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 Rok 2014 byl ostatně jako pro celou republiku, rokem „supervolebním“, 

kdy v našem městě proběhly pouze volby do Evropského parlamentu a do 

zastupitelstev měst a obcí. Senátní volby pro náš region nebyly vyhlášeny.  
 

 Úspěšně podaná žádost o příspěvek od Karlovarského kraje pomohla 

uskutečnit akci „Dopravně stavební úprava náměstí – II. etapa – část Park a okolí 

prodejny COOP“. V kompletně vlastní finanční režii byly vybudovány nové 

chodníky na hřbitově a kolumbárium. Firma Hollandia Karlovy Vary s.r.o. 

přispěla na rekonstrukci části chodníku a to od domu manželů Janečkových 

k domu paní Vitnerové. Značnou měrou vylepšení vzhledu a pocitu automobilistů 

bylo položení nového asfaltového povrchu od hlavní silnice ke konci města 

směrem na Odolenovice. 
 

 V tomto roce byly dokončeny veškeré práce včetně vydání nového 

Územního plánu Krásné Údolí a to dle aktuální a platné legislativy.   
 

 Krásné Údolí a jeho kulturní a sportovní život byl opět bohatý a v každém 

měsíci se konala minimálně jedna kulturní nebo sportovní akce. Tradičně byly 

nejvíce navštívené Krásnoúdolské slavnosti, Masopust a večerní rej v kulturním 

domě, stavění máje, závody veteránů, Hasičská zábava a Zpívání u Betléma. 

V tomto roce proběhl pravidelný předvánoční koncert v kostele a také divadelní 

představení Máj od K.H.Máchy. Autobusové zájezdy byly na divadelní 

představení, tentokráte do Mariánských Lázní, dále do ZOOparku Chomutov a  

na zámek Krásný Dvůr a do Chrámu chmele a piva v Žatci. 
 

 Obě zastupitelstva města, původní i nově zvolené, se stejně jako jejich 

výbory setkávala pravidelně na svých veřejných jednáních. Žádný ze zvolených 

zastupitelů neodstoupil a tak i nadále pracovalo 8 resp. 9 zastupitelů.    
 

 Plánovaný rozpočet města pro rok 2014 byl schválen jako vyrovnaný a 

celkové hospodaření za tento rok skončilo i přes velký objem investic se 

zajímavě kladným zůstatkem (přes 480 tisíc Kč).    

 

 
I.  čtvrtletí 

 
 Od 7.ledna proběhla v Infocentru Toužim ukázka a výstava tvorby našeho 

občana Martina Mládka. Zde byly vystaveny lepty, ruční kožená pouzdra, 

výtvarná díla především inspirována přírodou, řezby a originální ruční nože. 

Výstava byla pro velký zájem prodloužena do konce února. 
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 V sobotu 11.ledna se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Krásné 

Údolí pod vedením starosty SDH p. Vladimíra Ježka. Mezi pozvané, kteří se této 

události zúčastnili, byl místní starosta města p. Martin Frank, zástupce 

profesionálních hasičů p. Jiří Horník z Toužimi, Anna Plačková z Jáchymova a 

dobrovolní hasiči z Útviny, Pily a Otročína. Program byl tradiční – zprávy o 

činnosti, hospodaření, přijetí nových členů a ukončení členství. Pro zpestření 

programu vystoupili mladí i mini hasiči.   
 

 Další lednovou akcí byl již 19. ročník Mysliveckého plesu, který byl 

uspořádán Mysliveckým sdružením Krásné Údolí - Útvina v sobotu 18.ledna. 

Akce s doprovodem dvou hudebních skupin byla opět úspěšná a plně obsazena.  
 

 V tomto měsíci byl na jednání zastupitelstva města přijat jeden 

z důležitějších dokumentů potřebných k žádostem o dotace a to „Rozvojový 

strategický dokument včetně projektových záměrů a rozpočtového výhledu na 

období let 2014 – 2020“. 
 

 V polovině února byla ze strany města a hlavně zaměstnankyně p. Jiřiny 

Kašparové dokončena oprava vnitřních prostor fotbalových kabin. Došlo 

k opravení všech nerovností, ochranným nátěrům soklů, dveří a výmalbě všech 

částí. Fotbalisté za uvedené práce p. Kašparové osobně poděkovali a předali dar 

na své rozlučce se sezónou v červnu. 
 

 V sobotu dne 8.února se naši Mladí hasiči Krásné Údolí zúčastnili Halové 

soutěže v Sokolově s umístěním na stupních vítězů. 
 

 V polovině února (15.) byla v kulturním domě pro děti uspořádána Dětská 

maškarní diskotéka, které se letos zúčastnilo přes 20 masek a dalších dětí. 

Tradiční organizátoři p. Zdeněk Dvořák a p. Marie Slabá vyplnili program 

dovednostními a jinými soutěžemi.    
 

 O týden později (22.února) uspořádal kulturní výbor města Masopust 

s následným Masopustním rejem masek a volnou zábavou v kulturním domě. 

Tentokráte přišlo do průvodu, kdy bylo takřka jarní počasí, přes 40 masek. O 

hudební doprovod průvodu po Krásném Údolí a Odolenovicích se opět postaral 

p. Přeslička a jeho muzikantští přátelé z okolí. Večerní rej již tradičně hudebně 

zajistil ke spokojenosti všech p. Milan Větrovec z Útviny.   
 

 S ohledem na velmi krátkou zimu a teplé počasí byla zaměstnanci města 

v průběhu března a počátkem dubna upravena příjezdová „zadní“ cesta do 

fotbalového areálu. Tato je plně využívána především při Krásnoúdolských 

slavnostech a při závodu veteránů.  
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 Díky příznivému počasí a povětrnostním podmínkách mohla být zahájena i 

plánovaná rekonstrukce a výstavba chodníků v parku a okolí prodejny COOP již 

v březnu. Výběrové řízení nakonec po odstoupení vítěze vyhrála firma pana 

Jiřího Chrenáka z Toužimi. Kompletní náklady na tuto akci byly ve výši 

748.358,12 Kč. Na akci se podařilo zajistit dotaci z Programu obnovy venkova 

od Karlovarského kraje ve výši 180.000 Kč. Mimo plánovanou projektovou 

dokumentaci došlo k doplnění obrubníků kolem hlavní silnice, obstavení 

zastávkového místa zídkou shodnou z částí u bývalé radnice. V neposlední řadě 

byly ještě navíc zbudovány uliční vpusti na dešťovou vodu. 
 

               Počátkem měsíce března (4.) byl vydán první letošní Občasník (č.1/14 – 

viz příloha) s informacemi o hospodaření města, provedených pracích a 

investicích, odpadech – vše za skončený rok 2013. Dále byly otištěny informace 

o činnosti mladých i „velkých“ hasičů, fotbalistů a také údaje o čerpání dotací 

města a dalších plánovaných akcích. 
 

 Sobota 22.března byla pro mladé hasiče ve znamení Halové soutěže 

v Toužimi. Bližší informace podala vedoucí p. Marie Slabá takto: 

 
HALOVÉ SOUTĚŽE TOUŽIM 

 

22.3.2014 jsme se zúčastnili halové soutěže v Toužimi, v kategorii 

starších MH. Soutěžilo se ve třech disciplínách - štafeta 4krát 40m, 

štafeta CTIF a štafeta dvojic. Za náš tým závodili: Káťa Slabá, 

Nikča Veselá, Týna Černá, Bára Korunková, Péťa Slabý, Domín 

Kubálek a Alex Sivák. Ve velké konkurenci se nám sice podařilo 

vybojovat krásné třetí místo ve štafetách 4krát 40m, ale v ostatních 

se bohužel nevedlo. Nakonec jsme obsadili 11té místo. Nevadí, 

příště bude určitě líp   
 
          

 Koncem měsíce bylo svépomocí (výkopy, položení kabelů v chráničkách) 

a následným odborným napojením provedeno doplnění veřejného osvětlení ve 

městě. Jeden nový světelný bod byl vytvořen mezi domy čp. 129 a čp. 130 u 

Starých paneláků a druhý na cestě za čp. 1 za bývalou radnicí.  
 

 V tomto měsíci také byly zahájeny přípravné a následně i projektové práce 

na úpravu ploch a dopravního režimu s cílem posílit nabídku parkovacích míst 

v lokalitě Staré paneláky a to za spolupráce města a projektanta Ing. Martina 

Kohouta z Karlových Varů. Výsledkem byla kompletní projektová dokumentace, 

kterou město převzalo na podzim tohoto roku. 
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II.  čtvrtletí 

 
 Dne 1.dubna byl kulturním výborem uspořádán zájezd na divadelní 

představení „Na mělčině“ do divadla v Mariánských Lázních v podání umělců 

divadla Kalich v Praze. 
 

  Ve dne 10.dubna byla ze strany Karlovarského krajského úřadu a jejich 

auditorů uskutečněna na městském úřadě každoroční kontrola týkající se 

hospodaření za rok 2013. Této předchází vždy prvotní prověrka, která je 

uskutečňována na podzim předchozího roku. Při obou těchto kontrolách nebylo 

zjištěno žádných závad ani nedostatků a město opět skončilo s výborným 

hodnocením. 
 

 Druhá dubnová sobota (12.) byla i přes chladnější počasí věnována akci se 

Svazkem obcí Slavkovský les - „Den pro náš region“. Pro Krásné Údolí se 

jednalo o čtvrtý ročník. Zaměstnanci města společně s hasiči, mladými i mini 

hasiči a dalšími občany vyřezali náletové dřeviny a upravili okolí „Smírčího 

kříže“ na cestě nad domem manželů Málkových. Akce byla zakončena již 

tradičním opékání buřtů pro všechny účastníky.  
 

 Druhý den odjeli mladí hasiči plnit Odznaky odbornosti a to do Nové Role. 

Po prokázání svých znalostí ze zkoušených oborů získaly dvě děti odznak 

„preventista junior“ a tři „strojník junior“. 
 

 Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla zahájena spolupráce 

s krajským úřadem na „Digitální technické mapě veřejné správy Karlovarského 

kraje“. Dalším rozhodnutím byl vstup města do MAS (Místní akční skupina) Náš 

region, o.s. (občanské sdružení), která doznala v září změn v názvu a to na MAS 

Kraj živých vod, z.s. (zapsaný spolek). 
 

 Neděle 27.dubna byla dnem, kdy mladí hasiči vyjeli na letošní první 

venkovní závody.  

 
CHODOV 

 

              Dne 27. 04. 2014 jeli naši mladí hasiči na závody do 

Chodova, kde si poprvé vyzkoušeli útok s "velkými" hadicemi a s 

vodou. Poprali se se vším velmi statečně. Obsadili jsme 10.místo.  

                                                                                    M.Slabá 
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 Tradiční stavění máje (30.4.) opět organizovalo SDH Krásné Údolí a to ve 

větším rozsahu a opět na náměstí. Společně s dětmi z naší mateřské školy mladí 

hasiči na místě ozdobili májku a s čarodějnickým doprovodem zatančili společný 

„čarodějnický rej“. Ihned po postavení máje začaly probíhat čarodějnické 

soutěže, po kterých následoval lampionový průvod a zapálení ohně. Dospělí 

využili postaveného párty stanu k posezení a setkání do nočních hodin. 

 I v Odolenovicích se místní sešli v hojném počtu a využili tento večer 

s vatrou a postavenou májí pro své setkání, popovídání a strávení příjemných 

chvil u májky a ohně. 
 

 Po pár dnech (4.května) proběhla v sousední Útvině hasičská soutěž, ke 

které p. Marie Slabá uvedla: 

 
SOUTĚŽ O ÚTVINSKÉ SRDCE 

   Po štafetách dvojic byli naši hasiči na třetí příčce. Bohužel 

útoky se jim až tak nepovedly a tak jsme obsadili v této soutěži 

celkové 7.místo.  

 

 V úterý 6.května uspořádalo město za přispění MAS Náš region, o.s., s 

Karlovarským hudebním divadlem v našem kostele sv. Vavřince představení 

„Máchův Máj“. I přes upozornění a pozvánky si cestu na toto představení našlo 

asi jen 20 občanů. 

 

 Mladí hasiči se o pár dní později zúčastnili soutěže  

 

O POHÁR STAROSTY MĚSTA SOKOLOV 

   Dne 10.5.2014 se MH z Krásného Údolí zúčastnili závodů 

v Sokolově. Kubík Sivák, Nelinka Veselá si vyzkoušeli běh na 60m s 

překážkami v mladší kategorii.  Káťa Slabá, Barunka Korunková a 

Péťa Slabý běželi v kategorii starší. Káťa s časem 16,50s obsadila 

4.místo. Do celkového hodnocení se počítal i čas útoků. S časem 

56,20s jsme klesli na sedmou příčku. 

         M.Slabá 

 

 Koncem měsíce dubna byla zahájena další investiční akce ve městě a to 

rekonstrukce chodníků na hřbitově. S tímto byla spojená i kompletní výměna 

kolumbária, úprava prostor u vodovodního kohoutku a celkové terénní úpravy. 

Po ukončení všech prací byly vysoutěžené náklady se vzniklými vícepracemi na 

celkové výši 385.924,60 Kč. Tímto se prostor hřbitova značně vylepšil o kvalitní 

pochůzkové trasy a celkový estetický vjem. 
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 Na základě značných změn ve vzhledu našeho náměstí a kostela bylo naše 

město osloveno zástupci Karlovarského úřadu k účasti v putovní výstavě „Má 

vlast – cestami proměn“. Zastupitelé s prezentací Krásného Údolí souhlasili a tak 

i naše město mělo svůj výstavní panel. V květnu byla tato výstava zahájena 

v areálu parku pražského Vyšehradu a poté byla rozdělena a putovala po městech 

a obcích celé republiky.  
 

 V první polovině měsíce května bylo ze strany nájemce rybníka u hlavní 

silnice směrem na Bečov nad Teplou p. Štefkou zahájeny a dokončeny práce na 

výměně starého a dožilé čepu rybníka. Počasí bylo k tomuto po celou dobu 

příznivé a tak nebylo žádných překážek a problémů. 
 

 V tuto dobu byly také kompletně vyměněny hlavní dveře do vstupní síně 

kostela a to v dubovém provedení při zachování původních kovových prvků. 

Práce, které zaštiťovalo Biskupství Plzeňské, byly provedeny firmou místního 

truhláře p. Antonína Drbala. Zajímavostí je, že částku potřebnou na tuto akci (cca 

30.000 Kč) si věřící vybrali mezi sebou. 
 

 Celý víkend 17.-18.května pořádal náš Sbor dobrovolných hasičů Krásné 

Údolí Okresní kolo hry Plamen. Počasí bylo zvláště v neděli, kdy soutěžili mladší 

kategorie hodně nevlídné, ale plánovaný program byl dodržen. Vedoucí mladých 

hasičů k této akci uvedla: 

 
KRÁSNÉ ÚDOLÍ – Okresní kolo hry Plamen 

 

  Do hry Plamen se přihlásilo 9 družstev mladších a 11 

družstev starších mladých hasičů. Soutěž byla rozdělena podle 

kategorií. V sobotu závodila starší družstva a v neděli mladší. Před 

zahájením soutěže proběhl slavnostní nástup, kde všechny přivítal 

starosta SDH p.Ježek a dále starosta města p.Frank, okresní 

starosta SDH p.Hubáček a p.Plačková jako vedoucí odborné rady 

mládeže. Soutěž probíhala v duchu fair play, mladí hasiči 

předvedli, co se za celý rok naučili. Podporou jim byli nejen jejich 

vedoucí, ale i rodiče a ostatní kdo přišli na hřiště fandit. Pro 

všechny soutěžící a pořadatele byl připraven chutný oběd, pro 

který si vysloužil  kuchař (p.Schleicher) velké poděkování i ocenění 

. Pro ostatní bylo připraveno občerstvení od místních hasičů. 

Děti se mohly zapojit do soutěže o krásné ceny od České 

pojišťovny, zastoupené p.Adamovou. 

  Vyhrát však může jen jedno družstvo z každé kategorie. 

Naši hasiči se v obou kategoriích umístili na 7.místě. Závodili ve 

složení: starší kat.: Barunka Korunková, Nikolka Veselá, Eliška 

Bílková, Markétka Klemerová, Kačenka Slabá, Kristýnka Černá, 

Alex Sivák, Domín Kubálek, Péťa Slabý a Tomáš Kaňka. V mladší 

kat.: Erička a Kristýnka Bartlovi, Verunka Krejčová, Nelinka 

Veselá, Pepíček Botek, Kubík Sivák, Kubík Čadek a Ondrášek 

Hazmuka. 
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  Obě kategorie MH měřily síly ve štafetách 4x 60metrů s 

překážkami a požárním útoku a starší ještě ve štafetě CTIF a útoku 

CTIF.  

  Při slavnostním ukončení byla rozdána osvědčení odznaků 

odborností a ceny za soutěž Požární ochrana očima dětí. Ve své 

kategorii obsadila 2.místo Kačenka Slabá, dále ve své kategorii 

Erička Bartlová 2. a Pepíček Botek 3.místo. 

  Pro všechna družstva byly připraveny hodnotné ceny, díky 

sponzorům . Všechny děti si odvezly nejen medaile a ceny, ale 

snad i hezké vzpomínky. 

  VŠEM, kdo se podíleli na hladkém průběhu celé soutěže 

patří velký dík 

            Sponzoři: Město Krásné Údolí, Nad prameny.eu, Česká 

pojišťovna p.Adamová, Hollandia s.r.o., Frape s.r.o. p.Čapek ml., 

Fa.Kasia Vera s.r.o. p.Hrůza, A.P.S.A. Toužim p.Janoušek, 

O.Z.A.P. s.r.o., Auto Fit p.Košler, Květiny p.Darula, Drogerie 

p.Svoboda a Trent. 

 Všem zúčastněným patří velký dík a gratulace.  
 

 

 Volby do Evropského parlamentu se u nás, ostatně jako v celé naší 

republice, konaly ve dnech 23. a 24.května. Volební účast byla jako všude velice 

slabá – hlasovat přišlo pouze 12,89% možných voličů. Kompletní výsledky jsou 

zde: 
 

 Počet voličů: 357    Počet vydaných obálek:46

        Počet odevzdaných obálek: 46   Počet platných hlasů: 45

  Volební účast: 12,89%   Platné hlasy:   97,83% 
 

 Výsledky:   

   ANO 2011 - 9 hlasů               

   KSČM - 7 hlasů 

   KDU-ČSL -  6 hlasů    

   ČSSD - 4 hlasy 

     Strana svob.občanů -  3 hlasy 

   Koalice TOP 09 a STAN - 2 hlas 

   Komunistická strana Československa - 2 hlasy 
 

 SNK Evropští demokraté, Koalice SP a NO, Strana zdravého rozumu, 

  Liberálně ekologická strana, Česká strana regionů, ODS, Úsvit přímé 

  demokracie Tomia Okamury, Strana zelených, Republika, Česká  

  pirátská strana, Aktiv nezávislých občanů, Česká strana národně  

  sociální – všichni 1 hlas 
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 Již 4.ročník jízdy historických vozidel „Memoriál Pavla Vitnera“ byl 

místními nadšenci v čele s p. Horstem Schleicherem uspořádán dne 24.května. 

Start i cíl byl opět na hřišti fotbalového areálu. Dopolední pěkné počasí bylo 

v poledne vystřídáno značně silnou a vytrvalou bouří. Za pomoci místních hasičů 

byla celá akce, i přes trochu stísněné předávání cen pod střechou kabin, účastníky 

moc kladně hodnocena. Trasa o délce cca 66 km vedla tentokráte z Krásného 

Údolí – přes Brť – Poseč – Kosmovou – Toužim do Bochova, kde byl zajištěn 

oběd a zpět přes Německý Chloumek – Hlinky – Vodnou – Bečov nad Teplou – 

Chodov a Měchov – do Krásného Údolí. Posádky tradičně na stanovištích plnily 

opět různé dovednostní a vědomostní úkoly. Rozhovor s hlavním pořadatelem a 

tím i samotná akce byly propagovány i v regionálním vysílání televize ZAK TV. 
 

 Dne 30.května bylo na základě úspěšně podané žádosti o dotaci k titulu 

„Zdravé stromy pro zítřek“ u Nadace Partnerství provedeno důkladné ošetření 

památného stromu v Odolenovicích a to specializovanou arboristickou firmou.   
 

 Posledního května  proběhly v našem městě dvě kulturní akce a to 

odpolední Dětský den - pořadatelé SDH, TJ Slavia a město připravili pro děti 

jízdu zručnosti na kole pro tři věkové kategorie, projížďku na koních a mnoho 

soutěží s cenami. Počasí i návštěva byly pěkné. Další akcí bylo podvečerní 

tradiční kácení máje, kterého se zúčastnilo jen několik přihlížejících. 
  

 V pondělí 2.června navštívila Krásné Údolí dvanáctičlenná hodnotitelská 

komise pro Karlovarský kraj soutěže „Vesnice roku“, do které se naše město 

poprvé přihlásilo. Prezentovat stav naší kultury, sportu a života u nás starostovi 

pomohl p. Horst Schleicher (místostarosta) a dále p. Věra Čermáková (MŠ), paní 

Marie Slabá, p. Monika Ježková (obě za hasiče) a p. Zdeněk Dvořák (TJ Slavia).  

Dvouhodinové představování našeho městečka bylo zakončeno prohlídkou 

kostela, nově zrekonstruovaných prostor náměstí, lokality Nové paneláky a také 

návsi v Odolenovicích. Jako úplný nováček jsme na nejvyšší metu nepomýšleli, 

ale i přesto jsme celou účast a prezentaci města směřovali k možnému ocenění 

„zelenou stuhou“ za péči o zeleň a životní prostředí. V konkurenci patnácti měst 

a obcí našeho kraje jsme na slavnostním vyhlášení 22.srpna u celkového vítěze 

v obci Dolní Žandov převzali „Diplom za vzorné vedení kroniky“. S tímto byla 

spojena finanční odměna pro město ve výši 30.000 Kč, kterou na podzim 

zastupitelstvo rozdělilo mezi mateřskou školu, TJ Slavii, místní hasiče a 

kronikáře města.  
 

 V prvním týdnu měsíce června byla dokončena další investice města a to 

kompletní rekonstrukce části chodníku od domu manželů Janečkových (čp. 30) 

k domu p. Vitnerové (čp. 36). Tato neplánovaná akce vzešla ze situace, kdy na 

základě opakovaných jednání starosty města s Údržbou silnic Karlovarského 

kraje se podařilo zajistit položení nového asfaltového povrchu na komunikaci 

III.třídy a to od křižovatky s hlavní silnicí za napojení na areál firmy Hollandia.  
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K rozhodnutí došlo počátkem jara a tak mohlo město zajistit uvedenou 

rekonstrukci chodníku tak, aby byl asfalt pokládán k již hotovému chodníku, a 

nebude třeba jej v dalších letech narušovat pro tuto akci spojenou s plánovaným 

dokončením změny celého náměstí. Akce s tímto novým chodníkem vyšla město 

na celkovou sumu 260.110 Kč, kdy na základě žádosti starosty firma Hollandia 

K.Vary, s.r.o., přispěla částkou 100.000 Kč.  

 Samotná pokládka asfaltu proběhla ve dnech 16.-17.června a tato část 

našeho městečka skutečně dostala zajímavý a estetický vzhled. 
 

 Na konci první dekády měsíce června (10.) bylo vydáno další číslo 

Občasníku (č.2/14 – viz příloha), ve kterém byly podány informace starosty o dění 

ve městě, výsledky voleb do Evropského parlamentu a placená inzerce firmy 

Elektrowin. 
 

 V polovině června (14.) ukončili členové TJ Slavia Krásné Údolí ve svých 

kabinách fotbalovou sezonu 2013/2014. Naši fotbalisté ukončili základní část 

sezonu IV. třídy okresního přeboru okresu Karlovy Vary na šestém místě ze 

sedmi účastníků soutěže. Nadstavbovou část – zápasy o 5. – 7. místo – už celou 

vyhráli a tak skončili na konečném pátém místě. (podrobnější informace viz 

zhodnocení roku od předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka v dalším textu zápisu).    
 

          O tři dny později (17.června) uspořádala mateřská škola ve svých 

prostorech rozloučení s předškoláky a závěrečnou besídku školního roku. Na 

vystoupení, do jehož části byli zapojeni i rodiče, navázalo „pasování“ na školáky. 

V tomto roce se na podzim vydali do školních lavic 4 naši předškoláci. 
 

           Tradiční Krásnoúdolské slavnosti se letos konaly v sobotu 21.června. 

Úvodní hudební zahájení provedl svým vystoupením s kolegyní p. Annou 

Volínovou p. Žákovec.  Na toto vystoupení se těšili zvláště senioři. O přestávce a 

při přípravách vystoupení hudební skupiny Triget ze Žlutic vystoupili se svým 

programem naši malí minihasiči, dále děti z MŠ Toužim, MŠ a ZŠ Útvina a 

místní mateřské školy. Nechyběla ani zábavná soutěž Hry bez hranic pro dospělé 

čtyřčlenné smíšené týmy, která vyplnila přestávku v hudebním programu. Do 

soutěže se zapojili hasiči, fotbalisté a posledním týmem byli zaměstnanci se 

zastupiteli města.  Po celé odpoledne byly na hřišti pouťové atrakce a prodejní 

stánky. Občerstvení zajišťovali místní hasiči. Slavnosti byly zakončeny večerní 

diskotékou pro všechny věkové kategorie. A i přes poměrně chladné počasí, 

ovšem bez deště, byla akce úspěšná. 
 

 Druhý den (22.6.) se mladí hasiči přemístili do Sadova na závody O pohár 

tohoto města. Na vysvětlenou slov p. Marie Slabé je třeba uvést, že v průběhu 

zimy a jara došlo k velké opravě a natření karoserie hasičské Avie. K soutěži 

vedoucí napsala: 
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SADOV – KRAJSKÁ LIGA 

  Konečně mohli malí hasiči jet na závody "novou" Avií . 

Dne 22.6. se konala Krajská liga pro mladé hasiče v Sadově. 

Soutěžilo se ve štafetách dvojic a požárním útoku. Naši mladší i 

starší borci si vedli velmi dobře. Ve štafetách obsadili starší krásné 

3.místo. I když se snažili seč mohli, ve velké konkurenci obsadili 

mladší 5.místo.   

 

 Poslední červnovou neděli (28.) uspořádal SDH Krásné Údolí v areálu 

fotbalového hřiště již tradiční akci „Vítání prázdnin“. Různé soutěže pro děti, 

střelba ze vzduchové pušky, hod granátem, přelez přes lano, slalom autem a 

ukázka požárního útoku mladých hasičů byly hlavní náplní programu. Díky 

počasí došlo i na dětmi požadovanou pěnu.          

   

 
 III.  čtvrtletí 

 
 Počátkem prázdnin bylo místo pro separovaný odpad u Starých paneláků 

doplněno kontejnerem na oblečení, boty a hračky. Díky velkému zájmu a 

hojnému plnění byl obdobný kontejner umístěn i v druhém centru separace na 

náměstí za čekárnou. Městem byly pořízeny dvě nové venkovní vitríny na 

informace a umístěny na hřbitov a kostel. V tuto dobu také byl upraven terénními 

úpravami prostor a obestavěn základ pumpy v parku. Tímto byly veškeré práce 

v této části náměstí již zcela dokončeny. 
 

 Zastupitelstvem bylo odsouhlaseno pokračování ve spolupráci s krajským 

úřadem v nákupu levnější elektrické energie pro potřeby města na roky 2015 a 

2016 a to formou obchodování na burze. 
 

          Dne 2.srpna jsme po roce v našem městě opět přivítali studenty 

mezinárodního studentského workcampu. I letos jsme jim zajistili zajímavou 

exkurzi mlékárenského závodu Hollandia K.Vary, s.r.o., i s odborným výkladem. 

Poté následovala celodenní pracovní činnost na úklidu náměstí, vnitřních částí 

kulturního domu a kostela. Systém nedoznal změn a tak studenti prováděli 

uvedené práce bezplatně, kdy jim město zajistilo pouze stravu. 
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 V pátek 18.srpna se konaly v obci Pila zajímavé závody dospělých hasičů. 

Informace k průběhu poskytla opět p. Marie Slabá:  
 

BRANNÝ ZÁVOD NA PILE 

 

  V pátek jsme vyrazili směr Pila na netradiční závody . 

Naším milým řidičem byla p.Bečková, která už k nám 

neodmyslitelně patří. Ve složení M.Slabá, M.Malinová, 

K.Husáková, H.Krátká, L.Lakomý a Z.Fáber jsme soupeřili s 

družstvy z Jáchymova, Útviny, Dalovic a Pily. Branný závod, který 

byl dlouhý cca 6,8 km běžela tříčlenná družstva a odpovídala v 

průběhu na otázky z různých okruhů (příroda, hasiči, dopravní 

značky, všeobecné).Tento závod se běžel v pozdních hodinách, 

takže spousta družstev doběhla po tmě... Baterky byly velmi vítané. 

Naši "Rebelové" (M.Malinová, M.Slabá a L.Lakomý) si vedli velmi 

dobře.Bohužel jsme museli po doběhnutí odjet domů, tak jsme si 

odvezli alespoň krásné 4.místo z celkového počtu 12 týmů.   

 
  

 Jako poslední akcí letošních prázdnin byl dne 30.srpna městem místo 

plánovaného divadelní představení pro děti uspořádán zájezd do ZOOparku 

Chomutov. Zájem z řad občanů byl enormní a tak byl autobus přihlášenými 

zaplněn velice brzy. Paradoxem je, že dospělí se na místo, kde ještě nebyli, těšili 

snad více než děti. I díky skvělému počasí byla nálada výborná a celá akce hodně 

kladně účastníky hodnocena. 
 

 Tato sobota byla zcela výjimečná a zajímavá pro p. Jaroslava Vychytila 

z Brtě a sl. Janu Volfovou z Krásného Údolí. Důvodem byla jejich svatba, která 

se jako první v novodobé historii konala na našem městském úřadě. Obřad za 

účasti oddávajícího starosty města p. Martina Franka a matrikářky z Toužimi 

proběhl ke spokojenosti všech v upravené zasedací místnosti, jenž slouží i jako 

veřejná knihovna. Novomanželé Vychytilovi po skončení obřadu očekávali 

místní hasiči, kteří zvláště ženichovi připravili nejedno překvapení a úkol v tzv. 

„zátahu“.  
 

 V srpnu byly dokončeny restaurátorské práce na kovovém kříži na návsi 

v Odolenovicích a sochy sv. Jana Nepomuckého v parku na náměstí v Krásném 

Údolí. Na uvedené práce sice město podalo žádost o dotaci od Karlovarského 

kraje, leč neúspěšně. Přesto bylo zastupitelstvem města rozhodnuto práce zajistit 

„za své“ a tak byly obě drobné historické památky zrenovovány.   
 

 V září bylo vydáno další číslo Občasníku (č.3/14 – viz příloha), ve kterém  

kromě informací starosty o dění ve městě bylo také určité shrnutí a bilancování 

končícího volebního období. Byly připomenuty investice, které se za toto období 

čtyř let v Krásném Údolí uskutečnily, získané dotace a také celkové hospodaření 

současného vedení města. 
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 První zářijovou sobotu (6.) byl na víceúčelovém hřišti uspořádán 

nohejbalový turnaj. Tentokráte se přihlásilo 20 soutěžících. Pořadatelé vyzkoušeli 

oproti předchozím ročníkům novinku s losováním hráčů do týmů. I hrací systém 

základní části a navazující vyřazování byl nový. Počasí sportovcům tentokráte 

přálo (pršet začalo až po skončení) a tak byla atmosféra vynikající.  
 

        Vlivem povětrnostních vlivů a snad i vandalů došlo k odlomení části 

opraveného základu dřevěného křížku u cesty směrem na Brť. Zaměstnanci 

počátkem září toto opravili a celkově opět upravili i okolní prostor. 
 

          Ve středu 10.září se konalo poslední zasedání zastupitelstva města před 

komunálními volbami 2014. Tímto se tedy zastupitelé rozloučili ve složení:  

p. Hana Drbalová (předseda kontrolního výboru), p. Zdeněk Dvořák (předseda 

kulturního výboru), p. Martin Frank (starosta), p. Vladimír Ježek (předseda finančního 

výboru), p. Bedřich Michalec (člen kontrolního výboru), p. Romana Prášilová (členka 

finančního výboru), p. Horst Schleicher (místostarosta) a p. Miloslava Vytisková 

(členka kontrolního výboru).  
 

          Na tomto zasedání byl také přijat jeden z nejdůležitějších dokumentů města 

a to „Územní plán Krásné Údolí“, který se zpracovával od února 2011 dle nového 

znění Stavebního zákona.  
 

         Tradiční místo v kulturním kalendáři na polovinu září obsazuje stále více 

oblíbený zájezd za poznáním. Tentokráte (13.9.) byl cílem zámek Krásný Dvůr a 

Chrám chmele a piva v Žatci. Ani mimořádný zájezd do Chomutova neubral na 

zájmu o tento výlet a tak i letos byl autobus zcela plný.  
 

 V polovině září byla dokončena poslední drobnější investice ve městě a to 

umístění nového stožáru a svítidla u řadových garáží v ulici k ČOV. Práce byly 

opět za pomoci bagru provedeny zaměstnanci města a následně zprovoznění 

odbornou firmou. Tímto byl doplněn poslední světelný bod, který byl od občanů 

ve městě iniciován.   
 

 Od 15.září tak, jako každý rok po ukončení pravidelných cyklovyjížděk, 

bylo zahájeno cvičení žen pod vedením p. Marty Bočkové. Od 30.října byla tato 

sportovní činnost doplněna o další ženy se cvičením zumby a pilates pod 

vedením p. Marie Lakomé. Obě skupiny navazovaly a cvičení probíhala vždy 

dvakráte v týdnu v tělocvičně na bývalé radnici. 
 

 

IV.  čtvrtletí 

 
 První říjnovou sobotu (4.) proběhla v areálu fotbalového hřiště plánovaná 

Drakiáda. Pouštění draků doplnilo vystoupení kynologů s ukázkou výcviku psů. 

Samozřejmostí je vždy oheň s možností opečení buřtů a brambor pro děti i jejich 

rodiče. 
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 Jak bylo avizováno v textu výše ve dnech 10. a 11.října proběhly i 

v Krásném Údolí řádné volby do zastupitelstva města. Vzhledem k tomu, že 

nedošlo ke změně počtu, volili naši občané do svého zastupitelstva 9 členů. 

Souhrou okolností kandidovalo pouze 9 občanů a to všichni „sami za sebe“ jako 

nezávislí kandidáti. I přes tuto skutečnost byla účast obstojná. Výsledky byly: 
 

    Celkový počet voličů:     362 

    Počet odevzdaných obálek:    164 

    Volební účast:    46,59 % 

    Celkový počet platných obálek:   161 

 

č. Kandidát Počet hlasů 

1. Ing. Martin FRANK 159 

2. Miloslava VYTISKOVÁ 122 

3. Zdeněk DVOŘÁK 116 

4. Horst SCHLEICHER 113 

5. Mgr. Romana PRÁŠILOVÁ 105 

6. 
Hana DRBALOVÁ 95 

Vladimír JEŽEK 95 

8. Marie LAKOMÁ 89 

9. Jaroslav SLABÝ 85 

 

 

 Na toto navazovaly volby na ustavujícím zasedání nově zvoleného 

zastupitelstva města (dne 4.11.), které dopadly následovně: 
 

 Starosta města (uvolněný) :       Ing. Martin Frank 
 

 Místostarosta města (neuvolněný) :   p. Horst Schleicher 
 

 Finanční výbor – předseda:    p. Vladimír Ježek 

  členové:   p. Eva Nováčková  

     Mgr. Romana Prášilová  
 

 Kontrolní výbor – předseda:    p. Hana Drbalová 

   členové:   p. Jaroslav Slabý  

     p. Miloslava Vytisková 
 

 Kulturní výbor – předseda:    p. Zdeněk Dvořák 

   členové:   p. Marie Lakomá, 

     p. Marie Slabá 
 

 Rozpočtový výbor:    starosta, místostarosta, účetní města, 

      předsedové finančního a kontrolního  

        výboru  
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 Podzimní největší kulturní akcí je Hasičská zábava pořádaná místní SDH, 

kdy termín té letošní byl naplánován na 18.října. K tanci i poslechu hrála hudební 

skupina Ametyst. Nechyběla bohatá tombola ani dámská volenka, stejně jako 

plný sál návštěvníků. 
 

 Koncem měsíce října (25.) zemřela v té době nejstarší občanka Krásného 

Údolí a to paní Miroslava Jarošová ve věku 94 let. Smuteční obřad a poslední 

rozloučení se konalo v místním kostele.  
 

 Poslední říjnový den byl dokončován rozvoz hlíny pro potřeby města po 

některých lokalitách. V odpoledních hodinách, při předposledním plánovaném 

výsypu došlo na rozmáčené půdě k převrácení nákladního vozidla na bok. Řidič 

nebyl zraněn a ani vozidlo neutrpělo žádné vážnější újmy. Pro obtížné podmínky 

v daném prostoru musel být ze strany majitele pozván speciální vyprošťovací 

stroj, který nákladní vůz ve večerních hodinách vyprostil a odtáhl.  
 

  Na 7.listopadu měli mladí hasiči naplánovanou přednášku o první pomoci 

i s nácvikem. Bližší informace k tomuto od vedoucí Marie Slabé:   
 

PŘEDNÁŠKA PRVNÍ POMOCI 

 

  Každý správný hasič by měl mít znalosti z PO, všeobecné a 

taky jak pomoc zraněnému. Proto si pro nás M.Malinová 

připravila přednášku o první pomoci. Nejdříve si spousta 

zopakovala své dosavadní znalosti, dále se dověděli spoustu 

zajímavostí a na závěr jsme si vyzkoušeli prakticky masáž srdce a 

někteří i umělé dýchání na figuríně  Moc se nám přednáška líbila 

a paní Malinové patří velký dík      

 

 

 V polovině listopadu došlo k přerušení dodávky elektrické energie do části 

veřejného osvětlení a to směrem z náměstí k f. Hollandia K.Vary, s.r.o. 

Technická závada – místo narušení hliníkového kabelu se nepodařilo měřením 

nalézt, proto bylo přistoupeno k položení nového, již měděného a chráněného, 

vedení mezi dva světelné body. Práce byly dokončeny 11.listopadu a veřejné 

osvětlení plně zprovozněno. 
 

  Další svatba v novodobé historii Krásného Údolí na sebe nenechala dlouho 

čekat a v trochu magický den a čas (14.11.14 v 11 hod.) byli oddáni p. Petr 

Mosch a p. Jana Husáková. Svatba a celý obřad byl na žádost snoubenců částečně 

kvůli jejich rodině tajen, kdy jim tuto skutečnost oznámili později. Z tohoto 

důvodu byli kromě oddávajícího, matrikářky a snoubenců přítomni pouze svědci 

a fotografka. 
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 V listopadu bylo vydáno poslední letošní číslo Občasníku (č.4/14 – viz 

příloha). K informacím starosty byly připojeny přehledné výsledky voleb do 

zastupitelstva města, plakátky na plánované kulturní akce a také shrnutí roku 

2014 v naší mateřské škole (viz zápis o MŠ dále). Jako přílohu dostávali občané ke 

každému výtisku propisovací tužku s nápisem a logem města.  
 

 Pátek 5.prosince zahájil přímo „kulturní smršť“ v našem městečku. 

V dopoledních hodinách navštívil Mikuláš se svým andělským a čertíkovským 

doprovodem děti v naší mateřské škole. Každé dítko předvedlo krátké vystoupení 

s básničkou nebo říkadlem a za odměnu obdrželo balíček. Hromadné focení bylo 

bez jakýchkoliv obav a strachů. 
 

 Ihned druhý den byla kulturním výborem uspořádána Dětská diskotéka 

s plno soutěžemi, tancem, zpěvem, vystoupeními a také mikulášskou nadílkou. 

Na sobotní akci nechyběly sladké odměny pro cca 30 dětí, které do kulturního 

domu přišly. 
 

          Následoval nedělní program a to konkrétně akce „Pár hudebních skladeb 

v našem kostele sv. Vavřince“. Program, zhruba hodinový, vyplnilo vystoupení 

dětí z mateřské školy s pásmem básní a říkadel. Na školku navázali malí 

hudebníci od nás i z blízkého okolí. Na závěr vystoupila čtveřice dětí 

z Karlových Varů s hrou na zobcové flétny a zpěvem koled. Kostel byl pěkně 

naplněn nejen rodiči a prarodiči vystupujících.  
  

 A do čtveřice – v pondělí 8.prosince bylo uspořádáno tradiční setkání 

seniorů v zasedací místnosti městského úřadu. I zde byla účast hojná a za 

hudebního doprovodu p. Žákovce  a p. Volínové nálada výborná. Senioři si 

popovídali, zazpívali a i na tanec došlo. V úvodu vystoupily děti z mateřinky a 

informace přednesl starosta města, na kterého bylo i poměrně dost dotazů 

k plánům a dalšímu rozvoji Krásného Údolí. 
 

 Aby toho malí umělci ze školky neměli málo, uskutečnila se hned ve středu 

(10.) jejich Vánoční besídka. Po vystoupení pro své rodiče a příbuzné si všichni 

otevřeli vánoční dílnu a vyrobili svíčky ze sypaného vosku a další výrobky. 

K tomuto měli všichni na posilněnou čaj, kávu a také cukroví. 
 

 V neděli 21.prosince se i bez jakéhokoliv sněhu uskutečnilo předvánoční 

setkání občanů v parku na náměstí na akci „Zpívání u Betléma“. Za hudebního 

doprovodu části dechové kapely ZUŠ Toužim i s vystupujícím kapelníkem 

panem Musilem si místní i přespolní poslechli a zazpívali skladby s vánoční 

tématikou a koledy. Děti dostávaly svítící tyčinky, teplý čaj a prskavky, dospělé 

zahřálo svařené víno. 
 

 Poslední letošní kulturní akcí (28.prosince) byla procházka po okolí. Díky 

již částečně napadlému sněhu se na zimní trasu vydalo 22 občanů a dětí. Túra 

kolem Nových paneláků, horních rybníků, Liští přes Odolenovice a zpět na 

náměstí trvala střídmým krokem necelých 90 minut. 
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Mateřská  škola 
(zpráva ředitelky p. Věry Čermákové  
a učitelky Bc. Kataríny Petrželkové) 

 

  Mateřská škola zahájila v září 2014 letošní školní rok se 16 

zapsanými dětmi ve věku 2-6 let a do základní školy jako čerství a 

nedočkaví prvňáčci odešli: Terezka Bubicová, Eliška Nováková, Gabča 

Walterová, Zdenda Černý a Šimon Veselý.  

  Nižší počet dětí ve školce nám umožňuje věnovat každému dítěti 

opravdu hodně času, pracovat s ním individuálně, pomáhat mu rozvíjet 

se a dobře se připravit na vstup do základní školy. 

  Velmi nám záleží na pohodové atmosféře ve školce, pomáháme 

dětem pěstovat kamarádské vztahy. Snažíme se, aby byl každý den ve 

školce pestrý. Po příchodu si děti dle vlastního výběru hrají, skládají, 

tancují či kreslí. Nejraději stavějí různé domečky a bunkry ze všeho 

dostupného materiálu, který je ve třídě k nalezení. Když se po ránu 

všichni sejdeme, zacvičíme si; pohyb vůbec máme hodně rádi, cvičíme 

nejraději s hudbou a s různým běžným i netradičním nářadím (míčky, 

tyče, kroužky, stuhy, ale také kelímky, pet láhve, krabičky, brambory 

apod.); cvičíme na lavičce, žíněnce, žebřinách, trampolíně apod., cvičení 

končíme vždy pohybovou hrou, písničkou, říkankou. A je tu svačina. 

Příjemně naladěni po svačině usedneme na koberec do kroužku. Je to 

chvíle, kdy si společně povídáme, dozvídáme se spoustu nového, učíme se 

užitečné věci, zkoušíme a experimentujeme. Kromě toho zaměstnáváme 

každý den také svoje ručky; malujeme, kreslíme, modelujeme, vyrábíme a 

tvoříme. 

  Při všech aktivitách je naším cílem nabízet dětem vždy nové a 

zajímavé činnosti, mají možnost vyzkoušet si je, rozvíjíme jejich 

dovednosti a kreativitu. Při práci s dětmi pro nás není důležitý výsledek, 

ale vlastní proces tvoření, poznávání toho, co už sami zvládneme; 

úspěšný je každý, kdo se zúčastní a my to dokážeme vždy ocenit. 

  Pokud není extrémně nepříznivé počasí, trávíme čas před 

obědem pobytem venku; chodíme na vycházky nebo využíváme pěkně 

vybavené školní zahrady. 

  Po obědě je na řadě čtená pohádka nebo příběh, poslech 

relaxační hudby apod., a pak odpočíváme. Den ve školce uběhne velice 

rychle; ani se nenadějeme a pro děti přicházejí rodiče. 

  Běžné dny ve školce nám zpestřují různé mimořádné akce a 

výlety. Každý měsíc jezdíváme na divadelní či hudební představení. 

V tomto roce jsme podnikli opět několik školních výletů. Dětem se velice 

líbil výlet na Chebský hrad, kde kromě pohádky měly děti možnost přímo 

si osahat a vlastníma rukama si vyzkoušet několik starobylých řemesel a 

domácích prací. Vydařil se i výlet do blízkého Bečova n/Teplou. Tady 

jsme uskutečnili pěší výstup na Šibeniční vrch a ocenili překrásné 

panoramatické rozhledy po nejbližším okolí. Potvrdilo se nám, že skvělý 

výlet nemusí být vždy nutně spojen s dalekou cestou; ovšem nejdůležitější 

ze všeho je mít s sebou batůžek s dobrůtkami od maminky. Jakožto velcí 

milovníci zvířátek ocenily děti exkurzi na biofarmu Kozodoj ve Staré 

Roli. 
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  V průběhu roku připravujeme různá vystoupení a besídky pro 

rodiče a veřejnost, vystoupení v kostele, tradičně již vystupujeme na 

Krásnoúdolských slavnostech, na jaře se děti zúčastnily festivalu 

mateřských škol „Mateřinka 2014“ v Toužimi s vlastním tanečním 

vystoupením. 

  Na internetových stránkách našeho města (www.krasneudoli.cz) 

naleznete fotodokumentaci ke všem našim aktivitám a výletům. 

  K důležitým informacím o naší školce patří i to, že se neplatí 

žádné školné a dokonce od 1.1.2015 nebudou rodiče díky našemu 

městskému úřadu hradit ani poplatek za stravování. 

  Ještě bychom rádi touto formou poděkovali spoluobčanům za 

spolupráci při sběru druhotných surovin. V tomto roce se podařilo jejich 

prodejem získat částku 2.188,20 Kč. Celá částka byla použita na 

zakoupení sportovních potřeb a didaktických her pro děti ze školky. 

  Dále bychom chtěli poděkovat zastupitelům města, rodičům a 

všem přátelům školy za všestrannou podporu a výbornou spolupráci. 

  Závěrem pak chceme vyjádřit velký dík panu starostovi za 

velkou vstřícnost a veškerou pomoc a zastupitelstvu za mimořádný 

nemalý finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč věnovaný naší školce za 

podporu v soutěži „Vesnice roku“. 

  Personální obsazení školy zůstalo nezměněno; post ředitelky 

zastává nadále paní Věra Čermáková, pozici učitelky paní Bc. Katarína 

Petrželková, kuchařkou, školnicí a vedoucí školní jídelny je paní 

Miroslava Veselá.  

  Ani provozní doba školy neseznala žádných změn; škola byla 

denně otevřena od 06.30 do 16.00 hodin. 
 

 

 

Hasiči 
 

Zpráva o činnosti Mladých hasičů za rok 2014 

(zpráva vedoucí Mladých hasičů K.Údolí p. Marie Slabé) 
 

V kolektivu MH máme 11 členů mladších a 10 členů starších. 
 

Akce v roce 2014: 
 

- Nový rok jsme zahájili 5.ledna vystoupením na Výroční valné hromadě 

 SDH. 

- 23.března jsme se zúčastnili halové soutěže v Toužimi, kde starší 

 obsadili 11.místo. 

- 12.dubna jsme pomáhali v rámci projektu Den pro Náš region upravit 

 místo kolem Smírčího kříže nad Krásným Údolím.            

- 13.dubna plnily děti odznaky odborností v Nové Roli. Odznak 

 Preventista junior splnili: Kubík Sivák, Ondra Hazmuka. Odznak 

 Strojník junior splnil Péťa Slabý Týna Černá, Alex Sivák..                                                         

- 27.dubna se konala soutěž Karlovarské ligy v Chodově. Mladší obsadili 

 10.místo. 

 

 

http://www.krasneudoli.cz/
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- 30.dubna se koná již tradiční Stavění máje. Vyráběli jsme čarodějnici a 

 pod vedením naší vedoucí Moniky Ježkové vystoupily děti s programem 

 ‘‘Čarodějný rej‘‘. Pro všechny děti byly připravené soutěže. 

- 4.května jsme se zúčastnili soutěže karlovarské ligy o Útvinské srdce. 

 Starší obsadili 7.místo. 

- 10.května se konala soutěž karlovarské ligy v Sokolově, kde se starší 

 umístili¨ na 7.místě. V jednotlivcích se umístili mladší: Nelča Veselá 

 (16.místo), Kuba Sivák (24.místo). Starší obsadili tato místa: 4.místo 

 Káťa Slabá, 9.místo Péťa Slabý a 19.místo Bára Korunková. 

- 17. a 18.května nás čekal perný víkend. SDH Krásné Údolí 

 organizovalo okresní kolo hry Plamen. V sobotu mezi sebou zápolila 

 družstva starších žáků. Naši obsadili celkové 7.místo. V neděli nám sice 

 nepřálo počasí, ale mladší děti byly moc statečné. Naši obsadili celkové 

 8.místo. 

- 22.června nás čekala soutěž karlovarské ligy v Boru. Mladší obsadili 

 8.místo a starší 5.místo. 

- 28.června je u nás tradiční Vítání prázdnin. Pro děti byly připraveny 

 soutěže, pěna. Naši mladí hasiči ukázali požární útok. 

- 6.září po prázdninách nás čekala soutěž v Teplé - Memoriál Michala 

 Bači. Naši MH se umístili v první desítce. 

- 5.října jsme se zúčastnili závěrečného kola karlovarské ligy v Březové. 

 Mladší obsadili celkové 9. a starší 8.místo. 

- 19.října se konalo podzimní kolo hry Plamen, tentokrát na Pile. Mladší 

 postupují do dalšího kola z 10.místa a starší z místa 6. 

- 7.listopadu si pro nás a kamarády z Útviny připravila Mirka Malinová 

 přednášku o první pomoci. Všem se přednáška líbila, nejen proto, že 

 jsme si mohli vyzkoušet masáž srdce na figuríně. 

- 21.listopadu jsme opět vyrazili do Útviny na přednášku o požární 

 ochraně, kterou si pro nás připravili M.Studnička a V.Turek mladší. 

 Přednáška se nám moc líbila, byla doplněná o i prezentace výjezdů. 

- 10.prosince přišel Ježíšek. Díky panu Janouškovi, který vše 

 sponzoroval, dostaly děti nové teplákové soupravy a díky příspěvku 

 města dostaly i nové helmy. 

- 21.prosince se u nás koná tradiční zpívání u vánočního stromku. Děti 

 připravily pro ostatní nádherné svícínky a svíčky. 
 

Dále se podílíme na těchto akcích: 

  Dětské diskotéky v čele s DJ Vojtou, Dětský den, Stavění a 

Kácení máje,  Den pro náš region, Vítání prázdnin, Zpívání u 

vánočního stromku. 
 

  Na závěr bychom chtěly poděkovat všem, kteří nám pomáhají a 

bez kterých by to prostě nešlo.  
 

  Děkujeme za podporu městu, panu Janouškovi, paní Bečkové, 

panu Ježkovi a celému SDH Krásné Údolí. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2014  
 

Zápis zpracoval: Martin  Frank  ( únor  2015 )                                                                                                  Strana 20 /  celkem stran 28 

 

Zpráva o činnosti SDH za rok 2014 

(zpráva starosty SDH p. Vladimíra Ježka) 
  

  V roce 2014 jsme opět pořádali více akcí pro město a neustálé 

posilovali naší podporu mladým hasičům. 
 

  Výbor SDH se schází pravidelně první neděli v měsíci. 
 

  Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu. 

 Postavili jsme májku 

 17. – 18. května proběhlo v našem městě Okresní kolo hry Plamen. 

Z mého pohledu jsme se akce zhostili se ctí a i vtom malém počtu lidí, 

kteří se podíleli, jsme ji skvěle zvládli. Všem zúčastněným za to ještě 

jednou díky.  

 V květnu jsme pomáhali při memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů 

 V červnu jsme zajistili občerstvení na dětském dni a Krásnoúdolských 

slavnostech  

 Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi  

 18. října jsme pořádali taneční zábavu, která byla z ohlasů okolí velice 

úspěšná 

 Úspěšně jsme opravili naší Avii, na které jsme odpracovali celkem 250 

hodin, obzvláště děkuji našim ženám, které nám pomáhali celou Avii 

obrousit a oškrábat. 

 Celkem jsme odpracovali 553 brigádnických hodin 

 Po několika letech se nám podařilo uklidit hasičárnu. 

 Podařilo se nám sehnat sponzora a tak pěkně obléct celý kolektiv MH.  
 

  Naše drobotina se zúčastňovala soutěží od začátku roku. Začali 

jsme v březnu halovou soutěží v Toužimi. Dále v dubnu děti pomáhali 

v rámci Dne Země a upravili místo kolem Smírčího kříže. Dále jsme plnili 

odznaky odborností a koncem dubna jsme vyjeli na zahájení Karlovarské 

ligy do Chodova. Již tradičně naše děti ozdobili májku a ve spolupráci 

s místní MŠ připravila Monika Ježková program „Rej čarodějnic“. 

V květnu jsme byli v Útvině na Útvinském srdci a další víkend jsme 

bojovali v požárním útoku a v soutěži jednotlivců na stadionu IŠTE 

v Sokolově. 17. – 18. května proběhlo v Krásném Údolí jarní kolo okresní 

hry Plamen, kde naši starší obsadili v sobotu 7. místo a v uplakaném 

nedělním dopoledni mladší žáci obsadili 8. místo. V červnu jsme závodili 

v Boru a na konci měsíce jsme s dětmi přivítali prázdniny na místním 

hřišti. V říjnu děti uzavřeli ročník Karlovarské ligy v Březové u Sokolova, 

kde celkově obsadili mladší žáci 9. a starší žáci 8. místo. V půlce října 

jsme na Pile běhali branný závod v rámci dalšího kola hry Plamen. Ke 

konci roku se naše dětičky podíleli na výrobě drobných dárečků na akci 

Zpívání pod stromečkem. 
 

  Touto cestou bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Janouškovi 

s firmy A. P. S. A. Toužim za finanční podporu. Dále také děkuji městu 

Krásné Údolí za příspěvek na helmy pro děti a všem, kteří nás podporují 

a fandí naší činnosti. 
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Slavia Krásné Údolí 
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka) 

 

  Jarní část sezóny 2013 – 2014 zahájilo mužstvo pod vedením p. 

Olejníka st. tréninkovou přípravu. O víkendech trénovali střídavým 

způsobem venku a v tělocvičně. Na úvod se ze soutěže odhlásilo mužstvo 

TJ Údrč. Základní část odehrál oddíl s jistým herním zlepšením, kdy 

celkově skončil na 6. místě se skórem 19 : 47 a 7 body. Dále vznikla 

skupina o 5. – 7. místo Krásné Údolí, Otročín, Olšova Vrata, kdy se jim 

přenášelo skóre i body a hrálo se dvoukolově. Tuto skupinu mužstvo 

vyhrálo bez ztráty a skončilo celkově tak na 5. místě se skóre 32 : 48 a 

19 body. 

  Nejlepšími oddílovými střelci byli vyhlášeni p. Korunka Milan a 

p. Kolena Tomáš, kteří nastříleli shodně po 7 brankách. Nejužitečnějšího 

hráče tentokrát získalo celé mužstvo. 

  Po tomto výsledku mezi hráči zavládla jistá euforie, některým se 

zvedlo sebevědomí, a proto se pokračovalo v přípravě na novou sezónu 

2014 – 2015. Odehrály se 3 přípravné zápasy. Dva s Útvinou a jeden 

s Toužimí „B“. Konalo se víkendové soustředění v kempu u Bezdružic, 

které si hráči spolufinancovali.  

  Na začátku nové sezóny došlo k překvapení, kdy pro malý počet 

mužstev se zrušila IV. třída. Udělaly se dvě skupiny III. třídy. Po delší 

době se zase naskytla příležitost zahrát si vyšší třídu. Nalosovali jsme si 

skupinu „B“, kde je 10 mužstev a odehraje se podzim a část jara. Na jaře 

se dohrají zbylé zápasy. Potom se mužstva rozdělí do skupin podle 

umístnění a promíchají se skupinou „A“. 

  Ač jsme polovičku mužstev znali, jelikož už jsme s nimi hráli ve 

IV. třídě je III. třída nad naše síly. Mužstvo se snažilo, ale výsledky mluví 

za vše, v 5 zápasech utrpělo porážku pod 5 branek a v 7 zápasech 

porážku nad 5 branek. Po podzimní části přezimuje na posledním místě 

se skórem 6 : 73 a 0 body. Podle skóre lze usuzovat, že mužstvo nemá 

adekvátního zakončovatele akcí, které si v průběhu zápasu vytváří, neboť 

většinu poločasů se soupeřem drželo krok. Opět se projevilo to známé 

léta provozované – neúčast některých hráčů na zápasech (snad strach ze 

soupeře či vysoké porážky), kdy se museli do hry zapojit už nehrající 

postarší hráči, aby se zápas mohl vůbec odehrát. V současné době má 

mužstvo 13 hráčů svých (pravidelně hraje 9 hráčů) a 6 hráčů na 

hostování (pravidelně hrají 4 hráči). 

  Závěrem poděkování lidem, kteří se podílejí na hladkém 

průběhu soutěží. 
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Práce, investice, činnosti, náklady 
 

  

 Od 1. dubna nastoupili na dotovanou mzdu na sezónní práce p. Pavel Pešta 

z Odolenovic, sl. Jana Málková z Bezděkova a do konce července na částečný 

úvazek p. Alena Levková z Krásného Údolí. Oběma prvně jmenovaným byla 

plánovaně ukončena smlouva k poslednímu dni měsíce října, kdy byla také 

ukončena smlouva mezi městem a Úřadem práce k finančnímu přispívání na 

jejich mzdy. 
 

 Přehled nejdůležitějších činností je zde: 

 

2014 - město - Práce, investice, činnosti, náklady

* úprava zadní cesty do fotbalového areálu * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení

* kompletní rekonstrukce a výstavba nových chodníků v na víceúčelovém hřišti 

parku a okolí prodejny COOP * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí 

* kompletní rekonstrukce chodníků na hřbitově a s tímto * dokončení nového územního plánu města

spojená výstavba nového kolumbária * rekonstrukce chodníku od domu manželů Janečkových

* zdravotní ořez a údržba všech nově vysázených stromů k domu p.Vitnerové

za poslední léta v intravilánu města * zajištění a umístění dvou nových kontejnerů na

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek tříděný odpad - oblečení, boty a hračky

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * pořízení a umístění nových informačních vitrín na

* pravidelná údržba společných městských pozemků hřbitov a na kostel

* osazení 3 nových stožárů a svítidel veřejného osvětlení * úprava okolí a obnova podesty pumpy v parku

* nákup součástí pro údržbu a další rozšíření herních prvků * 2 svatby :-)

 na dětském hřišti v Odolenovicích * rekonstrukce kovového kříže na návsi v Odolenovicích

* opravy vnitřních omítek a výmalba kabin, dveří a zárubní a sochy sv. Jana Nepomuckého v parku

* výměna části dožilého kabelového vedení veřejného * oprava základu kříže u silnice na Měchovskou křižovatku

osvětlení mezi domy p.Matějky a p.Buši * pravidelné sekání celého fotbalového areálu 

* úprava prostoru v okolí smírčího kříže nad městem * pokládka nové asfaltové vrstvy na komunikaci III.třídy 

* kompletní výměna čepu rybníka u hlavní silnice a oprava a to od hlavní silnice k odbočce na Hollandii

bezpečnostního přelivu u rybníka na Brť - provedl nájemce * odborné arboristické ošetření památného stromu v Odol. 

* terénní úpravy kolem areálu ČOV * účast v soutěži "Vesnice roku" 
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Hospodaření  města  k  31.12.2014 

 

 V roce 2014 město hospodařilo, dle přijatých a vydaných financí běžného 

roku, s kladným zůstatkem 480.534,03 Kč. 

 

Příjmy  Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 
31.12.2014 

Daňové 3 030 000,00 4 497 000,00 4 466 882,92 

Nedaňové 426 000,00 1 216 000,00 4 405 897,68 

Dotace 0,00 535 050,00 535 050,00 

Příjmy celkem 3 456 000,00 6 248 050,00 9 407 830,60 

    
Výdaje  Schválení 

Rozpočet po 
změnách 

Výsledek k 
31.12.2014 

Silnice 20 000,00 20 000,00 0 

Ostatní záležitosti pozem. komun. 0 1 345 000,00 1 343 538,27 

Předškolní zařízení 132 000,00 135 000,00 134 188,20 

Činnosti knihovnické 23 000,00 23 000,00 16 512,00 

Ostatní záležitosti kultury 72 000,00 72 000,00 46 890,53 

Kultura 75 000,00 75 000,00 51 324,00 

Ostatní tělovýchovná činnost 22 000,00 27 000,00 27 000,00 

Veřejné osvětlení 120 000,00 172 000,00 122 865,60 

Pohřebnictví 4 000,00 98 000,00 95 079,60 

Územní plánování 0,00 20 000,00 19 892,40 

Komunální služby a územní rozvoj 0,00 1 000,00 288,00 

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 17 494,00 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 330 000,00 330 000,00 310 918,53 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 110 000,00 165 000,00 162 752,60 

Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 1 000,00 0,00 

Požární ochrana - profesionální část 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

Požární ochrana - dobrovolná část 80 000,00 133 000,00         118 603,00   

Zastupitelstva obcí 850 000,00 850 000,00 822 187,00 

Volby  0,00 39 433,00 39 433,00 

Činnost místní správy 1 547 000,00 2 877 417,00 1 688 643,24 

Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 45 000,00 44 162,00 

Převody vlastních fondů 0,00 0,00 3 211 504,80 

Ostatní finanční operace 0,00 50 000,00 49 020,00 

Výdaje celkem 3 456 000,00 6 503 850,00 8 327 296,77 
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Dotace  a  Krásné  Údolí 

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

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

částku 180.000 Kč (viz zápis výše). 
 

 Zcela mimořádným byl příspěvek – dar na činnost a rozvoj města od firmy  

Hollandia Karlovy Vary, s.r.o., ve výši 100.000 Kč. Jednalo se o cílený příspěvek 

na rekonstrukci chodníku (také viz zápis výše).  
 

 Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v tomto roce 

z programu Finanční podpory financování potřeb jednotek od Karlovarského 

kraje na věcné vybavení částku 36.480 Kč a na odbornou přípravu částku 800 Kč. 

Obě částky byly využity na nákup speciálního vybavení a doplnění potřebné 

výbavy jednotky. 
 

  

Přehled obdržených dotací za rok 2014: 

Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování

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

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 202 137 -- --

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 76 200 -- --

V. Park + okolí prodejny COOP POV KK 748 359 180 000 24 568 359

V. Volby - Evropský parlament KÚ KK 20 317 20 317 100 0

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 47 620 36 480 77 11 140

X. Jednotka SDH - odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 800 800 100 0

V. Příspěvek na činnost Hollandia s.r.o. 100 000 100 000 100 0

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

X. Volby - Komunální KÚ KK 19 116 19 116 100 0

          Dotace celkem 638 050

Rok Měsíc Název akce

2014

 
 

 

 Další podané žádosti a granty byly podány k programu Karlovarského 

kraje Zachování a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. 

Zde jsme požádali o 30% příspěvek na renovaci drobných památek, konkrétně na 

Smírčí kříž na návsi v Odolenovicích a Sochu sv. Jana Nepomuckého v parku na 

náměstí Krásné Údolí. Žádost nebyla úspěšná a akce provedena na náklady 

města. 
 

 V pořadí druhá opakovaná žádost k Nadaci Partnerství – program Zdravé 

stromy pro zítřek směřovala opětovně k bezúplatnému odbornému 

arboristickému ošetření památného stromu v Odolenovicích specialistou v tomto 

oboru. Tato žádost byla úspěšná a práce provedeny (také obsaženo v zápisu výše). 
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Odpadové hospodářství 
 

 Odpadové hospodářství města za tento rok bylo opět řešeno s dodavateli 

služeb z Karlových Varů a to firmami AVE CZ a.s. (komunální odpad) a RESUR 

s.r.o. (odpad tříděný). Velkoobjemový odpad byl odvážen s Technickými 

službami Toužim. 
 

            Platby  2014 

 odvoz popelnic            190 152 Kč 

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 49 756 Kč 

 nebezpečný odpad (2 x ročně) 17 494 Kč 

 kontejnery (2 x ročně) 62 015 Kč 

    Výdaje za odpady celkem  319 417 Kč 

 příjem - odměna za třídění 40 308 Kč 

 příjem - občané + nemovitosti 198 151 Kč 

 příjem - od podnikatelů 11 000 Kč 

Příjem za odpady celkem 249 459 Kč 

Dofinancování z rozpočtu obce -69 958,00 
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 Statistické  údaje  –  rok  2014  ve městě 

   

 Narození 3  občánci -    Musil Štěpán 

- Bradáč Sebastián Denis 

- Drbalová Justýna 

            

 Úmrtí  7 občanů -    p. Hejhalová Hedvika 

     -    p. Jarošová Miroslava 

     -    p. Kokšál Josef 

     -    p. Špimr Jiří     

     -    p. Krejčí Stanislav 

     -    p. Kubálek Stanislav 

     -    p. Najmanová Alena    

 

  Sňatek          4    

  Rozvod           0 

  Přistěhování        7   

  Odstěhování     22 

    

 

Zaměstnanci města: 

  - starosta: Ing. Martin Frank 

  - účetní: Ing. Lucie Drbalová  

  - úklid MÚ, údržba města:  

                             p. Jiřina Kašparová – celý rok   

   - sezónní údržba města:   

   p. Pavel Pešta – duben až říjen 

   sl. Jana Málková – duben až říjen   

   p. Alena Levková – duben až červenec 

  - knihovna a veřejný internet: p. Zdeňka Krejčová 
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Počasí  ve městě  za  rok  2014 – I. pololetí 

   

        ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 2,5 10,5 -8,5 9 3,7 5 0 
 

  

leden 11-20 0,7 4,8 -13,7 7 7,8 5 1 
 

  

2014 21-31 -4,1 2,2 -9,8 11 9,6 6 1 
 

  

  1-31 -0,3     27 21,1     -0,5 40,0 

  1-10 -0,9 6,7 -10,5 10 0,8 3 0     

únor 11-20 1,6 7,8 -10,8 9 2,4 3 0 
 

  

2014 21-31 0,8 10,3 -12,2 8 1,2 2 0 
 

  

  1-31 0,4     27 4,4 8 0 -2,3 38,0 

  1-10 2,5 13,7 -10,4 10 0,0 0 0     

březen 11-20 6,3 19,0 -8,9 7 10,9 3 1 
 

  

2014 21-31 5,2 18,3 -10,6 9 6,2 4 0 
 

  

  1-31 4,7     26 17,1 7 1 1,1 37,0 

  1-10 10,0 20,7 -3,8 4 8,2 2 1     

duben 11-20 5,7 16,5 -11,8 7 23,5 4 2 
 

  

2014 21-31 11,8 20,6 -4,6 6 13,0 1 2 
 

  

  1-31 9,2     17 44,7 7 5 5,6 45,0 

  1-10 8,7 18,9 -6,9 6 26,3 6 1     

květen 11-20 9,1 23,5 0,9 0 28,6 5 2 
 

  

2014 21-31 13,4 26,4 0,5 0 64,8 4 3 
 

  

  1-31 10,5     6 119,7 15 6 11,1 58,0 

  1-10 16,3 31,1 -1,6 3 13,8 0 1     

červen 11-20 14,5 29,8 -1,8 1 11,7 5 1 
 

  

2014 21-31 12,8 23,5 -1,4 2 32,3 4 2 
 

  

  1-31 14,4     6 57,8 9 4 14,1 65,0 
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Počasí  ve městě  za  rok  2014 – II. pololetí 
   

        ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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  1-10 16,3 28,2 0,2 0 43,3 3 3     

červenec 11-20 17,9 30,4 1,5 0 13,7 2 1 
 

  

2014 21-31 18,2 26,7 1,6 0 45,1 3 3 
 

  

  1-31 17,5     0 102,1 8 7 15,8 76,0 

  1-10 17,5 27,4 2,4 0 27,6 2 2     

srpen 11-20 12,5 20,0 0,1 0 18,6 3 2 
 

  

2014 21-31 11,6 21,5 -2,6 4 30,6 5 2 
 

  

  1-31 13,9     4 76,8 10 6 14,9 67,0 

  1-10 14,0 24,5 3,6 0 7,2 5 0     

září 11-20 13,9 22,7 -1,3 1 43,8 3 2 
 

  

2014 21-31 10,4 23,4 -7,0 3 9,3 4 1 
 

  

  1-31 12,8     4 60,3 12 3 11,6 46,0 

  1-10 10,4 22,2 -2,6 5 5,2 3 0     

říjen 11-20 11,7 19,2 -1,1 2 23,5 6 1 
 

  

2014 21-31 6,3 13,5 -4,1 3 12,9 1 2 
 

  

  1-31 9,5     10 41,6 10 3 6,4 45,0 

  1-10 6,1 18,8 -7,0 6 2,2 4 0     

listopad 11-20 6,3 10,3 -6,1 1 15,7 2 1 
 

  

2014 21-31 0,4 4,8 -9,7 7 0,2 1 0 
 

  

  1-31 4,3     14 18,1 7 1 1,1 43,0 

  1-10 -0,6 2,5 -13,6 8 6,8 3 0     

prosinec 11-20 4,1 10,0 -1,8 4 15,1 9 0 
 

  

2014 21-31 -1,9 6,3 -19,2 9 6,1 8 0 
 

  

  1-31 0,5     22 28,0 20 0 -2,3 45,0 

 

 

 

 

 


