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 Rok 2016 byl i v Krásném Údolí rokem voleb do krajských 

zastupitelstev, voleb senátora našeho okrsku, pokládky nových 

asfaltových ploch na části místních komunikací, nového živičného 

povrchu silnice z Krásného Údolí do Odolenovic, kompletní rekonstrukce 

ČOV a také obnovy části chodníku Náměstí – západ. 
 

 Stavby z předchozích let dostaly finální vzhled v rámci akce s 

názvem „Nové asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí (východ a sever), 

Staré paneláky a prostor před domy čp. 89 a čp. 147“. Na tuto akci byla 

snaha získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj, která byla 

neúspěšná. Další opravenou částí chodníku je 90 m z náměstí podél 

hlavní silnice směrem na Bečov nad Teplou. Na stavbu byl zajištěn 

finanční příspěvek od Karlovarského kraje z projektu „Program obnovy 

venkova“ a to ve výši 170.000,- Kč.   
 

 Volnočasových aktivit bylo v našem městečku pořádáno velké 

množství a zejména měsíce květen, červen a prosinec byly skutečně na 

kulturní akce hodně bohaté. Plán kulturních, sportovních a dalších 

činností ve městě pro tento rok čítal ke třem desítkám akcí. Mezi občany 

zůstaly nejoblíbenější a nejvíce navštěvovány tradičně Krásnoúdolské 

slavnosti, Masopust s večerním rejem, Stavění máje, Závody veteránů, 

Hasičská zábava a Zpívání u Betléma. Nechyběly ani zájezdy za 

památkami, které v jarních měsících nahradil zájezd do divadla, o který 

nebyl až takový zájem. V květnu se vyjelo na zámky do Valče a do 

Štědré. V září se povedl výlet na hrad a zámek Horšovský Týn a dále 

klášter a zámek Kladruby.  

 

 I v tomto roce se zvolené zastupitelstvo města i jeho výbory 

setkávaly na svých veřejných jednáních. Ze zvolených zastupitelů nikdo 

svůj mandát nesložil a tak pracovalo po celý rok všech 9 zastupitelů.    
 

 Rozpočet města pro rok 2016 byl schválen jako vyrovnaný, díky 

plánovaným větším akcím (hlavně nové asfaltové plochy a chodník 

Náměstí – západ) s dofinancováním z  úspor hospodaření města 

z předchozích let. Celkové hospodaření za tento rok skončilo se záporným 

zůstatkem (přes 137 tisíc Kč).    
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I.  čtvrtletí 

  
 První akcí tohoto roku byl tradiční ples Mysliveckého sdružení 

Krásné Údolí – Útvina, který se uskutečnil 16. ledna. Hodně bohatá 

tombola a plný sál návštěvníků, je při této akci již samozřejmostí. 
 

 Poslední lednový pátek v měsíci (29.) se konala Výroční valná 

hromada Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí pod vedením jeho 

starosty p. Vladimíra Ježka. Členové sboru a pozvaní hosté byli 

seznámeni se zprávami o činnosti, hospodařením a také zde vystoupili 

mladí hasiči.   
 

 Druhý den (30. ledna) uspořádal kulturní výbor města Masopust 

a následný Masopustní rej masek s volnou zábavou v kulturním domě. 

Průvodem prošlo Odolenovicemi a Krásným Údolím opět mnoho 

originálních masek i s hudebním doprovodem. Podvečerní rej masek i 

občanů v kulturním domě k tanci hudebně doprovodil p. Milan Větrovec 

z Útviny. 
 

 V lednu bylo na jednání zastupitelstva města mimo jiné rozhodnuto 

o opravě části chodníku z náměstí směrem na Bečov nad Teplou. Zároveň 

i o podání žádosti o dotaci od Karlovarského kraje na tuto stavbu. Dalším 

výraznějším počinem, bylo vydání Tržního řádu ve městě, který přesně 

vymezuje možnosti prodeje služeb a výrobků. Platnost řádu byla určena 

od 1. března. 
 

 Počátkem února byla ze strany Karlovarského krajského úřadu a 

jejich auditorů uskutečněna každoroční kontrola hospodaření města za rok 

2015. Kontrola dopadla bez zjištěných závad a nedostatků a město 

skončilo s výborným hodnocením. 
 

 V sobotu 13. února uspořádal kulturní výbor města v kulturním 

domě Dětskou maškarní diskotéku. Kolem 30 dětských masek si zde 

zasoutěžilo a užilo pěkného odpoledne. 
 

 V následujícím týdnu (ve středu 17. února) přivítal starosta města v 

zasedací místnosti nové občánky narozené v roce 2015 – Adélku 

Průchovou, Daniela Nováčka, Izabelku Vlkovou a Samuela Schmieda. 

Natálku Hrabětovou na „Vítání občánků“ kvůli nemoci chyběla. Na úvod 

vystoupilo několik dětí z naší mateřské školy, následoval krátký projev 

starosty, předání drobných upomínkových darů a podepisování rodičů do 

pamětní knihy města. Celá akce byla zakončena fotografováním. 
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           V polovině února byl vydán první Občasník roku 2016 (č.1/16 – viz 

příloha). Obsahoval informace za skončený rok 2015 a to o hospodaření 

města, provedených pracích a investicích, financování odpadů. Nechyběly 

příspěvky o činnosti hasičů, fotbalistů, farnosti, mateřské škole a také 

údaje o čerpání dotací města a plánovaných akcích. 
 

 Zima byla letos opět mírná a tak nevznikly žádné závažné 

problémy se sněhem nebo velkými mrazy. 
   

 V polovině března oslavil kulaté devadesáté narozeniny nejstarší 

muž města p. Alexandr Malhovz. 
 

 Na březnovém jednání zastupitelstva města byl 

odsouhlasen navržený zápis do kroniky za rok 2015, dále také podání 

přihlášky do krajského kola soutěže „Vesnice roku 2016“ a rozhodnuto o 

typu a vizuální podobě rekonstruovaných věžních hodin na budově čp. 1 

na náměstí. K repasi hodinového strojku, dodávce nového ciferníku a 

zprovoznění hodin i s osvětlením došlo v jarních měsících roku. 
 

 V sobotu 19. března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Útvina 

v našem kulturním domě Hasičský bál. O občerstvení a obsluhu se 

postarali naši hasiči. 

 

  
II.  čtvrtletí 

 
 Přípravou na pozdější asfaltování bylo osazení nové kanalizační 

vpusti na pozemku před domy čp. 89 a čp. 147. K těmto pracím a 

následného napojení do odvodňovacího systému došlo dne 1. dubna.  
 

 První sobotu dubna absolvovali mladí hasiči teoretické 

přezkoušení, o kterém jejich vedoucí p. Marie Slabá napsala: 

 
PLNĚNÍ ODZNAKŮ ZDATNOSTÍ 

 

V sobotu 2.4.2016  jsme vyrazili směr Nová Role, abychom 

prokázali znalosti.  Odznaky odbornosti splnili: strojník 

junior - Edice Lean, Kája Vlčková a Zdenda Černý. 

Preventista junior: Kristie Lean a Eliška Bílková. Naši 

hasiči splnili na výbornou a zaslouží si pochvalu  
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 V dubnu proběhla ze strany vítěze výběrového řízení f. Jiřího 

Chrenáka z Toužimi oprava části chodníku.  I přes vzniklé vícepráce 

(rekonstrukce šachty a kanalizační vpusti, betonové tvárnice u vjezdů) 

byla celá akce provedena za částku 345.595,90 Kč. Původní „tabulkový“ 

rozpočet byl bez víceprací a změn na částku 484.906,- Kč. Dotace od 

Karlovarského kraje byla 170.000,- Kč. Celá stavba byla dokončena a 

předána dne 2. května.   
 

 V měsíci dubnu byly specialistou pokáceny a rozřezány jehličnany 

v lokalitě Staré paneláky. Stromy byly napadeny nemocí a staly se 

nebezpečnými. Městským úřadem byla vyhlášena výzva na odprodej 

získané dřevní hmoty. Vyšší obálková nabídka zvítězila. Pařezy byly 

později společně s dalšími (např. kolem kostela) odfrézovány. 
 

 Čtvrté dubnové sobotní dopoledne (23.) tohoto roku bylo již šestým 

rokem věnováno akci společně s dalšími členy Svazku obcí Slavkovský 

les - „Den pro náš region“. Mladí i dospělí hasiči, zaměstnanci města a 

další občané provedli úklid celé návsi v Odolenovicích. Na závěr došlo i 

na opečení vuřtů.  
 

 Třicátého dubna je i u nás spojeno se stavěním máje a pálením 

čarodějnic. V našem městě bylo zahájeno vystoupením dětí – mladých 

hasičů a dětiček z naší školky. Následovalo zdobení májky, čarodějnické 

soutěže, lampionový průvod a následné zapálení čarodějnického ohně. 

Akce proběhla na náměstí, hasiči zajistili občerstvení a někteří občané 

hlídali máji do druhého dne.  

 Také v Odolenovicích se většina občanů po roce opět sešla a májku 

vztyčili. Své setkání využili na vzájemné popovídání a příjemně strávený 

večer u ohně. 
 

 Dne 8. května se v Útvině konaly závody mladých hasičů. Vedoucí 

p. Marie Slabá k tomuto sdělila následující: 

 
SOUTĚŽ O ÚTVINSKÉ SRDCE 

 

V neděli jsme jeli na závody do Útviny. Soutěžilo se ve 

dvou disciplínách: štafetě dvojic a požárním útoku. Naši 

mladí hasiči se umístili po štafetách na krásném třetím 

místě a po útoku obsadili celkové čtvrté místo  

Všem zúčastněným patří velká gratulace   
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 V první polovině května došlo k terénním úpravám prostor 

určených pro nové asfaltové povrchy. Částečně došlo k odfrézování 

nerovných částí, k výškovým úpravám vpustí a kanálů a vyplnění a 

dorovnání děr v komunikacích. Vítěz velkého výběrového řízení – firma 

Strabag a.s. následně během dvou dnů provedl položení asfaltového 

koberce. Vysoutěžená cena 1.323.329,16 Kč byla cca o půl milionu nižší 

než plánovaný rozpočet akce. Touto etapou a pracemi byla dokončena 

několikaletá rekonstrukce náměstí a také lokality Staré paneláky.   
 

 Dne 14. května se uskutečnil zájezd na zámky ve Valči a Štědré. 

Prohlídka zámků a zámeckého parku ve Valči byla doplněna exkurzí do 

pálenice ovocných destilátů spojenou s ochutnávkou. Místa v autobuse 

byla občany zaplněna již po několika dnech od podání výzvy na plakátě. 
  

 Šestý ročník jízdy historických vozidel „Memoriál Pavla Vitnera“ 

se uskutečnil 21. května. Organizátory byla   připravena zajímavá trasa o 

délce 65 km se startem i cílem v Krásnoúdolském fotbalovém areálu. 

Účastníci závodů na stanovištích plnili různé dovednostní a vědomostní 

úkoly. Zdařilé počasí, naleštěné vozy a motorky přilákaly stovky 

fanoušků z celého okolí.  
 

 Mladí hasiči absolvovali o víkendu 21. a 22. května své závody ve 

Žluticích. Bližší informace jsou opět od p. Marie Slabé:  

 
OKRESNÍ SOUTĚŽ PLAMEN  

 

Tento víkend se konalo jarní kolo okresní soutěže. Naši 

mladí hasiči závodili v neděli v mladší kategorii. Soutěžilo 

se ve štafetách 4×60m, požárním útoku a v jednotlivcích. 

Díky pořadatelům a rozhodčím soutěž probíhala podle 

plánu a bez zbytečného zdržování. 

Sluníčko krásně svítilo, nálada skvělá. Na závěrečném 

nástupu bylo mimo jiné vyhodnocení výtvarné soutěže PO 

očima dětí. V kategorii M1 se na prvním místě umístila 

naše Nikolka Levková. V kategorii M2 se na druhém místě 

umístil Daník Cibulka. Moc gratulujeme. 

Naši jednotlivci se v samotných závodech umístili takto: 

Kristýnka Lean na 10. místě a Edísek Lean na 12. místě. 

Celkově jsme obsadili 8. příčku  gratulace 
 

 

 V úterý 31. května byla za účasti pouze několika přihlížejících 

pokácena máj. Trend posledních let, kdy je účast občanů na této události 

až tristní, byl dodržen i letos. 
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 Ihned první červnový den bylo vydáno další číslo našeho 

Občasníku (č.2/16 – viz příloha). Bulletin obsahoval informace starosty a 

plakáty na značně kulturně vytížený červen. 
 

 Díky nepříznivému počasí byl letošní Dětský den (4. června), který 

pořádal kulturní výbor města společně s místními fotbalisty, přesunut do 

kulturního domu. Podařilo se tam vměstnat všechny plánované soutěže a 

atrakce. Pouze střelba ze vzduchovky a jízda zručnosti na jízdních kolech 

byly zrušeny. Dokonce se tam k velké radosti dětí vešel i nafukovací 

skákací hrad. Nejzajímavější se ukázalo malování na obličej. Skutečně 

každé dítko odcházelo s nějakým obrázkem či symbolem na tváři. 
   

 V úterý 7. června navštívila naše městečko hodnotitelská komise 

pro Karlovarský kraj soutěže „Vesnice roku 2016“. Jednalo se už o třetí 

pokus Krásného Údolí uspět v této soutěži. Tentokráte porotcům 

prezentoval město a jeho život pouze starosta. Polovinu určeného času 

komise strávila exkurzí do f. Hollandia s.r.o., kde se jí věnoval zástupce 

firmy p. Roman Merkl. Samozřejmostí byla následná prohlídka návsi 

v Odolenovicích. Závěrem chtěli hodnotitelé navštívit hřbitov a také náš 

kostel sv. Vavřince. Letošní prezentace města byla směrována 

k možnému ocenění „oranžovou stuhou“ za spolupráci se zemědělskými 

subjekty.  
 

 V konkurenci devatenácti měst a obcí našeho kraje jsme na 

slavnostním vyhlášení (5. srpna) u celkového vítěze v obci Valy (u 

Mariánských Lázní) převzali „Čestné uznání za spolupráci 

s podnikatelskými subjekty“. Finanční odměna s uznáním spjata nebyla. 
 

           Druhého dne absolvovali mladí hasiči své další závody. 

Bližší informace podala p. Marie Slabá:  

 
OKRESNÍ SOUTĚŽ PLAMEN  

 

V neděli 19. června, jsme vyrazili na závody do Sadova. 

Konala se zde soutěž Karlovarské ligy. Sjelo se 9 družstev 

mladších, 5 z přípravky a 8 družstev starších hasičů, aby 

změřili síly ve štafetě 4x60m s překážkami a v královské 

disciplíně - požárním útoku. Naší mladí si od začátku vedli 

skvěle, s časem 62 vteřin ve štafetě se vyhoupli na 

bramborové místo, které si s dalším časem 46 vteřin v 

útoku udrželi. Za skvělý výkon si zasloužili mňamku v 

"Mekáči". Všem naším závodníkům patří velká 

gratulace!!!! 
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            Ve středu 22. června proběhlo tradiční rozloučení s předškoláky 

v mateřské škole. Součástí programu byla uspořádána závěrečná školní 

besídka a „pasování“ na školáky. Rozloučení se týkalo Davida Smrže 

z Odolenovic a Toníka Veselého z Přílez. Na závěr proběhlo společné 

posezení dětí, rodičů a zaměstnanců školky na zahradě.  
 

           Sobota 25. června byla vyhrazena pro největší kulturní akci ve 

městě a to Krásnoúdolským slavnostem. Počasí bylo příznivé, kdy 

předpovídané dešťové přeháňky dorazily až v podvečer. Jak je již zvykem 

program od třinácté hodiny zahájilo svým vystoupením duo p. Václav 

Žákovec s kolegyní p. Annou Volínovou. Od šestnácti hodin až hodinu 

před půlnocí vystupovala, k poslechu a tanci hrála hudební skupina Bíza 

band z  Bečova. Větší přestávky vyplnily svými vystoupeními děti z naší 

mateřské školy a také ze školky z Toužimi. Útvinu reprezentovaly děti jak 

školkové, tak i ze školy základní. Vše doplnili svým vystoupením naši 

mini hasiči. V podvečer proběhlo další připravované vystoupení 

některých místních mužů a žen s „Překvapením“. Šlo o imitaci známých 

zpěváků a kapel. Po celý den byly ve fotbalovém areálu pouťové atrakce 

a několik prodejních stánků. Občerstvení opět zajišťovali místní hasiči. 

Celkem podařenou akci navštívili nezávisle na sobě na základě 

anonymních udání i kontroly. Ještě před zahájením to byla zástupkyně 

Krajské hygienické stanice Karlovy Vary, kterou vystřídala dvojice 

z Karlovarského Celního úřadu. Jako poslední dorazili úředníci ze 

Živnostenského odboru Magistrátu města Karlovy Vary. O všech 

kontrolách byly pořízeny zápisy, kde nebylo zjištěno závažných 

nedostatků a závad. 
 

  
 

 III.  čtvrtletí 

 
 Na první víkend prázdnin (sobota 2. července) byla pro děti 

naplánována místními hasiči akce „Vítání prázdnin“. Z důvodu krajně 

nepříznivého počasí musela být organizátory bez náhrady zrušena.  
  

 V průběhu července byly předány fotografie současných 

Odolenovic a Krásného Údolí do tiskárny, kde z nich bylo vytvořeno 

barevné obrázkové pexeso. Tato hra navázala na propagační materiály 

z předchozích let. V září bylo pexeso předáno do každé rodiny.  
 

 V polovině měsíce srpna (14.) byla uspořádána další procházka po 

okolí. Čtrnáct „krásnoúdoláků“ se vydalo do lesů k Novému rybníku, 

mezi místními nazýván také „Jezírko“. Po jeho prohlídce a opečení buřtů 

se skupina vydala k domovu. 
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 Téhož dne se uskutečnila v našem kostele sv. Vavřince pouť 

věřících a jejich setkání. Místní ženy květinami vyzdobily svatostánek, 

který přijal více než dvě desítky poutníků z Krásného Údolí a okolí. Pan 

farář odsloužil bohoslužbu a poté si všichni našli chvíli na pár slov a 

posezení s drobným pohoštěním. 
 

 Předposlední sobotu prázdnin (20. srpna) byla kulturním výborem 

města připravena pro děti pohádková cesta pod názvem „Jak probudit 

Sněhurku“. Po polních cestách z Krásného Údolí do Odolenovic plnily 

děti úkoly zručnosti, za které byly v cíli na návsi v Odolenovicích 

odměněny. Počasí bylo i letos na tuto akci příhodné, organizátorům se 

akce velice povedla a zúčastněné děti si užily nevšední odpoledne. 
 

 První zářijová sobota (3.) byla využita pro uspořádání turnaje 

v nohejbalu na víceúčelovém hřišti. Jednalo se již o 11. ročník za účasti 

osmi týmů. Suché počasí posledních týdnů zapříčinilo značné narušení 

antukové vrstvy hrací plochy, která musela být častěji upravována.  
 

 Další sobotu (10. září) byl ze strany města uspořádán poznávací 

zájezd a to na hrad a zámek Horšovský Týn a následně klášter a zámek 

Kladruby. Zajištěný autobus měl opět všechna místa brzo obsazena. 
 

 V polovině měsíce září (16.) byl vydán Občasník (č.3/16 – viz 

příloha), ve kterém byly podány informace starosty o dění ve městě a 

pozvánky na nejbližší kulturní akce. Jak výše již zmíněno, bylo s tímto 

distribuováno i barevné pexeso.    
 

 Týž den, odpoledne, se konala první schůzka v novém školním roce 

kroužku Mladých hasičů pod vedením Marie Slabé, Moniky a Vladimíra 

Ježkových. Paní Marie Slabá později počátkem října z vedení tohoto 

kroužku po mnoha a mnoha letech odstoupila, kvůli osobnímu 

zaneprázdnění. 
 

 V průběhu září zahájily ženy pod vedením p. Marty Bočkové své 

pravidelné setkávání na cvičení v prostorách domu bývalé radnice na 

náměstí. 
 

 V neděli 25. září došlo na návsi v Odolenovicích na základě 

nahlášení starosty města k zásahu profesionálních hasičů. Nad umístěnou 

dětskou trampolínou bylo z vysokozdvižné rampy odborně zlikvidováno 

větší živé vosí hnízdo. 

 

 

 

 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2016  
 

Přílohu vytvořil : Martin  Frank  ( leden  2017 )                                                                                   Strana 10 /  celkem stran 22 

 
IV.  čtvrtletí 

 
 První říjnový den (sobota) uspořádala TJ Slavia, SDH a kulturní 

výbor v areálu fotbalového hřiště „Drakiádu“. Akce byla doplněna o 

dětmi žádanou cyklosoutěž a to jako náhrada za zrušenou při dětském dni. 

Počasí bylo pro tuto akci příhodné a i na opečené brambory a buřty došlo.   
 

 V pátek a sobotu (7.-8.10.) se i v našem městečku konaly Volby do 

krajských zastupitelstev a první kolo voleb do Senátu parlamentu ČR. 

Z možných 346 voličů z našich katastrů se do volby do zastupitelstva 

Karlovarského kraje zapojilo 105 (tj. 30,35 %) a do senátních jen 94 osob 

(tj. 27,17 %). Druhé kolo senátních voleb konající se ve dnech 14.-15.10. 

se zúčastnilo pouze 20 voličů, což zajistilo 5,78 % voličskou účast. Na 

celé volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje byly podány u 

Krajského soudu v Plzni dvě stížnosti a tak bylo sestavování koalice 

značně zdlouhavé. Vítězem senátních voleb se stal pan Jan Horník, 

starosta Božího Daru. 
 

 Na sobotu 22. října byla naplánovaná a také se uskutečnila 

Hasičská zábava místního sboru. K tanci i poslechu hrála hudební skupina 

Basic z Teplic. Tradičně nechyběla bohatá tombola, dámská volenka a 

obdobně jako na Krásnoúdolských slavnostech „Překvapení“ – půlnoční 

vystoupení místních osmi „nadšenců“. Ještě v podvečer se představili 

s krátkým programem také místní mladí hasiči.  
 

          V posledních dnech října (25.-27.) proběhla dlouho avizovaná a 

očekávaná oprava povrchu komunikace z Krásného Údolí do Odolenovic. 

Práce s částečným odfrézováním v Odolenovicích a následnou pokládkou 

nové asfaltové vrstvy v délce kolem 1.150 metrů prováděla firma Eurovia 

a.s.. Výběrové řízení a úhradu provedených prací provedl investor, tj. 

Údržba silnic Karlovarského kraje. 
 

 Další zábavou v kulturním domě, pod názvem „Selská“ se po roce 

v sobotu 19. listopadu přišli pobavit nejen organizátoři - představitelé f. 

Hollandia s.r.o., ale i jejich hosté. Předplatné vstupenek velice rychle 

využilo mnoho lidí nejen z Krásného Údolí, ale i z okolí. Jako účinkující 

vystoupili zpěváci Heidi Janků, Stanislav Hložek a akci částečně 

moderoval Karel Vágner starší. 
 

 V sobotu 3. prosince uspořádal kulturní výbor města „Dětskou 

mikulášskou diskotéku“. Více než 40 dětí si zde zasoutěžilo nejen mezi 

sebou, ale také se svými rodiči. Nechyběl tanec a také očekávaný příchod 

Mikuláše, anděla a dvou čertů. Každé dítě předneslo krátkou básničku a 

obdrželo balíček se sladkostmi. 
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          Druhý den (4. prosince) se uskutečnila již tradiční akce „Pár 

skladeb v kostele“. Program zahájily děti z mateřské školy s pásmem 

básniček. Následovali malí i větší hudebníci od nás i z blízkého okolí. 

Závěrem opět vystoupil soubor zobcových fléten z Bečova nad Teplou 

„Dutý dřeva“ pod vedením učitele pana Martina Mosáta.    
  

 Hned další den v dopoledních hodinách navštívil Mikuláš se svým 

doprovodem i dětičky v naší mateřské škole. Děti za své předvedené 

krátké vystoupení obdržely také odměnu ve formě balíčku. 
 

 Ještě týž den v odpoledních a večerních hodinách se uskutečnilo 

každoroční setkání seniorů v zasedací místnosti městského úřadu. 

Úvodem tohoto setkání vystoupily děti z mateřinky a starosta města podal 

hostům informace o současném dění a plánech na rok 2017. Hudební část 

programu zajišťoval osamocený p. Žákovec, neboť jeho kolegyně a 

zpěvačka p. Volínová onemocněla. Senioři si opět po roce popovídali, 

zazpívali a někteří i zatančili. I tuto sešlost navštívil Mikuláš s andílkem a 

seniorům rozdali stolní kalendáře. 
 

 V první dekádě prosince (7.) bylo mezi občany distribuováno 

poslední letošní číslo Občasníku (č.4/16 – viz příloha), včetně informací 

starosty o podzimním dění ve městě a plánech na další rok, zhodnocení 

roku v TJ Slavia a odsouhlaseného plánu kulturních akcí na rok 2017.   
 

 Čtvrtek 8. prosince byl vyčleněn pro Vánoční besídku v naší 

mateřské škole. Dětičky se svým rodičům a prarodičům prezentovali 

tanečním vystoupením, na které navázalo pásmo básniček. Celá akce 

pokračovala společnou vánoční výrobou ozdobiček všech zúčastněných. 
 

 V pátek 16. prosince se konala Výroční valná hromada Sboru 

dobrovolných hasičů Krásné Údolí. Jednalo se v tomto roce již o druhé 

takovéto setkání hasičů, neboť chtějí nastavit prosinec jako vhodnější 

měsíc pro své výroční jednání. Místní členové sboru, hosté a starosta 

města byli seznámeni s činností a hospodařením. Na začátku schůze 

vystoupili mladí hasiči s krátkým programem.    
 

 Předposlední prosincovou neděli (18.) se uskutečnilo v parku na 

náměstí poslední předvánoční setkání obyvatel a to na akci „Zpívání u 

Betléma“. Dechová kapela, včetně vystupujícího kapelníka p. Karla 

Musila, ze ZUŠ Toužim zajistila hudební doprovod a zpěv koled. 

Obyvatelé Krásného Údolí i z okolních obcí si poslechli a také zazpívali 

skladby s vánoční tématikou. Děti dostávaly jako každý rok svítící 

tyčinky, teplý čaj a prskavky, dospělí svařené víno. 
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Mateřská  škola 
(zpráva ředitelky p. Věry Čermákové  
a učitelky Bc. Kataríny Petrželkové) 

 

  Po celý rok 2016 bylo k docházce do školky zapsáno 20 

dětí, tzn., že její kapacita byla beze zbytku naplněna. V září 

tohoto roku postoupili do první třídy základní školy Davídek 

Smrž a Toník Veselý a na jejich místo byly přijaty nové děti. 

  I nadále zůstává školka pro rodiče našich dětí zcela 

beznákladová. Děti tady mají vše zdarma, neplatí stravné ani 

tzv. školkovné. Je na místě ubezpečit rodiče místních dětí, že 

jejich potomci mají v přijímacím řízení samozřejmě přednost 

před přespolními. Děti z okolních obcí jsou do naší školky 

přijímány pouze tehdy, není-li její kapacita naplněna a je volné 

místo.  

  Personální obsazení MŠ zůstává nezměněno; o děti se 

starají paní učitelky Věra Čermáková a Katarína Petrželková, 

samé dobroty nám vaří paní kuchařka Marie Svitková a o to, 

aby byla školka pěkně uklizená, pečuje paní Hana Drbalová. 

     Domníváme se, a slova rodičů to potvrzují, že se nám v 

mateřské škole daří vytvářet příjemnou rodinnou atmosféru. 

Častokrát se dětem ani nechce domů a maminky je musejí 

k odchodu dlouho přemlouvat. Máme dostatek prostoru věnovat 

se dětem individuálně. Pomáháme jim, jak nejlépe umíme, 

rozvíjet jejich přednosti a zlepšovat to, co se zatím úplně nedaří. 

Děti jsou šikovné, tvořivé, nápadité, dají se snadno nadchnout a 

je radost s nimi pracovat. 

      Spolupráce s rodiči je v naší školce velice dobrá. 

Vycházejí nám vstříc při běžném provozu i při zajišťování 

hladkého průběhu všech našich vystoupení. Velice jim za to 

děkujeme. 

      Z akcí v minulém roce se dětem i nám učitelkám nejvíce 

líbily tyto: návštěva pana zubaře v naší MŠ, který nám zábavnou 

formou ukázal, jak si správně čistit zuby; kouzelnické 

představení, návštěva pohybového centra Hafík, prohlídka 

zámku v Bečově, návštěva centra zdraví a bezpečí v Karlových 

Varech, kde jsme viděli, jak to chodí u hasičů, policistů a 

záchranářů a jak správně řešit krizové situace; výlet do 

zooparku Chomutov, sférické kino, tvořivé dopoledne ve 

svíčkárně v Plzni. Větších akcí se obvykle účastníme společně se 

ZŠ a MŠ Útvina. Tímto bychom jim rádi poděkovali za 

dlouholetou spolupráci. 

      Veřejnost jsme minulý rok potěšili vystoupeními při 

stavění máje, na Mateřince 2016 v Toužimi, na 

Krásnoúdolských slavnostech s vystoupením „Buchet je 

spousta“, na setkání se seniory a při adventním koncertě v 

kostele na konci minulého roku. Fotodokumentaci jednotlivých 

akcí naleznete na stránkách našeho města www.krasneudoli.cz, 

oddíl mateřská škola. 

 

 

http://www.krasneudoli.cz/
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      Jak si mnozí z vás jistě všimli, na školní zahradě nám 

přibyl krásný nový altán. V parných dnech nám poskytuje 

příjemný stín a prostor pro hry a práci dětí. Za tento užitečný a 

pěkný altánek vděčíme panu Drbalovi, který nám také pomáhá s 

opravami a montáží dřevěného nářadí a nábytku v MŠ. Moc 

děkujeme. 

  Po celý rok jsme za vydatné pomoci rodičů a místních 

spoluobčanů sbírali druhotné suroviny. Oceňujeme pomoc 

všech, kteří se zapojili, zvláště pak velmi oceňujeme sběr 

plastových víček, která posíláme každý rok jinému nemocnému 

dítěti jako příspěvek na pořízení potřebných zdravotních 

pomůcek. Za peníze ze sběru ostatních surovin jsme zakoupili 

dětem hračky pod vánoční stromeček. 

      Závěrem chceme samozřejmě velmi poděkovat našemu 

zřizovateli, Městu Krásné Údolí, za skvělou dlouhodobou a 

všestrannou spolupráci a podporu. I jménem rodičů děkujeme  

za možnost mít beznákladovou školku. 

      Na tomto místě chceme také připomenout, čím je 

existence školky pro naše městečko tak důležitá. Je to významná 

podpora pro místní obyvatele a pro mladé rodiny je to jeden z 

důvodů, proč v obci bydlet. Vystoupení školky automaticky 

zvedá návštěvnost všech obecních akcí, kterých se tak účastní 

nejen rodiče, ale i další příbuzní dětí.  

  Myslíme si, že s naší školkou je ve městě veseleji! 

      V novém roce přejeme všem našim přátelům a 

podporovatelům vše dobré, hodně zdraví, lásky a spokojenosti! 

 
 

Hasiči 
 

Zpráva o činnosti SDH za rok 2016 

(zpráva starosty SDH p. Vladimíra Ježka) 
  

  V roce 2016 jsme pořádali několik akcí pro město a 

neustálé posilovali naší podporu mladým hasičům, a opět jsme 

zaznamenali zvýšený zájem dětí o kroužek MH. Dojíždějí k nám 

děti z Toužimi, Radyně, Třebouně.  

  01. 09. 2016 došlo ke změně ve funkci vedoucí kolektivu 

mladých hasičů. Děkuji paní Slabé za její dosavadní činnost. 

  Novou vedoucí kolektivu MH byla na Valné hromadě 16. 

12. 2016 zvolena Monika Ježková. Tímto ji přeji mnoho úspěchů 

v práci s naší mládeží. Zároveň tato změna byla projednána a 

vzata na vědomí OORM okresu Karlovy Vary. 

  Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto 

akcí: 

 - Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci Masopustu, 

 - Postavili jsme májku a zajistili občerstvení a zábavu pro  

  všechny příchozí, 

 - V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla  

  Vitnera – srazu veteránů, 
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 - V červnu jsme zajistili občerstvení na Krásnoúdolských  

  slavnostech,  

 - 22. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo víc 

  lidí než v předchozích letech a naše půlnoční překvapení 

  opět sklidilo velký potlesk – děkuji zúčastněným za jejich 

  čas a úsilí. 
 

  Rok 2016 mladých hasičů by se dal opět nazvat rokem 

plným vystoupení. Díky kreativní vedoucí Monice Ježkové, která 

připravuje s dětmi veškerá vystoupení do posledního detailu, se 

děti prezentovaly na těchto akcích: 

 - Valná hromada SDH Krásné Údolí. Na této VH byl oceněn 

  Vojta Ježek za příkladnou reprezentaci našeho kraje 

  v roce 2015, kdy se jako člen družstva ze Žlutic účastnil 

  republikového kola hry Plamen, kde Žlutičtí mladí hasiči 

  získali skvělé šesté místo. 

 - Vystoupení na VH SDH Otročín – zajištění kulturního  

  programu, 

 - Soutěže a vystoupení v rámci stavění máje a pálení čarodějnic, 

 - Krásnoúdolské slavnosti – vystoupení, 

 - Vánoční diskotéka, 

 - Ozdoby na vánoční stromek a výroba dárků pro naše  

  spoluobčany, které se rozdávaly tradičně při zpívání u 

  stromečku. 
 

  Naše město reprezentovali mladí hasiči na těchto 

soutěžích a akcích: 

 - Odznaky odbornosti v Nové Roli, 

 - Den pro náš region – úklid v Odolenovicích, 

 - Okresní kolo hry Plamen ve Žluticích – osmé místo mladší 

  děti, 

 - Závody v Sadově O pohár starosty – čtvrté místo, 

 - Podzimní kolo hry Plamen v Sadově - zde se již účastnily děti 

  ve starší i mladší kategorii. 

 - Dále se naše děti zúčastňují výtvarné soutěže PO očima dětí. 

  V okresním kole se velice dobře umístili Daniel Cibulka 

  a Eliška Bílková. 
 

  V rámci JPO jsme se úměrně času věnovali údržbě 

techniky a hasičárny.  

  Dne 8. 12. 2016 jsme se mohli poprvé v naší novodobé 

historii zúčastnit ostrého zásahu při požáru bývalé stodoly u 

Hollandie. Z důvodu technické závady na spouštění sirény nám 

ostrý poplach nebyl vyhlášen. ŠKODA. 

  Díky dotacím z krajského úřadu a i finanční spoluúčasti 

města jsme v roce 2016 dovybavili jednotku několika novými 

svítilnami. 

  Děkuji touto cestou starostovi a celému zastupitelstvu 

města za pomoc a spolupráci. 
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  V červnu proběhli Krásnoúdolské slavnosti na kterých 

naše SDH zajišťovalo občerstvení. Díky udání „některých 

spoluobčanů“ byla na této akci provedena kontrola ze strany 

státních orgánů. Veškeré kontroly proběhly hladce a nebylo 

shledáno na naší akci nic nezákonného a protiprávního. Zjistili 

jsme vlastně, že vše děláme dobře. 

„DĚKUJI TEDY TĚMTO SPOLUOBČANŮM ZA TOTO 

UPOZORNĚNÍ.“ 

 

 

 

Slavia Krásné Údolí 
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka) 

 

   

  Jarní část sezóny 2015/2016 zahájilo mužstvo dohrávkou 

základní části, kdy po odehrání skončilo na 8. místě se skórem  

17:44 a 8 body. Poté se rozdělily skupiny po 4 mužstvech. 

Nadstavbu o 13. - 16. místo s námi tvořili mužstva Teplé „B“, 

Abertam a Perninku. Po odehrání dvoukolové série jsme se 

umístili na 4. místě se skórem 7:23 a 0 body. Celkově jsme 

obsadili 16. místo z 18. mužstev. 

  Nejlepším oddílovým střelcem byl vyhlášen p. Korunka 

Milan, který nastřílel 10 branek. 

  V průběhu soutěže jsme odstranili starou ochranou síť 

z kari sítě a nahradili celou novou ochranou sítí. Vypomohli na 

akcích pořádané městem. Děkuji všem, kteří se do tohoto procesu 

zapojili. 

  Pokračovalo se v přípravě na novou sezónu 2016/2017. 

Na začátku nové sezóny došlo ke změně přestupního řádu, kdy 

bylo zrušeno veškeré hostování a střídavé starty. To znamenalo, 

že hráči mohli do jiných klubů jen na přestup. Největší dopad to u 

nás mělo na mládež, kdy jsme je museli pustit na přestup, jelikož 

mládežnickou soutěž nehrajeme. Jestli je získáme zpět a kluby 

dostojí slibům, ukáže čas. 

  Vznikly dvě skupiny III. třídy a opět s nižším počtem 

mužstev. Dostali jsme skupinu „B“, kde je 8 mužstev a odehraje 

se podzim a jaro dvoukolově.  

  Zahájení nevypadalo vůbec špatně a mužstvo složené 

s mladých hráčů bylo mužstvům rovnocenným soupeřem, ale 

někdy scházelo to štěstíčko. Po odehrání všech zápasů 

přezimujeme na 6. místě se skórem 32:42 a 15 body. 
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Práce, investice, činnosti, náklady 
 

  

 Od 1. dubna nastoupili na dotovanou mzdu na sezónní práce jako v 

předchozích dvou letech p. Pavel Pešta z Odolenovic a p. Jana Málková 

z Bezděkova. Oběma jmenovaným 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: 

 

2016 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* oprava a částečná rekonstrukce místností lékaře v čp.1 * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení

* odvedení dešťové vody z okapů mimo nejbližší prostor  na víceúčelovém hřišti 

kostela a kulturního domu * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí 

* kompletní rekonstrukce a výstavba nového chodníku u * vítání nových občánků města

hlavní silnice z náměstí směrem na Bečov n. T. * výměna dožilých plynových kotlů v kulturním domě

* nové asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí (sever a * stavba pergoly na zahradě mateřské školy

východ), Staré paneláky a před domy čp. 89 a čp. 147 * vyklizení a částečná příprava pozemku na pronájem

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek zahrádek u Nových paneláků

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * směny a nákupy strategických pozemků pro město

* pravidelná údržba společných městských pozemků souvisejících s jeho dalším rozvojem

* přeložení 2 stožárů veřejného osvětlení - Staré paneláky * pravidelné sekání celého fotbalového areálu 

* osazení stolu na stolní tenis na dětském hřišti v Odolenovicích a zahradyx mateřské školy

* vybudování schodiště u domu čp. 125 * pokácení 5 nebezpečných stromů u Starých paneláků

* oprava výtluků asfaltových ploch kolem kanálů - Nové panel. * vybudování nové uliční vpusti před domy čp. 89 a čp. 147

* vytvoření a distribuce pexesa s fotografiemi našeho města * účast v soutěži - "Vesnice roku"

* údržba a péče o hřbitov * nový sfaltový povrch komunikace K.Údolí - Odolenovice

* obnova a rekonstrukce hodin na náměstí v čp. 1 * zajištění voleb do krajských zastupitelstvem a 1. a 2. 

* nový povrch v ulici u garáží kolo senátních voleb ve městě

* oprava okapu a odkopání betonů u kostela * převzetí a vedení kulturního domu ve vlastní správě

* nátěr spodních částí stožárů veřejného osvětlení u hl. silnice * výměna polstrovaných židlí v knihovně 

* nátěr zárubní a nové záclony v kulturním domě * vyčištění a nátěr kanálových poklopů

* vyznačení parkovacích míst - Staré paneláky * vyrovnání cesty štěrkem kolem kostela

* výměna osvětlovacích těles na chodbách v budově čp. 1 * nátěr a drobné opravy čekárny v Odolenovicích

* opravy hromosvodů - Kult.dům, budova měst.úřadu a čp. 1 * výmalba herny a oprava nátěrů jídelny v MŠ
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Hospodaření  města  k  31.12.2016 

 

 V roce 2016 město hospodařilo, dle přijatých a vydaných financí 

běžného roku, se záporným zůstatkem 137.491,60 Kč. 

 

 

 

 

 

Příjmy  Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 
31.12.2016 

Daňové 3 706 000,00 4 973 000,00 4 968 620,74 

Nedaňové 174 000,00 342 000,00 318 786,95 

Dotace 0,00 473 040,00 473 040,00 

Příjmy celkem 3 880 000,00 5 788 040,00 5 760 447,69 

    
Výdaje  Schválení 

Rozpočet po 
změnách 

Výsledek k 
31.12.2016 

Útulek 0,00 8 000,00 8 000,00 

Silnice 1 560 000,00 1 560 000,00 1 397 593,16 

Ostatní záležitosti pozemních komun. 0,00 485 000,00 402 870,70 

Úprava vodních toků 450 000,00 450 000,00 255 027,33 

Předškolní zařízení 170 000,00 200 000,00 200 000,00 

Činnosti knihovnické 20 000,00 20 000,00 15 872,00 

Ostatní záležitosti kultury 4 000,00 4 000,00 2 376,00 

Kulturní památky 50 000,00 50 000,00 177,00 

Kulturní dům 55 000,00 139 000,00 133 533,72 

Kultura 80 000,00 80 000,00 55 602,00 

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

Nebytové hospodářství 34 000,00 40 000,00 35 008,19 

Veřejné osvětlení 80 000,00 80 000,00 65 504,00 

Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 4 600,00 

Komunální služby a územní rozvoj 0,00 11 000,00 10 183,00 

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 10 162,00 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 320 000,00 320 000,00 299 454,72 

Bio odpad 0,00 8 000,00 7 864,00 

Hlášení odpadů 0,00 4 000,00 3 206,50 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50 000,00 50 000,00 34 779,00 

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 65 000,00 55 320,00 

Zastupitelstva obcí 900 000,00 900 000,00 885 240,00 

Volby 0,00 27 640,00 27 640,00 

Činnost místní správy 1 369 000,00 2 784 400,00 1 778 471,77 

Příjmy a výdaje z úvěr. fin. operací 2 000,00 3 000,00 2 207,20 

Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 45 000,00 34 497,00 

Převody mezi účty 0,00 100 000,00 100 000,00 

Ostatní finanční operace 0,00 43 000,00 42 750,00 

Výdaje celkem 5 310 000,00 7 533 040,00 5 897 939,29 
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Dotace  a  Krásné  Údolí 
 

 I v tomto roce byla ze strany vedení Krásného Údolí podána žádost 

o dotaci z Programu obnovy venkova od Karlovarského kraje, kdy jsme 

obdrželi maximálně možnou částku 170.000 Kč. 
 

 Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v tomto roce 

z programu Finanční podpory financování potřeb jednotek od 

Karlovarského kraje na věcné vybavení částku 4.800 Kč. Částka byla 

využita na nákup speciálního vybavení a doplnění potřebné výbavy 

jednotky. 

 

Dotace za rok 2016

Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování

přispívatel náklady (Kč) dotace (Kč)  (%) z města (Kč)

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 196 000 -- --

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 74 600 -- --

V. Chodník náměstí - západ POV KK 345 597 170 000 49 175 597

VI. Propagace třídění odpadů Elektrowin a.s. -- 3 000 -- --

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 8 000 4 800 60 3 200

X. Volby - Krajské + Senátní KÚ KK 26 022 26 022 100 0

          Dotace celkem 474 422

Rok Měsíc Název akce

2016

 

 
 

 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 renovaci kříže u kostela a na hřbitově. 

Žádost nebyla úspěšná a akce nebyla uskutečněna. 
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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, BRKO) a RESUR s.r.o. (odpad tříděný). 

Velkoobjemový odpad byl odvážen s Technickými službami Toužim. 
 

            Platby  2016 

 odvoz popelnic            203 256 Kč 

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 50 533 Kč 

 nebezpečný odpad (2 x ročně) 10 162 Kč 

 kontejnery (2 x ročně) 47 299 Kč 

    Výdaje za odpady celkem  311 250 Kč 

 příjem - odměna za třídění 43 376 Kč 

 příjem - občané + nemovitosti 193 262 Kč 

 příjem - od podnikatelů 11 500 Kč 

Příjem za odpady celkem 248 138 Kč 

Dofinancování z rozpočtu obce -63 112,00 
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 Statistické  údaje  –  rok  2016  ve městě 
   

 Narození 6   občánků -   Tereza Jílková   

- Jakub Kheil 

- Julie Kheilová 

- Tereza Matějková 

- Adéla Smržová 

- Vladislav Trnka 

           

  

 Úmrtí   6  občanů -    p. Anežka Carvová 

     -    p. Emilie Malhovzová 

     -    p. Erika Najmanová 

     -    p. Jan Račanský 

     -    p. Pavel Říha 

     -    p. Alois Skala 

     

         

 

  Sňatek    2             

  Rozvod     2        

  Přistěhování  12          

  Odstěhování 16      

    

 

Zaměstnanci města: 

  - starosta: Ing. Martin Frank 

  - účetní: Ing. Lucie Drbalová  

  - úklid MÚ, údržba města:  

                             p. Jiřina Kašparová – celý rok   

   - sezónní údržba města:   

   p. Pavel Pešta – duben až říjen 

   p. Jana Málková – duben až říjen  

  - knihovna, veřejný internet: p. Zdeňka Krejčová 
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Počasí  ve městě  za  rok  2016 – I. pololetí 
   

       ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 -2,18 3,0 -12,4 10 8,7 7 0     
leden 11-20 -3,80 2,7 -23,5 8 14,5 6 0     
2016 21-31 0,72 9,9 -20,6 7 16,0 7 0     

  1-31 -1,75     25 39,2 20 0 -0,5 40,0 

  1-10 3,04 9,3 -7,1 6 18,9 5 2     
únor 11-20 0,05 6,4 -11,1 10 10,7 3 1     
2016 21-31 0,57 8,9 -12,6 8 8,3 5 0     

  1-31 1,22     24 37,9 13 3 -2,3 38,0 

  1-10 -0,41 4,2 -13,3 10 10,1 4 1     
březen 11-20 1,53 12,1 -9,7 9 1,7 2 0     
2016 21-31 4,08 14,7 -10,4 7 11,9 9 0     

  1-31 1,73     26 23,7 15 1 1,1 37,0 

  1-10 7,65 21,6 -7,5 5 0,4 1 0     
duben 11-20 6,80 16,4 -7,1 6 6,6 5 0     
2016 21-31 3,82 17,4 -12,7 10 6,9 3 0     

  1-31 6,09     21 13,90 9 0 5,6 45,0 

  1-10 10,97 21,0 -5,7 9 0,2 1 0     
květen 11-20 9,57 18,8 -4,1 3 17,0 3 1     
2016 21-31 14,90 27,7 -1,8 2 15,5 4 1     

  1-31 11,81     14 32,7 8 2 11,1 58,0 

  1-10 15,39 24,3 0,5 0 31,2 3 2     
červen 11-20 13,59 21,0 1,2 0 51,7 5 4     
2016 21-31 18,04 30,7 7,0 0 17,6 4 1     

  1-31 15,67     0 100,50 12 7 14,1 65,0 
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Počasí  ve městě  za  rok  2016 – II. pololetí 
   

       ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 16,20 28,2 -0,9 1 2,4 4 0     
červenec 11-20 15,96 29,0 1,3 0 30,7 3 2     

2016 21-31 18,33 27,3 7,3 0 38,7 6 3     
  1-31 16,83     1 71,80 13 5 15,8 76,0 

  1-10 15,26 24,8 1,0 0 23,2 4 2     
srpen 11-20 14,86 25,5 -2,1 3 4,2 3 0     
2016 21-31 16,75 29,4 -1,2 1 0,7 3 0     

  1-31 15,62     4 28,10 10 2 14,9 67,0 

  1-10 16,35 27,2 1,5 0 7,1 2 0     
září 11-20 15,76 28,8 2,2 0 53,8 0 3     
2016 21-31 11,94 21,1 -3,5 7 0,0 0 0     

  1-31 15,62     7 60,90 2 3 11,6 46,0 

  1-10 6,87 21,2 -6,7 3 19,8 7 1     
říjen 11-20 6,30 16,6 -4,6 4 14,6 2 2     
2016 21-31 5,90 11,9 -7,9 5 9,0 5 0     

  1-31 6,35     12 43,40 14 3 6,4 45,0 

  1-10 1,86 13,3 -12,2 8 7,2 7 0     
listopad 11-20 1,04 11,8 -14,8 6 11,2 5 0     

2016 21-31 1,51 6,3 -16,0 5 0,4 1 0     
  1-31 1,47     19 18,80 13 0 1,1 43,0 

  1-10 -1,43 10,2 -16,7 8 2,0 2 0     
prosinec 11-20 -0,12 5,1 -10,4 8 4,4 4 0     

2016 21-31 -0,08 6,1 -14,1 8 4,3 5 0     
  1-31 -0,54     24 10,70 11 0 -2,3 45,0 

 

 

 


