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 Rok  2009 byl  rokem  voleb do  Evropského  parlamentu  ( �erven ). 
V naší obci to byl rok podstatného zvýšení bezpe�nosti p�echázení pro chodce 
u obchodu COOP a dalších menších investi�ních akcí. Neúsp�chem skon�ilo 
podání žádosti o dotaci na Dopravn� stavební úpravu nám�stí a p�ilehlých 
chodník�. Výraznou událostí v kulturním d�ní obce bylo  p�esunutí 
pou�ových oslav na konec kv�tna jako Krásnoúdolské slavnosti. 
 

 Podstatnou zm�nou v chodu obecního ú�adu byl odchod dlouholeté 
pracovnice na pozici administrativní pracovnice paní Kv�toslavy Janouškové 
do starobního d�chodu. 
 

 Starostka obce paní Smolová svou funkci vykonávala i nadále na plný 
úvazek jako uvoln�ná a zastupitelstvo obce se scházelo v pravidelných 
m�sí�ních termínech. Výbory a komise z�ízené obcí pracovaly po celý rok 
�ádn� a aktivn�.  
 
 

I.  I.  I.  I.  ����tvrtletítvrtletítvrtletítvrtletí 
 

 Ples po�ádaný Mysliveckým sdružením Útvina-Krásné Údolí za 
doprovodu hudební skupiny Ametyst se stal již tradi�n� nejv�tší lednovou 
akcí pro celé okolí. Letos se ples s vysokou ú�astí a bohatou tombolou konal 
dne 17. ledna.  
 

 Jak je již výše uvedeno dnem 16. ledna skon�il pracovní pom�r pro paní 
Janouškovou, která vykonávala práci pro naší obec od roku 1991. Po�átkem 
roku ješt� spole�n� se svou nástupkyní  sle�nou ing. Lucií Drbalovou 
zpracovala ro�ní uzáv�rku ú�etnictví, celkové p�edání ú�etních a 
administrativních evidencí obce a obecního ú�adu.  
 

 Na lednovém zasedání bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o 
vystoupení z ú�elového sdružení obcí Slavkovský les ( SOSL ) z d�vodu 
neefektivního �lenství a nulového p�ínosu pro naši obec. 
 

 Dne 27. ledna ve ve�erních hodinách došlo u obce K�epkovice u Teplé 
k havárii vysokotlakého plynovodu ( novinové �lánky – viz p�ílohy), kterým je 
zásobována i naše obec. Ješt� v pozdních ve�erních hodinách byli o tomto 
prost�ednictvím zam�stnanc� obce informováni všichni naši spoluob�ané, 
kte�í plyn využívají. K oprav� závady došlo druhý den a po osobních 
prohlídkách všech odb�rných míst pracovníky plynáren byl povolen odb�r 
plynu pro domácnosti a firmy. 
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 V únoru tohoto roku byla zpracována a následn� podána žádost o dotaci 
na vým�nu zbylé �ásti starých oken v �p.77 a to konkrétn� v obecní knihovn� 
a mate�ské škole. Tato dotace na �ástku 110.000,-K� od Karlovarského kraje 
byla obci p�iznána.  
 

 Rozhodnutím zastupitelstva obce byla zrušena kulturní komise a 
nahrazena kulturním výborem obce ve složení p�edseda : paní Marie Lakomá, 
�lenové paní Marie Slabá a sle�na Eva Lakomá. 
  

 V únoru bylo obecním ú�adem vydáno a ob�an�m do poštovních 
schránek distribuováno první �íslo Ob�asníku  ( �.1/09 – viz p�ílohy) 
s informacemi o plánovaných akcích v obci v roce 2009, p�ehledu náklad� na 
odpady v obou obcích, finan�ní p�ehled hospoda�ení za p�edcházející rok a 
další informace.  
 

 Sobotní únorové dny byly využity ke kulturním akcím. Dne 14. února 
uspo�ádal místní Sbor dobrovolných hasi�� Krásné Údolí v kulturním dom� 
Valentinskou zábavu ( plakát – viz p�ílohy ). 
 

 Následoval op�t poda�ený Masopust a ve�erní Masopustní rej 
v kulturním dom� ( 21. února ), který navštívily i masky z Útviny a Toužimi. 
Vše  bylo  zakon�eno  ( 28. února ) D�tskou maškarní diskotékou se 
sout�žemi a odm�nami. Ob� akce již zajiš�oval nov� zvolený kulturní  výbor  
( paní M.Lakomá a M.Slabá ) za pomoci p�edsedy fotbalist� pana Zdenka 
Dvo�áka. Na všech akcích byla dobrá ú�ast a  to nejen  místních ob�an�. 
 

 Dne 26. února byla provedena ze strany Krajským ú�adem 
Karlovarského kraje kontrola hospoda�ení za rok 2008 a nebylo zjišt�no 
žádných nedostatk� a chyb. Hodnocení bylo v kategorii „ A “. 
 

 Na základ� celkových výsledk� a zna�n� vysokých náklad� na odpady 
v obci za rok 2008 bylo starostkou a místostarostou obce již v prosinci 
p�edcházejícího roku zahájeno jednání a následné sepsání smlouvy o novém 
dodavateli služeb na likvidace separovaného odpadu. Z d�vodu ušet�ení 
financí byla na druhé až �tvrté �tvrtletí roku 2009 podepsána smlouva 
s firmou RESUR s.r.o. Karlovy Vary. Došlo ke zrušení n�kterých sb�rných 
míst, nahrazení v�tšími kontejnery a zm�nou �etnosti vývoz�. Výsledky této 
snahy o snížení náklad� jsou v následujícím p�ehledu. 
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              Platby za : 2009 
 odvoz popelnic            251.720 K� 
 t�íd�ný odpad (sklo, plasty, papír) 59.700 K� 
 nebezpe�ný odpad ( 2 x ro�n� ) 17.079 K� 
 kontejnery ( 2 x ro�n� ) 84.236 K� 
    Výdaje za odpady celkem  412.735 K� 
 p�íjem - odm�na za t�íd�ní 35.961 K� 
 p�íjem - vybráno od ob�an� 202.329 K� 
 p�íjem - vybráno od podnikatel� 14.500 K� 

P�íjem za odpady celkem 252.790 K� 
Dofinancování z rozpo�tu obce -159.945 K� 

 
 
  
 Ješt� v tomto �tvrtletí ( b�eznové zasedání zastupitelstva ) došlo 
k neschválení p�edloženého zápisu do kroniky obce Krásné Údolí za rok 2008, 
k odstoupení kroniká�ky paní Marie Lakomé z d�vodu pracovního vytížení a 
následnému vyhlášení výb�rového �ízení na nového kroniká�e obce.  
 

 V pr�b�hu  m�síce b�ezna bylo provedeno podstatné pro�ezání, 
vy�išt�ní a likvidace k�ovin a náletových strom� v okolí rybníka ležícího mezi 
Krásným Údolím a Odolenovicemi. Tyto práce provedli zam�stnanci pana 
Ra�anského, který má tento rybník od obce v pronájmu. 
 

 Obec koncem m�síce nechala za pomoci vysokozdvižné plošiny a 
je�ábu po�ezat vzrostlý strom u h�bitova sm�rem k víceú�elovému h�išti. 
D�vodem bylo již zna�né narušování h�bitovní zdi tímto stromem a opakující 
se stížnosti od ob�an� k nepo�ádku na okolních hrobech, zejména 
v podzimním období. Dále zde hrozilo nebezpe�í úrazu od padajících v�tví. 
 

 V areálu fotbalového h�išt� byl také v tomto období pokácen jeden ze 
dvou nejvzrostlejších strom� v okolí a to jeho majitelem panem Malhovzem. 
Strom byl již zna�n� suchý, p�i siln�jších v�trech se lámaly i v�tší v�tve.  
 

 I letos ( b�ezen ) byla obecním ú�adem uspo�ádána humanitární sbírka 
ošacení,  l�žkovin  a hra�ek. Ob�ané v�ci p�edávali v budov�  bývalé  radnice 
( �p.1 ) a ty byly následn� humanitární organizací odvezeny pro další využití.  
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 Koncem �tvrtletí byla dokon�ena a následn� otev�ena výkupna 
kovového odpadu a šrotu. Tato má sídlo na pronajatém soukromém pozemku 
vedle bývalého seníku sm�rem na Odolenovice. První týdny byla výkupna pro 
všechny p�íchozí otev�ena denn� a pozd�ji vzhledem k slabé nabídce a 
zna�nému poklesu cen vykupovaného šrotu pouze n�které dny v týdnu. 
 

 Státním zem�d�lským interven�ním fondem �eské republiky byly také 
v b�eznu oznámeny výsledky žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, ve 
kterém žádala i naše obec. Jak je již v úvodu zápisu uvedeno, žádosti nebylo 
vyhov�no a dotace poskytnuta nebyla. Zastupitelstvo obce rozhodlo podat 
op�tovn� žádost i na podzim tohoto roku.  
 

 Z tohoto dota�ního programu byla p�iznána dotace na akci „ Oprava 
st�echy kostela sv.Vav�ince v Krásném Údolí “ ve výši 2.209.979,-K�, kterou 
obdržel majitel kostela – �ímskokatolická farnost Toužim. 
 

 Dne  21. b�ezna se naši Mladí hasi�i ú�astnili závod� po�ádaných SDH 
Toužim v t�locvi�n� základní školy. Sout�žili ve dvou kategoriích v požárním 
útoku, vázání uzl� a dalších technických v�domostech.  
 

 Téhož dne uspo�ádal Svaz dobrovolných hasi�� z Útviny v našem 
kulturním dom� op�t sv�j Hasi�ský bál  s velkou tombolou. Ú�ast byla nejen 
p�espolních, ale i místních ob�an� p�kná.   
  

 I v tomto �tvrtletí pokra�ovalo 2x týdn� pravidelné cvi�ení žen 
v upravené místnosti v �p.1. P�i p�íchodu lepšího po�así bylo cvi�ení 
ukon�eno a op�t nahrazeno cyklistickými vyjíž�kami po okolí, kterých se 
ob�as ú�astnili i d�ti a muži. Také pokra�oval kurz pletení košík� a to vždy 
jeden �tvrtek v m�síci. 
 

 Dne 24. b�ezna napadl v naší obci ješt� poslední letošní sníh a poté 
zima již skute�n� skon�ila. 
 

IIIIIIII.  .  .  .  ����tvrtletítvrtletítvrtletítvrtletí 
 
 Od 1. dubna byly na obecním ú�ad� pro sezónní práce z Ú�adu práce 
Toužim zam�stnány jako d�lnice �išt�ní obce paní Nad�žda Dvo�áková a 
sle�na Šárka Kašparová.  
 

 K témuž dni byly firmou RESUR Karlovy Vary dovezeny a 
nainstalovány velkoobjemové  kontejnery  na  nejd�ležit�jší  složky  
separovaného  odpadu  ( sklo, papír, plasty ). Nádoby od firmy AVE CZ byly 
shromážd�ny   na  dvo�e   obecního  ú�adu  a  pozd�ji  vráceny  zp�t.  Vývoz  
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komunálního odpadu probíhal po celý rok s firmou AVE CZ K.Vary beze 
zm�n. 
 

 B�hem m�síce dubna prob�hl již tradi�ní jarní svoz nebezpe�ného 
odpadu a následný opakovaný vývoz odpadu velkoobjemového. 
Nebezpe�ného odpadu se od ob�an� nashromáždilo velké množství.  
 

 I na ja�e tohoto roku se uskute�nil zájezd do areálu vodních atrakcí ve 
Františkových Lázních. Termín byl p�vodn� ur�en na 14. b�ezen, ale pro 
velkou nemocnost  ú�astník� byl posunut a výlet následn� uskute�n�n dne 
4.dubna.  
 

 Zastupitelstvo obce na svém dubnovém zasedání ( 15. dubna ) 
jmenovalo nového kroniká�e obce pana Martina Franka a uložilo mu 
zpracovat a p�edložit zápis do kroniky za rok 2008 do svého dalšího zasedání. 
Toto bylo novým kroniká�em provedeno a zápis za rok 2008 byl na 
kv�tnovém zasedání zástupci obce odsouhlasen.  
 

  Dalším rozhodnutím zastupitelstva obce bylo vybudování p�echodu pro 
chodce u prodejny COOP i bez dotací a to z vlastních prost�edk�. Rozhodnuto 
bylo z d�vodu nevyhovujícího stavu, na základ� výzvy Policie �R dopravního 
inspektorátu Karlovy Vary k jeho zrušení a hlavn� pro zvýšení bezpe�nosti 
p�echázení v obci. Pozd�ji z d�vodu nových p�edpis� byl typ zm�n�n na místo 
pro p�echázení bez p�ednosti vstupu pro chodce. 
 

 Provozní doba obecní knihovny a internetu pro ve�ejnost se osv�d�ila a 
tak z�stala po celý rok 2009 beze zm�ny. Knihovnu i v tomto roce vedla paní 
Zde	ka Krej�ová a obsluhu internetu pan Ond�ej Olejník. 
  

 V pr�b�hu m�síc� b�ezna a dubna byly sle�nou Lucií Drbalovou 
vytvo�eny a následn� zprovozn�ny nové internetové stránky obce. Byly 
rozší�eny o nové rubriky ( nap�. kompletní kronika obce od jejího zavedení ), 
informace ( nap�. datumové upozorn�ní na veškeré d�ní v obci v nejbližším 
období ) a odkazy ( nap�. na d�ležité ú�ady a instituce, fotografie z konaných 
akcí ). Stránky byly pravideln� a bez prodlev aktualizovány, dopl	ovány a 
ob�any   navšt�vovány.  
 

 V tomto �tvrtletí po ustálení lepšího po�así se v obci za�alo op�t 
budovat.  Manželé D. a K.Vl�kovi a M. a J.Slabý za�ali stav�t své rodinné 
domy na pozemcích bývalých zahrádek za starými bytovými domy. Také 
manželé Kašparovi a Janouškovi u „nových“ panelových dom� pokra�ovali 
na svých rozestav�ných stavbách.  
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 Spole�enství vlastník� panelového domu  �p.138 si zajistilo odbornou 
firmu a ta v pr�b�hu dubna až �ervence provedla kompletní zateplení domu, 
zakrytí balkon� a novou omítku. Jednalo se o akci velkého rozsahu, která byla 
dofinancovaná z úv�ru. Celý d�m pln� zm�nil vzhled a doplnil úpravy všech 
t�í tam�jších panelových dom�.   
 

 Dne 26. dubna se uskute�nila brigáda ob�an� ( sešlo se jich 6 ) na 
víceú�elovém h�išti. Bylo provedeno odstran�ní plastových lajn, které se po 
druhé zim� zkroutily a nebylo možno je nadále používat. Podstatné body byly 
ozna�eny vsazenými provázky do povrchu a vyty�ení h�išt� probíhalo od té 
doby lajnova�kou s vápnem. Povrch byl dále upraven a dopln�n novou 
vrstvou antuky, byly osazeny sloupky na sít� a od 1.5.2009 mohla se tak 
zahájit nová sezóna. Klí�e byly v tomto roce k  vyzvednutí v Cafe@shopu, 
kde se i rezervovaly termíny. 
 

 Koncem m�síce bylo zam�stnanci obce provedeno kompletní nízké 
zast�ižení živého plotu kolem celého parku na návsi. Tím došlo k ješt� 
v�tšímu prosv�tlení a otev�ení celého prostoru. 
 

 V úterý 28. dubna prob�hl v prostorách Mate�ské školy za vedení 
�editelky paní V�ry �ermákové zápis do nového školního roku 2009/2010. 
D�ti s rodi�i si prostory školky a zahrady prohlédly.  
 

 Mate�ská školka se v tomto m�síci již tradi�n� zú�astnila sout�že 
Mate�inka 2009, která se konala v Hornickém dom� v Sokolov�. Ve 
vystoupení pod názvem „D��átko se narodilo“ musela náhle onemocn�lou 
hlavní vystupující Irenku Vytiskovou v roli maminky zastoupit sama paní 
�editelka �ermáková.   
 

 I v letošním roce byla dodržena tradice stav�ní máje, následovaná 
ve�erním lampiónovým pr�vodem d�tí a dosp�lých s �arod�jnicí a její 
následné upálení. Májka byla vzty�ena na návsi a velký ohe	 vzplál v areálu 
fotbalového h�išt�. Organizátory byli op�t Mladí hasi�i pod vedením p.Marie 
Slabé a Sbor místních dobrovolných hasi�� hlavn�  p.L.Lakomý, p.Z.Fábera, 
p.H.Schleicher a p.P.Slabý. I v Odolenovicích se tradi�n� sešli tak�ka všichni 
místní ob�ané, postavili májku a svou �arod�jnici upálili na návsi.  
 

 Dne 2. kv�tna byl uskute�n�n „Cyklistický výlet po okolí“, kdy 
hlavními po�adateli byly pravideln� cvi�ící ženy. Trasa o vzdálenosti cca 15-ti 
kilometr� vedla sm�rem na Be�ov, p�es les k jezírku, kde byla p�estávka na 
pe�ení bu�t� a pokra�ovala p�es P�ílezy a Odolenovice zp�t. Po�así p�álo. 
Výletu se zú�astnilo celkem osmnáct cyklistických nadšenc� všech v�kových 
kategorií. 
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 Po�átkem kv�tna bylo ob�an�m op�t p�edáváno letošní druhé �íslo 
Ob�asníku ( �.2/09 – viz p�ílohy) s informacemi o d�ní v obci, další díl o 
dotacích, rozpisem fotbalových zápas� našich fotbalist� a celostránkovou 
pozvánkou na Krásnoúdolské slavnosti s programem. 
 

  Naši Mladí hasi�i Krásné Údolí se dne 10. kv�tna zú�astnili tradi�ní 
hasi�ské „ Sout�že o Útvinské srdce “. Umístit se na �elních místech 
v hasi�ském útoku a štafet� se nepoda�ilo ani starším ani mladším.  
 

 V pr�b�hu druhé poloviny m�síce se dokon�ila stavba druhého plotu 
kolem �ásti víceú�elového h�išt� sm�rem k  zem�d�lskému areálu pana 
Mare�ka. Ješt� vyšší plot byl vystav�n za ú�elem co nejv�tšího zamezení 
padání mí�k� na tyto soukromé travnaté plochy.  
 

 Z rozhodnutí zastupitelstva obce byl v kv�tnu zrušen ú�et Fondu 
rozvoje bydlení a tím ukon�ena možnost finan�ní pomoci ob�an�m 
prost�ednictvím obce p�i jejich zlepšování svého bydlení a života. Jak bylo již 
v minulém zápisu uvedeno, ke zrušení došlo pro naprostý nezájem ob�an� o 
p�j�ky a to pro jejich nevýhodnost podmínek k �erpání, které jsou v 
sou�asnosti v bankovním sektoru lepší. 
 
 
 

Krásnoúdolské  slavnostiKrásnoúdolské  slavnostiKrásnoúdolské  slavnostiKrásnoúdolské  slavnosti    
 
 Dne 30. kv�tna uspo�ádala obec náhradu srpnové pout� Krásnoúdolské 
slavnosti. Rozhodnutí zm�nit termín pout� byl ovlivn�n lepší možností 
zajišt�ní d�tských vystoupení ( nejsou prázdniny ) a snahou o zvýšení po�tu 
návšt�vník� ( ob�ané nejsou na letních dovolených ).  
 Od rána byl na víceú�elovém h�išti panem Martinem Frankem 
uspo�ádán  již 3. nohejbalový  turnaj  za ú�asti  8  družstev.  Vít�zem  se  stal 
„ Krypl team “ ve složení pan Milan Korunka, Martin Michalec a Josef 
Makula ( z Mariánských Lázní ). Individuální ceny obdrželi Ond�ej Olejník za 
nejv�tší nohu a teprve t�ináctiletý Radim Kubín ( z  Karlových Var� ) za 
nejmladšího, nejmenšího, nejvytížen�jšího a také nejlepšího hrá�e. 
 V dopoledních hodinách byl uskute�n�n na fotbalovém h�išti pod 
vedením fotbalist� a mladých hasi�� d�tský den se stanovišti, hrami a 
odm�nami. Krátce p�ed polednem vystoupila na zbudovaném tane�nímu 
parketu s ukázkou b�išních tanc� mládeže z Dobré Vody.  
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 Po celé odpoledne hrála dechová hudba pana Slámy, která byla st�ídána 
plánovaným programem. Na vystoupení d�tských mažoretek navázaly d�ti 
z mate�ských škol Be�ova, Toužimi a naší Krásnoúdolské. D�ti�ky p�edvedly 
svá vystoupení, kterými se prezentovaly na sout�ži Mate�inka 2009. Na tuto 
�ást programu se sešlo zdaleka nejvíce návšt�vník�.  
 Dále následovala ukázka tance �eská beseda z  Krásna a tane�ní 
vystoupení žen z Bezv�rova. Celý program doplnilo vystoupení toužimských 
hasi�� a ukázka výcviku ps� kynologického klubu také z Toužimi. 
V podve�er zahrála country skupina „ Hráz “ z T�ebon�. 
 Ve�erní tane�ní zábava pod širým nebem byla na poslední chvíli 
zrušena z d�vodu špatného po�así a tak „ Duo Dominant “ ani nevystoupilo. 
Celkem chladné po�así provázelo celodenní slavnosti, ale p�kné odpolední 
ú�asti návšt�vník� nezabránilo. Vstupné bylo po celý den zdarma. Na míst� 
byly stánky prodejní i s ob�erstvením. Po celý víkend byly v areálu 
fotbalového h�išt�  pou�ové atrakce. 
 V ned�li  31. kv�tna došlo ješt� ke kácení máje a její následné dražb�. 
Máj byla vydražena paní O.Slabou a p�ítomnými muži ihned na její zahradu 
p�enesena.    

  
 

Volby Volby Volby Volby     do do do do     Evropského Evropského Evropského Evropského     parlamentuparlamentuparlamentuparlamentu 
 

 Ve dnech 5. a 6. �ervna se i v našem volebním okrsku konaly volby do 
Evropského parlamentu. Z možných 357 voli�� se dostavilo k urnám pouze 62 
ob�an�, jejichž všechny hlasy byly platné. Nízká volební ú�ast 17,37% 
kopírovala celorepublikový zájem o tyto volby. Vít�zem se u nás stala �eská 
strana sociáln� demokratická ( 16 hlas� ), Komunistická strana �ech a 
Moravy ( 15 hlas� ) následována Ob�anskou demokratickou stranou s 11 
hlasy ( podrobné výsledky  – viz p�ílohy ).  
 

 Dne 13. �ervna byl pohostinstvím „U tety Míly “ uspo�ádám na 
fotbalovém h�išti turnaj v malé kopané za ú�asti mužstev – „Staropramen“, 
„JZD“, „Sta�í Páni“, dámský tým „Berušky“ a vít�z� „Tepli�ka“. Hrálo se 
systémem každý s každým, 5 + 1 hrá�, na házenká�ské brány. Po�así bylo 
slune�né a tak i tato akce byla úsp�šná. 
 

  Pro další zvýšení dopravní bezpe�nosti v obci bylo v �ervnu 
zastupitelstvem odsouhlasen návrh na zakoupení dvou informa�ních panel� 
pro m��ení rychlosti vozidel. K instalaci a zprovozn�ní t�chto radar� došlo 
v srpnu a to na sloupy ve�ejného osv�tlení u domu paní Sou�kové ( sm�r od 
Toužimi )  a  manžel� Smolových ( sm�r od Be�ova ). �ástka jedné kompletní  
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sady nebyla malá ( 56.204,- K� ), ale již následující dny ukázaly smyslnost 
této investice, kdy vozidla skute�n� svou rychlost p�es obec snížila. 
 

 Poslední velkou událostí školního roku 2008/2009 v MŠ bylo 
rozlou�ení s p�edškoláky a záv�re�ná besídka pro rodi�e. Akce se uskute�nila 
17.�ervna v prostorách školky a na budoucí školáky byli „ povýšeni “ Irena 
Vytisková, Kristýna �erná, Ji�í Daniel Vozatár, Marie Petrželková, Tereza 
Dvo�áková a Kamil Mat�jka. 
 

 Poslední školní den ( 30. �ervna ) uspo�ádala paní Marie Slabá 
s Mladými hasi�i v kulturním dom� d�tskou diskotéku. 

    
    

III.  III.  III.  III.  ����tvrtletítvrtletítvrtletítvrtletí 
 

  
 Pro kladné ohlasy kv�tnové cyklistické vyjíž�ky byla uspo�ádána dne 
4. �ervence další „ etapa “ tentokráte k Betlémskému rybníku u Teplé. Cestou 
se peloton �ítající 13 cyklist� zastavil na zrekonstruovaném odpo�ívadle u 
pramene železitého potoka za Otro�ínem. Dále p�es lesy, obec Kladruby a 
Klášter dorazil do plánovaného cíle. Po ob�erstvení a odpo�inutí se ú�astníci 
vrátili zp�t dom� po trase p�es Teplou, Otro�ín a také cyklisty neoblíbený 
Br�ský kopec. 
 

 Jak je již výše avizováno, došlo v dob� školních prázdnin k vým�n� 
oken v hern� mate�ské školy, kancelá�i �editelky, na chodb� a obecní 
knihovn� v pat�e. Dodání, demontážní a montážní práce Eurooken provedla 
firma výherce výb�rového �ízení pana Antonína Drbala. Tato firma také 
dodala a nainstalovala d�ev�nou konstrukci p�íst�ešku s plastovou pr�hlednou 
st�echou k hlavnímu vchodu do mate�ské školy. D�vodem instalace této 
stavby bylo vytvo�ení záv�t�í a zvýšení bezpe�nosti d�tí hlavn� v zimním 
období. Zednické práce spojené se za�išt�ním nov� nainstalovaných oken 
provedl pan Josef Volf. 
 

 V pátek dne 10. �ervence a následující pond�lí byly firmou Vodovody a 
kanalizace K.Vary, st�edisko Toužim odstra	ovány dv� drobné havarijní 
závady na rozvodech vody v obci. P�ed pohostinstvím „ U tety Míly “ došlo 
k uvoln�ní starého uzavíracího šoup�te a p�ed domem manžel� Veselých 
k prasknutí vodovodního �ádu. Zde se závada opakovan� objevila i druhý den.  
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 Po�átkem srpna zahájily výb�rovým �ízením vybrané firmy KANOV 
s.r.o. Karlovy Vary a Sdružení Huttner Nejdek práce na vybudování nového 
místa pro p�echázení chodc� u obchodu COOP. P�echod se vybudoval na 
míst� p�vodního dle nových norem, projekt� a stavebního povolení. Nástupní  
prostor se podstatn� zvýšil, pr�jezd pro vozidla se hlavn� visueln� zmenšil a 
tím nutí �idi�e ke zpomalení. Za snížené viditelnosti je celý prostor osvícen 
zvláštními k tomuto ur�enými svítidly napojenými na ve�ejné osv�tlení. 
 

 V �ádném termínu oslavy sv.Vav�ince uspo�ádala obec ( 15. srpna ) 
tane�ní zábavu v kulturním dom� ( plakát – viz p�ílohy ). I p�es skute�nost, že byl 
vstup zdarma a termín je tradi�ní, p�išlo se pobavit pouhých 37 ob�an�. 
K tanci a poslechu hrála skupina „ Aliance “ z Be�ova nad Teplou. 
 

 Další akcí  v obci byla  22. srpna  procházka  p�írodou  do  Be�ova nad 
Teplou  ( plakát – viz p�ílohy ). Ú�astníci ( 9 ob�an� v�etn� d�tí ) se vydali p�es 
louky, lesy a pole kolem „Vitriolky“ do sousedního m�ste�ka. Zde si prohlédli 
nádvo�í zámku, ob�erstvili se a zp�t se vrátili autobusem. Po�así bylo 
p�íhodné a tak se i tato akce zú�astn�ným vyda�ila. 
 

 Koncem srpna došlo k nep�íjemné události a to pádu  Patrika Janouška 
ze stromu s následnou zástavou dechu. Jeho kamarád, který byl jedinou 
osobou v okolí, Daniel Kvasni�ka zajistil um�lým dýcháním základní životní 
funkce a Patrikovi tím zachránil život ( podrobnosti – viz p�ílohy – Ob�asník �. 3/09 ).   
 

 Na první zá�íjovou sobotu bylo pod záštitou obce op�t plánováno pro 
velký zájem uspo�ádání nohejbalového turnaje. P�ihlášených osm tým� se 
ráno sešlo na víceú�elovém h�išti, ale z d�vodu hodn� nep�íznivého po�así 
byla akce bez náhrady na jiný termín zrušena.  
 

 Dne 29. zá�í došlo k vysv�cení nov� zrekonstruované kopule kostela a 
vložení m�d�né tuby s mincemi, písemnostmi a dalšími odkazy na tento rok. 
Kopule, která se na nádvo�í obecního ú�adu rekonstruovala od 15. �ervna, 
byla následn� osazena vysokotonážním je�ábem zp�t na vrchol kostela. 
V dalších týdnech byly dokon�eny n�kolikam�sí�ní práce odborné firmy 
KASTOS spol. s r.o. K.Vary na oprav�  kostelní doškové st�eše. Dne 22. �íjna 
bylo celé dílo p�edáno zástupci �ímskokatolické farnosti Toužim, kdy veškeré 
náklady na opravu st�echy �inily celkovou �ástku 2.430.808,-K� ( dotace 
2.209.979,-K� ). Naše obec p�isp�la �ástkou 50.000,-K� na opravy makovice a 
k�íže na sanktusové v�ži v�etn� zlacení ( celkové náklady 83.300,-K� ). 
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IV.  IV.  IV.  IV.  ����tvrtletítvrtletítvrtletítvrtletí 
 
  
 Ihned na za�átku �tvrtletí ( 4. �íjna ) prob�hla na fotbalovém h�išti za 
organizace Mladých hasi��, fotbalist� a obce Drakiáda. P�etrvávalo dosti 
chladné po�así, ale d�tí s drakem a rodi�i se dostavil zna�ný po�et. Každé si 
odneslo sladkost, jogurtové drinky od firmy Hollandia a.s. a drobné dárky od 
dalších sponzor�. Pro zah�átí byl podáván horký �aj a hasi�i udržován ohe	 na 
pe�ené brambory a bu�ty. Jako zpest�ení odpoledne vystoupil kynologický 
klub z Toužimi se svou ukázkou výcviku ps�. Nejpoutav�jší byl zásah psa na 
„nebezpe�nou“ osobu v aut�. 
 

 I v tomto m�síci bylo navázáno na jarní úklid obce se 
zajišt�ním odvozu nebezpe�ného odpadu ( 10. �íjna ) a kontejner� odpadu 
velkoobjemového ( od 12. �íjna ).  
 

 V m�síci �íjnu bylo do poštovních schránek ob�an� distribuováno další 
�íslo Ob�asníku obce Krásné Údolí ( �.3/09– viz p�ílohy). 
 

 V dob� od 13. do 19. �íjna došlo k již z lo	ského roku plánované oprav� 
hlavní komunikace v obci. Firma provád�jící tyto odborné práce pro 
�editelství silnic a dálnic K.Vary nejprve celou stávající vozovku odfrézovala 
a poté po recyklaci materiálu nov� položila. Až po vyschnutí a zlepšení 
pov�trnostních podmínek došlo v listopadu k nast�íkání dopravního zna�ení. 
Tímto byl proveden v roce 2009 už t�etí krok ke zvýšení bezpe�nosti 
automobilového provozu v naší obci.    
 

 Dne 14. �íjna vyvrcholilo zna�n� chladné po�así prvním sn�hem této 
zimní sezony. V letošním roce p�išla tato sn�hová nadílka po již nezvykle 
krátkých 204 dnech ( poslední sníh 24. b�ezna ). 
  

 O t�i dny pozd�ji ( 17. �íjna ) byl uskute�n�n již tradi�ní zájezd do  
bazénu ve Františkových Lázní. Vypravený autobus byl op�t zcela zapln�ný. 
 

 V  �íjnu došlo ze strany obce k op�tovnému podání žádosti o dotaci na 
Státní zem�d�lský interven�ní fond v Ústí nad Labem spravovaný 
Ministerstvem zem�d�lství �R  z  Programu rozvoje venkova. Jednalo se o 
projekt s názvem „ Dopravn� stavební úprava nám�stí v Krásném  Údolí  –  
I.etapa  v�etn�   rekonstrukce   p�ilehlých  chodník� “, kdy byla vy�azena již 
jedna zhotovená �ást - rekonstrukce p�echodu. O výsledku bude rozhodováno 
až v roce 2010. P�edpokládané celkové výdaje projektu byly vy�ísleny na 
�ástku 4.886.967,-K�. 
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 Cvi�ení žen a pokra�ování kurzu pletení košík� bylo znakem zahájení 
m�síce listopadu. Od 2. listopadu byl zahájen provoz Czech POINTu ( �eský 
Podací Ov��ovací Informa�ní Národní Terminál ) na obecním ú�ad�. I v  
Krásném Údolí si od tohoto data m�žou ob�ané za poplatek vy�izovat výpisy 
z obchodního a živnostenského rejst�íku, z katastru nemovitostí a rejst�íku 
trest�. 
 

 Dne 11. listopadu uspo�ádal kulturní výbor obce zájezd na divadelní 
p�edstavení „Baronky“ do divadla v Karlových Varech. Zájemci zakoupivší si 
vstupenky zaplnili všechna místa obcí vypraveného autobusu. Akce se líbila 
natolik, že zájezd na další p�edstavení je plánováno i na další rok. 
 

 Koncem m�síce listopadu bylo v obci provedeno pro�ezání strom� 
v�tšího rozsahu. Tyto práce provedlo St�edisko údržby silnic v Toužimi. 
Jednalo se hlavn� o vzrostlé stromy u hlavní silnice sm�rem na Be�ov, 
p�ekážející stromy elektrickému vedení u kulturního domu, siln� rozv�tvené 
stromy u starých panelových dom� a p�ekážející v�tv� strom� v parku na 
návsi. 
 

 Dne 2. prosince prob�hlo tradi�n� p�edváno�ní setkání d�chodc�. Akce 
byla situována do prostor obecní knihovny. K poslechu a tanci hrála živá 
hudba a program doplnilo vystoupení d�tí z mate�ské školy. 
 

 Svojí Váno�ní besídku v MŠ s vystoupení pro rodi�e a p�íbuzné m�ly 
d�ti dne 8. prosince. Po hezkém programu následovalo spole�né zam�stnání 
d�tí a rodi�� nad váno�ními motivy a malé ob�erstvení. 
 

 Na pozvání firmy RESUR K.Vary se 4 zástupkyn� obce (starostka 
p.Smolová, �editelka MŠ p.�ermáková a zastupitelky p.Drbalová a p.Lakomá) 
zú�astnily prohlídky t�ídírny odpad� v N�mecku ( 10. prosince ). Zde m�ly 
možnost si prohlédnout postupy t�íd�ní a p�ípravy na recyklaci separovaného 
odpadu. 
 

 V sobotu 12. prosince uspo�ádali Mladí hasi�i a fotbalisté d�tskou 
p�edváno�ní diskotéku v kulturním dom�. Paní Marie Slabá a p.Zden�k 
Dvo�ák se op�tovn� postarali o program a velké množství her a sout�ží, za 
které dostávaly d�ti sladké odm�ny. 
 

 V p�edve�er vánoc ( 23. prosince ) bylo po lo	ském úsp�chu obcí 
uspo�ádáno zpívání koled u váno�ního stromku na návsi. Jako doprovod 
zahrála  kapely LŠU z Toužimi pod vedením p.Karla Musila. Ob�an�m bylo 
ze strany obce podáváno sva�ené víno. Akce se zú�astnilo cca 40 
spoluob�an�. D�ti dotvo�ily atmosféru ho�ícími prskavkami.  
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 Po roce byla op�t 27. prosince uspo�ádána váno�ní procházka zimní 

p�írodou  po okolí obcí. Té se zú�astnilo 15 osob.   
 

    
MateMateMateMate����skáskáskáská  škola  škola  škola  škola    

 
 V naší školce bylo v zá�í tohoto roku 2009 zapsáno 20 d�tí ( 10 chlapc� 
a 10 dívek ). D�ti byly z Krásného Údolí, Odolenovic, Chylic a Otro�ína. 
V�kové složení bylo následující : 
    mladší 3 roky  2 d�ti 
    3 až 4 roky   9 d�tí 
    4 až 5 let   2 d�ti 
    5 až 6 let   7 d�tí 
 

 Post �editelky zastávala paní V�ra �ermáková, u�itelkou byla paní 
Marie Benovi�ová ( pracující v d�chodu ), kucha�kou, školnicí a vedoucí 
školní jídelny paní Miroslava Veselá. Provozní doba od 06.45 do 15.45 hodin.  
 

 Tak jako v letech p�edešlých, se d�ti ú�astnily mnoha divadelních 
p�edstavení zájezdních malých divadel, výlet� po okolních zajímavostech i 
výlet� do vzdálen�jších m�st. V�tšina akcí je zdokumentována ve fotografiích 
v p�íloze tohoto zápisu.  

    
MMMMladí  hasiladí  hasiladí  hasiladí  hasi����iiii    

 
 Vedení oddílu Mladých hasi�� Krásné Údolí p�i SDH vykonávala i 
v tomto roce paní Marie Slabá. Na závody a jejich p�ípravu bylo využíváno 
hasi�ské auto o jehož údržbu se staral pan Václav Knot. Sch�zky oddílu 
probíhaly mimo hlavních prázdnin jednou týdn�. D�vodem slou�ení mladších 
i starších bylo snížení jejich po�tu.  I nadále se d�ti procvi�ovaly v topografii, 
�tení map, v práci s buzolou, vázání uzl�, dopravní výchov� i odborných 
hasi�ských znalostech.  
 

 Oddíl se ú�astnil všech vyhlášených závod� mladší kategorie v okolí a 
to jak halových ( nap�. Pohárová sout�ž v Toužimi - 11.dubna ), tak i 
venkovních ( Jáchymovský plamen - 23.a 24. kv�tna ). Dne 17. �ervna se také 
mladí hasi�i zú�astnili Vlkošovského poháru, kdy se jim poda�ilo zvít�zit. 
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SLÁVIA SLÁVIA SLÁVIA SLÁVIA  Krásné Údolí Krásné Údolí Krásné Údolí Krásné Údolí 

 
 Naši fotbalisté absolvovali ve své sout�ži ( IV. t�ída okresního p�eboru ) 
v tomto roce jarní �ást sezony 2008/2009, kterou zakon�ili na pátém míst� se 
ziskem 27 bod� z 18-ti zápas� za 8 výher a 3 remízy. Celkové skóre bylo 
pasivní 37:45. Pro velké p�esuny ve vyšších t�ídách zakon�ili tuto �ást 
fotbalového roku koncem �ervna baráží o postup do III. t�ídy se Sokolem 
Olšová Vrata. Samotné utkání skon�ilo výsledkem 3:3 a prohrou Krásného 
Údolí na penalty 4:3. 
 

 Vzhledem k výše uvedenému neúsp�chu nastoupilo do podzimní �ásti 
naše družstvo op�t ve IV. t�íd�. V této �ásti sout�že odehráli 11 zápas� a 
získali 22 bod� za 7 výher, 1 remízu a skóre 34:24. Jedním z nejlepších st�elc� 
celé sout�že byl Pavel Olejník se 12 vst�elenými brankami.   
 

 Sportovci a hlavn� p�edseda oddílu pan Zden�k Dvo�ák spolupo�ádali 
plno obecních akcí a to hlavn� d�tských. Podrobn�jší údaje jsou uvedeny výše 
v zápise celého roku. Po celý rok udržovali své kabiny a ve spolupráci s obcí i 
celý areál fotbalového h�išt�.  
      

StaStaStaStatistické tistické tistické tistické     údajeúdajeúdajeúdaje::::        ––––        rok rok rok rok     2009200920092009        vvvv    obciobciobciobci        
 

  Narození 3  ob�ánci 
- Beran Milan 
- Carda Daniel 
- Smrž David 

 

  Úmrtí  žádný ob�an 
   

  S	atek          3   ob�ané 
  Rozvod           2   ob�ané 
  P�ist�hování        7 ob�an�  
  Odst�hování      21   ob�an� 
  St�hování v obci       7   ob�an� 
            

Zam�stnanci obce : 
  - starosta : Kv�tuše Smolová   
  - ú�etní : Ing. Lucie Drbalová 
  - úklid OÚ, údržba obce : Ji�ina Kašparová – celý rok
  - sezónní údržba obce : Nad�žda Dvo�áková, Šárka
     Kašparová – ob� duben až  �íjen    
  - obecní knihovna : Zde	ka Krej�ová 
  - ve�ejný internet : Ond�ej Olejník 
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HOSPODA�ENÍ OBCE K 31.12.2009 

 
 
   

P�íjmy v tis.K� Schválení 
Rozpo�et 

po 
zm�nách 

Výsledek k 31.12.2009 

Da�ové 3293 3859 3604,19 
Neda�ové 229 310 271,74 

Dotace 0 440,82 422,39 
P�íjmy celkem 3522 4609,82 4298,32 

 
    

Výdaje v tis. K� Schválení 
Rozpo�et 

po 
zm�nách 

Výsledek k 31.12.2009 

Silnice 41 163 147,69 
Ost.záležitosti pozemních komun. 3 0 0 

P�edškolní za�ízení 170 160 160 
Základní školy 200 243 242,95 

�innosti knihovnické 31 29 26,1 
Ost. záležitosti kultury 74 59 30,13 

Místní kulturní památka 50 50 50 
Ost.t�lovýchovná �innost 25 25 25 

Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodá�ství 0 1 0,65 
Ve�ejné osv�tlení 120 185 154,3 

Poh�ebnictví 2 4 3,78 
Komunální služby a územní rozvoj 0 113 112,41 

Sb�r a odvoz neb.odpad� 20 20 19,08 
Sb�r a odvoz komunálních odpad� 400 400 378,81 

Pé�e o vzhled obcí a ve�. zele� 61 94 88,99 
Bezpe�nost a ve�ejný po�ádek 2 0 0 

Požární ochrana 30 30 30 
Zastupitelstva obcí 661 812 807,77 

Volby  0 20,07 20,07 
�innost místní správy 2632 3168,22 2180,16 

P�evody vlastních fond� 0 33 32,66 
Výdaje celkem 4522 5609,29 4510,55 

 

 
 
   

Banky    
Komer�ní banka K. Vary - b�žný ú�et 2.196.904,28     
�SOB Toužim - b�žný ú�et 3.033.501,46     
celkem BÚ 5.230.405,74     

 
      P�ehled zpracovala : L.Drbalová 
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PoPoPoPo����así  vasí  vasí  vasí  v    obci  za  rok  200obci  za  rok  200obci  za  rok  200obci  za  rok  2009999    –––– I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí 
   
        ( zdroj : pan V. Mare�ek ) 
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leden 09 1-10 -8,4 -2,0 -20,6 10 1,1 3 -     
  11-20 -4,7 2,6 -22,1 10 7,9 3 -    
  21-31 -2,7 2,9 -12,1 10 5,8 3 -    
  1-31 -5,1       14,8     -0,5 40,0 
únor 09 1-10 -2,1 4,1 -14,1 10 5,8 3 -     
  11-20 -4,6 -0,4 -11,5 10 3,9 4 -    
  21-31 0,2 5,0 -1,6 4 13,5 5 1    
  1-31 -2,2       23,2     -2,3 38,0 
b�ezen 09 1-10 1,8 7,8 -3,1 5 13,1 4 1     
  11-20 1,8 7,1 -8,0 6 8,9 8 -    
  21-31 1,9 10,1 -10,5 8 23,0 5 1    
  1-31 1,8     19 45,0 17 2 1,1 37,0 
duben 09 1-10 10,3 20,2 -7,0 7 6,3 1 1     
  11-20 10,6 20,8 -5,1 8 36,4 2 1    
  21-31 10,3 21,7 -4,6 7 16,8 4 1    
  1-31 10,4     22 59,5 7 3 5,6 45,0 
kv�ten 09 1-10 11,0 20,3 -6,4 3 16,0 6 1     
  11-20 11,7 23,7 -2,3 2 12,5 5 1    
  21-31 13,1 27,3 -0,3 1 27,5 4 1    
  1-31 12,0     6 56,0 15 3 11,1 58,0 
�erven 09 1-10 11,1 20,8 -4,6 1 16,8 3 2     
  11-20 13,6 24,1 -0,4 1 17,8 4 2    
  21-31 15,1 23,1 -1,3 1 43,6 4 2    
  1-31 13,3       48,2 11 6 14,1 65,0 
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PoPoPoPo����así  vasí  vasí  vasí  v    obci  za  rok  2009obci  za  rok  2009obci  za  rok  2009obci  za  rok  2009    –––– II. pololetí II. pololetí II. pololetí II. pololetí 
   
        ( zdroj : pan V. Mare�ek ) 
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�ervenec 09 1-10 15,6 26,3 2,1 - 25,2 8 1     
  11-20 15,6 27,0 6,0 - 48,8 5 3    
  21-31 16,0 28,6 2,9 - 11,2 2 1    
  1-31 15,7     0 85,2 15 5 15,8 76,0 
srpen 09 1-10 16,9 27,1 2,1 - 6,7 2 1     
  11-20 17,2 29,9 2,0 - 5,6 3 -    
  21-31 15,6 27,1 -0,6 2 7,9 1 1    
  1-31 16,6       20,2 6 2 14,9 67,0 
zá�í 09 1-10 13,6 28,4 -0,1 2 13,9 3 1     
  11-20 13,2 24,0 0,0 - 14,4 3 1    
  21-31 12,1 23,5 -3,4 4 1,5 2 -    
  1-31 13,0     6 29,8 8 2 11,6 46,0 
�íjen 09 1-10 10,8 21,5 -3,3 1 19,7 7 1     
  11-20 1,8 10,3 -10,9 5 34,9 4 4    
  21-31 5,1 12,4 -11,5 6 7,8 3 1    
  1-31 5,9     12 62,4 14 6 6,4 45,0 
listopad 09 1-10 1,6 7,4 -7,9 5 39,7 5 2     
  11-20 5,8 15,5 -4,5 3 4,2 2 -    
  21-31 5,7 13,4 -4,7 7 11,0 6 -    
  1-31 4,4       53,9 13 2 1,1 43,0 
prosinec 09 1-10 8,2 -9,1 5,0 20,6 5,0 5 2     
  11-20 3,9 -23,6 10,0 2,2 5,0 5 -    
  21-31 6,4 -15,1 10,0 29,0 5,0 5 3    
  1-31     25,0 51,8 15,0 15 5 -2,3 45,0 
 


