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květen 2011
Město Krásno, Radniční 1, 357 47 Krásno, IČO 00573167, ev.č. MK ČR E 18846, odpovědná osoba: Miroslav Kirejev, starosta města

SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
Letošní zima je snad za námi, v minulém týdnu nás ještě potrápily nečekaně nízké noční
teploty, ale je polovina měsíce května a „ledoví muži“ se podle slov meteorologů projevili v již
zmíněném minulém týdnu.
Je všude v tuto dobu vidět, že drtivé většině občanů našeho krásného Krásna není lhostejno,
v jakém prostředí žijí. Jejich nemovitost je jejich vizitkou. Prostě mají uklizeno, okna jsou plná
truhlíků s květinami. Když si tak vzpomenu na své dlouhodobé pracovní pobyty v zahraničí, na ty čisté
ulice, kde na zemi není vidět jediný nedopalek cigarety, perfektně střižené živé ploty, girlandy
muškátů kam se člověk podívá, slušnost a vzájemná úcta mezi lidmi, troufnu si říci, že i naše Krásno
v tomto vůbec nezaostává. Je potěšující, že se hojně využívá dětské hřiště, sportovní areál Baníku
Krásno, že už nevznikají „černé“ skládky a nepořádek, který, když už se přeci jen někde objeví, „naši
dělníci“ (které bych chtěl za tuto činnost pochválit) hned uklízejí. Velmi rád bych chtěl taktéž ocenit
činnost důchodkyně paní Kovačíkové, která se i ve svém úctyhodném věku přidává k dělníkům
uklízejících před „jejím“ (obecním) domem. Velkou pochvalu si zaslouží i náš Sbor dobrovolných
hasičů, který nejenže nás velmi dobře reprezentuje při různých soutěžích v hasičském sportu, ale
nezištně pomáhá i při řešení krizových situací
Jo, a ještě jedna věc: Přeji vám všem, abyste si máj, tento krásný a barevný měsíc plný
probouzejícího se života, užili v klidu a rodinné pohodě.
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Obvodní oddělení PČR v Horním Slavkově
Jak je občanům v Krásně a jeho okolí již známo, na Policii ČR se mohou se svými problémy či
dotazy obrátit mimo tísňovou linku „158“ zejména na policisty Obvodního oddělení Horní Slavkov,
pod které město Krásno spadá. Sídlo a samotný objekt obvodního oddělení se nachází v nově
postaveném domě historické části města Horní Slavkov v ulici Pluhova čp. 213, kde zdejší policie
působí již od měsíce října roku 2006. Během návštěvy na útvaru policisté a občané zaznamenají nově
vybavené kanceláře a prostory pro veřejnost. Toto příjemné prostředí si tak nevychvalují jen návštěvy,
ale i zdejší policisté, kteří jsou na nové oddělení patřičně pyšní.
V současné době zde slouží 14 policistů, kde jsou po vedoucím oddělení dále zařazeni tři
policisté ve skupině dokumentace a deset policistů plní úkoly obchůzkové služby. Občané města
Krásna mají určené 3 policisty pro obchůzkovou službu, jsou to zkušení policisté prap. J. Houška a
prap. P. Nový a začínajícího policista nstržm. V. Stodulka. Samozřejmě nemohou pokrýt celý
přidělený okrsek 24 hodin denně, proto jsou sem vysíláni i další sloužící policisté, pokud to důležitý
zájem služby vyžaduje.
Pro další informaci našim občanům je na místě upřesnit, že vedle měst Horní Slavkov a Krásno
spadá pod toto oddělení dále obec Nová Ves, osady Bošířany, Dolní Hluboká, Háje, Kfely, Lánský
Dvůr, Ležnice, Ležnička, Louka, Milešov, Starý Dvůr, a také chatové oblasti Na Sedmičce a Třídomí.
Z posledních statistických čísel je patrné, že zdejší policisté zajišťují bezpečnost 6720 řádně
přihlášeným obyvatelům a na starost tak mají rozlohu o 77.15 Km2.
Nyní něco málo k výsledkům policejní práce za uplynulý rok 2010. Policisté v H. Slavkově se
mohou v roce 2010 opět pochlubit vysokými čísly v objasněnosti nápadu trestné činnosti. Po celý rok
jsme se dotýkali hranice 80%, což nám v závěru roku nakonec pokazilo několik zachycených
příchozích balíků a dopisů v naší věznici, které pro naše vězně skrytě obsahovaly „drogy“. Pro neznalé
i taková pošta se považuje za distribuci drog spadající do kategorie trestné činnosti, která se díky
smyšleným odesílatelům těžko objasňuje. Objasněnost se tedy nakonec zastavila na 76,92%, v roce
2009 činila 74,38%. Pro srovnání objasněnost nápadu trestné činnosti v roce 2010 na „okrese“ Sokolov
byla 72,18%. Šetřilo se 143 případů nápadu trestné činnosti, z nichž 110 případů bylo objasněno. Při
porovnání s rokem 2009 došlo ke stávajícím trendu a to poklesu nápadu o dalších 17 šetřených
případů, tedy nadále dochází k eliminaci nápadu trestné činnosti v teritoriu našeho oddělení. I v
majetkové kriminalitě hlásíme dobré výsledky. Oproti předloňskému roku, kdy jsme dostávali na frak
v podobě opakovaných vloupání do místních restaurací a barů, jsme v roce 2010 pokračovali s
opakovanými opatřeními proti tomuto druhu kriminality, zvýšili jsme namátkové kontroly těchto
objektů v noční době a několik provozovatelů jsme i přesvědčili k nainstalování bezpečnostních
zařízení s přímým hlášením narušení objektu na náš osvědčený služební telefon. A tam, kde se nám
nepodařilo zadržet pachatele na místě činu, jsme pak díky zajištěným stopám a svědkům pozavírali
klíčové osoby místní galerky, kam musíme připočíst i ostatní, které jsme dodali do výkonu trestu
odnětí svobody na základě rozhodnutí jejich předešlé trestné činnosti. Co se týká majetkové trestné
činnosti v číslech, tak v roce 2010 byla zastoupena v 41 případech s objasněností 56,10%, což je oproti
roku 2009 s nápadem 55 případů historický nárůst o 12,46%.
Dalším výčtem roční práce policistů je například 565 uložených blokových pokut v dopravě a
ve veřejném pořádku, minimálně stejným počtem by se dalo vyčíslit řešení přestupků v dopravě, kde
postačila domluva. Nejčastějšími a opakovanými prohřešky řidičů vozidel jsou bezpečnostní pásy, kdy
nejsou řidiči a spolujezdci připoutáni, pak se jedná o špatný technický stav vozidla, nesjednané
zákonné pojištění, propadlá technická kontrola nebo neúplná povinná výbava vozidla. Při
namátkových silničních kontrolách se pak zachytilo 9 řidičů pod vlivem alkoholu, kteří byli řešení pro
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spáchání trestného činu, dále pak 3 řidiče taktéž pod vlivem alkoholu, kteří byli řešeni v přestupkovém
řízení. Podařilo se také zadržet 8 řidičů, kteří sedli za volant, aniž by vlastnili řidičské oprávnění.
Důležitými faktory, které příznivě ovlivnily vývoj nápadu kriminality v teritoriu oddělení, jsou
zajisté zmiňované prevence kriminality a důsledný výkon služby policistů na inkriminovaných místech
a v inkriminovaných časech. V roce 2010 bylo na našem teritoriu provedeno několik bezpečnostních
akcí zaměřených jak na bezpečnost v silniční dopravě, tak i na veřejný pořádek. Průběžně se prováděly
kontroly restaurací, aby nedocházelo ke konzumaci alkoholických nápojů mládeží, v dobách
vánočních svátků pak pokračovala opatření na případné kapesní zloděje. Pravidelně se pak posiloval
výkonu služby v časech nejvíce zranitelných, kdy hrozilo vloupání do různorodých objektů města.
I v letošním roce nechceme zaostávat za dobrými výsledky předešlých let. Zaměříme se na
zranitelná místa našeho teritoria, kde se občas najde skulinka, ze které místní galerka ještě něco stále
vytěží ( vloupání do méně chráněných objektů a drobné krádeže všeho, co je z kovu a co lze zpeněžit ).
Dále pak zvýšíme důraz v dopravě nad místními piráty silnic, kteří svou nezodpovědnou jízdou
ztrpčují život našim občanům. Budeme pokračovat i v prevenci kriminality ve školách a školkách, kde
nás je stále zapotřebí. A co je důležité, výkon služby v terénu určitě více zaměříme na pěší hlídky, aby
se náš občan cítil ve městě bezpečně.
V příštím vydání se občané města Krásna dočtou o některých málo případech, které se za
poslední období u nich udály a policií prošetřovaly. Musím se ovšem zmínit, že za poslední 3 roky
mého působení na oddělení je ve městě Krásno po trestní stránce pohledu klid a pořádek, který by
záviděla ne jedna obec či město v okresu Sokolov.
npor. Bc. Roland Schmid v.r.
vedoucí oddělení
Kontakty:
Telefonické spojení: - pevná linka 352 688 333
- služební mobil 723 585 575 po celých 24 hodin v provozu !!!
Faxové spojení:

352 688 334

Elektronická pošta:

sooophslav@mvcr.cz

Popřípadě linka tísňového volání Policie ČR - „158“
Více informací k trestné činnosti a k práci Policie ČR OO v H. Slavkově naleznete na internetových
stránkách města H. Slavkov http://www.muhslavkov.cz v odkazu na „Diskusní fórum“, popřípadě na
internetových stránkách města Krásno v odkazu na Policii ČR H. Slavkov.
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SDČR Krásno - z historie a činnosti
Naše organizace byla založena v roce1997 jako „Sdružení zdravotně postižených v ČR“. V
roce 2003 přeregistrována na „Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR“ (SPCCH).V této době
byl náš svaz velice aktivní. Schůzky členů se konaly vždy první středu v měsíci od 16ti hodin v
místním DK (mimo prázdnin a vánoční besídky). Kromě pravidelných schůzek jsme pořádali pro naše
členy, ale i pro nečleny kvůli využití míst v autobusu, 2-3 zájezdy do divadel a 1-3 poznávací zájezdy
ročně.
Březnových schůzek, již tradičně označovaných jako „Maškarní rej“, se zprvu spoře, později
v hojném počtu, zúčastňovali naši členové v maskách. Vždy se vyhodnotily a odměnily tři nejlepší
masky. Schůzka před prázdninami, jako i „Maškarní rej“, se konala za doprovodu hudby manž.
Homolkových, kteří nám zahráli k poslechu, zpěvu a tanci. Také jsme měli několik soutěží, např.
házení míčků na koš, o nejhezčí zástěrku, nejzajímavější klobouk, apod.
V pravidelné akci „Narození v měsíci“, kdy každý člen, narozený v tom kterém měsíci dostane
malý dáreček a je mu popřáno, stále pokračujeme. Na podzim roku 2006, patnáct členů naší organizace
založilo pěvecko-taneční soubor „Radost“ pod vedením manželů Pöseltových, kteří měli dlouholeté
zkušenosti s vedením souboru „Máj“ a pořádáním „Staročeských májů“ v Krásně.
Poslední schůzka v roce se od začátku konala jako vánoční posezení s večeří a občerstvením,
které financoval Městský úřad v Krásně, opět za doprovodu manž. Homolkových s vánočním
programem. Soubor „Radost“ ještě v roce 2006 na vánoce slavil premiéru.
V roce 2007 naše organizace zažila opět změnu tím, že jsme přešli pod „Svaz důchodců ČR“
(SDČR). Bez větších změn pokračujeme v rozjetém programu. Pořádáme zdravotní přednášky,
přednášku o domácím násilí na seniorech, připravujeme besedy se členy policie ČR. Dále pořádáme
zájezdy do divadel, poznávací zájezdy a soubor „Radost“ se připravuje na veřejná vystoupení. Za čtyři
roky jich předvedl již čtyřicet pět !
Mezi největší akce roku 2010 patřilo dvoudenní vystoupení na Folklorních slavnostech
v Klatovech v červenci a vystoupení na oslavách 20. výročí založení SDČR v KV aréně v Karlových
Varech v září. Akcí se účastnilo dalších třicet našich členů. K tomu ještě dalších devět vystoupení.
Soutěže zastupuje fotosoutěž o nejzajímavější fotografii a z kursů je to kurs korálkování.
Poznávací zájezd jsme v roce 2010 pořádali jeden dvoudenní do zámků Valtice a Lednice. Zájezdy do
divadla v Plzni na Lazebníka Sevillského a Lucernu. Mezi další akce patřil v březnu „Maškarní rej“, v
červnu a září zábava s tancem, v prosinci „Vánoční posezení“.
Na setkáních se naši členové zúčastňují v hojném počtu a to svědčí o tom, že naše práce není
zbytečná.
Zpracovala:
Lidie Marková, předsedkyně MO SDČR v Krásně, za pomoci "Deníčku souboru Radost“, který vede
Anička Mihoková .
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TJ Baník Krásno – co možná nevíte…
Když se řekne Baník Krásno, většina z vás si vybaví pouze fotbal. Možná si po přečtení následujících
řádků názor poopravíte.
BANÍČEK:
Baník Krásno již třetí rok realizuje s podporou Karlovarského kraje
a města projekt „BANÍČEK - oddíl pohybových aktivit pro malé i
nejmenší“. Je to něco mezi zájmovým kroužkem a volným
setkáváním dětí a rodičů. Každou středu od 16:00 hodin si děti
trochu zasoutěží s míčem i bez míče a něco nového se naučí. To
vše pod vedením Lenky Kvapilové – mimochodem bývalé
prvoligové fotbalistky, které pomáhají Pepa Havel a Honza
Masopust. A koho zrovna ne-baví ta která soutěž či dovednost, jde
si hrát třeba na písek… Pro děti je zajištěno i drobné občerstvení.
KLUZIŠTĚ: V zimě Baník Krásno připravil již třetím rokem
pro všechny plochu na bruslení. Ledová plocha v letošním roce
bohužel trpěla prudkými výkyvy teploty, přesto byla její
návštěvnost velice slušná. V loňském roce byla vrcholem
bruslařské sezóny Zimní olympiáda pro děti i dospělé, která
proběhla 6. února 2010, ta se letos vzhledem k rozmarům
počasí neuskutečnila. Oproti tomu se podařilo v neděli
27.2.2011 uspořádat karneval na ledě. Soutěžilo se kromě
klasických karnevalových soutěží – o nejhezčí masku či
nejhezčí tanec – také v krásenské metané (curlingu),
krásnobruslení, v hokejových dovednostech a v rychlobruslení.
Odměnou pro všechny kategorie pak byly různé drobné
sladkosti. Podrobnosti o kluzišti i mnoho fotografií odtamtud
naleznete na webu www.kluziste.kvalitne.cz.
A JE TU JARO: Tak jako každý rok, budou od jara do podzimu ve sportovním areálu připraveny
kurty na volejbal, na nohejbal a na tenis.
S menšími omezeními je přístupná i travnatá
plocha. Takže pokud se chcete nějakých těch za
zimu nastřádaných kil zbavit, nebo si prostě jen
tak zasportovat, víte kam jít.
Sportovní areál je v průběhu celého roku volně
přístupný všem. Je však třeba respektovat
provozní řád a případná omezení, vyplývající ze
stavu hrací plochy a prováděné údržby
sportovišť.
Ing. Jan Masopust – předseda TJ Baník Krásno
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Kulturní dům v Krásnu – co se v něm děje?
DĚTSKÁ DISKOTÉKA: V neděli 20. února se naši
nejmenší mohli vyřádit na dětské diskotéce. A někteří rodiče
jim u toho zdatně sekundovali. DJ Jirka Němec pro tento den
naladil svou aparaturu na dětské písničky, u kterých všichni
mohli nejen tančit a skotačit, ale také si zasoutěžit a vyhrát
nějakou drobnost.
PING-PONG:
Nedělní diskotéce
předcházel sobotní
turnaj v ping-pongu.
Na třech stolech
bojovali nejprve od 13:00 hodin děti, po nich nastoupili
v šestnácti členném vyřazovacím pavouku chlapci a muži, a
systémem každá s každou i pětice žen a dívek. V ženské
kategorii zvítězila Terezka Ruppertová, když porazila
všechny své soupeřky, v mužské soutěži pak svým soupeřům
nedal šanci Karel Beníšek z Podstrání (nemýlím-li se ročník
1952), když ve finále porazil o téměř 40 let mladšího Lukáše Vítka z Louček. V kategorii dětí se pak
vítězem stal Ondra Veselý před Mílou Podrackým a Míšou Brendlovou.

COUNTRY BÁL: V sobotu 12.3. dorazil do Krásna KV Expres. Nejednalo se o vlak, ale o partu
muzikantů kolem Milana Kučery či Petra Streschnaka – mimochodem aktivních strojvůdců, kteří se
vyžívají v country či folkrocku. Kdo má rád tenhle druh muziky, určitě nelitoval. Bohužel se hudby
chtivých kráseňáků sešlo pomálu.
TAIJI QUAN V KRÁSNĚ: Je mou příjemnou povinností vás informovat o cvičení taiji (tajči),
kterému se věnuji, a někteří z vás mé konání následují. Cvičím taiji quan již osmým rokem a to pod
vedením paní Zhai Jun Dušičková – Sufei. Více informací můžete nalézt na internetových stránkách
http://www.taiji-pakua.cz/.
Mám-li několika málo slovy popsat co je taiji za
cvičení, co s vámi udělá, jaké z něj plynou pro
organismus pozitiva, nelze než doporučit přijít si jej
vyzkoušet, protože na každého bude působit jinak.
Cviky, které cvičíme, jsou jednoduché, dokáží jej
provádět i starší lidé, i ti co mají třeba zdravotní potíže.
Přes očividnou jednoduchost jde o léty prověřené
cvičení. Vždyť např. mniši v klášteře Shaolin jej
praktikují již několik set let. Důležité je vědět, jak tyto
jednoduché cviky správně provádět a především znát a
respektovat limity svého těla.
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V dnešním uspěchaném světě málokdo nachází čas sám na sebe a své tělo vnímáme až ve chvíli, kdy
přijde nemoc. Čínský přístup k člověku je trochu odlišný. Snahou je udržet člověka zdravého stále a
k tomu slouží mj. právě různé sestavy cviků taiji quan. Přijmeme-li fakt, že v lidském těle koluje tzv.
čchi – vnitřní síla, životní energie, a proudí v tzv. meridiánech neboli kanálech, lze si i představit, že
je-li člověk ve stresu, v napětí, pak životní energie proudí v meridiánech pomaleji nebo dokonce
dochází k blokaci a ta se pak projeví jako bolest. Abychom si zachovali mladost a zdraví, můžeme tělu
velice prospět praktikováním taiji. Pokud s taiji začnete, nejspíše velice brzy pocítíte jeho ozdravný
účinek; skutečně pozoruji, že účastníci mých kurzů jakoby před očima mládnou.
Taiji je tedy taková příjemná cesta plná překvapení o vás samých. Pokud vás to zaujalo, přijďte si s
námi zacvičit a sami si vyzkoušet, zda je tato cesta i pro vás. V Krásně cvičíme každé pondělí od
19.00 hod. - sraz před hospodou „U Divočáka“. S sebou pohodlné oblečení, co nikde netlačí a boty
s měkkou podrážkou.
Na setkání se těší Gabriela Hrdinová
CVIČENÍ S NAĎOU: Od dubna opět začalo pravidelné Cvičení s Naďou. Každé pondělí a středu je
možné protáhnout si tělo v rytmu aerobicu či zumby. Začátek je vždy od 18:00 hodin, lekce trvá
hodinku a za jednu lekci zaplatíte pouze 30,- Kč.

Postřehy a názory občanů

Lidi, buďme lidi !
Jsem sice „náplava“, ale kdo není. Bývalá p. starostka
rozdělila Krásno na VIP a ty ostatní. Když jsem se sem
nastěhovala, tak jsem zdravila všechny. I malé děti uměly
zdravit. Dnes už se to nenosí. Je to škoda, vždyť to nikoho
nebolí, když pozdraví. Krásno jsem si oblíbila, ale nevím, co
se to s vámi děje.Byla bych ráda, kdyby se to tu po té lidské
stránce trochu zlepšilo. Pusa nikomu neupadne. Sice jsme
město, ale zůstaneme vesnicí ! (doufám).
Anna Olšovská
Kladenská 7E
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Kultura

14. května 2011 - STAROČESKÉ
MÁJE
Zveme Vás tímto srdečně, na 31. ročník
Krásenských staročeských Májů.
Odpolední program začíná ve 13:00 – vystoupí zde i naše
mateřinka, naši výborní tanečníci, němečtí přátelé a
v neposlední řadě naši nejmilejší tancující důchodci 
Večerní májová veselice začíná ve 20:00, tak přijďte si spolu
s námi zatančit, či jen tak pobejt 
„URVI TO !“
David Williamson
Vážení spoluobčané,
Dne 11.6.2011 k nám přijedou herci divadla Bez zákulisí ze Sokolova a zahrají lechtivou komedii

URVI TO!
Divadelní hra Davida Williamsona
11.6.2011 od 19,00 hod. v DK Krásno
Vstupné: zdarma

Nevhodné do 15ti let
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Nabídka služeb

Centrum sociálních služeb – LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací službu pobytovoucelorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.
Služba je určená osobám dospělého věku (19-64 let) s mentálním a kombinovaným postižením, o které
je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umožnit nezbytně
nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záležitostí rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu může být až 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6ti měsíční pobyt.
Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací službu. 7 míst pro ambulantní
odlehčovací službu a 2 místa pro terénní odlehčovací službu.
Všechny zájemce o službu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické domluvě a také
zodpovíme veškeré dotazy. Možný je také tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová služba: nepřetržitě
Ambulantní služba: po-pá, 6-20 hod.
Terénní služba:
po-pá, 8-18 hod.
Kontakt: Centrum sociálních služeb LADA Lukavec, V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl, tel.: /+420/ 774 624 008, e-mail: hynekseidl@seznam.cz,
ladalukavec@centrum.cz, Web: www.ladalukavec.cz

Stříhání psů,

na základě osvědčení č.63/2009 podle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb. ve
vzdělávacím centru SVOPAP s.r.o. čj: 17523/07-20/464

Psí salon Alenka nabízí
Základní úpravy – stříhání
Speciální úpravy – trimování, výstavní úpravy všech plemen, koupání, fén.
- stříhání tlapek a drápků, čištění análních žláz, zbavení uší zarostlých
starých chlupů
Objednávky: tel. 721 293 395, dle potřeby je možno přijet k vám.

10

Zábava
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