj 
má, je zvýšené množství chloridů 
nad přípustnou hranici v uprave-
né vodě, což může vést k tomu, že 
voda z tohoto zdroje bude označena 
za užitkovou nikoli vodu pitnou. 

 Tomáš Fenkl, zastupitel

Nebezpečný bolševník velkolepý 
trápí i Krásno a okolí 
 Většina z vás jistě zaznamenala 
ve sdělovacích prostředcích, že Kar-
lovarský kraj v předchozích třech 
letech prováděl likvidaci invazních 

rostlin na území Karlovarského 
kraje. Tento boj byl zaměřen na 
nejnebezpečnější tři druhy rostlin: 
bolševník velkolepý, křídlatky 

a netýkavku žláznatou. Celá akce 
vyšla na necelých 90 miliónů 
korun. Ty pokryly náklady na 
vymapování výskytu zmíněných 

rostlin, které proběhlo v prvním 
roce a v dalších dvou letech pro-
bíhalo omezování výskytu těchto 
rostlin. Následovala také kontrola 
účinnosti opatření. K jejich likvida-
ci by však bylo potřeba  mnohem 
více času, a tak na každém z nás 
(respektive majitelích zamořených 
pozemků) záleží, zda to nebyly vy-
hozené peníze. Pokud nedojde 
k absolutnímu omezení těchto rost-
lin, hrozí, že za pár let budou jejich 
populace ještě silnější. 
 Všechny tři uvedené rostliny se 
na území Krásna, Hájů i Hluboké 
nacházejí. Zákon č. 326/2004 Sb., 
o rostlinolékařské péči ukládá 
povinnost zjišťovat a omezovat vý-
skyt a šíření škodlivých organismů 
včetně plevelů tak, aby nevznikla 
škoda jiným osobám nebo nedošlo 
k poškození životního prostředí 
anebo k ohrožení zdraví lidí nebo 
zvířat. Dále také ukládá každému 
povinnost hlásit výskyt škodlivého 
organismu. Právě bolševník patří 
mezi tyto nebezpečné organismy. 
Ráda bych vás tedy seznámila 
s problematikou tohoto druhu.
 Bolševník velkolepý pochází ze 
Západního Kavkazu. Odtud se rozší-
řil jako dekorativní rostlina téměř 
do celého světa. V Evropě se poprvé 
objevil patrně v Londýně v roce 
1817. Do Čech byl zavlečen 
v roce 1862 do zámecké zahrady 
v Lázní Kynžvart. Nekontrolovaně 
se začal šířit až po roce 1943, zřejmě 
v souvislosti se změnou využívání 
volné krajiny.
 Bolševník velkolepý je dvouletá 
až vytrvalá rostlina, dorůstající 
výšky až 5 m (přitom v původním 
areálu běžně dorůstá 1,5 m). V prv-
ních letech po vyklíčení vytváří 
přízemní listovou růžici a v tomto 
stadiu většinou přetrvává 3 až 5 let, 
v nepříznivých podmínkách 
i 12 let. V tomto stavu čerpá živiny 
a energii. Poté vykvete a rostlina 
uhyne. Invazivita spočívá zejména 
v tom, že dokáže vyprodukovat 
veliké množství semen. Jedna 
rostlina vytvoří až 100 000 klíči-
vých semen. Ty většinou vyklíčí 
po prvním roce. Ostatní ale můžou 
vytvořit semennou banku, kde 
mohou přetrvávat až 10 let (to je ale 
jen zlomek semen). Bolševník je 

schopen obsadit jakékoliv stanovi-
ště a vzhledem k množství semen, 
která klíčí brzy na jaře a vytvoří 
souvislý porost, brání růstu jiných 
rostlin.
 V mnoha zemích severní polo-
koule, včetně České republiky, je 
bolševník velkolepý veden jako 
nebezpečný invazní druh, který je 
schopen ničit původní ekosysté-
my na daném území. Fototoxické 
furanokumariny, které obsahuje, 
u člověka způsobují těžké fotoder-
matitidy (dráždí kůži a způsobují 
vyrážky a puchýře). Také proto se 
vůči bolševníku nasazují nejrůz-
nější způsoby boje. 

Metody likvidace:
A) Mechanické: jako nejúčinější se 
jeví přeseknutí kořene ostrým rý-
čem. To se musí provést alespoň 10 
cm pod kořenovým krčkem (místo, 
kde z kořene vyrůstá stonek), nejlé-
pe na jaře, případně v létě zásah zo-
pakovat. Odříznutou část je vhodné 
zlikvidovat, nebo nechat vysušit. 
Je to sice pracné, ale nejvíce účin-
né. Dále můžeme provádět kosení 
porostů nebo sekání rostlin. Tento 
zásah však rostlinu přímo nezlik-
viduje, ale pouze oslabí, a musí se 
několikrát opakovat. Kosení pou-
žíváme na vhodným pozemcích 
s větším výskytem bolševníku. 
Vhodnější je ale sekání jednotli-
vých rostlin, nebo jen kvetoucích 
lodyh. Odkvetlá rostlina totiž po od-
květu hyne. Pokud však posekáme 
rostlinu nekvetoucí, může rostlina 
naopak ještě zesílit. Důležité je na-
časování. Pokud se zásah provede 
příliš brzy (před vrcholem kvetení), 
zůstane rostlinám dostatečné
množství energie pro další rychlou 
regeneraci a nové vykvetení. Pokud 

naopak dojde k zásahu pozdě, 
vzrůstá riziko uvolnění semen ze 
sekaných rostlin. Pokud jsou již 
založena semena, jsou schopná 
dozrát i poté, co okolík usekneme 
a ponecháme jej ležet na místě. 
Proto je třeba, aby oddělené okolíky 
či useknuté rostliny byly zničeny 
(spáleny) a nebyly ponechány na 
místě. Velmi účinná na likvida-
ci je pastva (zejména koz a ovcí). 
Zvířatům sice nejdřív trvá, než si 
na chuť bolševníku zvyknou, ale 
posléze jej začínají aktivně vyhle-
dávat a likvidovat. Spásají však 
převážně mladé šťavnaté rostliny, 
a tak starší porosty je vhodné před 
pasením pokosit. 
B) Chemické: bolševník je vysoce 
citlivý vůči systémovým herbi-
cidům s účinnými látkami jako 
je glyfosát (např. Roundup Biak-
tiv) nebo triclopyr (např. Garlon). 
Přípravky s obsahem triclopyru 
nemají negativní účinky na klíčící 
trávy, ale nejsou momentálně 
u nás povoleny. Vhodný herbi-
cid je třeba vybírat s ohledem na 
platné právní předpisy, a také s 
ohledem na ostatní organismy 
(vodní rostliny a živočichy), životní 
prostředí a lidské zdraví. Nejvhod-
nější je aplikovat herbicid na jaře 
na listovou plochu, případně zásah 
dle potřeby opakovat. Herbicid však 
zlikviduje všechny rostliny, které 
zasáhne a na uvolněnou plochu 
se opět nejlépe rozšíří bolševník 
pokud jsou v půdě nebo v  blízkém 
okolí semena.
Důležité upozornění: při likvidaci 
bolševníku důsledně používejte 
ochranné pomůcky. Látky obsažené 
v rostlinách mohou způsobit nepří-
jemné kožní problémy!   
         Saša Masopustová
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 Pro toho, kdo fotbal sleduje, 
anebo sleduje alespoň facebookové 
stránky Baníku Krásno, nenapíši 
nic nového, takže jen pro ty ostatní.
 Před více než měsícem skončila 
sezóna 2015/2016. A lze ji označit 
jako nejúspěšnější v posledních ně-
kolika letech. V této sezóně se hrálo 
netradičním způsobem. Nejprve si 
to rozdalo 10 mužstev „každý 
s každým“ doma a venku o pořadí, 
a tedy o účast buď ve skupině o po-
stup, anebo ve skupině o umístění 
(sestoupit nebylo kam). Po základní 
skupině jsme mohli být plni opti-
mismu, protože Baník ji vyhrál.
 Následovalo rozdělení do skupin 
po pěti, ve které se však začalo od 
nuly. Baník začal velice dobře, po 
polovině měl na kontě čtyři výhry, 
z toho dvě až na pokutové kopy, 
pak následovala ještě výhra nad 
Starým Sedlem, a zdálo se, že o po-
stup už nemůže přijít. Ale bohužel, 
přišli tři porážky, a pád na čtvrtou 
příčku. Pak přišlo vzdání se po-
stupu od prvního Chodova i druhé 
Lomnice, a čekalo se na verdikt 
třetího Královského Poříčí. To však 
po velkém váhání řeklo: postupuje-
me. Na Baník tedy zůstal nepostup,                                              
a v další sezóně opět okresní 
přebor.

A kdy se můžete těšit? 
1. zápas nové sezóny bude 13.8.2016 
od 17:00 s Dolním Rychnovem, 
potom doma až 3.9. s Olovím. Pro 
úplnost dodáváme, že v letošním 
roce fotbal získal od města Krásno 
příspěvek na svou činnost, zároveň 
děkujeme i sponzorům fotbalistů 
– společnostem Rauschert, KMK, 
Šollová Eva - zahradnictví Horní 

Představujeme krásenské 
sportovce – Katka Štecová 
 Možná mnozí ani neví, že se 
Krásno může pyšnit závodnicí, 
která sbírá tituly a trofeje, jako 
na běžícím pásu, a to nejen na 
soutěžích školních, okresních či 
krajských, ale i republikových             
a dokonce mezinárodních. Kdo je 
tím sportovcem, již víte, ale možná 
nevíte v jakém sportu. Tím spor-
tem je karate, a Katka vyniká 
v obou jeho hlavních disciplínách 
– kata i kumite. Jen pro vysvětlení 
– kata je individuální cvičení, při 
němž závodník předvádí předem 
ohlášenou sestavu, jejíž provedení 
hodnotí určení soudci. V kata se 
soutěží v jednotlivcích a v tříčlen-
ných družstvech. Oproti tomu ku-
mite je zápas dvou protivníků, i zde 
rozhodčí bodují jednotlivé druhy 
technik, či chcete-li, útoků na pro-
tivníka. Také v kumite se soutěží 
v jednotlivcích a v družstvech. 
A obě disciplíny mají i různé „spe-

ciality“ – Super Kick (nejrychlejší 
a nejtvrdší úder), Ippon (zápas na 
jeden vítězný úder), Kumite Shobu 
Nihon (zápas na určitý počet bodů), 
apod. 
A největší úspěchy? 
Uvádíme jen za uplynulý školní 
rok: 11.10.2015 - Finálové kolo kraj-
ské ligy mládeže Plzeň - kumite 
+ 41 kg: 2. místo
24.10.2015 - VC CAOKK města Ostro-
va – kumite 6-10 let: 2. místo
8.11.2015 - mezinárodní mistrovství 
ČR 2015 Praha - kumite žačky 9-10 
let: 2. místo
12.12.2015 - Mezinárodní Lion ´s 
cup Pardubice – kumite +30 kg: 
1. místo, Ippon: 1. místo, Super Kick: 
1.místo
26.3.2016 - Mezinárodní mistrov-
ství ČR CAOKK 2016 Sokolov  – 
kumite žačky 9-10 let: 2. místo
16.4.2016 - Slovakia open 2016 
- kumite 7-9 let +140cm: 1. místo, 

point systém: 1. místo, kata team: 
1. místo, kata shotokan 
6-9 let: 2. místo
23.4.2016 - Chodský pohár - kata-
-žačky 9-10 let: 1. místo, kumite-
-žačky 9-10 let: 1. místo
8.5.2016 - Polish open 2016 SZC-
ZECIN - kumite 9-10let: 1. místo, 
kumite team: 1. místo
14.6.-20.6.2016 – Mistrovství světa 
WUKF Dublin Irsko – kumite: 
3. místo, kata team: 4. místo, kumi-
te team rotation: 5. místo.
Blahopřejeme. 
                                     Jan Masopust

Slavkov, NADE, Ludmila Jílková – 
Torf, Pivnice REBEL, Klub Olympie 
(„sauna“)    
                      Jan Masopust

Krásenský futsal 
 O krásenském futsalu se ví hod-
ně málo. Je to hlavně kvůli nesmy-
slnému pravidlu, že se nemůže hrát 
na přírodním povrchu, ale buď na 
umělce, nebo v hale. Proto Baník 
Krásno už několik let využívá azy-
lu horní základní školy v Horním 
Slavkově. V okresní 2. třídě skon-
čili v této sezóně v horní polovině 
tabulky.
 Pro úplnost dodáváme, že v le-
tošním roce futsal získal od města 
Krásno příspěvek na svou činnost.

                                       Jan Masopust
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Rk.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou podě-
kovat městu Krásno za finanční 
podporu naší dcery, která byla 
vybrána k reprezentaci na Mistrov-
ství světa v karate 2016 v irském 
Dublinu, letos v červnu (6th WUKF 
WORLD KARATE CHAMPION-
SHIPS) .
 Na této sportovní akci se jí poda-
řilo vybojovat báječnou bronzovou 
medaili v kategorii kumite - shobu 
nihon, dívky 9 - 10 let, k tomu při-
dala ještě 4. a 5. místo v teamových 
soutěžích.
 Velmi si vážíme podpory města 
a doufáme, že se nám brzy podaří 
vybojovat i vyšší příčky :-).
     
               Michal a Hana Štecovi 

  



Sociální služba pro seniory 
a zdravotně postižené občany
 Pečovatelská služba, příspěvková 
organizace, je oprávněna vykonávat 
terénní sociální službu na území 
města Horního Slavkova a města 
Krásna. 
 Pečovatelská služba je poskyto-
vána podle zákona č. 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, § 40 a vy-
hláškou č. 505/2006 Sb. v platném 
znění. Jedná se o placenou službu. 
Pečovatelská služba zajišťuje seni-
orům 
a osobám se zdravotním postiže-
ním, kteří mají sníženu soběstač-
nost, podporu a pomoc takovým 
způsobem a v takovém rozsahu, 
aby mohli zůstat i nadále ve svém 
domácím prostředí, kde žijí dlouhá 
léta, mají rodinu, sousedy, známé, 
kde mají vytvořeny přirozené soci-
ální vazby a cítí se dobře 
a bezpečně. Při poskytování pečova-
telské služby úzce spolupracujeme 

s rodinou. Pomoc poskytují pracov-
níci v sociálních službách – pečo-
vatelky. Snížená soběstačnost se 
dokládá přiznáním příspěvku na 
péči v rozsahu I.–III. stupeň (lehká 
závislost až těžká závislost). Řízení 
o přiznání příspěvku na péči za-
hajuje na základě písemné žádosti 
Úřad práce.
 Rozsah pomoci klientům: pomá-
háme s poskytnutím stravy donáš-
kou obědů, s přípravou a podává-
ním stravy a pití; nabízíme pomoc 
při zajištění potravin nákupem;  
při zajištění chodu domácnosti 
úklidem bytu, praním a žehlením 
prádla; poskytujeme pomoc s osob-
ní hygienou buď celkovou koupelí, 
nebo sprchováním; zajišťujeme 
kontakt se společenským prostře-
dím; spolupracujeme s lékaři při 
obstarávání předepsaných léků 
a s domácí péčí HOME CARE.

Pokud zjistíte, že v důsledku ne-
moci či stáří již nezvládáte každo-
denní péči o svoji osobu nebo se 
zajištěním chodu domácnosti 
a máte sníženou soběstačnost, 
obraťte se na nás. V případě zájmu 
nás najdete v Domě s pečovatel-
skou službou Nad Výtopnou 1010, 
357 31 Horní Slavkov, kde máme 
své zázemí. Kontaktovat nás mů-
žete i telefonicky na čísle 352 698 
316 nebo 602 297 606, případně na 
e-mail: ps.hslavkov@seznam.cz 
Informace a formuláře o poskyto-
vání pečovatelské služby je možné 
vyhledat na stránkách města Hor-
ní Slavkov www.hornislavkov.cz na 
portálu Radnice, Město, Organizace 
zřizované městem, Pečovatelská 
služba. 
 Těšíme se na budoucí spolupráci 
s Vámi.
                              Dagmar Kuttnerová

Obecní zpravodaj Krásnoočko má 
svá pravidla

Poděkování starosty
 Již jsem zmínil akce, které pro-
běhly v minulém období, a také 
to, že byly velmi úspěšné. Takovou 
podporu při pořádání různých akcí 
jako v letošním roce jsem již dlou-
há léta nezažil. Každá další úspěš-
ně zvládnutá akce nám všem, kteří 
se na jejich pořádání podílí, dodává 
energii pro naše další aktivity. 
Slova díků od rodičů, za které jsme 
vděční, a rozzářené oči dětí jsou 
poděkováním pro naše kamarády 
a kamarádky, jenž nelitují svého 
volného času a do pořádání spous-

ty akcí v Krásnu se zapojí. Těch 
lidí je za poslední dobu desítky, 
a tak snad prominou ti, které ne-
budu jmenovat, ale bez kterých by 
to také nešlo. Děkuji Vám všem za 
Vaší podporu, zejména pak: Sašce 
Masopustové, bez níž by lidové 
tradice v Krásně pomalu, ale jistě 
zanikly, Blance Peroutkové a Janě 
Brendlové, jenž jsou mými největší-
mi oporami při přípravě a realizaci 
samotných akcí, Petru Zahrádkovi 
a jeho zásahové jednotce, jenž při-
loží ruku k dílu tam, kde je zrovna 

třeba, Ivetě Hřibové, Vlaďce Zahrád-
kové, Ivetě Papíkové, Janě Havlové, 
Jiřině Jelenové, Jurovi Rjabuchino-
vi, Veronice Hrubé, Míše Krpejšové, 
Daně Větrovcové, Petru Weissovi 
a dalším za obrovské nasazení 
nejen při přípravě zázemí pro 
Čarodějnice a Dětský den, ale také 
velké pomoci v jejich samotném 
průběhu, a Honzovi Masopustovi 
za poskytnutí zázemí hřiště.
Děkuji, byli jste skvělí                          

                                     Josef Havel, starosta

 Zastupitelé města Krásno schvá-
lili na svém květnovém zasedání 
„Pravidla pro vydávání obecního 
zpravodaje Krásnoočko“. Pravidla 
sestavila a schválila redakční rada 
obecního zpravodaje podle obec-
ných pravidel a zahrnula do jejich 
předpokládané podoby i komentáře 
zastupitelů. Jako všechno i obecní 
zpravodaj Krásnoočko potřebu-
je pravidla, aby mohl být řádně 
vydáván a dobře fungoval. Zde 
přináším výtah z těchto pravidel.
 Z pravidel vyplývá, že je to ob-
časník, ale měl by vycházet mini-
málně jednou za 4 měsíce. Vydává-
ní a obsahovou náplň zpravodaje 
řídí redakce. Město Krásno vydává 
zpravodaj za účelem poskytnout 
obyvatelům obce objektivní 
a vyvážené informace dle tiskové-
ho zákona týkající se společenské-
ho, hospodářského, kulturního 

a dalšího dění ve městě Krásno 
a okolí. Jsou zde zveřejňovány ze-
jména informace o činnosti místní 
samosprávy a městského úřadu, 
sdělení a informace o dění ve 
městě, názory členů zastupitelstva 
města na řešení aktuálních problé-
mů, informace organizací 
a institucí působících ve městě či 
s dopadem na město Krásno 
a okolí; příspěvky a názory občanů, 
týkající se dění ve městě Krásno 
a okolí. Nejsou zde zveřejňovány 
příspěvky týkající se propagace 
a činnosti politických stran, hnutí 
a jiných politických subjektů. 
Každý občan města Krásno má 
možnost na zveřejnění příspěvku 
ve zpravodaji. Příspěvky a případné 
odpovědi mohou být zaslány v roz-
sahu maximálně dvou normostran 
(1 strana = 1800 úhozů včetně 
mezer). Příspěvky určené ke zveřej-

nění shromažďuje šéfredaktor, a to 
buď přímo, nebo prostřednictvím 
podatelny města Krásno. Příspěvek 
by měl být zaslán elektronicky 
na kontaktní e-mail krasnoocko.
redakce@seznam.cz. Každý zaslaný 
příspěvek musí být řádně autori-
zován. Příspěvek může být předán 
i ve fyzické podobě na podatelnu 
města Krásno nebo přímo šéfre-
daktorovi. Ve zpravodaji nebudou 
zveřejňovány příspěvky diskrimi-
nující občany z důvodu rasy nebo 
etnického původu, pohlaví, sexu-
ální orientace, věku, zdravotního 
postižení, náboženství či víry, obsa-
hující amorální, neslušné či zjevně 
protizákonné výrazy a stanoviska 
nebo jinak nevhodný obsah, tý-
kající se soukromých či osobních 
sporů občanů či skupin občanů, 
které nesouvisí s obecní tématikou, 
bez znalosti identity přispěvatele - 

anonymní příspěvky a komerční 
příspěvky. V případě kritického či 
jiného příspěvku má kritizovaná 
strana právo na zveřejnění odpově-
di ve stejném čísle. Redakce nenese 
odpovědnost za obsah příspěvků. 

Uveřejněné příspěvky nejsou hono-
rovány. Datum uzávěrky následu-
jícího vydání zpravodaje je zveřej-
něno v tiráži časopisu a zpravodaj 
bude vydán do 10 dnů od uzávěrky.
 Pravidla budu zveřejněny na 

stránkách města Krásno.
 Těšíme se na bohaté příspěvky 
od vás, a také rádi uvítáme nové 
posily v redakci. 

Saša Masopustová, 

šéfredaktor

36. Staročeské máje se opět 
vydařily
 Letos jsme se mohli účastnit již 
36. tradičních krásenských Staro-
českých májů. Tradice je tradice, 
a tak se vše vesměs opakuje. Kaž-
doročně se mění pouze král a krá-
lovna májů a kulturní vystoupení. 
I když účinkující soubory jsou 
většinou také stejné, nejsou stejná 
jejich představení.
 A tak jsme letos opět mohli 
slyšet zahájení Staročeských májů 
ostrostřelci z Bischofsgrünu 
a vyrazit průvodem za rychtářem 
a rychtářkou, aby vydali povolení 
ke konání slavností. Ti nás tento-
krát uvítali v tradičních krojích. 
Povolení bylo uděleno a nechyběly 
ani báječné koláčky a víno. Pak 
jsme vyhledali krále máje, kterým 
byl letos Ondra Urbánek a společně 
s ním se vydali pro královnu. Tou 
byla okouzlující Barbora Nýdrlová. 
Počasí nám přálo a do kroku nám 
zvesela hrála kapela Barbora. Na 
náměstí jsme mohli shlédnout 
tradiční Českou besedu, kterou na 
počest paní Pöseltové (zakladatel-
ky souboru Máj) nacvičili i bývalí 
členové souboru Máj, a to ještě ne-

tušili, že to bohužel bude poslední 
Česká beseda, kterou paní Pöseltová 
uvidí. Takže jsme zde viděli besedu 
hned ve čtyřech vydáních a asi 
nejvíc očí přitahovalo kolečko těch 
nejmenších dětiček z Máječku. Dále 
jsme viděli vystoupení dětí 
z místní mateřské školky, místních 
souborů Máječku, Máje i Radosti, 
a také hostů z Dobré Vody country 
skupiny Krok z Ostrova. K tomu 
všemu vyhrávala Barbora známé                             

i méně známé písničky. Staročeské 
máje provázel i tradiční jarmark 
a atrakce pro děti. Večer nechyběla 
májová veselice s bohatou tom-
bolou a bohatým doprovodným 
programem.
 Jen pro zpestření vzpomín-
ky na letošní Staročeské máje bych 
zmínila, že po krásném slunečném 
počasí následovalo citelné ochlaze-
ní a v noci padal sníh.
  Saša Masopustová



Indiánský dětský den
 Dne 4.6.2016 proběhl na hřišti 
TJ Baník Krásno „Dětský den 2016“. 
Letos v indiánském stylu a měl 
velký úspěch. Úžasné byly masky 
dětí i dospělých. Nemalou měrou 
k úspěchu celé akce přispěla sku-
pina indiánů z Plzně, která dětem 
předvedla život v indiánské vesni-
ci, jejich tradice, zvyky a dovednos-
ti. Ukázka dravců zaujala nejenom 
děti, ale i dospěláky. A k indiánům 
samozřejmě patřila i projížďka na 
koni. Soutěže, které probíhaly celé 
odpoledne, se opravdu vydařily. Děti 
kromě cukrovinek obdržely indi-
ánské čelenky, náušnice a přívěsky. 
Dětský den se vydařil také díky 
obětavosti řady místních lidí, kteří 
se na celé realizaci podíleli, a těm 
patří velké poděkování. 

     
      
               Blanka Peroutková, referent MÚ

Činnost jednotky dobrovolných 
hasičů Krásno

 Naše jednotka je tvořená ze tři-
nácti členů: 
velitel jednotky - Petr Zahrádka,
zástupce velitele jednotky 
a technik na mimořádné události 
- Tomáš Port ml., velitel družstva 
- Jan Kirejev, řidiči-strojníci - Mi-
chal Port, František Rohm, Petr 
Táborský, Vladimír Husák, Vít 
Nádeníček, Vladislav Čáník st., 
hasiči - Vítězslav Zahrádka, Jakub 
Šramko, Tomáš Port st. a Vladislav 
Čáník ml.

 Jednotka se letos podílela na 
taktickém a prověřovacím cvičení 
s názvem LUXOR 2016. Náš tech-
nik na mimořádné události velel 
šestnácti jednotkám při výstavbě 
evakuačního střediska a evidenci 

evakuovaných osob. Během cvičení 
si jednotka vyzkoušela vyhledá-
vání pohřešovaných osob v teré-
nu, výstavbu protipovodňových 
hrází z pytlů a zabezpečení budov 
proti povodni. Dále si pak jednot-

ka vyzkoušela transport zraněné 
osoby za pomocí nosítek a nafu-
kovacího člunu. V poslední řadě si 
vyzkoušela stavění provizorních 
konstrukcí.
 Jednotka se dále podílela svojí 
účastí a pomocí na různých měst-
ských akcích, jako jsou dětský den, 
kde hasiči potěšili děti tradiční 
pěnou, a pálení čarodějnic spojené 

se stavěním májky.
 Jednotka také vypomáhala o ví-
kendu od 17.7. do 19.7.2016 při akci 
na letišti v Krásně pod názvem 
„New Action Tuning Krásno“. Tato 
akce byla dobročinná a celkem 25 
tisíc získaných korun putovalo na 
dobrou věc. 5 tisíc z části výtěžku 
získala darem nezisková orga-
nizace Pomoc v nouzi, o.p.s. a 15 

tisíc korun šlo ve prospěch sbírky 
„Pomoc pro Honzíka“. Do této sbírky 
také přispělo město Krásno svým 
finančním darem ve výši 
5 tisíc korun na nákup zdravot-
ních pomůcek a služeb zlepšující 
kvalitu života zdravotně postižené-
ho chlapce.
                                   Tomáš Port ml.

Vzpomínka na Miloslavu 
a Františka Pöseltových
 Jméno manželů Pöseltových 
bude navždy spjato s oslavami 
Staročeských májů v Krásně 
a s krásenským folklórem. Tuto 
tradici založili před 36 lety a od té 
doby, veškerý svůj volný čas věno-
vali dětem, mládeži, dospělým 
a posledních 10 let převážně senio-
rům v Krásně. Zajímali se 
o lidovou kulturu a se souborem 
Máj reprezentovali Krásno nejen 
v Čechách, ale i v zahraničí. Praco-
vali ve funkcích Klubu důchodců, 
organizovali zájezdy do divadel, na 
hrady a zámky v Čechách i na Mo-
ravě, návštěvy různých zajímavých 
míst v republice. Když už jim síly 
nestačily, věnovali se pouze seni-
orům a založili seniorský taneční 
kroužek Radost, se kterým vystu-
povali po Čechách i v Německu. 
Před dvěma roky podlehl František 
dlouhé těžké nemoci. Miluška ještě 
rok bojovala a dále vedla kroužek 
Radost. Bohužel i ona nás letos 
opustila.

 Kroužek Radost sice pokračuje 
v tom, co manželé Pöseltovi začali, 
ale potýká se s řadou problémů. 
Chybí nám zkušenosti, trpělivost, 
kontakty a v neposlední řadě 
i obrovské zapálení pro danou věc, 

které oba manželé měli. Ze všech 
sil se snažíme pokračovat a se 
vztyčenou hlavou reprezentovat 
město Krásno.    
 

Za kroužek Radost Anna Mihoková



Místní spolky se podílejí na 
úpravě okolí „ koupáku“
 Koncem roku 2015 provedli 
členové místních spolků TJ Baník 
Krásno, Sportovního sdružení vo-
dáci Krásno a členové naší zásaho-
vé jednotky hasičů, ve spolupráci 
s Městem Krásno čištění okolí 
místní vodní nádrže, která je hojně 
využívaná v letních měsících ke 
koupání - „koupáku“. Na vlastní 
náklady provedli odstranění ná-
letových dřevin z hráze rybníku, 
které rostly na okraji vodní plo-
chy a znemožňovaly tak přístup 
k vodě. Dále došlo k odstranění 

dřevin, které byly poškozené, nebo 
zasahovaly do komunikace vedou-
cí po hrázi nádrže. Při této činnosti 
byl odklizen odpad, nejen ten, 
který vnikl činností při samotném 
odstraňování náletových dřevin, 
ale odpad který v okolí zanechali 
neukáznění občané.  
 Na začátku měsíce července 
pak členové Sportovního sdružení 
vodáci Krásno navázali na svou 
zimní iniciativu a posekali trávu 
rostoucí na hrázi rybníka, aby bylo 
možné v letních měsících využít 

upravené travnaté plochy k rela-
xaci a odpočinku u vody. Pokud 
Město Krásno projeví vůli, a bude 
i nadále spolupracovat s místní-
mi spolky, které provádějí veškeré 
práce bezplatně, budou se členové 
spolků během letošní zimy opět 
aktivně podílet na úpravě okolí 
krásenského „koupáku“. Výsledek 
vykonané práce místních spolků 
můžete nyní posoudit každý sám, 
třeba při procházce k rybníku.

                Tomáš Fenkl

Krásenští občané se opět účast-
nili slavností v Bischofsgrünu
 V neděli 17. července 2016 se 
konaly slavnosti v partnerském 
městě Bischofsgrün. Na slavnosti 
byli pozváni zástupci a občané 
našeho města. V ranních hodinách 
odjel plný autobus občanů, mezi 
kterými byly také děti z tanečního 
souboru „Máječek“a také členové 
hornického spolku“Barbora“ .
Program byl opravdu bohatý:
Od 10:00 hod. se uskutečnila mše 
svatá pod párty stany za doprovo-
du místního pěveckého mužského 
sboru a místního pozounového 
kvarteta. Ve 11.30 hod. byl pro 

návštěvníky nachystaný výborný 
společný oběd. Ve 13.30 hod. vyrazil 
tradiční průvod místních spolků 
v čele s hudbou, která hrála do 
kroku a hned za ní šli občané 
z Krásna s vlajkou města Krásno 
spolu s horníky v uniformách 
s vlajkou hornického spolku „Bar-
bora“. Po příchodu na náměstí měl 
projev pan starosta partnerského 
města Bischofsgrün pan Unglaub 
a poté i náš místostarosta pan 
Pribol. K poslechu hrála celé od-
poledne dechovka a náš „Máječek“ 
v krojích zatancoval dvě pásma 

tanců za velikého potlesku všech 
přítomných. V 15.30 hod. zorganizo-
val pan Wied st. pro zájemce 
z řad našich občanů zdarma sve-
zení sedačkovou lanovkou na vrch 
Ochsenkopf (Volí hlava) a svezení 
na letní sáňkařské dráze, které si 
užily hlavně děti. V 18.00 hod. byl 
odjezd.
 Jako každý rok i letos byl výlet 
dobře organizován a občané města 
si užili hezkou neděli u našich 
sousedů, tak trochu jinak.
     
   Martin Pribol

Kulturní akce v Krásně 
Připravujeme pro Vás:

27. 8. 2016
Krásenské letní slavnosti 2016

5.9. 2016
Koncert v kostele Svaté Kateřiny – 
viz pozvánka níže

14. 9. 2016
Vítání občánků
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17. 9. 2016
Pohádkový les na rozhledně

A pak na přelomu roku se může-
te těšit na naše již tradiční akce: 
adventní koncerty, Mikulášskou 
diskotéku, Dětský maškarní silves-
tr a sportovní turnaje ve stolním 
tenise a šipkách.

Pozvánka:
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na 

Kulturní program Horní Slavkov 
5. 10. 2016 Pohádka pro MŠ 
a veřejnost
DIVADLO ANDROMEDA 
– O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
10:00 Divadelní sál
Vstupné 35,- Kč

9. 9. 2016 Kino
UČITELKA
Slovensko/ Česko, drama
19:00 Divadelní sál

15. 9. 2016
MILAN GELNAR – OD ASTROLOGIE, 
PŘES HVĚZDNOU CESTU K FOCENÍ 
AURY A MĚŘENÍ ČAKER
18:00 kavárna
Milan Gelnar je přední český astro-
log, který se věnuje astrologii 
a esoterickým disciplínám více než 
30 let. Návštěvníky své přednášky 
seznámí zábavnou, avšak i pro 
laiky velmi srozumitelnou, formou 
s principy fungování astrologie. 
Přednáška bude doplněna možnos-
tí nechat si změřit auru (199,- Kč) 
nebo nechat si vyložit svůj kar-
mický životní úkol (199,- Kč). Vždy 
je potřeba se objednat. Objednávky 
přijímáme v kavárně do 12. 9. 2016! 
Vstupné: 40,- Kč. Předprodej vstupe-
nek v kavárně od 5. 9. 2016.

17. 9. 2016 Kino pro děti
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ 
ZVÍŘÁTEK
Francie/Belgie, animovaný, dobro-
družný
16:00 Divadelní sál

18. 9. 2016
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ – 
1. LEKCE
19:00 – Taneční sál
Přijďte si vyzkoušet 1. lekci!
V tanečním kurzu se naučíte, nebo 
si zopakujete kroky a variace všech 
základních společenských tanců 
a věříme, že se i dobře pobavíte.
Pro tyto taneční můžete volit i 
neformální oblečení vhodné pro 
tanec.
Cena: 2 000,- Kč/10 lekcí za pár
Více info na tel.: 352 621 072, 728 
838 096

24. 9. 2016
SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI 
Náměstí od 14.00 hodin
Věra Špinarová, MIRAI, Kabát revi-
val, Beat club 68´
21:00 - 3:00 Diskotéka
Stánkový prodej, pouťové atrakce, 
balónkový modeling, airbrush, 
jízda na koních, muzeum a věž 

kostela sv. Jiří zdarma aj.

Muzeum
1. 9. – 31. 10. 2019
HENDIKEP NENÍ PŘEKÁŽKOU
Výstava výtvarných prací klientů 
a členů Parkinson-help z.s.
Muzeum otevřeno:
ST – NE 
9:00 – 12:00  
12:30 – 17:00

Připravujeme na říjen
1. 10. 2016
MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ
15:00 – Taneční sál
Hudba k tanci a poslechu – Marcel 
Zmožek - znáte z TV Šlágr!
Dětská vystoupení, drobné občerst-
vení zdarma!

12. 10. 2016 Divadlo
AGENTURA FAMILIE – ZELŇAČKA
Francouzská komedie podle René 
Falleta. 
Hrají: O. Vízner, O. Brousek ml, 
V. Záveský, B. Jánová, J. Szymik

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

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 
Tel.: 352 688 334 
Mobilní tel. hlídka 
PČR: 723 585 575 

koncert hudebního tělesa PiKap 
Quartet, jako host se představí na 
violu hrající Jaroslava Krčková. 
Tento koncert se bude konat dne 
5. 9. 2016 od 18.00 hodin v kostele 
Svaté Kateřiny v Krásně u příleži-
tosti 360 výročí narození jednoho 
z nejvýznamnějších skladatelů 
hudebního baroka, současníka 
Johana Sebastiana Bacha – J. C. F. 
Fischera.




