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OBČASNÍK

č. 1/08

obce Krásné Údolí
Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
Tel. : 353 312 024, Fax : 353 311 553, E-mail : starosta@krasneudoli.cz

www.krasneudoli.cz
Duben 2008

Informace starostky obce :
•

Od 1.4.2008 pracují jako dělník čištění města na Obecním úřadě v Krásném Údolí 3
zaměstnanci z úřadu práce ( paní N. Dvořáková, pan. M. Krištof a pan V. Olejník).

•

Změna provozní doby v knihovně : PO 17.00 – 18.00 hod. – internet p. O. Olejník,
ST 15.00 – 17.00 hod. – knihovna pí. Z. Krejčová

•

Provedena inventura majetku obce

•

Provedeny revize plynových kotlů v KD, MŠ, Radnici, byt obce

•

Zrušení hodin na VO na domu čp.6

•

Opravena a vyčištěna kanalizace, opraveno WC v čp.1

•

Opraveno veřejné osvětlení v Krásném Údolí a Odolenovicích

•

Odvezeny 2ks starých kontejnerů do kovošrotu

•

V únoru se uskutečnila humanitární sbírka – poděkování všem občanům, kteří se zapojili

•

Prořezány stromy u MŠ a víceúčelového hřiště

•

Zakoupena sekačka s valníčkem na OÚ v hodnotě 83.000 Kč

•

Zajištění velkoobjemových kontejnerů na odpad a proveden sběr nebezpečného odpadu

Co se nám v obci nelíbí!
Přestože zde máme v současné době zvýšený stav zaměstnanců na úklid obce, chtěla bych apelovat
na milovníky domácích mazlíčků, aby uklízeli po nich výkaly, které vyprodukují na trávnících mezi našimi
příbytky, kde si potom hrají malé děti. Ono není nic příjemného tuto trávu pak sekat. A věřte, že toto platí i
v Odolenovicích.
Někteří naši občané si vybrali jako nejlepší místo na venčení psů park na návsi.
Rovněž velkým nešvarem naší obce je naše bavící se mládež kouřením a děláním nepořádku buď
v autobusové čekárně nebo na schodišti staré radnice. (Asi je doposud rodiče neupozornili na zákaz kouření
na autobusové zastávce, kde jim za to hrozí pokuta !? Doufám, že nebudeme muset zajít až tak daleko? )
Sepsala : K.Smolová
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Finanční přehled veškerého odpadového hospodářství v obci
Odpady Kr.Údolí +
Odolenovice
platby za odvoz
popelnic
platby za tříděný odpad
(sklo, plasty, papír)
nebezpečný odpad
( 2 x ročně úklid obce )

2003

2004

2005

2006

2007

Kč

133.083

134.865

198.003

239.279

239.962

Kč

10.910

29.416

49.087

46.191

43.548

Kč

0

37.818

43.697

44.431

46.661

platby za kontejnery
( 2 x ročně úklid obce )

Kč

25.157

33.180

55.472

40.108

57.771

Výdaje za odpady
celkem

Kč

169.150

235.279

346.259

370.009

387.942

příjem - odměna za třídění

Kč

16.913

11.016

16.019

23.262

14.885

příjem - vybráno od
občanů

Kč

187.571

186.115

189.409

183.691

204.415

-38.148
Kč + 35.334
Náklad na svoz 1 ks popelnice

-140.831

-163.056

-168.642

Dofinancování
z rozpočtu obce

Zpracovali : K.Janoušková, M.Frank

rok 2006 - 41,50 Kč

(110 litrů)

rok 2007 - 43,50 Kč

(110 litrů)

rok 2008 - 43,50 Kč

(120 litrů)

Přehled financování obce za rok 2007
Skutečný
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Příjmy

2.890.000,- Kč

4.026.038,00 Kč 4.028.082,62 Kč

Výdaje

3.706.000,- Kč

3.944.136,00 Kč 3.739.673,49 Kč

Rozdíl

288.409,- Kč

Obec Krásné Údolí hospodařila v roce 2007 s kladným zůstatkem
ve výši 288.409,-Kč.
Zpracoval : M.Frank

Poplatky
Upozorňujeme občany na úhradu poplatků za psy a odvoz komunálního
odpadu (popelnice – 400,-Kč/osoba/rok) za rok 2008. Konečným termínem je
30.6.2008. Úhradu provádějte nejlépe v úřední dny (pondělí, středa) na Obecním
úřadě v Krásném Údolí u paní Janouškové.
Samozřejmě lze platit i dlužné částky za minulé roky.
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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce
Leden (22.1.2008)
2) ZO přijalo návrh rozpočtu pro rok 2008 bez připomínek.
3) ZO ukládá starostce obce zabezpečit projekty na akce v následujícím období:
- na dopracování kanalizace obce
- na celkovou opravu budovy č.p. 1.
5) ZO souhlasí se členstvím v ÚSOSL, nesouhlasí však s navýšením příspěvku pro funkci manažera sdružení.
7) ZO stanovuje poplatky za využití prostor v budově č.p. l (bývalá radnice).

Únor (19.2.2008)
1) ZO odsouhlasilo závěrečný účet příspěvkové organizace MŠ Krásné Údolí za rok 2007.
2) ZO odsouhlasilo bez připomínek rozpočet obce na rok 2008.
4) ZO odsouhlasilo bez připomínek inventury majetku obce za rok 2007.
5) ZO odsouhlasilo kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Krásném Údolí.

Březen (18.3.2008)
1) ZO odsouhlasilo prominutí plateb NIV za žáky MŠ K.Údolí ve školním roce 2007/08 a 2008/09.
3) ZO rozhodlo o prominutí míst. poplatku za odvoz komun. odpadu navržených občanů za roky 2006-2008.
5) ZO rozhodlo o zakoupení nové techniky na údržbu zeleně v obcích dle předloženého doporučení.
6) ZO vzalo na vědomí zprávu o provedené kontrole hospodaření MŠ za II. až IV. čtvrtletí roku 2007 ze
strany Finančního výboru obce.

Duben (22.4.2008)
2) ZO neschvaluje předložený zápis do obecní kroniky za rok 2007 a vyzve kronikáře k doplnění kroniky o
podrobnější aktuální dění v obci za uplynulé období do 10. 5. 2008.
3) ZO navrhuje zařadit vybudování parkovacích míst u domu č.p. 128 do I. etapy stavebně doprav.úprav obce
10) ZO schvaluje zadat práce na projektu rekonstrukce budovy č. 1 ve dvou částech s přihlédnutím na
historický vzhled budovy.
13) ZO schvaluje, že funkce starosty bude od 1.8.2008 jako uvolněná.

Termíny fotbalových zápasů TJ Slavia Krásné Údolí – jaro 2008
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

14.00 hodin
volno
14.00 hodin
14.00 hodin
14.00 hodin
17.00 hodin
volno
17.00 hodin
14.00 hodin
14.00 hodin

Krásné Údolí – Otročín

hřiště Kr.Údolí

Krásné Údolí – Údrč B
Valeč - Krásné Údolí
Krásné Údolí – Novosedly
Otročín - Krásné Údolí

hřiště Kr.Údolí
hřiště Valeč
hřiště Kr.Údolí
hřiště Kr.Údolí

Údrč B - Krásné Údolí
Krásné Údolí – Valeč
Novosedly - Krásné Údolí

hřiště Novosedly
hřiště Kr.Údolí
hřiště Novosedly

1:0

Víceúčelové hřiště
Dnem 1.5.2008 bude zahájen provoz víceúčelového antukového hřiště u Obecního úřadu.
Pravidla využívání zůstávají beze změn i nadále v platnosti. Žádáme všechny zájemce o jejich
respektování a dodržování. Veškeré podklady (rozpis objednání, pravidla využívání, možnosti
vyzvednutí klíčů) spojené s využíváním tohoto hřiště budou vyvěšeny na sportovní nástěnce obce.
Náležitosti s provozem hřiště (klíče, rezervování termínů, závady, akce, …) bude zajišťovat
p.Bedřich Michalec (mobil 607 994 022) popř. p.Martin Michalec. Objednávat termín lze nejpozději
do 16.00 hodin na následující den a to osobně nebo na uvedený telefon.
Tímto způsobem bude provoz a objednávání zajišťováno do odvolání.
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Dotace a Krásné Údolí
Nově zvolené zastupitelstvo obce se na svých zasedáních rozhodlo také zvýšit svou činnost k získání finančních
dotací na rozvoj obce a zlepšení podmínek života občanů.
Zastupitelé se shodli na představě financování možných investičních akcí v obci. A to tak, že akci většího
rozsahu bez pomoci ve formě podstatné dotace stavebně nezahajovat a obec nikterak nezadlužovat, neúvěrovat a ani
úplně nevyčerpat z uspořených financí.
Dotační možnosti lze využít buď z financí naší republiky (drtivá většina dotačních příspěvků je podmíněna na
max. 50% dotace a nejméně 50% financí z obce – např. programy z Odboru regionálního rozvoje Karlovarského kraje)
nebo z financí EU (většinou požadováno 10% uznatelných nákladů hrazených obcí a 90% z fondů EU). Z tohoto důvodu
jsme se zaměřili na dotační programy EU. Vzhledem k velikosti obce, počtu obyvatel, její vybavenosti a složení
podnikatelských aktivit nesplňujeme podmínky většiny dotačních titulů (např. „Operační program podnikání a inovace“
nebo „Regionální operační program Severozápad“, program „Naše vesnice“ a další). Po prověření všech dostupných
možností a stavu připravenosti projektů jsme dosavadní práci zaměřili na dotační program EU s názvem „Program
obnovy venkova“, kde lze čerpat uznatelné finance do 5 mil.Kč na investiční projekt.
Činnost zastupitelstva spojená s dotacemi bude na zbývající volební období směřována na tři hlavní směry a
priority :
a) dokončení celkové kanalizace obce – jedná se o západní část (od domu p.Pavlíčka k domu manž.Málkových),
východní část (od domu manž.Smolových k domu manž.Lakomých) a centrální část (okolo prodejny Jednota)
b) rekonstrukce domu čp.1 (bývalá radnice) – výměna kompletních rozvodů inženýrských sítí, zvětšení
místností a snížení stropů, úprava vstupu, nová ordinace praktického lékaře, výměna oken, nová omítka (dle
původního historického vzhledu)
c) dopravně stavební úprava náměstí (I.etapa) a obnova části chodníků – kdy se jedná o první ze tří částí
celkových stavebních úprav centra obce pro podstatné zvýšení bezpečnosti se silničním provozem
Stav k výše uvedeným záměrům :
ad a) zde by se mohl být snad využit i dotační program pro „Drobné vodohospodářské ekologické akce“, který je
vyhlašován nepravidelně Karlovarským krajem. Byla zahájena prvotní jednání za účelem nalezení,
kontaktování a nasmlouvání projektových prací od odborné projektové kanceláře se zaměřením na
vodohospodářské stavby (veškeré kontaktované kanceláře jsou plně vytížené a nasmlouvané na roky dopředu).
Proběhly úvodní schůzky s projektovými kancelářemi a stavebním úřadem K.Vary. V tomto případě se bude
jednat o dlouhodobější záležitost, neboť v západní části se jedná o dlouhou trasu s nízkým počtem řešených
domácností (nadnormativní profinancování na jeden dům), domy ve východní části jsou výškově na nebo pod
úrovní ČOV (kanalizaci nelze gravitačně vést podél hlavní silnice – pouze přečerpáváním nebo přes soukromé
pozemky) a taktéž řešení centrální části je hodně technicky náročné (soukromé pozemky a husté zasíťování
obecních prostor)
ad b) s ohledem na skutečnost, že se jedná o historickou památku pouze místního rozsahu, nelze využít žádný
program pro záchranu a obnovu památek a historických objektů. K této rekonstrukci byly zahájeny práce
projektového, plánovacího a kalkulačního charakteru.
ad c) v tomto případě máme zatím jediný hotový a použitelný projekt („Dopravně stavební úprava náměstí Krásné
Údolí – I.etapa“ z roku 2006). V současnosti je prováděno aktuální nacenění finanční stránky akce s výhledem
na rok 2009 a to pro potřeby k podání žádosti. Taktéž byly zahájeny práce a jednání k obnovení souhlasných
vyjádření všech dotčených a příslušných orgánů, firem, institucí.
Pokud budou splněny veškeré náležitosti (stavební povolení, souhlasy se záměrem, vyjádření, ....) k podání
žádosti o dotaci na některý z výše uvedených projektů, bude tato podána ještě v letošním roce. Termín pro podání žádostí
k tomuto dotačnímu titulu pro letošní rok bude vyhlášen na měsíc říjen.
V případě, že naše žádosti nebudou vybrány k udělení dotací, budeme žádat v dalších termínech popř. zkusíme
jiné dotační tituly.
Jsem si plně vědom, že ani přes veškerou snahu a úsilí nemusíme uspět a dotace získat, ale pokusit se o toto
musíme. Z vlastního rozpočtu obce nelze naspořit a později zainvestovat žádnou investiční akci takovéhoto rozsahu.
Závěrem bych chtěl všechny, skutečně všechny, spoluobčany vyzvat, aby se informovali, spolupracovali,
navrhovali, diskutovali a případně připomínkovali veškeré plány a projekty včas (např. připomínkové řízení k úpravě
náměstí již proběhla před více jak 2 lety). Rádi budeme veškeré postupy s Vámi konzultovat a tím předcházet
nesrovnalostem a nespokojenosti. Za Vaši tvůrčí aktivitu, pomoc a snahu celé zastupitelstvo obce předem děkuje.
M.Frank
Hlavní nákres projektu první části stavební úpravy náměstí je k nahlédnutí na nástěnce obce.
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Výzva ke spolupráci a pomoci
Naše obec byla v loňském roce Krajským úřadem v Karlových Varech obeznámena
s následujícím :
-

………na základě historických dat a skutečností si obec Krásné Údolí
může požádat o znovu navrácení titulu MĚSTO.

S ohledem na události a stav obce ve druhé polovině loňského roku nebylo o této
možnosti zastupitelstvem obce rozhodnuto. Proto by mělo být o tomto jednáno na některém
dalším zasedání zastupitelstva obce.
K této záležitosti byly vyzvány veškeré obce, které splňují buď náležitosti
„skutečných“ měst nebo obce s historickými prameny s názvem město (města královská,
města hornická). Většina takto oslovených obcí (i podstatně menších - mimo jiné také např.
Chyše, Přebuz, Abertamy) již o titul Město úspěšně zažádala.
Co by znovu navrácení titulu „MĚSTO“ znamenalo pro naši obec?? De facto by
k žádné podstatné změně nedošlo. Snad jen zvýšení jakési prestiže v zastupování a celkové
prezentaci Krásného Údolí.
Co by obnášelo podání žádosti o znovunavrácení titulu „MĚSTO“? Jednalo by se
pouze o administrativní záležitost – podání žádosti s příslušnými doklady a písemnostmi
k rukám předsedy poslanecké sněmovny ČR. Při kladném vyřízení – výměna razítek,
změny s tímto spojené ve státních evidencích a další administrativa.
O celé záležitosti již bylo předběžně diskutováno na zasedáních zastupitelstva obce
bez konkrétního závěru.Vzhledem k tomu, že jde o záležitost týkající se skutečně všech,
všech nás občanů Krásného Údolí, chtěli bychom znát i Váš názor. Z tohoto důvodu
přikládáme ve spodní části anketní lístek k tomuto tématu.
Prosíme o jeho anonymní vyplnění a odevzdání do k tomuto účelu vyčleněných
„krabiček – uren“, které budou umístěny do 31.5.2008 v obchodě Jednota a na Obecním
úřadě. Taktéž bude u vstupu na taneční zábavu dne 24.5.2008.
Skutečně máme zájem znát Váš názor a proto nám jej, prosíme, takto sdělte.

-----------------------------------------OBEC Krásné Údolí

Chtěl(a) bych, aby nadále bylo Krásné Údolí

( nehodící se škrtněte )

MĚSTO Krásné Údolí
Zde lze popsat Vaše odůvodnění :
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Pozvánka
Obec Krásné Údolí
si dovoluje pozvat všechny své občany
k připomenutí 520-ti letého výročí
svého založení

Program :

24. 5. 2008

(( ssoobboottaa ))

09.00 – 16.00 hod. – víceúčelové a fotbalové hřiště
- Turnaj v nohejbalu – tříčlenná družstva místních borců
- Vepřové hody – gulášek, klobásy, tlačenka, gril.kotletky, pivo
- Hudební vystoupení – místní dechovka pod vedením p.Přesličky
10.00–11.30 hod. a 14.00–17.00 hod. – Kulturní dům
- Výstava fotografií a kronik obce
„Krásné Údolí a jeho obyvatelé v minulosti“
20.00 – 03.00 hod. – Kulturní dům – Taneční zábava
( vstupné 30,-Kč )

- hraje „Hudba Tomáše Straky“
- v průběhu – 2 x vystoupení „TRAVESTY SHOW“

Občasník č. 1/08 obce Krásné Údolí – str. č. 6
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OBČASNÍK

č. 2/08

obce Krásné Údolí
Krásné Údolí č.p. 77, 364 01 Toužim
Tel. : 353 312 024, Fax : 353 311 553, E-mail : starosta@krasneudoli.cz

www.krasneudoli.cz
Listopad 2008

Informace starostky obce:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Dne 31.5.08 byl pořádán DEN DĚTÍ – cesta pohádkovým lesem, jízda zručnosti, kácení máje.
Chci touto cestou poděkovat všem organizátorům. Velice kladně hodnotím, že naše místní
omladila se zapojila do některých akcí (doufám, že to nebylo naposledy).
24.6.08 proběhlo v MŠ rozloučení se 4 předškoláky.
Pro místní hasiče bylo v červnu zakoupeno hasičské auto a jeho správou byl pověřen
pan V. Knot.
V době prázdnin byla vymalována herna v MŠ.
1.8.2008 nastoupila do funkce uvolněné starostky obce Květuše Smolová, do této doby zastávala
tuto funkci jako neuvolněná.
9.8.08 Vavřinecká pouť – velice malá účast návštěvníků několik let za sebou. V tomto termínu
probíhají v okolních obcích a městech zároveň pouti a je období dovolených. Z těchto důvodu je
problém se zajištěním kolotočů, stánků, občerstvení, vystoupení umělců. Bylo by dobré zvážit, zda
nebude lepší udělat slavnosti v obci na konci měsíce června a na termín pouti uspořádat pouze
taneční zábavu.
Na žádost občanů byly umístěny za autobusovou čekárnu kameninové květináče, aby zde bylo
zamezeno parkování nákladních automobilů. ( Posuďme, zda toto splnilo svůj účel?)
Byly opraveny díry v silnici na návsi, u starých panelových domů a naproti obchodu.
Místní mládež vymalovala autobusovou zastávku.
V kulturním domě byly upraveny kouřovody od kotlů a seřízeny plynové kotle.
Během léta byly opraveny a natřeny všechny lavičky v obci, které byly značně poškozeny.
V sobotu 4.10.08 se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu v obci a následný týden byly přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad.
V obci byly přistaveny další kontejnery na tříděný odpad z důvodu malé velikosti a zvýšení
četnosti vývozu. Nyní budeme sledovat jejich naplňování a v případě dostatečného nevyužití
některých, budou přemístěni na jiné místo nebo odstraněni.
V říjnu byly vysázeny na zahradě MŠ okrasné stromky jako náhradní výsadba za vykácené stromy
u silnice za obcí směrem na Karlovy Vary.
Od dubna do konce měsíce října byli od ÚP na obecním úřadě zaměstnáni jako dělník čištění
města 3 pracovníci (paní Naděžda Dvořáková, pan Miroslav Krištof a pan Vlastimil Olejník).
Vzhledem k tomu, že paní Janoušková odchází v lednu 2009 do důchodu, byla vyhlášena na její
místo veřejná výzva, na jejíž základě byla vybrána slečna Lucie Drbalová. Ta nastoupila do
pracovního poměru dne 1. listopadu 2008. Až do odchodu paní Janouškové, bude probíhat
zaškolení a předání funkce.
Na OÚ byla vlastními silami zrekonstruována bývalá uhelna. Nyní bude využívána k uložení
nářadí a strojů obce.
V KD rovněž vlastními silami zrekonstruována uhelna, která bude nyní sloužit jako sklad.

Obecní úřad v Krásném Údolí přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí a
pohody v novém roce 2009.
Květuše Smolová
starostka obce
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Obecní lesy
V letních měsících byla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce provedena nezávislou
firmou podrobná kontrola našich obecních lesů a hospodaření v nich. Prověrka byla provedena v
dokladové části a také fyzickou prohlídkou lesů. Nebylo zjištěno žádných podstatných závad a
nedostatků.
Veškeré hospodaření v těchto lesích je prováděno nájemcem ( firma p.Drobílka ) dle
zaktualizovaného a tím úplně nového Lesního hospodářského plánu obce ( LHP ) platného pro roky
2008 až 2017. Správa a údržba lesů je prováděna na základě smlouvy s ročním nájmem 40.000,-Kč
a tento je pravidelným příjmem do rozpočtu naší obce.
Pro doplnění informací přikládám některé číselné údaje. Celková plocha obecních lesů je
74,12 ha, kdy okolo 73 ha je les a něco málo přes 1 ha je bezlesí a jiné plochy. Jedná se o les
celkově mladý, neboť více než 58% ploch je zalesněno stromy stáří do 30 let. Jsou zde i stromy
věku 100 až 120 let a to na 1,17ha. Současná znalecká hodnota porostní půdy je 3.819.226,-Kč a
lesního porostu 8.963.828,-Kč. Celkově má tedy obec Krásné Údolí v současnosti ve svých lesích
„uloženou“ hodnotu ve výši necelých 13.milionů Kč.
Do zprávy o stavu obecních lesů lze nahlédnout, stejně jako do dalších písemností na
obecním úřadě.
M.Frank

Krásné Údolí - Obec nebo město ??
Přílohou minulého vydání naše občasníku byl požadavek na občany o spolupráci v anketě,
zda má Krásné Údolí zůstat nadále obcí nebo se stát městem. Na vyjádřené svého názoru byl termín
do konce května a do zvláštních schránek se vrátilo 37 anketních lístků. Výsledky byly následující :
pro město
20 hlasů
pro obec
17 hlasů.
Zastupitelé na svém červnovém zasedání o tomto jednali a v prvním kole skončilo
hlasování patem 4 : 4 ( jeden zastupitel se zasedání nezúčastnil). Po další diskusi proběhlo
opakované hlasování, které skončilo 5 : 3 pro zachování statutu obce. Tím byla celá záležitost pro
toto období uzavřena a o statut města se prozatím žádat nebude.
M.Frank

Volby do Zastupitelstva Karlovarského kraje v naší obci
Ve dnech 17. a 18.října 2008 proběhly v naší obci výše uvedené volby. Jejich výsledky
jsou následující :
Počet voličů v obci :
349 občanů
K volbám se dostavilo :
108 voličů
( platných hlasů 108 )
Účast :
30,94 %
Hlasy jednotlivých stran :
- KSČM :
- Doktoři :
- ČSSD :
- ODS :
- Koalice pro Kar.kraj :

42 hlasů
22 hlasů
18 hlasů
12 hlasů
7 hlasů

- Dělnická strana :
- Alternativa pro kraj :
- Strana zelených :
- Sdružení pro republiku ... :
- Volte Pravý Blok :

2 hlasy
2 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas

Zpracovala : K.Janoušková
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Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání Zastupitelstva obce K.Údolí
Květen (20.5.2008)
3) ZO odsouhlasilo nákup požár. vozu pro sbor dobrovolných hasičů od MěÚ Toužim za částku 80.000,-Kč.
4) ZO odsouhlasilo prodej staré sekačky za částku 15.000,-Kč.

Červen (24.6.2008)
2) ZO odložilo na neurčito projednání odkoupení části pozemku pod víceúčelovým hřištěm z důvodu
nesouhlasu majitele pozemku s tím, že uživatelé hřiště lezou a ničí plot k jeho dalším pozemkům.
4) ZO odsouhlasilo příspěvek na rozšíření vybavení dětského hřiště v Odolenovicích a to o požadovanou
částku 8.500,-Kč na materiál.
11) ZO rozhodlo o pokračování statutu Krásného Údolí jako obce a prozatím nebude žádat o znovu navrácení
titulu města.
13) ZO odsouhlasilo provedení kontroly obecních lesů.

Září (23.9.2008)
1) ZO rozhodlo odkoupit pozemek pod a vedle víceúčelového hřiště a zbudovat zvýšenou ochrannou síť.
6) ZO souhlasí s výstavbou RD na pozemku p.č. 2142/3 v k.ú. K.Údolí a s uložením kanalizace do místní
komunikace.
8) ZO bere na vědomí záměr zřízení výkupny železa a barevných kovů v areálu bývalého zemědělské
družstva v Krásném Údolí.

Říjen (21.10.2008)
1) ZO schválilo finanční příspěvek na opravu střechy kostela ve výši 50.000,-Kč.
2) ZO schválilo navržený zápis do kroniky obce za chybějící roky 1998 až 2007.

AKCE - PROSINEC 2008 v obci
4.12. – čtvrtek – Kulturní dům – pořadatel : obec
- 16.30 hodin - Každoroční setkání důchodců
- 18.00 hodin - Vánoční koledy a zpěv ( vstup zdarma )
– hudební skupina

ROHÁČI

6.12. – sobota – Kulturní dům – pořadatel : obec + mladí hasiči
- 16.00 hodin - Mikulášská diskotéka pro děti
19.12. – pátek – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop
- 20.00 hodin - Diskotéka
21.12. – neděle – park na návsi – pořadatel : obec
- 17.00 hodin - Zpívání koled u vánočního stromku
( svařené víno bude zajištěno )

25.12. – čtvrtek – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop
- 20.00 hodin – Vánoční Oldies disko
31.12. – středa – Kulturní dům – pořadatel : Cafe@shop
- 18.00 hodin – Silvestrovská diskotéka
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Dotace a Krásné Údolí – II.
Výtah z minulého čísla : činnost zastupitelstva spojená s dotacemi bude pro zbývající volební
období směřována na tři hlavní směry a priority :
a) dokončení celkové kanalizace obce
b) rekonstrukce domu čp.1 ( bývalá radnice )
c) dopravně stavební úprava náměstí ( I.etapa ) a obnova části chodníků
Stav k výše uvedeným záměrům k 31.10.2008 :
ad a) zde byla zajištěna projektová kancelář a započaty prvotní práce s cílem řešení např.
pomocí samostatných domovních čistíren; při dalších jednáních na vodohospodářském
odboru a VaK v Karlových Varech bylo zjištěno, že toto řešení je zcela „neprůchodné“
( z důvodu existence ČOV v obci ); taktéž pro podmínky EU jsme bráni jako obec
zkanalizovaná ( u nás vyřešeno kolem 80% domácností ) a tudíž dotacím v tomto směru
určených v současnosti nevhodní; na tomto základě byly veškeré započaté práce zastaveny
a spolupráce s projektantem ukončena; další postupy budou směrovány výhradně na VaK,
který v budoucnu může zajistit jak technické řešení zanesené do projektové dokumentace,
tak i většinové spolufinancování celé akce; Jedná se však o záležitost časově hodně
náročnou a nikoliv brzké budoucnosti
ad b) s ohledem na skutečnost, že neexistuje řádná dokumentace stávajícího stavu této
nemovitosti, bylo v létě provedeno přesné zaměření a vyhotoven projekt skutečného
provedení; v současnosti byly ze strany projektanta zahájeny práce na projektu stavebních
úprav, předělů a dílčích rekonstrukcí; až po zpracování této dokumentace můžeme začít
pracovat na hledání vhodných dotačních titulů a případných žádostech o dotace
ad c) dne 27.10.2008 byla podána žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova u Státního
zemědělského intervenčního fondu v Ústí nad Labem na projekt „Dopravně stavební
úprava náměstí v K.Údolí – I. etapa včetně rekonstrukce přilehlých chodníků“;
celkový rozpočet akce byl vyčíslen na 4.979.860,-Kč ( při spoluúčasti obce ve výši 10% );
v projektu je obsažena úprava části návsi u kašny a opravy skoro všech chodníků v obci
( mimo části KD-hřiště kde je nový povrch a trasa od domu p Lásky směrem na
Odolenovice, která bude řešena ve II.etapě); výsledky žádosti budou známy až v prvních
měsících nového roku.
M. Frank

Projekty realizované obcí Krásné Údolí s dotacemi
Rok
1997
1998
1999
2000
2004
2005
2006
2007

Název projektu
Úprava parku
Rekonstrukce sochy
Rekonstrukce střechy čp. 1
Plynofikace celé obce
Plynofikace ZŠ – vytápění
Rekonstrukce veř. osvětlení
Nový stožár veř. osvětlení
Rekonstrukce komunikace
Informační centrum (internet)
Úprava veřejné zeleně
Zavedení bezdrát. rozhlasu
Výstavba hřiště

Dotační orgán
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
SFŽP
SFŽP
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
Ok. úřad K. Vary
POV KK
POV KK
POV KK
POV KK

Celkové
náklady (v Kč)
370 000
20 000
254 000
4 377 000
151 000
220 000
63 000
381 000
105 000
22 000
278 000
511 000

Obdržená
dotace (v Kč)
175 000
20 000
175 000
504 000
72 000
120 000
30 000
145 000
74 000
15 000
167 000
200 000

K.Smolová, K.Janoušková
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Vážení spoluobčané.
Již jste si zvykli na nové nádoby na tříděný odpad a i výsledky pro naši obec jsou velmi uspokojivé.
Pro větší přehled a lepší znalost nám firma AVE CZ dodala přehlednou tabulku „ Co kam patří “

Co patří do barevných nádob?
PAPÍR

SKLO

PLAST

Do modrých nádob ukládejte:

Do zelených nádob ukládejte:

Do žlutých nádob ukládejte

•
•

noviny a časopisy
kancelářský papír

•
•

láhve od nápojů
skleněné nádoby

•
•

•
•

knihy, sešity
neznečištěné papírové sáčky

•

bílé i barevné sklo

•
•
•

Sklo vhazujte pouze čisté

Velké krabice rozdělte na menší části.

plastové PET láhve
drobné plastové
předměty
čisté fólie
polystyrén
krabice tetrapack

PET láhve sešlápněte !!!

Do modrých nádob nepatří!!!

Do zelených nádob nepatří!!!

•

kombinované papírové obaly
s chemikáliemi s plasty a
kovovými fóliemi

•
•
•

uhlový papír (kopírák)
znečištěný papír
papír znečištěný potravinami

•
•
•
•
•
•
•

Do žlutých nádob nepatří!!!

•
•

keramika
porcelán
kamenina
automobilová skla
sklo s drátěným výpletem
žárovky, zářivky
zrcadla

•

láhve znečištěné
jiné výrobky a
obaly z plastů
celofán

Tříděním odpadů a jejich recyklací se šetří přírodní zdroje surovin a energie.
E-BOX od firmy ASEKOL
Dále chci upozornit na umístění E-boxu na obecním úřadě, který slouží
k odložení starých elektrospotřebičů, které budou recyklovány.
Do E-boxu patří:
drobné elektrospotřebiče – např. vysloužilé kalkulačky, mobilní telefony, drobné
počítačové vybavení,.....
Do E-boxu nepatří:
zářivky a výbojky, baterie a akumulátory
S firmou ASEKOL byla uzavřena smlouva na zpětný odběr elektrozařízení, za které bude naše
obec získávat roční odměnu 1.700,- Kč.
Mobilní svozy elektrozařízení jsou zajišťovány firmou AVE a to 2x za rok.
VÝZVA
Prosíme občany, aby nevhazovali oblečení a jiný odpad ( vysavače, motyčky apod.) do
nádob na komunální odpad stojících u obecního úřadu a na hřbitově. TOTO NEJSOU
KONTEJNERY !!!
V případě oblečení, můžete jej přinést na obecní úřad v pytlích, kde se uschová a předá
k humanitárním účelům.
Rovněž neodkládejte velkoobjemový odpad u popelnic, ale vyčkejte až budou přistaveny
kontejnery.
2x ročně ( na jaře a na podzim) jsou organizovány mobilní svozy tohoto odpadu.
Děkuji za Váš pozitivní přístup k ochraně životního prostředí.
K. Smolová – starostka obce
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Dětská maškarní diskotéka
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Dětská
maškarní
diskotéka
( 16.2.2008 )

Přílohu vyhotovil : Martin Frank ( prosinec 2008 – leden 2009 )
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MASOPUST
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MASOPUST
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MASOPUST
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MASOPUST
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MASOPUST
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MASOPUST

Přílohu vyhotovil : Martin Frank ( prosinec 2008 – leden 2009 )

( 9.2.2008 )
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HASIČI Krásné Údolí
pořádají
ve středu dne
30.4.2008
od 18.00 hod.

STAVĚNÍ MÁJE
od 19.30 hod.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD
obě akce začínají na návsi a budou ozvučeny hudebním
doprovodem z obecního rozhlasu

od 20.00 hod.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
na fotbalovém hřišti

Občerstvení

(pivo, limo, klobásy)

zajištěno

Plakát na akce

Přílohu vyhotovil : Martin Frank ( prosinec 2008 – leden 2009 )
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Stavění máje
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Lampiónový průvod
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Pálení čarodějnic
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