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Rok 2017 byl i u nás rokem voleb do Poslanecké sněmovny ČR,
drobnějších a méně nákladných stavebních a investičních akcí, oslavou 50-tého
výročí založení fotbalového oddílu TJ Slavia a dalších kulturních a sportovních
akcí.
Zastupiteli byly jako větší investice vybrány a v průběhu prvního pololetí
roku uskutečněny - nátěr kompletní dřevěné i vrchní plechové části střechy
kostela, opraven chodník od kulturního domu k fotbalovému areálu,
zrekonstruována hřbitovní zeď včetně márnice. Na tuto akci se podařilo zajistit
finanční příspěvek od Karlovarského kraje z projektu „Program obnovy
venkova“ (1. kolo). O prázdninách byla na základě úspěšné žádosti o dotaci
z téhož projektu (2. kolo) provedena oprava nevyhovující části školní zahrady.
Obdobně jako v předešlých letech bylo pořádáno, zejména koncem prvního
pololetí, značné množství kulturních a sportovních akcí. Plán těchto aktivit opět
obsahoval tři desítky položek. V letošním roce byly mimo jiné uspořádány i tři
zájezdy za památkami a do ZOO, o které byl velký zájem.
Zvolení zastupitelé města a také jeho výbory se setkávaly na svých
veřejných a pracovních jednáních. Ani v tomto roce nikdo svůj mandát nesložil a
tak zastupitelstvo města pracovalo v kompletním složení 9 zastupitelů.
Pro rok 2017 byl schválen rozpočet města jako vyrovnaný s plánovaným
dofinancováním z vlastních úspor z předchozích let. Celkové hospodaření za
tento rok skončilo s kladným zůstatkem (přes 640 tisíc Kč).

I. čtvrtletí
Vycházka po okolí, v tomto roce pořádaná jako Novoroční, byla
uskutečněna v neděli v první den roku. Za pěkného, až ne zcela zimního počasí,
se jí zúčastnilo kolem 20 občanů.
V lednu bylo na jednání zastupitelstva města rozhodnuto o podání žádosti o
dotaci od Karlovarského kraje na opravu hřbitovní zdi. Žádost byla úspěšná a tak
město obdrželo částku 170.000,- Kč. Zastupitelé rozšířili objem požadovaných
prací také o opravu vnějších omítek, výměnu vstupních dveří a výplně oken u
márnice. V průběhu stavebních aktivit, které proběhly v květnu a červnu, došlo
ke změně vrchní části zakrytí zdi z betonových dílců na plechové díly na nosných
latích. I díky této změně a obnově márnice stála tato akce město (po odečtu
dotace) částku 308.508,- Kč. Souběžně s tímto, byla vysoutěžená i oprava
chodníku od kulturního domu k fotbalovému areálu. Stávající dlažba zde byla v
dubnu odebrána, podloží upraveno a následně dlažba vrácena zpět. Cena za
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provedené práce byla 50.897,- Kč. Všechny tyto práce prováděla v soutěži
vítězná firma Vojtěchovský z Teplé.
Letos tedy až druhou akcí roku byl ples Mysliveckého sdružení Krásné
Údolí. V pozdějším termínu než předchozí roky (28.1.), se konal jeho 31. ročník.
Plný sál, velká tombola a skvělá zábava všech jsou potvrzenou tradicí.
Koncem ledna proběhl konečný audit hospodaření města za rok 2016 ze
strany Karlovarského kraje. I tentokráte město uspělo bez závad a pochybení
s výborným hodnocením.
Počátkem února byl vydán první Občasník tohoto roku (č.1/17 – viz příloha).
Obsahoval podstatné informace za rok 2016 o hospodaření města, provedených
pracích a investicích, financování odpadů. Dále svými příspěvky o činnosti obsah
doplnili hasiči, fotbalisti, zástupce farnosti, mateřská škola a botanická zahrada
v Bečově nad Teplou. Nechyběly ani údaje o čerpání dotací města a dalších
plánovaných akcích.
V sobotu 18. února byla v kulturním domě uspořádána dětská maškarní
diskotéka. K více než třiceti dětským maskám se připojili organizátoři z řad
kulturního výboru města, hasičů a sportovců. Soutěže, hry a tanec byly náplní
celého odpoledne.
Následující pondělí (20.2.) přivítal starosta v zasedací místnosti nové
občánky města narozené v roce 2016. Pozvání přijala Adélka Smržová a Terezka
Matějková se svými rodiči. V úvodu vystoupil výběr z dětí naší mateřské školy,
poté následoval krátký projev starosty, předání drobných dárků na památku,
podepisování rodičů do pamětní knihy a společné fotografování.
Sobota (25.2.) byla vyčleněna pro průvod Masopustu po Odolenovicích a
poté po Krásném Údolí. Kolem třiceti originálních masek prošlo obě obce i
s hudebním doprovodem. V podvečer na akci navázal Masopustní rej s volnou
zábavou v kulturním domě.
V březnu byla dokončena akce s odbahněním rybníka při hlavní silnici
směrem na Bečov nad Teplou, která byla zahájena v prosinci 2016. Při odbahnění
zátopy rybníka došlo také k obnově čela nátokové vpusti a bezpečnostního
přelivu, obojí za použití lomového kamene v betonu. Hráz a pravobřehý návodní
svah byly zpevněny kamenným pohozem a byla upravena cesty na hrázi. Po
částečném vyschnutí sedimentu byl tento v srpnu rozhrnut a s tím i zlikvidována
nevyužívaná čerpací stanice vody. Prostor byl následně terénně upraven. Celá
akce byla zajištěna z rozpočtu města, kdy v loňském roce byla uhrazena částka
175.926,- Kč a v letošním 257.057,- Kč.
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Ještě v březnu byla uskutečněna oprava přístupové cesty pro pěší z hlavní
silnice na severní část náměstí směrem od Bečova. Stavební firma položením
betonových zatravňovacích dílů prostor zpevnila a přitom ponechala možnost
vsaku pro dešťovou vodu.
Díky vhodnému počasí se tento měsíc podařilo také nainstalovat nové
herní prvky na dětská hřiště u Nových i Starých paneláků. Stávající, nebezpečné
klouzačky a kolotoče byly odstraněny a nahrazeny novými, kvalitními a
bezpečnostní normy splňujícími prvky. Celá záležitost stála město necelých
150.000,- Kč.
V sobotu 25. března uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Útvina v našem
kulturním domě svůj každoroční hasičský bál.
Jako v roce předešlém, tak i letos bylo na březnovém jednání zastupitelstva
města rozhodnuto o podání přihlášky do krajského kola soutěže „Vesnice roku
2017“, včetně účasti v podsoutěži „Zlatá cihla“ a to s kompletní dokončenou
rekonstrukcí našeho náměstí. Na jednání byl odsouhlasen navržený zápis do
kroniky za rok 2016.

II. čtvrtletí
Počátkem měsíce dubna zahájila dokončovací terénní práce firma, jež
v předchozím roce rekonstruovala zařízení a celý areál čistírny odpadních vod.
S ohledem, že využívala pro skládku zeminy pozemky v majetku města a to u
zahrádek za Novými paneláky, tak při ukončení akce zaměstnanci tyto plochy
srovnali a upravili. Z přebytečného štěrku byla částečně zpevněna přístupová
cesta.
Na dubnovém jednání zastupitelé města rozhodli o pronájmu tří z pěti tam
vzniklých zahrádek. Nájemci ihned zahájili práce na úpravách terénu, výsevu
trávy a budování oplocení.
I letos proběhlo v obou sídlech poslední dubnový den stavění máje a pálení
čarodějnic. V Krásném Údolí zahájily akci děti z mateřské školy a mladí hasiči.
Poté byla ozdobena máj, usazena do držáku a následovaly čarodějnické soutěže,
v podvečer lampionový průvod a zapálení čarodějnického ohně. Akci opět
uspořádali na náměstí hasiči, kteří zajistili občerstvení.
Také v Odolenovicích byla dodržena tradice a většina občanů se po roce
opět u vztyčení májky sešla. U ohně strávili příjemný večer a někteří i noc.
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Dne 13. května se uskutečnil autobusový zájezd na zámky Jezeří a Červený
Hrádek. Místa autobusu byla zájemci zaplněna již po několika dnech od
uveřejnění plakátu.
V polovině května bylo vydáno další číslo našeho Občasníku (č.2/17 – viz
příloha). Podstatou byly informace starosty a plakáty na květnové a červnové
kulturní akce ve městě.
V období konce května až do poloviny června proběhla další menší
investiční akce města a to nátěr střechy kostela sv. Vavřince. Napouštění doškové
střechy bylo provedeno horolezeckou technikou a nátěr plechových částí (cibule)
s pomocí vysoko výsuvného jeřábu. Celkové náklady činily 76.828,- Kč, kdy
více než polovinu stály speciální barvy.
Mimo krajského auditu absolvovalo město a mateřská škola další kontroly.
Městský úřad byl ze strany Úřadu práce Karlovy Vary podroben kontrole čerpání
dotací na pracovníky veřejně prospěšných prací za rok 2016. Česká školní
inspekce v polovině března provedla hodnocení podmínek a průběhu vzdělávání
v naší mateřské škole. Školka, včetně její jídelny, byla dále prověřena
z dodržování předpisů a řádů o bezpečnosti a vývoji dětí, školního a vnitřního
řádu jídelny, úplnosti evidencí, revizí a další dokumentace. Obě kontroly
neshledaly pochybení a závad.
Termín na pořádání již sedmého ročníku jízdy historických vozidel
„Memoriál Pavla Vitnera“ byl pořadateli určen na sobotu 20. května. Tentokráte
organizátoři připravili trasu o délce 90 km. Start i cíl byl ve fotbalovém areálu
Krásnoúdolské Slavie. Na několika, na trase připravených, stanovištích plnili
závodníci různé dovednostní a vědomostní úkoly. Solidní počasí, veteránské
vozy a motorky nalákaly opět stovky fanoušků.
Poslední květnový den za minimální účasti veřejnosti byla hasiči pokácena
máj. Letos se ji podařilo i jediné zájemkyni „vydražit“.
Druhou červnovou sobotu byl pořádán cyklovýlet, kterého se i přes pěkné
počasí zúčastnilo pouze 5 sportovních nadšenců.
V úterý 13. června nás navštívila komise soutěže „Vesnice roku 2017“ pro
Karlovarský kraj. Byla to již čtvrtá účast Krásného Údolí v této soutěži. Starosta
si připravil prezentaci města fotkami a videi z jeho kulturního, sportovního a
společenského života. Následovala prohlídka opravovaného hřbitova, kostela sv.
Vavřince, kulturního domu, lokalit Staré a Nové paneláky a samozřejmě náměstí,
které také samostatně soutěžilo. Výsledky jsou uvedeny v dalším zápise této
kroniky.
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O pár dní později se 14. června naše mateřská škola rozloučila
s předškoláky. Nejprve proběhla závěrečná školní besídka a poté následovalo
„pasování“ na školáky. V září od nás do školy nastoupí Jan Bílek z Krásného
Údolí, Nicol Levková z Toužimi, Lucie Rittrová z Komárova a Štěpánka
Šaligová z Odolenovic. Setkání bylo zakončeno společným posezením všech
účastníků na školní zahradě.
Následná sobota (17.6.) byla využita pro uspořádání Dětského dne ve
městě. I přes celkem chladné počasí byla po obědě připravena „Pohádková
cesta“. Na fotbalovém hřišti byl nainstalován skákací hrad, opékali se buřty,
probíhalo malování na obličej. Samozřejmostí jsou různé dovednostní soutěže a
hry. Každé dítko odcházelo nejen s pomalovaným obličejem, ale i zásobou
cukrovinek.
Další sobotu 24. června se uskutečnila největší společenská akce Krásnoúdolské slavnosti. Počasí bylo po celý den příznivé. Program zahájil svou
hudbou p. Žákovec a zpěvem jeho kolegyně p. Volínová. Od šestnácti hodin
navazovala se svými výstupy hudební skupina Basic z Teplic. O přestávkách
vystoupení doplnily děti z naší mateřské školy, základní školy Útvina a školky
Toužim. I naši mladí hasiči vystoupili. Ve fotbalovém areálu byly po celý den
pouťové atrakce a prodejní stánky, občerstvení zajišťovali místní hasiči.
Podařená akce končila kolem půlnoci.

III. čtvrtletí
Hned v první den července byl starostou města na víceúčelovém hřišti
uspořádán již dvanáctý ročník nohejbalového turnaje. Obvyklých osm týmů
hráčů z města a okolí využilo pěkného počasí ke sportovní zábavě.
Jak v zápise výše uvedeno podařilo se ještě získat cílenou dotaci určenou
pro mateřské a základní školy. Město uspělo s projektem „Oprava
nevyhovujícího povrchu části školní zahrady“. Během tří prázdninových týdnů
byla na části pozemku vybudována betonová plocha o rozměru 10 x 7,5 m a na ní
položeny puzzlovým systémem pryžové protipádové dlaždice o tloušťce 4,5 cm.
Tato změna povrchu značně zkvalitnila úroveň školní zahrady a rozšířila
možnosti jejího využívání dětmi i v méně vhodných povětrnostních podmínkách.
Celá akce stála 152.355,- Kč, kdy dotační příspěvek byl přesně 50% z této sumy.
Zásadní akcí naší TJ Slavia Krásné Údolí v letošním roce byla oslava 50 let
jejího výročí založení. Akce, plánovaná několik měsíců předem, se uskutečnila
v sobotu 5. srpna. V odpoledním programu proběhlo předání čestných uznání a
drobných upomínkových darů pro třináct současných a bývalých hráčů,
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funkcionářů, pořadatelů a nadšenců, kteří pro zdejší oddíl udělali mnoho práce.
Následovalo přátelské fotbalové utkání bývalých hráčů TJ Slavia proti Staré
gardě Bohemians 1905. Hosty reprezentovali fotbalové osobnosti Antonín
Panenka a Karol Dobiaš. Plakáty s pozváním byly předem vylepeny v širokém
okolí a tak nebyla na tomto utkání překvapením velká návštěvnost. S ohledem na
fakt, že ženy a děti měly vstup zdarma, tak pouze odhadem pořadatelé určili účast
cca 350 až 380 diváků. Nepodstatný výsledek utkání byl 12 : 6 ve prospěch
hostů, kdy byla znát lepší sehranost a hlavně kondice bývalých profesionálů. Po
utkání proběhla i autogramiáda.
Počátkem srpna (6.8.) proběhlo u vítěze letošního ročníku, ve Skalné u
Chebu, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice roku 2017“. Ani
v letošním roce, kdy byla prezentace města zaměřena k možnému ocenění
„modrou stuhou“ za spolkový, kulturní a sportovní život, jsme výrazněji
neuspěli. V konkurenci 18 obcí našeho kraje dostalo Krásné Údolí „Čestné
uznání za inovativní přístup k rozvoji obce“ s finančním šekem pro město ve výši
5.000,- Kč. V doplňkové soutěži „Zlatá cihla“, kde se vyhlašuje pouze vítěz
každé kategorie, naše kompletní rekonstrukce náměstí také nevyhrála.
Na neděli 13. srpna plánovaná akce „Vycházka po okolí“ se kvůli malému
zájmu občanů neuskutečnila.
Ani letos nechyběla v srpnovém měsíci pouť v našem kostele sv. Vavřince.
Svatostánek byl místními věřícími, slavnostně vyzdoben a pan farář odsloužil
sváteční bohoslužbu pro všechny poutníky.
O prázdninách byla dokončena kompletní rekonstrukce veřejného
osvětlení. Celá záležitost probíhala již od roku 2012 a to vždy po malých etapách,
které tolik nezatížily rozpočet města v daném roce. Veškeré malé, původně
natírané paticové, stožáry byly vyměněny za pozinkované bezpaticové. Taktéž
došlo ke sjednocení typů a druhů svítidel. V Krásném Údolí jsou už pouze dva
druhy - na velkých stožárech silničního typu o síle 100 W a na sadových 50
wattové.
Konečnou tečkou bylo zpracování pasportu veřejného osvětlení. Při němž
došlo k přesnému zaměření, popsání a označení každého světelného bodu.
Následovalo přenesení do digitalizovaného systému na našem úřadě a digitální
mapy celého kraje. Letošní poslední etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
včetně pasportizace stála celkem 111.135,- Kč.
Poslední sobotu prázdnin (26. 8.) byl nejen pro děti městem uspořádán
zájezd do ZOO a Dinoparku Plzeň. Zájezd se konal k ukončení prázdnin a
zahájení nového školního roku.
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Jak se stalo již určitou tradicí, tak i v letošním lichém roce byl v průběhu
prázdnin starostou připraven, zpracován a vydán stolní kalendář na rok 2018 (viz
samostatná příloha zápisu kroniky) s tématem našeho města. Po úspěchu kalendáře
s porovnáním historických a současných fotek (rok 2014) i změn a proměn
Krásného Údolí a Odolenovic (rok 2016) byl tento výtvor s fotografiemi našeho
okolí bezúplatně předán do každé rodiny. Zájemci o další kalendáře pro své
příbuzné nebo známé si mohli volná vyhotovení ještě zakoupit na městském
úřadě.
V sobotu (9.9.) byl ze strany města uspořádán poznávací zájezd a to na
hrad Seeberg – Ostroh a do Františkových Lázní. Někteří výletníci využili
možnosti a zavítali do místního bazénu.
V druhé polovině měsíce září (22.) byl vydán Občasník (č.3/17 – viz příloha),
ve kterém byly informace k dění ve městě, plakáty na nejbližší kulturní akce a
datumy odvozů velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Jak již bylo zmíněno,
byl s tímto periodikem předáván i stolní kalendář.
Po prázdninách v novém školním roce zahájil svou činnost kroužek
Mladých hasičů letos pod vedením manželů Ježkových. I dvě skupiny žen pod
vedením p. Marty Bočkové a p. Marie Lakomé se začaly pravidelně setkávat na
svých cvičení. Vše probíhalo v prostorách domu bývalé radnice na náměstí.
Poslední zářijový den (30.) uspořádali zástupci TJ Slavia, SDH a
kulturního výboru „Drakiádu“. Akce v areálu fotbalového hřiště byla doplněna o
dětmi žádanou cyklosoutěž. Díky příhodnému počasí došlo i na opékání brambor
a buřtů.

IV. čtvrtletí
V sobotu 14. října v prostorách knihovny městského úřadu se po několika
letech opět uskutečnily dokonce dvě svatby. Od 11,30 hodin byli starostou
oddáni ženich Tomáš Štefka a slečna Jaroslava Kuzniková. O půl hodiny později
si své „ano“ řekl pan Jan Račanský a nevěsta Lucie Vodičková.
V pátek a v sobotu (20.-21.10.) se v Krásném Údolí konaly Volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Z možných 340 voličů se do voleb
zapojilo 157 občanů, což je 46,18% volební účast. U nás, stejně jako v celé
republice, zvítězilo hnutí ANO 2011, které obdrželo 69 hlasů (bližší info – viz
příloha).
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Tato sobota (21.) byla ještě naplněna dopoledním výlovem ryb z
„prostředního“ rybníka, jehož je majitel p. Miroslav Přeslička, a večerní
Hasičskou zábavou našeho sboru. K tanci i poslechu hrála hudební dvojice Straka
a Suchánek. Nechyběla bohatá tombola a dámská volenka.
Na Selskou taneční zábavu se opět po roce v sobotu 18. listopadu přišli
pobavit zaměstnanci f. Hollandia s.r.o., a jejich hosté. Předplatné vstupenky byly
poměrně rychle vykoupeny a to lidmi místními i z okolí. Jako účinkující host
vystoupil zpěvák Martin Maxa.
V předposledním listopadovém týdnu (20.-24.) proběhla připravovaná
oprava povrchu komunikace třetí třídy a to od hlavní silnice kolem kulturního
domu, kostela, úřadu a hřbitova k označníku konec města směr Otročín. Práce s
odfrézováním a pokládkou nové asfaltové vrstvy v délce kolem 250 metrů
prováděla firma Eurovia a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení investora celé
akce, tj. Správy a údržby silnic Karlovarského kraje. Snaha města o opravu jeho
sousedících asfaltových ploch „pod kostelem“ a v okolí budovy úřadu vyšla
vniveč. Dodavatel prací objednávku nepřijal z důvodu nedostatečné kapacity
zaměstnanců a velkým množstvím nasmlouvaných závazků. Taktéž obava
z nevhodného počasí hrála svou roli.
V pátek 24. listopadu slavnostně převzal starosta města Martin Frank
společně s velitelem jednotky SDH Krásné Údolí dopravní devítimístný
automobil tovární značky Ford Transit. Vozidlo v hodnotě 876.040,- Kč získalo
město dotačně, kdy 50% částky uhradilo Generální ředitelství HZS Praha a
druhou půlku Karlovarský kraj. Vozidlo bude používáno pro činnost SDH i
mladých hasičů a jako výjezdové vozidlo k zásahům. Večer bylo vozidlo za
účasti části zastupitelů města, hasičů dospělých i malých a jednotky hasičů
z Útviny v hasičárně pokřtěno.
Následující den (sobota 25.11.) byl uskutečněn výlov rybníka u silnice,
který je v majetku města, ale pronajímán společnosti Farma Krásné Údolí s.r.o.
Rybník nebyl více než 15 let loven a proto nebylo překvapením velké množství
skutečně rozměrných ryb a sumců.
Poslední listopadovou neděli (26.) se uskutečnila již po sedmé tradiční
akce „Pár skladeb v kostele“. Program svým vystoupením uvedly děti z naší
mateřské školy. Následovalo všech pět sourozenců Petrželkových, sestry
Vytiskovy a Petr Slabý na saxofon. Závěrem vystoupilo sedm malých umělců na
zobcové flétny ze ZUŠ Bečov nad Teplou a trio ze souboru „Dutý dřeva“.
Všichni pod vedením učitele Martina Mosáta.
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V pondělí 4. prosince se v zasedací místnosti městského úřadu uskutečnilo
každoroční setkání seniorů. Hned v úvodu tohoto setkání vystoupily děti
z mateřinky a starosta města, jako každý rok, podal hostům informace o dění ve
městě a plánech vedení pro příští rok. Hudební část programu obstaralo duo
p. Žákovec a zpěvačka p. Volínová. Senioři si opět po roce užili společných chvil
a zábavy.
Hned další den v dopoledních hodinách navštívili zaměstnanci města jako
Mikuláš, čertík a andílek dětičky v naší mateřské škole. Každé dítko předvedlo
své krátké připravené vystoupení a následně dostalo odměnu ve formě balíčku.
V druhém prosincovém týdnu bylo vydáno a občanům distribuováno
poslední letošní číslo Občasníku (č.4/17 – viz příloha). Starosta podal informace k
dění ve městě z poslední doby a také k novele zákona o pohřebnictví. Nechybělo
pozvání na kulturní akce spojené se svátky a koncem roku, plán akcí na rok 2018
a zhodnocení činnosti TJ Slavia.
V tomto týdnu (ve čtvrtek 7.12.) uspořádala svou Vánoční besídku
mateřská škola. Děti svým rodičům a prarodičům předvedli pásmo tanečků,
říkadel a básniček. Celá akce byla zakončena společným posezením všech
zúčastněných.
Kulturním výborem města byla v sobotu 9. prosince uspořádána „Dětská
mikulášská diskotéka“. Kolem 30 dětí si v kulturním domě zasoutěžilo a
zatancovalo. Mikulášovi, andělovi a čertům každé dítě předneslo krátkou
básničku nebo říkadlo a obdrželo balíček se sladkostmi.
Ve večerních hodinách pátku 15. prosince se konala Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí. Na začátku vystoupili mladí
hasiči s krátkým programem. Následně byli členi místního sboru, početní hosté
z okolních SDH a také starosta města seznámeni s činností a hospodařením
v končícím roce 2017.
Předposlední prosincový pátek (22.) uspořádalo město v parku na náměstí
akci „Zpívání u Betléma“, kdy se jedná o poslední předvánoční setkání obyvatel
ve slavnostní atmosféře. Tak jako v předchozích letech, tak i letos zajistila
hudební doprovod Dechová kapela ze ZUŠ Toužim, tentokráte již bez nedávno
zemřelého kapelníka p. Karla Musila. Příchozí obyvatelé si poslechli a také
zazpívali skladby a koledy s vánoční tématikou. Děti dostávaly svítící tyčinky,
teplý čaj a prskavky, dospělí popíjeli svařené víno.
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Mateřská škola
(zpráva ředitelky p. Věry Čermákové
a učitelky Bc. Kataríny Petrželkové)
Rok 2017 jsme zahájili opět s plně obsazenou školkou, tzn., že
k docházce bylo zapsáno 20 dětí, z nichž převážná většina je místních,
několik dětí k nám přivážejí rodiče z okolních obcí. Věkové složení dětí je
opravdu různorodé; pokud podmínky školy a vyspělost dětí dovolí,
přijímáme i děti dvouleté, horní věková hranice je 6 až 7 let.
Do základní školy odešli na podzim Honzík Bílek, Nicolka
Levková, Lucinka Ritterová a Štěpánka Šaligová.
Po celý rok 2017 zůstala školka pro rodiče všech zapsaných dětí
zcela beznákladová, kdy za svůj pobyt neplatí ani tzv. školné ani stravné.
Už proto mají v přijímacím řízení vždy přednost naše místní děti.
V letošním školním roce, jak jste jistě mnozí z Vás
zaregistrovali, byla zavedena a pro příští roky bude prozatím platit
v mateřských školách povinná předškolní docházka. Znamená to, že
všechny děti, které dovrší před zahájením školního roku věku 5 let, musí
být povinně zapsány k docházce do mateřské školy a musí se jí
v předepsaném rozsahu zúčastňovat.
V personálním obsazení nedošlo také k žádným změnám; o děti
se starají paní učitelky Věra Čermáková a Katarína Petrželková,
každodenní dobroty připravuje paní kuchařka Marie Svitková a o
pravidelný úklid pečuje paní Hana Drbalová.
V naší školce se snažíme všem dětem vytvářet pohodovou,
klidnou, téměř rodinnou atmosféru. Systematicky rozvíjíme jejich znalosti
a dovednosti; nejednou nás překvapí, jaký rozhled a zkušenosti mají už
takto malé děti. Kluci projevují neuvěřitelnou nápaditost, fantazii a
zručnost při vymýšlení a vlastní realizaci staveb prakticky ze všeho, co ve
školce objeví. Holčičky se často parádí do krásných šatiček, jsou tvořivé
a rády pomáhají paním učitelkám.
Běžné dny ve školce zpříjemňujeme dětem pořádáním různých
akcí, jako jsou exkurze, výlety, návštěva divadel a kouzelnických
představení. Většina těchto akcí je společná se ZŠ a MŠ v Útvině, se
kterou se kamarádíme již dlouhou řadu let a za jejichž spolupráci jim
děkujeme.
Kromě akcí, které navštěvujeme, se také aktivně podílíme na
oslavách a akcích města, připravujeme besídky, vystoupení pro seniory a
na adventním koncertě v kostele.
Již několik uplynulých let pořádáme ve spolupráci s městem sběr
druhotných surovin, se kterým nám vydatně pomáhají rodiče i místní
spoluobčané. Plastová víčka, která shromáždíme, posíláme nemocným
dětem, peníze z ostatního sběru využijeme přímo pro naše děti. Loňský
výtěžek v celkové výši 1.092,-Kč prozatím ponecháváme a pokusíme se
postupně našetřit tyto peníze na pořízení stolků a lavic do našeho nového
zahradního altánku.
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Letos v létě se možná bez větší pozornosti veřejnosti uskutečnily
na naší školní zahradě terénní úpravy. Pro nás však byly velmi
významné. Nevzhledný, špatně udržovatelný a hlavně pro děti
nevyužitelný kousek zahrady přímo za budovou školky se za přispění
Města Krásné Údolí a částečně i dotace Krajského úřadu Karlovarského
kraje proměnil v krásnou hrací a sportovní plochu s moderním a
bezpečným povrchem z pryžových dílců. Vedení našeho města posíláme
velký dík za úpravu tohoto prostoru, který rozšířil možnosti her a
sportovního vyžití našich dětí, ale samozřejmě také za celoroční
všestrannou podporu a spolupráci a v neposlední řadě také za úhradu
školného a stravného.
Ještě jedno poděkování, které patří paní kuchařce Marii
Svitkové a paní školnici Haně Drbalové za jejich perfektní služby a
ochotu.
Domníváme se nebo alespoň doufáme, že naše mateřská školka,
jako doplněk rodinné výchovy, pracuje v rámci svých možností co nejlépe
a že se tu dětem líbí, což možná potvrzují slova některých našich rodičů:
„Mateřskou školku jsme si vybrali proto, že v ní pracují milé,
vlídné a vstřícné paní učitelky. V tom jsme se nespletli, protože to
potvrzují i naše dvě děti, které školku navštěvují rády a za žádné jiné paní
učitelky by je nevyměnily. Oceňujeme jejich individuální přístup,
trpělivost a laskavost. Chválíme paní kuchařku, která výborně vaří.
Velmi si vážíme i podpory vedení města, díky kterému nemusíme hradit
stravné a školné, což je dnes zcela výjimečné.“
Petra a Stanislav Širokých z Přílez, rodiče Natálky a Stáníka.
„Pro nás je školka výhodná svým umístěním. Jelikož dojíždím
každý den do Karlových Varů, mám školku při cestě. V zimě je sjízdná jen
jedna cesta, ostatní se neudržují, a proto pro nás není problém dostat se
do školky i v zimních měsících. Umístění školky se nám líbí i v tom, že je
mimo dosah hlavní frekventované silnice, tudíž je to pro naše děti
bezpečnější. Našim dětem se líbí různé akce, výlety i divadýlka, kterých je
přes rok mnoho a na které se děti moc těší a mají z nich krásné zážitky, o
které se rádi podělí doma s rodiči. Atmosféra ve školce je rodinná díky
své menší kapacitě, která umožňuje individuální přístup k jednotlivým
dětem, kterého si jako rodiče moc vážíme.“
Eva Gajdošíková, maminka Valinky Maškové.
V celém příštím roce přejeme všem našim přátelům a
podporovatelům vše dobré, hodně zdraví, lásky a spokojenosti!
Za MŠ: Věra Čermáková a Katarína Petrželková
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Hasiči
Zpráva o činnosti SDH za rok 2017

(zpráva starosty SDH p. Vladimíra Ježka)
V roce 2017 jsme pořádali několik akcí pro město a neustálé
posilovali naší podporu mladým hasičům, a opět jsme zaznamenali
zvýšený zájem dětí o kroužek MH. Dojíždějí k nám i děti z Toužimi,
Radyně.
Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí:
- Odvezli jsme masky do Odolenovic v rámci masopustu a zajistili
občerstvení při večerním programu
- Postavili jsme májku a zajistili občerstvení pro všechny příchozí.
- V březnu jsme tradičně zajišťovali pití na hasičském plese Útviny
- V květnu jsme občerstvovali účastníky memoriálu Pavla Vitnera – srazu
veteránů
- V červnu jsme zajišťovali občerstvení na Krásnoúdolských slavnostech
- 21. října jsme pořádali taneční zábavu, které se zúčastnilo víc lidí než
v předchozích letech a naše půlnoční překvapení opět sklidilo
velký potlesk – děkuji zúčastněným za jejich čas a úsilí.
- Celkem jsme odpracovali 150 brigádnických hodin
Naši mládežníci začali pracovat hned v lednu, kdy se začali
připravovat na plnění Odznaků odbornosti, které se konali ve Žluticích. Za
naše SDH se zúčastnili Ondra Hazmuka, Tomáš Böhm, Filip Adam,
Christina a Edward Lean a Eliška Adamová. Odměnou za dosažené
výsledky jim byl pobyt v místním bazénu a poté jsme se skvěle nacpali
v jedné z místních restaurací. Do auta jsme je museli skoro odnosit.
Prvého dubna jsme absolvovali závody jednotlivců v Březové u Sokolova,
kde nás skvěle reprezentovali pouze kluci Edward Lean, Zdeněk Černý,
Ondra Hazmuka a Filip Adam. Pro kluky to byli první závody a určitě
nezklamali ve své kategorii.
Jako každoročně i letos naše děti předvedli své vystoupení během
stavění máje na náměstí a předvedli se i na Krásnoúdolských slavnostech
na místním hřišti.
V květnu jsme jeli na závody do Útviny na tradiční pohár
Útvinské srdce. Ve štafetě požárních dvojic jsme se umístili na pěkném
čtvrtém místě a v požárním útoku jsme obsadili místo šesté. 21. května
jsme vyrazili na okresní kolo hry Plamen do Boru u Sadova, kdy po
celodenní dřině obsadili krásné šesté místo v kategorii mladších.
Po prázdninách jsme se sešli v počtu 12 dětí a dvou instruktorů
z řad dorostenců. Po usilovném tréninku jsme jeli 22. října do Nové Role
kde jsme absolvovali podzimní kolo hry Plamen. Běžel se Závod
požárnické všestrannosti a štafeta požárních dvojic. Tady jsme závodili
v kategorii mladší i starší.
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V listopadu a prosinci se naši mladí hasiči „přestali“ věnovat
alespoň na chvíli hasičině a začali vyrábět pro své nejbližší vánoční
dárečky a překvapení.
Naše jednotka se během roku zase v rámci svých možností
věnovala údržbě techniky a hasičárny. 24. 11. 2017 byl městem za využití
dotací Karlovarského kraje a Ministerstva vnitra předán do užívání
dopravní automobil Ford Transit, který si veřejnost mohla prohlédnout při
zpívání u betléma 22. 12. 2017. Doufáme, že bude jednotce sloužit
minimálně stejně tak dobře jak dosluhující Avie na kterou nedáme
dopustit.
Závěrem přeji Všem vše nejlepší do Nového roku a nám abychom
nové vozidlo mohli využívat pouze k výjezdům s dětmi a ne k ostrým
zásahům.
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Slavia Krásné Údolí
(zpráva předsedy oddílu p. Zdeňka Dvořáka)
Sezónu 2016 – 2017 zahájilo mužstvo dvoukolovou jarní částí,
kdy po odehrání skončilo celkově na 7. místě z 8 mužstev se skórem 44 :
95 a 25 body. Vůbec si nevedlo špatně, kdy oproti dřívějším letům nahrálo
pěkný počet bodů.
Nejlepším oddílovým střelcem byl vyhlášen p. Olejník Pavel,
který nastřílel 15 branek.
V průběhu soutěže jsme vypomohli na akcích pořádané městem.
Děkuji všem, kteří se do tohoto procesu zapojili.
V letošním roce jsme oslavili 50 let založení Tělovýchovné
jednoty SLAVIA Krásné Údolí. Pro tuto příležitost jsme 5. srpna
uspořádali fotbalový zápas se Starou gardou Bohemians Praha, kdy
přijeli slavná jména jako p. Panenka, p. Dobiáš a proběhla s nimi
autogramiáda. Před samotným zápasem bylo poděkováno 13 bývalým
funkcionářům a aktivním členům, kteří se zasloužili o rozvoj tělovýchovné
jednoty a fotbalu ve městě.
Samotný zápas probíhal pod taktovkou Staré gardy, kdy mužstvo
Slavie sestavené z hráčů, kteří hráli v letech 2002 – 2008 postupně pro
zranění odpadalo. Děkuji našim dobrovolným zdravotnicím, které měli
plné ruce práce. O tom vypovídá i výsledek 6 : 12 pro Starou gardu
Bohemians. Na závěr pro zpestření se kopali pokutové kopy, ale
„Panenkův dloubáček“ nepřišel, byl zahrán šalamounky rozehrávkou na
p. Dobiáše. Na akci přišlo povzbuzovat cca. 300 diváků.
Děkuji členům výboru za organizaci a našim mladým hráčům,
kteří zajišťovali pořadatelskou službu a zhostili se jí bravurně i
dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.
Dále bych chtěl poděkovat společnostem Hollandia Karlovy Vary
s.r.o., FARMA Otročín s.r.o., TSC stavebniny s.r.o. za poskytnutí
finančního příspěvku, bez kterého by se tato akce stěží konala a
v neposlední řadě Městu Krásné Údolí především starostovi p. Ing
Martinu Frankovi za nezištnou pomoc s administrativní činností a
propagací.
Hned za týden po oslavách byla zahájena sezóna 2017 – 2018
překvapením, kdy pro malý počet mužstev byla vytvořena jen jedna III.
třída čítající 14 mužstev.
Podařilo se získat tři nové hráče. Mužstvo ač na soupeře má,
nedokáže v závěru udržet krok, podává nestabilní výkon a schází mu
úspěšné zakončení. Po odehrání všech zápasů přezimujeme na 13. místě se
skórem 21 : 51 a 5 body.
Závěrem chci popřát klidné prožití vánočních svátků a v roce
2018 hodně kladných fotbalových zážitků.

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )
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Práce, investice, činnosti, náklady
V letošním roce nastoupila opětovně jako v předešlých letech na
dotovanou mzdu na sezónní práce od 1. dubna p. Jana Málková z Bezděkova a
nově p. Václav Beneš z Bečova nad Teplou. 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:

2017 - město - Práce, investice, činnosti, náklady
* oprava chodníku od kulturního domu k fotbalovému areálu
* oprava hřbitovní zdi a zdí márnice

* pravidelná údržba a opravy ochranného oplocení
na víceúčelovém hřišti

* nová kovová vstupní brána na hřbitov

* aktivní spolupořádání kulturních a sportovních akcí

* vytvoření a distribuce stolního kalendáře na rok 2018

* vítání nových občánků města a 2 svatby

* úprava vstupu na náměstí - západní část - propustná dlažba

* oprava cesty k zahrádkám za Novými paneláky

* práce na lesním hospodářském plánu na roky 2018 - 2027

* nový asfalt na komunikaci od hlavní silnice za hřbitov

* kompletní protipovodňová prohlídka a odstranění překážek

* účast v soutěži "Vesnice roku"

na potocích v katastru Krásného Údolí a Odolenovic
* pravidelná údržba společných městských pozemků
* zajištění 1. fáze projektové dokumentace a stavebního
povolení na střechu hasičárny
* výměna stěn přístřešku na víceúčelovém hřišti
* nátěr střechy kostela

* pravidelné sekání celého fotbalového areálu a
zahrady mateřské školy
* údržba a péče o hřbitov
* dokončení odbahnění rybníka při hlavní silnici
* výměna 11 stožárů a svítidel - dokončení kompletní
rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě

* nový světelný bod na náměstí v parku

* zajištění voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

* nový dopravní automobil pro jednotku SDH ve městě

* vybudování zpevněné plochy pro pergolu v Odolenovicích

* zajištění projektové dokumentace na příjezdovou komunikaci * nový povrch části pozemku zahrady mateřské školy
k nové rozvojové ploše v západní části města

* nová zateplená část podlahy tělocvičny v budově čp.1

* zajištěni studie odkanalizování rozvojové plochy

* zbourání a úprava terénu nefunkční čerpací stanice vody

* vykácení 6 nemocných a také 5 nevhodných stromů pro

* instalace nových prvků na dvě dětská hřiště

příjezdovou komunikaci
* náhradní výsadba za pokácené - 22 nových stromů - alej
u smírčího kříže
* úprava plochy k pronájmu zahrádek u Nových paneláků

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )

* rozšíření míst na tříděný odpad a zajištění nových nádob
* zdravotní ořez stromů v parku v Odolenovicích
* zajištění pasportů rybníků v majetku města
* zajištění pasportizace veřejného osvětlení
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Hospodaření města k 31.12.2017
V roce 2017 město hospodařilo, dle přijatých a vydaných financí běžného
roku, s kladným zůstatkem 640.113,13 Kč.
Příjmy

Daňové
Nedaňové
Dotace

Schválení

Rozpočet po
změnách

3 740 000,00 5 075 000,00
356 000,00
453 000,00
0,00 1 421 735,50
Příjmy celkem
Výdaje

4 096 000,00 6 949 735,50
Schválení

Rozpočet po
změnách

Výsledek k
31.12.2017

5 049 727,24
435 677,90
1 421 735,50
6 907 140,64
Výsledek k
31.12.2017

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komun.
Úpravy drobných vodních toků
Předškolní zařízení
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti kultury
Kulturní památky
Kulturní dům
Kultura
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a odvoz nebezpečných odpadů
Sběr a odvoz komunálních odpadů
Sběr a odvoz ostatních odpadů
Využívání a zneškodňování kom.odp.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - profesionální část
Pořární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do parlamentu ČR
Činnost místní správy
Příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace

40 000,00
40 000,00
0,00
131 000,00
450 000,00
339 000,00
200 000,00
200 000,00
18 000,00
18 000,00
4 000,00
4 000,00
50 000,00
78 000,00
57 000,00
57 000,00
80 000,00
89 000,00
35 000,00
35 000,00
150 000,00
150 000,00
36 000,00
39 000,00
210 000,00
210 000,00
555 000,00
616 000,00
10 000,00
52 000,00
320 000,00
328 000,00
8 000,00
13 000,00
0
5 000,00
30 000,00
30 000,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
70 000,00
970 040,00
893 000,00
924 000,00
0,00
17 651,00
1 437 000,00 3 119 044,50
2 000,00
3 000,00
35 000,00
34 000,00
0,00
42 000,00

12 680,80
130 031,00
269 557,00
200 000,00
14 340,00
3 821,00
77 254,00
39 088,64
83 266,08
35 000,00
147 896,00
37 285,70
181 171,00
543 723,00
51 691,00
317 563,25
12 076,00
3 146,00
29 278,00
0,00
5 000,00
966 804,00
914 477,00
17 651,00
2 096 835,44
2 217,60
33 754,00
41 420,00

Výdaje celkem

4 696 000,00 7 549 735,50

6 267 027,51

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )
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Dotace a Krásné Údolí
I v roce 2017 byla ze strany vedení Krásného Údolí podána žádost o dotaci
z Programu obnovy venkova od Karlovarského kraje a to i ve druhé výzvě
směřované na podporu základních a mateřských škol. Celkově jsme tedy v obou
dotačních kolech od Karlovarského kraje získali částku 246.177,- Kč.
Naše jednotka sboru dobrovolných hasičů obdržela v tomto roce
z programu Finanční podpory financování potřeb jednotek od MV GŘ HZS přes
Karlovarský kraj na odbornou přípravu částku 1.200,- Kč. Částka byla využita na
nákup speciálního vybavení k vysílačkám. Dále obdržela jednotka DA Ford
Transit, kdy dotačně 50% vysoutěžené ceny uhradilo MV GŘ HZS a zbylých
50% Karlovarský kraj.

Dotace za rok 2017
Rok

2017

Měsíc

***
***
V.
VI.
IX.
X.
XII.

Název akce

Dotační

přispívatel
Min. práce a soc. věcí
Výkon státní správy a školství
KÚ KK
Oprava hřbitovní zdi
POV KK
MŠ-oprava části povrchu zahrady POV KK
Jednotka SDH - odborná příprava MV GŘ HZS
Volby - Parlamentní
KÚ KK
MV GŘ HZS
Jednotka SDH - dopravní
automobil
KÚ KK odb.kriz.řízení
Aktivní politika zaměstnanosti

Celkové
náklady
(Kč)

Obdržená
dotace
(Kč)

--429 971
152 355
3 209
17 651

197 267
78 400
170 000
76 177
1 200
17 651
438 020
438 020

876 040

Dotace celkem

Podíl Financování
z města
(%)
(Kč)

--40
50
38
100
50
50

--259 971
76 178
2 009
0
0

1 416 735

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 kříže u kostela a na hřbitově. Žádost nebyla ani v tomto roce úspěšná.
Díky sponzorovi z řad občanů, který si nepřál být zveřejněn, došlo k obnově
kříže na hřbitově.

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )
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Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství města za tento rok bylo opět řešeno s dodavateli
služeb a to firmami
- AVE CZ a.s. Karlovy Vary
- komunální odpad,
- biologicky rozložitelný komunální odpad,
- nebezpečný,
- velký elektroodpad,
- RESUR s.r.o. Otovice
- odpad tříděný,
- Technické služby města Toužim
- velkoobjemový odpad,
- Elektrowin a.s. Praha
- drobný elektroodpad.

Platby

2017

odvoz popelnic
tříděný odpad (sklo, plasty, papír)
nebezpečný odpad ( 2 x ročně )
kontejnery ( 2 x ročně )
bioodpad
Výdaje za odpady celkem

příjem - odměna za třídění
příjem - občané + nemovitosti
příjem - od podnikatelů
Příjem za odpady celkem
Dofinancování z rozpočtu obce

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )
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57 002 Kč
15 037 Kč
63 906 Kč
8 325 Kč
370 758 Kč
57 067 Kč
190 361 Kč
20 218 Kč
267 646 Kč
-103 112 Kč

- Strana

19 /

celkem stran

22

Kronika města Krásné Údolí – V.díl - rok 2017

Statistické údaje – rok 2017 ve městě
Narození

7 občánků -

Adéla a Zuzana Drbalovi
Karolína Kolafová
Natálie Kubů
Viktorie Manová
Ema Šandová
Samuel Štefka

Úmrtí

6 občanů

p. Miroslava Hejdová
p. Julie Kubů
p. Marie Kvěchová
p. Božena Schleicherová
p. Eva Součková
p. Alois Řáda

Sňatek
Rozvod
Přistěhování
Odstěhování

-

2
1
11
13

Zaměstnanci města:
- starosta: Ing. Martin Frank
- účetní: Ing. Lucie Drbalová
- úklid MÚ, údržba města:
p. Jiřina Kašparová – celý rok
- sezónní údržba města:
p. Jana Málková – duben až říjen
p. Václav Beneš – duben až říjen
- knihovna, veřejný internet: p. Zdeňka Krejčová

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )
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Počasí ve městě za rok 2017 – I. pololetí
( zdroj: Ing. Jitka Marečková )

březen
2017

duben
2017

květen
2017

červen
2017

-0,3
1,4
-0,2
5,2
11,7
12,5
11,3
14,1
21,2

-26,6
-23,6
-21,8
-7,8
-13,5
-7,5
-8,2
-12,3
-10,7

20,3
12,9
12,6

-3,9
-5,2
-13,1

17,1
25,6
29,7

-11,3
-7,6
-1,2

26,1
30,0
30,7

-1,3
-0,7
4,4

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )

10
10
11
31
10
8
4
22
7
6
5
18
6
5
7
18
5
1
2
7
3
1
0
4

14,0
15,3
1,8
31,1
1,8
7,0
7,9
16,7
14,0
25,1
6,9
46,0
20,9
15,8
14,3
51,00
21,6
16,0
1,0
38,6
21,6
0,0
38,3
59,90

2. část

1
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
3
2
1
1
4
2
1
0
3
1
0
2
3
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4
7
2
13
4
4
5
13
5
1
2
8
5
5
5
15
4
4
2
10
4
0
2
6

Teplot.normál st.C

Součet mm

Počet dní s
příz.mr.

Přízemní minim.

Maximum

Denní průměr
-5,35
-5,46
-8,09
-6,30
-2,02
0,09
3,66
0,58
2,99
4,66
6,48
4,71
8,28
3,92
4,51
5,57
8,12
13,98
15,73
12,61
14,78
17,73
17,47
16,66

MĚSÍČNÍ

Počet dní nad
5mm

únor
2017

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

SRÁŽKY

TEPLOTA

Počet dní do 5mm

leden
2017

Datum

Měsíc / rok

KRÁSNÉ ÚDOLÍ

-0,5

40,0

-2,3

38,0

1,1

37,0

5,6

45,0

11,1

58,0

14,1

65,0
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Počasí ve městě za rok 2017 – II. pololetí
( zdroj: Ing. Jitka Marečková )

červenec
2017
srpen
2017
září
2017
říjen
2017
listopad
2017
prosinec
2017

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

17,58
15,90
16,70
16,72
18,98
15,50
15,96
16,81
11,16
8,88
10,68
10,24
8,44
11,24
7,08
8,92
4,63
1,16
2,81
2,87
-1,36
-1,15
1,52
-0,33

2,2
0,4
2,1

33,5
27,7
28,6

-0,1
0,6
-3,5

20,2
18,1
17,8

-3,8
-5,2
-2,4

8,8
9,1
9,1

-1,5
-3,4
-0,9

8,0
1,2
2,8

-7,5
-8,2
-4,6

2,8
3,4
9,1

-1,5
-18,1
-9,5

Přílohu vytvořil : Martin Frank ( leden 2018 )

0
0
0
0
1
0
3
4
3
5
4
12
1
7
1
9
3
9
7
19
9
10
6
25
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26,7
17,7
11,1
55,50
44,1
14,4
32,3
90,80
18,2
18,4
1,4
38,00
30,2
0,3
54,2
84,70
15,5
19,6
11,2
46,30
7,5
17,4
12,6
37,50
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7
5
15
2
5
2
9
3
5
3
11
7
2
2
11
2
5
7
14
5
5
5
15
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3
0
1
4
4
1
2
7
2
1
0
3
2
0
5
7
2
1
0
3
0
1
0
1
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Srážkový normál

MĚSÍČNÍ

Počet dní nad
5mm
Teplot.normál
st.C

Součet mm

Počet dní s
příz.mr.

Přízemní minim.

Maximum
28,3
29,7
29,5

Počet dní do
5mm

SRÁŽKY

TEPLOTA

Denní průměr

Datum

Měsíc / rok

KRÁSNÉ ÚDOLÍ

15,8

76,0

14,9

67,0

11,6

46,0

6,4

45,0

1,1

43,0

-2,3

45,0
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