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Úvodník
Vážení čtenáři,
letošní rok je velmi zvláštní, cítíme
to všichni a všude. A zvláštní je
i tím, že letos držíte v rukou teprve druhé číslo našeho občasníku.
A důvodem je právě i ten hlavní
důvod zvláštnosti celého předešlého období. Pandemie koronaviru
Covid 19 nám zabránila v nejrůznějších aktivitách. Přestaly fungovat kroužky, víceméně i škola,
zrušily se veškeré společenské
a kulturní akce. Proto by bylo
i málo příspěvků do Krásnoočka.

Přesto vám ale přinášíme řadu
informací o tom, co se v Krásně
i jeho okolí za poslední měsíce
událo. Snad zde najdete i dost
pozitivního.
Přeji vám krásné prožití předvánočního času, příjemné a šťastné
chvíle strávené v kruhu rodinném
a s přáteli a do roku 2021 hlavně
pevné zdraví a nervy. Věřím, že se
i v tom následujícím roce budeme
setkávat nad stránkami našeho
Krásnoočka a budeme v něm číst
jen samé pozitivní zprávy. A pokud

byste se doma nudili, napište
článek do Krásnoočka:-)
					
		
Saša Masopustová,
šéfredaktorka

Slovo starosty města Krásna
Vážení spoluobčané,
v jarním vydaní našeho občasníku
„Krásnoočko“ jsem na úvod napsal, že po tom prvním „podivném“
čtvrtletí plném zákazů a omezení
netuším, o čem vlastně mám psát.
Jestli jsem na jaře nevěděl na jaká
témata psát, tak teď je to ještě
horší, za celý rok se kromě investic do rozvoje Krásna nedělo skoro
nic a ani se kvůli různým omezením dít bohužel nemohlo.
Jedno však vím jistě.
Chtěl bych vám prostřednictvím
Krásnoočka, jménem svým, jménem
celého zastupitelstva a všech našich spolupracovníků popřát klidné
prožití posledních dnů tohoto,
bohužel ne moc povedeného roku
2020. Popřát Vám i vašim rodinám

do roku 2021 to, co teď nejvíce
potřebují, pevné zdraví, štěstí,
pohodu, optimismus a zachování
dobré nálady v této nelehké době.
V letošním roce jsme přišli nejen
o jednu z nejpotřebnějších součástí lidského života, o svobodu,
ale třeba i o spoustu akcí, které
jsme měli pro vás připravené. Již
teď mohu říci, že jsem zažil svým
způsobem nejsmutnější porevoluční rok. Po více než 30 letech jsem
nešel na koledu, poprvé jsem se
nepodílel na přípravě pálení čarodějnic, Staročeských májů, dětského dne, letních slavností
a dalších akcí. I čerti to měli letos
složité. Tajně jsem doufal, že se
s vámi uvidím na adventních
akcích, dáme si dobrou sváteční

polévku u stromečku a uděláme
dětem radost na Mikulášské besídce a na Silvestrovské maškarní
diskotéce. Bohužel to nevyšlo
a nevyjde, ale jsme připraveni.
Hned jakmile to půjde, tak vám co
nejdříve zpříjemníme blížící se rok
2021. Vrátíme Krásnu pravidelné
setkávání jeho občanů, vrátíme
radost do tváří našim dětem při
četných akcích pro ně připravených.
Přeji vám všem, abychom si mohli
rok 2021 co nejdříve užívat plnými
doušky a nejpozději v rozkvetlém
jaře již žít naplno. Držte se, vydržte to, mějte se rádi a navzájem si
pomáhejte.
					
S pozdravem Josef Havel,
			

starosta

Smutný rok 2020
V roce 2019 blížící se letopočet
2020 naznačoval svým číselným
tvarem, že by nás mohl čekat rok
naprosto vyjímečný, bohužel vyjímečný byl…..
Ještě na jaře jsem se snažil být
optimistický a pokusil jsem se vás
na chvíli zbavit všudypřítomného
tématu, po dalších šesti měsících
se však již nemůžu tvářit, že se
nic neděje.
Blíží se ke konci rok 2020, nejpodivnější rok od pádu komunistic-

kého režimu v roce 1989. Do roku
1989 jsme museli snášet zákazy,
jejichž pomocí komunistický režim
omezoval naši svobodu a snažil se
z nás udělat poslušné stádo ovcí,
což se mu naštěstí nepovedlo.
V roce letošním bohužel rozsah
zákazů a omezení osobní svobody
daleko přesahuje tehdejší komunistická nařízení. Těmto zákazům se
však nyní nepodřizujeme ze zvůle
totalitního režimu, ale z toho důvodu, abychom chránili své nejbližší

před zákeřnou nákazou, jenž dokáže zejména již jinou nemocí oslabeným lidem značně ztížit jejich
zdravotní stav. Vše děláme zejména
proto, aby nápor nemocných dokázalo zvládnout naše zdravotnictví.
Má to jen jednu vadu, příkazy a
zákazy občas naprosto zmateně vydává naše naprosto nepřipravená
vláda. Nelogice některých nařízení
se však věnovat nebudu, to by bylo
na dlouho. Jen mne velmi trápí
situace našich podnikatelů a budu

jen doufat v to, že kompenzační
balíčky nakonec budou nastaveny
správně a jejich plnění nepřijde
příliš pozdě…..
Tak jako se komunistickému režimu nepovedlo zlomit český národ,
tak teď společně zvládneme i tuto
nepříjemnou situaci. Vím je to těžké, ale vydržte to, buďte trpěliví,
pomáhejte si navzájem, věnujte se
své rodině a nejbližším přátelům,
společně vše zvládneme. Naštěstí
se i díky odpovědnosti nás všech
v Krásně nákaza nijak dramaticky
nerozšířila a i u těch z nás, kteří
jsme se jí i přes všechna opatření
neubránili, měla většinou mírný
průběh.
Pořád platí to, že jsme vám
kdykoli připraveni pomoci, pokud
nebudete mít kolem sebe někoho

blízkého, zavolejte na tato telefonní čísla:
608 936 137 Josef Havel
702 136 062 Petr Zahrádka
601 171 567 Lenka Kvapilová

Pomoc při ztrátě
zaměstnání

Má váš zaměstnavatel problémy,
za které nemůže? Jste ve výpovědní lhůtě?
Pokud jste se z důvodu propouVedení radnice je tu pro vás. Vždy
štění, způsobeného současnou
při vás budeme stát a budeme se
mimořádnou situací, ocitli ve výsnažit zajistit vám co nejlepší podpovědní lhůtě, tak se nám ozvěte.
mínky, aby se vám v Krásně, Hájích
Město Krásno vás může dočasně,
i Dolní Hluboké i přes problémy, se
než najdete jinou práci, zaměstkterými se teď musíme neustále
nat a vaší mzdu částečně hradit
potýkat, dobře žilo. Když to bude
z programu úřadů práce. Žádost
potřeba, zajistíme vám nákup, přio dotaci musí být podána již v
vezeme oběd, léky. Pokud nemáte
průběhu výpovědní lhůty, pak to již
nikoho blízkého po ruce, nebojte se
nejde. Tak neváhejte, a pokud by
nám zavolat.
					vám to pomohlo, ještě v průběhu
					výpovědní lhůty zavolejte.
Josef Havel, starosta

			

Josef Havel

Odečty vodoměrů
Na konci měsíce prosince budeme provádět odečty vodoměrů ve
všech nemovitostech. Vzhledem
k mimořádné situaci žádáme
občany o nahlášení stavu vodoměru telefonicky nebo SMS na
č: 601 171 567, emailem: kvapilova@mesto-krasno.cz nebo vhoze-

ním hlášenky do schránky radnice
do 31. 12. 2020.
Děkujeme.
		
Petr Zahrádka,
vodohospodář MÚ
a Lenka Kvapilová, referent MÚ

Dotace z Karlovarského kraje
Karlovarský kraj v souladu
s Programem pro poskytování
dotací z rozpočtu Karlovarského
kraje v letošním roce podpořil
v Krásně tyto projekty z Programu
obnovy venkova akci „Oprava části
kulturního domu“ částkou ve výši
277 337,- Kč, z Programu na obnovu a využití kulturních památek,
památkově hodnotných objektů

a movitých věcí v Karlovarském
kraji akci „Krásno, zvonice - obnova a zpřístupnění historické zvonice - III. etapa“ částkou ve výši
200 000,- Kč, z Programu na realizaci drobných vodohospodářských
ekologických akcí akci „Rekonstrukce a intenzifikace úpravny
vody Krásno“ částkou ve výši
1 599 746,14 Kč

z Programu podpora aktivit
v cestovním ruchu v Karlovarském
kraji akci „Podpora turistického
ruchu v Krásně“ částkou ve výši
70 000,- Kč.
		
					
		
Jana Brendlová

Investice v roce 2020,
aneb povedlo se nám ….
Již na jaře letošního roku jsem
předpokládal, že vzniklou krizi
a výpadek příjmů firem bude chtít
stát podpořit také tím, že bude
aktivní v dotačních programech
pro obce a zvýší procentuální
podporu výše dotací tak, aby obce
investovali do své obnovy. Zastupitelstvo města mne podpořilo a již
koncem jara jsem se soustředil na
projektovou přípravu rozvoje
Krásna, Hájů a Dolní Hluboké. To
co jsem na jaře předpokládal, se
stalo skutečností a dotační
podpora obcí se zvýšila. Díky naší
připravenosti jsem v minulých
týdnech podal žádosti o podporu
našich projektů za více než 12
miliónů Kč. Není jisté, jak velkou
podporu nakonec dostaneme,
nemusíme nakonec při tom, co
se teď u nás děje dostat nic, ale
udělali jsme pro Krásno v tomto
ohledu maximum.
I přestože máme za sebou složitý
rok, zrealizovali jsme mimo jiné,
kromě běžné údržby obce, tyto
projekty:
Kompletní rekonstrukci
úpravny vody, s podporou z dotačního programu Karlovarského
kraje
Dokončujeme zajištění
nového zdroje pitné vody v Dolní
Hluboké, na jehož realizaci jsme
požádali o dotační podporu
Opravili výtluky na místních komunikacích
Pomohli zajistit opravu
povrchu v ulici Cínová
Provedli výměnu oken
v části kulturního domu
Opravili interiér restaurace
U Divočáka (ve spolupráci s nájemcem)
Zrekonstruovali „malý sál“
a přilehlé prostory, s podporou
z dotačního programu Karlovarského kraje
Dokončili rekonstrukci
části veřejného osvětlení
Opravili kašnu (osazení
chybějících částí bude dokončeno

na jaře)
Dokončili přírodní hlediště
v parku za kostelem, s podporou
společnosti KMK Granit a.s. pana
Miroslava Kolbasy
Pořídili nové nádoby
a kompletně obměnili květinovou
výzdobu, s podporou společnosti
KMK Granit a.s. pana Miroslava
Kolbasy
Částečně upravily venkovní
vzhled prodejny potravin, tak aby
Krásno již tolik nehyzdila
Pokračovali v úpravách
veřejných prostranství a parků
Díky šikovným brigádníkům jsme provedli nátěry prakticky všech kovových konstrukcí ve
městě a v areálu TJ Baník Krásno
Opravili dětská hřiště
Postupně provádíme
ozdravné řezy stromů, keřů a vyřezávání náletů
Opravili můstek v ulici
Mírová
Provedli kamenný obklad
svodidel na křižovatce směr Bečov
Pokračovali v osazování
rozvodů internetu – bude v rozpracované části dokončeno v příštím
roce, na zbylou část již připravujeme projekt
Opravujeme vchody a chodby našich bytových domů
Vysázeli ovocnou alej podél

cesty na rozhlednu (podrobnosti
v samostatném článku)
A další ……
Trápí nás jen věci, které jsme
kvůli omezeným příjmům nemohli
dokončit, či zatím ani s realizací
začít. Budeme však trpěliví a naše
záměry postupně dokončíme.

Co nás čeká v roce
2021?
Příprava rozpočtu města pro rok
2021 byla nesmírně náročná. Vůbec nevíme, co nás v následujícím
roce opravdu čeká. Vzhledem k
neustále se měnící daňové politice
státu, kdy stát poskytuje různé
úlevy na úkor rozpočtů obcí. Dokážeme jen obtížně odhadovat, jaké
daňové příjmy bude v roce 2021
Krásno mít, jak a jestli vůbec, bude
stát kompenzovat výpadky daňových příjmů a jakým směrem se
bude vyvíjet krizová situace. Budeme se snažit s rozvahou investovat
daňové i nedaňové příjmy tak, abychom si i nadále udržovali finanční rezervu. Při podpoře rozvoje
Krásna budeme i nadále aktivní
ve využívání výhodných dotačních
podpor. Je to sice nesmírně časově
a technicky náročné, ale díky různým podporám našeho omezeného
rozpočtu dokážeme Krásno rozvíjet

rychleji.
Odhaduji, že dotační podpora
bude v letech 2021/22 daleko výhodnější, než v předchozích letech
a poté dojde zejména vzhledem k
nárůstu státního dluhu k snížení
dotační podpory ze strany státu.
Vývoj podpory z EU se dá těžko
odhadovat. Obce, které nedokážou
dotačně příznivé podpory v následujících dvou letech využít, podobnou příležitost později mít nejspíše
nebudou. Postup realizace připravovaných projektů se díky tomu
nedá přesně odhadnout.
Pokud budeme odkázáni
pouze na omezený rozpočet města,
budeme se přednostně věnovat
projektům podporujícím postupné
dokončení oprav současné infrastruktury a nemovitostí v majetku
města.
Pokud bude možnost čerpat výhodné dotační podpory, tak
na tuto situaci budeme připraveni
a budeme moci zrealizovat projekty, na které by Krásno ze svého
běžného rozpočtu jinak nedosáhlo,
a jejich realizace by se musela
odložit, či by se vůbec v dohledné
době neuskutečnila.
Čeká nás období, které bude přát
připraveným. A my se budeme snažit být připraveni.
Stěžejní projekty, které budeme
realizovat průběžně z našeho
rozpočtu bez ohledu na dotace,
ale získání dotační podpory by je
výrazně urychlilo:
Dokončení obnovy vodního
hospodářství – výměna zbývajících částí vodovodů a kanalizace,
posílení akumulace pitné vody
v Hájích, vyřešení problematiky
vodojemu v Lesní ulici a další
Opravy místních komunikací včetně panelové cesty a stezky
pro pěší podél panelové cesty od
Sitformu ke křižovatce na koupaliště
Propojení chodníků u spodních autobusových zastávek se
zbytkem Krásna
Řešení problematiky parkování
Dokončení rekonstrukce
veřejného osvětlení ve zbývajících
částech Krásna a Dolní Hluboké

včetně rozvodů internetu, což se
týká i Hájů
Opravy bytových domů
v majetku města
Opravy kulturního domu,
radnice a budovy bývalé MŠ
Dokončení oprav památek
– zvonice, kaplička v Dolní Hluboké, rozhledny, kostela a kaple na
hřbitově
Realizace naučně poznávacích stezek a orientačního systému
města
A desítky dalších připravovaných menších investic
Stěžejní projekty většího rozsahu závislé na dotační podpoře
(bez získání dotační podpory by
byly pro rozpočet Krásna příliš
velkou zátěží):
Výstavba bytového domu
pro seniory se zázemím a novou
prodejnou potravin na místě nynějšího „komunistického“ objektu
potravin
Rekonstrukce areálu
TJ Baník Krásno
Přestavba křižovatky
u Sitformu na kruhový objezd za
účelem zvýšení přehlednosti
a bezpečnosti silničního provozu,
snížení rychlosti ve spodní části
Krásna a zajištění dopravní obslužnosti rozvojových ploch – bude
realizovat Karlovarský kraj
Zasíťování rozvojových
ploch pro výstavbu rodinných domků v lokalitě nad areálem TJ Baník
Krásno (další možnou rozvojovou
plochou je lokalita „U rybníčku“,
tam řešíme problematiku směny
pozemků). Výstavbu budeme řešit
takovým způsobem, aby nenarušila
současný vzhled Krásna a plynule
na současnou zástavbu navázala.
Revitalizace vodní plochy
v ulici Lesní
Výstavba rezervního vodojemu za účelem zvýšení kapacity
akumulované vyrobené pitné vody
pro případ poruchy
Zajištění vlastního zdroje
vody v Hájích
Rekonstrukce čističky
odpadních vod
Opravy dalších polních cest
(Krásno na ně získává dotace ve

výši 100%)
Chodník na hřbitov (zatím
jsme nedokázali i přes naši snahu
vyřešit směnu potřebných pozemků)

Naplňování smlouvy
o spolupráci se
společností KMK
Granit a.s.
Tak, jako v roce loňském město
Krásno i letos spolupracovalo na
realizaci několika projektů se společností KMK Granit a.s. Díky této
spolupráci můžeme zrealizovat projekty, na které bychom jen těžko
hledali vhodné financování.
V rámci „Smlouvy o spolupráci“,
která je součástí nájemní smlouvy
na pronájem pozemků v lokalitě
živcového lomu, společnost KMK
Granit pana Miroslava Kolbasy
v letošním roce podpořila tyto
projekty:
Novou květinovou výzdobu
Výsadbu aleje podél cesty
na rozhlednu
Dokončení přírodního hlediště v parku za kostelem
Studii chodníku pro pěší
podél panelové cesty
Krycí plachta nového pískoviště MŠ Pampeliška
Zakoupení střešní krytiny
na rekonstrukci zvonice
Děkujeme za výbornou spolupráci
společnosti KMK Granit a.s. v letošním roce.
Město Krásno i v letošním roce
vydává svůj fotografický kalendář. Tentokrát to bude kalendář
nástěnný ve formátu A3.
K zakoupení bude na MÚ Krásno
připraven z technických důvodů
pravděpodobně od 8. 1. 2021.
Děkuji všem mým spolupracovníkům, zastupitelstvu města
Krásna, dobrovolníkům, kteří se
podílejí na rozvoji Krásna a podporovatelům města z řad podnikatelů i soukromých osob. Díky
vám posouváme Krásno každým
rokem výrazně k lepšímu. Velice
si vaší pomoci a podpory vážím.
			

Josef Havel

Mateřská škola Krásno
Zdravíme vás po dlouhé době
z naší mateřské školy a přinášíme
vám nějaké zprávičky o tom, co
všechno ve školce děláme i v tomto
nelehkém období.
Naposledy jsme vám vyprávěli,
co všechno děláme na jaře a jak
pozorujeme probouzející se přírodu. Protože je březen měsíc knihy,
povídali jsme si o knížkách, o jejich
správném používání a o pohádkách. Nejvíce se nám líbila pohádka Hrnečku, vař, ke které jsme
si dělali i pokusy, které máme ve
školce moc rádi. Potom jsme se bohužel nějaký čas neviděli, protože
naše školka byla zavřená a všem
se nám moc stýskalo. Proto jsme
se velmi těšili, když jsme se mohli
znovu setkat a hrát si. Nejraději
jsme čas trávili na zahradě, stavěli
si hrady a bábovky z písku, točili se na kolotoči a houpali se na
houpačkách. Měli jsme radost, že
můžeme být znovu pohromadě.
V červnu k nám zavítalo Divadlo
z bedny, které máme moc rádi
a společně si zpívali s panem
Pohodou jeho písničky. K červnu
patří i Den dětí, který jsme oslavili
na naší zahradě sportovním dnem.
Paní učitelky si pro nás připravily
čtyři soutěžní disciplíny, které nás
moc bavili. Po jejich splnění jsme
dostali diplom a medaile a dobroty
od naší hodné paní kuchařky. Hned
další den jsme společně navštívili
krásenské muzeum. Nejvíc se nám
líbil vláček, kterým jsme se všichni
svezli. Byl to krásný den plný sluníčka a nadšení. Také jsme stihli
i společné focení na zahradě, za
které moc děkujeme manželům Červenkovým, kteří nám udělali moc
hezké fotky a my máme společnou
památku na naší školku. Tento měsíc jsme opravdu nezaháleli, protože k nám přijeli i hasiči z Horního
Slavkova, kteří nás seznámili se
svojí hasičskou technikou, dovolili
nám prohlédnout si auta, vyzkoušet helmy, ale největší atrakcí pro
nás byla možnost stříkání vody.
Tato činnost nás moc bavila, byli
jsme moc rádi, že jsme si mohli
vyzkoušet jaké to je hasit požár.

Červen je měsícem, kdy se loučíme
s předškoláky a je už naší tradicí
se loučit jarmarkem a pohádkou.
Bohužel letošní situace nám tuto
možnost nedovolila, rozloučili jsme
se s předškoláky výletem na rozhlednu, kde paní ředitelka pasovala tři naše předškoláky na školáky.
Společně jsme si opekli vuřty
a celkově si výlet na rozhlednu
moc užili, protože jsme cestou plnili úkoly, které se nám líbili
a moc nás bavili.
Pak už nás čekali prázdniny, na
které jsme se všichni těšili. Spousta kamarádů si je užívala s rodiči,
ani my ve školce jsme se nenudili,
trávili jsme čas na zahradě, kde
jsme měli připravený bazén, který
nás moc bavil, a už jsme se těšili
na září, kdy se k nám vrátili kamarádi z prázdnin.
Záři je i měsícem, ve kterém vítáme nové kamarády, seznamujeme
je se školkou, s našimi aktivitami.
Hráli jsme různé hry na seznámení, stavěli kamarády z víček,
stavěli školku z lega i dřevěných
kostiček, poznávali svoje značky. Hned druhý týden v září nás
navštívilo divadlo Letadlo, které
se nám moc líbí. Tentokrát byla na
programu podzimní pohádka. Měli
jsme v plánu jet i na pohádku do
MKS v Horním Slavkově, bohužel,

epidemiologická situace nám to
nedovolila, ale nebyli jsme smutní
dlouho, protože k nám opět zavítal
pan Pohoda s pohádkou O pejskovi
Tondovi. Pan Pohoda hrál venku
na zahradě a pohádka se nám moc
líbila. Na naší zahradě jsme také
přivítali pána, který k nám jezdí
velmi rád a vozí k nám na ukázku spoustu zvířátek. Moc se nám
líbilo, že jsme si mohli pohladit
králíčka, dozvěděli jsme se něco
o sovách i o dravcích. Nejvíc se
nám ale líbil barevný papoušek.
V říjnu jsme si pak povídali
o pohádkách, hráli jsme si naší
oblíbenou Boudu, budku a O veliké
řepě, pozorovali jsme přicházející podzim, sbírali šípky a různé
podzimní plody, se kterými jsme
potom pracovali ve školce. Povídali
jsme si i o ovoci a zelenině, poznávali a chutnali je, pekli jablíčkový
štrůdl, který jsme si pak snědli ke
svačince.
V listopadu k nám pak opět zavítal pan Pohoda s novou pohádkou
o neposlušném pejskovi Tondovi,
který se během těch dvou pohádek
stal naším oblíbencem, zazpívali si
společně písničky, které nás pejsek
Tonda naučil, a celkově jsme si
divadlo moc užili.
V předvánočním čase si povídáme
o vánočních zvycích, pilně trénu-

jeme na besídku, kterou budeme
snad nějakým způsobem moci
uskutečnit. A protože prosinec je
měsícem nejen Ježíška, kterého netrpělivě vyhlížíme, ale i Mikuláše,
anděla i čerta, učili jsme se poctivě
básničku a písničku, kdyby náhodou do naší školky zavítali.
A opravdu za námi přišli. Básničku
i písničku ocenili, každý z nás dostal balíček, ze kterého jsme měli
radost. Ale i přesto, že moc nezlobíme a jsme hodní, trošku jsme
se všichni báli. Naštěstí si nikoho
z nás neodnesli a my se opravdu
můžeme těšit na Ježíška.
Moc bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům: KMK Granit, vždy
když se na pana Kolbasu obrátíme,
vyjde nám vstříc, a proto mu patří
velké DÍKY. Děkujeme panu Zahrádkovi za jeho ochotu a pomoc.
Panu Pribolovi, který nám přispěl
sladkostí do Mikulášského balíčku. Děkujeme městu Krásno, všem
rodičům co nám pomáhají, když je
třeba.
Přejeme vám všem krásný zbytek
adventního času, nádherné
a klidné vánoce v kruhu rodinném
a v novém roce 2021 hodně zdraví,
protože to je teď nejdůležitější.
		

Martina Wegnerová

Zpráva o zásahové jednotce
dobrovolných hasičů města Krásno
za rok 2020
Zpráva o zásahové jednotce dobrovolných hasičů města Krásno za
rok 2020
Zásahová jednotka se skládá ze
12 členů, jsou to velitel jednotky
Petr Zahrádka, zástupce velitele
a technik požární techniky Tomáš
Port ml., řidiči-strojníci Vítězslav
Zahrádka, Petr Táborský, Michal
Port, Vít Nádeníček, Vladimír
Husák, dále pak hasiči Jan Kirejev,
Vladislav Čáník ml., Jakub Šramko,

Martin Budaj a Lukáš Pecka.
Za uplynulý rok měla jednotka
33 zásahů. Jednalo se zejména
o padlé stromy nebo větve na vozovce směrem Krásno-Bečov nebo
Krásno-Čistá, dále pak šlo
o likvidace bodavého hmyzu (vosy,
sršni), asistence při dopravních
nehodách, dezinfekce mateřské
školky, asistence při snesení pacienta do vozidla záchranné služby.
V letošním roce jsme asistovali
na Tunig srazu“ na letišti

v Krásně, dále pak jsme tradičně
prováděli stavění májky, i když
letos poprvé děti májku nezdobily. Jednotka dále pak prováděla
zalévání nově zasazených stromů
cestou na rozhlednu.
Letos se nám podařilo dodělat
rekonstrukci cisterny značky Tatra
815, čímž jsme zhodnotili majetek
města. Rekonstrukci cisterny financovalo Město Krásno, ale práce
na opravě prováděli samotní členové jednotky, jmenovitě Vítězslav
Zahrádka, Petr Táborský, Martin
Budaj, Jan Kirejev, Vít Nádeníček
a Vladislav Čáník ml. Tímto bych
chtěl chlapům poděkovat za vynikající práci, kterou odvedli
a prováděli ve svém volném čase
a zcela zadarmo. A zde máte malou
ukázku, jak opravy tatry probíhaly,
až do konečného výsledku.
					
					
Tomáš Port ml.

Senioři v Krásně a kroužek Radost
V posledním čísle Krásnoočka
jsme si plni elánu plánovali řadu
zábavných akcí, výletů, návštěv
divadel a tanečnice z kroužku
Radost řadu veřejných vystoupení.
Nic z toho se neuskutečnilo kvůli
pandemii covidu 19, která postihla
nejen naši republiku, ale celý svět.
Na jaře přišlo první vládní nařízení
o zrušení všech veřejných akcí.

Když pak v létě došlo k rozvolnění
opatření, těšili jsme se, jak rozjedeme alespoň na podzim nějakou
činnost. Z toho opět sešlo, protože
nás stihla druhá vlna nákazy a my
se ocitli opět v izolaci. Z plánovaných akcí sešlo a nám nezbývá
nic jiného, než vydržet a přát si,
aby vše co nejdříve přešlo a my se
mohli zase setkávat, plánovat

Stromy pro budoucnost
Snažíme se Krásno rozvíjet po
všech stránkách a jeden z našich
cílů je vrátit staré, původní odrůdy ovocných stromů a keřů do
krajiny kolem nás. Díky kolegům
a přátelům se mi podařilo uskutečnit první část výsadby stromů,
kterou dlouhodobě plánuji. Vysadili
jsme alej podél cesty na rozhlednu.
Tato alej se stane trvalou, kladnou
vzpomínkou na nepříliš povedený
rok 2020.
Půlroční přípravu výsadby aleje
podél naší nové krásné kamenné
štětové cesty na rozhlednu posunul v sobotu 21. listopadu do závěrečné etapy příjezd kamionu, na
kterém bylo sto 6-10letých ovocných stromků. Díky velkému úsilí
více než třiceti přátel, kamarádů
a jejich dětí se nám podařilo za
pouhý jeden den všech sto stromků zasadit a během dalších víkendů kolem nich zřídit kvalitní
ochranu proti okusu zvěří.
Díky neskutečné lidské píli se
jako mávnutím kouzelného proutku
změnila výrazně k lepšímu další
část Krásna.
Zasadili jsme první z pěti plánovaných alejí. Alej tvoří pečlivě
vybrané staré odrůdy třešní,
hrušní, jabloní, švestek a jedlých
jeřabin. Odrůdy jsou vybrány tak,
aby vydržely náročné klimatické podmínky polohy ve více než
sedmistech metrech nad mořem.
Pokud se o tyto stromy budeme
všichni dobře starat a chránit je,
bude tato alej dělat radost několika generacím. Plody těchto stromů
budou chutnat nejen našim dětem,

a uskutečňovat nové akce.
Zatím tedy chci všem popřát
krásné, pohodové a veselé vánoční
svátky v kruhu rodin a do příštího
roku 2021 zdraví, dobrou náladu
a chuť zapojit se do všech akcí,
které se pro ně budou připravovat.
					
Krásné vánoce všem přeje
		

Anna Mihoková

ale nám všem, pokud se k aleji
budeme chovat ohleduplně. Nákup
stromů a všechny náklady spojené s výsadbou byly hrazeny za
podpory Agentury ochrany přírody
a krajiny České Republiky – CHKO
Slavkovský les (ve výši 209 370,Kč) a společnosti KMK Granit a.s.
pana Miroslava Kolbasy (ve výši 40
357,- Kč).
S přípravou projektu a se žádostí
o dotaci mi výrazně pomohl pan
Jiří Sikora a jsem mu za to moc
vděčný. Se samotnou přípravou pro
výsadbu velkou měrou přispěla zapůjčením techniky společnost pana
Roberta Pöselta. V sobotu techniku
a svou pomoc poskytli kromě pana
Pöselta i pan Victor Jardin a pan
Vít Nádeníček ml.. Pan Vladimír
Lokaj zhotovil zatloukač kůlů
a hospůdka „U Jíti ve dvoře“ věnovala občerstvení. Naši hasiči pak
celou alej důkladně zavlažili. Všem
patří velký dík.
Ještě jednou moc děkuji i všem

32 pomocníkům, díky kterým je
alej zasazena, bez vás bych to
nezvládl. Byli jste skvělí a společně
jsme Krásnu ušetřili nemalé
finanční prostředky. Se všemi, kteří mají na založení aleje zásluhu se
na jaře uvidíme :-).
Již teď se můžeme všichni těšit
na to, až se za pár let budeme
procházet na naší krásnou rozhlednu. Na jaře stromy krásně

pokvetou, na přelomu jara a léta
po cestě ochutnáme výborné třešně, po zbytek roku budou dozrávat
hrušky, jablka a švestky a do toho
se budeme učit, co dobrého se dá
doma v kuchyni vykouzlit z jedlých
jeřabin……. No není to kouzelná
představa? A takových míst tu budeme mít během pár let víc …..
					
			 Josef Havel

Volejbal v Krásně
Možná všichni nevíte, že kromě
fotbalu se na hřišti hraje i volejbal. Letos jsme začali hrát hned po
skončení nouzového stavu na jaře.
Hřiště je vždy po zimě nutné upravit, takže se sešla skupinka lidí od
13ti let, každý přiložil ruku k dílu
a za chvíli jsme měli slušné hřiště
pro naše sportovní aktivity. Schá-

zelo se nás poměrně dost, bylo to
po dlouhé době první sportování,
tak se každý nemohl dočkat. Hráli
jsme celé léto, vždy přišel, kdo měl
zrovna čas a chuť. Odměnou nám
byla účast na volejbalovém turnaji
v Horním Slavkově, kam nás zvou
každý rok. Letos jsme postavili
dokonce 2 týmy. Tento turnaj bývá

dobře obsazen a z osmi zúčastněných týmů jsme se umístili na šestém a osmém místě. Všichni jsme si
krásně zahráli a pobavili se.
Kdo by měl zájem si přes léto
chodit zahrát, ozvěte se mě nebo
komukoliv z Baníku Krásno.
Lenka Kvapilová

Pověst o kostele svatého Mikuláše
pod Krudumem
Už se to stalo tradicí, že před
svátkem sv. Mikuláše se pod vrchem Krudum každoročně scházejí
lidé z okolí. Je to díky nadšencům
a přátelům tradic a pospolitosti se
vztahem k místu, kde žijí. Nic lepšího tento kraj poznamenaný minulostí nemohlo potkat. Je dobré, že
těchto již tradičních setkání lidí se
po celý rok koná stále více.
A nyní k pověsti, kterou již možná mnoho z vás zná:
Na úpatí hory Krudum, na jeho
půlnoční straně, byly ještě před
čtyřmi generacemi viditelné ruiny
kostela sv. Mikuláše. Proto se tomuto místu už odjakživa říkalo
„U Mikuláše“.
Pokud jste dříve šli do kopce od
pramene, který se nazýval „Weinbrunnen“ Vinný pramen
s vynikající pitnou vodou, přišli
jste k podlouhlému zdivu, které
bylo zaoblené směrem k východu
slunce a k základové zdi dvou
čtvercových a jedné kulaté věže.
Mezi nimi a pod nimi stály zachovalé hradby. Prostor v těchto
hradbách byl překopán a vyrabován chtivými hledači pokladů. Asi
před dvěmi sty lety byla provedena
rozsáhlá ražba a jejím výsledkem

byl nález ve sklepení, kde stál
uprostřed kulatý dubový stůl
s mramorovou deskou a na něm
stál krucifix se dvěma svícny, před
nimiž ležela dýka. U zdi se krčila
lidská kostra. Ani paní „Pověst“
v tomto místě nezahálela a vypráví
nám o tom, že všichni hledači pokladů, kteří se tam právě nacházeli, byli během okamžiku zaskočeni
strašlivým deštěm kamenů ve
chvíli, když se pokoušeli zdvihnout
ze země velkou truhlu. Aby se zachránili, museli rychle utéci. Když
se následujícího rána vrátili na

místo, jáma tam již nebyla. Zavřela
se nad ní zem.
S koncem této pověsti vám všem
přeji krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok.
Děkuji Hartwigu Ruppertovi, Láďovi
Podrackému a Mgr. Jiřímu Klsákovi. Oni ví proč.

			

Josef Kunc

Vzpomínka na 2.12.2017 „U svatého Mikuláše“.

Povídání o včelách
Část 2.		
VČELÍ STÁT - I. díl
Včely fascinovaly člověka asi
odnepaměti. Traduje se, že kdysi v dávnověku člověk chodil do
lesa (nebo lesem) vylupovat včelí
příbytky v dutinách stromů asi
stejným způsobem, jako to dělají
medvědi. Teprve později nějakou
sapiens-chytrou hlavu napadlo prostě kus stromu s dutinou uříznout
a přenést to někam k vigvamu
(nebo k zemljance z dovozu) a mít
ty včely pěkně pro případ potřeby
hned po ruce. Tyto primitivní úly

se nazývají kláty a leckde ve světě
dodnes přežily a mnohde slouží
jako dekorace na včelnicích,
s česny zdobenými různými motivy,
maskami, ornamenty.
V dobách, kdy byl člověk ještě zvědavý a zvídavý (nikoliv jako dnes
moderně, leč primitivně konzumní),
začalo ho pochopitelně zajímat,
jak to v tom úle vlastně chodí, co
se tam děje a proč je někdy medu
hodně, jindy málo,
a také, jak to udělat, aby toho

medu bylo radši více. Je nutné si
uvědomit, že až do doby masové
produkce třtinového a průmyslové
velkovýroby cukru řepného, byl
med vlastně jediným známým sladidlem (pomineme-li zanedbatelné
a krajově podmíněné způsoby získávání březového nebo javorového
sirupu.)
Historii poznávání funkce včelího společenstva teď pomiňme, ona
ta historie vlastně dodnes uzavřena není a čím více toho o včelách

víme, tím více si uvědomujeme, jak
toho víme vlastně málo. To nám
však nebrání, abychom si včelstvo
popsali trochu blíže, protože laik
zná v podstatě jen včelu někde
na květu a jako mihotavý houfec
kolem (radši vzdáleného) úlu, někdo možná též v podobě neprávem
obávaného včelího roje.
To, že jsou včely zdrojem obdivu,
je současně trochu i jejich neštěstím. Názory veřejnosti, obávající se
včelích žihadel, je ovlivněn jednak
pohádkami o pracovitých včelkách
v čele s královnou, jednak katastrofickými americkými filmy
o agresivním hmyzu, a výsledek je
proto dosti tristní a podstatě věci
velmi vzdálený.
Ano, jistá podobnost s královstvím tu být může, ale přesnější
popis by spíše zněl dosti netradičně, totiž jako „totalitní stát“. Vše
je podřízeno zájmu celku. Živočišným jedincem tu totiž není (jedna)
včela. Ta je nepatrnou součástí,
téměř zanedbatelnou „buňkou“
celého společenství. Ta obdivovaná
včelka na květu není schopna se
rozmnožovat (nebo zcela degenerovaným způsobem), není schopna
ani přežít o samotě jeden nebo více
dnů. Živočišným jedincem je celý
včelí stát, teprve v jeho rámci je
možný růst, reprodukce, obrana

Historické kláty v Rožnovském skansenu

a přežití. V čele nestojí žádná královna, ale jediná matka, která je
schopna klást vajíčka, ale už není
schopna se starat o vlastní obživu
nebo o potomstvo. Mladé včely ji
krmí, čistí a všemožně o ní pečují
a ona jen klade a klade a klade….
v zájmu celku. Jakmile zestárne
(4-5 let) nebo se zraní, její užitečnost pro celek se zmenší a je nelítostně proveden palácový převrat.
Včely vychovají novou matku
a starou zabijí, nebo ji zabije matka nová, v lepším případě ji vyženou z úlu, což se od zabití neliší,
nebo ji přestanou krmit, což zase
vyjde nastejno. Včelaři starší matky vyměňují dokonce dříve, někteří
už po dvou letech. V úle není pro
žádnou solidaritu bolševicko-sociálnědemokratického ražení prostě
místo.
Ve včelstvu je vždy jen jedna
matka. Dočasný souběh dvou matek při tzv. tiché výměně je pověstnou výjimkou z pravidla. Jsou-li
v úle dvě matky, dojde buď k
vyrojení části včel s jednou
z matek, nebo jedna zabije druhou.
Pokusy o chov obřích včelstev se
dvěma oddělenými matkami se
v praxi nesetkaly s úspěchem. Jak
včelstvo vychová novou matku si
řekneme někdy jindy. V tuto chvíli
stačí, když si uvědomíme, že matka

je jediná plnohodnotná a funkční
samička ve včelstvu. Je asi
o polovinu větší než běžná dělnice,
žihadlo používá jako kladélko na
přesné umístění vajíčka do voskové buňky, nikoliv k obraně.		
Poračování příště
Poznámka: Všechna fota jsem
pořídil při své praxi.
		
		
Miroslav Kirejev

Typický starý „klát“

Čertovská cháska z Krásna
Letošní rok dopadl špatně i pro
čerty s Mikulášem. Zato děti mohly
být tentokrát v klidu. Každá rodina
si letošní čertovskou, nebo spíš mikulášskou nadílku musela vyřešit
sama, protože čerti s Mikulášem
a anděli měli pro letošní rok vstup
do domácností oficiálně zakázán.
Ale jak se nám podařilo zjistit
naše čertovská rodina, která zdejším krajem prochází už pěkných
pár let, je známá po celé republice.
A možná i dál. Fotka našich čertů
se objevuje v nejrůznějších médiích.
S jejich fotkou se můžeme setkat

např. v článku iDnes https://

www.idnes.cz/zpravy/domaci/
dnes-chodi-mikulas-s-andely-certa-ukazujte-detem-primerene.
A081205_082518_domaci_jba

ps://www.pinterest.com/
pin/781304235339335825/&tbnid=Y31hL8J7BlHHeM&vet=1&doci=7r
Ucc2clJ6iM&w=1125&h=1276&itg=1&hl=cs-CZ&source=sh/x/im

nebo v Reflexu

ve zpravodajství na ČT

https://www.reflex.cz/galerie/
archiv-hlavni-clanky/61895/mikulas-cert-a-andel-budou-chodit-za-detmi-bez-kostymu?foto=0

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/220411000141127-udalosti-v-regionech

na snímku s Okamurou

i ve zpravodajství na Nově

https://www.google.com/
imgres?imgurl=https://i.pinimg.com/originals/a4/fb/ab/
a4fbab5a7469809f5a33079dff84561d.jpg&imgrefurl=htt-

A bůhví ještě, kde se naši čerti už
objevili:-)
					
Saša Masopustová a Josef Havel

,,Okýnko“ u Divočáka
Z toho důvodu, že nám stát opět
zavřel naše oblíbené hospůdky,
tak pro vás restaurace U Divočáka bude každý den od 17.00 do
22.00 hodin, kromě 24.12. otevírat
výdejní okénko ze zadního vchodu

salonku U Divočáka. Přijďte si pro
dobré točené, nebo něco k snědku,
jsme tu pro Vás.
Petra Ivanová, tel. 720 581 153
Těšíme se na Vás

Důležité kontakty města Krásna
Kontakty na MěÚ
www.mesto-krasno.cz
E-mail:
mesto-krasno@mesto-krasno.cz

Jaroslava Karabinová
samostatný referent
karabinova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 370

Úřední hodiny
pondělí, středa: 8:00 − 17:00
úterý, čtvrtek:
8:00 − 14:00
pátek:		
zavřeno

Bc. Jana Brendlová
účetní
brendlova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 034

Josef Havel
starosta města
starosta@mesto-krasno.cz
Tel: 352 698 222

Lenka Kvapilová
referent
kvapilova@mesto-krasno.cz
Tel: 352 688 036

Městská knihovna
Otevírací doba
pondělí: 16-18
čtvrtek:16-18
knihovna.krasno@email.cz
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