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 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování 

dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci „Obnova náměstí a 

dopravní infrastruktury“ na obnovu jižní části náměstí, mnoha chodníků, 

parkoviště u Starých paneláků, veřejného osvětlení a také mobiliáře. 
 

 Díky dalším úspěšně podaným žádostem o příspěvky od Karlovarského 

kraje byla provedena akce „Staré paneláky – posílení dopravy v klidu – III. etapa 

+ oprava veřejného osvětlení – II. etapa“.  
 

 I v tomto roce byly prováděny práce k dokončení nového Územního plánu 

Krásné Údolí. Komplikací byl spor mezi městem a Ministerstvem dopravy 

ohledně ploch pro případnou výstavbu větrných elektráren v katastru města. 

Taktéž proběhlo řízení EIA o vlivu záměru výstavby šesti větrných elektráren na 

životní prostředí. Vše je podrobněji popsáno v tomto zápisu na dalších stranách a 

přílohách. 
 

 Kulturní život Krásného Údolí byl tradičně bohatý a nebylo měsíce, aby se 

nepořádala ve městě kulturní akce. Mezi ty nejhojněji navštívené opět patřil 

Masopust, Krásnoúdolské slavnosti, stavění máje, závody veteránů, Hasičská 

zábava, koncert v kostele a také Zpívání u Betléma. 
 

 V letošním roce proběhly i u nás první přímé prezidentské volby (11. a 

12.1. + 25. a 26.1.) a předčasné volby do Poslanecké sněmovny ČR (25. a 

26.10.). 
 

 Zastupitelstvo města se stejně jako jeho výbory setkávalo pravidelně na 

svých veřejných jednáních. Ke změně počtu zastupitelů nedošlo a tak i nadále 

pracovalo 8 zastupitelů.    
 

 Z důvodu odsouhlasených investic s dotací ze strany SZIF byl vytvořen 

plánovaný rozpočet města pro rok 2013 jako schodkový, kdy chybějící finance 

byly dofinancovány z vlastních prostředků.    
 

I.  čtvrtletí 

 
 V sobotu 5.ledna se uskutečnila Výroční valná hromada SDH. Zde byl 

zvolen nový starosta SDH Krásné Údolí, kterým se stal p. Vladimír Ježek. Ve 

funkci nahradil p. Zdeňka Fábera a celé sdružení dobrovolných hasičů se začalo 

ještě více rozvíjet a pracovat. 
 

  Ve dnech 11. a 12.ledna proběhlo i v Krásném Údolí první kolo volby 

prezidenta. Druhé kolo se uskutečnilo 25. a 26.ledna. V prvním i druhém kole 

v našem městě zvítězil nový prezident p. Miloš Zeman (bližší výsledky – viz příloha). 
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 Tradiční Myslivecký ples byl uspořádán v sobotu 19.ledna. Novinkou byl 

doprovod dvou hudebních skupin, které se po celý večer a noc pravidelně 

střídaly.  
 

 Již na počátku února (2.) uspořádal kulturní výbor Masopust s následným 

Masopustním rejem masek v kulturním domě. I přes určitou nepřízeň počasí 

(chladný déšť) přišlo do průvodu přes 30 masek. Letošní hudební doprovod 

odehráli p. Přeslička na bicí a p. Herold z Toužimi na harmoniku. Po loňském 

velkém úspěchu na večerním reji zahrál opět ke spokojenosti všech p. Milan 

Větrovec z Útviny. O celé akci byla i zmínka v denním tisku (viz přílohy). 
 

 Téhož dne se konala soutěž mladých hasičů - jednotlivců v Sokolově. 

Bližší informace podala vedoucí p. Marie Slabá takto: 

 
ÚNOROVÉ PADESÁTKOVÁNÍ 

 

Dne 2.2.2013 se Mladí hasiči zúčastnili 1. ročníku soutěže 

jednotlivců MH v běhu na 50m s překážkami, které se konalo v 

Sokolově. Krásné Údolí reprezentovali tito MH: Petr Slabý, 

Vojtěch Ježek a Tomáš Kaňka v kategorii mladších chlapců, 

Kateřina Slabá v kategorii starších dívek a Dominik Kubálek 

v kategorii starších chlapců. S časem 21,47 se Vojta umístil na 

krásném 4. místě z celkového počtu 16 chlapců, Péťa s časem 21,57 

na 5. místě. Tomáš, i když měl nejlepší čas 18,96, byl 

diskvalifikován za špatný doběh do cíle. Káťa s časem 17,93 

obsadila 5. místo z celkového počtu 14 dívek a Dominik s časem 

31,76 obsadil 24. místo z celkového počtu 26 chlapců. 

 

 Ve dnech 11. a 12.února byla uskutečněna ze strany Karlovarského 

krajského úřadu a jejich auditorů na městském úřadě kontrola týkající se 

hospodaření za rok 2012. Při kontrole nebylo zjištěno žádných závad ani 

nedostatků a město opět skončilo s výborným hodnocením. 
 

           Pro děti byla 23.února uspořádána Dětská maškarní diskotéka, které se 

letos zúčastnilo přes 40 masek a dalších dětí. Tradičně proběhl program 

s dovednostními a jinými soutěžemi v kulturním domě. Organizátory a 

moderátory byli p. Zdeněk Dvořák a p. Marie Slabá. 

 

          Koncem měsíce února (26.) byl vydán první letošní Občasník (č.1/13 – viz 

příloha) s informacemi o hospodaření města, provedených pracích a investicích, 

odpadech – vše za skončený rok 2012. Dále byly otištěny informace o činnosti 

mladých i „velkých“ hasičů, fotbalistů a také údaje o čerpání dotací města a 

dalších plánovaných akcích. 
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 V polovině března (16.) proběhlo po dohodě se starostou města a místními 

hasiči pokácení dvou značně vzrostlých vrb v parku. K tomuto došlo na základě 

průzkumu a následného stanoviska soudní znalkyní. Byla konstatována 

přestárlost, narušení základních nosných částí a tím i nebezpečnost obou stromů. 

Vytěžené dřevo bylo uloženo na dvůr městského úřadu k využití v dalších letech 

na akce pořádané městem a větve spáleny při nejbližším stavění máje. 
 

 Další „hasičskou“ akcí (23.) byl ples Sboru dobrovolných hasičů z Útviny 

pořádaný v našem kulturním domě. I letos byl o ples značný zájem, že bylo 

vyprodáno již několik týdnů předem. 
 

 Tentýž den se naši mladí hasiči zúčastnili Halové soutěže MH v Toužimi a 

to 20.ročníku. K tomuto jejich vedoucí uvádí: 
 

20. ROČNÍK HALOVÉ SOUTĚŽE TOUŽIM 

Dne 23.3.2013 se konala halová soutěž v Toužimi. MH z Krásného 

Údolí závodili ve starší kategorii. Ve štafetách 4 x 40m se umístili s 

časem 34,0 na 4. místě, ve štafetách CTIF s časem 52,91 sekundy 

na 7. místě, ve štafetách dvojic s časem 61,40 sekundy na 4. místě a 

v uzlové štafetě na místě patnáctém. Celkově mladí hasiči 

z Krásného Údolí obsadili 9. místo z celkového počtu 15 družstev. 

 

 Dne 29.března napadl poslední sníh této zimy v Krásném Údolí, který na 

posledy na celý den pokryl město. 
 

 V sobotu 30.března uspořádal starosta města turnaj ve stolním tenise. 

Z důvodu slabšího počtu přihlášených (10 soutěžících) než bylo očekáváno, došlo 

ke změně místa turnaje. Původně plánované prostory kulturního domu nahradila 

tělocvična v čp.1. Turnaj byl odehrán jak v jednotlivcích, tak i ve čtyřhrách. 
 

 Tentýž den proběhla v sousední Útvině hasičská soutěž dospělých, ke které 

p. Marie Slabá uvedla: 

 
   SOUTĚŽ O ÚTVINSKÉ SRDCE – dospělí 

   V sobotu 30.3.2013 se konala tradiční jarní soutěž O 

Útvinské srdce. SDH Krásné Údolí reprezentovali: Matěj Mosch, 

Kamila Husáková, Miroslava Malinová, Marie Slabá a Jarda 

Vychytil. Strojníka nám dělal Míra Studnička z Útviny. Účast 

soutěžících SDH nebyla moc valná, oproti předešlým rokům. 

Počasí bylo objednané, slunečné , takže se závodilo jedna radost. 

 Soutěžili jsme v kategorii ženy a umístili se na krásném 3. místě. 
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II.  čtvrtletí 

 
 První dubnovou neděli odjeli mladí hasiči na plnění odznaků odbornosti: 
 

PLNĚNÍ ODZNAKŮ ODBORNOSTI 

  V neděli 7.4.2013 se sjeli MH do Nové Role, aby prokázali 

odborné znalosti z okruhů: Preventista junior, Preventista, Strojník 

junior, Strojník a Kronikář. Mladí hasiči prokazovali své vědomosti 

jednak písemným testem a také ústní zkouškou. Z našich MH 

úspěšně složili:  

M. Klemerová - odznak odbornosti Strojník. 

D. Kubálek, P. a K. Slabých - odznak odbornosti Preventista  

B. Korunková - odznak odbornosti Preventista junior  

P. Kubálkovi se nedařilo, a tak si to zkusí znovu příští rok.  

 

 Dne 10.dubna byla podpořena i Krásným Údolím iniciativa pro 

rovnocenné dělení evropských dotací pod názvem „Zlínská výzva“. Na označník 

dopravní značky s názvem obce byl na celý den připevněn plakát o připojení se 

k této aktivitě (viz článek v příloze). 
 

       V noci z 19. na 20.dubna došlo na náměstí k dopravní nehodě osobního 

vozidla bez zranění cestujících. Řidička z Toužimi nezvládla řízení svého vozu a 

při vyjetí mimo silnici jej poškodila o nové obrubníky natolik, že bylo 

neopravitelné. Z vozidla unikaly provozní kapaliny tak, že starostou byla 

povolána jednotka profesionálních hasičů z Toužimi, kteří celou záležitost 

vyřídili. 
 

 

 Neděle 21.dubna byla jistě významná pro členy družstva přípravky 

mladých hasičů. Tento den absolvovali své první závody a jejich vedoucí           

p. Monika Ježková k tomuto uvedla: 

 
První závody přípravky 

 

              Dne 21. 04. 2013 jsme se zúčastnili našich prvních 

opravdových závodů, které se konaly v Chodově. Ráno jsme se 

poskládali všichni do naší Avie a vyrazili směr Chodov. Po 

příjezdu na stadion jsme zaujali strategickou polohu blízko 

základny, abychom nemuseli veškerý materiál tahat daleko (je 

toho hodně a něco to váží). Pak jsme sledovali starší kamarády, 

kteří zápolili v disciplíně štafetový běh CTIF na 400 m. Po 

skončení této disciplíny konečně přišla naše premiéra. 
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          Nastupovali jsme jako druzí po přípravce z Útviny. Jelikož 

se jim první pokus nepovedl tak jsme měli radost, že nám nestojí 

nic v cestě k hladkému vítězství. Ale chyba lávky ani nám se 

první pokus nepovedl a jak potom prohlásili páni rozhodčí 

„takhle zauzlovat hadici to umí pouze kouzelník“, ale naše 

šikovná paní vedoucí Monika přiběhla na místo havárie a uzel 

po chvíli rozmotala. Všechno bylo špatně a my jsme nestihli 

shodit láhev ve stanoveném čase. No snad to bude lepší v druhém 

pokusu, a jelikož na základně bylo připraveno kalové čerpadlo, 

na kterém závodíme, rozhodl pořadatel, že druhé pokusy 

provedeme ihned. Tak nám nezbylo než rychle smotat hadice a 

připravit se na další pokus. Útvina provedla pokus v požárním 

útoku za 45 vteřin. To byl velice pěkný čas a my už se třásli na 

startu, jestli se nám útok povede. Po odstartování jsme vyběhli a 

krásně se nám povedlo spojit všechny hadice na základně a 

vyběhli jsme směrem k terčům. Povedlo se a požární útok jsme 

zvládli za 43 vteřin. Na to, že jsme to běželi poprvé tak to 

dopadlo skvěle. Počkali jsme, až dokončí útoky všechny kolektivy 

a šli na nástup, kde jsme si převzali nádherné ceny a pohár. Pak 

jsme se vydali zpátky domů. Po příjezdu k hasičárně jsme si 

rozdělili dort a na místě ho spořádali. Pak jsme se unaveni 

rozešli k domovům. 
 

 Poslední dubnová sobota (27.) byla i přes chladné počasí věnována již 

třetím rokem akci se Svazkem obcí Slavkovský les pod názvem „ Den pro náš 

region“. Město společně s hasiči toto dopoledne věnovali čištěním škarp od 

odpadků. Přípravka hasičů vyčistila úsek mezi Krásným Údolím a 

Odolenovicemi. Mladí hasiči prošli komunikaci od Krásného Údolí k rybníku 

směrem ke křižovatce Brť - Měchov. Poté byl na fotbalovém hřišti rozdělán oheň 

a s ním i spojené opékání buřtů pro všechny účastníky. 
 

 Tradiční stavění máje (30.4.) bylo v tomto roce pojato hlavními 

organizátory – SDH Krásné Údolí ve větším rozsahu a opět na náměstí. 

Společnými silami děti z naší mateřské školy a mladí hasiči nejen na místě 

ozdobili májku, ale i v čarodějnickém převleku zatančili ve společném 

„čarodějnickém reji“. Po postavení máje postupně ještě proběhly čarodějnické 

soutěže, lampionový průvod a zapálení čarodějného ohně. Dospělí využili 

postaveného párty stanu k posezení a setkání do nočních hodin. Před půlnocí 

dorazili i návštěvníci ze sousední Útviny a to jak v čarodějnických maskách, tak 

s harmonikou. Společný zpěv přítomných zněl dlouho do noci. 

 Taktéž občané Odolenovic v hojném počtu využili tento den pro své 

tradiční setkání, kdy se na návsi této vesničky skoro všichni místní potkají a 

stráví příjemné chvíle u májky a ohně. 
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 Ve sváteční den (8.5.) se uskutečnilo „Cykloputování za hořčicí“ na 

Opatství Nový Dvůr za obcí Dobrá Voda. Na vyjížďku dlouhou cca 38 km 

vyrazilo 13 cyklistů, kteří tento rok pro špatné počasí neměli ještě moc 

natrénováno. Po prohlídce mapující obnovu kláštera a nákupu výrobků od 

trapistů se cyklisté přesunuli k Posečské kyselce, kde byl rozdělán oheň pro malé 

občerstvení. 
 

 Sobota 18.května byla věnována 3.ročníku jízdy historických vozidel, který 

byl po smrti jednoho z pořadatelů nazván „Memoriál Pavla Vitnera“. Start i cíl 

byl tentokráte na fotbalovém hřišti a to z důvodu neustálého nárůstu účastníků, 

kteří by se na opravené náměstí města již nevešli. Ráno bylo povětrnostně značně 

nepříznivé, jízdě vozidel moc nepřálo a také částečně ovlivnilo počet účastníků. 

Díky pomoci místních hasičů byla ještě před odjezdem vozidel z plochy hřiště 

upravena příjezdová cesta, která by svou blátivostí neumožnila bezproblémový 

odjezd vozidel a motocyklů. Trasa o délce cca 65 km byla tentokráte z Krásného 

Údolí – Chodov – Bečov – Mnichov – Poutnov – Teplá – Prachomety – Poseč –

Otročín – Sedlo – Útvina – Přílezy - Odolenovice a zpět do K. Údolí. Posádky na 

stanovištích v některých městech a obcích plnily opět různé dovednostní a 

vědomostní úkoly. I o této akci byla zmínka v krajském tisku (viz přílohy). 
 

 Celý další víkend (24.-26.5.) se mladí hasiči zúčastnili Okresního kola 

soutěže Plamen. Zajímavostí je, že v neděli ráno se děti probouzely do částečně 

zasněženého Jáchymova. Vedoucí k soutěži uvedla: 

 
JÁCHYMOV – Okresní kolo soutěže Plamen 

 

  Ve dnech 24.-26.5.2013 se v Jáchymově konala okresní 

soutěž Plamen. I přes nepřízeň počasí se sjela mladší a starší 

družstva z Karlovarského kraje, aby změřila síly v těchto 

disciplínách: štafeta požárních dvojic, závod požární všestrannosti, 

štafeta 4krát 60m s překážkami, štafeta CTIF, útok CTIF a požární 

útok. Krásné Údolí reprezentovali MH ve starší kategorii ve 

složení: Markéta Klemerová, Kateřina Slabá, Barbora Korunková, 

Kristýna Černá, Vojtěch Ježek, Jakub Sivák, Alex Sivák, Petr Slabý, 

Tomáš Kaňka a Dominik Kubálek. Ve velké konkurenci se 

naši hasiči neztratili. Soutěžili fair play a s plným nasazením a 

celkově obsadili 6. místo z celkového počtu 9 družstev. Dále byla 

vyhodnocena soutěž PO očima dětí, kde ve své kategorii  Kateřina  

Slabá  obsadila  2.  místo a  Patrik  Kubálek 1. místo. 

                                 Všem zúčastněným patří velký dík a gratulace  
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 Posledního května  proběhlo tradiční kácení máje, kterého se zúčastnilo jen 

několik přihlížejících.  
 

 Ihned počátkem června bylo vydáno další číslo Občasníku (č.3/13 – viz 

příloha), ve kterém byly podány informace starosty o dění ve městě. Dále zde 

občany seznámil zástupce Biskupství plzeňského s plánovanou opravou vnějších 

omítek na kostele a to jak s termíny, tak i financemi. Další součástí byl podrobný 

plakát programu Krásnoúdolských slavností. Jako přílohu obdržela každá rodina 

osobitý týdenní kalendář na rok 2014 s historickými i současnými fotografiemi 

Krásného Údolí. Návrh a vyhotovení zajistil městský úřad a byl to první dárek 

občanům k 525.výročí založení města. Dalším dárkem byla v listopadu 

distribuovaná brožura (viz zápis IV. čtvrtletí). Kompletní kalendář je obsahem 

samostatné přílohy tohoto zápisu. 
 

 Oslava dne dětí (1.6.) byla naplánována do areálu fotbalového hřiště, kde 

měla proběhnout pohádková cesta a jízda zručnosti na jízdních kolech. Velice 

chladné a deštivé počasí donutilo pořadatele ke změnám, kdy pohádková cesta 

byla přesunuta do místního kulturního domu a jízda zručnosti přeložena a 

proběhla v podzimní Drakiádě. I přes tyto komplikace se do kulturního domu 

dostavil dostatečný počet dětí i se svými rodiči. 
 

 Skutečně silné deště způsobily (2.6) rozlití části toků místního potoka a 

lokální vylití dešťové kanalizace na náměstí. Starosta města společně se starostou 

hasičů monitorovali stav rybníků v katastru Krásného Údolí. K žádným škodám 

v Krásném Údolí však nedošlo a voda postupně opadla. 
 

          V polovině června (15.) se závodu hasičů - dospělých, pod názvem 

„Tepelská vrchovina“ zúčastnila i družstva Krásného Údolí. Týmy mužů i žen se 

umístily na stupních vítězů. 
 

          Tradiční Krásnoúdolské slavnosti se letos konaly v sobotu 22.června. Jako 

úvodní hudební host byl organizátory zajištěn p. Žákovec se svou kolegyní, kteří 

vystupují i na televizní stanici pro vyznavače dechové hudby Šlágr TV. Toto 

vystoupení značně potěšilo zvláště seniory, kteří si tohoto umělce nenechali 

v hojném počtu ujít. O přestávce při přípravách vystoupení hudební skupiny 

Albatros z Chyše vystoupily se svým programem dětičky z MŠ Toužim, MŠ a ZŠ 

Útvina a místní mateřské školy. Další přestávku v hudebním programu vyplnila 

zábavná soutěž Hry bez hranic pro dospělé čtyřčlenné smíšené týmy. Tentokráte 

se zapojili hasiči, fotbalisté a posledním týmem byli zaměstnanci se zastupiteli 

města. Poslední disciplínou byl všemi soutěžícími vytvořen nápis k výročí města. 

Po celé odpoledne byly na hřišti pouťové atrakce a prodejní stánky. Občerstvení 

zajišťovali místní hasiči. Slavnosti byly zakončeny večerní diskotékou pro 

všechny věkové kategorie. 
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 Jako doplňková akce byla v prostorách budovy čp.1 uspořádána výstava 

kronik, fotografií z minulosti i současnosti, výtvorů dětí z MŠ, obrázky starostou 

vyhlášené soutěže „Namaluj naše městečko“ a také obrazy p. Martina Mládka. 
 

 Druhý den (23.6.) se mladí hasiči přemístili do Sadova na klání O pohár 

tohoto města. O této soutěži krajské ligy vedoucí napsala: 

SADOV – KRAJSKÁ LIGA 

  V neděli 23.6.2013 se konala v Sadově Krajská liga MH. 

Soutěžilo se ve štafetách dvojic a požárním útoku. Přálo nám pěkné 

počasí a soutěž byla perfektně zorganizovaná. Za naše starší 

družstvo MH reprezentovali: Požární útok-stroj-Vojta Ježek, spoj 

savic-Kateřina Slabá, koš-Kristýna Černá, spoj hadic B a na stroj-

Petr Slabý, rozdělovač-Tomáš Kaňka, levý proud-Markéta 

Klemerová, pravý proud-Barbora Korunková. Štafety dvojic: 

kapitán-Kateřina Slabá, I. štafeta: hadice (napojení na hydrant)-

Tomáš Kaňka, proudnice-Alexej Sivák, motání hadice-Petr Slabý, 

rozpojení od hydrantu a proudnice-Aneta Krejčová.  II. štafeta: 

hadice-Vojtěch Ježek, proudnice-Barbora Korunková, motání 

hadice-Markéta Klemerová, rozpojení a proudnice-Kristýna 

Černá. Ve štafetách dvojic jsme se umístili s časem75,56 vteřin na 

8. místě a v požárním útoku na místě 10. Celkově jsme se umístili 

na 10. místě. 

 Poslední červnovou neděli (29.) uspořádal SDH Krásné Údolí v areálu 

fotbalového hřiště akci „Vítání prázdnin“. Jako už poněkolikáté v tomto pololetí 

si počasí s organizátory nerozumělo a tak nebyly výjimkou i děti oblečené do 

zimních čepic. Nicméně soutěže pro děti a ukázka požárního útoku mladých 

hasičů proběhly. Pouze plánovaná atrakce – hasičská pěna musela být, ke 

zklamání dětí, zrušena. 
 

           Naši fotbalisté ukončili jarní částí fotbalovou sezonu ročníku 2012/2013 

IV. třídy okresního přeboru okresu Karlovy Vary. Ze sedmi účastníků soutěže 

skončili poslední (podrobnější informace viz zhodnocení roku od předsedy oddílu p. Zdeňka 

Dvořáka v dalším textu zápisu). Určitou zajímavostí bylo umístění Milana Korunky 

na třetím místě tabulky nejlepších střelců soutěže za 16 vstřelených branek v celé 

soutěži. Tento hráč také obdržel cenu od předsedy TJ Slavia. 
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 Ve druhém čtvrtletí tohoto roku bylo opět rozhodováno o podané žádosti 

Krásného Údolí o dotaci z Programu obnovy venkova od Karlovarského kraje. 

V tomto roce byla plánována a také uskutečněna akce s názvem „Staré paneláky 

– posílení dopravy v klidu – III. etapa + oprava veřejného osvětlení – II. etapa“.  

Na tuto akci jsme obdrželi po celkovém vyúčtování příspěvek ve výši 50% 

celkových nákladů – tj. 192.620,80 Kč. Největší komplikací byla pojistná 

událost, kdy při výkopových pracích pro přeložku telefonního vedení byl narušen 

jeden z hlavních kabelů elektrického vedení do východní části města. Takto 

vzniklým zkratem bylo nevratně poničeno několik elektrospotřebičů u dvou 

rodin. Vzniklá škoda v celkovém rozsahu do 20.000,-Kč byla řešena přes 

pojištění města. I přes tuto záležitost byla v průběhu jara a počátkem léta 

provedena výstavba malého parkoviště u Starých paneláků, konkrétně u domu čp. 

127. Tímto byl dokončen a následně zkolaudován celý projektový záměr o 

zklidnění dopravy v této silněji obydlené části města, který se postupně budoval 

od roku 2010. Dále byly v této lokalitě vyměněny všechny původní betonové 

stožáry za nové pozinkované a bezpaticové. Taktéž bylo nahrazeno novými 

stožáry včetně nových svítidel osvětlení na náměstí u parku a podél chodníku 

v úseku domů Láska-Kadlec (z náměstí směrem k f. Hollandia). Stavební práce 

prováděla výběrovým řízením určena vítězná firma Tomáš Kunz ze Stružné. 

Výběrové řízení na veřejné osvětlení vyhrálo Sdružení Huttner z Nejdku. 
 

  

  

 III.  čtvrtletí 
 

 Prázdninové období vyplnily hasičské závody v Kokašicích (13.7.), kde se 

ženy SDH Krásné Údolí umístily na pěkném 2. místě. V sobotu 20.července se 

fotbalisté Slavie zúčastnili oslav výročí založení oddílu v sousedním Otročíně a 

to turnajovou účastí. Odpoledne byla ukončena fotbalová sezona posezením 

v kabinách. 
 

          Dne 7.srpna byli po předchozí dohodě s manažerem Svazku obcí 

Slavkovský les přivítáni v našem městě studenti mezinárodního studentského 

workcampu. Po ranním příjezdu jim byla umožněna prohlídka mlékárenského 

závodu Hollandia a.s. i s odborným výkladem. Následovala celodenní pracovní 

činnost na úklidu náměstí a vnitřních i vnějších částí kulturního domu. Systém 

těchto studentských aktivit je nastaven jako bezplatná práce studentů pro obce a 

město, které za toto zajišťuje pouze celodenní stravu.  

 

           V sobotu 17.srpna byla uspořádána již tradiční letní procházka a to 

tentokráte do sousedního Bečova nad Teplou. Trasu vedenou přes Vitriolku a 

zalesněnou krajinu absolvovalo poklidným tempem 16 výletníků. Domů se vrátili 

výletníci linkovým autobusem. 
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 Téhož dne byla v obci Pila uspořádána pohárová soutěž se závodem pro 

děti i dospělé. Bližší informace k průběhu podala p. Marie Slabá takto:  
 

BRANNÝ ZÁVOD NA PILE 

 

  17.8.2013 se konala pohárová soutěž  a netradiční branný 

závod na Pile. Soutěžilo se v požárním útoku pro dospělé a ve 

čtyřech věkových kategoriích - v branném závodě: 3-6 let, 7-11 let, 

12-15 let a nad 16 let. Za Krásné Údolí soutěžili: M.Slabá, 

M.Malinová, P.Křížová, K.Husáková, N. a V.Svitkovi, L.Lakomý, 

Z.Fáber a M.Mosch. Za děti: K.Slabá, P.Slabý, T.Kaňka, 

M.Malina, D.Najman. V požárním útoku s mottem „Přišli, pomohli, 

leč prohráli“ jsme obsadili 3. místo. Branný závod v délce cca 1 

km byl plný překážek - přeskok bariéry, běh po kladině, prolez a 

přeskok přes pneumatiky, střelba ze vzduchovky, přenos PHP, 

spojení hadice do hydrantu a proudnice, hod granátem na cíl, 

proskakování a přelez přes pohyblivé pneumatiky, běh přes 

pohyblivou kládu. Prostě něco na způsob "Bahňáku"  Tady jsme 

obsadili přední místa: v nejmladší kategorii dostal Davídek, tak 

jako všechny děti, zlatou, v kategorii do 11-ti let 1. místo P.Slabý, 

2. místo M.Malina,  v kategorii  do 15-ti let 2. místo K.Slabá, v 

kategorii nad 16 let 1. místo M.Slabá, 2. místo M.Malinová, 3. 

místo P.Křížová a u mužů 2. místo L.Lakomý  

 

 V srpnu (25.) byl ukončen Český pohár Strongman 2013 (viz foto v příloze), 

kdy tuto soutěž amatérských siláků ovládl místní rodák Jiří Vytiska (syn současné 

zastupitelky a v minulosti i sám zastupitel), který se z Odolenovic odstěhoval před 

několika lety. Krátká zmínka z tisku: 

 
Výsledky Českého poháru STRONGMAN 2013 – šampionem je 

šumavský medvěd Jirka Vytiska 

  Sezóna Českého poháru strongmanů je pro rok 2013 u 

konce. Pořadatelé posledního  závodu v Praze ohlásili jeho 

zrušení. MČR republiky v Mladé Boleslavi bylo proto závěrečným 

kláním českých amatérských siláků. Přestože byla letošní úroda 

pěti soutěží poněkud slabší než loni, byly k vidění opět špičkově 

zorganizované akce a skvělé výkony borců, zase o něco silnějších 

než rok předchozí. 
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 Dne 27.srpna došlo k nalezení staré munice – nábojů z 2.světové války a to 

místními dětmi za městem směrem k Bečovu. Při hře na mezi došlo k náhodnému 

odvalení většího kamene, pod kterým byla již ztrouchnivělá brašna se dvěma 

zrezivělými zásobníky nábojů. Policisty přivolaný pyrotechnik okolí místa nálezu 

prohledal detektorem kovů. Nalezené náboje zajistil k odborné likvidaci (viz 

článek v příloze). 
 

 V neděli 1.září bylo ze strany města v kulturním domě zajištěno a 

uspořádáno dětské divadelní představení s názvem „Kterak beruška Uška o 

7.tečku přišla“ od divadelního souboru Kapsa z Andělské Hory. Představení 

proložené i písničkami a se zapojením dětí si nenechalo ujít přes 35 dětí a 

dospělých. 
 

 Počátkem září bylo nainstalováno zastřešené přírodní odpočívadlo pro 

cyklisty v Odolenovicích na návsi. Tato stavba byla pořízena dotačně ve 

spolupráci se Svazkem obcí Slavkovský les a bude využívána i místními 

obyvateli.  
 

 Taktéž byl v tomto období vydán Občasník (č.4/13 – viz příloha), ve kterém 

jsou kromě informací starosty o životě ve městě, také plány úprav parku a 

informace o kácení a ochraně dřevin a stromů. 
 

 První zářijovou sobotu (7.) byl v Teplé uspořádán Memoriál M. Báči 

v požárním sportu pro mladé hasiče. Informace k tomuto od M. Slabé: 

 
TEPLÁ – 7.9.2013 – MEMORIÁL M. BAČI 

 

V sobotu 7.9.2013 se konala soutěž v Teplé - Memoriál M. Bači. 

Do Teplé se sjela pouze družstva z Teplé, Útviny a Krásného Údolí. 

Za Krásné Údolí soutěžili: Dominik Kubálek, Kateřina Slabá, 

Kristýna Černá, Alex Sivák, Petr Slabý, Nikola Veselá, Barbora 

Korunková a Martin Malina. Závodilo se v požárním útoku a 

štafetách 4/60m. Přivezli jsme pohár za 3. místo a všichni si odvezli 

zlaté medaile za statečnost.  
 

        O týden později (14.9.) uspořádalo město tradiční podzimní a stále více 

oblíbený zájezd za poznáním. Tentokráte padla volba turisticky zajímavých míst 

na zámek Kozel, město Starý Plzenec a závěrem se uskutečnila prohlídka 

zříceniny Radyně, vše v Plzeňském kraji. Termín zájezdu se vhodně shodoval se 

slavnostmi na Radyni. Kulturně zábavní akce pod názvem „Radoušovy hry“ 

obsahovala ukázku středověkých řemesel, jízdy na koni, divadla, šermu, oživlé 

prohlídky s pánem hradu – Radoušem a prodejní trhy. Zájemci, kteří opět naplnili 

celý zájezdový autobus, si vše za pěkného počasí užili. 
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IV.  čtvrtletí 
 

 

 První říjnovou sobotu (5.) byla kulturně zahájena v našem městě 

Drakiádou v areálu fotbalového hřiště. Pouštění draků bylo značně ovlivněno 

slabým větrem a tak si děti užily jízdy zručnosti, která byla přesunuta 

z červnového dětského dne. Po předání diplomů a cen proběhla ještě střelba ze 

vzduchové pistole a ukázka modelářských letadel. U ohně si děti s rodiči opekly 

buřty a brambory. 
 

 První podzimní část krajského kola mladých hasičů Hry Plamen se 

v Krásném Údolí uskutečnila 13.října. V dopoledních hodinách družstva 

absolvovala branný závod s plněním úkolů na stanovištích. Odpoledne proběhl na 

hřišti souboj štafet. 
 

 O týden později (19.10.) uspořádali místní hasiči v kulturním domě taneční 

zábavu. K tanci i poslechu hrálo duo Straka-Suchánek. Nechyběla tombola ani 

dámská volenka. 
 

 Druhý den uspořádalo město jako oslavu nové vnější omítky na kostele 

v této budově malý koncert. Po necelou hodinu zde i přes již chladné počasí 

vystoupil v dobových kostýmech smíšený komorní sbor Rosa Coeli ze Žlutic. 

Umělci zazpívali renesanční vokální skladby z českých i evropských pramenů. 

Návštěvníkům se koncert i přes menší účast líbil. 
 

 Ve dnech 25. a 26.října proběhla již v úvodu zmiňovaná volba do 

Poslanecké sněmovny ČR. Volební účast se v Krásném Údolí zastavila na 

hodnotě 54,13% což je účast 190 voličů. Na pomyslném žebříčku se nejvýše 

umístila Komunistická strana Čech a Moravy s 55 hlasy (29,72%), následována 

hnutím ANO 2011 se 41 hlasy (22,16%) a Českou stranou sociálně 

demokratickou s 22 hlasy (11,89%). Souhrnné výsledky – viz příloha. 
 

 Dne 9.listopadu byl uspořádán zájezd na divadelní představení „Filumena 

Marturano“ s hlavními představiteli Simonou Stašovou a Svatoplukem 

Skopalem. Všech 25 míst malého autobusu bylo zaplněno. 
 

 V podzimních měsících nájemce rybníku u hlavní silnice směrem 

k Bečovu tuto vodní nádrž vypustil a zahájil práce na částečném vyčištění od 

náletových dřevin. Hlavním záměrem vypuštění byla oprava již dožilého a 

značně poškozeného čepu, který musel být vyměněn. 
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 V listopadu bylo vydáno poslední číslo Občasníku (č.5/13 – viz příloha), 

v tomto roce. K informacím starosty bylo tentokráte připojeno nahlédnutí do naší 

mateřské školy, informace o vyhlášce k výherním hracím automatům ve městě a 

novému systému Zdravotní záchranné služby Karlovarského kraje od jejího 

ředitele. V neposlední řadě číslo obsahovalo i vyjádření a stanovisko k procesu 

EIA a to zástupce investora případné výstavby větrných elektráren v Krásném 

Údolí. Více k této problematice je v dalším textu a v samostatné příloze tohoto 

zápisu. 

 Přílohou Občasníku byl již dříve zmiňovaný propagační leták k dotační 

akci a hlavně brožura (viz samostatná příloha). Tato publikace k výročí 525.letům 

založení obce a k zpět navrácení titulu „města“, byla autorem p. Janem Mládkem 

za konzultace starostou města tvořena již od jara. Po dohodě byly upřednostněny 

dobové fotografie s porovnáním současnosti se záměrem stejného výchozího 

bodu pro fotografování. V textu byla shrnuta veškerá historie města včetně 

snímků pečetí, vlajky a znaku. Bližší informace k publikaci autor poskytl 

následující: 

 
Brožura k výročí založení města 

 

  Vážení čtenáři kroniky, byl jsem požádán, abych 

Vás stručně seznámil s tím, jak vznikala publikace, kterou město 

vydalo u příležitosti 525. výročí založení Krásného Údolí a 

obnovení statutu města.  

Materiály o historii města jsem samozřejmě 

nezačal vyhledávat pouze kvůli psaní zmíněné publikace, ale ze 

zájmu o ni. Textová část čerpá nejvíce přímo z knihy Das Tepler 

Land, kterou se mi podařilo získat trpělivým prohledáváním 

nabídek německých antikvariátů a aukčního serveru ebay.de a 

po více než dvou letech se „urodilo“. Podobně byla získána i 

kniha o „vyhnání“, kde svoji vzpomínku na konec války zanechal 

poslední německý starosta Tiberius Luderer a asi 15 ročenek 

Chebanů (Jahrbuch der Egerländer). Poměrně velký díl snahy 

získat podklady nepřinesl kýžené výsledky. Ukázalo se, že o 

Schönthalu se drtivá většina sudetoněmeckých tiskovin vůbec 

nezmiňuje. Také hledání rodáků mnoho nepřineslo. Autora textu 

v knize Das Tepler Land - Albina Schmiedla jsem kontaktovat 

nemohl, zemřel roku 1987, ale v internetovém telefonním 

seznamu byl v obci Görisried uveden jistý Anton Schmiedl. 

Komunikace s tamním obecním úřadem potvrdila domněnku, že 

je synem Albina Schmiedla a tak jsem mu napsal. Bohužel pozdě, 

odepsala mi jeho dcera - paní Annemarie Mielach, že zemřel. 

Byla však ochotná pomoci a alespoň poskytla dvě fotografie 

svého dědečka a dobové fotografie domu č. p. 62. 
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 Dvě témata byla zpracována „nově“ – odsun Němců a 

stavební vývoj v posledních 170 letech. Byť se to nezdá, za 

necelými dvěma stránkami o odsunu Němců, které jsou výsledkem 

několika návštěv badatelny okresního archivu, leží vyhodnocení 

desítek stran archivních záznamů. Katastrální mapy z roku 1841 a 

současné, které jsou zveřejněny na internetu, doplněné 

poválečnými zákresy uloženými na Katastrálním úřadě a 

zakoupení leteckých měřičských map z let 1938 – 1980 od 

Vojenského geografického úřadu v Dobrušce spojené s „prací 

v terénu“ pak pomohlo vytvořit „časosběrnou“ mapu domů.  

 Do obrazové přílohy bylo možno zvolit zejména zajímavé 

snímky z kroniky, případně získat dobové fotografie před rokem 

1945. Toto nebyl vůbec snadný úkol, protože sehnat nějakou 

starou pohlednici bylo a je značně složité. Jednu se mi podařilo 

koupit za „lidovou“ cenu a neúnavnou, dlouhodobou a často 

marnou komunikací se sběrateli v Čechách i v Německu se 

podařilo, někdy doslova vyžebrat, zapůjčení, nebo poskytnutí 

skenů. Celkem velký počet dobových pohlednic se sešel pouze díky 

dlouhodobému zájmu o historii města, neboť čas, který uplynul od 

myšlenky ke konečnému dílu, by jinak nebyl dostatečný. 

 

       Jan Mládek 
 

 

  Publikace byla zdarma předána do každé rodiny a zájem o další výtisky 

přesáhl počet vyrobených knížek. Z tohoto důvodu byl na základě objednávek 

zajištěn a proveden dotisk dalších 30 výtisků. 
 

 Koncem listopadu (27.) obdržel v Becherově vile v Karlových Varech 

kronikář Martin Frank cenu za 3.místo v soutěži „O nejlepší kroniku 

Karlovarského kraje“ za rok 2012. Soutěže se zúčastnilo celkem patnáct kronik 

z kraje a jejich úroveň hodnotila devítičlenná komise (další – viz příloha).  
 

 Ihned počátkem prosince (2.) se uskutečnilo setkání seniorů v knihovně 

městského úřadu. Již tradičně vystoupily děti z naší mateřské školy a starostou 

byly zodpovězeny dotazy k životu našeho města. Při poslechu i tanci hudebního 

doprovodu (p. Žákovec s kolegyní) si senioři popovídali a celkově užili toto 

setkání. 

 

          V sobotu 7.prosince uspořádalo město za obvyklé pomoci fotbalistů a 

hasičů dětskou karaoke diskotéku spojenou s návštěvou Mikuláše a jeho 

doprovodu. Nechyběly tradiční i netradiční soutěže, karaoke zpívání, tanec a 

samozřejmě i sladké odměny. Zábavné odpoledne si nenechalo ujít ke 40 

spokojených dětí. 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2013  

 

Zápis zpracoval: Martin  Frank  (leden  2014)                                                                                                       Strana 16 /  celkem stran 27 

 

 

 Další den tohoto víkendu byl vyčleněn na odpolední již třetí ročník akce 

„Pár hudebních skladeb v našem kostele“. Zhruba hodinové představení dětí 

z mateřské školy a dalších malých hudebníků si mimo rodičů, prarodičů a dalších 

návštěvníků nenechal ujít i p. farář Józef Szczepaniak CMF, který na závěr 

pronesl k přítomným krátkou řeč i s poděkováním za účast vedení města k opravě 

kostela. 
 

 V neděli 21.prosince se i přes lehký déšť uskutečnilo předvánoční setkání 

občanů v parku s akcí „Zpívání u Betléma“. Za hudebního doprovodu části 

dechové kapely ZUŠ Toužim p. Musila si místní i přespolní poslechli a zazpívali 

skladby s vánoční tématikou a koledy. Dětem se podával čaj a prskavky, 

dospělým svařené víno. 
 

 Poslední letošní kulturní akcí byla procházka po okolí. Trasu i díky 

příjemnému počasí absolvovalo 17 občanů. 

 

 

Kostel sv. Vavřince 
 

 Biskupství plzeňské ve spolupráci s Římskokatolickou farností Toužim 

uspělo s podáním žádosti o opravu vnějších omítek kostela sv. Vavřince 

v Krásném Údolí. V polovině dubna bylo ukončeno výběrové řízení na 

dodavatele prací, kterým se za cenu 1.879.109,-Kč stala firma Pegisan z Plzně. 
 

 Zbytky původní gotické omítky byly restaurátorsky zpevněny, 

zainjektovány a následně překryty ochrannou omítkovou vrstvou. Novodobé 

zbytky omítek byly sejmuty a nahrazeny novými vápennými. Kompletní nová 

fasáda byla opatřena dvojitým vrchním nátěrem, kdy odstín byl určen rozbory 

průzkumů původních omítek. Dřevěné prvky stavby byly opakovaně 

konzervovány napouštěním. 
 

 Práce na stavbě probíhaly od konce července a k poslednímu říjnu byly 

dokončeny. Při těchto činnostech byl také zpracován stavebně historický 

průzkum stavby. 
 

 Starosta města koncem listopadu podal přihlášku o zařazení našeho kostela 

do soutěže „Památka roku 2013“. Tuto každoročně pořádá Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska. Výsledky budou oznámeny až v prvním čtvrtletí 

roku 2014. 
 

 Jako projev uznání obdržel v prosinci za pomoc při opravě a údržbě kostela 

starosta města Děkovný list. A to od senátora Parlamentu ČR Ing. Tomáše Jirsy a 

zástupce Dokumentace ohrožených sakrálních staveb RNDr. Michala Valenčíka 

(viz příloha). 
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Projekt  Větrné  elektrárny  v  Krásném  Údolí 
 

  

 Problematika větrných elektráren a jejich případné umístění na plochách 

jihozápadně od Krásného Údolí byla hlavně v jarních měsících roku mezi občany 

značně diskutována.  
 

 V jarních měsících byl nejprve anonymně letáky distribuovaných do 

schránek domů a vyvěšením plakátů napadán záměr výstavby větrných 

elektráren. Došlo i na podpisovou akci některých nespokojených občanů. 

K přímé konfrontaci ani diskuzi s vedením města a zastupiteli právě z důvodu 

anonymity nedošlo. Jako odpověď na tuto aktivitu byl vydán Občasník (č.2/13 – 

viz příloha) se stanoviskem zastupitelů k tomuto a také snahou o podání maxima 

informací.  
 

 Na počátku roku pokračoval proces EIA, který posuzoval vlivy na životní 

prostředí ze strany plánovaného záměru výstavby šesti větrných elektráren. A to 

postupně možností svého vyjádření k Dokumentaci všech občanů, firem a 

zájmových organizací (jarní měsíce). Následovalo zpracování Posudku záměru 

(do konce srpna) odborníky vybranými Karlovarským krajem. K poslední etapě 

Veřejnému projednání již z důvodu ukončení procesu (k 10.10.) ze strany 

oznamovatele (VTE Krásné Údolí, s.r.o.) nedošlo. 
 

 Práce na novém Územním plánu Krásné Údolí také byly ovlivněny 

záměrem výstavby větrných elektráren a to umístěním ploch pro případnou 

výstavbu právě do územního plánu. Od měsíce dubna byl řešen spor mezi 

městem Krásné Údolí a Ministerstvem dopravy kvůli požadavku Úřadu pro 

civilní letectví. K rozhodnutí tohoto sporu došlo ze strany Ministerstva pro místní 

rozvoj až v listopadu, kdy byly plochy v navrženém rozsahu zamítnuty (bližší info 

– viz přílohy – Občasník č.5/13 – 1. a 2. strana). 
 

 Z výše uvedených důvodů byl záměr výstavby šesti větrných elektráren 

v této fázi a podobě ukončen. Další možný postup (např. s jiným počtem a 

umístěním „větrníků“) je na rozhodnutí případného investora a dalších jednáních. 
 

 Veškeré informace k projektu VE – viz samostatná příloha. 
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Mateřská  škola 
(zpráva ředitelky p. Věry Čermákové) 

 
  Mateřská škola Krásné Údolí kromě svých běžných 

každodenních činností a her nabízela i v tomto roce svým dětem spoustu 

dalších pěkných a zajímavých akcí. Tradičně k nim patří pravidelná 

pohádková divadelní představení. Dále pak každoročně udržujeme 

tradici pálení čarodějnic, kterou naše děti letos místní veřejnosti 

zpříjemnily přímo na náměstí pod májkou čarodějnickým tanečkem spolu 

s malými hasiči. Počátkem léta navštívily děti bazén v Alžbětiných 

lázních v Karlových Varech a velkou kulturně sportovní akci 

„Pohádková zahrádka“ v Lokti, kde bylo pro všechny děti kromě 

hudebního vystoupení přichystáno také hodně pěkných soutěží a her, 

skákací hrad a oblíbené nafukovací balónky.  

  Pro naše rodiče a veřejnost jsme připravily besídky -  

rozloučení s předškoláky a vánoční - obě vždy spojené s tvořivými 

dílničkami. Věříme, že i taneční vystoupení našich kovbojů a jejich 

tanečnic udělalo radost všem, kteří se zúčastnili letošních významných 

krásnoúdolských slavností.  

  V podzimní části roku navštívily děti naprosto úžasné sportovně 

pohybové centrum „Lvíček“ v Plzni a divadlo Husovka v K. Varech. V 

prosinci za dětmi přišel do mateřské školy Mikuláš s čertem a andělem, 

děti zazpívaly a zatančily našim seniorům při jejich předvánočním 

setkání a nechyběly ani na koncertě v místním kostele sv. Vavřince. 

  Že jsou naše děti opravdu šikovné, dokládá i výstava jejich 

výrobků a obrázků, která se uskutečnila právě k výše jmenovanému 

výročí našeho města. 

  Za zmínku stojí určitě i to, že ve spolupráci s naším zřizovatelem 

a z výtěžku za sběr druhotných surovin byl na školní zahradu k ostatnímu 

sportovnímu náčiní pořízen i nový kolotoč pro děti. 

  Bezstarostným školkovým létům odrostli a do 1. třídy základní 

školy odešli v tomto roce Sofinka Buksová, Karolínka Vlčková, Štěpánek 

Běťák, Kubík Čadek, Zdeněk Fáber, Kubík Sivák a Míla Walter. 

  Nový školní rok 2013/2014 zahájila školka na podzim s 18 

zapsanými dětmi; z toho bylo 9 chlapců a stejný počet dívek. Věkové 

složení bylo následující: 

    mladší 3 let   3 děti 

    3 až 4 roky   5 dětí 

    4 až 5 let   4 děti 

    5 až 6 let   4 děti 

    starší 6 let   2 děti 

Personální obsazení školy zůstalo nezměněno; post ředitelky 

zastává nadále paní Věra Čermáková, pozici učitelky paní Bc. Katarína 

Petrželková, kuchařkou, školnicí a vedoucí školní jídelny je paní 

Miroslava Veselá.  

  Ani provozní doba školy neseznala žádných změn; škola byla 

denně otevřena od 06.30 do 16.00 hodin. 
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Hasiči 

(zpráva starosty SDH p. Vladimíra Ježka) 

 
Zpráva o činnosti SDH za rok 2013 

 

  V roce 2013 jsme opět posilovali naši činnost a to se příznivě 

projevilo i na vnímání hasičů v našem městě. Určitě k tomu přispělo i 

pořádání více akcí pro město a neustálé posilování naší podpory mladým 

hasičům. 

  V roce 2013 se aktivním členům SDH zakoupili pracovní oděvy 

PS II a trička (ty zčásti sponzorsky). Družstvo dospělých se zúčastnilo 

několika závodů a myslím, že dobře reprezentovali naše SDH. Naše 

družstva skvěle reprezentují naše SDH a město hlavně družstvo 

přípravky si vedlo skvěle, když v krajské Karlovarské lize obsadilo 

v těžké konkurenci výborné druhé místo a na krajském setkání přípravek 

v Sokolově obsadily pěkné třetí místo. I jejich starší kamarádi se 

zúčastňují těchto závodů, ale v letošním roce se jim nějak nedaří držet 

krok se špičkou kraje. 

 

  Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 V březnu jsme porazili staré vrby v parku na náměstí 

 Připravili jsme májku a myslím, že s kladným ohlasem jsme zde 

 zajistili i skvělý kulturní program ve spolupráci s místní MŠ 

 V květnu jsme pomáhali při memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů 

 V červnu jsme zajistili občerstvení na Krásnoúdolských slavnostech  

 Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi – s ohledem na počasí jsme 

 tentokrát nemohli děti vykoupat v pěně 

 13. října proběhlo v našem městě podzimní kolo Okresní hry Plamen. 

 Branný závod a štafeta dvojic. Z mého pohledu jsme se akce zhostili se 

 ctí a i v tom malém počtu lidí, kteří se podíleli, jsme ji skvěle zvládli. 

 Všem zúčastněným za to ještě jednou díky. O to větší zápřah nás čeká 

 na jaře, kdy proběhne jarní kolo, které bude 17. – 18.  května a bude 

 probíhat celý víkend. 

 19. října jsme pořádali taneční zábavu, která byla z ohlasů okolí 

 velice úspěšná 

 

  Většinu těchto akcí a mnohé další budeme pořádat i v roce 

současném a na všechny Vás srdečně zvu. 
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Slavia Krásné Údolí 
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka) 

 

Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 
 

  Po nezbytných administrativních pracích s výměnou 

registračních průkazů mužstvo zahájilo jarní část sezóny 2012-2013 a 

bohužel navázalo na podzim. Ač svojí snahou chtělo udělat změny 

s výsledky zápasů, prostě se to nedařilo. Po odehrání jara skončilo na 7. 

místě s 4 výhrami, 2 remízami, 18 prohrami a skórem 40:83 dosáhlo 14 

bodů. 

  V měsíci červenci oslavil náš člen a zároveň hlavní pořadatel 

Pavel Krbec své životní jubileum 65. let. 

  Po nezbytných jednáních v zajištění hráčů na hostování začala 

sezóna 2013-2014 podzimem. Přihlásilo se osm mužstev a hraje se 

dvoukolová první část, která se dohrává na jaře a pak se mužstva rozdělí 

po čtyřech do dvou skupin podle umístnění z první části. Ve většině 

zápasů nás soupeř přehrával, ale byly i zápasy, kdy hráči podali 

maximum a byl to hezký fotbal. Po odehraných deseti zápasech 

přezimuje na 8. místě s 1 výhrou, 1 remízou, 8 prohrami a skórem 12:39 

dosáhlo 4 bodů. 

  Podle nového občanského zákona se od nového roku ruší 

občanská sdružení a přechází pod spolky. Bude nutné upravit stanovy 

možná zvolit jiný výkonný výbor, ale to teprve ukáže zákon v praxi, jak 

moc se projeví v tělovýchově. 

  Závěrem poděkování lidem, kteří se podílejí na hladkém 

průběhu soutěží. 
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Práce, investice, činnosti, náklady 
 

 Rok 2013 byl opět mimo velkou investiční akci se SZIFem (viz zápis dále) 

ze strany vedení města zaměřen na jednu větší akci podpořenou příspěvkem od 

Karlovarského kraje a na práce drobnějšího charakteru. Zde je stále zřejmá snaha 

o minimalizaci finančních nákladů se zapojením všech vlastních pracovních sil.  
 

 K poslednímu únoru byla plánovitě ukončena spolupráce s p. Pavlem 

Olejníkem, který pro město vykonával činnost koordinátora veřejných prací a 

sezónní práci od Úřadu práce v Karlových Varech. Od 1. dubna nastoupil na 

dotovanou mzdu na sezónní práce p. František Pech z Odolenovic. Od 23. dubna 

jej doplnil p. František Mejstřík z Otročína a od 1. června p. Pavel Pešta také 

z Odolenovic. Všem byla plánovaně ukončena smlouva k poslednímu dni měsíce 

října, kdy byla také ukončena smlouva mezi městem a Úřadem práce 

k finančnímu přispívání na jejich mzdy. 
 

 Přehled nejdůležitějších činností je zde: 

 
        

* prořez stromů a dřevin na návsi v Odolenovicích, u Starých  * kompletní úklid márnice na hřbitově 

  paneláků a u rybníka směrem k Brti * položení nové vrstvy antuky na víceúčelovém hřišti a 

* pravidelná údržba společných městských pozemků  pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení 

* demontáž a zatravnění dožilého chodníku od únikového * práce k novému návrhu územní plán města 

  východu u kulturního domu * odprodej mokřinového pozemku v Odolenovicích 

* pokácení nezdravých a poškozených stromů v parku  * odkoupení zbývajících pozemků od soukromých osob  

* nové přírodní zastřešené odpočívadlo v Odolenovicích  na kterých leží fotbalové hřiště 

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek  * natření laviček, branek a střídaček na fotbalovém hřišti 

  na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * vyčištění odvodňovací strouhy u Starých paneláků 

* výsadba nových stromů a dřevin a terénní úpravy v parku * údržba nové výsadby stromků v aleji v Odolenovicích,  

* výměna krytiny na přístřešku u vstupu do kulturního domu 
 

na náměstí, u Starých paneláků a u hřbitova 

* nákup součástí pro rozšíření herních prvků na dětském * likvidace dožilé dopadové plochy k herním prvkům 

   hřišti v Odolenovicích  v zahradě mateřské školy včetně zatravnění prostoru 

* výmalba vstupní chodby a chodby u WC v kulturním domě * spolupráce včetně pomocných pracích na opravách 

* vybudování nového parkoviště - Staré paneláky  vnějších omítek kostela sv. Vavřince 

* výměna starých betonových stožárů za nové pozinkované * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí  

   bezpaticové - Staré paneláky * oprava silným větrem poškozené střechy na MÚ a MŠ 

* výměna starých železných stožárů za nové včetně nových  * natření všech kovových prvků a oken u budovy kabin 

  svítidel - chodník Láska-Kadlec + náměstí u parku * zbourání nevyužívaného a nebezpečného komína - čp.1 

* terénní úpravy u vstupu do fotbalového areálu * oprava a částečná výměna okapů na KD, čp. 77 a čp. 1 

* vyčištění, zkulturnění břehů a pozemků podél potoka u ČOV * vyklizení a vyčištění prostor kolem prodejny COOP 

* nátěr okapů a kovových prvků střech - garáž, přístavba MÚ * úprava pozemku a nerovností terénu za hasičárnou 

* výpomoc po větrné vichřici v botanické zahradě v Bečově * pravidelné sekání celého fotbalového areálu  

* natření spodních částí všech uličních vysokých stožárů * zahájení prací na opravě vnitřních omítek a výmalby  

  veřejného osvětlení na hlavní silnici   kabin, včetně nátěru dveří a zárubní 
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Hospodaření  města  k  31.12.2013 

 

 V roce 2013 byl „účetní výsledek“ hospodaření vykázán kladný v celkové 

výši 884.114,56 Kč, kdy v tomto jsou započteny odpisy, vyřazené pohledávky, 

výnosy z předpokládaných neinvestičních transferů, ..… 

 

Příjmy  Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 
31.12.2013 

Daňové 3 045 000,00 4 230 000,00 4 225 167,50 

Nedaňové 470 000,00 661 000,00 4 687 539,30 

Dotace 0,00 3 101 962,80 3 101 962,80 

Příjmy celkem 3 515 000,00 7 992 962,80 12 014 669,60 

    
Výdaje  Schválení 

Rozpočet po 
změnách 

Výsledek k 
31.12.2013 

Ozdravná hospital. zvířat (útulek) 0,00 5 000,00 5 000,00 

Silnice 10 000,00 10 000,00 3 500,00 

Ostatní záležitosti pozem.komun. 2 350 000,00 2 915 215,00 2 768 175,35 

Provoz veřejné silniční dopravy 0,00 10 000,00 9 026,60 

Předškolní zařízení 132 000,00 142 000,00 138 808,00 

Činnosti knihovnické 26 000,00 26 000,00 20 832,00 

Ostatní záležitosti kultury 72 000,00 108 000,00 76 044,17 

Místní kulturní památka 30 000,00 90 000,00 90 000,00 

Neinvestiční půjčka farnosti Toužim 0,00 600 000,00 600 000,00 

Kultura 75 000,00 75 000,00 62 883,00 

Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,00 25 000,00 25 000,00 

Veřejné osvětlení 160 000,00 333 000,00 248 582,00 

Pohřebnictví 4 000,00 4 000,00 3 496,00 

Územní plánování 0,00 80 000,00 80 000,00 

Komunální služby a územní rozvoj 0,00 45 000,00 44 104,00 

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 14 976,00 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000,00 400 000,00 383 855,90 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 40 000,00 102 000,00 94 775,00 

Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 1 000,00 0,00 

Požární ochrana - profesionální část 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Požární ochrana - dobrovolná část 65 000,00 83 000,00 81 167,00 

Zastupitelstva obcí 801 000,00 806 000,00 801 063,00 

Volby  0,00 39 682,00 39 682,00 

Činnost místní správy 1 612 000,00 2 359 314,80 1 791 122,93 

Pojištění funkčně nespecifikované 30 000,00 45 000,00 44 162,00 

Převody vlastních fondů 0,00 5 000,00 4 105 000,00 

Ostatní finanční operace 0,00 81 000,00 80 038,00 

Výdaje celkem 5 858 000,00 8 415 211,80 11 616 292,95 

 

 Ve skutečnosti město hospodařilo v roce 2013 (včetně akce SZIF), dle 

přijatých a vydaných financí běžného roku, s kladným zůstatkem  386.589,65 Kč. 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2013  

 

Zápis zpracoval: Martin  Frank  (leden  2014)                                                                                                       Strana 23 /  celkem stran 27 

 

 
Dotace  a  Krásné  Údolí 

 
 I v tomto roce byly ze strany vedení Krásného Údolí podány žádosti o 

dotace od Karlovarského kraje (viz zápis výše). 
 

 Dalším obdrženým příspěvkem od Karlovarského kraje byla v rámci akce 

Podpora aktivit v cestovním ruchu částka 10.000,-Kč na tvorbu a výrobu brožury, 

která byla na podzim vydána a distribuována občanům k 525.výročí založení 

Krásného Údolí a zpět navrácení titulu město. 
 

 Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v tomto roce 

z programu Finanční podpory financování potřeb jednotek od Karlovarského 

kraje na věcné vybavení částku 20.000,-Kč a na odbornou přípravu částku 1.220,-

Kč. Obě částky byly využity na nákup speciálního vybavení a doplnění potřebné 

výbavy jednotky. 
 

 Neúspěšně dopadla žádost k Nadaci Partnerství – program Strom života - 

malé granty – výsadba stromů, kdy požadavek na částku 28.000,-Kč k doplnění 

stávajících dřevin v parku na náměstí nebyl k spolufinancování vybrán. 
 

Přehled obdržených dotací za rok 2013 (bez SZIF): 
 

Měsíc Název akce 
Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování 

přispívatel 
náklady 

(Kč) 

dotace 

(Kč)  (%) 

z města 

(Kč) 

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 246 274 -- -- 

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 76 200 -- -- 

I. Volby - Prezidentské KÚ KK 21 040 21 040 100 0 

V. St.paneláky-III.etapa, VO-II.etapa POV KK 385 242 192 621 50 192 621 

VI. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 25 676 20 000 80 5 676 

VI. Jednotka SDH – odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 1 220 1 220 100 0 

X. Brožura k 525. výročí města KÚ KK odbor kultury 25 168 10 000 40 15 168 

X. Propagace třídění odpadů Elektrowin a.s. -- 5 000 -- -- 

X. Volby - Poslanecká sněmovna KÚ KK  18 642 18 642 100 0 

  

          Dotace celkem 590 997 
   

  

 Další podané žádosti a granty byly podány k programu Karlovarského 

kraje Zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. 

Zde jsme požádali o 30% příspěvek na renovaci drobných památek, konkrétně na 

Smírčí kříž na návsi v Odolenovicích a Sochu sv. Jana Nepomuckého v parku na 

náměstí. Druhá žádost k Nadaci Partnerství – program Zdravé stromy pro zítřek 

směřovala opětovně k bezúplatnému odbornému arboristickému ošetření 

památného stromu v Odolenovicích specialistou v tomto oboru. Výsledky obou 

těchto žádostí nebyly v době zápisu kroniky za rok 2013 známy.  
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Odpadové hospodářství 
 

 Odpadové hospodářství města za tento rok bylo opět řešeno s dodavateli 

služeb z Karlových Varů a to firmami AVE CZ a.s. (komunální odpad) a RESUR 

s.r.o. (odpad tříděný). Velkoobjemový odpad byl odvážen s Technickými 

službami Toužim. 
 

  
 Statistické  údaje  –  rok  2013  ve městě 

   

 Narození 5  občánků  -    Boteková Timea 

- Cibulka David 

- Nováček Jakub 

- Průchová Eliška 

- Walterová Kristýna    

            

 Úmrtí  3 občané -    Matějková Jaroslava 

     -    Říha Ferdinand 

     -    Vlk Josef     

  

  Sňatek          0    

  Rozvod           0 

  Přistěhování      13   

  Odstěhování     11 

  Stěhování v obci     10 

 

 

Zaměstnanci města: 

  - starosta: Bc. Martin Frank 

  - účetní: Ing. Lucie Drbalová  

  - úklid MÚ, údržba města:  

                             Jiřina Kašparová – celý rok   

   - sezónní údržba + koordinátor veřejné služby:  

   Pavel Olejník – březen 2012 až únor 2013    

  - sezónní údržba města:   

   František Pech – duben až říjen 

   Miroslav Mejstřík – duben až říjen  

   Pavel Pešta – červen až říjen 

  - knihovna: Zdeňka Krejčová 

    - veřejný internet: Ondřej Olejník 
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Počasí  ve městě  za  rok  2013 – I. pololetí 

   

        ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 2,9 7,4 -6,0 4 11,1 9 0 
 

  

leden 11-20 -5,1 0,0 -17,1 10 6,4 5 0 
 

  

2013 21-31 -2,5 9,5 -10,3 9 14,8 8 0 
 

  

  1-31 -2,0     23 31,7 21 0 -0,5 40,0 

  1-10 -2,7 3,6 -19,5 9 19,7 7 1     

únor 11-20 -3,5 2,2 -22,1 10 6,7 6 0 
 

  

2013 21-31 -2,9 1,5 -17,9 8 18,0 4 2 
 

  

  1-31 -3,0     27 44,4 17 3 -2,3 38,0 

  1-10 0,6 9,3 -13,7 8 2,0 3 0     

březen 11-20 -4,3 8,1 -21,3 10 12,3 6 1 
 

  

2013 21-31 -4,0 4,8 -13,1 11 3,9 5 0 
 

  

  1-31 -2,6     29 18,2 14 1 1,1 37,0 

  1-10 -0,8 8,1 -15,1 10 9,8 3 1     

duben 11-20 9,5 22,6 -3,2 4 9,0 5 0 
 

  

2013 21-31 10,5 22,8 -1,3 4 6,6 7 0 
 

  

  1-31 6,4     18 25,4 15 1 5,6 45,0 

  1-10 11,7 21,1 -2,2 2 20,0 8 1     

květen 11-20 10,9 22,3 -3,1 3 30,8 6 2 
 

  

2013 21-31 7,4 17,4 -2,1 4 27,3 8 2 
 

  

  1-31 10,0     9 78,1 22 5 11,1 58,0 

  1-10 12,2 23,8 -1,7 3 78,2 4 3     

červen 11-20 18,2 33,2 0,4 0 26,6 1 2 
 

  

2013 21-31 12,2 21,7 0,9 0 20,7 4 3 
 

  

  1-31 14,2     3 125,5 9 8 14,1 65,0 
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Počasí  ve městě  za  rok  2013 – II. pololetí 

   

        ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 17,1 25,0 3,4 0 1,0 5 0     

červenec 11-20 17,0 26,6 0,4 0 0,0 0 0 
 

  

2013 21-31 22,6 34,6 3,0 0 35,3 3 2 
 

  

  1-31 18,3     0 36,3 8 2 15,8 76,0 

  1-10 19,7 33,0 4,5 0 37,6 3 3     

srpen 11-20 14,3 27,0 -2,4 1 11,2 3 1 
 

  

2013 21-31 13,4 22,3 1,4 0 20,9 6 1 
 

  

  1-31 15,7     1 69,7 12 5 14,9 67,0 

  1-10 13,2 24,2 -0,5 1 31,6 6 2     

září 11-20 9,6 16,6 -2,2 1 27,8 0 10 
 

  

2013 21-31 9,0 17,2 -7,7 5 0,3 3 0 
 

  

  1-31 10,6     7 59,7 9 12 11,6 46,0 

  1-10 6,5 17,3 -12,2 8 15,1 2 1     

říjen 11-20 6,4 16,8 -6,9 7 16,7 6 1 
 

  

2013 21-31 9,4 20,1 -9,5 2 4,7 9 0 
 

  

  1-31 7,5     17 36,5 17 2 6,4 45,0 

  1-10 6,2 12,7 -6,1 6 25,4 7 1     

listopad 11-20 1,3 7,3 -10,9 6 6,5 6 0 
 

  

2013 21-31 -0,4 5,1 -16,4 7 4,0 9 0 
 

  

  1-31 2,4     19 35,9 22 1 1,1 43,0 

  1-10 0,2 4,9 -11,6 8,0 8,4 6 0     

prosinec 11-20 -1,0 8,9 -10,2 10,0 0,0 0 0 
 

  

2013 21-31 0,8 6,4 -12,2 10,0 0,9 3 0 
 

  

  1-31 0,0     28,0 9,3 9 0 -2,3 45,0 
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Obnova náměstí a dopravní infrastruktury  
Krásné Údolí  a  SZIF  

 

 

 Největší investiční akce za poslední roky „Obnova náměstí a dopravní 

infrastruktury Krásné Údolí“ byla v červnu a červenci ukončena. Veškeré 

plánované práce a dodávky byly uskutečněny a tak bylo ihned započato 

s administrací celého projektu k závěrečnému vyúčtování s poskytovatelem 

dotace Státním zemědělským intervenčním fondem Ústí nad Labem potažmo 

Ministerstvem zemědělství Praha. Veškeré práce s tímto spojené byly 

samozřejmě dokumentovány (viz přílohy). Jako nutná propagace celé akce byl 

vytvořen následující leták, který byl distribuován do každé rodiny. Obrazový a 

souhrnný přehled je následující: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


