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Rok 2012 byl pro naši obec, od 29.2.2012 již město Krásné Údolí, rokem
mnoha novinek a změn. Podstatnou změnou bylo zpět navrácení titulu „Město“,
které provedla předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslava
Němcová na základě žádosti zastupitelstva obce.
Další určitě zaznamenání hodnou událostí byly úspěšně podané žádosti o
příspěvky od Karlovarského kraje na akci „Nové paneláky-posílení dopravy
v klidu“, na „Územní plán Krásné Údolí“ a hlavně dotace ze Státního
zemědělského intervenčního fondu na akci „Obnova náměstí a dopravní
infrastruktury“.
I nadále byly prováděny kroky k úspěšnému dokončení nového Územního
plánu Krásné Údolí a s tímto spojená možnost umístění větrných elektráren
v katastru města.
Kulturní život města v tomto roce naplňovaly již tradiční akce (např.
Masopust, Krásnoúdolské slavnosti, stavění a kácení máje, závody veteránů,
dětské zábavy) doplněné novinkami (Vítání prázdnin, divadelní představení pro
dospělé) a další výlety a zájezdy.
Politické dění v zemi a samozřejmě i u nás ovlivnilo rozhodování
jednotlivců pro volby do zastupitelstev krajů (12.-13.10.).
Mnohdy pro budoucnost značně důležitá jednání zastupitelů a všech
výborů probíhala řádně v pravidelných i mimořádných termínech. Nikdo ze
zastupitelů na svou funkci nerezignoval a tak vedlo město i nadále jen 8
vyvolených spoluobčanů.
Za poslední léta byl poprvé vytvořen plánovaný rozpočet města pro rok
2012 jako schodkový (o částku 28.000,-Kč) a to z avizovaného důvodu snížení
příjmů financí ze státního rozpočtu i pro naše město Krásné Údolí.

I. čtvrtletí
Nejtradičnější kulturní akcí – mysliveckým plesem (14. ledna) byl zahájen
pro tento rok kulturní život v Krásném Údolí. Stejně jako pozdější Masopust (11.
února) byla tato akce ovlivněna silnými mrazy, které způsobily trochu menší
návštěvnost, než tomu bylo v jiných letech. Masek, které si samy zajišťovaly
kytarou hudební doprovod, bylo letos méně (15 dospělých). Na večerní Rej
v kulturním domě se návštěvníků dostavilo již dost a tak si mohli za zpěvu a
hudby p. Milana Větrovce z Útviny zatančit dostatečně.
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Ve dnech 23. a 24. ledna proběhla ze strany auditorů Karlovarského
krajského úřadu na obecním úřadě kontrola hospodaření za rok 2011. Při auditu
nebylo zjištěno žádných závad a nedostatků a obec opět skončila s hodnocením
„A“.
Koncem měsíce ledna (30.) byl vydán první letošní Občasník (č.1/12 – viz
příloha) s informacemi o hospodaření obce za rok 2011, odpadech, ceny vodného
a stočného, zhodnocení roku mladých hasičů a fotbalistů a další zajímavosti.
Mrazy byly v tuto dobu skutečně silné a tak docházelo v obci
k opakovaným poruchám na vodovodním řádu.
Od 1. února začala obec pro své potřeby jako jedna z prvních v kraji
využívat Veřejnou službu. Jedná se o bezúplatné práce pro obec (úklid,
odhazování sněhu, zametání, hrabání a podobně) občanů s trvalým bydlištěm
v našem katastru města a evidovaných na úřadu práce. První měsíce se jednalo o
práce v rozsahu 20-ti hodin měsíčně a postupně to přešlo na zákonných 20
hod./týden. V období únor až červenec byli takto „zaměstnaní“ pro město 4
spoluobčané. Od 2. března byl jeden z nich vyčleněn na 12 měsíců jako
koordinátor placený od úřadu práce a další nastoupil od 1. června do konce roku
jako sezonní pracovník mzdově dotovaný také úřadem práce.
V únoru (3.) začalo město pronajímat svůj kulturní dům pro reklamní a
prodejní akce. Zpočátku šlo pouze o jeden týdenní cyklus jako náhrada za jiné
místo, kde momentálně bylo obsazeno. S ohledem na spokojenost pořádající
agentury i správce kulturního domu, který zajišťoval vždy občerstvení a obsluhu,
byla spolupráce rozvinuta i v dalších měsících. Oslovením dalších obdobných
agentur správcem byly navázány další kontakty a kulturní dům byl pro tyto akce
v průběhu celého roku pronajímán.
Na základě úspěšné žádosti o příspěvek (částka 10.000,-Kč od
Karlovarského kraje) byly v únoru (od 3.) prováděny průzkumy vnějších i
vnitřních omítek a fasád na kostele sv. Vavřince. Důvodem těchto prací bylo
získání podkladů pro variantní řešení případné opravy těchto částí kostela. Při
průzkumu vnitřních omítek byly nalezeny mimořádně zachovalé malby z barokní
doby, které jsou zakryty neodbornou malbou z počátku 20. století. Dle odhadu
znalců je zde reálná možnost při zajištění dostatku potřebných financí zhruba
80% vnitřních částí kostela barokně zrestaurovat.
Dne 4. února se v Sokolově konala náhrada za podzimní zrušenou
hasičskou soutěž O pohár starosty města Jáchymov v jednotlivcích. Za naše
mladší hasiče se na prvních místech v kategorii dívek umístily Kateřina Slabá (1.)
a Barbora Korunková (2. místo).
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Jak již bylo výše zmíněno, dne 10. února byly starostou podány dvě žádosti
a to o udělení vlajky dle návrhu a stanovení obce Krásné Údolí městem. Místem
podání byla Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v Praze. Obě žádosti a hlavně
podklady zpracoval v průběhu předchozího roku místní nadšenec pro historii Ing.
Jan Mládek. Vzhled vlajky byl průběžně konzultován s heraldiky a dalšími
odborníky. Důkazní podklady pro statut města získal p. Mládek vlastním
bádáním v archivech, z materiálů obce, ze své sbírky a z jiných zdrojů. Již dne
29.2.2012 byl Krásnému Údolí zpět navrácen titul „Město“ a to rozhodnutím č.
30 předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. Miloslavy Němcové (viz
příloha – 1. část).
Pro děti byla 25. února uspořádána Dětská maškarní diskotéka, které se
zúčastnilo přes 50 dětí. Celý program vyplněný tancem a dovednostními
soutěžemi proběhl v Kulturním domě. Hlavním organizátorem byl opět kulturní
výbor města ve složení p. Zdeněk Dvořák, p. Marie Lakomá a p. Marie Slabá.
Jmenovaní opět po celý rok spolupořádali, anebo se alespoň částečně podíleli se
starostou na organizaci veškerých kulturních akcích tohoto roku.
Od pondělí 27. února bylo možno ze strany občanů využít legalizaci
(ověřování podpisů) a vidimaci (ověřování listin) na zdejším úřadě. Celá
záležitost s poskytováním těchto služeb občanům (od podání žádosti na
ministerstvo až po úspěšné složení zkoušek ze strany účetní města) sice trvala
takřka rok, ale občané i firmy tyto možnosti začali ihned využívat.
V sobotu 17. března také již tradičně uspořádali svůj ples v našem
kulturním domě hasiči z Útviny.
Ve dnech 21. a 22. března byl nad naším městečkem (nad
„Pomerančovým vrchem“ při cestě na Bečov n./T.) nainstalován firmou
Windenergie s.r.o. stožár pro trvalé měření síly větru ve třech výškových
stupních. Monitorování síly větru probíhá po dobu 12-ti měsíců a výsledky budou
sloužit jako jeden z podkladů k případné investici pro stavbu větrných elektráren.
Zařízení je pouze jako stavba dočasná a po skončení měření bude demontováno a
odvezeno.
Koncem měsíce března (24.) byl opět uspořádán zájezd do Aquaparku ve
Františkových Lázních.
Další, ten den konanou, akcí byly hasičské závody v Toužimi. Této
pravidelné soutěže v tělocvičně základní školy se účastnili i naši mladí hasiči. O
průběhu celé akce referuje jejich vedoucí p. Marie Slabá takto :
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Halová pohárová soutěž v Toužimi
Do soutěže se zapojila dvě družstva mladších a 1 družstvo starších MH.
Soutěžilo se již tradičně ve štafetách CTIF, štafetách dvojic, štafetách s
překážkami a uzlové štafetě. Za mladší závodili: P.Slabý, A.Sivák,
J.Sivák, D.Vašková, K.Černá, J.Botek a M.Klemerová, V.Ježek,
B.Korunková, J.Andreas, D.Kubálek. Za starší MH závodili: K.Vlček,
D.Vlček, F.Korunka, K.Kašpar a P.Kubálek.
Z celkového počtu 14ti družstev mladších se 1. družstvo umístilo na 12.
místě a 2. družstvo na 5. místě. Z celkového počtu 16ti družstev se starší
umístili na 14. místě.

Zaměstnanci města s pracovníky veřejné služby v tomto čtvrtletí mimo
pravidelné práce a činnosti vymalovali a také provedli veškeré nové nátěry
v ordinaci lékaře na čp. 1. Došlo i k vymalování celé vstupní chodby na úřad (čp.
77) a přetření soklu chodby. Venku byl na chodnících a cestách pravidelně
odstraňován sníh a v březnu vyčištěny od náletových dřevin prostory kolem
neobydlené fary u fotbalového areálu.
Odpadové hospodářství města za tento rok bylo opět řešeno s dodavateli
služeb z Karlových Varů a to firmami AVE CZ a.s. a RESUR s.r.o..
Velkoobjemový odpad byl odvážen s technickými službami Toužim.
Finanční přehled za rok 2012 je následující:

Platby za :

2012

odvoz popelnic
tříděný odpad (sklo, plasty, papír)
nebezpečný odpad ( 2 x ročně )

285 590 Kč
44 653 Kč
17 891 Kč

kontejnery

53 522 Kč
401 656 Kč
43 039 Kč
210 270 Kč
13 500 Kč
266 809 Kč
-134 847,00

( 2 x ročně )

Výdaje za odpady celkem

příjem - odměna za třídění
příjem - občané+nemovitosti
příjem - od podnikatelů
Příjem za odpady celkem
Dofinancování z rozpočtu obce
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II. čtvrtletí
Ve druhém čtvrtletí tohoto roku bylo rozhodováno o většině podaných
žádostí ze strany Krásné Údolí o dotace a granty. Naše město obdrželo od
Karlovarského kraje částku 210.000,-Kč jako příspěvek na vybudování parkovišť
u „Nových paneláků“. Další dotací v částce 150.000,-Kč byl příspěvek na
dokončovací práce Územního plánu Krásné Údolí. Neúspěchem skončila žádost
u „Malé granty pro jaro 2012“ na příspěvek pro doplnění chybějících částí
stromové aleje v Odolenovicích. Důvodem neúspěchu bylo upřednostnění jiných
projektů. I další grant „Zdravé stromy pro zítřek“ příspěvek na arboristické
ošetření památného stromu v Odolenovicích neposkytl. Zde bylo zamítnutí
odůvodněno nezapojením se do výzvy žádného arboristy z Karlovarského kraje.
Dne 14. dubna plnili naši mladí hasiči odznaky odbornosti a zde je
k tomuto krátká vysvětlující informace :
Vybraní MH jeli plnit Odznaky odborností - Preventista junior,
Preventista a Strojník do Nové Role. Aby dostali odznaky, byli
prozkoušení z teoretických znalostí, museli splnit písemný test a
preventisté museli doložit kresbu na téma „PO očima dětí“. Preventista
musí znát příčiny vzniku požáru, požární závad, čísla tísňového volání a
strojník musí jak teoreticky, tak i prakticky ovládat požární stříkačku,
znát běžnou hasičskou techniku, její údržbu, druhy a způsoby užití
běžných technických prostředků PO a optické signály. Není toho málo,
ale tohle všechno naši malí hasiči zvládli a zasloužili si tyto odznaky.
Preventistu juniora splnili: Káťa a Petr Slabých,
Strojníka splnili: Vojta Ježek, Patrik Kubálek, Dominik Kubálek.
Preventistu splnili: Markéta Klemerová, Vojta Ježek, Karel Vlček a
Vlasta Olejník.
Všem ještě jednou gratuluji!!!!:-)
Vedoucí MH Marie Slabá

V úterý 17. dubna v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze slavnostní předávání dekretů
k vlajkám, které přebíralo s K.Údolím dalších 30 obcí a měst z celé ČR. Dále byl
předán také titul „Město“, tentokráte pouze pro dvě obce a to pro Krásné Údolí a
Všeruby z Plzeňska. Oba tituly přebíral z rukou předsedkyně p. Němcové starosta
p. Martin Frank. Starostu na tento slavnostní akt doprovodili místostarosta p.
Horst Schleicher a zpracovatel návrhu p. Jan Mládek. Od následujícího dne tedy
už došlo k plnému využívání statutu „Město“ v písemném styku a všech dalších
záležitostech města i městského úřadu. S tímto tématem byli obeznámeni všichni
občané ve speciálním Občasníku (č.2/12 – viz příloha) vydaném 20. dubna. K této
záležitosti ještě byly pořízeny dvě základní a jedna slavnostní saténová vlajka.
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V sobotu 21. dubna proběhl po loňské premiéře v souvislosti s členstvím
města v SOSL (Sdružení Obcí Slavkovský Les) další „Den pro náš region“. Po
loňském vyklizení černé skládky se akce konala opět v Odolenovicích a to
vysázením celkem 25 jasanů a javorů. Tímto byla doplněna chybějící část aleje
stromů při cestě k prameništím. Každé z 22 dětí (mladí hasiči + místní) si za
pomoci dospělých (hasiči, zaměstnanci města, místní občané), kterých bylo přes
20, zasadilo vlastní strom. Po zasázení, ukotvení, zajištění ochrany proti okusu
zvěří a řádném zalití s hnojivem, se všichni přemístili na náves. Zde proběhlo
opékání vuřtů.
Ještě v dubnu (pátek 27.4.) uspořádalo město zájezd do Karlovarského
městského divadla na představení „Příbuzné si nevybíráme“ s předními českými
herci.
O pár dní později (30.) uspořádali místní hasiči (SDH i jednotka) tradiční
stavění máje, následně lampionový průvod přes městečko zakončený pálením
čarodějnice. V letošním roce bylo vše soustředěno na náměstí, kde bylo
občerstvení od hasičů a celou noc oheň. Důvodem přesunutí a změny místa
konání akce byla snaha o větší zatraktivnění tohoto zvyku a zvýšení účasti našich
spoluobčanů. V Odolenovicích došlo na stavění máje krátce po 19-té hodině a
ihned byla zapálena i vatra s čarodějnicí. I zde byl místními občany pro děti
uspořádán lampionový průvod, ale až v pozdějších hodinách, za tmy.
Odolenovičtí tuto akci využívají jako setkání většiny zde žijících obyvatel
s posezením. Tak tomu bylo i v tomto roce.
V kulturním domě ve všech třech měsících tohoto čtvrtletí probíhaly i
nadále týdenní ukázkové prodejní akce, kdy v jednom případě byly prostory
rozšířeny o tělocvičnu na čp. 1 (bývalá radnice). Zde si účastníci vybírali odměnu
za strávený čas na akcích.
Dne 7. května se mladí hasiči zúčastnili soutěže „O Útvinské srdce“.
Následovalo okresní kolo hry „Plamen“ (třídenní 18.-20.5.) a to jarní částí
v Bečově nad Teplou. V tradičních disciplínách této hry – ve štafetách 4x60 m,
dvojic a CTIF, v soutěži jednotlivců a v požárním útoku Krásné Údolí
prezentovalo pouze mladší družstvo. Z celkového počtu 11-ti mladších týmů
skončili na úspěšném 3. místě. V soutěži jednotlivců K.Slabá, P.Slabý a V.Ježek
obsadili všechna místa na stupních vítězů.
Sobota 19. května byla v kalendáři kulturních akcí v našem městě
vyčleněna na „Závody veteránů“. Ještě před rekonstrukcí jižní části náměstí se
přehlídka vozů, start a cíl závodu a vyhodnocení konaly právě zde.
Organizátorům celé, předem dlouho připravované, akce pánům H.Schleicherovi,
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P.Vitnerovi a J.Špimrovi se přihlásilo a posléze i dorazilo 18 historických vozidel
a 20 motocyklů. Před trasou (85 km) s dovednostními úkoly se na veterány přišlo
podívat značné množství občanů nejen místních, ale i z okolních obcí a měst.
Pro mateřskou školu byly koncem května (22.) nainstalovány nové hrací
prvky na školní zahradě. Ze strany odborné firmy byly atestovanými prvky
nahrazeny klouzačka a prolézačky, které v loňském roce již neprošly revizní
bezpečnostní prohlídkou a musely být odstraněny. K nemalé investici (přes
55.000,-Kč) byly použity finance uspořené za minulá léta vedením školky
v rezervním fondu. K čerpání došlo se souhlasem zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města také pro potřeby nově tvořeného územního plánu
v tomto období rozhodlo o případném umístění maximálně šesti větrných
elektráren ve svém katastru. Bylo vybíráno z pěti variantních a možných řešení.
V tomto čtvrtletí byla ze strany případného investora založena a zaevidována
nová společnost a to VTE Krásné Údolí, s.r.o., která by měla celou investiční
akci zaštiťovat, koordinovat a hradit.
Tradiční dětský den se v tomto roce konal s mírným předstihem a to 26.
května. Kulturní výbor za pomoci několika maminek a nadšenců připravil
pohádkovou cestu, jízdu zručnosti na jízdních kolech a byla možnost i projížďky
na dvou koních. Tento změněný program přivábil přes 50 dětských účastníků
pohádkové cesty. Každoroční zkoušku a závody na kolech si ve třech kategoriích
vyzkoušelo celkem 26 závodníků a závodnic. Sladkostí a dalších soutěží bylo
dostatek a tak byla spokojenost na všech stranách.
Posledního května byla mladými i dobrovolnými hasiči pokácena a
následně vydražena májka. Tato poslední květnová akce byla také, jak je již u nás
zvykem, sledována podstatně nižším počtem diváků, než je tomu u stavění.
Hodně kulturními a sportovními akcemi zaplněný červen začal
Krásnoúdolskými slavnostmi (9.6.), které byly pořádány v areálu fotbalového
hřiště. Program byl postaven na hudební skupině Albatros z Chýše. Toto
uskupení hrálo a zpívalo od 13. do 19.-té hodiny. V přestávkách vystoupily
postupně děti z MŠ Sluníčko Toužim, MŠ a ZŠ Útvina a naší mateřské školy.
Ženy z Otročína tentokráte předvedly Českou besedu a dívky vystoupení
mažoretek. Večer proběhla na fotbalovém hřišti diskotéka. Doplněním slavností
byly pouťové atrakce a prodejní stánky s jarmareční tématikou. Občerstvení
zajišťovali manželé Škrňovi z Cafe@shop Krásné Údolí. I přes chvílemi silnější
vítr a krátkou dešťovou přeháňku byla akce považována účastníky a hosty za
vydařenou.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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V červnu (13.) byla mezi starostou města a SZIF (Státní Zemědělský
Intervenční Fond) podepsána „Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR“ na již výše zmiňovanou akci „Obnova náměstí a infrastruktury
Krásné Údolí“. Celkové výdaje projektu byly spočteny na částku 5.178.420,-Kč a
z tohoto předběžně stanovena dotace v částce 3.308.192,-Kč. Záměrem a hlavním
cílem je zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu Krásného Údolí.
Ihned po tomto kroku byly ze strany starosty a tím i zastupitelstva města
zahájeny práce spojené s výběrovými řízeními, plánováním finančních toků,
časovým harmonogramem a další potřebné záležitosti.
Ve čtvrtek 14. června proběhla závěrečná besídka dětí v mateřské škole
s loučením předškoláků. Všech 7 dětí, které od září nastupují do další etapy
života a jdou do školy, se akce i se svými rodiči zúčastnily a byly hlavními
protagonisty programu. Od vedení školky i města obdržely upomínkové dárečky
a sladkosti.
I letos uspořádal starosta města v červnu (23.6.) nohejbalový turnaj trojic
na víceúčelovém hřišti. Jednalo se o historicky VIII. klání přihlášených osmi
týmů všech věkových skupin. Důležitější než výsledky byla výborná atmosféra a
absence zranění sportovců. K tomuto přispělo i bezvětrné slunečné počasí.
Koncem měsíce (27.6.) byl opět vydán místní Občasník (č.3/12 – viz příloha)
s podstatnými informacemi k životu v našem městečku doplněný zhodnocením
školního roku 2011/2012 v naší mateřské škole.
V pátek 29. června se v odpoledních hodinách na zdejším městském úřadě
zastavilo pro razítkem potvrzenou účast poutní procesí. Jednalo se o poutníky
(letos pouze tři osoby), kteří vykonávali třídenní cestu z Teplé do Skoků.
Posledního června zorganizoval kulturní výbor dětskou akci s názvem
„Vítání prázdnin“. Oproti předchozím létům se nekonala v kulturním domě jako
diskotéka, ale v areálu fotbalového hřiště. Po celé odpoledne probíhaly sportovní
hry, vystoupení profesionálních i amatérských psovodů se svými psy, ukázka
létání leteckých modelů dálkově řízenými a požární útoky mini hasičů, mladých i
dospělých hasičů. Na závěr místní hasiči vyrobili závěje pěny, které si v teplém
počasí nadšené děti rády užily.
Počátkem června byla zahájena stavební akce s budováním parkovišť u
„nových paneláků“. Vítězem výběrového řízení se stala firma J.Chrenáka
z Toužimi. Terénní úpravy okolí a pomocné práce prováděli z úsporných důvodů
zaměstnanci úřadu. Zrušením části chodníku, výstavbou přejezdového
zpomalovacího prahu, dopravním značením a celým systémem byla tato část
přeměněna na obytnou zónu se všemi pravidly a povinnostmi.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Jak již bylo zmíněno výše, přestoupil od 1. června do 31. října p. Pavel
Pešta z veřejné služby na placené veřejně prospěšné sezonní práce. Tímto se o
veřejnou zeleň, chodníky, úklid a další činnosti spojené s chodem a údržbou
města starali tři placení zaměstnanci (stálá zaměstnankyně p. J.Kašparová,
koordinátor veřejné služby p. P.Olejník a p. P.Pešta). Doplněni byli vždy na 20
hodin týdně veřejnou službou (p. A.Džubaková-Walterová a p. F.Pech).
V tomto čtvrtletí byly vyřezány náletové dřeviny a kompletně upraveno
okolí rybníka (hasičské nádrže) v západní části města u hlavní silnice. Vlastními
silami byla vytvořena nová příjezdová cesta k parkovišti proti městskému úřadu a
MŠ. Byl posunut a nově postaven plot s bránou a vstupní brankou do fotbalového
areálu. Tím byl tento areál pro motoristy bez povolení uzavřen. Dále se takto
zpřístupněná parkovací plocha mohla začít využívat pro návštěvníky hřbitova.
Taktéž byl kompletně vyčištěn pozemek kolem ČOV a nadále udržován
v kulturním stavu sekáním a odvozem trávy.

III. čtvrtletí
Dne 27. července zemřela ve svých nedožitých 94 letech nejstarší občanka
Krásného Údolí – paní Anna Říhová.
V sobotu 18. srpna byla uspořádána každoroční letní procházka po okolí.
Trasa pochodu cca 7 km vedla z náměstí po silnici směrem na Brťskou
křižovatku, kolem rybníku v zatáčce, zpět po Americké, křižovala hlavní silnici
Karlovy Vary-Plzeň a přes les a Odolenovice zpět do Krásného Údolí. Díky
značně nadprůměrně vysokým teplotám se tentokráte našlo pouze 8 účastníků
této procházky.
Akce hasičů a Mladých hasičů v období prázdnin popsala jejich vedoucí
následovně:
Karlovarská liga
V sobotu 18.8.2012 jsme se zúčastnili soutěže v požárním sportu
a to konkrétně „Karlovarská liga“ v Otročíně. Závodilo se v požárním
útoku a štafetách 4 x 100m s překážkami v kategorii mužů a žen. Naše
SDH odjelo reprezentovat ve složení: Vladimír Ježek, Kamila Husáková,
Marie Slabá, Kateřina Boteková, Miroslava Malinová z Útviny a Hanka
Krátká z Kosmové. Hodnotily se jednotlivé časy štafet a celkové
hodnocení, do kterého se započítal lepší čas jak v útoku i ve štafetách.
Na obě disciplíny byly dva pokusy. Ve velké konkurenci jsme ve štafetách
obsadili třetí místo a v celkovém pořadí jsme se umístili také na 3. místě.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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O pohár starosty Sokolova
Naši Mladí hasiči se ještě poslední den prázdnin zúčastnili
soutěže „O pohár starosty Sokolova“, kde soutěžili v mladší kategorii v
požárním útoku a běhu na 60m s překážkami. Zde se hodnotili jednotlivé
disciplíny a též celkové umístění, do kterého se započítal lepší čas
požárního útoku a tři nejlepší časy jednotlivců. V disciplíně běhu na 60m
s překážkami se soutěžilo ještě v kategoriích starší a mladší a ještě
rozděleni zvlášť dívky a chlapce. Naše MH Krásné Údolí nastoupilo
v následujícím obsazení: Kateřina Slabá, Markéta Klemerová, Vojta
Ježek, Bára Korunková, Týna Černá a Alex Sivák. V jednotlivcích
soutěžili: Vojta, Káťa, Markéta a Bára. Vojta Ježek ve své kategorii
obsadil krásné 3.místo a Káťa Slabá svou kategorii úspěšně vyhrála.
Také požární útok s časem 30,08 vteřin vyhráli a v celkovém hodnocení
vybojovali 1.místo   

Další sportovní letní akcí (dne 1. září) byl cyklovýlet po trase K.ÚdolíOtročín-Prachomety-Toužim-rybník Karasák-Chylice-Přílezy-K.Údolí, o celkové
délce přes 20 km. Hlavním cílem byla prohlídka pramenu řeky Střely
v Prachometech. Tentokráte se zúčastnilo 11 cyklistů.
Na 8. září zajistil Kulturní výbor města dětské divadelní představení
s názvem „Tatínek není k zahození“. Plánované večerní představení pro dospělé
bylo ze strany divadelní společnosti zrušeno, a to z důvodu nemoci herců.
Mladí hasiči se v září zúčastnili dalších dvou závodů a výsledky byly
následující:
Memoriál Michala Bači
Dne 8.9.2012 jsme se zúčastnili soutěže v Teplé – „Memoriál
Michala Bači“. Bohužel účast byla velmi malá. V kategorii mladších MH
soutěžila pouze 2 družstva a to z Teplé a naši Údoláci . Za starší přijeli
jen Toužimští. Závodilo se ve štafetách 4x 60 metrů s překážkami a v
požárním útoku. Údolští machři přijeli ve složení: Vojta Ježek, Káťa
Slabá, Markéta Klemerová, Bára Korunková, Alex Sivák, Danča
Vašková, Domín Kubálek a Tomáš Kaňka. Štafety nám utekly o 2
vteřinky, ale dohnali jsme to v útoku, kterým jsme měli navrh s časem
28,66 o 5 vteřin. A tak jsme v celkovém pořadí soutěž vyhráli.
O pohár starosty Březové
Tuto neděli – 30.září – se naši MH Krásné Údolí zúčastnili
soutěže „ O pohár starosty Březové“ a to v kategorii mladších. Opět se
soutěžilo ve štafetách a požárním útoku. Tentokráte se našim hasičům
moc nedařilo a tak skončili na osmém místě z devíti účastníků.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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V září byl nainstalován dřevěný kříž u zrekonstruovaného pomníčku při
silnici na Brťskou křižovatku. Zaměstnanci města společně se starostou usadili
nový dřevěný křížek a opravili rozbořený pomníček. Dále bylo upraveno blízké
okolí místa.
Značně vítanou akcí ze strany občanů byl i letos pořádaný zájezd po
nedalekých památkách a zajímavostech. Dne 15. září jsme navštívili město Loket
a prohlédli si zdejší hrad. Další zastávka byla v městečku Krásno, která byla
spojená s prohlídkou tamního Hornického muzea s následnou projížďkou důlním
vláčkem.

IV. čtvrtletí
Od čtvrtka 4. října zahájil svou činnost dětský zájmový kroužek „Dovedné
ruce“ a to pod vedením p. Kateřiny Botekové a p. Drahoslavy Krejčové. Děti se
setkávaly každý týden na dvě hodiny v jedné z místností bývalé radnice na čp.1.
Hlavní činností tohoto kroužku jsou ruční výtvarné práce - vystřihování, lepení a
zlepšování drobných manuálních činností. Některé ze svých výrobků děti předaly
i při setkání seniorů v prosinci tohoto roku.
Ihned na počátku tohoto čtvrtletí (6. 10.) bylo využito podzimní počasí a
v areálu fotbalového hřiště byla uspořádána fotbalisty Drakiáda. Jako
doprovodný program pouštění draků bylo kreslení na asfalt a opékání buřtů. Této
akce se zúčastnilo větší množství dětí z Údolí i Odolenovic (viz článek v příloze).
Na začátku vegetačního klidu rostlin (8. 10.) bylo odbornou firmou
provedeno
pokácení dvou vzrostlých stromů. Jednalo se o strom v těsné blízkosti hřbitovní
zdi, který ji i okolní hroby svými kořeny značně narušoval. Druhým pokáceným
stromem byl samostatný smrk u altánu, který byl už značně nebezpečný pro svou
samostatnost a vzrostlou výšku.
Tak jako v celé republice, tak i v Krásném Údolí ve dnech 12.-13.10.
proběhly volby do zastupitelstev krajů. V našem městě byla na těchto volbách
33% účast voličů a zvítězila KSČM (40% hlasů) před Hnutím za harmonický
rozvoj obcí a měst (19%) a ČSSD (15%).
Den 20. říjen byl slavnostní pro manžele Marii a Aloise Řádových, neboť
oslavili „Diamantovou svatbu“. Slavnostního obřadu na Městském úřadě
v Bečově nad Teplou se mimo rodinných příslušníků zúčastnil i starosta, který
připojil za Krásné Údolí gratulaci a drobné dárky.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Týž den uspořádal, po mnoha letech, místní Sbor dobrovolných hasičů
Krásné údolí taneční zábavu s tombolou a dámskou volenkou. Účast byla ke
spokojenosti hasičů hojná a tak byly vytvořeny dostatečné základy pro obnovení i
této místní tradice.
V říjnu podalo Biskupství plzeňské na SZIF žádost o dotaci na omítku
místního kostela sv. Vavřince. Žádost byla úspěšná a tak se v následujícím roce
náš kostel „oblékne“ do nového. Předpokládané náklady byly vyčísleny na cca
2,4 mil. Kč.
V říjnu bylo vydáno čtvrté číslo místního Občasníku (č.4/12 – viz příloha).
První sníh nové zimy napadl již 28. října. Samozřejmě ještě nevydržel a tak
mohli zaměstnanci města ještě v listopadu vysadit stromy v rekonstruované části
náměstí, u fotbalového areálu, u kulturního domu a túje u Nových paneláků.
Od měsíce listopadu došlo ze strany městského úřadu k vypovězení a
ukončení spolupráce s firmou O2 na pevné telefonní linky pro MÚ a mateřskou
školu. Důvodem byla ekonomicky značně výhodnější nabídka od Karlovarského
kraje na vstoupení a využití systému mobilních telefonů.
Dne 2. prosince se uskutečnil koncert „Pár hudebních skladeb v našem
kostele“. Účinkujícími byli pouze děti z Krásného Údolí (Petr Slabý - klarinet,
Aneta Franková - klávesy, Kateřina Slabá - kytara, Markéta Klemerová - flétna),
Odolenovic (Maruška a Barča Petrželkovi – flétna), Útviny (Ester Píbalová,
Irenka Vytisková a Petra Přesličková – všechny flétna) a naší mateřské školy.
Jedinečným průvodcem koncertu byl p. Zdeněk Dvořák, který uváděl jednotlivá
vystoupení. Na závěr si koledy zazpívali vystupující i diváci.
V sobotu 8. prosince byla uspořádána Dětská mikulášská diskotéka
s návštěvou Mikuláše, andílka a čertů. Děti si zatancovaly, zasoutěžily a po
básničce každé z nich obdrželo balíček se sladkostmi. Dětí přišlo se svými rodiči
přes 30.
O dva dny později proběhlo v knihovně městského úřadu Setkání seniorů.
Pro jejich pobavení vystoupily dětičky ze školky s pásmem říkadel, tance a
básniček. Na flétnu zahrála Markéta Klemerová a na klarinet Petr Slabý. Senioři
si popovídali, zavzpomínali, zatančili a ve večerních hodinách se jim domů moc
nechtělo.
V polovině prosince byla pokácena vzrostlá lípa u budovy městského
úřadu a mateřské školy (čp.77). Důvodem bylo zvýšené nebezpečí padajících
větví do prostor zahrady školky.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Dne 13. prosince bylo do schránek občanů distribuováno poslední letošní
číslo krásnoúdolského Občasníku (č.5/12 – viz příloha).
Předposlední kulturní akcí roku bylo „Setkání u Betlému “, jež se konalo
v podvečer vánoc v pátek 21. prosince v parku na náměstí. Účastníkům byly pro
pomoc rozdány vytištěné texty koled a za doprovodu žáků ZUŠ Toužim si je
mohli zazpívat. Dětem se podával horký čaj, prskavky a svítící neonové tyčinky.
Dospělí se zahřáli svařeným vínem. Mladí hasiči rozdávali perníčky, které na
svém kroužku vyrobili. Účast i přes mrazivé počasí byla skutečně hojná.
V neděli 30. prosince se uskutečnila další, tentokráte zimní, procházka po
okolí. Díky chybějícímu sněhu vedla trasa po polních cestách kolem Odolenovic
a přilákala více než 20 místních i přespolních.

Mateřská škola
Mateřská škola Krásné Údolí zahájila svůj další školní rok 3. září. Po
dohodě vedení města a ředitelky, byla školka více aktivní při pořádaných akcí
města. Důkazem bylo například prosincové vystoupení dětí na koncertě v kostele
sv. Vavřince. Dalšími vystoupeními pro dospělé byly již tradiční vystoupení při
setkání seniorů a také vánoční besídka pro rodiče spojená s „Tvořivým
odpolednem“. V podzimní části roku navštívily děti Dům strašidel v Plzni,
Divadlo Husovka v Karlových Varech a také shlédly každý měsíc pravidelná
pohádková divadelní představení. V prosinci za dětmi přišel do mateřské školy
také Mikuláš s čertem a andělem. I nadále za dětmi dojížděl učitel ze ZUŠ Bečov
nad Teplou.
V září roku 2012 bylo v naší školce zapsáno 18 dětí a to 10 chlapců a 8
dívek. Od 1. prosince přibyly ještě 2 dětičky a to jeden chlapec a jedno děvče.
Věkové složení bylo následující:
mladší 3 roky
3 děti
3 až 4 roky
4 děti
4 až 5 let
4 děti
5 až 6 let
5 dětí
nad 6 let
4 děti
Paní Věra Čermáková stále zastávala post ředitelky, pozici učitelky paní
Bc. Katarína Petrželková. Kuchařkou, školnicí a vedoucí školní jídelny byla paní
Miroslava Veselá. Provozní doba byla od tohoto školního roku změněna pro lepší
možnosti dojíždějících maminek do zaměstnání a to v pracovní dny od 06.30 do
16.00 hodin.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Hasiči
(zpráva z ledna 2013 nově zvoleného starosty SDH p. Vladimíra Ježka)
ROK HASIČŮ 2012
Dovolte, abychom se Vám představili.
Naše sdružení dobrovolných hasičů má 36 členů z toho 22 mladých
hasičů. V loňském roce se nám podařilo do našeho sboru získat 8
nejmenších dětiček a postavili jsme družstvo přípravky.
Přípravka se pečlivě připravuje na novou hasičskou sezónu pro
ně premiérovou. Doufejme, že bude stejně úspěšná jako loňská sezóna
starších hasičských kamarádů, kteří se zúčastnili 6 pohárových soutěží a
z toho obsadili 3 x 1. místo. Dařilo se jim také v soutěžích jednotlivců,
kde naše sdružení reprezentují Dominik Kubálek, Petr Slabý, Vojtěch
Ježek, Kateřina Slabá, Bára Korunková.
Hasičina není jenom o sportovních výkonech, ale také o
získávání znalostí a tak naši mladí hasiči splnili odznaky odbornosti
preventista a strojník. Soutěží se také v loňském roce úspěšně účastnily
naše ženy.
Sdružení se aktivně účastnilo na akcích pořádaných městem a
některé akce stavění máje a taneční zábavu pořádalo samo.
V roce 2013 budeme pořádat tyto akce: stavění a kácení májky
a taneční zábavu, na které Vás tímto zveme.

Slávia Krásné Údolí
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka)
Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí
Mužstvo v jarní části sezóny 2011-2012 podávalo průměrné
výkony odpovídající základu hráčů. Po odehrání jara skončilo na 6.
místě s 11 výhrami, 3 remízami, 14 prohrami a skórem 54:87 dosáhlo 36
bodů. Raritou byl zápas s Otročínem na domácí půdě, ve kterém se loučil
Vlastimil Olejník st. s 30letou aktivní kariérou hráče. Místo, aby byl
symbolicky vystřídán musel odehrát celý zápas, jelikož mužstvo
nastoupilo v deseti hráčích. Utkání skončilo výhrou mužstva Otročín
13:1, aspoň má na co vzpomínat.
Po nezbytných jednáních v zajištění hráčů na hostování začala
sezóna 2012-2013 podzimem. Přihlásilo se sedm mužstev a hraje se
dvoukolově. Ve většině zápasů mužstvo hrálo se soupeřem vyrovnanou
partii, ale v závěru utkání vždy nedokázalo uhlídat výsledek a rozdílem
branky prohrávalo. Po odehraných jedenácti zápasech přezimuje na 6.
místě s 2 výhrami, 1 remízou, 8 prohrami a skórem 19:28 dosáhlo 7
bodů.
Z jara nás čeká výměna hráčských registrací se znakem FAČR. V
současné době má Tělovýchovná jednota 34 členů. Z toho 15 aktivních
hráčů dospělých a 4 aktivní hráče hrající mládežnické soutěže.
Závěrem poděkování lidičkám zajišťující hladký průběh soutěží.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Práce, investice, činnosti, náklady
I v roce 2012 vedení města pokračovalo ve snaze zaměřit se na práce
drobnějšího charakteru se snahou o minimalizaci finančních nákladů a zapojením
všech možných pracovních sil. V prvních měsících roku byl využit jeden
pracovník vykonávající trest Veřejných prací a to na základě smlouvy s Mediační
a probační službou v Karlových Varech.
Přehled nejdůležitějších činností je zde:
* ořez stromů a dřevin u rybníka - směr Bečov n. T.
* osazení obrubníků u cesty - garáže k ČOV

* rekonstrukce sochy "andílka" na hřbitově
* zpracování návrhu územní plán obce

* vyčištění a zkulturnění pozemků okolo ČOV
* vyřezání suchých stromů u cesty ke st. panelákům

* zmapování chybějící dokumentace celé

* pokácení stromů - u hřbitovní zdi, u školní
zahrady a vedle altánu

dešťové kanalizace ve městě
* odprodej přístavků za čp.1
* vymalování části herny v MŠ

* mírné terénní úpravy v parku
* nákup malého rozkládacího párty přístřešku

* zbudování částečného výpustku u domu čp.100
* zkulturnění prostor kolem bývalé fary

* nákup součástí pro rozšíření herních prvků na

* prořez, vyčištění a zkulturnění pozemku za památným

dětském hřišti v Odolenovicích
* rekonstrukce křížku a okolí na cestě k Brti
* nutná výměna plynového kotle k bytu na čp.1

stromem v Odolenovicích
* pravidelná údržba společných městských pozemků
* pravidelné sekání celého fotbalového areálu

* nová parkovací místa - Nové paneláky
* vysázení tújí - Nové paneláky

* kompletní rekonstrukce pískovišť - St.+Nové paneláky
* zajištění rozborů omítek kostela a následná pomoc

* výsadba a doplnění aleje stromů v Odolenovicích
* rekonstrukce parkoviště u MÚ a zbudování

při zajištění dotace na novou omítku
* výsadba nových stromů - St.paneláky , u kulturního

přístupové cesty
* výstavba nového plotu a vstupních bran na
fotbalovém hřišti a tím zajištění parkovacích míst

domu a u hřbitova
* kompletní nové herní prvky na školní zahradě MŠ
* vyřezání nadměrně vzrostlých tújí na hřbitově

pro návštěvníky hřbitova

* spolupořádání kulturních a sportovních akcí

atd.

Obnova náměstí a dopravní infrastruktury
Krásné Údolí a SZIF
Největší investiční akcí za poslední roky byla právě akce „Obnova náměstí
a dopravní infrastruktury Krásné Údolí“. Počátkem léta byla starostou města
podepsána „Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR“, který
spravuje Státní zemědělský intervenční fond a to právě na tuto akci. Celý projekt
obsahoval několik dílčích stavebních a dodavatelských souborů: 3x oprava
chodníků, vybudování nového parkoviště u Starých paneláků, výměna svítidel u
uličních stožárů na hlavní trase K.Vary-Plzeň, dodávka mobiliáře (10x lavička,
8x odpadkový koš, 3x stojan na jízdní kola, 3x informační tabule) a hlavně
rekonstrukce jižní části náměstí. Položkový rozpočet na celou akci činila částka
přes 5,1 milionu korun.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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S ohledem na novelizaci, značné zpřísnění a složitější postup výběrového
řízení, byla zastupitelstvem města vybrána externí firma, která celé výběrové
řízení provedla a zaštítila. Hlavním hlediskem a kritériem (zúčastnilo se 8
stavebních firem) byla výše ceny za celkovou dodávku akce.
V průběhu prázdnin bylo uskutečněno celé výběrové řízení a byla
vyhodnocena vítězná firma - fa. J.Chrenák, Toužim. Dále došlo k sepsání
smlouvy a předání staveniště tak, aby od září mohly být zahájeny práce. Do
konce roku byly zrekonstruovány chodníky Lakomý-čp.125 a u Nových
paneláků. Dále byl zakoupen mobiliář, vystaveno nové parkoviště a vyměněna
svítidla. Už v listopadu byly zahájeny práce na náměstí. V polovině prosince
došlo k převzetí a vyfakturování prácí v hodnotě cca 1,8 milionu korun a mohla
být podána žádost o částečné proplacení dotace. Veškeré práce byly
dokumentovány (viz přílohy).

Dotace
Město se samozřejmě snažilo také získat v co možná největší míře finance
z dotačních titulů. Přehled obdržených dotací v roce 2012 je následující:
Rok

Měsíc

Název akce
Aktivní politika zaměstnanosti
Výkon státní správy a školství

2012

Dotační
přispívatel
Min.práce a
soc.věcí
KÚ KK
KÚ KK
odb.pam.péče

II.

Kostel sv. Vavřince - průzkum

IV.
V.

Nové pan.-posílení dopravy v klidu POV KK
KÚ KK
Územní plán K.Údolí - návrh
odb.reg.rozvoj

VI.

Propagace třídění odpadů

VIII.

Jednotka SDH - odborná příprava

VIII.

Jednotka SDH - věcné vybavení

Elektrowin a.s.
KÚ KK
odb.kriz.řízení
KÚ KK
odb.kriz.řízení

Volby do krajských zastupitelstev

KÚ KK

X.

dotace celkem

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )

Celkové
náklady
(Kč)

Podíl

Financování

(%)

z obce (Kč)

177 924
114 820

---

---

40 000

10 000

25

30 000

866 918

210 000

24

656 918

220 800

150 000

68

70 800

--

5 000

--

3 360

3 360

100

0

66 485
21 512

52 886
21 512
745 502

80

13 599
0

---

Obdržená
dotace
(Kč)
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Hospodaření města k 31.12.2012
V roce 2012 byl „účetní výsledek“ hospodaření vykázán kladný v celkové
výši 405.854,47 Kč, kdy v tomto jsou započteny odpisy, vyřazené pohledávky,
výnosy z předpokládaných neinvestičních transferů, ..…
(údaje jsou v Kč)

Příjmy v Kč
Daňové
Nedaňové
Kapitálové příjmy
Dotace
Příjmy celkem
Výdaje v Kč
Pozemky
Silnice
Ost.záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Předškolní zařízení
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Ostatní tělovýchovná činnost
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a odvoz nebezpečného odpadu
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana – prof.část
Požární ochrana – dobrov.část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstva kraje
Činnost místní správy
Pojištění
Ost. finanční operace
Výdaje celkem

Schválení
3 080 000,404 000,0,0,3 484 000,Schválení
0,10 000,50 000,0,137 000,80 000,26 000,49 000,30 000,22 000,120 000,4 000,210 000,0,20 000,400 000,65 000,0,5 000,50 000,751 000,0,1 483 000,0,0,3 512 000,-

Rozpočet po
Výsledek k 31.12.2012
změnách
3 516 400,3 415 566,63
811 000,791 950,56
70 000,69 090,00
740 502,740 502,00
5 137 902,5 017 109,19
Rozpočet po
Výsledek k 31.12.2012
změnách
5 000,4 850,00
10 000,0,00
3 596 000,2 373 615,00
87 000,86 400,00
137 000,137 000,00
80 000,42 000,00
26 000,22 274,00
78 000,76 862,06
40 000,40 000,00
22 000,22 000,00
255 000,232 353,00
4 000,3 075,00
360 000,220 800,00
3 000,2 208,00
20 000,17 891,00
400 000,381 459,50
161 000,139 499,00
1 000,0,00
5 000,5 000,00
118 000,106 149,60
800 000,795 149,00
21 512,21 512,00
2 045 990,1 824 680,23
38 000,37 797,00
68 400,68 400,00
8 381 902,6 660 974,39

Ve skutečnosti město hospodařilo v roce 2012 (bez akce SZIF), dle
přijatých a vydaných financí běžného roku, s kladným zůstatkem 149.618,- Kč.

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Statistické údaje – rok 2012 ve městě
Narození

3 občánci
- Fehérová Karolína
- Frolová Eliška
- Prášil Matyáš

Úmrtí

4 občané
- Hartigová Marie
- Hrabětová Marta
- Pavlíček Jaroslav
- Říhová Anna

Sňatek
Rozvod
Přistěhování
Odstěhování
Stěhování v obci

3
2
11
16
15

Zaměstnanci města:
- starosta: Bc. Martin Frank
- účetní: Ing. Lucie Drbalová
- úklid OÚ, údržba města:
Jiřina Kašparová – celý rok
- sezónní údržba + koordinátor veřejné služby:
Pavel Olejník – březen 2012 až únor 2013
- sezónní údržba města:
Pavel Pešta, – červen až prosinec
- veřejná služba úřadu práce:
František Pech – únor až červenec
Alena Walterová – únor až červenec
- knihovna: Zdeňka Krejčová
- veřejný internet: Ondřej Olejník

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )
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Počasí ve městě za rok 2012 – I. pololetí
( zdroj : Ing. Jitka Marečková )

červen
2012

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )

7
8
10
25
10
9
5
24
9
4
8
21
6
7
5
18
1
7
2
10
2
0
0
2

26,5
33,8
16,7
77,0
0,5
11,8
1,6
13,9
1,0
7,4
9,5
17,9
2,6
29,1
5,4
37,1
25,3
11,7
14,0
51,0
17,3
23,2
10,5
51,0

8
5
4
17
2
7
3
12
3
2
4
9
5
6
5
16
4
2
4
10
9
6
4
19

No Days more than
5mm

Počet dní do 5

-1,5
-16,3
-16,8
-16,8
-22,4
-21,8
-9,8
-22,4
-11,3
-10,2
-7,2
-11,3
-13,2
-9,4
-5,1
-13,2
4,5
-0,7
4,8
-0,7
-0,1
5,5
5,4
-0,1

Součet mm

8,0
4,7
4,1
8,0
-6,2
3,0
10,9
10,9
13,0
19,1
17,2
19,1
16,6
11,7
27,4
27,4
26,2
27,0
25,4
27,0
21,9
29,0
31,7
31,7

Počet dní s příz.mr.

2,2
-0,7
-3,5
-0,7
-13,6
-4,5
2,2
-5,6
2,0
5,5
6,7
4,8
3,9
4,6
11,2
6,6
13,1
9,8
15,7
13,0
11,7
15,8
16,9
14,8

2
2
1
5
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
3
0
2
1
3
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Srážkový normál

květen
2012

1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31

MĚSÍČNÍ

Teplot.normál st.C

duben
2012

Přízemní minim.

březen
2012

Maximum

únor
2012

SRÁŽKY

Denní průměr

leden
2012

TEPLOTA

Datum

Měsíc / rok

KRÁSNÉ ÚDOLÍ

-0,5

40,0

-2,3

38,0

1,1

37,0

5,6

45,0

11,1

58,0

14,1

65,0
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Počasí ve městě za rok 2012 – II. pololetí
( zdroj : Ing. Jitka Marečková )

prosinec
2012

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )

0
1
1
2
0
2
0
2
1
4
6
11
6
7
5
18
3
7
5
15
10,0
8,0
7,0
25,0

44,8
30,1
20,0
94,9
4,7
1,6
34,2
40,5
1,1
17,6
13,1
31,8
19,4
7,6
20,4
47,4
25,8
8,9
29,5
64,2
12,0
8,7
33,4
54,1

4
6
5
15
5
2
6
13
7
4
3
14
1
3
4
8
5
2
3
10
6
8
4
18

No Days more than
5mm

Počet dní do 5

6,9
-0,3
-0,3
-0,3
8,5
4,3
6,0
4,3
-0,8
-3,4
-5,0
-5,0
-5,0
-6,9
-13,9
-13,9
-6,7
-8,9
-7,8
-8,9
-16,1
-17,2
-4,2
-17,2

Součet mm

27,8
20,3
29,4
29,4
28,0
35,0
31,0
35,0
28,1
26,9
22,3
28,1
19,6
21,8
11,8
21,8
9,6
9,0
9,8
9,8
0,8
3,4
9,7
9,7

Počet dní s příz.mr.

17,3
13,4
16,7
15,9
16,8
16,7
16,9
16,8
14,3
10,7
9,7
11,6
8,5
6,3
2,4
5,7
4,1
1,7
3,0
3,0
-4,1
-2,6
2,4
-1,6

3
1
2
6
0
0
2
2
0
2
1
3
2
1
2
5
3
1
2
6
1
0
3
4
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listopad
2012

1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31
1-10
11-20
21-31
1-31

MĚSÍČNÍ

Teplot.normál st.C

říjen
2012

Přízemní minim.

září
2012

Maximum

srpen
2012

SRÁŽKY

Denní průměr

červenec
2012

TEPLOTA

Datum

Měsíc / rok

KRÁSNÉ ÚDOLÍ

15,8

76,0

14,9

67,0

11,6

46,0

6,4

45,0

1,1

43,0

-2,3

45,0
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TEPLOTY A SRÁŽKY 2012
( zdroj : Ing. Jitka Marečková )

Teplota
Měsíc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2012

Skutečnost
-0,7
-5,6
4,8
6,6
13
14,8
15,9
16,8
11,6
5,7
3
-1,6
7,0

Normál
-0,5
-2,3
1,1
5,6
11,1
14,1
15,8
14,9
11,6
6,4
1,1
-2,3
6,1

Zápis vyhotovil : Martin Frank (únor 2013 )

Rozdíl
-0,2
-3,3
+3,7
+1,0
+1,9
+0,7
+0,1
+ 1,9
0
-0,7
+2
+0,7
+0,9

Srážkový
úhrn
Skutečnost Normál % z Normálu
77
40
192
13,9
38
36,5
17,9
37
48,3
37,1
45
82,4
51
58
87,9
51
65
78,5
94,9
76
124,9
40,5
67
60,4
31,8
46
69,1
47,4
45
105
64,2
43
149
54,1
45
120
580,8
605
96
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