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 Rok 2011 byl pro naši obec ve znamení zahájení oprav hlavních chodníků 

a dalších rekonstrukcí. Kulturní život v obci byl naplněn tradičními akcemi 

(Masopust, dětské diskotéky, Krásnoúdolské slavnosti, výlety a zájezdy). Pro 

budoucnost významnější událostí v zastupitelstvu obce bylo řešení návrhu 

zapracování možnosti umístěných větrných elektráren do nově tvořeného 

územního plánu obce. 
 

 Veškerá jednání zastupitelstva obce a všech výborů probíhala 

v pravidelných termínech řádně a za aktivní činnosti zasedajících. Rozpočet obce 

pro rok 2011 byl naplánovaný jako vyrovnaný s částkou necelých 4,6 mil. Kč na 

straně příjmů i výdajů. Podstatnou položkou byl vyčleněný 1 mil. Kč na 

rekonstrukci chodníků z vlastních v minulosti uspořených zdrojů obce. 
 

 

I.  čtvrtletí 

 
 Úvodní čtvrtletí tohoto roku zahájil tradiční Myslivecký ples místního 

mysliveckého sdružení (20.ledna), po kterém následovala 12.února Dětská 

maškarní diskotéka a koncem února (26.) Masopust s večerním Masopustním 

rejem. Veškeré tyto akce proběhly v místním kulturním domě za příjemné 

atmosféry všech návštěvníků. 
 

 Hlavními organizátory maškarní i masopustních akcí byl kulturní výbor 

obce v čele s p. Zdeňkem Dvořákem, p. Marií Slabou a p. Marií Lakomou. 

Obdobně tomu bylo na všech akcích a pořádané obcí samotnou nebo ve 

spolupráci s místními hasiči a TJ Slavia. 

 

 Dne 22.ledna se konala v prostorách bývalé radnice na čp.1 výroční 

členská schůze místního Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí za účasti 

starosty obce a zástupců Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. 

Vzhledem k nízké účasti členů byla ovšem neusnášeníschopná. 

 

 Během měsíce ledna a února byly zaměstnancem obecního úřadu p. Jiřinou 

Kašparovou vymalovány dvě místnosti na čp.1 a to malá tělocvična a bývalá 

kancelář. Tato místnost je využívána k pravidelným setkáním při čtení z bible. 

Dále byly opraveny a následně natřeny všechny vnitřní dveře. 

 

 V únoru a březnu proběhl opakovaný kurz pletení košíků a to již pro 

značně pokročilé.  

 

 V polovině března (12.) byl uspořádán autobusový zájezd do bazénu ve 

Františkových Lázních, o který byl opět značný zájem. 
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         Koncem února bylo vydáno letošní první číslo Občasník ( č.1/11 -  viz příloha), 

kde byly informace o odpadech, zajímavé statistické údaje k obci, výpisy 

z usnesení zastupitelstva obce a kulturní plán akcí na celý rok 2011. 
 

          Dne 15.března došlo na východním okraji obce k závažné nehodě 

motoristy, který v důsledku zdravotního kolapsu přestal ovládat své vozidlo a s 

tímto následně havaroval do garáží manželů Adamových. Zranění a kolaps byly 

takového rozsahu, že řidič zemřel. 

 

          V tomto čtvrtletí byl zastupitelstvem obce odsouhlasen a následně vyřízen 

vstup do Sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova (SOSL). Tímto 

krokem se obec Krásné Údolí navrátila do uskupení okolních obcí v regionu, kde 

v minulosti již členem byla. Hlavním účelem a cílem je spolupráce sousedních 

obcí Karlovarského a částečně i Plzeňského kraje na získávání společných dotací 

a grantů.  

 

 Dalším důležitým rozhodnutím zastupitelstva obce bylo zahájení prací na 

novém územním plánu obce, který je nutno mít dle nové právní legislativy do 

konce roku 2015. Jako hlavním zpracovatelem byl ve výběrovém řízení vybrán 

Ing. arch. Petr Martínek z Karlových Varů. Vzhledem k tomu, že vytvoření 

tohoto strategického dokumentu pro obce je záležitost několika let, byly práce 

s tímto spojené ihned zahájeny. 

 

 V měsíci březnu bylo provedeno odbornou firmou z Krásna arboristické 

ošetření stromů kolem kostela. Došlo k prořezání, odstranění nemocných částí a 

polomů. Hlavní strom v průčelí kostela byl celý pokácen a to z důvodu jeho 

napadení škůdci, plísněmi a houbou. Stromy se nacházejí v majetku Farnosti 

Toužim, ale objednání prací a financování bylo po vzájemné dohodě provedeno 

jako příspěvek ze strany obce. Dále byl proveden ořez většiny stromů v obci a to 

ve spolupráci zaměstnanců obce a místních hasičů. 

 

 Drobnou změnou na vzhledu naší obce bylo dokončení jednání a nalezení 

shody ve sjednocení označníků jízdních řádů na jeden stojan, který nahradil 

původní tři na každé straně hlavní silnice. Tímto bylo docíleno, že jsou jízdní 

řády všech projíždějících dopravců přehledně na jednom místě. 

 

 Počasí v tomto čtvrtletí nenavázalo na velké přívaly sněhu v prosinci 

minulého roku, bylo značně mrazivé a ledové. 
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 Odpadové hospodářství obce za tento rok bylo opět řešeno s dodavateli 

služeb z Karlových Varů a to firmami AVE CZ a.s.  a RESUR s.r.o.. 

 

 Finanční přehled byl následující : 
 

            Platby za : 2011 

 odvoz popelnic            278 566 Kč 

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 39 434 Kč 

 nebezpečný odpad ( 2 x ročně ) 32 271 Kč 

 kontejnery ( 2 x ročně ) 92 801 Kč 

    Výdaje za odpady celkem  443 072 Kč 

 příjem - odměna za třídění 41 733 Kč 

 příjem - občané+nemovitosti 221 812 Kč 

 příjem - od podnikatelů 15 500 Kč 

Příjem za odpady celkem 279 045 Kč 

Dofinancování z rozpočtu obce -164 027,00 

 
 

II.  čtvrtletí 

 
 Od počátku měsíce nastoupili z úřadu práce na sezonní práci pro obec p. 

Pavel Brázda a sl. Irena Radová. Od 1.května ji nahradil p. Pavel Pešta. 

Pracovníci vykonávali veškeré práce pro obec do posledního října a to ke 

spokojenosti všech. V průběhu celého roku v  několika případech byly provedeny 

i práce na fakturu pro firmu Hollandia a.s. a sekání trávy pro Sokol Útvina. 

 

 Polovina měsíce (16.) dubna roku 2011 byla naplněna dopolední úklidovou 

aktivitou „Den pro náš region“ a podvečerní zájezdem do Městského divadla 

v Karlových Varech na představení „A do pyžam“. Den pro náš region byl v naší 

obci spolupořádán poprvé a to s dalšími obcemi a městy v rámci Sdružení obcí 

Slavkovský les. Zástupci obce bylo rozhodnuto o konání úklidu „černé“ skládky 

na cestě z Odolenovic na Vitriolku pod názvem „Odolenovické odpadkobraní“. 

Vyčištění tohoto koutu přírody se zúčastnili místní hasiči a to dobrovolní i mladí, 

zaměstnanci obecního úřadu a odolenovičtí dobrovolníci. Po vyklizení a naplnění 

přistaveného velkoobjemového kontejneru byl na návsi rozdělán oheň a 

dopoledne zakončeno opékáním vuřtů.  
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 Od konce dubna začali opět zájemci (převážně v zimě cvičící ženy) 

dvakráte týdně prohánět kola na trase K.Údolí-Sedlo-Útvina-Chylice-Přílezy-

Odolenovice-K.Údolí. Také bylo ze strany obce upraveno novou vrstvou antuky 

víceúčelové hřiště a zahájen sezonní provoz. I v tomto roce vykonávali funkci 

půjčovatele klíčů manželé Škrňovi z Cafe@Shopu.  

 

 Již s neodmyslitelným programem končil poslední den měsíce dubna 

v Krásném Údolí - Stavění máje, průvod s lampiony a pálení čarodějnic. 

Hlavními organizátory a zajišťujícími večerní občerstvení na fotbalovém hřišti 

byli místní dobrovolní a mladí hasiči. I v Odolenovicích se jako každý rok sešla 

převážná část místních obyvatel a užili si společný večer s pálením čarodějnice. 

Kácení máje se již za menší účasti přihlížejících konalo 31.května. 

 

 Počátkem května byl vydán další obecní Občasník (č.2/11 - viz příloha) 

s informacemi starosty, o dotacích, o SOSLu a pozvánkou na veřejné setkání 

občanů. 

 

 Dne 18.května proběhlo setkání občanů našich obcí v kulturním domě. 

Hlavním bodem programu bylo jejich seznámení s postupem, možnostmi a celou 

problematikou Územního plánu obce Krásné Údolí. Většinu účastníků tvořili 

hlavně majitelé domů a pozemků. Dalšími body jednání byla možnost rozesílání 

informací od obecního úřadu formou SMS zpráv (bylo pouze 10 zájemců) a 

problematika možného zažádání naší obce o statut města z historicky 

doložitelných důvodů. 

 

 V sobotu 7.května za krásného počasí se konal první tento roční cyklovýlet 

a to k viklanu Dominik u Javorné. Některým účastníkům (15 cyklistů) dělal 

menší sportovní problémy pouze obtížný kopec do Českého Chloumku, ale 

nevzdal nikdo. Většina se shodla na faktu, že i přes nevelkou vzdálenost od 

domova jsou u této přírodní atrakce poprvé.  

 

 Na loňský nultý ročník navázali pořadatelé Jízdy historických vozidel – 

Veterán Cup a to 1. ročníkem pořádaným dne 21.května. Řazení vozidel a 

motocyklů se konalo již na větší části návsi a to na jižní straně. Před samotnými 

závody byl již prostor zcela zaplněn a tak si přihlížející mohli veterány 

prohlédnout dostatečně. Trasa závodu s jednotlivými dovednostními úkoly vedla 

směrem přes Odolenovice, Dlouhou Lomnici, Andělskou Horu do Radošova a 

zpět přes Stanovice a Hlinky. I přes drobnou přeháňku deště při dojezdu na naši 

náves se akce povedla a účastníky byla organizace hojně chválena. Dotazy na 

další ročník byly skoro samozřejmostí. Hlavními organizátory byli p.Horst 

Schleicher a p.Pavel Witner, kterým na jednotlivých stanovištích pomohli další 

dobrovolníci. 
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 Koncem měsíce května se v obci zvedla záporná reakce na opakované 

celodenní tréninky motorových sportovních letadel z letiště v Přílezích. 

Výsledkem bylo mimořádné číslo Občasníku (č.3/11 - viz příloha) k této problematice 

a také petice jedné organizátorky z Útviny. Svůj nesouhlas mohli občané svým 

podpisem vyjádřit několik dní na obecním úřadě a později v místní prodejně. 

Výsledkem bylo jednání starostů Toužimi, Útviny a Krásného Údolí, které 

proběhlo na podzim se zástupci Aeroklubu Toužim, letiště Přílezy. Konečný 

výsledek toto jednání ovšem nepřineslo. 

 

 Dne 4.června byl v areálu fotbalového hřiště upořádán Dětský den 

s obvyklou jízdou zručnosti na kole, soutěžemi o pamlsky a ukázkou leteckého 

modelářství nadšenců z Toužimi. Cyklosoutěže se zúčastnilo ve třech kategoriích 

32 dětí, kdy každé si odneslo nějakou pozornost. Ze soutěží byl největší zájem o 

střelbu ze vzduchovky a porážení kostek ruční vodní stříkačkou. Počasí bylo 

příhodné a tak se mohli předvést i modeláři s letadélky.  

 

 O týden později se uskutečnily Krásnoúdolské slavnosti. Program byl 

sestaven z vystoupení Základní umělecké školy Toužim, mateřských školek 

z Útviny, Toužimi a naší Krásnoúdolské, hudebních skupin Slamáci (dechovka) a 

Kovbojové z Kralovic (country), vystoupení mažoretek z Otročína a také 

dovednostními soutěžemi Hry bez hranic (tým Hasičů, Vodaček a Obecního 

úřad). Večerním programem byla venkovní diskotéka na fotbalovém hřišti, kde 

také celé slavnosti proběhly. O prodej občerstvení se postarali místní fotbalisté 

s manželkami. Stínem celých slavností byla kontrola zástupců Celního úřadu 

v Karlových Varech, kteří zjistili určité nedostatky a závady při prodeji, které 

byly později ve správním řízení důvodem k udělení pokuty. Po celé odpoledne 

byly v areálu i pouťové atrakce a prodejní stánky. Část návštěvníků se před 

slunečním svitem mohla ukrýt i v „párty stanu“, který obec na jaře zakoupila a 

využila již při závodech veteránů. 

 

 V sobotu 25.6. byl na víceúčelovém hřišti obcí uspořádán již VII. turnaj 

v nohejbalu trojic. Z osmi účastníků odešel jako vítěz tým OLD a synové. Během 

celého dne se na souboje přišli podívat rodinní příslušníci a další sportovní 

příznivci z naší obce.  

 

 V průběhu měsíce června byla v Odolenovicích na návsi nainstalována 

dětská trampolína, která rozšířila vlastními silami zbudované prolézačky, 

houpačky a další herní prvky pro děti.  
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 V celém tomto pololetí roku 2011 se konalo také plno drobných i větších 

akcí, zájezdů, výletů a návštěv v naší Mateřské škole Krásné Údolí. Jednalo se o 

divadelní představení (např. v Útvině – duben), maskování a procházka 

s čarodějkami po obci (duben), návštěva ordinace zubních lékařů v Toužimi 

(květen), rozloučení s předškoláky spojené s besídkou (16.června) a plno dalších. 

V květnu byla pro pobavení dětí na školní zahradě nainstalována dvě nová 

houpadla.  

 

III.  čtvrtletí 

 
 Dne 6.července zemřel ve věku nedožitých 84 let ve svém bydlišti ve 

Světlé nad Sázavou pan František Kolář, bývalý ředitel zdejší základní školy a 

také kronikář obce. Pro rozvoj obce vykonal mnoho práce a vynaložil nemalé 

úsilí - čest jeho památce. 

  

 Jako loňské prázdniny byl místními nadšenci uspořádán pochod okolní 

krajinou do Bečova nad Teplou (9.července). Tentokráte se na vycházku za 

příznivého slunečného počasí vydalo 12 turistů všech věkových kategorií, kteří si 

v Bečově prohlédli venkovní zahrady zámku, poobědvali a zpět se vydali 

autobusem. 

 

 Sobota 13.srpna byla na události naší obce přímo přeplněná. Zájemci o 

rekreační cyklistiku uspořádali výlet z Karlových Varů – Doubí přes Svatošské 

skály, Loket na Statek Bernard u Královského Poříčí. Kola byla do Doubí 

přepravena auty a tak celková trasa podél řeky Ohře po cyklostezkách v délce cca 

40-ti kilometrů byla pro všechny (20 cyklistů) lehce snesitelná. Při zpáteční cestě 

všechny potěšila návštěva cukrárny na náměstí v Lokti nad Ohří. 

 

 Další akcí toho dne bylo částečně recesistické přestřižení pásky na v ten 

den dokončovaném altánu v obci. O rekonstrukci a novém altánu bude zmínka 

v dalším textu tohoto zápisu. 

 

 V tento den také proběhla Církevní pouť v našem kostele sv. Vavřince. 

Fotografie všech účastníků této církevní akce je taktéž ve fotopříloze tohoto 

zápisu. 

 

 Počátkem školního roku (4.září) se jako v posledních letech již tradičně 

konalo loutkové dětské divadelní představení sdružení Lokvar s názvem 

„Sněhurka“. Děti i se svými rodiči byly aktivně vtaženy do upravené a všem 

známé pohádky. 
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 O týden později (10.září) byl jako pokračování loňského úspěšného 

zájezdu uspořádán autobusový výlet. Tentokráte byly cílem Mariánské Lázně a 

Chodová Planá. Účastníci navštívili mariánskolázeňské Boheminium 

s miniaturami a maketami významných stavebních památek naší republiky, 

lázeňskou kolonádu se Zpívající fontánou. V Chodové Plané se naobědvali 

v netradiční restauraci „Ve skále“ a prohlédli si i s výkladem místní pivovar 

Chodovar. Počasí bylo opět příhodné a tak byla celá akce opět pochvalně 

hodnocena.  

 

 Během měsíce září bylo vydáno další číslo (č.4/12 – viz příloha) našeho 

Občasníku. Obsahem bylo úvodní slovo starosty obce s pozvánkou na další 

veřejné jednání a dalšími informacemi o problematice větrných elektráren. 

Hlavním smyslem vydání periodika bylo pozvání všech občanů k setkání, 

projednání a seznámení s nabídkou firmy Windenergie. Tato společnost oslovila 

zastupitelstvo obce s možností zanesení do územního plánu možné výstavby 

větrných elektráren v katastru naší obce.  

 

 

 IV.  čtvrtletí 
 

  

 Dne 9. října byl na základě dohody ze setkání s občany s Windenergií a.s. 

uspořádán zájezd na prohlídku větrných elektráren v Jindřichovicích u Sokolova 

(3 větrné elektrárny) a Vrbice u Lubence (2 elektrárny). Zástupcem firmy byla 

umožněna prohlídka i běžně uzavřených prostor a hlavně zodpovězeny všechny 

dotazy a nejasnosti kolem této problematiky. Podstatou zájezdu bylo seznámení 

s celým zařízením a hlavně jeho hlučností při provozu, ze kterého měli občané 

největší obavy. Prohlídky obou míst se zúčastnilo přes 20 zájemců a to nejen 

z našich obcí. 

 

 

 Původně plánovaná Drakiáda na 1.října byla z důvodu bezvětří přesunuta o 

14 dní. V daný den už bylo větru dostatek a tak se mohly draci ve fotbalovém 

areálu plně rozletět. Vystoupení cvičených psů se svými pány se přesunout 

nepodařilo a tak bylo doprovodnou akcí pouze opékání buřtů a brambor. 

 

 V Odolenovicích byly v říjnu dokončeny práce rodičů a prarodičů na další 

dřevěné stavbě prolézaček a houpaček a to na pronajatém pozemku na návsi 

obce.  
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 Ve stejnou dobu byly dokončeny prořezávky a úpravy přerostlých a svým 

vzhledem nevhodných stromů a tújí na hřbitově. Tyto práce provedli buď 

zaměstnanci obce nebo nájemci hrobových míst, kteří byli obecním úřadem na 

toto upozorněni. 

 

 V dalším měsíci (13.listopadu) byl kulturním výborem obce opět 

uspořádán zájezd do Městského divadla v Karlových Varech a to na známou 

francouzskou komedii „Blboun“. Zájem o představení byl opět dostatečný a tak 

nebyl problém zaplnit všechna místa v autobuse. 

 

 Koncem listopadu byly zahájeny práce na stavbě Betlému v parku na 

návsi. Díky připraveným dílům byla stavba postavena během dvou dní a mohla 

být v první adventní neděli rozsvícena společně s vánočním stromem. 

 

 Jako premiéru uspořádala v našem kostele obec dne 4. prosince hodinové 

koncertní vystoupení dětí ze Základní umělecké školy v Toužimi. Děti 

v ozvučeném kostele sv. Vavřince zahrály a také zazpívaly svým rodičům, dalším 

příbuzným a veřejnosti. Zájemců, kteří zaplnili i první patro, o sledování 

vystoupení bylo tolik, že bylo obtížné se do hlavní lodi kostela dostat. 

 

 Dalším již tradičním setkáním bylo posezení důchodců v zasedací 

místnosti obecního úřadu, které bylo uspořádáno 12.prosince. Opět přišlo kolem 

45 seniorů naší obce, kteří si vyslechli pár slov k dění v obci od starosty a také 

hudební vystoupení A.Frankové a sourozenců P. a K.Slabých. Na závěr 

kulturního programu vystoupily děti z naší mateřské školy, které si i se svými 

prarodiči zatančili mazurku.  Odpoledne při vzájemném vzpomínání, debatování, 

ale i tanci, ke kterému hrál p. Matoušek z Toužimi, končilo pozdě večer. 

 

 Dne 17.prosince uspořádali mladí hasiči a fotbalisté v kulturním domě 

Vánoční dětskou diskotéku, která je každoročně střídána s Mikulášskou. 

S ohledem na velkou nemocnost dětí se této akce se soutěžemi, židličkovanou, 

lepením vánočního řetězu a zdobení stromků zúčastnilo pouze 17 dětí se svými 

rodiči.  

 

 Na poslední předvánoční den (23.12) bylo naplánováno a také již celkově 

zorganizováno setkání našich spoluobčanů se zpíváním koled u vánočního 

stromečku v parku. Vzhledem k události úmrtí našeho bývalého prezidenta 

Václava Havla, která poznamenala v celé republice předvánoční týden, byla tato 

akce bez náhrady zrušena.  
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 Vánoční procházka po okolí, která se uskutečnila dne 26.prosince byla 

vedena na hranice katastru naší obce po cestě k Brti. Cílem bylo trochu pohybu 

po vánočních svátcích a také účastníky na místě seznámit s možnostmi umístění 

případné výstavby větrných elektráren.  

 

 Poslední akcí tohoto roku byl tradiční silvestrovský hokej, který pořádají 

místní fotbalisti. Tentokráte bylo utkání Staří-Mladí na asfaltové ploše u kabin a 

to z důvodu špatného zamrznutí okolních vodních ploch. Přes 18 sportovců všech 

kategorií po ukončení utkání mohlo začít s přípravami rodinných i společných 

oslav příchodu nového roku. 

 

 Mateřská škola Krásné Údolí zahájila svůj další školní rok opět v září 

tohoto roku. Předškoláci nastoupili do školy a na jejich uvolněná místa přišly děti 

malé. Prvotním cílem ředitelky i nové paní učitelky Bc. Katariny Petrželkové 

bylo zvládnutí základních školkových povinností a návyků u těchto dětí. 

V průběhu podzimních a zimních měsíců chodily děti na školní zahradu a na 

procházky po naší obci. Navštívily Středisko odpadů a třídící linku v Černošíně, 

Dům pohádek a návštěvu Mikuláše v Útvině. Za dětmi začal dojíždět učitel na 

hudební nástroje z Bečova a ZUŠ Bečov nad Teplou uspořádala koncem roku 

také v prostorách školky malý koncert. Vánoční besídka pro rodiče a následné 

posezení také v letošním předvánočním čase nechybělo. 

 

 

Mateřská  škola 

 
 V září roku 2011 bylo v naší školce zapsáno 20 dětí a to 9 chlapců a 11 

dívek. Věkové složení bylo následující : 

 

    mladší 3 roky  2 děti 

    3 až 4 roky   1 děti 

    4 až 5 let   6 dětí 

    5 až 6 let   9 děti 

    nad 6 let   2 děti 

 

 Paní Věra Čermáková stále zastávala post ředitelky. Učitelku paní Marii 

Benovičovou ( pracující v důchodu ) nahradila od září Bc. Katarína Petrželková. 

Kuchařkou, školnicí a vedoucí školní jídelny byla paní Miroslava Veselá. 

Provozní doba byla stále zachována a to v pracovní dny od 06.45 do 15.45 hodin.  
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Práce, investice, činnosti, náklady 
 

 Rok 2011 byl v naší obci také značnou měrou využit na práce drobnějšího 

charakteru se snahou o minimalizaci finančních nákladů a zapojením všech 

možných pracovních sil. Po dohodě s oddělením sociálních dávek při Městském 

úřadě v Toužimi byli do naší obce posíláni i občané z jiného trvalého bydliště a 

vykonávali zde bezplatnou Veřejnou službu. Dalším přínosem pracovníků bylo 

využití osob vykonávající trest Veřejných prací a to na základě smlouvy 

s Mediační a probační službou v Karlových Varech. Přehled nejdůležitějších 

činností je zde : 
  

* ořez stromů u kostela * rozšíření plotu - dětské hřiště „Staré paneláky“ 

* ořez stromů v katastru obce Krásné Údolí * zpracování průzkumů na územní plán obce 

* výměna všech svítidel v Odolenovicích * s odb.firmou podání žádosti o dotaci na SZIF  

* výměna 20 ks svítidel v Krásném Údolí * rozšíření počtu regálů knih v obecní knihovně 

* zakrytí šachty u ČOV novými betonovými bloky  * oprava dešťové kanalizace u čp.97 

* projekt.dokum. - obytná zóna „Staré paneláky“ * vyjmutí pozemků ze zem.půd.fondu-nové panel. 

* zámková dlažba pod tříděný odpad Odolenovice * narovnání užívání obecních pozemků občany 

* likvidace betonových bloků popeliště st.paneláky * zkulturnění prostor hřbitova 

* osazení ochranných mříží na dešťové kanalizaci * vyčištění pozemků kolem ČOV 

* zkulturnění pozemku bývalé MŠ u st.paneláků * vymalování několika místností na čp.1 

* nákup velkého stanu na akce * rozšíření počtu PC na veřejném internetu 

* Nové vitríny - K.Údolí a Odolenovice * zkulturnění prostor u řadových garáží k ČOV 

* nákup dětské trampolíny - Odolenovice * nákup nové antuky na provoz – na cca 3 roky 

* částečná rekonstrukce topení na čp.1 * vyčištění černé skládky za Odolenovicemi 

* nová vzduchová ventilace v kulturním domě * nový altán 

* částečná oprava asfaltů u nov.paneláků a kostela * vyčištění svahu vpravo směr od návsi k Bečovu 

* chodník náves - čp.100 + místo na tříděný odpad * koupě pozemku naproti obecnímu úřadu 

* zbudování vjezdu - obytná zóna „Staré paneláky“ * likvidace skládky pneumatik - Odolenovice 

* zrekonstruovaná vstupní vrata na hřbitov * odkoupení části pozemku od Jednoty SD 
 

 

 Obec se v tomto roce snažila také získat v co možná největší míře finance 

z dotačních titulů. Přehled úspěšných žádostí je zde : 

 
poskyt. účel org. ÚZ položka rozpočet čerpání  

MPSV Aktivní politika zaměstnanosti   13101 4116 150.080,- 150.080,- 

KÚKK Územní plán – rozbory a průzk. 9016  4222 50.000,- 50.000,- 

KÚKK Rekonstrukce chodníků I.etapa 9069  4122 12.795,- 12.795,- 

KÚKK Rekonstrukce chodníků I.etapa 9069  4222 237.205,- 237.205,- 

KÚKK Oprava veř.osvětlení I.etapa 5321  4122 50.000,- 50.000,- 

KÚKK Dotace na sčítání lidu  98005 4111 2.314,- 2.279,- 

KÚKK Výkon státní správy a školství     4112 114.220,- 114.220,- 

KÚKK Dotace na odbornou přípravu 5121 14004 4122 345,- 345,- 

  CELKEM         616.924,- 
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Mladí hasiči 
(výpis ze zpráv vedoucí p. Marie Slabé) 

 
 19.3.2011 - Halová soutěž v Toužimi - 18.ročník. Soutěžilo se ve štafetách 

dvojic, 4 x 40m s překážkami, CTIF a uzlové štafetě. Za Krásné Údolí soutěžili 

za mladší : K. a P. Slabých, M. Klemerová, B. Korunková a J.Říha – družstvo se 

umístilo na 6.místě z 10-ti účastníků. Za starší kategorii  nastoupili : P. Janoušek, 

V. Ježek, T. Sivák, D. Vlček a F. Korunka - umístili se na prvním místě od konce 

 z 15-ti družstev. Snad příště bude lépe, no někdo být poslední musí.  

 

 2.4.2011 jeli vybraní členové kolektivu do Nové Role, kde se v hasičské 

zbrojnici konaly zkoušky pro získání Odznaků odborností. Což je jednou z 

podmínek celoroční činnosti MH. Preventistu  Juniora splnili : Karel a Dominik 

Vlčkovi, Tomáš Sivák, Markéta Klemerová. Odznak strojníka získal Vlastimil 

Olejník. Odznak strojník junior: Vojta Ježek, Karel Vlček. 

 
 8.5.2011 se konala soutěž o Útvinské srdce : naši mladí hasiči měřili své 

síly v požárním  útoku a  štafetě požárních dvojic. Mladší se umístili na 7.místě a  

starší na 9.místě.  

  

 20.-22.5.2011 se konala okresní soutěž v Dalovicích - Okresní kolo hry 

Plamen : Naši nastupovali s pátého místa z podzimního části této soutěže. 

Závodilo se ve štafetách CTIF, štafetách 4 x 60m, útoku CTIF a požárním útoku. 

Tentokrát se na nás štěstíčko moc nesmálo jako v loňském roce, ale můžeme být 

rádi, že nikdo neutrpěl žádný úraz. Mladší se umístili na 8.místě, starší na 

6.místě. V soutěži „Požární ochrana očima dětí“ dostala zvláštní cenu Kateřina 

Slabá za svůj komiks s požárním tématem.  

  

 12.6. - Přátelská soutěž ve Žluticích – umístění : celkové 3.místo  

 

 24.6. - Noční soutěž v Březové – umístění : starší i mladší ve svých  

   kategoriích shodně 6.místo 

 

 10.9.  - O pohár Michala Bači v Teplé – umístění : celkové 4.místo 

 

 18.9. - O pohár starosty města Jáchymov - umístění: mladší 3.místo  

    (z 10-ti družstev) 
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 2.10.2011 jsme se zúčastnili soutěže  O pohár města Březové. Soutěže se 

zúčastnili naši mladší i starší mladí hasiči. Závodilo se ve štafetách 4 x 60m, kde 

hasiči museli zdolat běh přes kladinu, překonat bariéru150cm vysokou, přenést 

3kg hasičák a napojit co nejrychleji hadice do rozdělovače. Proti silné konkurenci 

jsme sice naději moc velkou neměli, ale i tak jsme dosáhli dobrého času. Dále se 

soutěžilo v klasickém požárním útoku. Mladší obsadili celkové 8.místo a starší 

byli o příčku ve své kategorii horší. Naštěstí počasí přálo, takže i když se soutěž 

protáhla do pozdních odpoledních hodin, myslím, že se dětem líbilo. 

  

 8.10.2011 se konalo podzimní kolo okresní soutěže Plamen v Bečově. I za 

nepříznivého počasí MH plnili úkoly na branném běhu - střelba ze vzduchovky, 

požární ochrana, grafické značky, znalost hašení RHP (ručními hasicími 

přístroji), topografie a orientace v prostoru pomocí buzoly, zdravověda, vázání 

uzlů a překonání úseku po laně. Plánované štafety dvojic byly vzhledem k 

špatnému počasí zrušeny. Do jarního kola postupují mladší hasiči, kteří měli 

nejlepší střelbu, ze třetího místa (z celkového počtu 10-ti družstev) a starší hasiči 

ze čtvrtého místa (z celkového počtu také 10-ti družstev). Tato místa mohou na 

jarním kole ještě vylepšit.... 

  

Spoluúčast na těchto akcích: 

  16.3. - brigáda v Odolenovicích - pomoc při úklidu odpadků a černé 

     skládky 

  30.4. - výroba čarodějnice, zdobení máje  

  31.5. - pomoc při kácení máje - první  zásek  

 

Spoluúčast na dětských akcích pořádaných obcí : Masopust, Dětská maškarní, 

Loučení se školou, Divadelní představení pro děti, Drakiáda, Vánoční diskotéka 

 

Seznam členů MH :   

Matěj Mosch, Petr Slabý, Tomáš Sivák, Alexej Sivák, Karel Vlček, Jakub Sivák, 

Dominik Vlček, Kristýna Černá, Filip Korunka, Daniela Vašková, Vojtěch Ježek, 

Josef Botek, Kateřina Slabá, Markéta Klemerová, Barbora Korunková, Kamil 

Kašpar, Dominik  Kubálek. 
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Slávia Krásné Údolí 
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka) 

 
V sezóně 2010/2011, kdy mužstvo po podzimu z 11 účastníků IV.třídy 

okresního přeboru skončilo na   7. místě,  jsme v úvodu jara řešili nedostatek 

hráčů. Po dohodě se Sokolem Útvina došlo k vzájemnému hostování hráčů. K 

nám přišli tři a do Útviny hostoval fotbalista jeden. Do jarní soutěže šlo mužstvo 

s cílem pokusit se posunout o příčky výše. Ze začátku jarní části to tomuto 

nasvědčovalo, ale pak přišla utkání se silnějšími soupeři. Slavia sklízela i prohry 

v zápasech, kde měla tabulkově body získávat. Až v závěru soutěže nastávalo 

zlepšení.   

Z celkových 20 utkání celé sezony skočili naši fotbalisté na konečném 

7.místě v tabulce a to za : 6 výher+5 remíz+9 proher, se skórem 50:62 a 23 body. 

Nejlepším střelcem oddílu byl p. Olejník Pavel, kterému stačila jen 

podzimní část. Nejužitečnějším hráčem za oddíl se stal p. Korunka Milan. 

 

Přes léto se každoročně mužstvo Slavie účastnilo turnaje ve Valči. 

V loňském roce se ovšem nekonal a to z důvodů zrušení místního fotbalového 

oddílu, taktéž pro nízký počet hráčů. Proto se fotbalisté přihlásili na turnaj v malé 

kopané do Otročína, kde skončili na 3. místě.  

 

Na podzim se řešily opět výměny hráčů ze Sokola Útvina, aby se mohlo 

přihlásit mužstvo do soutěžního ročníku 2011/2012. Do soutěže se zaregistrovalo 

pouze 8 mužstev, proto se hraje dvoukolově. Na úvod podzimní části se stala 

nepříjemná událost, kdy se v zápase s Bečovem zranil Tomáš Kolena (zlomená 

holenní kost) a musel prodělat operaci. V tomto zápase jsme prohrály 6:2. Další 

zápas, který se nepovedl, byl s Dalovicemi, kdy jsme k soupeři jeli s malým 

počtem hráčů a v poločase odstoupili další 2 hráči pro zdravotní komplikace. Zde 

jsme prohráli 9:0. Ale byly zápasy, kde mužstvo zabojovalo - třeba doma 

s Bochovem, kdy jsme už prohrávali 4:1 a nakonec to skončilo 4:4. A to Slavii 

nebyla uznána regulérní branka. Další odveta s Bečovem dopadla lépe - výhrou 

3:1.  

Nakonec Slavia přezimuje na 5. místě, kdy ze 14 zápasů (5 výher, 3 remízy 

a 6 proher) se skórem 31:44 získala 18 bodů.  

 
Dovětek kronikáře : 

 

Hlavním organizátorem a účastníkem za oddíl u všech obecních akcí byl 

opět jeho předseda p. Zdeněk Dvořák, bez jeho skutečně poctivé práce by zdejší 

oddíl tak nefungoval a možná už ani neexistoval. 
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Hospodaření  obce  k  31.12.2011 

 

 Obec ukončila tento kalendářní rok se  záporným hospodářským  

zůstatkem  ve výši   23.894,77 Kč 

 

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 

(údaje jsou v Kč) 
    

Příjmy v tis.Kč Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 31.12.2011 

Daňové 3 170 000,- 3 459 000,- 3 246 282,81     

Nedaňové 413 000,-   593 000,- 554 369,65 

Kapitálové příjmy 2 000,- 123 000,- 122 880,00 

Dotace 0,- 616 924,- 616 924,00  

Příjmy celkem 3 583 000,- 4 791 924,- 4 540 456,46 

    

Výdaje v tis. Kč Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 31.12.2011 

Pozemky 0,- 21 000,- 20 975,00 

Silnice 10 000,- 10 000,- 0,00 

Ost.záležitosti pozemních komunikací 1 000 000,- 1 000 000,- 684 972,00 

Předškolní zařízení 150 000,- 150 000,- 150 000,00 

Základní školy 100 000,- 106 000,- 105 133,00 

Činnosti knihovnické 26 000,- 29 000,- 26 931,00 

Ostatní záležitosti kultury 49 000,- 53 000,- 47 529,21 

Kulturní památky 50 000,- 50 000,- 18 000,00 

Sportovní zařízení v majetku obce 0,- 20 000,- 17 352,00 

Ostatní tělovýchovná činnost 25 000,- 27 000,- 27 000,00 

Veřejné osvětlení 145 000,- 245 000,-    239 254,90 

Pohřebnictví 4 000,- 5 000,-  3 261,00 

Územní plánování 0,- 119 000,- 118 800,00 

Komunální služby a územní rozvoj 0,- 5 000,- 4 038,00 

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 20 000,- 33 000,-    32 271,00 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 000,- 414 000,- 413 899,50 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 81 000,-  122 000,- 69 809,00 

Požární ochrana – prof.část 0,- 3 000,- 2 500,00 

Požární ochrana – dobrov.část 30 000,- 30 000,- 30 000,00 

Zastupitelstva obcí 707 000,-  756 000,- 749 877,00 

Činnost místní správy 1 786 000,- 2 593 924,- 1 802 748,62 

Výdaje celkem 4 583 000,- 5 791 924,- 4 564 351,23 
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Statistické  údaje  –  rok  2011  v  obci 
   

   Narození 5  občánků 
 

- Botek Šimon 

- Buša Jan 

- Krbcová Nela 

- Nováček Jiří 

- Dvořák Pavel 

    

            

   Úmrtí  4 občané 
 

     - Korous Jaroslav 

     - Mayerová Milada 

     - Pavlíček Miroslav 

     - Vochomůrka Václav 

      

 

  Sňatek          5    

  Rozvod           3 

  Přistěhování        9   

  Odstěhování     13 

  Stěhování v obci       4 

 

   

 

Zaměstnanci obce : 

  - starosta : Martin Frank 

  - účetní : Ing. Lucie Drbalová  

  - úklid OÚ, údržba obce :  

                             Jiřina Kašparová – celý rok   

   - sezónní údržba obce :  

   Pavel Brázda – duben až  říjen    

   Pavel Pešta, – květen až  říjen    

   Irena Radová – duben  

  - obecní knihovna : Zdeňka Krejčová 

  - veřejný internet : Ondřej Olejník 
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Počasí  v obci  za  rok  2011 – I. pololetí 

   

        ( zdroj : pan V. Mareček ) 
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leden 11 1-10 -2,3 7,0 -19,6 7 14,1 6 0     

  11-20 2,2 9,3 -6,8 6 12,5 8 0 
 

  

  21-31 5,3 0,6 -18,1 11 4,0 5 0 
 

  

  1-31 -1,7 9,3 -19,6 24 30,6 19 0 -0,5 40,0 

únor 11 1-10 -0,3 8,8 -19,9 8 1,6 3 0     

  11-20 -2,2 6,7 -8,3 10 8,1 5 0 
 

  

  21-31 -5,3 5,4 -21,9 8 0,2 1 0 
 

  

  1-31 -2,8 8,8 -21,9 26 9,9 9 0 -2,3 38,0 

březen 11 1-10 0,6 10,7 -9,0 10 0,0 0 0     

  11-20 4,3 13,0 -4,3 6 7,7 3 0 
 

  

  21-31 5,6 15,5 -4,7 10 0,7 1 0 
 

  

  1-31 3,0 15,5 -9,0 26 8,4 4 0 1,1 37,0 

duben 11 1-10 10,0 21,8 -6,9 3 4,4 2 0     

  11-20 6,8 19,6 -6,9 8 6,0 2 0 
 

  

  21-31 11,2 21,8 -3,7 8 13,0 6 0 
 

  

  1-31 9,4 21,8 -6,9 19 23,4 10 0 5,6 45,0 

květen 11 1-10 8,5 23,0 -9,8 8 19,0 2 1     

  11-20 12,6 24,4 -1,8 2 20,8 3 2 
 

  

  21-31 16,3 26,4 -2,6 2 6,2 5 0 
 

  

  1-31 12,1 26,4 -9,8 12 46,0 10 3 11,1 58,0 

červen 11 1-10 15,5 27,1 -0,6 1 24,4 3 1     

  11-20 14,7 25,6 1,4 0 21,8 5 1 
 

  

  21-31 15,8 29,1 2,7 0 11,1 5 0 
 

  

  1-31 15,3 29,1 -0,6 1 57,3 13 2 14,1 65,0 
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Počasí  v obci  za  rok  2011 – II. pololetí 

   

        ( zdroj : pan V. Mareček ) 
 

 

KRÁSNÉ ÚDOLÍ TEPLOTA SRÁŽKY MĚSÍČNÍ 

M
ěs

íc
/r

o
k 

D
at

u
m

 

D
en

n
í 

p
rů

m
ěr

 

M
ax

 

P
ří

ze
m

n
í m

in
. 

P
o

če
t 

d
n

í s
 p

ří
z.

m
r.

 

S
o

u
če

t 
m

m
 

P
o

če
t 

d
n

í 
d

o
 5

 

P
o

če
t 

d
n

í 
n

ad
 5

  

T
ep

lo
t.

n
o

rm
ál

 s
t.

C
 

S
rá

žk
.n

o
rm

ál
 

červenec 11 1-10 15,4 26,4 2,4 0 30,3 5 2     

  11-20 15,2 25,0 0,7 0 44,6 3 3 
 

  

  21-31 12,8 23,3 -0,5 2 24,2 3 1 
 

  

  1-31 14,4 26,4 -0,5 2 99,1 11 6 15,8 76,0 

srpen 11 1-10 15,4 25,7 4,1 0 22,4 7 1     

  11-20 16,5 28,0 4,1 0 34,7 4 2 
 

  

  21-31 18,2 31,0 -3,2 2 19,7 6 1 
 

  

  1-31 16,2 31,0 -3,2 2 76,8 17 4 14,9 67,0 

září 11 1-10 14,7 26,9 0,7 0 16,9 9 1     

  11-20 13,1 27,7 -2,5 2 24,2 4 1 
 

  

  21-31 12,2 24,2 -3,0 4 0,7 6 0 
 

  

  1-31 13,3 27,7 -3,0 6 41,8 19 2 11,6 46,0 

říjen 11 1-10 10,5 24,6 -1,5 3 17,9 6 1     

  11-20 4,7 15,4 -10,1 5 19,2 4 1 
 

  

  21-31 5,2 13,2 -11,3 4 2,0 4 0 
 

  

  1-31 6,8 24,6 -11,3 12 39,1 14 2 6,4 45,0 

listopad 11 1-10 4,6 9,5 -1,2 0 0,6 5 0     

  11-20 -1,9 8,5 -11,2 8 0,0 0 0 
 

  

  21-31 0,8 8,2 -11,4 6 0,0 0 0 
 

  

  1-31 1,7 9,5 -11,4 14 0,6 5 0 1,1 43,0 

prosinec 11 1-10 1,8 10,2 -3,7 7,0 37,9 7 1     

  11-20 0,0 6,0 -11,1 9,0 44,6 5 3 
 

  

  21-31 1,3 4,6 -3,2 8,0 11,5 7 0 
 

  

  1-31 1,0 10,2 -11,1 24,0 94,0 19 4 -2,3 45,0 
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TEPLOTY  A  SRÁŽKY  2011 
   

        ( zdroj : pan V. Mareček ) 

 

 

 

 
  

 

Teploty   srážky  

Měsíc skutečnost normál Odchylka skutečnost normál  % normálu 

1 -1,7 -3,5 +1,8 30,6 40 76,5 

2 -2,8 -2,3 -0,5 9,9 38 26,1 

3 3,0 1,1 +1,9 8,4 37 22,7 

4 9,4 5,6 +3,8 23,4 45 52 

5 12,1 11,1 +1 45 58 77,6 

6 15,3 14,1 +1,2 57,3 65 88,1 

7 14,4 15,8 -1,4 99,1 76 130,4 

8 16,2 14,9 +1,3 76,8 67 114,6 

9 13,3 11,6 +1,7 41,8 46 90,8 

10 6,8 6,4 +0,4 39,1 45 86,9 

11 1,7 1,1 +0,6 0,6 43 1,4 

12 1 -2,3 +1,3 94 45 208,9 

2011 7,4 6,1 +1,3 526 605,0 86,9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


