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Velikonoční mini Krásnoočko
Skončilo zimní období a s tím
z našich luk zmizel sníh, kterého
bylo letos po delší době konečně
dostatek, a tak se děti mohly těšit
alespoň z té sněhové nadílky, když
už moc jiných možností na rozptýlení v dnešní nelehké době neměly.
Začíná jaro, které u nás bývá jako
malované díky tomu, že máme to
štěstí, že žijeme uprostřed nádherné přírody. S jarem se nám kvapem
blíží i Velikonoční svátky, a tak mi
dovolte, abych vám popřál jejich
krásné a pohodové prožití, i když
si je budeme moci již podruhé užít
jen v nejbližším rodinném kruhu.
Vrbu, kterou na naší zahradě stří-

háme každý rok a pleteme krásné
velikonoční pomlázky jsme již loni
nechali zarostlou s tím, že ji ostříháme hned, jakmile budeme moci
na případnou opožděnou koledu vyrazit. Nedočkali jsme se a nedočkáme se ani letos. Budeme jí muset
ostříhat i přesto, že pomlázky plést
letos opět bohužel nebudeme.
Máme za sebou nejpodivnější a nejsmutnější porevoluční rok, k tomu
není moc co dodat. Každý z nás se
snaží celou situaci zvládnout, jak
nejlépe umí. Vím z vlastní zkušenosti, že to není vůbec jednoduché
a vyhlídky na nejbližší měsíce,
i přestože se situace zlepšuje,

nejsou zatím moc veselé.
Přemýšlel jsem, jak vám alespoň
trochu zpříjemnit nadcházející
sváteční velikonoční víkend
a výsledkem je, že společně se svými spolupracovníky a s přáteli pro
vás připravujeme pár aktivit, které
nám nikdo nemůže zakázat.

Připravili jsme pro vás:
Jedna z mála věcí, které nám
v této podivné době nezakázali, je
chodit ven na vycházky. Máme to
štěstí, že žijeme v prostředí Slavkovského lesa a spoustu krásných
míst máme, jak se kdysi říkalo, „za
humny“. Proč toho tedy nevyužít.
Na velikonoční víkend pro vás
připravíme vycházkovou naučnou

stezku s velikonoční tématikou.
Součástí stezky bude 14 zastavení
a také i „Ministezka“ s úkoly pro
ty nejmenší. Start stezky bude
u vývěsky vedle radnice. Poté bude
trasa pokračovat odbočením vlevo
ke kapličce za kostelem, od kapličky projdete za kostelem a kolem
fary směrem k ulici na Pile, novou

ovocnou alejí po kamenné cestě
k rozhledně, pěšinkou ke stoce
a podél stoky až ke kapličce panny
Marie Sněžné. Od ní se vrátíte kousek zpět a vyrazíte ke hřbitovu.
Zakončení stezky pak bude u naší
velikonoční kašny na náměstí.

Od pátku 2. 4. na vás tedy čeká tematická poznávací stezka „Tajemství velikonoc“, jenž vás provede po stopách velikonočních zvyků.
Podle čeho se určuje datum oslavy
Velikonočních svátků? Jaká je příprava na Velikonoce a jak dlouho
trvá? Jak se jmenují jednotlivé dny
velikonočních svátků a jaké se
k nim váží tradice? Toto všechno
se dozví děti i dospělí na naší velikonoční stezce.
TAJEMSTVÍ VELIKONOC - VÍTÁNÍ
JARA A OSLAVA NOVÉHO ŽIVOTA
Velikonoce patří mezi oblíbené
svátky, které se slaví na většině míst světa jako svátky jara,
probouzení se přírody, či jako
podpora lepší úrody. Pro křesťany
jsou Velikonoce nejvýznamnějším
svátkem roku. Oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vrcholem je
velikonoční týden, který připomíná
příběh uvěznění a umučení Ježíše
Krista. Velikonoční zvyky a tradice
se ve světě liší podle země, kraje,
města či vesnice, kde probíhají.
Někde se šlehají dívky pomlázkou,
jinde se schovávají čokoládová
velikonoční vajíčka. Velikonoce se
totiž vždy prolínaly s původními
oslavami jara pohanských národů.
Po rozšíření křesťanské víry však
tyto lidové zvyky dostaly nový
náboženský význam.

Velikonoce patří mezi pohyblivé
svátky. To znamená, že se každý
rok oslavují v jiný den a jejich
datum se určuje podle fáze měsíce. První neděle po prvním jarním
úplňku je velikonoční neděle - Boží
hod Velikonoční. Předchozí týden
se nazývá Svatý týden a začíná
Květnou nedělí.
Na stezce se seznámíte s nejvýznamnějšími dny a symboly velikonočního období. Během stezky
získáte písmenka do velikonoční
tajenky.
JAK ZPRACOVAT ODPOVĚDI NA
OTÁZKY NA JEDNOTLIVÝCH STANOVIŠTÍCH?
Na každém stanovišti jsou vždy
2 varianty otázky - lehčí (zelená barva) a těžší (žlutá barva).
Zvolenou variantu nelze během
plnění stezky měnit, neboť by
nevycházela tajenka správně. Na
každém stanovišti získáš souřadnici správného písmene na své odpovědní kartičce. Získané písmeno
doporučujeme si označit/zvýraznit
apod. Čísla u písmen určují pořadí
písmen v tajence.
Odpovědní kartičku i s popisem
celé stezky najdete na stránkách
města Krásna, doma si jí vytiskně-

te a nezapomeňte si s sebou vzít
tužku. Ten, kdo nemá tiskárnu,
si bude moci odpovědní kartičku
vyzvednout v kapličce za kostelem
Svaté Kateřiny.
Soutěž pro děti o věcné ceny:
Slosování o tři věcné ceny se mohou zúčastnit děti do 15 let
s trvalým pobytem v Krásně, Hájích a Dolní Hluboké, kteří odpovědí
do konce velikonočního pondělí dne
5. 4. na níže uvedenou soutěžní
otázku. Věcné ceny ze správných
odpovědí budou vylosovány dne
17. 4., u příležitosti konání akce
„Ukliďte Krásno“.
Otázka zní: Jak jsou pojmenovány
jednotlivé dny takzvaného „Svatého týdne“ od „Květné“ do „Velikonoční neděle“?
Poznámka: Některé ze dnů mají
i dva přívlastky, stačí uvést ke
každému ze dnů jeden z nich.
Odpovědi posílejte na můj email:
starosta@mesto-krasno.cz. Poprosím rodiče, starší sourozence, či
prarodiče, aby svým menším dětem
s odesláním emailu pomohli, ale
aby je nechali úkol vyřešit samostatně. Uveďte jméno a věk soutěžícího s kontaktním telefonním
číslem.

V sobotu dne 3. 4. vás pozveme od 16.20 hodin k poslechu
Velikonočního online koncertu
Město Krásno je známé široko
daleko svým bohatým kulturním
programem. Za to, jakým způsobem dokážeme udržovat kulturní
tradice a i s podporou některých

z vás pořádat nespočet kulturních
akcí různého zaměření, jsme v roce
2019 dokonce obdrželi titul Nejkulturnějšího města Karlovarského
kraje. Bohužel v roce 2020 jsme

naprostou většinu naplánovaných
aktivit nemohli uskutečnit a stejně
tak nebudeme moci uspořádat ani
letošní „Pálení čarodějnic“ a již
podruhé musíme odložit i uspořá-

dání jubilejního 40. ročníku Staročeských májů. Krásno však bez
kultury nenecháme. Zveme vás
tedy v sobotu dne 3. 4. na poslech
velikonočního online koncertu,
který budeme vysílat ze sálu kulturního domu v Krásně. Od 16.20
do 16.40 se vám představí nadějný
krásenský bubeník Olda Červenka,
od 17.00 vás potěší hudební uskupení Jazz Cakes se zpěvačkou Lucií
Víškovou a na závěr od 18.00 vám
představíme hudební skupinu NaDen s kapelníkem Jardou Jelínkem,
která vám zahraje hodinové pásmo
neznámějších písní Jarka Nohavici

ve vynikajícím podání.
Koncert pořádáme společně s Horním Slavkovem a budete si ho moci
pustit živě díky odkazu na stránkách města Krásna.
Hlavním sponzorem koncertu, zajištění Velikonoční stezky a podpory povelikonočních brigád je KMK
Granit a.s., dalšími sponzory jsou
společnost ER-Bus Prague s.r.o.
manželů Pöseltových, společnost
HL Bohemia s.r.o. manželů Lapešových a Petr Rubáš. Brigádníky 30
l soudkem 11 Gambrinusu podpoří
Petr Ott. Všem tímto děkuji za podporu našich projektů.

Koncert budeme vysílat živě
jako událost na Facebooku:
https://www.facebook.com/
events/297333005079763
a samotný livestream bude vysílán
na https://www.youtube.com/
watch?v=miPWFE0c7_A. Odkazy
na připojení najdete mimo jiné na
stránkách města Krásna na facebooku Krásno – Schönfeld. Stačí
kliknout na odkaz a připojit se.
Koncert bude po skončení možno
přehrát zpětně na youtube.
Snad se vám bude koncert líbit
a uděláme vám tím radost.

V kostele sv. Kateřiny Alexandrijské pro vás připravila
Římskokatolická farnost Loket mši svatou a pan farář
Bystrík Feranec všem zasílá tento vzkaz:
Milí krásenští,
srdečně vás zdravím a přeji vám
poklidné a spokojené prožití
Velikonočních svátků, které jsou
nejdůležitějšími dny křesťanské

tradice, kterou nám zanechali jako
dědicům Evropy naši předkové. Při
této příležitosti dovolte, abych vás
pozval, ke slavení mše svaté
o neděli Zmrtvýchvstání Páně,

v kostele svaté Kateřiny Alexandrijské 4. dubna v 8:30.
S pozdravem P. Bystrík Feranec

Vyhlašujeme pro vás tímto, tak jako každý rok soutěž
O NEJHEZČÍ VELIKONOČNÍ VÝZDOBU, kterou vyhodnotíme
a tři nejkrásnější velikonoční dekorace odměníme.
Ideální bude, když se přihlásíte
u paní Kvapilové, ale budeme hod-

notit i velikonoční výzdobu, které
si sami všimneme.

V úterý 8. 4. budeme pod dohledem odborníků provádět
výchovný řez ovocných stromků, které tvoří naší čerstvě
vysázenou alej podél nové kamenné cesty
na rozhlednu
Je to sice v týdnu, ale pokud budete mít někdo chuť a čas, můžete
za námi 8. 4. kdykoli po 14 hodině
přijít a pomoci nám s terénními
úpravami kolem naší nové ovocné
aleje. Upravíme terén, který jsme
nestačili porovnat při podzimní

výsadbě, protože nám zem rychle
zmrzla. Podmínkou je, že s sebou
musíte mít dobrou náladu a nářadí,
železné, či jiné hrábě, případně
lopatu, či kolečko, bez nářadí tam
budete zbyteční. Pokud nářadí
nemáte, půjčte si od souseda, či

na požádání zapůjčíme z radnice.
V případě nepřízně počasí bude
brigáda odložena a nový termín
včas oznámen.

V sobotu 17. 4. proběhne od 14.00 brigáda „Ukliďte Krásno“ v rámci akce „Ukliďme Česko“
V rámci akce letos uklidíme nejen
Krásno, Háje a Dolní Hlubokou,
ale zapojíme se i do akce Čištění

řeky Ohře a jejích přítoků, kterou
pořádá MAS Sokolovsko. V rámci
akce vyčistíme okolí Dlouhé stoky

po celé délce našeho katastru.
V letošním roce proběhne úklid
tak, abychom dodrželi všechna

bezpečnostní opatření. Dobrovolníci budou čistit na přiděleném
úseku. Zároveň budou rozděleni do
malých, ideálně rodinných skupin,

aby byla dodržena všechna bezpečnostní opatření. Zodpovědnost za
dodržení opatření bude na dobrovolnících.

Co nás čeká, pokud budeme moci pořádat kulturní akce?
Další akce budeme plánovat podle
toho, jak nám situace dovolí a včas
vás o nich budeme informovat.
Předpokládaný harmonogram akcí
je tento:
5. 6. Jednodenní hudební
festival „Rozhledna 2021“ – tento
termín je však zřejmě díky situaci
také ohrožen

12. 6. Dětský den na téma
„Asterix, Obelix a Olympiáda“ – je
možné, že termín bude přesunut
4. či 5. 7. Vzpomínka na
hudebního skladatele a rodáka
z Krásna Josefa Labitzkého
16. – 17. 7. Malý hudební
festival amatérských kapel
„Pod Tvrzí“

21. 8. Letní partnerský
kulturní festival + Gulášový festival

le chovají zodpovědně k sobě, své
rodině i svému okolí.
Věřím, že se konečně blíží doba,
kdy se budeme moci zase svobodně nadechnout, jen prosím ještě
chvíli buďte trpěliví a vydržte to.
Už se moc těším na okamžik, kdy
se budeme moci ve větším počtu
setkat. Musíme být trpěliví. Sice

to trvá již moc dlouho, ale můj slib
však pořád platí. Hned, jakmile to
půjde, uspořádáme si nějaké malé
„Krásenské“ sousedské setkání,
abychom se mohli po dlouhé době
osobně pozdravit a trochu se poveselit.

Poděkování
Děkuji tímto pánům Petru
Zahrádkovi a Vladimíru Lokajovi za
vynikající přípravu běžeckých tratí
během letošní na sníh bohaté zimy.
Děkuji všem zúčastněným za pomoc při balení a roznosu respirátorů, které jsme našim občanům po
dvě soboty osobně předávali.
Děkuji všem z vás, kteří se i nadá-

S přáním pevného zdraví vás zdraví
Josef Havel

Dárci krve
Sokolovská transfuzní stanice se
přestěhovala do nemocnice – pavilonu C. Je to krásné moderní
centrum, kde kromě krve můžete
darovat i krevní plazmu, která je
také velmi potřebná. Tak se staňte
dobrovolným dárcem krve i vy,
pokud jste zdraví. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské
životy. Jako dobrovolný dárce krve
získáte:

dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy
pracovní volno s náhradou
mzdy v den odběru
snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve
pravidelnou lékařskou kontrolu vašeho zdravotního stavu
vyznamenání od Českého
červeného kříže
vitamíny od své zdravotní

pojišťovny
občerstvení po odběru
V roce 2020 byl oceněn Tomáš
Masopust z Krásna, který za 120
odběrů získal „Zlatý kříž 2. třídy“.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme
za tuto prospěšnou činnost.

Lenka Kvapilová

Městský úřad informuje
Kontejnery
I v této zvláštní situaci zajistíme
kontejnery na objemný odpad, jak
jste zvyklí.
Jarní svoz objemného odpadu
(koberce, starý nábytek, matrace,
kovy apod.) proběhne v Krásně na
obvyklých místech dne 16.4. od
9:00 hodin do 17.4. 2021 14:00
hodin. (V případě odvozu zaplně-

ného kontejneru 17.4. po 12,00
hod., nebude již na místo zpět
přistaven.) Svoz ostatního odpadu
(elektrospotřebiče, barvy, laky, rozpouštědla, pneumatiky) proběhne
v Krásně 19.4. 2021. Nechte tento
odpad před svou nemovitostí.
V Hájích a Dolní Hluboké proběhne
jarní svoz objemného odpadu 23.4.

do 24.4. 2021 a svoz nebezpečného odpadu 26.4. 2021.
Do kontejnerů se nesmí ukládat
stavební suť!!!
					
		
Lenka Kvapilová,
referent MÚ

