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 Rok 2015 byl v našem městečku ve znamení dokončení stavebních úprav 

náměstí a provedením stavby vedoucí k rozšíření parkovacích míst v lokalitě 

Staré paneláky. Po „supervolebním“ roku 2014 se tentokráte volby nekonaly 

žádné.  
 

 Na finální akci k dokončení rekonstrukce náměstí pod názvem „Dopravně 

stavební úprava náměstí – III. etapa – část Zastávka a okolí“ byl zajištěn finanční 

příspěvek od Karlovarského kraje z projektu „Program obnovy venkova“ ve výši 

170.000,- Kč. V červenci bylo úspěšně provedeno kolaudační řízení celé severní 

a východní části náměstí, a to včetně stavebních prací z předchozího roku. 
 

 Kulturní a sportovní život v Krásném Údolí byl opět bohatý. Plán 

kulturních, sportovních a dalších činností ve městě pro rok 2015 čítal k třiceti 

akcím. Nejvíce navštívené byly ty tradiční - Krásnoúdolské slavnosti, Masopust a 

večerní rej v kulturním domě, Stavění máje, Závody veteránů, Hasičská zábava a 

Zpívání u Betléma. V březnu uspořádalo město zcela výjimečné „Setkání přátel a 

známých Krásného Údolí“ (tzv. „Rodáci“). Návštěva byla natolik hojná, že 

pořadatelé v průběhu akce museli přidávat v kulturním domě stoly a židle. Jako 

každý rok byl i letos zajištěn zájezd na divadelní představení, tentokráte do 

městského divadla v Karlových Varech. Díky neustále rostoucí oblibě byly 

uspořádány autobusové zájezdy za památkami a to do Chebského hradu a zámku 

v Sokolově. Pro skutečně velký zájem byl o měsíc později uskutečněn ještě 

zájezd do lázní Kynžvart a prohlídka Přírodního domu v Kladské.  
 

 Významnou, až mimořádnou událostí v chodu města, bylo bezúplatné 

převedení kostela sv. Vavřince a s tímto související pozemky a část mobiliáře od 

majitele (Římskokatolická farnost Toužim, resp. Biskupství plzeňské) na město. 

Podstatou této transakce bylo několik záležitostí. Prvotní bylo narovnání 

oprávněného požadavku na vydání některých pozemků v intravilánu města církvi. 

Na toto navazuje zájem města o pokračování kvalitní údržby budovy a okolí 

kostela a dále končící možnosti církve získat dotace na rekonstrukce svých 

objektů. Převodu předcházelo mnoho složitých jednání, podrobné zjišťování 

informací a ujasňování podmínek a požadavků všech zúčastněných stran. 
 

 Nově zvolené zastupitelstvo města a jeho výbory se setkávalo na svých 

veřejných jednáních. Nikdo ze zvolených zastupitelů nesložil svůj mandát a tak 

pracovalo po celý rok všech 9 zastupitelů.    
 

 Plánovaný rozpočet města pro rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný 

ovšem díky plánovaným větším objemům investic (náměstí, parkoviště Staré 

paneláky) s dofinancováním z vlastních zdrojů města. Celkové hospodaření za 

tento rok skončilo díky větším investicím se záporným zůstatkem (přes 677 tisíc 

Kč).    
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I.  čtvrtletí 

  

 Po vánočních svátcích opět začaly ženy 2x v týdnu cvičit. Jedna skupina 

pod vedením p. Marty Bočkové a druhá pod vedením p. Marie Lakomé. Tato 

skupina později oslovila i další ženy a muže a začali nacvičovat taneční 

vystoupení na Krásnoúdolské slavnosti. Při zlepšeném počasí byla cvičení 

tradičně nahrazena pravidelnými projížďkami na kole po okolí.  
 

 První akce tohoto kalendářního roku se uskutečnily v sobotu 17. ledna. 

Jednalo se o Výroční valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí 

pod vedením starosty SDH p. Vladimíra Ježka s každoročním programem 

(zprávy o činnosti, hospodaření, přijetí nových členů, ukončení členství atd.). 

Hasičům i pozvaným hostům (starosta města, dobrovolní hasiči z okolních obcí, 

sponzoři a další) pro zpestření vystoupili mladí a mini hasiči.   
 

 Tentýž den pořádalo Myslivecké sdružení Krásné Údolí - Útvina jubilejní, 

již 20. ročník svého mysliveckého plesu. Úspěšná akce opět byla s doprovodem 

dvou hudebních skupin a hodně bohatou tombolou.   
 

 V lednu bylo na jednání zastupitelstva města rozhodnuto o postupu a 

termínech stavebních prací v tomto roce a o podání žádosti o dotaci od 

Karlovarského kraje na dokončení úprav náměstí. Dále bylo mimo jiné 

rozhodnuto o opětovném využití dvou pracovníků z úřadu práce na sezónní 

výpomoc s údržbou města. 
 

 Již dne 28. ledna byla ze strany Karlovarského krajského úřadu a jejich 

auditorů uskutečněna na městském úřadě každoroční kontrola týkající se 

hospodaření, tentokráte za rok 2014. Tomuto předcházela prvotní prověrka 

provedená na podzim loňského roku. Obě kontroly dopadly bez zjištěných závad 

a nedostatků. Město skončilo s výborným hodnocením. 
 

 První únorovou sobotu (7.) organizátoři p. Zdeněk Dvořák, p. Marie 

Lakomá a p. Marie Slabá uspořádali v kulturním domě Dětskou maškarní 

diskotéku. Program s dovednostními a jinými soutěžemi využilo přes 20 dětských 

masek a také další děti.    
 

 O týden později (14. února) došlo i na dospělé, neboť kulturní výbor města 

uspořádal Masopust a následný Masopustní rej masek s volnou zábavou 

v kulturním domě. Letos přišlo do průvodu ke čtyřem desítkám originálních 

masek. Průvod i s hudebním doprovodem prošel Odolenovice a následně celé 

Krásné Údolí. Na podvečerním reji v kulturním domě, který končil půlnocí, také 

již opakovaně vystoupil s pěveckým a hudebním doprovodem p. Milan Větrovec 

z Útviny.   
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 V pondělí 16. února bylo po mnoha a mnoha letech obnoveno „Vítání 

nových občánků“. Starosta města přivítal v upravené zasedací místnosti nové 

občánky narozené v roce 2014 a to Justýnku Drbalovou a Štěpánka Musila. 

Sebastián Denis Bradáč se již v Krásném Údolí se svými rodiči nezdržuje. 

Rodiče a příbuzní miminek shlédli krátké vystoupení Anežky Petrželkové 

z mateřské školy, vyslechli si krátký projev starosty, převzali drobné upomínkové 

dary na tento slavnostní den a svými podpisy obohatili pamětní knihu města. 

Samozřejmostí bylo závěrečné společné i samostatné focení. 
 

 Středa 18. února nebyla šťastným dnem pro řidiče nákladního automobilu, 

který způsobil těžkou nehodu na komunikaci mezi naším městem a Bečovem nad 

Teplou. Podrobněji o této události informoval karlovarský deník (viz příloha). 
 

 O další sobotě v souvislosti s mladými hasiči nás jejich vedoucí p. Marie 

Slabá informovala takto: 

 
PLNĚNÍ ODZNAKŮ ZDATNOSTÍ 

 

V neděli 22.2.2015 jsme jeli s našimi mladými hasiči do Nové Role 

plnit odznaky odborností. Děti zde opět prokazovaly znalosti z 

požární ochrany. Naši MH jeli ve složení: Ondra Hazmuka, Péťa 

Slabý, Eliška Bílková, Kristýnka Černá, Aneta Krejčová a Káťa 

Slabá. Markéta Klemerová nám jela fandit a podpořit své 

kamarády. Výsledky? Odznak Strojník junior splnili Ondra, Anetka 

a Eliška. Odznak Strojník získali sourozenci Slabých a Preventistu 

juniora splnila Kristýnka. Všem našim mladým hasičům 

gratulujeme!!! 
 

 
 

          Poslední týden v únoru byl vydán první letošní Občasník (č.1/15 – viz příloha) 

s informacemi za skončený rok 2014 a to o hospodaření města, provedených 

pracích a investicích, financování odpadů. Následovaly příspěvky o činnosti 

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

plánovaných akcích v roce 2015. 
 

 I letošní zima byla svým průběhem zařazena mezi mírné a tak nevznikly 

žádné závažné problémy se sněhem nebo velkými mrazy.   
 

 Proto mohlo dne 9. března dojít ze strany odborné firmy k plánovanému 

doplnění chybějící části okapů na kostele sv. Vavřince a to ze západní strany 

objektu. Práce byly během jednoho dne provedeny a tak byl okapový systém plně 

dokončen. 
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 Rozhodnutím zastupitelstva města byl dne 11. března jmenován velitelem 

jednotky SDH Krásné Údolí p. Vladimír Ježek, který v této funkci nahradil 

odstoupivšího p. Lukáše Lakomého, který se z našeho města odstěhoval. Dalšími 

rozhodnutími zastupitelů na tomto zasedání byl například souhlas s navrženým 

zápisem do kroniky za rok 2014 a dále také podání přihlášky do krajského kola 

soutěže „Vesnice roku 2015“. 
 

 Právě díky vhodnému počasí bylo s předstihem (již 12. března) zahájeno 

dokončení stavebně dopravních úprav náměstí. Výběrové řízení podmíněno 

jediným soutěžním faktorem – cenou, vyhrála firma p. Josefa Vojtěchovského 

z Teplé. I přes vzniklé vícepráce (hlavně kompletní odvodnění řešeného prostoru, 

doplnění obrubníků kolem hlavní silnice a obstavení zastávkových míst zídkou 

shodnou se zastávkami u bývalé radnice a v parku), ale také naopak zmenšením 

ploch plánovaného rozsahu chodníků, se kompletní náklady na tuto akci po 

odečtu získané dotace od Karlovarského kraje (zmíněno výše) zastavily na částce 

1.098.984,20 Kč. Původní „tabulkový“ rozpočet se bez víceprací a změn 

pohyboval kolem částky 1,85 milionu Kč. Celá stavba byla kolaudačním 

rozhodnutím ze dne 2. července 2015 dána do plného provozu.   
 

 V sobotu 14. března byl specialistou pokácen a rozřezán nebezpečný strom 

u parkoviště před domem čp. 100 přímo v těsné blízkosti kontejnerů tříděného 

odpadu. Strom byl již několik let monitorován a jeho poškození pokračovalo až 

do stavu, kdy se stal pro své okolí nebezpečným. Městský úřad vyhlásil včas 

výzvu na odprodej získané dřevní hmoty, kterou vyhrála vyšší ze dvou podaných 

obálkových nabídek. 
 

 Týž den místní hasiči uspořádali brigádu za účelem odstranění původních 

obrubníků v právě rekonstruované části náměstí. Takto městu uspořené náklady 

byly poskytnuty právě hasičům na jejich činnost a vybavení. Obdobným 

způsobem byla vyřešena také brigáda našich fotbalistů, kteří provedli 28. března 

demolici zděné autobusové čekárny.  
                 

 Po roce byla sobota 21. března i pro naše mladé hasiče ve znamení Halové 

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

 
HALOVÉ SOUTĚŽE TOUŽIM 

 

Dne 21.3.2015 jsme jeli s MH na první letošní soutěž do Toužimi. 

Konal se zde ve sportovní hale 22. ročník soutěže mladých hasičů. 

Sjela se družstva nejen ze širokého okolí Toužimi, ale i např. z 

Plzně. Deset družstev mladších a 11 družstev starších měřily síly ve 

štafetách dvojic, dále 4x40m a také CTIF. Naše MH zastupovalo 

pouze starší družstvo ve složení: K. a P. Slabých, T. Černá, A. 

Krejčová, B. Korunková a E. Bílková. Ve velké konkurenci se 

našim reprezentantům tentokrát vedlo skvěle a odvezli si krásné 3. 

místo. Moc gratulujeme!!!  
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 Ve středu 25. března byl ze strany města uspořádán zájezd na divadelní 

představení. Tentokráte se cílovým divadlem stalo Městské divadlo v Karlových 

Varech se satirickou hrou „Miluji Tě, ale . . .“.  
 

 Jak již v zápise výše uvedeno v sobotu 28. března se uskutečnilo „Setkání 

přátel a známých Krásného Údolí“. Hlavní iniciátorkou této velice povedené akce 

byla p. Marie Lakomá, která se přípravám věnovala již od listopadu předchozího 

roku. Obešla veškeré domácnosti a domy ve městě a požádala o předání 

pozvánek bližším i vzdálenějším příbuzným se vztahem k našemu městu. Celá 

akce započala již v 15.00 hodin individuálními prohlídkami mateřské školy, 

kostela a městského úřadu. Následovala starostou komentovaná prohlídka města 

se zaměřením na další plánované investiční akce a rozvoj. Od 17.00 hodin byl 

zahájen program v kulturním domě s vystoupením dětí z naší mateřské školy, 

mladých hasičů, mini hasičů a živou hudbou. Byly zde také vystaveny kroniky 

města a historické fotografie. Účast „rodáků“ byla nad očekávání veliká. Setkali 

se zde lidé i po několika desetiletích. Jako jeden z nejvzácnějších hostů přijela 

bývalá učitelka místní školy p. Anna Kolářová, která po dvou týdnech zaslala 

městu i děkovný dopis (viz příloha). 
 

 Koncem března byly dokončeny práce spojené s vytvořením prostoru pro 

uložení BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu). Oplocené místo 

s umístěným velkoobjemovým kontejnerem bylo zbudováno zaměstnanci města 

v těsném sousedství fotbalového areálu. Provozní doba, kdy mají občané možnost 

bezplatně odevzdat tento biologický odpad (zejména posekanou trávu a listí), byl 

určen na hodinu dvakráte týdně. Dalším, i pro naše město, zákonem povinně 

řešitelným je odpad kovový. Město pro tyto potřeby zajistilo umístění speciální 

odpadové nádoby na menší kovové části jako součást „hnízda“ tříděného odpadu 

na náměstí. Pro větší kovový odpad byl vyčleněn prostor na dvoře u městského 

úřadu. 
 

 
II.  čtvrtletí 

 
 Ihned počátkem dubna byly dle domluv zahájeny práce na výměně 

hlavního vedení a přípojek vody v celé lokalitě Staré paneláky. Práce byly 

předjednány a domluveny s ročním předstihem, aby nedošlo k souběhu s pracemi 

spojených s výstavbou nových parkovacích míst v těchto místech. Hlavní řad a i 

přípojky k jednotlivým panelovým domům (ty si hradila jednotlivá „Společenství 

vlastníků“ ze svého) vyměnilo středisko VaK z Toužimi. Výztuhu, potřebné 

propojení a opravy splaškové kanalizace bezvýkopovou technologií provedlo 

středisko Karlovy Vary. Město s uvedenými pracemi nemělo žádné finanční 

náklady. 
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  Ve dne 14. dubna zavítala do našeho městečka, konkrétně do mlékárenské 

firmy Hollandia s.r.o. Karlovy Vary, v rámci návštěvy prezidenta republiky 

v Karlovarském kraji jeho manželka p. Ivana Zemanová. Několik vět k tomuto 

přineslo vydání Karlovarských novin (viz příloha).  
 

 Třetí dubnové sobotní dopoledne (18.) tohoto roku bylo již tradičně (pátý 

ročník) i přes chladnější počasí věnováno akci se Svazkem obcí Slavkovský les - 

„Den pro náš region“. Zaměstnanci města společně s hasiči, mladými i mini 

hasiči a dalšími občany provedli důkladný úklid celé návsi v Odolenovicích. 

Původně plánované vyčištění příkopů a škarp u komunikace z Krásného Údolí na 

křižovatku Brť - Měchov bylo změněno z důvodu již provedení těchto prací 

některými dobrovolníky z řad našich občanů.  
 

 Poslední dubnový den je nejen u nás spojen se stavěním máje a pálením 

čarodějnic. V Krásném Údolí se tohoto i s vystoupením dětí, zdobením májky, 

čarodějnickými soutěžemi, lampionovým průvodem a zapálením čarodějnického 

ohně chopili tradičně dobrovolní hasiči. Akce proběhla opět na náměstí včetně 

občerstvení a hlídání máje do druhého dne.  

 I v Odolenovicích se místní občané po roce opět sešli ve větším počtu. Zde 

tuto akci využívají pro své setkání, vzájemné popovídání a příjemně strávený 

večer u májky a ohně. 
 

 V květnu byla ze strany města zajištěna stavba zpevněné plochy v parku 

v Odolenovicích a to pro případné umístění stolu pro stolní tenis. Později 

zastupitelé žádost o zakoupení venkovního stolu pro tento rok zamítli a tak byl 

prostor v době prázdnin využíván s ping-pongovým vnitřním stolem místních 

občanů.   
 

 V neděli 3. května se v sousední Útvině konaly závody mladých hasičů. 

Vedoucí p. Marie Slabá k tomuto sdělila následující: 

 
SOUTĚŽ O ÚTVINSKÉ SRDCE 

 

Tuto neděli se konaly závody krajské ligy v Útvině jako tradiční 

„Soutěž o Útvinské srdce“. Soutěžilo se ve štafetách dvojic a 

v požárním útoku. Počasí bylo příznivé, konkurence veliká a naše 

výsledky? Brali jsme to jako přípravu na „okres“.  
 

 

  

 V měsíci květnu došlo k terénním úpravám prostor kolem torza 

(betonového základu) kovového křížku při hlavní silnici směrem na Bečov nad 

Teplou, ihned za domem manželů Málkových. Následně byl,  ze strany kováře   

p. Rudolfa z Vodné nainstalován nový kříž s Kristem a prostor finálně upraven. 

Tímto došlo k obnovení další drobné památky našeho města. Naše žádost o 

dotaci byla z důvodu nadměrného počtu žadatelů k alokovaným financím ze  
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strany Karlovarského kraje nepodpořena a tak byly veškeré práce hrazeny 

z městského rozpočtu. 
 

 Mladí hasiči absolvovali svůj „vrchol sezóny“ o víkendu v polovině 

května, kdy podrobnější informace jsou opět od p. Marie Slabé:  

 
OKRESNÍ SOUTĚŽ PLAMEN  

 

Ve dnech 16-17.5.2015 se konala okresní soutěž Plamen - jarní 

část a to na Pile. V sobotu se sjela starší družstva, aby změřila síly 

ve štafetách a útocích. Jen tři nejlepší postoupila do krajského 

kola. Počasí i výkony se vyvedly a všichni se moc snažili. V neděli 

zápolila mladší družstva. Po dlouhých letech postupuje na kraj i 

nejlepší družstvo z mladších! Naši se snažili ze všech sil. Všem 

našim borcům gratulujeme za skvělé výkony i chování Fair Play 
 

 

 Sobota 23. května byla vyhrazena již pátému (ve skutečnosti v pořadí 

šestému) ročníku jízdy historických vozidel „Memoriál Pavla Vitnera“. Hlavní 

organizátor p. Horst Schleicher i se svými pomocníky (nadšenci, hasiči, obsluha 

občerstvení v dobovém oblečení) opět připravil zajímavou trasu o délce cca 80 

km se startem i cílem v Krásnoúdolském fotbalovém areálu a s polední 

přestávkou v Radošově. Letošní vyvedené počasí podpořilo chuť přes padesátky 

účastníků k jednotlivým soutěžím. Posádky tradičně na stanovištích plnily různé 

dovednostní a vědomostní úkoly.  
 

 Poslední květnovou sobotu (30.) uspořádal kulturní výbor města společně 

s místními fotbalisty Dětský den. I letos proběhla žádaná jízda zručnosti na 

jízdních kolech, střelba ze vzduchovky a další soutěže a hry. Děti také rády 

absolvovaly projížďku na koních. Jako velmi vítané doplnění programu se 

ukázalo zajištění nafukovacího skákacího hradu a hlavně malování na obličej 

zdarma. Snad nebylo dítěte, které by odcházelo bez obrázku nebo alespoň 

symbolu na tváři či rukou. I někteří dospělí tuto možnost využili. Jediným 

vážnějším problémem bylo dosti chladné počasí, které vedlo k tomu, že menší 

děti měly dokonce i zimní čepice. 
 

 Druhý den byla za účasti několika málo přihlížejících občanů pokácena a 

následně vydražena máj. Je až zajímavé jak moc se již několik let liší účast 

občanů na stavění a na kácení máje. 
 

 Dne 3. června v odpoledních hodinách projel v rámci akce „Veřejná 

cyklotour 2015“ přes naše městečko známý propagátor cyklistiky na svém 

velkém historickém kole p. Josef Zimovčák. Doprovod od Bečova nad Teplou do 

Toužimi, kde byla tato etapa ukončena, mu dělalo několik desítek nadšenců 

cyklistiky z blízkého i širšího okolí. 
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 V pátek 5. června navštívila Krásné Údolí hodnotitelská komise pro 

Karlovarský kraj soutěže „Vesnice roku 2015“. Pro naše město šlo po loňském 

roce o druhý pokus uspět v této soutěži. Prezentovat činnost a dění v našem 

městě starostovi pomohli p. Horst Schleicher (místostarosta), p. Věra Čermáková 

(mateřská škola), p. Monika Ježková (hasiči), p. Zdeněk Dvořák (TJ Slavia) a p. Petra 

Široká z Přílez (kostel + věřící). Představování našeho městečka bylo rozděleno na 

dvě části. V knihovně a zároveň zasedací místnosti proběhlo informování o dění, 

činnosti a životě města. Další, prohlídková část, vedla po trase městský úřad – 

mateřská škola – víceúčelové hřiště – hřbitov – kostel – kulturní dům – náměstí – 

park a poté autobusem na náves v Odolenovicích, kde byla zakončena. Větší 

časový úsek byl dán na prohlídku kostela sv. Vavřince, který byl starostou města 

přihlášen v dodatkové soutěži „Zlatá cihla“ jako významná stavba Krásného 

Údolí. Účast a prezentaci města jsme opět směřovali k možnému ocenění 

„zelenou stuhou“ za péči o zeleň a životní prostředí.  

 V konkurenci šestnácti měst a obcí našeho kraje jsme na slavnostním 

vyhlášení (8. srpna) u celkového vítěze v obci Krásná (okr. Cheb) převzali 

„Diplom za rozvíjení lidových tradic“. S tímto byla spojena finanční odměna pro 

město ve výši 30.000 Kč, která byla na základě rozhodnutí zastupitelstva města 

využita na nákup stolu na stolní tenis do Odolenovic a mimořádný příspěvek pro 

naší mateřskou školu. Přihlášený kostel svou kategorii A – obnova či 

rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu vyhrál 

a Krásné Údolí obdrželo slavnostní diplom, bez finančního ocenění. 
 

 V neděli 7. června byl místními ženami uspořádán každoroční Cyklovýlet. 

Letos byla vybrána trasa o délce cca 36 km a to do autokempu Betlém u Teplé. 

Zde si necelá desítka výletníků opekla buřty a cestou zpět navštívili park 

Přátelství v Teplé i s cvičebními prvky pro seniory. 
 

 V polovině června byla ukončena fotbalová sezóna 2014/2015 okresního 

přeboru okresu Karlovy Vary III. třídy skupiny „B“, ve kterém naše TJ Slavia 

Krásné Údolí působila. V základní části skončili fotbalisté na posledním desátém 

místě, kdy z odehraných osmnácti utkání pouze jedno remizovali a ostatní 

prohráli se značně nelichotivým skóre 9:99. Díky odhlášení několika týmů 

z druhé skupiny sehráli krásnoúdoláci v nadstavbové části o umístění (v tomto 

případě o 16. – 17. místo) šest utkání se sousedním Otročínem. V těchto zápasech 

naši fotbalisti dvakráte vyhráli a čtyřikrát odešly týmy do kabin za nerozhodného 

stavu. TJ Slavia tedy zakončila tuto sezónu na předposledním místě celého 

okresního přeboru. (další informace viz zhodnocení roku od předsedy oddílu p. Zdeňka 

Dvořáka v dalším textu zápisu).    
 

          V úterý 16. června byla v mateřské škole uspořádána závěrečná besídka 

spojená s tradičním rozloučením s předškoláky a jejich „pasováním“ na školáky. 

Tentokráte se rozloučení týkalo dvojčat Petrželkových (Anežka a Tomáš) a 

Verunky Krejčové. I přes značnou nemocnost a tím i absenci dětiček se akce  
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zdařila a malí předškoláci obtěžkáni dary od města i MŠ důstojně opustili naší 

školku. 
 

           Následující sobota (20. června) byla vyhrazena největší akci v roce -  

Krásnoúdolským slavnostem. Díky hodně nepříznivé předpovědi počasí, která se 

stala i skutečností, byla tato akce přeložena z plánovaně fotbalového areálu do 

kulturního domu. V jednu hodinu po poledni ji zahájil svým vystoupením            

p. Václav Žákovec s kolegyní p. Annou Volínovou.  Dvě větší přestávky vyplnily 

svými vystoupeními děti z mateřské školy v Toužimi, v Útvině a naší, 

Krásnoúdolské. Pozadu se svým vystoupením nezůstali ani naši mini hasiči. Od 

šestnácti hodin až do půlnoci vystupovala a návštěvníkům k poslechu a tanci 

hrála hudební skupina Pentaband z Plané. V podvečer proběhlo dlouho předem 

tajně připravované vystoupení dvanácti místních mužů a žen. Jejich zcela 

netradiční a i na kostýmy a převlékání náročné vystoupení, se stalo skutečným 

vrcholem dne, které si nenechal ujít plně zaplněný sál kulturního domu. Po celé 

odpoledne byly na náměstí umístěny dvě pouťové atrakce, které měly děti zcela 

zdarma. Občerstvení opět ke spokojenosti hostů zajišťovali místní hasiči.  
 

 Dne 23. června na své cestě po Žluticku a Toužimsku zavítal do Krásného 

Údolí na předem avizovanou návštěvu města nově zvolený hejtman 

Karlovarského kraje p. JUDr. Martin Havel. Tématem setkání a hodinové 

návštěvy byl zájem o problémy měst východní části kraje. Starosta Krásného 

Údolí mu přednesl námět na vytvoření speciálního dotačního titulu na řešení 

rizikových stromů u silnic pro malé obce, dále upozornil na nevyhovující kvalitu 

povrchu komunikace III. třídy do Odolenovic a potíže spojené se stížnostmi na 

rušení od akrobatických letadel z letiště Přílezy. Článek o programu hejtmana 

kraje se objevil i v tisku (viz příloha). 
 

 Poslední sobota měsíce (27. června) byla vyhrazena turnaji v nohejbalu, 

kdy se konal na víceúčelovém hřišti již 10. ročník. I přes dešťové přeháňky a 

neletní teploty se turnaj za účasti osmi týmů uskutečnil ke spokojenosti 

pořadatelů i účastníků. 
 

 Tento den bylo naplánováno a pořádáno místními hasiči také Vítání 

prázdnin pro děti. Akce byla z důvodu nevhodného počasí přesunuta do 

kulturního domu, kde byla provizorně vytvořena stanoviště pro plnění úkolů, za 

které si děti odnášely sladkosti a drobné odměny. Dětmi oblíbená a žádaná 

„hasičská pěna“ se tedy nekonala, stejně jako plánovaná ukázka požárního útoku 

od mladých hasičů. 
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 III.  čtvrtletí 

 
 Na počátku prázdnin (8. července) bylo vydáno další číslo Občasníku 

(č.2/15 – viz příloha), ve kterém byly podány informace starosty o dění ve městě, o 

rozhodnutích zastupitelstva, např. převzít kostel do majetku města, a některé 

statistické zajímavosti města. 
 

 Ve středu 22. července navštívila naše město, konkrétně náměstí, další 

hodnotitelská komise a to soutěže „Cesty městy“. Soutěž je každoročně 

vyhlašována nadací Partnerství a letos se konal její 14. ročník. Dílčí podmínkou 

je omezení, kdy s konkrétní stavbou lze soutěžit pouze jedenkráte. Podstatou 

soupeření je posouzení provedených stavebních změn a celkové řešení prostoru 

v souvislosti s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. Vedení města 

přihlásilo dokončenou rekonstrukci náměstí do této soutěže v kategorii Plošná 

řešení, kde mělo Krásné Údolí dalších 16 soupeřů z celé republiky. Komise si 

náměstí pečlivě prohlédla, nafotila a zjistila k němu další doplňující údaje, které v 

přihlášce nebyly požadovány. Starosta jim k tomuto přidal porovnávací snímky 

před a po rekonstrukci. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 17. září 

v Čelákovicích a naše náměstí obdrželo „Čestné uznání“ ve své kategorii. 

S ohledem na skutečnost, že je vyhlašován vždy pouze vítěz, je toto ocenění 

všeobecně považováno jako pomyslné druhé místo.  
  

 Koncem července byly dokončeny práce směřující k vytvoření a vydání 

stolního kalendáře na rok 2016 ve městě. Po úspěchu kalendáře s historickými a 

současnými fotkami na rok 2014 se zastupitelé rozhodli obdobnou formou vydat 

další takovýto prezent města. Hlavním a nosným tématem byly změny a proměny 

tváře Krásného Údolí s porovnáním původního a stávajícího stavu té dané části, 

místa nebo lokality. K vyhotovení bylo opět užito snímků ze současnosti i 

nedávné historie posledních let. Na podzim byl kalendář předán do každé rodiny.  
 

 Ve čtvrtek 30. července zavítali na městský úřad zástupci krajského vedení 

politické strany Starostové a nezávislí – předsedkyně p. Jitka Pokorná (také 

starostka města Nová Role) a tajemník strany p. Erich Kříž. Důvodem návštěvy 

bylo jejich seznámení s problematikou vedení malých obcí, jako je Krásné Údolí, 

a zjištění jejich největších problémů a potíží.  
 

 V prvním polovině měsíce srpna byla zahájena další, již v textu zmiňovaná 

investiční akce města s názvem „Staré paneláky – II. etapa – část Parkoviště“. 

Práce provedl vítěz výběrového řízení (přihlásilo se 7 zájemců), firma p. Jiřího 

Chrenáka z Toužimi. Podstatou stavebních prací dle zadání a vyprojektování bylo 

rozšíření počtu parkovacích míst, zlegalizování stávajícího nevyhovujícího stání 

na zeleni a kompletní výměna všech obrubníků. Mimo tyto práce došlo 

k zajištění odvodnění všech zpevněných ploch, umístění nového světelného bodu  
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k nově vybudovanému parkovišti a výsadba dřevin. Po ukončení všech prací byly 

vysoutěžené náklady se vzniklými více a méně pracemi na celkové výši 

784.697,50 Kč. Tímto se prostor lokality Staré paneláky kompletně připravil na 

položení nového asfaltového povrchu, které je plánováno na rok 2016. 
 

 V neděli 9. srpna se uskutečnila tradiční pouť věřících a jejich setkání 

v kostele sv. Vavřince. Do květinami vyzdobeného a slavnostního svatostánku si 

našlo cestu ke třiceti poutníků nejen z Krásného Údolí. Po bohoslužbě si všichni 

našli chvíli na posezení s drobným pohoštěním a popovídání si. 
 

 V polovině srpna (15.) byla uspořádána každoroční procházka po okolí, 

letos do Bečova nad Teplou. Pohodlnou cestou a klidnou chůzí přes lesy a 

hájenku Vitriolka dorazilo všech 12 účastníků na Bečovské náměstí. Zde 

poobědvali, dali si osvěžující zmrzlinu a následně odpoledním autobusem 

odcestovali zpět domů. 
 

 Poslední sobotu prázdnin (29. srpna) si kulturní výbor města připravil pro 

děti místní i z okolí „Dlouhou cestu za pokladem“. Na trase z Krásného Údolí do 

Odolenovic vedoucí polními cestami děti plnily pirátské úkoly, za které pak v cíli 

obdržely odměny. I díky přívětivému počasí a hlavně ochotným organizátorům se 

akce velice povedla a děti si odnesly nevšední zážitky. 
 

 V prvních dnech září (4.) byl vydán další Občasník (č.3/15 – viz příloha), ve 

kterém byly podány informace starosty o dění ve městě a pozvánky na nejbližší 

kulturní akce. Společně s tímto byl do každé rodiny distribuován i již zmíněný 

stolní kalendář na rok 2016.    
 

 Mladí hasiči absolvovali další ze soutěží, blíže opět informace od p. Marie 

Slabé:  

 
TEPLÁ – BAČŮV MEMORIÁL 

 

Školní rok jsme zahájili 5.9.2015 na závodech v Teplé. Konal se 

zde již tradiční Bačův memoriál. Mladí hasiči soutěžili v požárním 

útoku a štafetách dvojic. Naši mladí se umístili na krásném 3. 

místě. 
 

 

 Od sedmého září zahájily dvě skupiny žen (opět pod vedením p. Marty 

Bočkové a p. Marie Lakomé) své pravidelné setkávání na cvičení v prostorách 

minitělocvičny v bývalé radnici na náměstí.  
 

 O pár dní později (12. září) byl ze strany města uspořádán „Zájezd za 

kulturou“, tentokráte na Chebský hrad a zámek v Sokolově. Zájem občanů byl 

natolik veliký, že o měsíc později byl obdobný zájezd uspořádán na zámek 

Kynžvart a dále byl navštíven Dům přírody a naučná stezka v Kladské. 

Autobusová místa byla na oba výlety zcela zaplněna.  
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 Dne 20. září si odjeli naši Mladí hasiči zazávodit na pozvání do Háje u 

Chebu. S ohledem na skutečnost, že se několik dětí se svými rodiči z našeho 

Údolí odstěhovalo a několik dalších svou činnost ukončilo, mohly vedoucí p. 

Monika Ježková a p. Marie Slabá v tomto roce nominovat družstvo pouze jedno a 

to do kategorie „mladší“. Ve velkém počtu družstev se naši mladí neztratili a 

dokonce zvítězili. 

 
 

IV.  čtvrtletí 

 
 

 Dne 3. října Mladí hasiči a fotbalisté uspořádali v areálu fotbalového hřiště 

Drakiádu. Jak už se v letošním roce opakovaně stalo, opět nepřálo počasí. 

Tentokráte díky pěknému slunečnému a hlavně bezvětrnému počasí vzlétlo a 

udrželo se skutečně pouze několik draků. Opečené brambory a buřty ovšem 

dětem i dospělým chutnaly i tak.   
 

 V noci na 14. října napadl první sníh této zimní sezóny. Vydržel pouze do 

odpoledne, a jak další týdny ukázaly, byl v roce 2015 také zcela poslední. 
 

 Během měsíce října byla ze strany nového majitele (Hollandia s.r.o.) 

zajištěna demolice původní sýpky v areálu bývalého zemědělského družstva. 

Díky značně nadstandardnímu bagru byla budova postupně odbourána a vzniklá 

suť převezena. Objekt, stavěn údajně počátkem minulého století mnoho měsíců, 

byl odstraněn během pár dní. Vzniklý prostor majitel oplotil a jeho další využití 

ukáže až budoucnost.  

         

 Sobotu 17. října měli naši hasiči skutečně „nabitou“. Dopoledne odjeli 

Mladí se svými vedoucími na závody, o kterých p. Slabá napsala: 

 
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN 

 

Letošní okresní kolo hry Plamen - podzimní část se konala ve 

Žluticích. Počasí nám přálo, takže závodníci měli hladký průběh 

nejen při branném závodě. Poté si změřili síly ve štafetě požárních 

dvojic. Pořadí účastníků se ještě v jarním pokračování určitě 

změní. 
 

 A ještě týž den ve večerních hodinách pořádal místní sbor Hasičskou 

zábavu. K tanci i poslechu hrálo hudební duo Suchánek-Straka. Nechyběla 

bohatá tombola, dámská volenka a obdobně jako na Krásnoúdolských 

slavnostech „Překvapení“ - vystoupení místních „nadšenců“. Dvanáct hlavních 

vystupujících společně se svými pomocníky si tentokráte připravili vystoupení 

situované na moře, akvabely a neúspěšný útok žraloka. Zaplněný sál kulturního 

domu se stává i v tomto případě samozřejmostí.  
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 Počátkem listopadu (2.) navštívila naše město poslankyně PS ČR              

p. Markéta Wernerová (ČSSD). Po diskuzi se starostou o problémech a 

možnostech dalšího rozvoje města si prohlédla naší mateřskou školu, upravený 

hřbitov, interiéry kostela sv. Vavřince a dokončenou rekonstrukci náměstí.  
 

 Na sobotu 21. listopadu si představitelé f. Hollandia s.r.o. naplánovali a 

uspořádali „Selskou zábavu“ v našem kulturním domě. Možnost zakoupení 

vstupenek využilo mnoho lidí nejen z Krásného Údolí, ale i z okolí. Spokojení 

pořadatelé uvažují o vzniku nové tradice a využití kulturního domu pro obdobnou 

akci i v listopadu příštího roku. 
 

 Koncem listopadu byly oznámeny výsledky soutěže „O nejlepší kroniku 

Karlovarského kraje“ za rok 2014. V tomto klání se kronika našeho města 

umístila na pátém místě.  
 

 Ve čtvrtek 3. prosince byl návštěvou Mikuláše s andílkem a čertíkem 

v mateřské škole zahájen tradičně hojný kulturní prosinec. Dětičky za své 

předvedené krátké vystoupení s básničkou nebo říkadlem obdržely odměnu ve 

formě balíčku. Hromadná fotografie byla ve většině případů již bez obav a 

strachu.    
 

          Ihned druhý den bylo za pořadatelství města přistoupeno do projektu 

„Český Ježíšek“ na vypouštění balónků s pokusem o rekord v celé ČR. Na 

rádiový povel stanice Impuls bylo vypuštěno i 152 krásnoúdolských balónků 

opatřených přáními dětí i dospělých. Celorepublikový rekord z roku 2014 sice 

překonán nebyl, ale skutečně neočekávaná a hojná účast dětí a jejich rodičů 

v našem městečku byla příjemným překvapením. 
 

          Ještě týž týden (6. prosince) se uskutečnila akce „Pár hudebních skladeb 

v našem kostele“. Program zahájily děti z mateřské školy s pásmem básní a 

říkadel „Živý betlém“. Následovali malí i větší hudebníci od nás i z blízkého 

okolí. Na závěr vystoupil soubor zobcových fléten z Bečova nad Teplou pod 

názvem „Dutý dřeva“. Kostel, opět naplněn nejen rodiči a prarodiči 

vystupujících, si všechna vystoupení užil.  
  

 Hned další den v pondělí 7. prosince se uskutečnilo každoroční setkání 

seniorů v zasedací místnosti městského úřadu. Na přání hostů byl zajištěn 

hudební doprovod v podání již známého dua Žákovec + Volínová. Senioři si opět 

po roce popovídali, zazpívali a někteří i zatančili. Na úvod setkání vystoupily děti 

z mateřinky a informace o dění a plánech ve městě podal starosta. 
 

 Další sobotu byla kulturním výborem města uspořádána Dětská 

předvánoční diskotéka. Součástí byly oblíbené i zcela nové soutěže, tanec, 

kreslení. Odměnou byly nezbytné sladkosti pro všechny zúčastněné. 
 
 

 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2015  
 

Zápis zpracoval: Martin  Frank  ( únor  2016 )                                                                                                    Strana 15 /  celkem stran 25 

 

 V polovině prosince (18.) bylo expedováno poslední letošní číslo 

Občasníku (č.4/15 – viz příloha), včetně informací starosty o dění a plánech na další 

rok, výpisu rozhodnutí zastupitelů, zhodnocení roku v TJ Slavia a 

odsouhlaseného plánu kulturních akcí na rok příští.   
 

 V neděli 20. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání obyvatel v parku 

na náměstí na akci „Zpívání u betléma“. Hudební doprovod opět provedla část 

dechové kapely ZUŠ Toužim, včetně vystupujícího kapelníka p. Karla Musila. 

Místní i přespolní obyvatelé si poslechli a zazpívali skladby s vánoční tématikou 

a koledy. Děti dostávaly jako každý rok svítící tyčinky, teplý čaj a prskavky, 

dospělí svařené víno.  
 

 Jako každý rok, tak i ten s letopočtem 2015 byl v našem městečku 

zakončen (27. prosince) procházkou po okolí. Díky chybějícímu sněhu a absencí 

plískanic se na trasu po polních cestách mohly vydat přes dvě desítky dospělých 

a dětí. Túra shodná s rokem předchozím kolem Nových paneláků, horních 

rybníků, Liští přes Odolenovice a zpět na náměstí trvala i s popovídáním 

účastníkům kolem půl druhé hodiny. 

  
 

 

 

Mateřská  škola 
(zpráva ředitelky p. Věry Čermákové  
a učitelky Bc. Kataríny Petrželkové) 

 

  Na začátku léta se rozloučila se školkou další generace školáků:  

Anežka a Tomáš Petrželkovi a Verunka Krejčová. Na jejich místo přišla 

řada nových dětí, takže nyní je zapsáno 20 dětí a kapacita školy zcela 

naplněna.  

  S nástupem nového školního roku v září 2015 odešla z důvodu 

stěhování dlouholetá školní kuchařka paní Miroslava Veselá a na její 

pozici nastoupila paní Marie Svitková. S úklidem nám nově pomáhá paní 

Hana Drbalová. 

  Jedním z hlavních cílů naší mateřské školy je, samozřejmě 

kromě celkového rozvoje a vzdělávání dětí, vytvořit ve školce přátelskou 

rodinnou atmosféru, která vede ke spolupráci a vzájemné úctě a zároveň 

umožňuje dětem přirozeně vyniknout v tom, co se jim daří. 

  Den ve školce je plnohodnotně vyplněn různými aktivitami, které 

přispívají k celkovému rozvoji všech dětí. Při každodenní práci s dětmi 

jim nabízíme spoustu různorodých činností, které přirozeně rozvíjejí 

jejich znalosti, dovednosti a schopnosti, které budou později potřebovat 

pro úspěšný vstup do 1. třídy základní školy. Nesporným kladem školky 

je nižší počet dětí, který nám umožňuje věnovat se každému dítěti 

individuálně, podle jeho potřeby. 

 

 

 

 



                  

 Kronika  města  Krásné  Údolí  – V.díl - rok 2015  
 

Zápis zpracoval: Martin  Frank  ( únor  2016 )                                                                                                    Strana 16 /  celkem stran 25 

 

 

 

  Největší prostor však v tomto věku patří přirozeně hře. Děti mají 

neuvěřitelné nápady a náměty na hry. Často s podivem sledujeme stavby 

různých typů domečků a přístřeší, která vznikají doslova ze všeho, co děti 

ve třídě obklopuje. Jsou však i velmi vnímavé, zajímá je svět kolem nich,  

všechno nové a nepoznané, všemu chtějí rozumět, mají spoustu zvídavých 

otázek. A co nás velmi těší v tomto přetechnizovaném světě – naše děti 

milují knihy! Mají rády pohádky, příběhy, jsou přemýšlivé; jsme velmi 

rády, že rodiče se v tomto ohledu dětem věnují. 

  Spoustu času věnujeme rozvoji kreativity a tvořivosti dětí, 

malujeme, kreslíme, modelujeme, vyrábíme a tvoříme. Snažíme se 

využívat různé, i netradiční, materiály, poznáváme, tvoříme, zkoušíme; 

vždy je to správně a vždy je to krásné. Ostatně děti velmi rády slyší 

ocenění nejen od nás, učitelek, ale hlavně od svých všímavých rodičů. 

Není hezčí pohled, než na šťastné dítě, kterému rodič pochválí jeho 

kresbu nebo výrobek vystavený na chodbě školy. Ne nadarmo říkají 

psychologové, že pochvala a pozitivní motivace zmůže víc, než 

napomínání nebo trest. 

  Jsme si vědomy, že děti potřebují samozřejmě i dostatek pohybu, 

a proto se mu každý den pravidelně věnujeme; zařazujeme rozcvičky, 

tanečky, pohybové chvilky s různým náčiním, vycházky, pobyt na školní 

zahradě atd.  

  V průběhu celého roku je program školky navíc zpestřen akcemi 

v obci i mimo obec: divadelní pohádková představení, koncert 

karlovarského kvarteta;  exkurze: hasiči, policie a RZS v Toužimi, 

porcelánka Thun ve Staré Roli, pohybové centrum K. Vary;  výlety: 

plzeňská ZOO, divadlo Karlovy Vary a ještě spousta dalších pěkných 

akcí. Školka také spoluvytváří kulturní program na akcích místního 

městského úřadu: vítání občánků, vystoupení na Krásnoúdolských 

slavnostech, na večeru pro seniory i na adventním koncertu v kostele. V 

letošním roce jsme ještě přidali vystoupení na březnovém setkání rodáků 

Krásného Údolí. Fotodokumentaci z jednotlivých akcí školy najdete na 

internetových stránkách našeho města www.krasneudoli.cz, v oddíle 

„mateřská škola“. 

  Závěrem nám dovolte poděkovat všem, kteří naši školku 

podporují, našim přátelům z řad veřejnosti, ale předně našim rodičům a 

zřizovateli – Městu Krásné Údolí -  za stálou podporu a výbornou 

spolupráci. Díky našemu zřizovateli je naše školka pro všechny rodiče od 

roku 2015 naprosto beznákladová -  neplatí se ani „školné“, ani 

stravování dětí. 

  Ještě jedno poděkování, které patří paní Marii Hodlové a paní 

Elišce Keilové, které nám v průběhu roku 2015 pomohly zajistit provoz 

kuchyně. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasneudoli.cz/
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Hasiči 
 

Zpráva o činnosti SDH za rok 2015 

(zpráva starosty SDH p. Vladimíra Ježka) 
  

  V roce 2015 jsme pořádali několik akcí pro město a neustálé 

posilovali naší podporu mladým hasičům, přestože cca 10 dětí skončilo 

z důvodu věku a tak se rozpadlo starší družstvo. 

  Výbor SDH se schází pravidelně první neděli v měsíci anebo dle 

potřeby. 

  Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí: 

 Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu. 

 Postavili jsme májku a zajistili občerstvení pro všechny příchozí. 

 V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla Vitnera – srazu 

veteránů 

 V červnu jsme zajistili občerstvení na dětském dni a Krásnoúdolských 

slavnostech  

 Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi  

 17. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo víc lidí než 

v předchozích letech 

 Celkem jsme odpracovali 300 brigádnických hodin 

 Zdeněk Fáber začal s rekonstrukcí hasičárny a tak je šatna před 

dokončením. 

 Zakoupili jsme tři kompletní uniformy pro naše hasičky  
 

  Rok 2015 mladých hasičů by se dal nazvat rokem plným 

vystoupení. Díky kreativní vedoucí Monice Ježkové, která připravuje 

s dětmi veškerá vystoupení do posledního detailu, se děti prezentovaly na 

těchto akcích: 

 Valná hromada SDH Krásné Údolí 

 Setkání s rodáky 

 Soutěže a vystoupení v rámci čarodějnic 

 Krásnoúdolské slavnosti 

 Vánoční diskotéka 

 Ozdobení vánočního stromku a výroba dárků pro naše spoluobčany 
 

  Naše město reprezentovali mladí hasiči na těchto soutěžích a 

závodech: 

 Halová soutěž v Toužimi – třetí místo starší 

 Soutěž O Útvinské srdce 

 Okresní kolo hry Plamen na Pile – osmé místo starší i mladší čtvrté místo 

 Mezinárodní závody ve Žluticích – mladší čtvrté místo 

 Závody v Sadově – druhá nejrychlejší štafeta v kategorii starší 

 Bačův memoriál v Teplé – mladší třetí místo a starší čtvrté místo 

 O pohár starosty města Cheb – mladší první místo 

 Podzimní kolo hry Plamen ve Žluticích  
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  Naše jednotka požární ochrany v lednu absolvovala prověřovací 

cvičení – čerpání vody ze studny – ochrana před vytopením bytového 

domu. 

  V březnu byl jmenován nový velitel jednotky po rezignaci Lukáše 

Lakomého a to Vladimír Ježek 

  Úměrně času jsme se věnovali údržbě techniky a hasičárny – 

hlavní dík Zdeňkovi Fáberovi – vybudoval šatnu. 

  Díky dotacím z krajského úřadu a i finanční spoluúčasti města se 

za posledních pár let naše jednotka docela obstojně vybavila osobními 

ochrannými prostředky – zásahové obleky, přilby a obuv a svítilny. Dále 

byla zakoupena motorová pila s příslušenstvím a nové kalové čerpadlo 

včetně protipovodňových pytlů k ochraně před případnou velkou vodou. 

  Děkuji touto cestou starostovi a celému zastupitelstvu města za 

pomoc a spolupráci. 

 

 
 

Slavia Krásné Údolí 
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka) 

 

   

  Jarní část sezóny 2014 – 2015 zahájilo mužstvo dohrávkou 

základní části, kdy po odehrání skončilo na 10. místě se skórem 9:99 a 1 

bodem. Poté se rozdělily skupiny po 4 mužstvech. Jelikož ve druhé skupině 

se odhlásili mužstva ze soutěže, zbyli jsme s mužstvem Otročína sami. 

Hrálo se šestkrát po sobě, kdy naše mužstvo skupinu vyhrálo se skórem 14 

: 8 a 10 body. 

  Nejlepším oddílovým střelcem byl vyhlášen p. Korunka Milan, 

který nastřílel 7 branek. Nejužitečnějšího hráče získalo celé mužstvo. 

   Pokračovalo se v přípravě na novou sezónu 2015 - 2016 tréninky 

i přípravnými zápasy.  

  Na začátku nové sezóny došlo k dlouho avízované novince, kdy 

klub si musel pořídit počítač a internet. Všechno dění ohledně zápisu o 

utkání a přestupy či hostování jsou prováděny přes aplikaci FAČRU. Tak 

zvané registrační průkazy hráčů už neplatí. 

   Udělaly se dvě skupiny III. třídy a opět s nižším počtem mužstev. 

Dostali jsme skupinu „B“, kde je 9 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“. 

  Zahájení nevypadalo vůbec špatně a mužstvo složené s mladých 

hráčů, kdy jsme využili možnost hráčů, kteří hrají za dorost na střídavý 

start hrát za nás, bylo soupeřům rovnocenným hráčem, ale někdy scházelo 

to štěstíčko. Po celou dlouhou dobu se drželo ve středu tabulky a rozhodly 

poslední dva zápasy, kdy se propadlo a přezimuje na 8. místě se skórem  

12 : 28 a 5 body. 

  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 jako v roce 

předešlém p. Pavel Pešta z Odolenovic a p. Jana Málková z Bezděkova. Oběma 

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: 

2015 - město - Práce, investice, činnosti, náklady - výpis
* vybudování místa pro Biologicky rozložitelný odpad * pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení

* kompletní rekonstrukce a výstavba nových chodníků v na víceúčelovém hřišti 

části náměstí kolem autobusové zastávky * aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí 

* kompletní rekonstrukce ploch a výstavba nových chodníků * vítání nových občánků

severní části náměstí * vybudování nových a legalizace stávajících parkovacích 

* vybudování nové autobusové zastávky u silnice III. třídy míst v lokalitě Staré paneláky

pro spoje od Odolenovic * zajištění a umístění kontejneru na kovový drobný odpad

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek na náměstí

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic * bezúplatný převod kostela a pozemků s tímto

* pravidelná údržba společných městských pozemků souvisejících do majetku města

* osazení 1 nového stožáru a svítidla veřejného osvětlení * pravidelné sekání celého fotbalového areálu 

* vybudování plochy pro umístění stolu na stolní tenis na * výměna sušáků prádla na celém území Starých paneláků

 dětském hřišti v Odolenovicích * pokácení nebezpečného stromu u parkoviště při

* terénní úpravy prostor u bývalé fary (čp. 9) vjezdu ke Starým panelákům

* tvorba a distribuce stolního kalendáře na rok 2016 * výsadba a následná údržba stromu a dřevin na náměstí

* údržba a péče o hřbitov a u Starých paneláků

* obnova kovového křížku a úprava okolní plochy na konci * účast v soutěžích - "Vesnice roku", "Cesty města" a 

města směrem na Bečov nad Teplou "Kronika roku"

* doplnění chybějící části okapů na kostele sv. Vavřince * kompletní výměna vodovodního řadu Staré paneláky -

* pročištění dešťové kanalizace náměstí - sever provedla spol. VaK K.Vary, středisko Toužim

* nové obrubníky a vpust v prostoru u garáží * zajištění projektové dokumentace na přístupovou

* spolupráce na studii cyklostezka K.Údolí-Útvina-Toužim komunikaci k p.p.č. 275/1 a 275/3 v K.Údolí
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Hospodaření  města  k  31.12.2015 

 

 V roce 2015 město hospodařilo, dle přijatých a vydaných financí běžného 

roku, se záporným zůstatkem 677.199,15 Kč. 

 

 

 

Příjmy  Schválení 
Rozpočet po 

změnách 
Výsledek k 
31.12.2015 

Daňové 3 670 000,00 4 515 000,00 4 393 906,83 

Nedaňové 370 000,00 504 000,00 486 480,90 

Dotace 0,00 479 700,00 479 700,00 

Příjmy celkem 4 040 000,00 5 498 700,00 5 360 087,73 

    
Výdaje  Schválení 

Rozpočet po 
změnách 

Výsledek k 
31.12.2015 

Silnice 20 000,00 134 000,00 119 860,40 

Ostatní záležitosti pozemních komun. 2 200 000,00 2 370 000,00 2 081 756,50 

Předškolní zařízení 170 000,00 180 000,00 179 010,00 

Činnosti knihovnické 19 000,00 19 000,00 15 782,00 

Ostatní záležitosti kultury 54 000,00 4 000,00 3 400,00 

Kulturní památky 40 000,00 40 000,00 38 490,00 

Kulturní dům 0,00 56 000,00 34 840,07 

Kultura 80 000,00 102 000,00 99 482,30 

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

Nebytové hospodářství 0,00 34 000,00 33 075,00 

Veřejné osvětlení 100 000,00 100 000,00           74 233,48 

Pohřebnictví 2 000,00 2 000,00 1 263,00 

Komunální služby a územní rozvoj 0,00 5 000,00 4 062,00 

Sběr a odvoz nebezpečných odpadů 20 000,00 20 000,00 8 029,00 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 330 000,00 330 000,00 317 613,97 

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 125 000,00 137 000,00 98 773,00 

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 70 000,00 99 000,00           95 353,00 

Zastupitelstva obcí 846 000,00 884 000,00 851 160,00 

Činnost místní správy 1 545 000,00 2 528 700,00 1 873 208,96 

Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 2 000,00 3 000,00 2 557,20 

Pojištění funkčně nespecifikované 45 000,00 37 000,00 36 347,00 

Ostatní finanční operace 0,00 42 000,00 41 990,00 

Výdaje celkem 5 696 000,00 7 154 700,00 6 037 286,88 
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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 

maximálně možnou částku 170.000 Kč. 
 

 Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v tomto roce 

z programu Finanční podpory financování potřeb jednotek od Karlovarského 

kraje na věcné vybavení částku 20.000 Kč a na odbornou přípravu částku 600 Kč. 

Obě částky byly využity na nákup speciálního vybavení a doplnění potřebné 

výbavy jednotky. 
 

Dotace za rok 2015

Dotační Celkové Obdržená Podíl Financování

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

*** Aktivní politika zaměstnanosti Min.práce a soc.věcí -- 182 000 -- --

*** Výkon státní správy a školství KÚ KK -- 77 100 -- --

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

V. Náměstí- zastávka a okolí POV KK 1 199 000 170 000 14 1 029 000

X. Jednotka SDH - věcné vybavení KÚ KK odb.kriz.řízení 25 493 20 000 78 5 493

X. Jednotka SDH - odbor. příprava KÚ KK odb.kriz.řízení 650 600 92 0

          Dotace celkem 452 700

Rok Měsíc Název akce

2015

 
 
 

 

 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 

renovaci a obnovu kříže při hlavní silnici na Bečov nad Teplou. Žádost nebyla 

úspěšná a akce byla provedena na náklady města. 
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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, BRKO) a 

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

s Technickými službami Toužim. 
 

            Platby  2015 

 odvoz popelnic            195 876 Kč 

 tříděný odpad (sklo, plasty, papír) 51 495 Kč 

 nebezpečný odpad (2 x ročně) 8 029 Kč 

 kontejnery (2 x ročně) 66 850 Kč 

    Výdaje za odpady celkem  322 250 Kč 

 příjem - odměna za třídění 46 701  Kč 

 příjem - občané + nemovitosti 195 813 Kč 

 příjem - od podnikatelů 12 333 Kč 

Příjem za odpady celkem 254 847 Kč 

Dofinancování z rozpočtu obce - 67403 Kč 
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 Statistické  údaje  –  rok  2015  ve městě 

   

 Narození 5   občánků -   Samuel Schmied   

- Daniel Nováček 

- Adéla Průchová 

- Izabela Vlková 

- Natálie Hrabětová  

             

 Úmrtí  1 občan -    p. Kotalík Ladislav 

         

 

  Sňatek    1             

  Rozvod     0        

  Přistěhování  14          

  Odstěhování 15      

    

 

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 

   p. Jana Málková – duben až říjen   

 - knihovna, veřejný internet: p. Zdeňka Krejčová 
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Počasí  ve městě  za  rok  2015 – 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

2015 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

2015 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

2015 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

2015 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

2015 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

2015 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

KRÁSNÉ ÚDOLÍ TEPLOTA SRÁŽKY MĚSÍČNÍ
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Počasí  ve městě  za  rok  2015 – II. pololetí 

   

        ( zdroj: Ing. Jitka Marečková ) 
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1-10 19,54 33,2 -0,7 1 14,9 3 1

červenec 11-20 18,62 32,5 -1,5 1 4,8 4 0

2015 21-31 16,49 33,6 1,8 0 11,6 5 1

1-31 18,22 2 31,30 12 2 15,8 76,0

1-10 21,79 35,2 2,4 0 2,7 1 0

srpen 11-20 18,82 33,4 4,8 0 51,8 2 4

2015 21-31 17,89 32,4 -0,3 1 9,7 2 1

1-31 19,50 1 64,20 5 5 14,9 67,0

1-10 10,73 29,5 -4,7 3 11,9 7 0

září 11-20 12,47 27,2 -3,5 3 4,6 4 0

2015 21-31 9,11 16,6 -5,6 6 2,3 2 0

1-31 10,77 12 18,80 13 0 11,6 46,0

1-10 9,40 18,3 -10,9 4 21,3 5 2

říjen 11-20 3,31 9,1 -13,4 6 22,4 2 2

2015 21-31 6,34 13,3 -7,5 3 0,3 1 0

1-31 6,35 13 44,00 8 4 6,4 45,0

1-10 7,88 17,6 -13,6 6 0,9 2 0

listopad 11-20 7,58 13,8 -1,6 1 58,5 2 4

2015 21-31 -0,11 6,5 -13,5 9 26,4 3 2

1-31 5,12 16 85,80 7 6 1,1 43,0

1-10 3,42 10,7 -7,3 6 7,8 1 1

prosinec 11-20 3,92 9,6 -10,0 4 8,3 5 0

2015 21-31 4,06 11,7 -10,8 6 3,8 3 0

1-31 3,80 16 19,90 9 1 -2,3 45,0

MĚSÍČNÍSRÁŽKYTEPLOTAKRÁSNÉ ÚDOLÍ

 

 

 

 


