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Úvod
„Odkud jsi?“
„Z Krásného Údolí!“
„Jéé a je tam krásně?“

Také jste takový začátek rozvoru v životě několikrát zažili? Věřím, že v následujících
kapitolách naleznete odpověď na takovou otázku, a i spoustu nových nebo zapomenutých informací.
Kniha, kterou držíte a právě jste otevřeli v těchto místech, vznikla u příležitosti
530 let od vystavení privilegia k založení města Krásné Údolí. Svým způsobem navazuje a hlavně prohlubuje informace o obci a jejím okolí z publikací vydaných
v minulosti.
Kniha nikterak neřeší a nezohledňuje názory, myšlenky a ani mé osobní úvahy.
V žádném případě se nejedná o bilanci ani svévolné hodnocení historie. Jde pouze
o rešerši z již uveřejněných a všem dostupných zdrojů citovaných na konci textu.
Z tohoto důvodu se může zdát dílo komisní, až strohé, nicméně s určitou vypovídací
hodnotou té dané doby.
Přijměte tedy, prosím, pozvání a začtěte se do zjištěných faktů ze života a historie
našeho Krásného Údolí a Odolenovic.

Leden 2018

Ing. Martin Frank
starosta města

10

11

Základní informace
Zdejší krajinu před sto dvaceti lety popisuje autor Bedřich Bernau v díle Čechy.
Díl X., Krušné Hory a Poohří (editor F. A. Borovský, vydavatel a nakladatel J. Otto,
Praha 1892) následovně:
„Za Toužimí táhne se silnice rovným směrem k západu krajinou jednotvárnou, jen na
sever poněkud rozmanitější lesnatými chlumy. Procházíme skrovným městysem Outvínem.
Veliký kostel na výšině vpravo od silnice a gothické základní jeho tvary svědčí, že původně
byl zbudován pro lidnatější osadu. Dle zbytků valů lze souditi, že kostel býval před věky
opevněn. Sotva znamenitější je jiné městečko bývalého panství Toužimského, Šentál od
Outvína jen asi půl hodiny na západ vzdálené. Šentál byl do roku 1488 pouhou vsí.
Tehdáž učiněn od krále Vladislava II. městečkem. Mnoho obyvatelů chudého tohoto místa
živí se hudebnictvím a známí v orchestrech lázeňských i kočovní Bečovští hudebníci hlavně odtud pocházejí. Za Šentálem stává se krajina lesnatější a příjemnější."
(1)

Obrázek návsi - 1927
12
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Statistické informace
• Katastrální výměra:

916,32 ha

z toho:
		
		
		

zemědělská půda
orná půda
zahrady
trvalé travnaté porosty

709,34 ha
532,23 ha
5,41 ha
171,70 ha

		
		
		
		
		

nezemědělská půda
lesní půda
vodní plocha
zastavěné plochy
ostatní plocha

206,98 ha
146,13 ha
11,68 ha
8,87 ha
40,30 ha

• Nadmořská výška:

• V obci je v současnosti evidováno cca 12 OSVČ s plnou podnikatelskou činností
(hlavně řemesla a služby).
• Největším zaměstnavatelem je firma HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., vyrábějící
mléčné výrobky (jogurty, drinky, zmrzlina) včetně druhů Bio.
• Zemědělskou produkci zajišťují dva zemědělské subjekty - Farma Krásné Údolí
s.r.o. a Rostlinná a zkušební stanice Ing. Jitka Marečková.
(2)

Propagace obce / města

638 metrů nad mořem

• Zeměpisná šířka:

50° 4´18´´ s. š.

• Zeměpisná délka:

12°54´38´´ v. d.

• Katastrální území:

• Nezaměstnanost sledovaná za posledních léta je v rozmezí od 6,12 % (rok 2008)
do 9,54 % (rok 2011), poslední známý údaj je z roku 2016 - 7,97 % - občané za
prací dojíždějí do Toužimi, Karlových Varů, ale i Plzně a jejího okolí.

Krásné Údolí - č. 673749, Odolenovice - č. 673757

• Leží cca 30 km jihovýchodně od Karlových Varů na horním povodí řeky Střely na
Tepelské vrchovině.

S ohledem na chybějící zajímavosti většího významu a tím slabší cestovní ruch byly
aktivity na zviditelnění města v posledních letech pouze okrajového rozsahu. V roce
1997 byla vydána pohlednice veřejných objektů obou obcí a v roce následném reprezentativní pohlednice s leteckým snímkem panoramat Krásného Údolí a Odolenovic.
V roce 2006 byla vydána za podpory Karlovarského kraje a Svazku obcí Slavkovský
les brožura „Slovem a obrazem“. V roce 2013 byla vytvořena a distribuována publikace k výročí 525 let založení Krásného Údolí a zpět navrácení titulu „město“.
(3)

• Protíná ho státní silnice I. třídy spojující krajská města Plzeň a Karlovy Vary značená jako I/20.
• Územím prochází ze severu státní silnice III. třídy č. 1792 z Přílez přes Odolenovice do Krásného Údolí a dále silnice III. třídy č. 19826 z Krásného Údolí do
Otročína.
• Na území žije 411 obyvatel (k 1.1.2018, Krásné Údolí - 362 a Odolenovice 49 obyvatel) s průměrným věkem kolem 42 let.
• Struktura obyvatel - převážně vícegenerační rodiny, původně osídlenci od roku
1945.
Pečetě
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Symboly
Pečetě
Při příležitosti propůjčení znaku ve druhé polovině 15. století bylo vyryto nejstarší
městské pečetidlo. To mělo být od začátku 20. století pohřešováno. Na kulaté pečeti
udávaného průměru 50 mm je poměrně zdařile vyveden obrněný rytíř na koni se
znamením purkrabích z Míšně (ondřejský kříž) na štítu, na vlajce kopí a v klenotu
(deska na přilbici). Gotickými minuskulami (malá písmena) v rolované stuze stojí
nápis: sigillum civium in schontal (pečeť měšťanů v Schönthalu).

1

3
2

1) nejstarší městská pečeť o průměru 34 mm, její použití je doloženo mezi roky 1491 a 1662
2) umělecky nepropracovaná pečeť o průměru 22 mm, její použití je doloženo mezi roky
1713 a 1850
3) nejmladší městská pečeť o průměru 37 mm, vyhotovení pečetidla lze odůvodněně
předpokládat až po roce 1836
(4)
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Znak
Základním předpokladem je odvození od nejstarší pečeti, tj. dodržení základních
prvků znaku, tedy koně, rytíře, kopí s praporcem, štítu a klenotu - šestirohé desky.
Znamení, které je na štítu, klenotu a praporci je dostatečně zřetelné a je to ondřejský kříž. Toto znamení je shodné s erbem zakladatele města, Jindřicha III. z Plavna.
Příslušnost barev lze určit z dobového zobrazení tohoto erbu ve Žlutickém graduále,
jehož donátory byli vnuci Jindřicha III. Ondřejský kříž je černý ve zlatě, klenot - osmirohá deska je v rozích osazena zlatými třapci.
Znak obce, tedy jeho kresba a popis, tzv. blason (z francouzštiny) byl v průběhu
posledních 150 let zveřejněn v těchto heraldických sbornících:

1

2

3

4

Tyto rozdíly bylo třeba vyřešit, proto se město v roce 2012 rozhodlo podat žádost
o udělení vlajky odvozené od znaku. Odborníci na heraldiku a vexilologii (nauky
o znacích, resp. vlajkách) jakožto poradní orgán předsedkyně Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky, zvážili argumenty, navrhli drobné úpravy popisu některých prvků a potvrdili svým doporučením koncepční správnost návrhu vyobrazení
znaku a návazně i vlajky. Výsledkem je oficiální popis znaku. Ten je nyní zaveden
v Registru komunálních symbolů, který spravuje PS PČR.
(4)
Po delší odborné diskuzi s odborníky se tak podařilo dospět ke korektní vizuální
podobě a popisu znaku v podobě, která odpovídá historickým skutečnostem a heraldickým pravidlům.
Doporučený popis znaku:
V červeném štítě rytíř na stříbrném koni ve skoku se zlatou zbrojí a postrojem
přirozené barvy. Rytíř drží v pravici dřevěné kopí s dvoucípým praporcem, v levici
štít, na přilbě má klenot v podobě šestirohé desky s třapci. Praporec, štít i klenot zlaté
s černým ondřejským křížem.

1) V. R. Widimsky: Städtewappen des Österreichischen Kaiserstaates, I. Königreich
Böhmen (1864)
2) Otto Titan von Hefner: J. Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch Ersten
Bandes, Vierte Abtheilung, Städtewappen (1885)
3) Jiří Čarek: Městské znaky v českých zemích (1985)
4) Jan Pelant: Znaky a pečetě západočeských měst a městeček (1985)
(5)

V období po roce 1948 zaznamenala obecní heraldika významný útlum a jen pozvolna opět zvedala hlavu. V roce 1985 tak byly vydány dokonce dvě publikace:
„Městské znaky v českých zemích“ PhDr. Jiřího Čarka a regionálně zaměřená „Znaky a pečetě západočeských měst a městeček“ PhDr. Jana Pelanta. Obě tato díla zaznamenala dílčí odbornou kritiku dosud používaného zobrazení znaku, avšak každá
s poněkud odlišnými závěry.
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Znak Krásného Údolí
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Vlajka
Obec Krásné Údolí navrhla vlajku tzv. heraldickou, tj. barvy a figury použité na
návrhu listu vlajky jsou převzaty z historického znaku obce (města), který se vyvinul
z nejstarší městské pečeti z 90. let 15. století.
Stěžejním důvodem pro preferenci návrhu heraldického je především zachování
jedinečnosti motivu, jak ve své práci o pečetích a znacích západočeských měst a městeček mimo jiné píše PhDr. Jan Pelant, cit.: „Je to vlastně jediná jezdecká pečeť v pravém slova smyslu, užívaná mezi českými městy“.
Doporučený popis vlajky:
Červený list s rytířem na bílém koni ve skoku se žlutou zbrojí a hnědým postrojem.
Rytíř drží v pravici hnědé kopí s dvoucípým praporcem, v levici štít, na přilbě má
klenot v podobě šestirohé desky s třapci. Praporec, štít i klenot žluté s černým ondřejským křížem. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.
(5)

Vlajka Krásného Údolí
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Počátky
Vznik města
Vznik města je spojen s pány z Plavna, německým šlechtickým rodem původem
z Voigtlandu v západním Sasku. Do dějin zdejšího kraje se výrazně zapsali zejména
dva. Jindřich II. z Plavna (*1417; † kolem 1482) byl rozhodným protivníkem husitů
a kromě jiného, vojsko pod jeho velením zpustošilo roku 1466 toužimské panství
a vypálilo Útvinu. Jako člen Jednoty Zelenohorské stál proti králi Jiřímu z Poděbrad
a ten v roce 1465 využil Jindřichových sporů s vlastními many a nálezem ze dne
2. 1. 1466 propůjčil Plavno knížatům Saským. Ti pak vedli k domožení se Plavna
bojem a podařilo se jim Jindřicha zajmout. Propustili jej teprve roku 1476, za což jim
musel postoupit nejen Plavno, ale i své zámky v Čechách.
Pochopitelné námitky jeho syna Jindřicha III. (*1453; † 28. 8. 1519) a také postoj
nového krále Vladislava II. Jagellonského vyústily v diplomatické řešení. Spory byly
urovnány na slavném sjezdu v Mostě, který se konal za královy přítomnosti ode dne
21. 4. 1482. Jindřich III. sice přišel o Plavno, za to mu byly zajištěny Bečov, Kynžvart
a Hartenstein, zároveň král přidal Plavenským hrad Breitenstein v Horní Falci a zapsal zboží kláštera toužimského se 6 vesnicemi k držení „do 4 životův“ a Andělskou
Horu.
Jindřich tak patrně získal i dvě vesnice, Schickenplos a Dolnitz. Jak uvádí Jahrbuch
der Egerländer 1958 „do roku 1488 ves nazývaná Schickeblos, od počátku 13. století
náležela do vlastnictví kláštera v Milevsku a od roku 1437 k panství Toužim.“
Povolávání německých kolonistů nastalo po vyplenění Tepelska po porážce českého
vojska na Moravském poli v roce 1278. Sedláci utíkali do hor, pole zůstala neobdělána, načež nastala bída a hlad a poté přišel mor. Tehdy některé české vesnice zanikly
a okolní kraj se vylidnil. Další vlna německých osadníků nastala po morové epidemii
v letech 1380-1381, která opět vylidnila celé vesnice.
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Nevíme, do které doby přesně spadá vznik vesnice Schickenplos (Schickeblos), která předcházela Schönthalu. Jeví se však z názvu za pravděpodobnější, že byla založena
kolonisty německými. Ten naznačuje, že jakýsi Schicke nebo Schick založil vesnici na
holině, nebo mýtině (německy Blösse). Tyto souvislosti připouštějí závěr, že pravděpodobně nenavazovala, tedy minimálně ne bezprostředně, na předchozí slovanskou
osadu, jejíž možnou existenci oproti tomu nasvědčuje sídelní struktura, tzv. okrouhlice (například Odolenovice), typická právě pro slovanské vesnice.
Na základě písemných pramenů, tentokrát již zcela jistě, víme, že někdy před datem
22 4. 1488 existovaly dvě vesnice „Schickenplos und Dolnitz“, zmíněné v privilegiu
krále Vladislava II. a poněmčení jména Odolenovic naznačuje, že zde již patrně došlo
k nahrazení slovanských osadníků německými kolonisty. Privilegium oprávnilo Jindřicha III. z Plavna nechat tyto vsi zbořit a na jejich pozemcích vybudovat městečko
jakkoli velké. To se mělo jmenovat „Schontal“ a také být obdařeno všemi městskými
právy, jakým se těšil Bochov - mohlo být opevněno branami, kruhovými hradbami,
nárožními věžemi i jinými věžemi, příkopy a baštami. Měšťané dostali právo na týdenní a výroční trh, s povolením vrchnosti mohli zřídit solnici, sladovny, pivovary
a mlýny a provozovat živnosti a řemesla.
Vrchnost, tedy Jindřich III. z Plavna, jim toto povolení velmi záhy udělil. Listinou
ze dne 13. 5. 1488, kde je mimo jiné uvedeno, že mu král povolil „z našich dvou vsí
Schickenplos a Dolnitz vystavět město, které má být po věčné časy nazýváno a jmenováno jménem Schontale“, dále schvaluje všechna královská nadání a výsady, určuje
peněžité i naturální dávky, ruční i potažní roboty atd.
Z výše uvedeného lze vyvozovat, že motivem k založení města asi nebyla, jak bylo
také jinými teoretiky předpokládáno, snaha vytvořit vojensko-politickou nebo hospodářskou protiváhu sousední Toužimi, protože Jindřich roku 1488 již panství Toužim držel. Možná na něho lze pohlédnout jako na, dnešními slovy, investora, který
pouze zhodnocuje svůj majetek a město s hospodářskými a měšťanskými právy by
jistě neslo větší daně a poplatky, nebo by tento majetek bylo možno dráže zastavit,
případně prodat. Uvádí se, že svému synovi zanechal značné dluhy z financování
svých aktivit a peníze tedy jistě potřeboval.

Jak přišlo město ke svému jménu
Někdy roku 1488 lovil v hustých lesích mezi Bečovem a Toužimí král Vladislav. Jak
lov končil a přicházel večer, rozbil se svou družinou na polích jménem „Na kameni“

24

tábor k přenocování. Když jej v časném ránu probudilo slunce, nabídl se králi nádherný výhled. S radostí zvolal: „Ach, krásné údolí!“ Jedním družiníkem nechal zjistit,
jak se místo jmenuje a čími poddanými jsou jeho obyvatelé. Muž mu donesl zprávu,
že je to vesnice Schickenplos a podléhá hradu v Toužimi, kterýžto patří Jindřichu
z Plavna, purkrabímu na Míšni a pánu na Toužimi.
Král pozdvihl ještě v témže roce ves „Schickenplos“ na město a nařídil, že by od
nynějška, spojena s nedalekou vsí Odolenovice, měla nést jméno Schönthal. Protože
na tomto krásném místě nalezl radost, udělil král městu řadu práv a svobod. Pole „Na
kameni“ se od těch dob až do našich dnů jmenuje „Králův kámen“.
(4)

Zakládací listina
Krásné Údolí se na rozdíl od Útviny či Toužimi může pochlubit originálem zakládací listiny města, jíž panovník, král Vladislav II. Jagellonský povoluje Jindřichovi III.
z Plavna založení města a jeho obdaření potřebnými právy. Tato pergamenová listina,
místy již značně vybledlá, je opatřena kulatou královskou pečetí z červeného vosku,
částečně poškozenou a přivěšenou na bíločervených hedvábných nitích. Listina je
součástí archivního fondu Archiv města Krásné Údolí, který je uložen ve Státním
okresním archivu v Karlových Varech (její přepis uvádí A. Haas: Privilegia nekrálovských měst českých z let 1453-1500, překlad pak I. díl obecní kroniky). V listině,
která byla vydána na Pražském hradě 22. dubna 1488, stojí asi toto:
My Vladislav, z Boží milosti král český, markrabě moravský, vévoda lucemburský a slezský, markrabě lužický atd., vyznáváme a veřejně oznamujeme tímto listem každému, že
když jsme viděli a milostivě vzali v úvahu takovou oddanost a stálé a věrné služby, které
nám urozený náš milý věrný Jindřich, purkrabí míšeňský, hrabě z Hartenštejna a pán
z Plavna po dlouhé časy nepřetržitě následující nám i Koruně české naprosto užitečně
a neúnavně prokazoval, že my mu za takové služby a věrnost ráčíme být velkou milostí
a podporou zavázáni, a proto a také náklonnost, kterou my k němu máme, k jeho věrnosti
a povznesení jsme nakloněni, tedy jsme jmenovanému pánu z Plavna na jeho poctivou
žádost tuto následující milost udělili, totiž že smí a může své dvě vsi Schickenplos a Odolenovice nechat zbořit a na jejich příslušných pozemcích, kde se mu bude zdát nejvhodnější,
vysadit město a tak, jak jen může být velké, postavit. To se má jmenovat Krásné Údolí
a tak se psát, nazývat a tak být jmenováno. Povolujeme mu také po dobré a včasné úvaze
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námi i našimi milými rádci a milými věrnými a z královské moci i silou tohoto listu, aby
mohl jmenované městečko opevnit branami, dokola zdmi, nárožními věžemi a věžemi,
příkopy a baštami. Městečko má být také obdařeno všemi svými městskými právy, jakými
je obdařeno městečko Bochov od císaře a králů naší ctěné paměti. K tomu ustanovujeme,
zamýšlíme a chceme, aby v okruhu jedné německé míle ke škodě tohoto městečka Krásného Údolí proti této naší milosti žádná vesnice nebo městečko nebylo povýšeno na město,
takové založeno ani vystavěno. Aby také časem ve jmenovaném městě Krásném Údolí řemesla, obživa a podnikání mohla být provozována a prováděna, propůjčujeme a dáváme
měšťanům a obyvatelům téhož města, kteří nyní jsou a v budoucnu budou, právo držet
obvyklý týdenní trh po celý rok každou sobotu a mimo toho výroční trh na svátek Narození
naší milostivé Panny se všemi svobodami, platy, rentami a všemi ostatními užitky k jeho
a k obecnému prospěchu tak jako v okolních městech naší Koruny české mají a smějí
držet za právo nebo obyčej a aby do jmenovaného města Krásného Údolí po všech cestách
toho kraje svobodně a bezpečně mohli vozit, nosit a honit, ať už to je na výroční trh nebo
na obyčejný týdenní, mimo dne výročního trhu ve Žluticích po cestách do Útviny, jak se
tudy odedávna chodilo a z Útviny do města Krásného Údolí a dále do Bečova, do Chebu
nebo Lokte nebo Otročína a Kynžvartu a Chebu. Také jsme učinili tyto zvláštní milosti
jmenovanému z Plavna a městu Krásnému Údolí, aby jeho obyvatelé, kteří tam jsou
a v budoucnu budou, tamtéž ve svém městě směli mít a ke svému většímu užitku využívat solnici, sladovny, pivovary, avšak to mají provádět a provozovat se souhlasem svého
pána. Mohou také v městečku Krásném Údolí a v nejbližším okolí provozovat všechny
obchody a jednání i vystavět mlýny a vše ostatní, co k městečku bezprostředně náleží,
jakož i ostatní městečka v Koruně mohou. Pročež mají být tak omilostněni a obdařeni,
přeci však beze škody ostatních obyvatel naší Koruny. Přikazujeme tedy vážně a důrazně
všem nynějším našim a našeho království poddaným a obyvatelům i věrným milým, ač to
jsou kdokoli, a chceme, ustanovujeme a ráčíme, aby jmenovaného z Plavna, jeho dědice
a jmenované město Krásné Údolí při jejich výše popsaných milostech a ustanoveních od nás
zcela a nerušeně při tom nechali, jim v nich pomáhali, šetřili, chránili a obhajovali a tak
se zachovali, aby se vyhnuli naší nemilosti. Na potvrzení toho je tento list zpečetěn naší
královskou přivěšenou pečetí. A ten je dán na našem zámku v Praze v úterý před svátkem
svatého Jiří v roce po Krista pána našeho narození čtrnáctistém a osmaosmdesátém, našeho
panování sedmnáctém.
Skrze pana Jana Sokolovského z Vrabče, nejvyššího kancléře pana krále.

Privilegium Vladislava II. Jagelonského ze dne 22. 4. 1488 se svolením založit
Krásné Údolí (pergamen 57x35 cm)

Dávky feudální renty
Krásné Údolí bylo městem poddanským, z čehož vyplývaly pro jeho obyvatele jisté
povinnosti vůči jejich feudální (tj. pozemkové) vrchnosti, které se prakticky nijak
nelišily od běžných povinností ostatních vesnických poddaných. Vůči vesnickým
obyvatelům však měli jisté výhody pramenící z udělení městského práva a nejrůznějších výsad (privilegií), které jim umožňovaly jistou míru samosprávy a především
pak svobodné provozování řemesel a obchodu. Stejně jako ostatní poddaní, museli
i krásnoúdolští měšťané své feudální vrchnosti odvádět feudální rentu ze zakoupených pozemků, tj. peněžní, naturální i robotní dávky.
Tyto dávky stanovil Jindřich III. z Plavna již při založení města, a to zvláštní listinou
z 13. května 1488, která se rovněž dochovala v originále a je součástí archivního fondu Archiv města Krásné Údolí (přepis německy psané listiny uvádí A. Haas: Privilegia
nekrálovských měst českých z let 1453-1500; překlad pak I. díl obecní kroniky):
My Jindřich, z Boží milosti sváté Říše římské purkrabí Míšeňský, hrabě z Hartenštejnu
a pán na Plavně, vyznáváme před námi, našimi dědici a nástupci a známo činíme tímto
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naším otevřeným listem každému a všem těm, kteří ho uvidí nebo uslyší předčítati, když
jsme poznali věrné, užitečné a ochotné služby našich milých věrných z Krásného Údolí,
které našim předkům blahé paměti i nám vždy prokazovali a tím spíše v budoucnu mají
a mohou prokazovati a také s ohledem na náš i obecný prospěch a užitek, tak jsme se z toho
důvodu snažili usilovně vyžádati si poslušně, oddaně, pilně a pokorně na nejjasnějším,
nejvelkomožnějším knížeti a pánu, panu Vladislavovi, králi českém, markraběti moravském, vévodovi lucemburském a slezském a markraběti lužickém etc., našem nejmilostivějším pánu, jeho královské výsosti, milost, přízeň a vůli z našich dvou vsí Schickenplos
a Odolenovice vystavěti město, které má býti po věčné časy nazýváno a jmenováno jménem
Krásné Údolí a jeho královská milost naši zcela žádnou prosbu přijala a obyvatelům
Krásného Údolí udělila tímto a silou jeho královské milosti majestátního privilegia povolení zřizovati solnice, sladovny, pivovary a mlýny, jak z toho listu vyplývá. A to vše
i všechny ostatní body a články, které královský list jasně a zřetelně vyjadřuje a vyhlašuje,
ti z Krásného Údolí a všichni jejich nástupci po věčné časy tedy tak mají držeti a využívati
bez našeho, našich nástupců a kohokoli rušení, námitek a překážek v uplatňování milostí,
učiněných jmenovaným z Krásného Údolí. A ty svobody a povolení z vůle našeho nejmilostivějšího pana krále v platnosti a účinnosti zůstávají. Jakmile bude povýšení na město
uskutečněno, mají za to ti z Krásného Údolí, ale Odolenovice k nim nebudou připojeny,
nám, našim dědicům a všem našim nástupcům platiti a dávati po všechny časy šestnáct
a půl kopy grošů zemské měny najednou na svátek sv. Jiří a šestnáct a půl kopy grošů
zemské měny najednou na svátek sv. Havla a na velikonoce šedesát malých kuřat nebo
mezi velikonocemi a svátkem sv. Jana mladá kuřata a k tomu na svátek sv. Kiliána šedesát
mladých kohoutů s velkými hřebeny, které dobře sedí na hlavách a k tomu na den sv. Martina jednostoadvacet husí a na den sv. Jana od každé krávy sýra, to jest kolik krav, tolik
sýra, jako náležitý dědičný poplatek každoročně a letos obzvláště mají platiti a dodávati,
kam my nebo naši dědici určíme, aby byl takový poplatek placen a dodáván. A k tomu,
aby ti z Krásného Údolí mohli tím spíše město vystavěti, činíme jim takovouto zvláštní
milost a osvobozujeme je od výše uvedeného poplatku s výjimkou mladých kohoutů zcela
a po celé dva roky po sobě následující. Když ty dva roky projdou a uplynou, tedy svatojiřský
plat v devadesátém roce a všechno to, co bylo výše naznačeno a v našem listu řečeno, má
být odváděno a dáváno. Mají nám také a našim následujícím dědicům a nástupcům býti
věrni, poslušní a ochotně, jakož i jiní v našich městech, městečcích a vesnicích sem jezdí
a následují. A k tomu mají dodávat po všechna léta nástupcům dvanáct pluhů na úhor
a dvanáct pluhů na druhý úhor s dvanácte pacholky, nebo dvanácte robotníky, z čehož
bychom měli užitek. Také jsme polovinu našeho dvora, poté farního dvora, vědomím dali
k farnímu dvoru včetně všech příslušných polí a pozemků a tím prokázali naši přízeň

a dobrou vůli. Přeci však, aby tento nebo budoucí farář pořád a po věčné časy se modlil
za duše našich předky, našich rodičů, otce i matky i naší milé manželky a také za naši na
všechny svátky a slavnosti a po všechny časy, kdy se shromáždí lidé. To všechno, jak výše
naznačeno, má býti dodáváno a dáváno od těch z Krásného Údolí nám, našim dědicům
a všem našim nástupcům a nic nezanedbáváno. Vedle toho mají nám, našim dědicům
a našim nástupcům být věrni, poslušni a oddáni, a jakož jiní v našich městech, městečcích
a vsích na cestě sem doprovázeti a jezditi a spolu s jinými našimi městy a městečky našemu
hradu a městu pomáhati s opevňováním a střežením a také vinný povoz do Bamberka
věrni a beze všeho nebezpečí vždy nakládati. Na potvrzení zpečetěno touto naší přívěsnou
pečetí. Úterý o svatém křížovém týdnu léta Páně etc. LXXXVIII roku.
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Z listiny tedy vyplývá, že celkový roční peněžní plat obce činil 1.980 grošů. Tato
dávka byla rozložena do tehdy obvyklých dvou stejně vysokých splátek splatných na
sv. Jiří (26. dubna) a sv. Havla (16. října). Pro ilustraci lze uvést, že odpovídala zhruba
hodnotě 3 kg ryzího stříbra nebo v té době hodnotě stáda 17 koní nebo 60 krav.
Naturální dávky pak zahrnovaly odvod 60 ks kuřat na jaře, od velikonoc do sv. Jana
(od 9. dubna do 6. května), dále 60 ks mladých kohoutů na sv. Kiliána, 120 ks hus
na sv. Martina (11. listopadu) a 1 ks sýru z každé krávy na sv. Jana. Robotní dávka
byla stanovena ve výši celkem 24 dnů práce jednoho pluhu při orbě a dále povinnost
potažních robot při cestách vrchnosti a při dovozu vína z Bamberku (severobavorské
město ve středním Německu). Tyto povinnosti obce a jednotlivých měšťanů lze nalézt
také v urbářích. Kromě toho byla také stanovena povinnost pracovní a vojenské pomoci při opevňování a obraně hradů a ostatních měst v majetku vrchnosti.
(6)

Podstata z kronik
Schönthal - 1488 až 1945
Následující text se nejvíce opírá o příspěvek Albina Schmiedla uveřejněný roku
1967. Albin Schmiedl, rodák z Gängerhofu, dnešního Chodova se zabýval historií
a rovněž genealogií (věda o rodokmenech). Kronikářské činnosti a genealogii se, podle děkovné vzpomínky na webové stránce obce Görisried, věnoval i po odchodu do
této jihobavorské obce.
Městu Schönthal předcházela venkovská osada tvaru okrouhlice, zvaná Schickenplos. Za základ této venkovské osady lze označit dnes již neexistující poplužní dvůr
č. p. 8. Na jeho pozemku byl později zřízen kostel se hřbitovem a fara. Osu města
vytvářel dnes až po objekt čističky zatrubněný a bezejmenný přítok Odolenovického
potoka, dříve nazývaný Wildbach („Divoký potok“ či „Bystřina“). Kolem nízkého
kostelního pahorku se všude rozkládaly chatrče, dále ještě kostelní náměstí, a to až do
odsunu Němců, obklopovaly převážně roubené stavby.
Že zde bylo již v raných dobách provozováno též hornictví, svědčí druhá slavnost
patrocinia (zasvěcení) - svaté Barboře (4. prosince), která bývala slavena až do odsunu
Němců, jakož i Prokopský kříž na staré cestě do Bečova (již neexistuje), kde se také
nacházel důl. Dále pro to mluví i městské účty z počátku 17. století, prokazující
výplaty havířů a místní názvy „Na důlní jámě“, „Štolová studánka“, „Stříbrný drn“.
Dolovala se železná ruda a výtěžek byl přivážen po vlastní ose do okolních železných
hamrů a tam zpracováván. Právě z Voigtlandu, Franků a Bavorska povolaní horníci
a osadníci pravděpodobně významně přispěli k založení města Schönthalu v roce 1488.
Tehdejší majitel panství Toužim, Kryštof Hasištejnský z Lobkovic, tak učinil udělením městského privilegia. V něm městu potvrdil dosavadní práva a svobody, které
podle potřeby blíže upřesnil, nebo přidal nové. Například postup při přijímání a propouštění obyvatel z obecního svazku, výkon soudní pravomoci a dědického práva,
cechovní záležitosti, poddanské dávky v penězích a naturáliích, práce pro vrchnost,
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vaření a výčep piva, údržba silnice, pastva a obchod s obilím. Rovněž v něm městu
povolil zakoupit si dům a přeměnit jej na radnici, ve které mohla být zřízena i hospoda. Také mu odevzdal jatka a masný krám.
Magistrát města sestával původně ze soudce, čtyř vládnoucích purkmistrů, kteří
se měnili každé čtvrtletí, a osmi radních, později úřadovali pouze dva purkmistrové.
Jako zapisovatel sloužil pověřený obecní písař, který byl také učitelem, byl jako kostelník zodpovědný za vedení farní matriky, a také zajišťoval služby sbormistrovi. Soudní
a obecní sluha, též nazývaný biřicem, bydlel v obecní šatlavě - dům č. p. 16, které
se též říkalo obecní katr. Výkon soudní pravomoci byl v rukou městského soudce
a radních a od roku 1850 přešel na nově zřízený okresní soud v Bečově. Pod soud
v Schönthalu spadaly také vesnice Sedlo, Měchov, Brť a Odolenovice, jak prokazují záznamy o odvedených soudních poplatcích jmenovaných obcí vedené v příjmovém rejstříku města. Na někdejší hrdelní právo - šibenici - upomínají místní názvy
„Šibeniční stezka“ a „Soudná role“ v polích jižně od města při pěší cestě do Sedla.
V městském účetnictví se ještě na počátku 17. století nacházejí účty za kata, či mistra
popravčího z Jáchymova ve výši od 11 do 15 zlatých, podle způsobu popravy.
Po třicetileté válce nastal úpadek hornictví a horníci si museli na živobytí vydělávat
jiným způsobem. Kromě zemědělství se zabývali obchodem se vším možným a rozlič-

Odolenovická vodárna vystavěná v roce 1907

nými řemesly, zejména tkaním lnu v zimě, a v létě, jako hudebníci, hledali své štěstí
v širokém světě. Na přelomu 19. století je v Schönthalu udáváno více než 200 hudebníků působících jako hudební ředitelé, koncertní mistři, sólisté a hudebníci v lázních,
divadlech, operách a hudebních tělesech ve většině evropských zemí.
V polích severozápadně od Schönthalu bylo v druhé polovině 19. století získáváno
mnoho dobrého živce a dodáváno do blízkých porcelánek. Také cihelny zde nechyběly, byly nejméně čtyři. Císařský otisk mapy stabilního katastru z roku 1841 dokonce
jednu z nich zobrazuje v dnešním poli severně od dnešního č. p. 115.
Schönthal byl rovněž sídlem tří různých cechů. Mnoho bylo tkalců lnu, z nich
někteří vymalovali cechovní truhlu s velmi pěkně zdobenými mistrovskými a tovaryšskými listy a stejně tak dvě lucernové tyče v červené, bílé a modré barvě, vedle toho
šest svatých obrázků vymalovaných na plechových tabulkách, které byly zavěšovány
na máry při pohřbech členů cechu. Cechovní prohlášení pro rok 1781 spolku krejčích, ševců, kovářů, kolářů, tesařů a zedníků v městečku Schönthal je v zámeckém
archivu na Bečově. Tři cechy se v 19. století spojily v jeden, jejich pečetidlo, mistrovské a tovaryšské knihy, řemeslnické předpisy atd. byly k dispozici ještě ke konci války.
Na přelomu 20. století byl i tento cech zrušen a dále živořil pod názvem „Řemesla“.
Před lety také v Schönthalu působil lékař a porodní asistentka. Své živnosti zde
vykonávali 4 obchodníci, 2 kováři, 1 pilníkář, 3 obuvníci, 1 klempíř, 2 tesaři, 2 krejčí,
1 pekař, 1 tkadlec koberců, 2 speditéři, 1 automechanik, četní zedníci, tesaři, číšníci,

Obrázek Odolenovic
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kuchaři, dvě restaurace s řeznictvím a tanečními sály. Na začátku 20. století existovaly
ještě čtyři hostince (dům č. p. 10 „U konve“, dům č. p. 69 „Na poště“ a nynější dům
č. p. 1/73 „Radnice“, dům č. p. 70 „Ve varu“). Obyvatelé žili hlavně ze zemědělství.
V místě bylo též spořitelní a úvěrové družstvo pro Schönthal a okolí.
Kulturní a společenský život prezentovaly různé spolky: Měšťanský střelecký sbor,
Sbor dobrovolných hasičů (1877), Válečný spolek, Agrární spolek, Svaz německé venkovské mládeže, Německé kulturní sdružení, Svaz Němců, Hudební a pěvecký spolek
(1888) s divadelní skupinou, jejíž operetní představení byla na takové úrovni, že by to
jen stěží někdo od tak malého města očekával.

hém poli. Říkalo se jí „Josefův pramen“, po tehdejším starostovi Josefu Michaelu
Edererovi, nebo také „Voda z dlouhého pole“. Ještě předtím, než byl postaven vodovod, vedlo staleté dřevěné potrubí ze Štolové studánky až na náměstí, kde se voda
u radnice zachycovala v dřevěné kašně, odtud šla větev k dolnímu městečku, kam
tekla podél domu č. p. 43 dřevěným vodním korytem. Pro údržbu tohoto dřevěného
vodovodního potrubí byl obcí ustanoven mistr potrubní a jako takový je již v městských účtech v 16. století.

Poštovní a osobní přepravu dříve zajišťovala koňská pošta, která jezdila denně z Bečova přes Schönthal a Útvinu do Toužimi a nazpět. Od roku 1927 bylo zavedeno
autobusové spojení do Karlových Varů a Plzně.
V roce 1912 byl do provozu předán obecní vodovod, zbudovaný nákladem přibližně 80 000 rakouských korun. Vodojem stál při státní silnici do Bečova za domem
č. p. 108. Na dřívější pozemkové parcele č. 1086 je do jedné sběrné studny jímáno
pět pramenů. Tři zdroje vyvěraly z prameniště, jeden vyvěrá z rozvodí na výšině nad
městem v mokrém poli (západní hranicí katastru obce prochází hranice mezi povodími Ohře a Berounky), poslední a nejvydatnější z tzv. Štolové studánky na dřívější
pozemkové parcele č. 1087. Druhá sběrná studna vodovodu se nacházela v tzv. dlou-

Náves v letech 1930-1940
Na tzv. Rozcestném poli (Schönthal - Přílezy, Útvina - Odolenovice) byla v letech
1930 a 1931 postavena trafostanice Schönthal - Odolenovice společně s vedením vysokého napětí z Útviny a místní sítí s cca 40 přípojkami. Počínaje srpnem 1931 mohlo být zapnuto veřejné osvětlení zaplacené z obecní hotovosti. Zemskou elektrárnou
v Dolním Rychnově byl zúčtováván paušál. V celém městě nebyl žádný elektroměr
až na ten, který byl na trafostanici zvlášť pro Schönthal a Odolenovice. První lampa
25 A stála měsíčně 5 Kč, druhá 15 A 3 Kč, třetí 2,50 Kč, čtvrtá 2 Kč, pátá a šestá
1 Kč, sedmá a každá další měsíčně 50 haléřů. Byl zaveden tarif elektrické energie pro
zemědělce odstupňovaný v poměru k rozsahu orné půdy. Pro žehličky, rádia, vařiče
atd. byly určeny paušální tarify. V roce 1938 měl Schönthal celkovou spotřebu více
než 32 000 kWh, neboť nákup více než 6 000 kWh stál jen 25 haléřů za kWh.

Náves v letech 1930-1940
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Nejstarší stavbou ve městě je kostel svatého Vavřince. Naproti kostelu stojí fara.
Farní dvůr, podarovaný roku 1498 při zřízení farnosti, byl roku 1532 při novostavbě
farního kostela Jindřichem IV. z Plavna nově obdařen poli, loukami a lesy, přičemž
byl dosazen evangelický farář. Zdejší farnost tak byla mezi lety 1520 a 1648 evangelická. Přifařeny byly Odolenovice a dnešní hájenka Vitriolka, kde v roce 1791 zřídil
Anton Liewald z Vejprt výrobnu kyseliny sírové a lučavky a až do své smrti v roce
1819 ji s úspěchem provozoval. Dočasně byly přifařeny též Měchov a Brť a to jako
následek církevního sporu z roku 1516. Obě vesnice se chtěly oddělit od své farnosti
v Otročíně, protože otročínský farář tehdy údajně požadoval příliš velkou míru daní.
Když se obě vesnice vzpíraly placení vyšších daní, odepřel jim farář udílení svátostí,
takže se místní sedláci nakonec připojili k faře v Schönthalu. Tehdy zavolali faráře
z Otročína před soudní správu a její verdikt zněl: „Sedláci se mají vrátit ke své staré
faře a farář nesmí požadovat vyšší daně než doposud.“ Přesto však zůstali sedláci z Měchova a Brti při zdejší faře a když se po pár letech (1520) stal Schönthal luteránským,
odpadly obě vesnice částečně od katolické víry a dál platily své poplatky faráři zde.

Odolenovice

První zprávy o škole pocházejí z roku 1612. Škola byla podřízena kostelu sv. Vavřince a sídlila v domě č. p. 7. Ten byl v roce 1775 prodán církevní správou, pročež byla
jižně od kostela postavena škola nová. Roku 1770 bylo uspořádáno číslování domů
a škola dostala č. p. 77. Tato budova ustoupila roku 1876 novostavbě. Od těch dob
byla dvoutřídní. Ještě dnes existuje v téže podobě, dříve s přistavěným dobytčím chlévem, neboť učitel se v dřívějších dobách musel pro přilepšenou mimo výuky zabývat
také zemědělstvím, k čemuž měl k dispozici nadační pole, louky a jeden rybník. Byt
měl právě ve jmenovaných školních domech.

Konec druhé světové války v Schönthalu
Zajímavou a v českém překladu patrně dosud nezveřejněnou vzpomínku zanechal
krátce před svou smrtí autorům německé dokumentační publikace dne 14. 9. 1955
poslední německý starosta města Tiberius Luderer. Jejím tématem jsou „opatření
amerických vojenských úřadů po obsazení Schönthalu a invaze sovětských okupačních vojsk po odchodu Američanů“.

Odolenovice
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Úvodem své výpovědi uvádí Tiberius Luderer několik údajů o svém rodném městě
a pak již „do záznamu“ pokračuje:
„Schönthal byl na začátku května 1945 obsazen americkými vojáky, a přitom byl zajat
jakýsi generál Stiller s několika stovkami německých vojáků. Místo bylo již plné uprchlíků.
K bojům již u nás nedošlo. Velké náměstí bylo přeplněno vojenskými vozidly, v okolních
lesích zůstaly stovky opuštěných vojenských vozidel. Po Kapitulaci k nám dorazil ještě
transport uprchlíků, mezi nimi mnoho z Drážďan, asi 1 000 lidí, kteří museli být na
příkaz americké okupační armády ubytováni. Fronty uprchlíků, většinou motorizované,
stály mimo Schönthal a sousední obce na volném poli. K rabování nedocházelo. Jakmile se
v obci Schönthalu zaměstnaní zahraniční pracovníci pustili do rabování, byli americkou
okupační správou odsunuti do sousedních obcí obsazených Rusy.
Několik dní po obsazení Američany se u mě objevila americká státní policie, obstoupila
můj dům a požadovala po mně, abych uvedl všechny obecní a stranické funkcionáře.
Mezitím, co jsem ještě mluvil s americkým tlumočníkem, přišla delegace francouzských
zajatců. Jeden z nich mluvil perfektně anglicky a německy a během 10 minut mne pak
americký velitel na návrh Francouzů přes moji politickou činnost během války jmenoval
starostou obce Schönthal.

Po obsazení Rusy záhy došlo k pozdvižení kvůli správě obce a sociálními demokraty byla
ustavena strana a já byl ještě téhož dne opět ustanoven starostou. Během ruského velení se
opět v místě neobjevilo rabování ani znásilňování. Ruský velitel, pokud si vzpomínám,
nějaký Mongol, velmi dohlížel na pořádek v naší obci.
Dne 18. 6. 1945 přijel z Bečova motorizovaný posel a pověřil mne, abych na 19. 6.
svolal staré zastupitelstvo a sociální demokraty na obecní úřad.
Dne 19. 6. 1945 přišli dva četníci a dva civilisté z Národního Výboru Bečov a ustanovili, s ohledem na vlastní, obcí obhospodařovaný statek, velký objem lesního majetku
a uskladněného dřeva, novou obecní radu. Přestože jsem se zdráhal, byl jsem opět ustanoven starostou. Dotčený originální protokol je v mých rukách. Krátce nato byl ustanoven
český komisař z Plzně a komisař pro zajištění sklizně.
Po převzetí civilní správy Čechy musely být odevzdány všechny cenné předměty, radia,
hudební nástroje, šperky, kožichy, knihy, všechny běženci uložené předměty, kufry. Do-

Schönthal měl po válce francouzské válečné zajatce, kteří vesměs pracovali u sedláků.
Francouzští zajatci se chovali zcela korektně, a nedocházelo s nimi k žádným incidentům.
Ještě krátce před zhroucením (starého pořádku) zůstal v Schönthalu viset transport zajatců koncentračního tábora, protože zmizel doprovodný personál. Okolo 60 mužů a žen
jsem ubytoval ve škole a financoval jejich zaopatření. Jeden zajatec koncentračního tábora, jak mi vysvětlil, byl polským statkářem, na jméno si již bohužel nevzpomínám, si
vzal zaopatření těchto zajatců na starosti, obstaral u vojenské posádky chléb, brambor mi
z poslední předepsané dodávky zbylo okolo 300 metráků. Zajatí vojáci pod velením generála Stillera se zaopatřili ze zásob obce.
Dne 26. 5. 1945 ke mně přišel americký tlumočník a vysvětloval, že by mně a sedláka
Ludwiga Pichla odvezl 5-ti tunovým nákladním vozem do Bavorska, mohli bychom si naložit, co auto uveze. Já a Pichl, který byl od roku 1924 nepřetržitě druhým místostarostou,
jsme odmítli a vysvětlili, že v této kritické době přece nemůžeme nechat obec na holičkách.
Dne 28. 5. 1945 opustili Američané obec a stanovali mimo Schönthal vedle okresní
silnice do okresního města Teplá na volném poli. Ruská okupační armáda vtáhla do obce.
Američané vzali generála Stillera a jeho vojáky sebou. Co se s nimi později stalo, mi není
známo.
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movní prohlídky prováděné Čechy nebraly konce. Jen jediný příklad: selské dcerce byla
zabavena výbava, ta šla za Rusy a ti jí sami výbavu přinesli z českého autobusu stále ještě
stojícího na náměstí.
V okolí Schönthalu směrem na Karlovy Vary tábořilo na tzv. Chloumeckém vrchu na
3 000 ruských vojáků a ze Schönthalu jim museli být denně k dispozici muži s povozy.
V čase senoseče jsem se obrátil na ruského velitele a již jsme nemuseli nadále muže s povozy
poskytovat.“

Po druhé světové válce
Před 2. světovou válkou spadal Schönthal do politického okresu Teplá. Podle sčítání
lidu z roku 1930 byl podíl německého obyvatelstva v okrese 98,2 %, v samotném
městě byl tento podíl dokonce 99,8 %, pouze jediný ze 488 obyvatel byl cizozemec.
Celé Tepelsko bylo téměř výhradně zemědělským krajem, bez větších průmyslových
podniků. Tomu odpovídalo i politické smýšlení obyvatel.
V Schönthalu působila až do konce války nejen místní skupina NSDAP pod vedením starosty Luderera, ale také další nacionálně socialistické organizace - Nacionálně
socialistický úřad pro blaho lidu (existuje 119 záznamů o členství), Nacionálně socialistický svaz žen a též Místní pověřenec pro rasovou politiku! Taktéž velký podíl padlých ve 2. světové válce svědčí o přesvědčení a angažovanosti tehdejšího obyvatelstva
myšlenkám nacismu a politice Německa.
Odsun Němců do sběrného tábora v Teplé probíhal od 15. 3. 1946. Proces odsunu
jednotlivých skupin Němců ze Schönthalu vypadal ve stručnosti (slovy zachovaných
protokolů) tak, že pro daný termín transportu určení občané byli nejprve „přisunuti“
do sběrného střediska v Teplé. Všichni přisunutí Němci byli lékařsky prohlédnuti
a zapudrováni práškem DDT, zvláště se dbalo na onemocnění svrabem. V dalších
dnech byla provedena celní a důchodková kontrola. Následovala doprava zavazadel
na nádraží, poté se přistupovalo k dopravě osob. Po převzetí styčným důstojníkem
pak transportní vlak odjížděl do určené okupační zóny v Německu.

Poslední měsíce a dny války byly poznamenány řadou událostí. 7. dubna prošel obcí
tzv. pochod smrti, transport asi 1 500 vězňů z koncentračního tábora v Buchenwaldu
do Dachau. Válečná utrpení ukončil 8. května příchod prvních jednotek americké
armády, které postupovaly od západu a jihu, aby se pak stáhly na domluvenou demarkační linii, kterou zde tvořila státní silnice Plzeň - Karlovy Vary. Americká vojenská
hlídka se později stáhla na jižní okraj obce, k silnici na Brť. Vojska sovětské Rudé
armády přišla do obce až 21. května, sovětská hlídka pak sídlila v domě č. p. 31 a také
ve škole č. p. 77.
Na výzvu československé vlády přicházejí první čeští dosídlenci, především z Pelhřimova a okolí - Křelovic, Jiřiček, Dobré Vody, Benátek, Proseče, Libkové Vody,
Obořiště, Vratišova. Prvních 9 rodin přišlo 30. října, dalších 14 pak 10. listopadu. V následujícím roce 1946 přicházejí další tři skupiny dosídlenců, 10. března
5 a 15. října 13 rodin, ze Slovenska se přistěhovaly 4 rodiny. V tomto roce byla zvolena nová správa obce, místní správní komise (MSK), v níž zasedli: B. Vacek (předseda),
J. Vlk (místopředseda) Jos. Skala (jednatel) a členové, J. Svoboda, V. Matějů,
K. Deml, J. Shýbal, Jar. Hašek, Drahozal a J. Vytiska. MSK měla ještě dvě podkomise, rolnickou (předseda Jar. Hašek, místopředseda B. Vacek, členové V. Matějů
a L. Soukup), školskou (školní radu, předseda Sirůček, správce školy, členové F. Jaroš,
Deml a M. Vytisková). Dále byla ustavena komise pro organizování odsunu německého obyvatelstva (předseda B. Vacek, členové J. Hašek a Vacek). Správou lesů byl
pověřen hajný Fr. Polívka, obecním sluhou Škarda. Zajímavé jsou i údaje o platech
funkcionářů a zaměstnanců obce, např. měsíční plat předsedy MSK činil 2 000 Kč,
pomocné úřednice a referentů 500 Kč, hajného 600 Kč a 5 m3 dřeva, obecní sluha za
jedno vybubnování 10 Kč.
(6)

Víme, že v roce 1939 měl Schönthal 465 obyvatel, z nichž 45 se nevrátilo z bojišť
2. světové války. Údaje, které jsou v archivních fondech na téma odsunu zdejších
Němců k dispozici, jsou neúplné a navzájem částečně rozporuplné.
(4)
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Krásné Údolí - 1945 až 1989
1945
Po osvobození spravoval obec a řídil ji vládní komisař Bláha, 15. září nastoupil Josef
Polívka a ten ji spravoval a řídil, až do ustanovení správní komise. Po příchodu prvních osídlenců byly v obci ještě hlídky a to v čísle popisném 31 byla hlídka Sovětské
armády a při okresní silnici za vesnicí k Brti měla hlídku Americká armáda. Postupně,
jak se do obce stěhovali osídlenci z vnitrozemí, tak hlídky odvolaly obě armády. Obec
čítala 125 popisných čísel. První osídlenci z okresu Pelhřimov se přistěhovali v říjnu
a listopadu.
(7)

1946
Vysídlování německého obyvatelstva probíhalo od 15. března do 15. července 1946.
Vysídlenci byli s nejnutnějším ošacením a prádlem do hmotnosti 50 kg soustřeďováni ve sběrném táboře v Teplé a odtud dále transportováni do jednotlivých částí
Německa (v 10 transportech zemřely 4 osoby). Tato nepochybně nejrozporuplnější
etapa v celých dosavadních dějinách obce velmi hluboko poznamenala celý její život
a s jejími důsledky jsme se mnohdy nedokázali vyrovnat dodnes. Nejtragičtěji se projevila ztráta staletých kulturních tradic a pocitu sounáležitosti obyvatelstva s místem.
O těchto důsledcích vypovídají i dobové zprávy, v nichž se připomíná tzv. zlatokopectví, drancování opuštěných německých majetků, krádeže, ničení. Vedle nejrůznějších
dobrodruhů a prospěchářů však přicházeli do celého pohraničí i lidé poctiví a pracovití, kteří zde chtěli začít nový a lepší život. Mezi oběma stranami často docházelo
ke střetům a sporům. Situace se postupně uklidňovala a ti, co zůstali věrní svému
novému domovu, začali psát jeho novou historii.
Další vývoj země i obce předznamenalo v r. 1946 ustavení místní organizace Komunistické strany Československa (KSČ) s 19 členy a následné volby do Národního
shromáždění 26. května 1946.

Začátky osídlenců byly v obci uspokojivé, až na ty výstřelky, které si občané sami
mezi sebou zavinili. Stav dobytka v obci byl velký, takže občané, kteří převzali hospodářskou usedlost, mohli v začátcích prodávat dobytek a to byl první přínos do
hospodářství. Jiní si mohli stav doplnit z těch hospodářství, která se neobsadila.
V obci převládal u hospodářů volský a kravský potah. Koně tady byli jenom tři, a to
ještě vojenští, které zde zanechala Rudá armáda.
Hospodářství v obci bylo zaostalé. Polní nářadí měli většinou dřevěné a hospodáři
nebyli na ně zvyklí, tak si museli opatřit stroje a polní nářadí z vnitrozemí.
Na žádost občanů dosadil Okresní školní výbor do Krásného Údolí na obecnou
školu čilého a pokrokového učitele p. Sirůčka. Nastoupil 1. 3. 1946 a škola byla
otevřena 12. 3. 1946. Nejprve byla vyčištěna a umyta, neboť v ní byli přechodně ubytováni němečtí uprchlíci, polští zajatci, posléze Rusové, kteří zde střežili společnou
demarkační čáru.
Zapsáno bylo 18 žáků a žákyň do pěti ročníků. Na konci školního roku bylo ve
škole již 25 žáků. Při škole byl naturální byt, vybavený nábytkem. Učitel platil z bytu
300 Kč.
Dne 26. května se konaly volby do Národního shromáždění. V Krásném Údolí
dostala KSČ 92 hlasů, Národně socialistická strana 5 hlasů, česká strana lidová také
5 hlasů a Sociálně demokratická strana 3 hlasy.

1947
Osídlenci obdělali a sklidili každý hektar půdy až do roku 1947, kdy bylo scelování
půdy. Tu se každému vyměřily hranice pozemků, aby znal svůj příděl. K tomu byla
ustanovena rolnická komise s inženýrem Zahálkou. Rolnická komise vyvolala u občanů nelibost, protože postupovala jednostranně a prospěchářsky. Po scelování a vymezení půdy pro každou usedlost přišla odhadní komise a odhadla hospodářské budovy,
živý a mrtvý inventář a zásoby. Sdělila osídlencům, co budou státu platit ve splátkách
na 15 let. Poté dostal každý osídlenec dekret, že mu to dává stát do vlastnictví. Dekrety se přidělovaly při slavnosti v Bečově a to těm, kteří nezanechali ve vnitrozemí
žádný majetek. Po odchodu některých osídlenců obsadili hospodářství volyňští Češi.
Dne 10. března 1947 byla ve školní budově otevřena mateřská škola. Vyučování
bylo ve třídě v přízemí a zapsáno bylo 20 žáků.

(6)
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Dne 19. dubna 1947 dostala obec
český název Krásné Údolí.
(7)

22. dubna 1947 vzrušila celou obec havárie amerického vojenského dopravního
letadla C-47 zv. Dakota. Letoun ztratil nad Německem orientaci a dostal se nad území Čech, kde jej pro nedostatek paliva posádka nad Karlovými Vary opustila. Stroj
naštěstí dopadl na pole na jihovýchodním okraji obce.

1948 - 1966
Dne 1. září 1948 vstupuje v platnost nový školský zákon, kterým se všechny školy
stávají majetkem státu. Zavádí se jednotná školská soustava, zájmové kroužky a doučovací skupiny pro slabé žáky. V červenci 1948 byla dohotovena zeď mezi školní
budovou a kostelem, takže zde zmizel nepěkný svah.
Od roku 1952 konaly se zpravidla veřejné oslavy Velké říjnové socialistické revoluce.
Od roku 1954 se uskutečňovaly také oslavy Mezinárodního dne dětí s kulturním
programem pro děti, sportovními soutěžemi, popřípadě s pohoštěním nebo obdarováním dětí drobnými dárky.
Dne 8. března 1955 byla na oslavě Mezinárodního dne žen v sále osvětové besedy
založena pionýrská organizace dětí.
5. května 1955 projížděl zdejší obcí poprvé cyklistický závod - Závod míru.
V září 1960 obdrželi žáci poprvé v Krásném Údolí zdarma školní potřeby a byly jim
rovněž zdarma zapůjčeny učebnice.

Havarovaná Dakota

Budova školy
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V neděli dne 13. srpna 1961 v 15 hodin byl slavnostně otevřen kulturní dům.
Do budovy bylo zapůjčeno 200 židlí, 60 ubrusů, 60 popelníků, pořízeno 60 malých
váziček. Kdo si do pátku 11. srpna zakoupil vstupenky a přišel včas, tomu byla rezervována místa k sezení. Program zahájení: hymna, projev zástupce ONV, zahájení
p. Bartůněk, zábava do 24 hodiny (přestávka od 19-20 hodin), hudba Karla Polaty ze
Sušice. Celková návštěva na otevření kulturního domu: 612 osob.

1967 - 1971
Od 1. září 1967 byly celostátně zavedeny na školách sudé volné soboty, čímž je
uzpůsoben rozvrh hodin.
V roce 1967 u příležitosti oslavy Dne učitelů obdržel ředitel školy František Kolář
titul Vzorný učitel (od ministerstva školství).
Ve volbách, které se konaly ve dnech 26. a 27. listopadu 1971 byla účast voličů
100%, hlasování téměř jednomyslné. Přípravě voleb byla věnována velká pozornost
ve všech místních orgánech. Svědomitá byla též agitační práce před volbami, stejně
jako výběr kandidátů. Na předvolební schůzi 18. listopadu se představili kandidáti
do MNV, ONV, do KNV a do Federálního shromáždění. S kulturním pořadem vystoupilo 30 žáků zdejší školy. Účast občanů byla velmi pěkná - 112 osob. Na zahájení
voleb vyhrávala na návsi v Krásném Údolí vojenská dechová hudba.

1972
Práce místního národního výboru nebude v tomto volebním období vedena uvolněným pracovníkem. Předseda MNV s. Hejda, tajemník MNV s. Trsek budou své
funkce vykonávat při zaměstnání.
Po uvolnění prostorů bývalé prodejny v budově MNV bylo přikročeno k vybudování zasedací síně MNV. Stavební skupina při pomoci JZD a všech členů rady MNV
provedla adaptační práce, jako výměnu okna, dveří, položení keramické dlažby, opravy omítek. Zasedací síň bude sloužit všem složkám v obci ke schůzkové činnosti
a k menším kulturním akcím.
Také bylo přistoupeno k přístavbě budovy mateřské školy o novou kotelnu a uhelnu, na budově byla udělána nová fasáda.

Otevření kulturního domu

V roce 1965 byl během prázdnin postaven u školy plot, podle silnice, na podezdívce s kovovými sloupky a pletivovými díly v rámech. V květnu byl do školy zaveden
telefon.
Od roku 1966 pořádají rodičovské sdružení a osvětová beseda v Krásném Údolí
v březnu nebo dubnu dětské karnevaly, dětmi velmi oblíbené a hojně navštěvované
i rodiči.
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Stavební skupina důchodců vybudovala opěrnou zeď u školního dvora, vydláždila
vjezd a vybetonovala dvůr, zřídila zahrádku před budovou ZŠ. Uvnitř zřídili školní
jídelnu, kam se dovážejí obědy pro děti z kuchyně v mateřské škole.
Na hřbitov byl zaveden vodovod, vyvezeny staré poškozené pomníky, položeny
chodníky a postaven památník hrdinům padlým za svobodu naší vlasti.
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Také sportovci se podíleli na akcích „Z“, především vybudováním septiku a dokončovacími pracemi na kabinách u hřiště a odvodnění hřiště.
Dne 1. března navštívili naši obec členové krajské soutěžní komise a tajemníci všech
okresních národních výborů v kraji, aby provedli hodnocení obce v soutěži národních
výborů za rok 1972. Celkově se naše obec umístila na prvním místě v okrese a na
druhém v kraji a obdržela odměnu 50 000 Kčs.

1973
V tomto roce se v rámci akce „Z“ vybudovalo ústřední topení s výstavbou kotelny
a uhelny v budově MNV. Dále byla položena kanalizace a chodník z návsi k budovám
JZD, upraven park a okolí čekáren, natřeno zábradlí. Sportovci dokončili oplocení
hřiště, vybudovali hřiště na odbíjenou. Dohlížecí výbor a místní požární sbor pomohly při opravě budovy místního pohostinství.

Hřbitov

Zcela se změnil vzhled Odolenovic. Místní občané položili kanalizaci v celé osadě.
Práce byly prováděny o sobotách a nedělích. Dále byla z celého povrchu návsi shrnuta
zemina, terén byl vyrovnán, navezena půda, položeny obrubníky a postaveny ploty
v rámech. Okresní správa silnic položila kolem celé návsi vozovku s bezprašným povrchem. JZD staví v osadě dva dvojdomky. Byty mají být předány do užívání v roce
1973.

Místní organizace mládeže se plně podílela na výstavbě klubovny ze starého objektu, který byl v demoličním stavu. Na akci mládež odpracovala 2 100 brigádnických
hodin.

Budování kanalizace v Odolenovicích

Stavba dvojdomků v Odolenovicích
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Všechny složky se rovněž podílely na zlepšení životního prostředí občanů vysázením
600 kusů okrasných keřů a 80 kusů okrasných stromků.
Obec Krásné Údolí splnila svůj volební program na rok 1973 v investiční části akce
„Z“ již 30. srpna a byla vytvořena hodnota díla 970 000 Kčs.

1974
Rada ONV rozhodla, že Místní národní výbor v Krásném Údolí se v roce 1973
umístil v soutěži na prvním místě mezi národními výbory stejné kategorie a navrhla,
aby mu bylo uděleno „Čestné uznání I. stupně vlády ČSR“. Uznání převzali za obec
ve Valdštejnském paláci v Praze Jan Hejda, Jan Carva a František Kolář dne 13. dubna 1974. Obec obdržela odměnu 100 000 Kčs.

Oprava kulturního domu

1975
V tomto roce bylo upraveno hřiště u mateřské školy, kde bylo zabudováno tělovýchovné zařízení.
Největší akcí byla oprava kulturního domu. Z dosavadní budovy zde zůstaly pouze
zdi a větší část byla postavena nová, včetně celého vnitřního zařízení, ústředního vytápění a nového vybavení. Pracovalo se denně. Ze složek NF se nejvíce zapojilo myslivecké sdružení, jehož členové mimo jiné postavili náročné dřevěné lešení, členové
požárního sboru pomáhali při demoličních pracích, mládež vyklízela vnitřní zařízení
a členky svazu žen myly okna a uklízely po stavebních pracích. Střechu a strop postavili pracovníci podniku Stavomontáže z Karlových Varů.
Dům kultury byl po rekonstrukci znovu otevřen v pátek 9. května 1975 u příležitosti 30. výročí osvobození Československa. Přítomno bylo 350 místních občanů.

Náves ‒ pohled od kulturního domu
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1976

1979

V doplňovacích volbách dne 16. ledna do MNV v Krásném Údolí byl zvolen uvolněným tajemníkem MNV s. Josef Kováč z Luhova, dosavadní tajemník MNV v Třebouni.

Jarní veřejná schůze, pořádaná MNV a místním výborem Národní fronty se konala
ve středu 11. dubna 1979 od 20 hodin v Domě kultury v Krásném Údolí. Dotazy
a připomínky občanů se týkaly především zásobování a opravy silnice z Krásného
Údolí do Odolenovic, která je ve velmi špatném stavu. Návštěva občanů byla dobrá,
z Přílez a Odolenovic je dopravila auta našeho JZD.

Ve volbách 22. a 23. října do MNV byli zvoleni všichni navržení kandidáti a na
ustavující schůzi nového národního výboru byl předsedou opět zvolen s. Jan Hejda.
Nejdůležitějším úkolem tohoto roku byla oprava budovy mateřské školy. Okresní
hygienik vydal totiž výměr o okamžitém zastavení provozu v budově, protože dešťová
voda promáčí stropy v místnostech, přistavěných v minulých letech.
Od září budováno 45 nových bytů a to pro zaměstnance JZD a menší část pro
Státní statky.

1977
Tento rok je pro Krásné Údolí rokem rozsáhlé investiční výstavby, která nemá zatím
v období posledních let obdoby. V dolní části obce se staví čistička odpadních vod.
Odrůdová zkušebna staví na návsi nový dvojdomek pro své zaměstnance. Pokračuje
výstavba nových paneláků, kdy ze tří bytových jednotek bude zřízena závodní mateřská škola JZD. JZD staví v blízkosti kanceláří novou jídelnu s kuchyní a dalšími
místnostmi a také buduje velkou sušičku objemné píce, kde se budou vyrábět úsušky
z jetele.

V měsíci dubnu uspořádaly členky základní organizace Českého svazu žen výstavu
„Lidová tvořivost“. Byla sice instalována k příležitosti veřejné schůze, ale ještě několik
dní se těšila zájmu návštěvníků z místa i okolí. Pochvalně se o ní vyjádřili i okresní tajemníci Svazu družstevních rohlíků Západočeského kraje, kteří právě v obci hodnotili
péči JZD o pracovní a životní prostředí.
Ve spojené základní škole Útvina - Krásné Údolí bylo zřízeno Sdružení rodičů
a přátel školy. Na připomínky rodičů bylo například zavedeno prodávání svačin dětem o velké přestávce (rohlík a mléko nebo mléčné výrobky) ve škole v Útvině a zdravotní středisko Toužim bylo požádáno o pravidelné prohlídky a opravy chrupu dětí.

1978
Obnoveno pravidelné promítání v místním kině. V kulturním domě byla postavena
nová promítací kabina, projekční přístroje opraveny a vybaveny novou optikou. Projekční plátno je umístěno v blízkosti jeviště.
Na začátku nového školního roku došlo na základě rozhodnutí rady ONV v Karlových Varech ke sloučení ZŠ Krásné Údolí a ZŠ Útvina (obě 1.-5. ročník) do jedné
základní školy s 1.-4. ročníkem a sídlem v Krásném Údolí. Tím je umožněno, aby
v Útvině byly dvě třídy se samostatným 1. a 3. ročníkem a v Krásném Údolí dvě třídy
se samostatným 2. a 4. ročníkem.
Po dokončení ČOV a napojení Nových paneláků na obecní kanalizaci se v listopadu
započalo s osídlením nových bytů.
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Náves-severozápadní část
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Jako příprava na sčítání lidu v roce 1980 byly prováděny různé kontroly, při kterých
se zjišťovaly různé závady zejména v číslování domů. Někde popisná čísla chyběla, byla například před opravou fasády sundána, jinde byla neodborně namalována
a podobně. Majitelé domů byli vyzváni, aby číslování domů dali do pořádku.
V letním období postavili pracovníci stavební skupiny jednotného zemědělského
družstva na náměstí v Krásném Údolí novou autobusovou čekárnu. Byla to akce pro
MNV Krásné Údolí.
O pracovních směnách v měsíci říjnu se prováděl úklid veřejných prostranství, sběr
odpadových surovin, ale zejména úklid slámy v družstvu. Členům společenských organizací v obci šli příkladem poslanci místního národního výboru, kteří při úklidu
slámy udělali kus poctivé práce.

1980
Místní národní výbor v Krásném Údolí obdržel čestné uznání Okresního národního
výboru v Karlových Varech za výsledky dosažené v soutěži národních výborů. Současně dostal peněžitou odměnu 20 000 Kčs.
V letním období postavila pracovní skupina JZD ve svém volném času zděnou
autobusovou čekárnu v osadě Odolenovice.
Okresní silniční správa na opakovanou žádost místního národního výboru a občanů
konečně opravila silnici z Krásného Údolí přes Odolenovice do Přílez.
Místními a okresními orgány bylo rozhodnuto sloučit od 1. ledna 1981 obce
Útvina a Krásné Údolí. Sídlo MNV bude v Útvině, takže Krásné Údolí bude částí
obce Útvina. Až do voleb v červnu 1981 bude obec spravovat místní národní výbor
a jeho rada vzniklá z poslanců MNV a členů rad dosavadních dvou národních výborů. Spojeny budou také oba místní výbory Národní fronty, ale společenské organizace
Národní fronty zůstanou v obou částech obce samostatné s výjimkou Mysliveckého
sdružení, které bylo sloučeno v důsledku celostátní úpravy již na podzim roku 1979.
V měsíci únoru naše ženy uskutečnily tradiční maškarní průvod po vsi a večer uspořádaly maškarní ples. V srpnu uspořádaly pouťovou taneční zábavu. Koncem září zorganizovaly velmi zdařilý zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ do Litoměřic a na výstavu
„Člověk v přírodě“ v Lounech. Cestou si také prohlédly Malou pevnost v Terezíně
a zámek v Libochovicích. Na jaře a na podzim uspořádaly ženy sběr starého papíru
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a textilu, v této činnosti se umístily na druhém místě v okrese a obdržely čestné uznání okresního výboru Českého svazu žen. Základní organizace má 56 členek.
Tělovýchovná organizace Slavia Krásné Údolí patřila v roce 1980 k aktivním společenským organizacím Národní fronty v obci. V zimních měsících sehrálo mužstvo
kopané několik přátelských zápasů a bylo tedy dobře připraveno na jarní soutěž, ve
které se umístilo na 1. místě. V podzimním kole už se mužstvu tak nedařilo, takže
skončilo na 5. místě v tabulce III. třídy a v soutěži slušnosti na třetím místě. Na hřišti
odpracovali sportovci 450 hodin při úpravě hrací plochy a okolního terénu, pomáhali při senoseči a při sklizni brambor v místním jednotném zemědělském družstvu.
Tělovýchovná jednota měla 57 členů, z toho 41 mužů a 16 žen.
Místní kino uspořádalo 43 představení pro dospělé za účasti 3 738 návštěvníků
a 45 představení pro děti (3 632 návštěvníků). V tom jsou také dva filmové festivaly
v měsíci dubnu pro dospělé a v měsíci listopadu pro děti.

1981
Dne 13. ledna se konalo ustavující plenární zasedání Místního národního výboru
Útvina. Zvolilo tajemníka MNV Útvina s. Josefa Kováče. Předsedou zůstává do voleb
Miroslav Ságl, místopředsedou je Jan Hejda. Hlavním úkolem bude připravit volební
program Národní fronty na příští volební období a zajistit volby do zastupitelských
sborů dne 5. a 6. června. Budova MNV v Krásném Údolí bude dále sloužit pro
potřeby místního národního výboru. Koncem roku bude v části obce Krásné Údolí
zvolen občanský výbor.
Veřejná schůze, svolaná MNV a místním výborem Národní fronty se konala 27. října v kulturním domě. Hlavním bodem programu byla zpráva o plnění volebního
programu Národní fronty, pak také volba občanského výboru. Předsedou byl zvolen Jan Frank, tajemnicí Jana Malhovzová, Hudecová, Mikulová, Macura, Vaďura,
Kokšál a Krejčí - členové občanského výboru.
Společenské organizace a řada občanů se zúčastnily říjnových směn k dokončení
zemědělských prací, k úklidu obce a k ošetření zeleně, okrasných stromků a keřů.
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Kulturní činnost - 81 filmových představení s celkovou účastí 5 837 návštěvníků. Osvětová beseda uskutečnila koncert Waldemara Matušky a Olgy Blechové se
souborem Kamarádi táborových ohňů - účast 299 občanů. Společenské organizace
uspořádaly 8 tanečních zábav - účast 2 150 návštěvníků.

1982
V tomto roce byly uskutečněny tyto akce: jarní a podzimní úklid, údržba veřejných ploch, oprava autobusových čekáren, oprava hřbitovní zdi, výsadba květin, modernizace mateřské školy (plynový sporák v kuchyni), rekonstrukce elektroinstalace
v Základní škole Krásné Údolí, údržba rodinných domků v soukromém vlastnictví
a podobně.
V naší obci byla založena základní organizace Českého svazu chovatelů, která sdružuje 32 chovatelů z Útviny i z Krásného Údolí. Předseda: Miroslav Oberreiter, místopředseda: Ing. Jan Dvorský.
Podle nové vyhlášky poskytly také jednotné zemědělské družstvo a místní národní
výbor do trvalého užívání půdu, kterou nemohly obdělávat, zájemcům na založení
zahrádek.

Údržba obce

Většina společenských organizací plnila své úkoly v roce 1981 dobře. Na výročních
členských schůzích schválily organizace plány činnosti na celý rok a socialistické závazky.
Předsedové společenských organizací:
Alois Skala - Požární ochrana
Jan Carva ml. - Svaz mládeže
Anna Kolářová - Český svaz žen
Ladislav Rabina - Svazarm
Bohumila Jerhotová - Červený kříž
Ing. Jaroslava Hodanová - Dohlížecí výbor Jednota
Jiří Diviš - Tělovýchovná jednota Slavia
Ivan Chajma - Myslivecké sdružení
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Lidové zvyky, zachovávané v roce 1982 v naší obci:
Začátek roku bývá ve znamení plesů. V lednu byly v Krásném Údolí plesy dva nejdříve požárnický, potom myslivecký. Měsíc předem je třeba vyžádat povolení od
místního národního výboru, s osvětovou besedou je nutno sjednat propůjčení kulturního domu. Na jevišti bývá zavěšen velký znak nebo prapor společenské organizace.
Tombola také přináší pořadatelům značný zisk. Občerstvení prodává vedoucí
místního pohostinství Jednoty. O masopustním úterý chodily v obou částech obce v Útvině i v Krásném Údolí průvody masek. Nejčastěji ženy, ale i chlapci, se obléknou do kostýmů. Masopustní průvod, doprovázený několika hudebníky, obejde
obec, v každém domě dají připít a jsou obdarováni penězi, vajíčky apod. To je spolu
s výtěžkem z večerní maškarní zábavy příjem pořádající organizace, popřípadě se dělí
několik společenských organizací.
O Velikonocích chodí chlapci s pomlázkami koledovat a dostávají za to obarvená
uvařená, nebo i bílá syrová vajíčka.
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první cenu (velkého plyšového medvěda) a na mnoho dalších cen přispěly všechny
společenské organizace v obci.

Závazek a plnění mysliveckého sdružení Krásné Údolí:
• Brigády pro myslivecké sdružení

- závazek 400 - plnění 555

• Brigády na akcích „Z“

- závazek 150 - plnění 0

• Brigády v zemědělství

- závazek 200 - plnění 240

• Brigády v lesním závodě

- závazek 100 - plnění 156

• Obdělání políček pro zvěř

- závazek 3,5 ha - plnění 3,5 ha

• Dodávka zvěřiny

- závazek 310 kg - plnění 247 kg

• Dodané kožky

- závazek 50 kusů - plnění 60 kusů

• Výsadba stromů

- závazek 1 000 kusů - plnění 5 000 kusů

Masopust

Večer před prvním májem hoří u každé osady ohně „pálí se čarodějnice“. Už dlouho
předem mládež připravuje hranice dřeva. Teď se k němu bohužel přidávají i staré
pneumatiky.
O pouti a posvícení čekají místní občané návštěvu příbuzných, často velmi vzdálených. Po dobrém obědě se chodí s dětmi a vnoučaty na náměstí, kde je mnoho atrakcí - několik kolotočů, houpačky, střelnice, stánky s atraktivním zbožím a hračkami,
s cukrovou vatou apod. O pouti a o posvícení bývají také hodně navštěvované taneční
zábavy.

1983
Oslava MDD - na hřišti se konaly soutěže, závody a hry dětí. Požárníci předvedli
svoje cvičení a svazarmovci připravili ukázky jízdy na motokárách a modely letadel,
řízené rádiem. Členové aeroklubu z Přílez přivezli dětem na ukázku svoje letadlo.
Pro děti, které se aktivně zapojily, bylo na závěr připraveno slosování tomboly. Na
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Myslivecké sdružení obhospodařuje 3 200 hektarů a má 36 členů. Přes rozpory
mezi členy byla činnost sdružení hodnocena místními orgány kladně. Je přínosem
pro obec i společnost.

1984
Plánované akce pro letošní rok - výměna přístrojů místních rozhlasů, zabudování
sirén, byly splněny. Při základní škole byla zřízena stanice mladých přírodovědců. Vedoucí zájmového kroužku jsou pracovníci odrůdové stanice ÚKZÚZ, pro pěstitelské
práce se využívá školní pozemek.
Dvakrát ročně se pořádají hovory s mládeží, které vedou s. Kolář, s. Kováč
a s. Souček. Projednává se zapojení mládeže do rozvoje obce a požadavky mladých
lidí na klubovny aj.
Plenární zasedání místního národního výboru hodnotilo veřejnou podzimní schůzi
jako velmi dobrou. Volební program Národní fronty na letošní rok byl splněn, aktivita společenských organizací byla slušná, občané se vyjadřovali k problémům obce
a odpracovali mnoho brigádnických hodin.
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1985

1986

Na veřejné osvětlení jsou montovány sodíkové výbojky (mají větší svítivost a menší
spotřebu elektrické energie). Výstava v domě kultury byla zaměřena k 40. výročí založení požárních sborů v obci. V budově základní školy byl umístěn kotel ústředního
topení z kotelny při bytových domech JZD v Útvině. Dvaceti osmi potřebným občanům byly vyplaceny podpory v celkové částce 19 300 Kčs.

Pro přípravu voleb do místního národního výboru je stanoveno, aby MNV měl
nejméně 28 poslanců a 6-7 komisí.

Zemětřesení o síle 4,5° Richterovy stupnice postihlo 21. prosince v 11 hodin 16 minut i Krásné Údolí. Ozval se rachot, jako když jedou tanky, v příborníku zvonily skleničky, vše trvalo delší dobu. V jídelně jednotného zemědělského družstva pozorovali
otřásání podlahy. Totéž se opakovalo 23. prosince před šestou hodinou ráno.
Ve dnech 4.-16. června byla provedena rekonstrukce telefonů. Zaměstnanci okresní
správy spojů vyměnili dráty za telefonní kabely, zřídili pro více občanů telefonní stanice a ponechali možnost pro připojení dalších stanic.

21. ledna pozorovali občané 40 minut po půlnoci zemětřesení. Silný rachot a pohyb drobných předmětů vzbudil lidi ze spánku. V dalších dnech se záchvěvy půdy
opakovaly.
Rada MNV nepovolila základní organizace SSM Útvina taneční zábavu, protože
na předcházejících zábavách tato organizace nezabezpečila pořádek. Toto opatření
později způsobilo mezi občany rozpory.
V srpnu bylo vykoupeno zemědělskými organizacemi v obci od občanů 85 tun sena.
Na veřejné schůzi byl zvolen občanský výbor pro část obce Krásné Údolí: předseda
- M. Burda, místopředseda - J. Frank, členové - J. Barabáš, P. Krbec, Z. Krejčová,
H. Oberreiterová, tajemník - M. Macura.

1987
Schůze rady MNV 13. ledna se zúčastnil předseda Okresního národního výboru
Karlovy Vary s. Kolka. Informoval o přípravě 70. výročí samostatného Československa v roce 1988 a vyzval radu MNV Útvina, aby v obci byly dány do pořádku objekty
a domky, které nejsou v dobrém stavu.
Předseda ONV také slíbil finanční prostředky na nákup počítačů pro nově založenou stanici mladých techniků při JZD a základní škole Útvina - Krásné Údolí.
V březnu stanice mladých techniků zahájila svou činnost. Provozovatel je základní
škola, vedoucí stanice je Miloš Adam, který také vede zájmový kroužek využívání
výpočetní techniky. Stanice je zřízena v rámci dlouhodobé smlouvy o spolupráci mezi
JZD a ZŠ. O činnosti stanice mladých techniků vysílal Československý rozhlas a školu navštívila i skupina redaktorů OIRT - rozhlasových stanic socialistických zemí.
Jednota SD v Toužimi byla požádána, aby dala opravit provozovny v Útvině
i v Krásném Údolí (obvodové stěny na prodejně v Krásném Údolí a střecha na prodejně v Útvině, příslušenství v pohostinství v Krásném Údolí). Něco z toho Jednota
postupně opravuje.
Budova školy a kostel
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Rada MNV souhlasí, aby část obce (Krásné Údolí a Odolenovice) byla dočasně, do
přijetí třetího lékaře v Toužimi, připojena ke zdravotnímu středisku v Bečově.

Ze schůze rady MNV z května: Povoluje se konání loutkového představení SRPŠ
při základní škole, taneční zábavy SSM Útvina v kulturním domě v Krásném Údolí
a taneční zábavy tělovýchovné jednoty Slavia Krásné Údolí.
Plénum schvaluje sestavení komise pro oslavy 500 let Krásného Údolí ve složení
František Kolář, Jan Hejda a Václav Mareček, vyslovilo uspokojení s přípravou oslav.
Rada MNV dne 14. června pověřila Františka Koláře zastupováním tajemníka
MNV Josefa Kováče, který je dlouhodobě nemocen.

Vzpomínková slavnost - 500 LET KRÁSNÉHO ÚDOLÍ
Byla uskutečněna na návrh a s podporou místních občanů, po dohodě se závody
a se společenskými organizacemi. Pracovníci okresního archívu v Karlových Varech
na povolení předsedy ONV s. Kolky umožnili kronikáři F. Kolářovi studium archívních materiálů, zprostředkovali zhotovení fotokopií zakládacích listin a jejich přepisu,
zpracovali překlad zakládajících listin a zaslali nám opis stručné historie obcí Krásné
Údolí a Útvina.
V sobotu 21. května 1988 se konala vzpomínková slavnost 500 let Krásné Údolí.
Pořádaly ji místní výbor Národní fronty, základní organizace NF, místní národní
výbor Útvina a občanský výbor v Krásném Údolí, JZD Velký říjen, odrůdová stanice
ÚKZÚZ, místní školy, OKS - středisko Toužim, osvětová beseda Krásné Údolí a SD
Jednota Toužim.
Zatrubnění části bezejmenného potoka u čistírny odpadních vod

1988
Předseda občanského výboru v Krásném Údolí (s. Burda) na plenárním zasedání
podal zprávu o činnosti občanského výboru, vyjmenoval akce ke zlepšení životního
prostředí a hovořil o přípravě oslav 500 let Krásného Údolí.
V základní škole využívají počítače při vyučování, ve školní družině a v zájmovém
kroužku výpočetní techniky. Program, vypracovaný F. Kolářem a M. Adamem na
univerzální přezkoušení žáků z přírodovědy a vlastivědy je uveřejněn v časopise ABC
mladých techniků a přírodovědců. Je rovněž převzat pro potřeby ústředního výboru
Svazarmu.
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V 9 hodin - v budově občanského výboru byla zahájena výstava z historie obce a výstava loveckých trofejí mysliveckého sdružení Krásné Údolí „Z naší přírody“. Výstavy
byly hojně navštěvovány po celý den - účast téměř 400 občanů.
V 10 hodin - šel od hřiště Slavie krojovaný průvod obcí. Nejdříve nejmenší děti
s praporky, pak jel kočár, tažený dvěma koňmi z JZD, na něm jeli král se šaškem
a stráží (představovaní žáky ZŠ), následoval koňský potah s dětmi v krojích se starožitným zemědělským nářadím, dále šly děti ve středověkém dobovém oblečení, za
nimi skupina historického šermu s hrajícími bubeníky a nakonec občané a hosté.
Průvod skončil na náměstí, pozdravován mnoha návštěvníky.
V 11 hodin - napřed vystoupení dětského souboru základní školy „Věneček“ s jarmarečními tanci, písněmi, v pozadí byly dva stánky s perníky, které napekly děti ve
školní družině. Velký úspěch měl žák Michal Dedera s kramářským nabízením pre-
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parátku „šupvosk“ a závěrem žákyně Jitka Marečková a Miroslava Sýkorová zazpívaly
kramářskou píseň, upravenou F. Kolářem ke vzpomínkové slavnosti s oceněním zásluh místních občanů a s kritikou různých nepořádků v obci. Následovalo vystoupení
v parku: skupina historického šermu Domu kultury Plzeň pod názvem „Memento“.
Bylo to pěkné vystoupení.

Slavnostní průvod

Odpoledne - mělo bohatý program: Na náměstí uspořádala základní organizace
Českého svazu chovatelů kolo štěstí o živé ceny (králíky, slepice, atd. mimo jiné bylo
možno vyhrát dvě živá selata). Na hřišti předváděli členové Svazarmu létající motorové modely a členové tělovýchovné jednoty Slavia uspořádali přátelské utkání v kopané
s družební TJ z Německé demokratické republiky. V kulturním domě byla pěkná
estráda dechové hudby Pivoňka Plzeň.
Ve 20 hodin - se v kulturním domě konala taneční zábava při dechové hudbě Veselá
šestka.

Pozvánka 500 let
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Po celý den prodávali pracovníci Jednoty Toužim ve stáncích na náměstí, děti si
kupovaly oblíbenou cukrovou vatu a vozily se na pouťových atrakcích. I když bylo
dopoledne mimořádně chladné počasí, vzpomínková slavnost se velmi vydařila.
Místní výbor Národní fronty pak ocenil čestným uznáním místní organizace, které
se o zdar slavnosti zasloužily: ÚKZÚZ - pracovníci umožnili a pomohli zřídit na náměstí znovu vodotrysk, přispěli i požárníci a ostatní občané, JZD - členové obstarali
kočár a poskytli koňské potahy (kočí měli dobové oblečení), ženy ze všech organizací
připravily oběd pro skupinu historického šermu a pomáhaly, kde bylo třeba. Všechny
organizace i jednotliví občané uklidili celou obec, pracovníci ÚKZÚZ přivezli lipky
a vysadili je na náměstí, na budovu ÚKZÚZ připevnili starobylou místní tabuli
„Město Krásné Údolí, okres Teplá“, která se našla na půdě bývalé radnice.
Z toho vyplývá, že místní občané brali vzpomínkovou slavnost jako zábavu, která
posílila místní tradice a zaktivizovala místní organizace a občany ke zlepšení vzhledu
obce a našeho životního prostředí.

Tělovýchovná jednota Slavia Krásné Údolí měla výroční členskou schůzi 18. února
1989. Předseda Jiří Diviš zdůraznil dobrých výsledků ve výchově sportovní mládeže.
Akce tělovýchovné jednoty: turnaj v kopané, oslava Mezinárodního dne dětí, přátelský zápas se sportovci z NDR, pouťová taneční zábava, získání pěti nových členů,
brigády na vlastních objektech, na akcích MNV a v JZD.
Školní budova v Krásném Údolí byla vymalována, obnoveny nátěry stěn, oken
a dveří. Na přístavbě byla položena nová krytina.
Dne 30. června 1989 se rozloučili se všemi pracovníky školy dosavadní ředitel František Kolář, který odchází do důchodu. Vyučoval 42 roků, na zdejší škole pracoval
29 let.
(7)

Místní občané obdrželi před slavností letáček - pozvánku, místní noviny s krátkou
historií Krásného Údolí a fotokopii zakládací listina českého krále Vladislava II. Jagelonského z roku 1488.

1989
Rada MNV a plenární zasedání 21. února 1989 vyhověly žádosti Josefa Kováče
o rezignaci na funkci poslance, člena rady a tajemníka MNV Útvina.
Dne 31. března 1989 se konala veřejná schůze spolu s výroční členskou schůzí JZD.
Občané byli seznámeni s akcemi volebního programu na rok 1989 a vyzváni k účasti
na jarních směnách k úpravě obce a na májových oslavách.
Rada MNV a plenární zasedání zvolily za tajemníka místního národního výboru
v Útvině poslance Stanislava Žemličku, za předsedu Jiřího Nováčka z Útviny a za
člena rady Jiřího Kadlece z Krásného Údolí.
Rada 5. prosince jednala hlavně o zlepšení životního prostředí v obci (situace
skládek) a o splnění úkolů volebního programu v letošním roce. Úprava náměstí
v Krásném Údolí (vyasfaltování části při budově ÚKZÚZ) a prostranství před pohostinstvím (zádlažba po rekonstrukci elektrického vedení a veřejného osvětlení).
V Krásném Údolí bylo vybudováno nové veřejné osvětlení při státní silnici Plzeň Karlovy Vary (podle vyhlášky pro komunikace, vedoucí přes obec).
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Nedávná současnost - 1990 až 2017
1990
Začátkem roku 1990 se konala řada schůzí, svolaných Občanským fórem v Krásném Údolí do zasedací síně obecního úřadu i do kulturního domu. Cílem bylo zlepšení veřejného života v obcí oddělením Krásného Údolí a Odolenovic od Útviny
s obnovením samostatné obce Krásné Údolí a vlastním obecním úřadem.

Ve volebním programu OF pak byly zaznamenány tyto úkoly:

7. Maximální podpora privatizace a soukromého podnikání a iniciativ vycházejících
z řad našich občanů.
8. Spolupráce s podniky, hospodařícími v katastru místního zastupitelstva.

6. března - Požadavek na zřízení pobočné pošty v Krásném Údolí zamítla Okresní
správa spojů v Karlových Varech z ekonomických důvodů, zřízení veřejného telefonního automatu z důvodu, že je naplněna kapacita telefonního kabelu do Krásného
Údolí.
10. prosince - Ustavující schůze v Krásném Údolí zvolila starostou obce Ing. Marečka, místostarostou Ing. Janouška.

• posilovat rozpočet obce, nalézt a využívat vlastní územní finanční zdroje,
• oživit vlastnické a podnikatelské vlohy našich občanů a vytvořit podmínky pro
jejich rozvoj,
• zajistit zájmovou činnost, pořádek v obci a rozšířit služby.

K dosažení toho bude zapotřebí řešit tyto konkrétní úkoly a problémy:
1. Rozšíření a zkulturnění prostředí pro sportovní a aktivní činnost dětí.
2. Zřízení pošty a veřejného telefonu v Krásném Údolí.
Přizpůsobení prodejní doby v našem obchodě požadavkům zákazníků, rozšíření
služeb a co nejrychleji znovuotevření a zprovoznění místního pohostinství.
3. Vyřešení problematiky s vodou a pojízdnou prodejnou v Odolenovicích.
4. Zrušení všech neekologických skládek a založení celovesnické skládky.
Upravení parku a jeho zpřístupnění veřejnosti v Krásném Údolí.
Rozšíření zeleně v obou obcích.
5. Oprava komunikace u starých paneláků.
Instalace svodidel podél chodníků v Krásném Údolí.
6. Zbavit lidi závisti a prospěchářství, opuštění pouze od materiálně-konzumního
způsobu života a vypěstovat v nich úctu a lásku k bližnímu a sounáležitost s vlastní
obcí.
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1991
Jako administrativní referent pro obec Krásné Údolí byla zastupitelstvem přijata
paní Květoslava Janoušková. Do práce nastoupila 1. ledna 1991.
Na 1. zasedání obecního zastupitelstva dne 21. února 1991 byl projednán a chválen
jednací řád.
Sjednána schůze pro rodiče školáků a předškoláků k vyjádření návrhů na vytvoření
dvoutřídní školy v Krásném Údolí. Důvodem je odstranění dojíždění dětí do Útviny
a zlepšení pedagogických vlivů na děti v dvouletých cyklech. Do budoucna je škola
naplněna dětmi tak, že jednotlivé třídy by měly přibližně 20 žáků. Na uvedené schůzi
s rodiči se tři čtvrtiny rodičů vyjádřily pro dvojtřídní školu a jedna čtvrtina rodičů pro
zachování dosavadního systému.
Dne 22. května 1991 odstoupil z obecního zastupitelstva Josef Volf, zástupce koaliční strany OF. První náhradník této strany Ing. Vilibald Knob složil před členy
obecního zastupitelstva předepsaný slib a stal se členem obecního zastupitelstva. Své
funkce starosty se vzdal Ing. Václav Mareček s tím, aby tato funkce byla vykonávána
na plný pracovní úvazek. Obecní zastupitelstvo zvolilo starostou obce Ing. Vilibalda
Knoba.
Bylo rozhodnuto o přestěhování mateřské školy do panelových domů zemědělského
družstva.
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V červnu bylo na žádost obecních úřadů v Útvině i v Krásném Údolí schváleno
školským úřadem v Karlových Varech rozdělení školy na dvě samostatné dvojtřídní
školy s platností od 1. srpna 1991. Spojená základní škola Útvina - Krásné Údolí se
čtyřmi třídami bez vyučování v odděleních (existovala od roku 1978, tedy 13 let).
Po konkurzním řízení byla ředitelkou základní školy v Krásném Údolí jmenována
Květoslava Staňková z Karlových Varů.

myslivecké sdružení vakcinaci na ozdravení lišek. V roce 1992 se podařil rekordní odstřel lišek - celkem bylo uloveno 56 lišek. Na brťských rybnících myslivci vypouštěli
divoké kachny, které doma vychovali z vajíček.
Tělovýchovná jednota má 54 členů. Žáky oddílu kopané vede Jiří Diviš, dospělé Jiří
Diviš a Jan Frank. V podzimní sezoně 1992 jsou dospělí na 2. místě. Je důležité, že za
dospělé hrají téměř výhradně odchovanci místního klubu.
(8)

1992
7. července - Starosta obce p. Vilibald Knob ukončuje svoji činnost jako uvolněný pracovník. Zastupitelstvo se usneslo, že i nadále bude funkci starosty vykonávat
Ing. Knob po zaměstnání.
Péče o školní budovu: V říjnu 1991 byla opravena střecha. V červenci a srpnu
r. 1992 byla z bytu v 1. poschodí přestavěna třída a ze třídy v přízemí zřízena tělo
cvična, školní budova byla vybílena. Náklady na opravu školy hradil obecní úřad.
Pro zlepšení tělesné kondice mohou ženy cvičit v tělocvičně základní školy a mládež
využívat posilovnu v budově radnice.
Místní skupina Českého červeného kříže měla přibližně 50 členů. Pro členy i pro
ostatní občany pořádaly zdravotní přednášky a několik žen bylo okresním výborem
vycvičeno jako dobrovolné zdravotní sestry. Nemalé výsledky mělo získávání bezpříspěvkových dárců krve v naší obci a Pavel Brázda a zvláště Julie Kubů byli oceněni
čestnou Jánskou plaketou. U paní Kubů dokonce zlatou, což je velký úspěch. Koncem roku 1992 byla místní skupina ČČK v Krásném Údolí zrušena.
Myslivecké sdružení má kolem 40 členů. Po konsolidaci mysliveckého sdružení se
v současné době vytvářejí nové hranice honitby. To je v pravomoci pozemkového
úřadu, vyjadřují se vlastníci pozemků, ale myslivci nemají právo do toho mluvit.
Protože je v okolí obce větší množství státní půdy, dostává myslivecké sdružení pouze
polní honitbu a přichází o 500 hektarů lesních ploch. Honitby budou pronajímány
dražbou a vypadá to tak, že místní myslivci přijdou o lov jelení a černé zvěře. Dosavadní činnost MS spočívala v posledních letech v organizování brigád na pomoc
zemědělství a na sázení lesních stromků. MS přispívalo vždy na dětský den, pořádaný
v obci. A vlastní lov zvěře? Pravidelným odstřelem se podařilo zredukovat stav černé
zvěře, která se u nás přemnožila a dělala na polích velké škody. Po 3 roky provádělo

70

1993
19. ledna - Obecní úřad jednal o přestěhování rozhlasové ústředny do budovy
radnice (č. p. 1), rozhodl o přijetí uklízečky budovy OÚ, schválil odstoupení pana
Ing. Knoba z funkce starosty obce Krásné Údolí, Ing. Knob zůstává nadále členem
obecního zastupitelstva, nástupcem ve funkci starosty byl schválen pan Jan Račanský.
9. února - Obecní zastupitelstvo schválilo nechat firmu Industrial-plan dokončit
projekt na kanalizaci v obci. Stanovilo, že každý občan si má samostatně projednat
s technickými službami v Toužimi odvoz svých popelnic.
23. února - Místostarostou obce Krásné Údolí byl schválen pan Petr Krejča.
16. listopadu - OZ projednalo a schválilo vyplacení celkové částky 9 000 Kč občanům s nejnižšími důchody jako příspěvek na uhlí.
Základní škola: Ve školním roce 1992-1993 byla ve funkci ředitelky Mgr. Květoslava Staňková z Karlových Varů. Učitelka Lucie Hronová učila 1. a 3. ročník a paní
ředitelka 2. a 4. ročník. Paní Anna Zelenková z Útviny pracovala ve školní družině
jako vychovatelka. Školnicí byla paní Hrabětová. ZŠ navštěvovalo 25 žáků.

1994
Dne 8. března OZ schválilo žádost ředitelky ZŠ o právní subjektivitu. Dále byl
schválen rozpočet obce na rok 1994, příjem i výdej ve výši 1 050 000 Kč.
Dne 17. března se uskutečnila veřejná schůze v kulturním domě. Podle prezenční
listiny se jí zúčastnilo 34 občanů. Starosta pan Jan Račanský seznámil přítomné s plněním rozpočtu a se stavem veřejného osvětlení. V Krásném Údolí nesvítí všechny
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světla z úsporných důvodů a v Odolenovicích pro špatný technický stav. Dále byli
občané seznámeni s akcemi, které by se měly uskutečnit v roce 1994, úprava parčíku
uprostřed obce, nákup objektu současné MŠ od ZD, oprava radnice, kanalizace. (Nic
se neuskutečnilo, pouze oprava části střechy radnice a drobné opravy na radnici).
Dne 7. května starosta pan Račanský oznámil OZ, že vzhledem ke svému podnikání
odstupuje ze své funkce starosty. O starostování nebyl mezi členy OZ zájem.
Ve škole byl uvolněn byt, jedna místnost byla upravena jako kuchyňka a jídelna
a další místnost jako sborovna a ředitelna. Obecní zastupitelstvo věnovalo škole malou pozornost.
Mateřská škola: Ve školním roce 1993-1994 byla i nadále ve funkci ředitelky a čitelky paní Čermáková, školnicí a pěstounkou paní Benovičová, kuchařkou paní Mikulová a vypomáhala zde vychovatelka zdejší ZŠ paní Bušová. Provozní doba se nezměnila a zapsaných dětí bylo celkem 17.

1995
Kronikář: Paní Simona Tesaříková byla 3. března 1995 jmenována kronikářem obce
Krásné Údolí. Obecní kroniku začíná psát 1. února 1995.
Minulé zastupitelstvo prodalo v dobré víře budovu Bistra č. 147 manželům Krausovým. Poté se přihlásil právoplatný vlastník objektu, proto došlo v roce 1995 k soudnímu projednání neoprávněného prodeje. Obec manželům Krausovým vrátila částku
75 000 Kč.
Byl zakoupen letecký snímek obce a pro potřeby úřadu, občanů a školy kopírovací
stroj. Dále bylo zakoupeno čerpadlo pro kašnu na návsi, která byla opravena a zprovozněna a tři betonové nádoby na okrasnou zeleň, které byly umístěny na návsi mezi
dům manželů Slabých a lípy, aby těmito místy nemohla projíždět auta a ohrožovat
chodce. V březnu a dubnu zorganizovali hasiči s OÚ dvě brigády na prořezání stromů
a keřů na návsi a hřbitově. U kašny zasadili 3 japonské třešně. Po dohodě s OÚ zřídila
firma TELECOM v říjnu v obci veřejnou telefonní stanici na karty, ale s prvními
mrazy došlo k její poruše a do konce roku nebyla v provozu.
30. dubna uspořádal pan Přeslička za finančního přispění obce Stavění máje. Dospělí stavěli májku a připravovali táborák. Pro děti byly připraveny různé soutěže se
sladkými odměnami. Každé dítě dostalo zdarma párek na opékání, chléb a limonádu.
Večer se konala májová veselice v restauraci V Zatáčce. Zábava byla pěkná, jen účast
místních občanů malá.
12. a 13. srpna byla pouťová sobota a neděle. V sobotu dopoledne se hrál pouťový
turnaj v kopané, kterého se účastnilo sedm družstev.
Paní ředitelka ZŠ Mgr. Staňková pořádala jednou týdně večer v místní škole cvičení
pro ženy. Další sportovní činnost zajišťoval už jen oddíl kopané Slavia, jehož základnu tvoří asi 54 členů včetně žactva. Z toho je dospělých hráčů 18 a ti hrají III. třídu
okresního přeboru.

1996
Na základě rozhodnutí OZ vstoupila obec do sdružení obcí Slavkovský les. Uskutečnila se revize elektrického zařízení osvětlení obce. Bylo nutné provést opravu části
kanalizace v Odolenovicích, propadlé kanalizace na návsi obce Krásné Údolí. Byla
opravena hřbitovní zeď, střecha na kotelně pro bytovky a studna u hřiště.

Park na návsi
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Dne 10. srpna pořádali hasiči Pouťovou zábavu a dne 19. října Posvícenskou zábavu. Pro malou účast občanů to asi byly poslední zábavy, které hasiči pořádali.
Místní oddíl kopané Slavia se potýká s nedostatkem finančních prostředků a s úbytkem členů. Členská základna se snížila o žáky, neboť nebyl dostatek chlapců na postavení družstva. Žáci teď trénují a hrají za Toužim nebo Útvinu. Muži hrají III. třídu
okresního přeboru.

Staré paneláky

Byla provedena revize elektrických rozvodů v místní škole a jejich stav byl označen
za nevyhovující. Proto OÚ v době letních prázdnin nechal provést jejich generální
opravu. Zároveň byly opraveny omítky, došlo k vymalování a provedení natěračských
prací. Pro potřeby provozu OÚ byly provedeny dvě kanceláře probouráním dveří
a obě místnosti následně vymalovány.
Ke konci roku jednalo OZ a STS Toužim o bezúplatném převodu bytovky č. 134135 na obec. V rámci tohoto jednání pan Ing. Janoušek seznámil OZ se zamýšleným
založením bytového družstva nájemníků výše zmíněné bytovky a se zájmem odkoupit
onu bytovku do vlastnictví onoho bytového družstva.

Administrativní budova a jídelna bývalého JZD

Dne 22. 5. 1996 došla z Katastrálního úřadu v K. Varech identifikace historického
majetku obce Krásné Údolí. Jedná se o lesní plochy, louky, pole, zahrady, zastavěné
plochy a jeden rybník. Na základě toho došlo dne 17. 12. 1996 k předání a převzetí
lesů. Fyzické převzetí bylo provedeno pochůzkou v terénu, při které nebyla zjištěna
holina nezalesněná v zákonné lhůtě.

Na žádost OÚ vypracoval ing. Dufek ze Správy lázeňských lesů a parků v Mariánských Lázních studii architektonických úprav návsi a jejího zazelenění. V tomto roce
byla část projektu realizována a to úpravou parku, kde byly provedeny zemní práce
a úprava terénu, vysázení nových stromků, keřů a rostlin, údržba stávající zeleně a zabudovány lavičky a odpadkové koše.

V sobotu 27. dubna se uskutečnila brigáda na úklid obce. Další brigádu uspořádali
fotbalisté, aby pořezali stromy v parku na návsi. Místní sdružení hasičů uspořádalo
také brigádu na prořezání ostatních stromů a keřů v obci a mimo to natřeli střechu
na Kulturním domě.

S konečnou platností byl vyřešen spor kolem budovy bývalého Bistra a dům předán
majitelce paní Lakomé. Bylo schváleno přijetí nabídky na bezúplatný převod panelového domu č. 134-135 z Pozemkového fondu na obec.
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1997

1998
Rok 1998 byl jak rokem voleb do zastupitelstev obcí a měst, tak pro naši obec i rokem výročí 510 let od jejího založení.
Oslavy tohoto výročí zabrali organizátorům spoustu času a energie, neb zde byla
snaha o větší rozsah této slávy. Termínem oslav byl určen den 27. červen. Program
začínal v 10.00 hodin na návsi vystoupením dechové kapely Základní umělecké školy
Toužim, která v průběhu dne ještě opakovaně vystoupila. Před kostelem sv. Vavřince
byla sehrána scénka o předávání městských práv, a později zde také vystoupili žáci naší
základní a mateřské školy. Na obecním úřadě byla otevřena výstavka k historii obce
a ukázky paličkování.
V odpoledních hodinách proběhla prohlídka našeho kostela sv. Vavřince s odborným výkladem o historii i současnosti.
Oslavy probíhaly dále od 16.00 hodin na fotbalovém hřišti mistrovským utkáním
naší Slavie. Od 20.00 hodin byla v kulturním domě uspořádána taneční zábava. Po
celý den byly na návsi pouťové atrakce a stánky s občerstvením. Počasí bylo také
příhodné a tak nic nebránilo celkem uspokojivé účasti občanů nejen místních, ale
i z okolí.

Škola

Byl veřejně projednán a schválen územní plán obcí Krásné Údolí a Odolenovice.
Obec nechala vytisknout obecní pohledy.
Po menších stavebních úpravách byl v KD udělán výčep s několika stoly a na sále
bar. Dále byl na sále umístěn kulečník, několik hracích automatů, aparatura a světelné efekty. Od dubna do prosince se zde pravidelně každý pátek konaly diskotéky, asi
dvakrát country bál, několikrát rockový koncert a rockfest za účasti pěti kapel. Pro
malý zájem návštěvníků a velkou finanční náročnost zmíněných akcí tyto aktivity
během dvou měsíců skončily a zůstaly jen diskotéky.
V srpnu na sv. Vavřince pořádali hasiči Pouťovou zábavu. Konal se tradiční fotbalový turnaj, pouťové atrakce se nepodařilo zajistit.
(9)

Oslavy 510 let Krásného Údolí
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Ve volbě starosty v zastupitelstvu obce uspěla paní Dana Vašíčková a byla opětovně
zvolena starostkou obce. Místostarostou se stal pan Jaroslav Adam.
Fotbalisti místní Slavie se v soutěžním ročníku 1997-1998, kdy hráli druhou nejnižší soutěž okresního přeboru (III. třídu), umístili na nesestupovém 9. místě ze 12
účastníků.

1999
V jarních měsících došlo na četné žádosti občanů k ořezání stromů v obci a k podstatnému vyřezání hlavně na hřbitově. Zde byly z vysokozdvižné plošiny postupným
odřezáváním částí korun a kmenů přerostlé stromy odstraněny úplně. Zůstaly zde
pouze dva vzrostlé listnáče u obvodových zdí a okrasné túje u jednotlivých hrobů.

Plynofikace obce

V dubnu byla v obci dokončena další část splaškové kanalizace. Tímto je obec zhruba z 80 % zkanalizovaná.
Přes letní prázdniny byla uskutečněna velká oprava veřejného osvětlení. Stávající
a už značně zastaralá a špatně funkční výbojková svítidla v centru obce a u všech
panelových domů, byla vyměněna za nová.
Další větší akcí bylo vybudování chodníku od kulturního domu k budově základní
školy a dále směrem ke hřbitovu až ke vstupu do areálu fotbalového hřiště.
Dne 21. října proběhla úspěšná kolaudace veškerých rozvodů plynu a tím dokončena velká akce s plynofikací celé obce. Celkové náklady plynofikace obce se vyšplhaly
na částku 4 377 482 Kč. Mezi prvními, kdo přešel na otop spalováním plynu, byly
objekty obecního úřadu a základní školy. MŠ stále sídlila v panelovém domě č. p. 138
a č. p. 139. I zde byla provedena plynofikace a kompletní oprava nevyhovujícího
osvětlení.

Ořez stromů na hřbitově
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Ke konci roku byla vyklizena obecní kotelna u Nových panelových domů. Došlo
k vyřezání a odvezení celé topné technologie, kotlů a rozvodů. Stavební úpravy nebyly prováděny žádné.
Další podstatnou událostí byl prodej panelového domu č. p. 134 nově vzniklému
bytovému družstvu nájemníků. Touto transakcí obec odprodala takřka veškerý bytový fond, který spravovala, udržovala a obhospodařovala. Jediným obcí pronajímaným
bytovým prostorem zůstal pouze byt v domě č. p. 1, který obývají bratři Mládkové.
Jedno z rozhodnutí zastupitelů v tomto roce byl odprodej 139 ks akcií, jejíchž byla
obec majitelem. Tímto získané finanční prostředky byly uloženy na spořicí účet pro
použití k úhradě větších investičních akcí v budoucnu.

vitelé obce tuto petici vzali pouze na vědomí, neboť se jednalo dle nich o požadavek
nekonkrétní, neodůvodněný a nevysvětlující.
Dne 12. listopadu proběhly ve volební místnosti na obecním úřadě první volby do
Krajského zastupitelstva Karlovarského kraje.
Fotbalový ročník 1999-2000 odehráli naši fotbalisté po předchozím sestupu ve
IV. třídě skupina B mužů okresního přeboru. Po nepřesvědčivých výkonech z minulého ročníku nebylo ani památky a tak suverénně svou soutěž opanovali a na jejím
konci slavili postup zpět do III. třídy.

Od listopadu byla zpuštěna prezentace naší obce na internetu. Celou záležitost pro
obec zajišťovala firma A.P.S.A. Toužim.		
Fotbalový ročník 1998-1999 III. třídy mužů okresního přeboru odehráli naši fotbalisté v hlubokém útlumu a proto skončili na předposledním jedenáctém místě ze
dvanácti účastníků. Toto umístění znamenalo sestup do nižší IV. třídy pro další ročník.

2000
Větší finanční položkou vyčleněnou v rozpočtu obce pro rok 2000 byla suma použitá na kompletní opravu veřejného osvětlení v Odolenovicích. V tomto roce byla
taktéž v Odolenovicích provedena oprava komunikace a asfaltového povrchu.
Rozšířením služeb obecního úřadu pro občany bylo zavedení kopírování písemností
a dalších dokladů. Tato služba byla prováděna ihned moderním kopírovacím strojem
za mírný poplatek dle množství a velikosti kopírovaných písemností.
Dne 9. června byla předložena petice občanů Krásného Údolí a Odolenovic. Tímto
způsobem podepsaní občané upozorňovali na nekonání žádných dětských akcí v naší
obci, tak jak je tomu v obcích jiných. Petice směřovala na celé zastupitelstvo obce
a obsahovala přes 100 podpisů. Zastupitelé se peticí zaobírali a došlo k rozhodnutí
tuto situaci zlepšit a více obdobných akcí pořádat a organizovat.
Na dalším zasedání dne 14. července byla předložena jiná petice občanů obou našich obcí a to za účelem odvolání paní Dany Vašíčkové z postu starostky a pana Jaroslava Adama z funkce místostarosty. Tato petice obsahovala 87 podpisů lidí. Předsta-
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Zastávka v Odolenovicích

2001
Obce Krásné Údolí a Odolenovice se připojily ke třídění komunálního odpadu.
Na návsi bylo instalováno první iglú na třídění plastů. Občané jej pozvolna začali
využívat a svůj odpad už částečně separovat.
V průběhu roku došlo k navrácení restituovaného majetku původním majitelům
také u zahrádkářské kolonie za starými paneláky. Zahrádkáři byli nuceni většinu zahrádek vyklidit, stavby na nich zlikvidovat a pozemek vrátit původním majitelům.
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Po kompletním douklizení celého objektu bývalé kotelny u nových paneláků byl
tento předán SDH. Hasiči si do nově získaných prostor nastěhovali všechny své stroje, vybavení a zařízení, které měli dosud uloženy na více místech po celé obci. Nyní
mají veškeré vybavení „pod jednou střechou“.
V tomto roce došlo v oddílu TJ Slavia na členské schůzi k plánovanému zvolení
nového výkonného výboru. Novým předsedou oddílu se stal pan Zdeněk Dvořák,
hospodářem pan Horst Schleicher, jednatelem pan Vlastimil Olejník a zdravotníkem
pan Vladimír Diviš.
Po postupu do vyšší třídy se nepodařilo našim fotbalistům v této soutěži udržet. Ze
14 účastníků obsadili předposlední místo, kdy z 26 zápasů získali 21 bodů.
S nastávajícím počátkem nového školního roku byl i v naší obci založen oddíl Mladých hasičů při SDH Krásné Údolí. Uváděným termínem založení je den 19. září
2001. Oddíl byl řádně zaregistrován se svými právy (např. možnost čerpání dotací)
a povinnostmi (účast na závodech, vedení vlastní kroniky a další). Vedoucími a hlavními původkyněmi založení jsou paní Marie Slabá a paní Miroslava Malinová. Na
schůzky, které se konaly pravidelně jedno odpoledne v týdnu, začalo docházet kolem
20 dětí z našich obcí.

2002
Zasedání představitelů obce probíhala v měsíčních intervalech, kdy se ve více případech pro nízký počet zastupitelů jednání nekonalo z důvodu neusnášeníschopnosti.
Některá zasedání proběhla proto v opakovaných náhradních termínech.
Bylo pořízeno a nainstalováno čidlo na automatické a časové rozsvěcování. Veřejné
osvětlení bylo využíváno večer po setmění do půlnoci a od pěti hodin ráno do rozed
nění.
V jarních a letních měsících došlo k rekonstrukci studny v parku na návsi a zbourání dvou vysokých komínů bývalé kotelny u nových panelových domů. Dále došlo
k opravě a následnému znovuobnovení provozu kašny na návsi.
V souvislosti se stále se opakovaným snížením počtu dětí v základní škole byla podána žádost o výjimku. Jednalo se o odchody dětí do jiných škol (hlavně v Toužimi)
a to buď z důvodu věku, nebo na žádost rodičů. Tato výjimka na počet dětí byla
odsouhlasena na kalendářní roky 2002 a 2003. Podmínkou souhlasu byl závazek, že
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obec bude hradit nadnormativní výdaje na mzdy a s tímto spojené odvody ve výši
32 966 Kč za chybějícího žáka. Zastupitelstvo obce s touto podmínkou souhlasilo.
Dalším významným počinem hlavně pro obyvatele Starých paneláků bylo zrušení
jejich Bytového družstva Krásné Údolí. Došlo k tomu řádnou právní likvidací a vytvořením samostatných Sdružení majitelů dle jednotlivých čísel popisných. Každý
dům se osamostatnil, notářsky se vše zaregistrovalo v soudním rejstříku a každá bytovka si nadále žije vlastním životem. Veškerá práva a bytové jednotky družstevníků
se převedly do osobního majetku.
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce dne 15. listopadu proběhly volby do vedení a výborů obce. Na starostu obce kandidovala paní Smolová
a pan Rabina, který se však před vlastním hlasováním kandidatury vzdal. Všemi hlasy
byla novou starostkou obce zvolena paní Květuše Smolová. Místostarostou obce se
jednohlasně stal jediný kandidát pan Horst Schleicher.
Poprvé se na konci roku uskutečnila společná silvestrovská vycházka po okolí obce.
Této akce se zúčastnilo 17 našich spoluobčanů.
Družstvo Mladých hasičů Krásné Údolí se v tomto roce už pravidelně účastnilo
všech vyhlášených soutěží a okresních kol hry Plamen.
Na jaře se začali připravovat malí fotbaloví žáčci. Žáci se k pravidelným tréninkům
scházeli v počtu 15-18 dětí a v průběhu jara sehráli i několik přátelských utkání
s dobrými výsledky. Problém vyvstal v momentě, kdy byli přihlášeni do podzimní
části okresní soutěže žáků. Vedoucí svolali rodiče dětí se záměrem domluvy o jejich
spolupráci a hlavně společnému zajišťování dopravy k zápasům na hřištích soupeřů.
Na schůzku se dostavila pouze část rodičů a k dohodě o pomoci nedošlo. Z tohoto
důvodu bylo mužstvo žáků Slavie ještě před zahájení soutěže odhlášeno, tréninky
ukončeny a družstvo zrušeno.

2003
Tento rok byl rokem velkých změn ve školství naší obce. Je to rok, kdy byla z důvodu nedostatečného počtu dětí a z důvodu velké finanční náročnosti zrušena po
mnoha letech Základní škola Krásné Údolí.
V zimních měsících byl proveden zastupiteli obce průzkum zájmu konkrétních rodičů o umístění jejich dětí do ZŠ a MŠ v obci. Časovým horizontem dotazů bylo
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výhledové období budoucích pěti let. Všichni oslovení rodiče a ostatní občané byli
pozváni na svolanou schůzku rodičů, vedení ZŠ a MŠ, zastupitelů obce. Z osobně
pozvaných 54 rodičů se zúčastnilo jednání 18.
Na dosti emotivní schůzi byl ze strany zastupitelů podán přehled finančního zatížení pro udržení ZŠ a MŠ v obci (celkové dofinancování platů a odvodů je např. cca
350 tisíc Kč/rok). Rozpočtové náklady ze strany obce na obě školní zařízení byly cca
900 tisíc Kč/rok a v daný moment bylo také podstatné řešení prostor pro MŠ. A to
buď odkoupením stávajících prostor v panelovém domě od Zemědělského družstva
Útvina (požadovaná částka 600 tisíc Kč) nebo případná rekonstrukce č. p. 77 pro
spojení ZŠ a MŠ do jednoho objektu (předpokládaná výše úprav cca 1,5 mil. Kč).
Předloženy byly také výsledky prováděného průzkumu. Z tohoto průzkumu vyplynulo, že především rodiče budoucích školáků nemají zájem o smíšenou třídu a dají
své děti do škol v Toužimi nebo Bečově. Po rozsáhlé a značně neklidné diskuzi bylo
zastupitelstvem obce rozhodnuto o zrušení ZŠ, zachování MŠ v obci a to ke dni
30. 6. 2003.

Areál výrobního podniku Hollandia

Na základě odsouhlasení zřizovací listiny byla od 1. září zřízena organizace s názvem Mateřská škola Krásné Údolí, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace a její
ředitelkou na základě výběrového řízení jmenována paní Věra Čermáková, která tuto
funkci vykonávala již řadu let.

V tomto se roce se naše školka účastnila svého historicky prvního vystoupení v soutěži Mateřinka. Nejprve děti se svým vystoupením Broučci na jaře absolvovaly oblastní kolo v Toužimi a poté i další kolo v Sokolově.

Došlo k dosti složité výměně potrubí dešťové kanalizace v parku. Staré betonové
a již dosti poškozené potrubí bylo nahrazeno za těsně spojitelné plastové.

V jarní části III. třídy mužů se naši fotbalisté drželi svého nastoupeného trendu
a celkově obsadili střed tabulky. Bylo to za získaných 35 bodů celkové 7. místo.

V Odolenovicích byl odstraněn starý drátěný plot kolem parku a následně provedena celková úprava tohoto prostoru na návsi.
V Krásném Údolí byla rozšířena podpora pro třídění odpadů instalováním kontejnerů na třídění papíru a v Odolenovicích se začal třídit plast.
V letošním roce uplynulo kulatých 10 let existence firmy Hollandia a.s. Karlovy
Vary se sídlem v Krásném Údolí, v současnosti největšího zaměstnavatele v obci.
Společnost byla založena v polovině roku 1991 a později měla svou mobilní linku na
výrobu bílých ustátých jogurtů v Útvině. Od jara 1993 se přestěhovala společnost do
zadaptované haly (dříve Zemědělského družstva) do Krásného Údolí, kde zahájila výrobu na nové plnící lince a začala produkovat navíc jogurt s kousky ovoce. Nejprve ve
třech příchutích. Tyto výrobní prostory byly vybudovány nákladem cca 140 mil. Kč
a to včetně stavebních úprav a nákupu nových technologií.
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2004
Rok 2004 byl rokem rekonstrukce přízemí budovy již bývalé ZŠ na č. p. 77, následného stěhování mateřské školy do těchto nově upravených a malým dětem přizpůsobeným prostorám.
Během roku došlo k podstatné změně režimu využívání veřejného osvětlení. Na základě žádostí občanů dojíždějících za prací ve třísměnných provozech, bylo upraveno
svícení všech lamp celonočně.
Od 26. července byl na obecním úřadě zahájen provoz internetu pro veřejnost. Do
konce prázdnin byl provoz zcela bez poplatku. Od září byl stanoven poplatek 1 Kč za
minutu a děti polovinu. Vzhledem k tomu, že po zavedení placené služby veřejného
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internetu se návštěvnost prudce snížila, byl poplatek pro děti zrušen úplně a pro dospělé cena určena na 15 Kč za 30 minut.
V průběhu roku došlo k ukončení stálé lékařské praxe v naší obci a to ze strany pana
MUDr. Miroslava Hrůzy, který odešel do starobního důchodu. Po několikerém jednání byla k 1. dubnu 2004 celotýdenní lékařská praxe nahrazena lékařem MUDr. Richardem Hlousem také z Toužimi.
Dne 16. dubna bylo poprvé v našich obcích zajištěno vyvezení nebezpečného odpadu. Služba byla pro naše občany zcela zdarma. První svozy tohoto nebezpečného
odpadu byly skutečně objemné, neboť občané měli tohoto druhu odpadu skutečně
víc než dost.
V tradiční srpnový termín proběhly i Svatovavřinecké slavnosti a to pojaté trochu
jinak než obvykle. Celé slavnosti i s pouťovými atrakcemi, stánky s občerstvením,
cukrovou vatou, drobnými dárkovými předměty a další, byly umístěny v areálu fotbalového hřiště. Zde bylo také vystaveno skládací podium a taneční parket. Celou
sobotu i neděli probíhal program a večerní taneční zábava pod širým nebem. Obcí
bylo v sobotu vybíráno celodenní vstupné.
Během roku došlo ke zřízení vlastní klubovny Mladých hasičů a to v budově č. p. 1
(Obecní úřad). Zde se uvolnila místnost, kterou mělo v pronájmu a užívalo Zemědělské družstvo Útvina v likvidaci. Hasiči si místnost vymalovali, vybavili nepoužívanými školními lavicemi a začali užívat ke schůzkám.
V jarní části soutěže III. třídy mužů našeho okresu k žádnému zlepšení podzimní
bilance nedošlo. Spíše naopak a tak se Slavia po dvou letech opět vrací do nejnižší soutěže v kopané. Po konečném účtování obsadila poslední 14. místo se ztrátou
10 bodů na předposledního účastníka.

Celý kulturní dům byl oškrabán, natažením lepidla a perlinkou zpevněny a srovnány stěny, následně oštukován a vymalován. Podlaha zbroušena a nově natřena. Sociální zařízení v zadní části bylo zcela vybouráno, vystaveny nové příčky, osazeny nové
toalety a umyvadla, komplet nová dlažba a dlaždičky, vsazeny nové větráky. Strop
sálu byl svrchu zateplen minerální izolací. Na závěr byla osazena kompletně nová
osvětlovací tělesa. V neposlední řadě byl upraven celý vstupní prostor a to i částečně
bezbariérovým přístupem. Zbudována byla i nová krycí stříška nad vstupem.
V domě č. p. 77 byly práce zahájeny v červnu a ukončeny v listopadu. Veškeré prostory byly upraveny tak, aby vyhovovaly pro chod obecního úřadu, knihovny a vznikla zde i kancelář pro ředitelku MŠ a šatna pro zaměstnance obce. Dne 24. listopadu
proběhla úspěšně kolaudace nově vybudovaného úřadu obce.
Od 1. září byly naší obci Krásné Údolí vytvořeny nové prezentační stránky na internetu a začala jejich nepravidelná aktualizace.
MŠ se v tomto roce potýkala s nedostatkem dětí a splněním normativního počtu.
Dokonce byl pro jednání v zastupitelstvu obce připraven bod - žádost o povolení
výjimky z počtu dětí v MŠ. Tento bod se naštěstí nemusel projednávat, neboť se
podařilo zajistit dostatečný počet malých capartů. Přihlášeno bylo nakonec 13 dětí na
stálo a dvě malé na občasné docházení.
Dne 25. srpna byla výrobkům Hollandia ministrem zemědělství udělena značka
KLASA. Jogurtové výrobky jsou vyráběny z mléka výběrové kvality, bílé jogurty neobsahují stabilizátory konzistence (želatina, pektin, škroby, atp.) a ovocné naopak
obsahují vysoký podíl kusového ovoce. Hollandia má také právo díky všem splněným
podmínkám používat na svých výrobcích „zelený bod“.

2006
2005
Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce bylo v zimním období provedeno objednání a zajištění projektové dokumentace na rekonstrukci celého kulturního domu
a současně i horního patra budovy současné mateřské školy pro zřízení prostor k využití obecního úřadu. K tomuto vedla zastupitele snaha o snížení nákladů na energie,
hlavně na topení.

Těsně před ukončením smlouvy v měsíci červenci byla v kulturním domě uspořádána soukromá oslava narozenin. Akce nebyla řádně nájemkyněmi ohlášena, ovšem
starostka obce byla ze strany bezpečnostních složek upozorněna na nebezpečnost celé
záležitosti, neboť se jednalo o zástupce hnutí skinheads. Ke zrušení oslavy z důvodu
podepsané smlouvy nájemkyň s velkými sankcemi za odstoupení nedošlo a tak se
akce za velkého zájmu bezpečnostních složek, médií, opatření a nemalých obav občanů uskutečnila. Vše proběhlo v naprostém pořádku a klidu. Skinheadi i Policie ČR
druhý den obec opustili a o proběhlé akci se bylo možno už jen dočíst v denním tisku.
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V letních měsících se podařilo zajistit účelovou dotaci na vybudování nového bezdrátového rozhlasu v obou obcích.

Dne 28. června byla provedena konzultace s právním oddělením úřadu Karlovarského kraje. V obci se občané dozvídali o změnách ve vedení obce.

Po dohodě zastupitelstva, rodičů a dalších obyvatel Odolenovic došlo k pronájmu
pozemku bývalého parku na návsi v Odolenovicích. Ihned se začalo budovat dětské
hřiště i s pískovištěm.

Dne 30. června byla občany podepisována výzva o svolání veřejné schůze k projednání situace v zastupitelstvu související s volbou nového starosty. Petici podepsala
drtivá většina oslovených občanů. Tento den odstoupil ze zastupitelstva pan Navrátil.
Téhož dne se svého mandátu vzdala i paní Drbalová a to taktéž z důvodu nesouhlasu
s nastalou situací. Stále ještě týž den rezignoval na post starosty a mandát zastupitele
pan Mládek a na funkci zastupitele pan Lipavský. Tito podali svou demisi na základě dvou předchozích odstoupení zastupitelů a následné nedohody s místostarostou
Frankem na další spolupráci v zastupitelstvu. V pozici zastupitelů tedy zůstali pouze
tři představitelé obce.

Po čtyřech letech se stejně jako ve všech obcích republiky i u nás ve dnech
20. a 21. října uskutečnily volby do Zastupitelstva obce Krásné Údolí. V naší obci
bylo využito plné šíře volebního zákona a kandidovalo i sdružení nezávislých kandidátů. Jednalo se o sdružení 6 občanů, kteří si určili pořadí na volební kandidátce.
Zbývajících 5 kandidátů vstoupilo do voleb individuálně.
Dne 3. listopadu se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na post starosty
obce kandidoval pan Mládek a paní Smolová, která se také těsnou většinou stala starostkou obce. Do pozice místostarosty obce byl zvolen pan Frank.
V tomto roce bylo v naší školce zapsáno 17 dětí a po dlouhé době děvčata převažovala nad chlapci. Docházely k nám i 2 děti z Otročína a Brti.
Fotbalisté v jarním pokračování ročníku 2005/2006 své IV. třídy okresního přeboru
pokračovali ve střídavých výsledcích a průměrnou hrou. Tyto výkony stačily na obsazení celkového 5. místa.

2007
Rok 2007 byl rokem v „novodobé“ historii něčím jedinečným a neopakovatelným.
Tou zvláštností byly nové mimořádné volby do zastupitelstva obce, které se u nás
musely uskutečnit. Byl to rok odstupujících zastupitelů a omezené činnosti obecního
úřadu.
Dne 27. června se konalo řádné jednání zastupitelstva. Jako mimořádný bod bylo
vloženo odstoupení zastupitele pana Vytisky z důvodu odstěhování a změny trvalého
bydliště. Dále byly na místě do programu prohlasovány další dva body programu a to
odvolání starostky paní Smolové a volba nového starosty pana Mládka. Paní Smolová složila okamžitě svou funkci starostky a zároveň mandát zastupitele. V dalším
průběhu byl hlasováním novým starostou obce jmenován pan Mládek a to od data
1. července. Obec do nástupu nového starosty do funkce vedl prozatím místostarosta
obce pan Frank.
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Dne 1. července obdrželi občané písemné oznámení o stavu věci s dalším plánovaným postupem.
Dne 2. července byla celá záležitost projednána na Krajském úřadě. Zastupováním
obce a pravomoci starosty začal v zákonem omezené míře vykonávat neuvolněně místostarosta pan Frank. Neboť automaticky došlo k okamžitému zrušení finančního
výboru, kontrolního výboru a kulturní komise, fungovali zbylí dva zastupitelé pan
Lakomý a pan Vašíček jako kontrolní orgán. Taktéž byla podána na Ministerstvo
vnitra žádost o vyhlášení nových mimořádných voleb.
Dne 9. července proběhla veřejná informativní schůze občanů v kulturním domě.
Účast byla veliká (odhadem 120-130 občanů). Místostarosta obce pan Frank seznámil přítomné jak se stavem věcí současných, tak i plánů a předpokládaných termínů
do budoucna. Na místě proběhla místy až bouřlivá diskuze občanů a bývalých i současných zastupitelů.
Nové volby byly v naší obci vyhlášeny na 1. prosince 2007. O pozici zastupitele
obce (9 mandátů) se rozhodlo ucházet 17 kandidátů. Všichni kandidovali samostatně
jako kandidáti nezávislí.
Na den 11. prosince svolal pan Frank ustavující schůzi nového zastupitelstva, kde
proběhly volby do orgánů obce. Na post starosty obce byla jediná kandidátka paní
Smolová, která byla jednohlasně zvolena. Pozici neuvolněného místostarosty také jednohlasně získal jediný kandidát pan Frank.
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2008
Rok 2008 byl hlavně rokem stabilizace situace ve vedení obce a rokem zahájení
činnosti zkráceného funkčního období nově zvoleného zastupitelstva obce.
Mimořádným počinem tohoto roku byla oslava 520. výročí založení obce. Dnem
oslav byl určen 24. květen a už od rána se na víceúčelovém hřišti konal turnaj trojic v nohejbalu. Dopoledne probíhal den otevřených dveří v mateřské škole spojené
s prohlídkou celých prostor. Návštěvníci měli možnost provést zápis do kroniky školky. Souběžně probíhala v kulturním domě výstava fotografií, kronik, map a písemností vztahujících se k historii obce. Tato výstava ukazovala i projekt plánované úpravy návsi a byla zde schránka pro odpovědi na anketu „Obec/město Krásné Údolí“.
Večerní zábavu pořádanou obcí si užil celkem hojně zaplněný sál kulturního domu.
O pořádné oživení a rozproudění zábavy se ve svých výstupech zasloužila Travesti
show z Prahy.
Letecký pohled na Odolenovice

Ve dnech 20. až 26. června provedla Jednota SD Toužim ve své prodejně v Krásném
Údolí přestavbu z pultového prodeje na převážně samoobslužný.

V prázdninových měsících byla dokončena stavba víceúčelového hřiště na bývalé
školní zahradě. Jedná se o hřiště na tenis, nohejbal, odbíjenou s antukovým povrchem, oplocením do výše 5 metrů a rozměry 30x15 metrů. Vzhledem k situaci v obci
nebylo uspořádáno žádné slavnostní otevření, ale hřiště začalo být od září hojně navštěvováno a využíváno.

Protože se stávající účetní obce paní Květoslava Janoušková v podzimních měsících
začala chystat do starobního důchodu, byla podána obecním úřadem výzva na obsazení místa administrativní pracovnice. O místo projevilo zájem několik žen z naší
obce a okolí. Zastupitelé na své pracovní schůzce vybrali slečnu ing. Lucii Drbalovou,
která nastoupila od 1. listopadu.

Dne 17. září došlo k vloupání do budovy MŠ a obecního úřadu. Po vypáčení okna
a několika dveří byl odcizen obecní tresor s finanční hotovostí. Mimo zničených dveří
a poškozenému oknu k žádným jiným škodám nedošlo. Celková škoda byla vyčíslena
na 40 000 Kč. V nejbližších dnech došlo k nainstalování dvou systémového zabezpečovacího zařízení s alarmem.
V prosinci byl obecním úřadem do všech poštovních schránek distribuován informační bulletin Občasník s podstatnými informacemi pro všechny občany. Dá se říci,
že došlo k jakémusi volnému pokračování Zpravodaje, který občané Krásného Údolí
a Odolenovic dostávali v 90. letech.

2009
Jak je již dříve uvedeno, dnem 16. ledna skončil pracovní poměr pro paní Janouškovou, která vykonávala práci pro naši obec od roku 1991.
Na lednovém zasedání bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto o vystoupení z účelového sdružení obcí Slavkovský les z důvodu neefektivního členství a nulového přínosu pro naši obec.

(10)
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letních dovolených). Od rána byl na víceúčelovém hřišti uspořádán již 3. nohejbalový
turnaj. V dopoledních hodinách byl uskutečněn na fotbalovém hřišti dětský den se
stanovišti, hrami a odměnami. Po celé odpoledne hrála dechová hudba pana Slámy,
která byla střídána plánovaným programem. Na vystoupení dětských mažoretek navázaly děti z okolních mateřských škol. Dětičky předvedly svá vystoupení, kterými
se prezentovaly na soutěži Mateřinka 2009. Na tuto část programu se sešlo zdaleka
nejvíce návštěvníků.
Dále následovala ukázka tance Česká beseda z Krásna a taneční vystoupení žen
z Bezvěrova. Celý program doplnilo vystoupení toužimských hasičů a ukázka výcviku
psů kynologického klubu také z Toužimi. V podvečer zahrála country skupina Hráz
z Třeboně. Večerní taneční zábava pod širým nebem byla na poslední chvíli zrušena
z důvodu špatného počasí a tak Duo Dominant ani nevystoupilo.
Pro další zvýšení dopravní bezpečnosti v obci byl zastupitelstvem odsouhlasen návrh na zakoupení dvou informačních panelů pro měření rychlosti vozidel. Částka jedné kompletní sady nebyla malá (56 204 Kč), ale již následující dny ukázaly smyslnost
této investice, kdy vozidla skutečně svou rychlost přes obec snížila.
Park na návsi před poslední úpravou

Dne 27. ledna ve večerních hodinách došlo u obce Křepkovice u Teplé k havárii vysokotlakého plynovodu, kterým je zásobována i naše obec. Ještě v pozdních večerních
hodinách byli o tomto prostřednictvím zaměstnanců obce informováni všichni naši
spoluobčané, kteří plyn využívají. K opravě závady došlo druhý den a po osobních
prohlídkách všech odběrných míst pracovníky plynáren byl povolen odběr plynu pro
domácnosti a firmy.
Státním zemědělským intervenčním fondem ČR byla přiznána dotace na akci
Oprava střechy kostela sv. Vavřince ve výši 2 209 979 Kč, kterou obdržel majitel
kostela - Římskokatolická farnost Toužim.
Manželé Vlčkovi a Slabých začali stavět své rodinné domy na pozemcích bývalých
zahrádek za Starými paneláky. Také manželé Kašparovi a Janouškovi u Nových paneláků pokračovali na svých rozestavěných stavbách.
Dne 30. května uspořádala obec náhradu srpnové poutě - Krásnoúdolské slavnosti.
Rozhodnutí změnit termín poutě byl ovlivněn lepší možností zajištění dětských vystoupení (nejsou prázdniny) a snahou o zvýšení počtu návštěvníků (občané nejsou na
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Počátkem srpna zahájily výběrovým řízením vybrané firmy práce na vybudování nového přechodu chodců u obchodu COOP. Přechod se vybudoval na místě původního
dle nových norem. Nástupní prostor se podstatně zvýšil, průjezd pro vozidla se vizuálně zmenšil a tím nutí řidiče ke zpomalení. Za snížené viditelnosti je celý prostor osvícen zvláštními, k tomuto určenými svítidly. Později z důvodu nových předpisů byl
typ přechodu změněn na "místo pro přecházení" bez přednosti vstupu pro chodce.
V řádném termínu oslavy sv. Vavřince uspořádala obec taneční zábavu v kulturním
domě. I přes skutečnost, že byl vstup zdarma a termín je tradiční, přišlo se pobavit
pouhých 37 občanů.
Dne 29. září došlo k vysvěcení nově zrekonstruované kopule kostela a vložení měděné tuby s mincemi, písemnostmi a dalšími odkazy na tento rok. Kopule, která se
na nádvoří obecního úřadu rekonstruovala, byla následně osazena vysoko tonážním
jeřábem zpět na vrchol kostela. V dalších týdnech byly dokončeny několikaměsíční
práce odborné firmy na opravě kostelní doškové střeše.
Od 2. listopadu byl zahájen provoz Czech Pointu na obecním úřadě. I v Krásném
Údolí si od tohoto data můžou občané za poplatek vyřizovat výpisy z obchodního
a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí a rejstříku trestů.
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Naši fotbalisté absolvovali ve své soutěži (IV. třída) v tomto roce jarní část sezony
2008/2009, kdy skončili na pátém místě. Pro velké přesuny ve vyšších třídách ukončili tuto část fotbalového roku baráží o postup do III. třídy se Sokolem Olšová Vrata.
Samotné utkání skončilo výsledkem 3:3 a prohrou Krásného Údolí na penalty 4:3.

2010
Rok 2010 byl rokem pro celou zemi a tudíž i pro naši obec rokem volebním. Proběhly volby do Poslanecké sněmovny, do obecních zastupitelstev a do Senátu Parlamentu.
Starostka obce paní Květuše Smolová stejně jako její nástupce pan Martin Frank,
který ji vystřídal v měsíci listopadu, vykonávali svou funkci na plný úvazek jako uvolnění.
Poprvé a zkušebně byl uspořádán pány Schleicherem a Vitnerem „Veterán cup 0. ročník jízdy historických vozidel“. Start celého závodu byl na návsi.

Dne 5. června uspořádala obec Krásnoúdolské slavnosti v areálu fotbalového hřiště.
Termínu předcházely velké deště, kdy voda z nich a podmáčený terén byly příčinou
pozdějšího poškození těchto ploch. Souběžně se slavnostmi byla uspořádána výstavka
prací spoluobčanů, dětí z mateřské školy a originálů obecních kronik, které byly na
podzim předány do Státního archivu v Karlových Varech.
Koncem měsíce listopadu došlo k nastěhování slaměných postav a zvířátek do připraveného Betlému na návsi. Celý Betlém byl i nasvícen a vyzdoben. Nejeden z projíždějících automobilistů se zde zastavil a celou stavbu prohlédl. Fotky byly otištěny
i v Karlovarském deníku.

2011
Rok 2011 byl pro naši obec ve znamení zahájení oprav hlavních chodníků a dalších
rekonstrukcí. Pro budoucnost významnější událostí v zastupitelstvu obce bylo řešení návrhu zapracování možnosti umístěných větrných elektráren do nově tvořeného
územního plánu obce.
V tomto roce byl zastupitelstvem obce odsouhlasen a následně vyřízen vstup do
Sdružení obcí Slavkovský les pro obnovu venkova. Tímto krokem se obec Krásné
Údolí navrátila do uskupení okolních obcí v regionu.
Koncem měsíce května se v obci zvedla záporná reakce na opakované celodenní
tréninky motorových sportovních letadel z letiště v Přílezích. Výsledkem bylo mimořádné číslo Občasníku k této problematice a také petice jedné organizátorky z Útviny. Svůj nesouhlas mohli občané vyjádřit svým podpisem. Výsledkem bylo jednání
starostů Toužimi, Útviny a Krásného Údolí, které proběhlo na podzim se zástupci
Aeroklubu Toužim, letiště Přílezy.
V průběhu měsíce června byla v Odolenovicích na návsi nainstalována dětská trampolína, která rozšířila vlastními silami zbudované prolézačky, houpačky a další herní
prvky pro děti.
Dne 6. července zemřel ve věku nedožitých 84 let ve svém bydlišti ve Světlé nad
Sázavou pan František Kolář, bývalý ředitel zdejší základní školy a také kronikář obce.
Pro rozvoj obce vykonal mnoho práce a vynaložil nemalé úsilí.

Parkování vozů pro závody veteránů
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Dne 9. října byl na základě dohody ze setkání s občany s Windenergií s. r. o. uspořádán zájezd na prohlídku větrných elektráren v Jindřichovicích u Sokolova a ve Vrbici
u Lubence. Podstatou zájezdu bylo seznámení s celým zařízením a hlavně jeho hlučností při provozu, ze kterého měli občané největší obavy.

školkových povinností a návyků u dětí. Za dětmi začal dojíždět učitel na hudební
nástroje z Bečova.

2012
Rok 2012 byl pro naši obec, od 29. 2. 2012 již město, Krásné Údolí, rokem mnoha
novinek a změn. Podstatnou změnou bylo právě zpět navrácení titulu „Město“.
V únoru byly prováděny průzkumy vnějších i vnitřních omítek a fasád na kostele sv.
Vavřince. Důvodem těchto prací bylo získání podkladů pro variantní řešení případné
opravy těchto částí kostela. Při průzkumu vnitřních omítek byly nalezeny mimořádně
zachovalé malby z barokní doby, které jsou zakryty neodbornou malbou z počátku
20. století. Dle odhadu znalců je zde reálná možnost při zajištění dostatku potřebných financí zhruba 80 % vnitřních částí kostela barokně zrestaurovat.
Od února bylo možno ze strany občanů využít legalizaci (ověřování podpisů) a vidimaci (ověřování listin) na zdejším úřadě.

Hlavní silnice a část návsi

Jako premiéru uspořádala v našem kostele obec koncertní vystoupení dětí ze ZUŠ
v Toužimi. Děti v ozvučeném kostele sv. Vavřince zahrály a také zazpívaly svým rodičům, dalším příbuzným a veřejnosti. Zájemců, kteří zaplnili i první patro, o sledování
vystoupení bylo tolik, že bylo obtížné se do hlavní lodi kostela dostat.
Na poslední předvánoční den bylo naplánováno a připraveno setkání našich spoluobčanů se zpíváním koled u vánočního stromečku v parku. Vzhledem k události
úmrtí našeho bývalého prezidenta Václava Havla, která poznamenala v celé republice
předvánoční týden, byla tato akce bez náhrady zrušena.
Mateřská škola zahájila svůj další školní rok opět v září tohoto roku. Prvotním cílem ředitelky i nové paní učitelky Bc. Katariny Petrželkové bylo zvládnutí základních
96
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Ve dnech 21. a 22. března byl nad naším městečkem nainstalován firmou Windenergie s.r.o. stožár pro trvalé měření síly větru ve třech výškových stupních. Monitorování síly větru probíhá po dobu 12 měsíců a výsledky budou sloužit jako jeden
z podkladů k případné investici pro stavbu větrných elektráren.

Sobota 18. května byla věnována 3. ročníku jízdy historických vozidel, který byl po
smrti jednoho z pořadatelů nazván Memoriál Pavla Vitnera. Start i cíl byl tentokráte
na fotbalovém hřišti a to z důvodu neustálého nárůstu účastníků, kteří by se na opravené náměstí města již nevešli.

Zastupitelstvo města pro potřeby nově tvořeného územního plánu v tomto období
rozhodlo o případném umístění maximálně šesti větrných elektráren ve svém katastru. Bylo vybíráno z pěti variantních a možných řešení.

V listopadu byla vydána publikace k výročí 525. letům založení obce a k zpět navrácení titulu „Města“. Ta byla autorem p. Janem Mládkem za konzultace starostou
města tvořena již od jara. Po dohodě byly upřednostněny dobové fotografie s porovnáním současnosti se záměrem stejného výchozího bodu.

V červnu byla mezi starostou města a SZIF (Státní Zemědělský Intervenční Fond)
podepsána Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
Obnova náměstí a infrastruktury Krásné Údolí. Celý projekt obsahoval několik dílčích stavebních a dodavatelských souborů: 3x oprava chodníků, vybudování nového
parkoviště u Starých paneláků, výměna svítidel u uličních stožárů na hlavní trase
K.Vary-Plzeň, dodávka mobiliáře a hlavně rekonstrukce jižní části náměstí. Celkové
výdaje projektu byly spočteny na částku 5 178 420 Kč.

2013
I v tomto roce byly prováděny práce k dokončení nového Územního plánu Krásné
Údolí. Komplikací byl spor mezi městem a Ministerstvem dopravy ohledně ploch
pro případnou výstavbu větrných elektráren v katastru města. Problematika větrných
elektráren a jejich případné umístění na plochách jihozápadně od Krásného Údolí
byla mezi občany značně diskutována.
Od měsíce dubna byl řešen spor mezi městem Krásné Údolí a Ministerstvem dopravy kvůli požadavku Úřadu pro civilní letectví. K rozhodnutí tohoto sporu došlo
ze strany "soudce" Ministerstva pro místní rozvoj ČR až v listopadu, kdy byly plochy
v navrženém rozsahu zamítnuty.

Biskupství plzeňské ve spolupráci s Římskokatolickou farností Toužim uspělo s podáním žádosti o opravu vnějších omítek kostela sv. Vavřince v Krásném Údolí. V polovině dubna bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele prací, kterým se za cenu
1 879 109 Kč stala firma Pegisan z Plzně.

2014
V tomto roce byly dokončeny veškeré práce včetně vydání nového Územního plánu
Krásné Údolí a to dle aktuální a platné legislativy.
V měsíci lednu byl na jednání zastupitelstva města přijat jeden z důležitějších dokumentů potřebných k žádostem o dotace a to Rozvojový strategický dokument včetně
projektových záměrů a rozpočtového výhledu na období let 2014 - 2020.
Díky příznivému počasí a povětrnostním podmínkám mohla být zahájena i plánovaná rekonstrukce a výstavba chodníků v parku a okolí prodejny COOP již v březnu.
Na základě opakovaných jednání starosty města s Údržbou silnic Karlovarského
kraje se podařilo zajistit položení nového asfaltového povrchu na komunikaci III. třídy a to od křižovatky s hlavní silnicí za napojení na areál firmy Hollandia.

Na počátku roku pokračoval proces EIA, který posuzoval vlivy na životní prostředí
ze strany plánovaného záměru výstavby šesti větrných elektráren. Následovalo zpracování Posudku záměru odborníky vybranými Karlovarským krajem. K poslední etapě
Veřejnému projednání již z důvodu ukončení procesu ze strany oznamovatele nedošlo.

Rozhodnutím zastupitelstva města byl vstup města do MAS (Místní akční skupina)
Náš region, o.s. (občanské sdružení), kdy tato doznala v září změn v názvu a to na
MAS Kraj živých vod, z.s. (zapsaný spolek).

V sobotu 5. ledna se uskutečnila Výroční valná hromada SDH. Zde byl zvolen nový
starosta SDH Krásné Údolí, kterým se stal p. Vladimír Ježek. Ve funkci nahradil
p. Zdeňka Fábera.

Na základě značných změn ve vzhledu našeho náměstí a kostela bylo naše město
osloveno zástupci Krajského úřadu Karlovarského kraje k účasti v putovní výstavě
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Koncem měsíce dubna byla zahájena další investiční akce ve městě a to rekonstrukce chodníků na hřbitově. S tímto byla spojená i kompletní výměna kolumbária.

„Má vlast - cestami proměn“. Zastupitelé s prezentací souhlasili a tak i naše město
mělo svůj výstavní panel. V květnu byla tato výstava zahájena v areálu parku pražského Vyšehradu a poté byla rozdělena a putovala po městech a obcích celé republiky.
V pondělí 2. června navštívila Krásné Údolí dvanáctičlenná hodnotitelská komise
soutěže Vesnice roku, do které se naše město poprvé přihlásilo. V konkurenci patnácti
měst a obcí našeho kraje jsme na slavnostním vyhlášení u celkového vítěze v obci
Dolní Žandov převzali Diplom za vzorné vedení kroniky.
V srpnu byly dokončeny restaurátorské práce na kovovém kříži na návsi v Odolenovicích a sochy sv. Jana Nepomuckého v parku na náměstí v Krásném Údolí.
Mateřská škola zahájila v září 2014 letošní školní rok se 16 zapsanými dětmi ve
věku 2-6 let. V naší školce se neplatí žádné školné a dokonce od 1. 1. 2015 nebudou
rodiče díky městskému úřadu hradit ani poplatek za stravování. Provozní doba školy
neseznala žádných změn; škola byla denně otevřena od 06.30 do 16.00 hodin.

2015
Kulturní a sportovní život v Krásném Údolí byl opět bohatý. Plán kulturních, sportovních a dalších činností ve městě pro tento rok čítal k třiceti akcím.
Významnou, až mimořádnou událostí v chodu města, bylo bezúplatné převedení
kostela sv. Vavřince a s tímto související pozemky a část mobiliáře od majitele Římskokatolické farnosti Toužim, resp. Biskupství plzeňského na město.
V pondělí 16. února bylo po mnoha letech obnoveno Vítání nových občánků.
Starosta města přivítal v upravené zasedací místnosti nové občánky narozené v roce
2014.
Rozhodnutím zastupitelstva města byl jmenován velitelem jednotky SDH Krásné
Údolí p. Vladimír Ježek, který v této funkci nahradil odstoupivšího p. Lukáše Lakomého, který se z našeho města odstěhoval.
Díky vhodnému počasí bylo s předstihem zahájeno dokončení stavebně dopravních
úprav náměstí. Celá stavba byla kolaudačním rozhodnutím ze dne 2. července 2015
dána do plného provozu.

vám věnovala již od listopadu předchozího roku. 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 později zaslala městu
děkovný dopis.
V prvním polovině měsíce srpna byla zahájena další investiční akce města s názvem
Staré paneláky - II. etapa - část Parkoviště. Tímto se prostor lokality Staré paneláky
kompletně připravil na položení nového asfaltového povrchu.
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.
V polovině června byla ukončena fotbalová sezóna 2014/2015 okresního přeboru
III. třídy, ve kterém naše TJ Slavia působila. V základní části skončili fotbalisté na
posledním desátém místě.

2016
Stavební práce z předchozích let dostaly finální vzhled v rámci akce s názvem Nové
asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí (východ a sever), Staré paneláky a prostor
před domy č. p. 89 a č. p. 147. Touto etapou a pracemi byla dokončena několikaletá
rekonstrukce náměstí a také lokality Staré paneláky.
Dalším výraznějším počinem, bylo vydání Tržního řádu ve městě, který přesně vymezuje možnosti prodeje služeb a výrobků. Platnost řádu byla určena od 1. března.
V květnu se vyjelo na zámky do Valče a do Štědré. V září se povedl výlet na hrad
a zámek Horšovský Týn a dále klášter a zámek Kladruby.

V sobotu 28. března se uskutečnilo Setkání přátel a známých Krásného Údolí.
Hlavní iniciátorkou této velice povedené akce byla p. Marie Lakomá, která se přípra-

Sobota 25. června byla vyhrazena pro největší kulturní akci ve městě a to Krásnoúdolským slavnostem. V podvečer proběhlo další připravované vystoupení několika
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místních mužů a žen s „Překvapením“. Šlo o imitaci známých zpěváků a kapel. Po
celý den byly ve fotbalovém areálu pouťové atrakce a několik prodejních stánků.
V září se konala první schůzka v novém školním roce kroužku Mladých hasičů
pod vedením Marie Slabé, Moniky a Vladimíra Ježkových. Paní Marie Slabá později
počátkem října z vedení tohoto kroužku po mnoha a mnoha letech odstoupila, kvůli
osobnímu zaneprázdnění.
V posledních dnech října proběhla dlouho avizovaná a očekávaná oprava povrchu komunikace z Krásného Údolí do Odolenovic. Práce s částečným odfrézováním v Odolenovicích a následnou pokládkou nové asfaltové vrstvy v délce kolem
1 150 metrů prováděla firma Eurovia a.s..
Jarní část sezóny 2015/2016 zahájilo mužstvo TJ Slavia dohrávkou základní části,
kdy po odehrání skončilo na 8. místě. Poté se rozdělily skupiny po 4 mužstvech. Po
odehrání dvoukolové série nadstavby o 13.-16. místo obsadili fotbalisti 16. místo
z 18. mužstev.
Náměstí a Nové paneláky

2017
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. O prázdninách byla provedena oprava nevyhovující části školní
zahrady.
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.
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 funkcionářů, hráčů, pořadatelů a nadšenců, kteří pro zdejší oddíl udělali mnoho práce. Následovalo přátelské

Hlavní silnice v západní části města
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fotbalové utkání bývalých hráčů TJ Slavia proti Staré gardě Bohemians 1905. Hosty
reprezentovaly 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.
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.
V pátek 24. listopadu slavnostně převzali starosta města Martin Frank 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.

Hřbitov se zrekonstruovanou zdí

(11)

2018
Události tohoto roku teprve přinese čas...

Pohled na fotbalové hřiště
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Z obce opět městem
Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Krásné Údolí č. 06/08 konaného
dne 24. 6. 2008 - bod 11) zní: „ZO rozhodlo o pokračování statutu Krásného Údolí
jako obce a prozatím nebude žádat o znovu navrácení titulu města.“
(12)
Usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva obce Krásné Údolí č. 02/12 konaného
dne 8. 2. 2012 - bod 9b) zní: „ZO rozhodlo o podání žádosti o stanovení obce Krásné Údolí městem dle návrhu a pověřuje starostu obce jejím zasláním do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR.“
(13)

Písemnosti a důkazy k žádosti o navrácení titulu město
Listinou, vydanou v úterý, dne 13. května roku 1488 (pozn. autora - celá uvedena
v kapitole Dávky feudální renty), vyznává Heinrich, z Boží milosti svaté Římské říše
purkrabí v Míšni, hrabě z Hartensteinu a pán na Plavně (Jindřich III. z Plavna), na
základě privilegia krále Vladislava II. Jagellonského, uděleného jmenovanému dne
22. dubna téhož roku, mimo jiné těmito slovy:
„… ein stadt zu pawen, der nomen Schontale nue ewig furan genant und gehaisen soll
werden …“
V překladu do češtiny:
„… vystavět město, které má být po věčné časy nazýváno a jmenováno jménem Krásné
Údolí…“
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Jako podklady, které dokládají kontinuitu tohoto stavu, lze zmínit písemnosti, dokumenty a kartografická díla, výhradně úřední povahy, plně podepřené nejvyššími
dobovými správními autoritami. Jedná se o tyto podklady:
• Rok 1841 - císařský povinný otisk stabilního katastru Čech, Moravy a Slezska pro
katastr „Stadt Schönthal“
• Rok 1872 „Seznam míst v kralovství českém“, který „vydalo c. kr. místodržitelství
České, užívajíc při tom výsledků sčítání lidu ode dne 31. prosince 1869, sestavených od c. kr. statistické ústřední komise.“ uvádí na straně 490 pro okresní hejtmanství Vary Karlovy, soudní okres Bečov: „Obec Schönthal (město)“ 108 domů,
273 obyvatel mužského pohlaví, 361 obyvatel ženského pohlaví, dohromady
634 obyvatel.
• Rok 1904 „Lexikon obcí pro království a země na říšské radě zastoupené. Zpracován na základě výsledků sčítání lidu ze dne 31. prosince 1900. Vydán c. k. statistickou ústřední komisí. Díl IX. Čechy.“ uvádí na straně 356 pro okresní hejtmanství Karlovy Vary, soudní okres Bečov: „Schönthal (město)“ plocha v hektarech
589, 283 obyvatel mužského pohlaví, 341 obyvatel ženského pohlaví, dohromady
624 obyvatel, 112 domů.
• Rok 1934 „Statistický lexikon obcí v zemi České. Úřední seznam míst podle zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 266 Sb. zák. a nař. vydán ministerstvem vnitra a Státním úřadem statistickým na základě výsledků sčítání lidu z 1. prosince
1930“ uvádí na straně 361 pro politický okres Teplá, soudní okres Bečov nad
Teplou: „Schönthal (město)“ plocha v hektarech 589, 109 domů, přítomné obyvatelstvo úhrnem 488.
Toto úřední dílo je v časové řadě posledním, které přede dnem 17. května 1954
uvádí pro obce statuty město a městys.
Dále vyhláška 7/1948 Sb. ministra vnitra ze dne 16. ledna 1948 o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1947, část I. uvádí tuto
změnu: v zemi České, ve správním okrese Teplá: pro obec Schönthal název Krásné
Údolí.
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Cedule město Krásné Údolí
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Následně vládním nařízením č. 3/1949 Sb. ze dne 18. ledna 1949 o územní organisaci okresů v českých zemích došlo dle § 5 odst. (1) k přenesení sídla okresního národního výboru dosavadního okresu Teplá z Města Teplé do Toužimi a název tohoto
okresu se změnil na okres Toužim. Tento stav zaznamenává oválná smaltovaná tabule
s nápisem MĚSTO KRÁSNÉ ÚDOLÍ, POL. OKRES: TOUŽIM, která je nejmladším dokladem historického statutu města náležejícího naší obci.
(14)
Podle § 3 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 29 odst. 3) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím
řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji s účinností od
29. února 2012 obec Krásné Údolí v Karlovarském kraji městem.
Miroslava Němcová v.r., předsedkyně Poslanecké sněmovny
(15)
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Rozvoj obce
Stavební rozvoj
V době založení města byly hranice velkého, přibližně obdélníkového, náměstí vytyčeny čelními štíty řad domů a jihozápadním rohem přiléhalo k původní vsi Schickenplos. Další rozvoj města se omezil pouze na výstavbu domů podél uliček vycházejících z náměstí. Moderní novostavby okolo náměstí a do něho od druhé poloviny
19. století zaústěné státní silnice byly ve své době ukázkou maloměstských stavebních
stylů. Venkovské stavby, převážně roubenky a skromné hrázděné domky vyplňovaly
v nepravidelném uspořádání místní čtvrť.
Na vzhled města v minulosti měly významný dopad zejména časté požáry. Zcela
bylo město zničeno ohněm dne 1. 2. 1656, kdy padly plamenům za oběť 52 měsťanské domy, všechny veřejné budovy, jako radnice, pivovar a sladovna, solnice a masné
krámy, pastýřský dům, škola atd. Od té doby prakticky došlo k zániku práva vaření
a čepování piva, která již omezil Jindřich IV. z Plavna listinou ze dne 2. 2. 1536, takže
ani nebyl důvod příslušné budovy obnovit. Dne 21. 2. 1713 vznikl v domě kováře
Hartla požár a na popel bylo spáleno 20 domů a 15 stodol. Dne 17.3.1736 vyhořelo
sedm obytných domů se stájemi a devět stodol. Velký požár zuřil v roce 1805, jakož
i počátkem srpna 1866, kdy vinou ubytovaných pruských vojáků vypukl požár ve
stodole při č. p. 36 a celá severní strana náměstí lehla popelem od č. p. 23, včetně
Tříselné ulice až po č. p. 43, pouze dům č. p. 76 zůstal ušetřen, protože majitelka vždy
v pátek pekla chléb a během požáru dům „třikrát oběhla s kbelíkem“.
Po dalších požárech nebyly již domy č. p. 21, 45, 55, 63, 85, 86 a 98 obnoveny, dále
z různých důvodů zanikly ještě před rokem 1938 domy č. p. 41 (pod stejným č. p.
postaven nový na jiné parcele), 49, 50, 51, 63, 64, 81, 87 (pozůstatky před č. p. 124
- adaptované na garáže) a 102.
Mluvíme-li o živelních pohromách, je třeba ještě zmínit, že na začátku 20. století
padl jedné silné bouři za oběť nedokončený větrný mlýn stojící severozápadně od
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okraje města na Jedlové cestě (polní cesta za č. p. 115). Základy mlýna byly teprve
ve 30. letech 20. století srovnány se zemí a kameny použity jako stavební materiál na
stodolu u domu č. p. 117. Větrný mlýn nemohl být spuštěn, protože větrné lopatky
padly kolem roku 1900 za oběť plamenům při požáru domu č. p. 63.
Lze tedy shrnout, že od roku 1841 do konce 2. světové války bylo zřízeno 127 domů
s číslem popisným, z nichž do roku 1938 jich zaniklo 14. Pokud předpokládáme
tento stav i v roce 1945, pak od konce války, do roku 1973 zaniklo dalších 48 domů,
z pozůstatku tří domů (č. p. 82, 87 a 112) se staly budovy sloužící k hospodářskému
využití. Po válce byl první dům postaven až v roce 1973. U čtyř domů byla zrušena
čísla popisná a nahrazena čísly evidenčními, z nichž dva domy později získaly nová
čísla popisná.

typizovaných panelových bytových domů. Tímto způsobem chtěl tehdejší režim přiblížit vesnici městu. První etapa této výstavby byla dokončena v r. 1966 v jihovýchodní části sídla, kde JZD vybudovalo 6 bytovek po 7 bytových jednotkách (č. p. 100,
125, 126, 128, 129 a 130). Další etapa bytové výstavby proběhla v letech 1976-79,
kdy Pozemní stavby K. Vary, n. p., dokončily výstavbu tří panelových třípodlažních
domů na severním okraji sídla s celkem 42 bytovými jednotkami (č. p. 134-136).
V duchu doby byl vybudován i unifikovaný objekt prodejny SD Jednota a kulturní
dům.

(4)
» str. 173, Tabulka č. 1 "Počet domů v Krásném Údolí a Odolenovicích v letech
1869 až 2011"
(16)

Po vysídlení německého obyvatelstva zůstala řada hospodářských usedlostí neosídlena, řada obytných domů byla doslova vybydlena. Tyto objekty postupně zchátraly
a nakonec byly postupně odstraňovány. Ze 126 domů v r. 1945 se jejich počet snížil
na 70 v r. 1960. Původní urbanistická struktura a dispozice historického městského
sídla tak doznala velkých ztrát. Sociální a hospodářská stabilizace a postupný rozvoj
socializovaného zemědělství v pohraničí přinesl během 60. a 70. let určitý stupeň
stavebního rozvoje obce. Ten se zpočátku projevil hlavně v budování hospodářského
areálu JZD, který zaujal severovýchodní okraj sídla a jehož stavby postupně zcela
změnily podobu sídla, jeho urbanistickou strukturu a zcela ovládly jeho panorama.
Původní, tradiční a malebnou dominantu celého městečka, farní kostel sv. Vavřince,
zastínil svou výškou i hmotou objekt sila, který je možné chápat i jako hmotné vyjádření pochybného triumfu tehdejšího režimu nad minulostí a tradicí našeho venkova.
Další, ale menší hospodářský areál ÚKZÚZ vznikal od r.1963 na jižním okraji sídla.
S tehdejší politikou souviselo i postupné vylidňování vesnice a soustřeďování venkovského obyvatelstva do tzv. střediskových obcí, k nimž patřilo i Krásné Údolí. Díky
tomu musela být řešena otázka bytové výstavby a občanské vybavenosti. Nedostatek
bytů, teprve nedávno zlikvidovaných, se řešil tehdy běžným způsobem - výstavbou
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Výstavba bytovek - Staré paneláky

Změnami procházela i stávající zástavba. Řada domů byla upravována, modernizována, rozšiřována a přestavována dle ekonomických možností jednotlivých vlastníků. Architektonická kvalita takovýchto úprav nebyla vždy nejlepší a stará zástavba
postupně ztratila svůj někdejší historický výraz. Z někdejší historické architektury
zůstalo v celé obci již jen několik málo staveb, většinou ve velmi špatném stavu. Zanikala nejen velká, ale i drobná architektura, která dotvářela interiér obce a její okolí
(různé kříže, boží muka, sochy).
(6)
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Obyvatelstvo a jeho vývoj
První seriózní záznam o počtu obyvatel se nalézá v toužimském zámeckém archivu
sasko-lauenburgské vrchnosti, odkud čerpá i Albin Schmiedl, když uvádí, že seznam
obyvatel města Schönthalu z ledna 1658 udává 341 obyvatel, a to 60 otců, 60 matek,
3 vdovce, 21 vdovu, 107 synů a 90 dcer.
Výsledky, pokud bylo možno, pravidelných sčítání lidu a další místopisné publikace
nás informují, že populace rostla až do roku 1880, kdy dosáhla svého vrcholu, a to
na, z dnešního pohledu závratných, 820 obyvatel. Poté se rok od roku postupně snižovala, především kvůli poklesu porodnosti a stěhování - zejména mnoho mladých
odcházelo do světa a živilo se hudbou.
Zásadními momenty v demografickém vývoji města byly přirozeně poválečný odsun sudetských Němců a následné, ne zcela úspěšné, osidlování.
Po odsunu Němců nastává rapidní pokles počtu obyvatel, který dosahuje svého
dna v roce 1950. Do 80. let 20. století se obec podařilo dosídlit téměř na „válečnou“
úroveň, avšak, především vlivem vývoje ve společnosti po listopadu 1989 se navrací
trend poklesu počtu obyvatel.
(4)

• Počet rodin v obci je 143, z toho v Krásném Údolí 93, v Odolenovicích 21, v Přílezích 26 a Českém Chloumku 3.
• Celkový počet domácností 136, z toho v Krásném Údolí 88, v Odolenovicích 20,
v Přílezích 25 a Českém Chloumku 3.
• Soukromé motocykly vlastní 41 občanů, soukromé automobily 8 občanů.
• V obci je trvale obydlených 95 domů, z toho v osadách 37. 6 domů je ve stáří
do 10 let, 12 domů od 20 do 50 let, 72 domů od 50 do 80 let, 5 domů je ještě
starších.
• K demolici je určeno 9 domů, z toho 4 v osadách. K opravám je určeno 35 domů.
• V obci se nachází jednotné zemědělské družstvo, které má bramborářsko-žitné
zaměření výroby. Průměrný věk členů je 45 roků. Hodnota pracovní jednotky
v roce 1965 byla 19 Kčs, v roce 1966 20 Kčs.
• Dále je zde Středisko pro ochranu rostlin v Přílezích jako zařízení STS v Toužimi.
• Dále odrůdová zkušebna Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (v Krásném Údolí). Tato zkušebna má 12 zaměstnanců, z toho 4 muže
a 8 žen.

» str. 173, Tabulka č. 2 "Počet obyvatel Krásného Údolí a Odolenovic v letech
1869 až 2011"
(16)

Podrobnější šetření v roce 1967
V srpnu 1967 provedl tehdejší kronikář a ředitel školy p. František Kolář podrobnější šetření o obci a zjistil následující fakta:
Základní charakteristika:
• Katastrální výměra obce (včetně osad) je 1 231,81 hektarů, Z toho je 9,99 ha
lesů. Zemědělská půda: orné půdy je 570,95 ha, pastvin a luk 533,69 ha, ostatní
je 126,80 ha.
• Obec tvoří tyto osady: Krásné Údolí, Odolenovice, Přílezy a Český Chloumek.
Charakter obce je výrobně zemědělský.
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Náves v roce 1970
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Struktura obyvatelstva:

• Pohostinské služby zajišťuje na jednotlivé akce vedoucí místního pohostinství.

• Počet obyvatel 482, z toho 237 mužů, 245 žen. V samotném Krásném Údolí bydlí
305 obyvatel, z toho 149 mužů a 156 žen.

Společenské organizace:

• Věková skladba: 0-14 let = 151 dětí, 15-29 let = 118 osob, 30-59 let = 152 obyvatel, 60 a více let = 61 osob
• Národnostní skladba: národnost česká = 165 lidí, slovenská = 5, maďarská = 4 a cikánský původ = 3 obyvatelé

• Svaz žen - 15 členek
• Svaz Československo-sovětského přátelství - 20 členů
• Slavia - 45 členů
• Český svaz požární ochrany - 22 členů

• Celkem 222 obyvatel je ekonomicky činných a pracují v těchto odvětvích: průmysl = 31, zemědělství = 172, služby = 8, ostatní = 11.

• Český svaz červeného kříže - 41 členů

• V místě je zaměstnáno 151 občanů, za zaměstnáním vyjíždí 71 osob a do obce
dojíždí 14 zaměstnanců.

• Sdružení rodičů a přátel školy - 40 členů

Vybavenost:

• Myslivci - 12 členů

• Dohlížecí výbor Jednoty - 8 členů

• V obci je mateřská škola, základní devítiletá škola (1. až 5. ročník), školní jídelna
při mateřské škole, holičská provozovna (v pátek večer dojíždí holič z Útviny),
prodejna potravin, pohostinství a jídelna JZD (zde se za vyšší poplatek mohou
stravovat i ostatní občané).
• Nejbližší poštovní úřad je v Útvině, služby a specializované prodejny v Toužimi,
obvodní lékař je v Bečově (pro Přílezy též v Toužimi), pohotovostní lékařská služba a někteří odborní lékaři jsou v Toužimi, nejbližší nemocnice je v Karlových
Varech. Dvakráte týdně dojíždí do Krásného Údolí prodejna masa a masných
výrobků.
Kulturní zařízení:
• Ke kulturnímu a společenskému životu slouží kulturní dům, spravovaný osvětovou
besedou. Roční náklady na jeho technický provoz v roce 1965 činily 6 000 Kčs,
v roce 1966 to bylo 5 000 Kč.
• Náklady na kulturní činnost osvětové besedy: v roce 1965 = 15 901 Kčs (příjmy
16 901 Kčs), v roce 1966 = 14 932 Kčs (příjmy 15 518 Kčs)
• V kulturním domě je sál (275 m2), jeviště (48 m2), 2 šatny (32 m2), kuchyně
(16 m2) a výčep (16 m2)
• Počítáme, že v kulturním domě je 200 míst. Sál je látkovým závěsem rozdělen na
dvě části, když se hraje divadlo nebo se promítá film.
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Diváci před rozestavěnými kabinami
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Kino osvětové besedy:

Technické pomůcky:
• 3 promítací přístroje (2 v kině osvětové besedy, 1 ve škole)

1965

• 2 diaprojektory (ve škole)

Počet Návštěvníci

• 1 televizor (ve škole)

Představení

• V kanceláři místního národního výboru je aparatura místního rozhlasu, která má
časté poruchy

Místní knihovna:

Kulturně osvětové akce v minulých letech:

Počet Návštěvníci

17

3 150

10

2 051

Divadlo

1

70

1

86

Estrády profesionální

2

115

-

-

Oslavy

5

485

5

250

10

300

12

439

2

39

2

45

Kursy

1 002

Kulturní tradice v obci:
• Taneční zábava po výroční členské schůzi JZD (účinkuje zpravidla nákladnější
hudební soubor)
• Masopust - odpoledne průvod masek, večer karneval
• Oslava Mezinárodního dne žen (na programu referát, kulturní program, pohoštění)
• Taneční veselice k 9. květnu (pořádá osvětová beseda)
• Oslava Mezinárodního dne dětí (sportovní odpoledne, kulturní pořad pro děti)

Knihy

1 019

243

27

1 201

Počet Návštěvníci
400

772

• V roce 1966 byl knižní fond z místní knihovny v Krásném Údolí převzat do střediskové knihovny v Toužimi. Odtud jsou do Krásného Údolí dodávány soubory
knih, které se po určité době opět vracejí.
(7)

Sčítání obyvatelstva v roce 2011
a údaje posledních let
» str. 174, Tabulka č. 3 "Pohyb obyvatelstva Krásného Údolí a Odolenovic v letech
2003 až 2016"
» str. 175, Tabulka č. 4 "Nezaměstnanost v obci v letech 2005 až 2016"
» str. 176, Tabulka č. 5 "Obydlené byty podle počtu osob v bytě a podle druhu
domu, typu bytu a počtu místností v obci - rok 2011"
» str. 178, Tabulka č. 6 "Zaměstnání a vzdělání v obci - rok 2011"
(16)

• Pouťová, posvícenská a silvestrovská taneční zábava
• Oslava VŘSR s kulturním programem
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Počet Návštěvníci

1966

Počet Návštěvníci

1966

Počet Návštěvníci

Přednášky

26

1965

1965
Taneční zábavy

1966
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Památky
Farní kostel sv. Vavřince
První stavební zpráva sahá až do roku 1464. Někdy v té době vznikl přestavbou staré kaple, patrně zasvěcené svaté Barboře, první kostel. Roku 1532 byl rekonstruován
a obsazen evangelickým farářem. Během protireformace (1648) převzali jeho správu
tepelští premonstráti, dokud nebyl po roce 1697 pro nedostatek kněží přidělen jako
filiální kostel faráři z Útviny. Teprve roku 1774 bylo obnoveno při kostele místní
kaplanství díky Elisabeth, markraběnce z Baden-Badenu a konečně v roce 1856 dochází k oživení farního kostela. Od roku 1941 byl spravován farou v Útvině, až do
roku 1946 farářem z Toužimi, který každých 14 dní držel českou bohoslužbu.
(4)
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Zasvěcení kostela v Krásném Údolí sv. Vavřinci také dává možnost uvažovat o zřejmě starším datování stavby, než je dosud uváděno. V chronologické tabulce sakrálních staveb v Čechách úplně nebo částečně dochovaných uvádí A. Merhautová k polovině 13. století patronaci tohoto světce jedenáctkrát. Svatý Vavřinec byl a je dodnes
v úrovni v pořadí třetího nejvýznamnějšího mučedníka, hned po dvojici Petra a Pavla.
(1)
Jednolodní orientovaný bezvěžový kostel, v jádru pozdně gotický. Hlavní loď
a presbytář s polygonálním závěrem s odstupněnými opěráky mají obdélný půdorys,
k severní straně presbytáře přiléhá obdélná sakristie, k severnímu hlavnímu vchodu
barokní předsíň, původně kaple Olivetské hory. Střecha je valbová, posazená na nízkém hrázděném věnci, s podstřešní profilovanou dřevěnou římsou, krytá šindelovou
krytinou. Z hřebene střechy lodi vyrůstá osmiboká věž zastřešená cibulovou bání
zakončenou lucernou a cibulkou.
Olivetská kaple byla vybavena dřevěnými plastikami polychromovanými ze 17. stol.
(postavou Krista, spících apoštolů, sedícího Jana). V inventáři kostela byl barokní
kalich, 22 cm vysoký, ze zlacené mědi, s ornamentálně zdobenou nohou. Stejného
materiálu i zpracování byl pacifikál posázený křišťálem.
(6)
Nové omítky - foto rok 2017

Varhany dodal v roce 1677 Johann Kaspar Wedl z Ostrova za 24 zlatých. Tentonástroj měl pak být roku 1855 nahrazen novým zařízením od varhanáře Ferdinanda
Gutha z Čisté u Rakovníka.
Kostel měl dva zvony. Ten velký, vysvěcený k poctě sv. Vavřince v roce 1924 poté,
co se u jeho předchůdce objevila trhlina, a musel být roztaven, nesl nápis: „Odlil mne
Albrecht Greger 1578 z Lokte.“ Malý zvon z roku 1575 byl rovněž kvůli poškození
prasklinou přelit již v roce 1834, podruhé v roce 1905, a v roce 1916 padl za oběť válečné sbírce kovů. Na jeho místo byl na Velikonoce 1922 vysvěcen nový zvon k poctě
sv. Marie, který byl za 2. světové války znovu odstraněn a zrekvírován. Oba nové zvony byly vyrobeny slévárnou zvonů Richarda Herolda v Chomutově. Dva starší zvony
z prvních dob kostela se dostaly do vesnického kostela svatého Martina v Javorné
a v 19. století se při požáru tohoto kostela ztratily. Větší zvon nesl nápis „Hieronymus
Glorius“, ten menší iniciály V. V.

Nová střecha - foto rok 2011
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Zejména po 2. světové válce nastalo pro kostel nepříliš příznivé období. Přes uskutečněné opravy, z nichž za nejvýznamnější lze považovat tu z roku 1970 (oprava
střešní krytiny a oplechování cibulové báně a cibulky), kostel pozvolna chátral, což
potvrdila především odborná obhlídka v roce 1992. Nájezdy zlodějů se pak podepsaly
na vnitřním vybavení - některé sošky byly odcizeny při třech vloupáních v roce 1991,
kostel byl vyloupen také na jaře 1997. Nové století přineslo kostelu dosud nebývale
rozsáhlou rekonstrukci. Římskokatolická farnost Toužim postupně uspěla se dvěma
žádostmi o dotaci: na opravu střechy (2009) a na opravu fasády (2012).

Socha byla v minulosti umístěna při okraji parku v těsné blízkosti probíhající komunikace. Nárazem (autonehoda) byla těžce poškozena, kdy došlo k rozlomení těla
soklu, ke zničení včetně profilace krycí desky a konkávního mezisoklu. U figury světce byly poškozeny části plinty, roucha a bot, část pravé ruky a hlavy (odlomena). Po
průzkumu a restauratérském zásahu (provedl ak. sochař a restaurátor Bořivoj Rak
v roce 1998) byl proveden transfer státue na nové místo, do centrální části parku. Socha byla osazena na betonový fundament se separační vložkou a statisticky zajištěna.
Na tomto místě je možno ji nalézt i dnes.
(17)

(4)
Budovu kostela a pozemky k této stavbě náležející převzalo město do svého majetku
a správy v roce 2015 a to na základě darovací smlouvy s Biskupstvím plzeňským resp.
Římskokatolickou farností Toužim. V rámci převodu bylo i zřízení věcného břemene
na konání bohoslužeb. Taktéž došlo k darování a převzetí mobiliáře objektu.

Drobné památky ve městě a okolí
Minulé generace během uplynulého, více než půltisíce let trvajícího nepřetržitého vývoje zanechaly v Krásném Údolí nemalé kulturní dědictví. To však zůstalo po
r. 1945, díky násilně přervané kontinuitě kulturního vývoje obce, nově příchozím
obyvatelstvem často nepochopeno a nedoceněno. Svou negativní úlohu zde sehrál
i společenský vývoj, minulý i současný.
(6)

Socha sv. Jana Nepomuckého
• Umístění:

park na náměstí

• Dobové určení:

vročení 1780

• Technika:

křemičitý písek hrubozrnný

• Autor:
• Rozměry:

neznámý (zlidovělé pojetí)
socha 145 cm, sokl 155 cm, základ 65 x 65 cm

• Číslo st. seznamu:

4213
Socha sv. Jana Nepomuckého - foto rok 2017
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Kovaný náhrobní kříž

Sousoší svaté Trojice

Před jižním průčelím farního kostela stojí kovaný náhrobní kříž. Uvádí se, že má
upomínat na výrobce kyseliny sírové Antona Liewalda z Vitriolky, zemřelého roku
1819 a je pozůstatkem posledního pohřbu na starém hřbitově kolem kostela. Dnes
nejsou z kříže žádné údaje patrny, jen letopočet 1861 na jeho kamenném podstavci.

Na výšině západně od obce (při staré cestě na Bečov) se nacházejí pozůstatky 3,2 m
vysokého pískovcového sousoší, do jehož podstavce byl vytesán německý nápis: “Gewidmet zu Ehre / der allerheililigsten / Dreyfaltigkeit / von Michael / und Barbara
/ Hartl aus / Schönthal Nro. 59 / im Jahre 1839” čili “K poctě nejsvatější Trojice
vyzdvihli v r. 1839 Michael a Barbara Hartlovi z Krásného Údolí č. p. 59.”
(6)
Pravděpodobně někdy ve 3. čtvrtině 20. století nějaký vandal sousoší svrhl, čímž
došlo k jeho rozlámání. Definitivní zánik můžeme datovat do roku 2011, kdy si zbylé
bezhlavé torzo jakýsi znalec umění přisvojil a přemístil neznámo kam.
(4)

Torzo sousoší - foto rok 2010

Kovaný kříž u kostela - foto rok 2013
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Kamenný (smírčí) kříž

Válečný pomník

Na západním okraji obce při polní cestě za domem č. p. 115 stojí pískovcový nesouměrný kříž s magickým důlkem v hlavě, pod břevnem je kamenicky armován.
V 19. stol. posloužil jako podstavec pro železný kříž, jehož vypáčením došlo k odlomení části hlavy. Nadzemní rozměry 80x82x26 cm.
(6)
K tomuto kříži se váží následující pověsti:
Na tomto místě byl v průběhu třicetileté války zabit jakýsi šlechtic von Buscha se
svými dvěma dcerami. Z pátrání vyplynula následující souvislost: v době třicetileté
války byl na svobodném dvoře č. p. 26 usídlen jakýsi šlechtic z Mangoldu. Ten tam
byl, pravděpodobně na útěku před císařskými (Švédy?), se svou rodinou dostižen
a v boji zabit, zatímco jeho manželce se podařilo uniknout do nedalekého lesa.

Dne 1. 8. 1925 byl vysvěcen válečný pomník, který stál před domem č. p. 28. Vyroben byl ze slezské žuly, podstavec pak ze žuly bečovské. Tabule se jmény padlých byly
z černého mramoru. Za jednou z nich byl v měděném pouzdře zacementován pamětní dopis tehdejšího starosty Tiberia Luderera. Zadní strana pomníku nesla obecní
věnování. Jen svrchní blok sám vážil 22 metrických centů. Pomník obklopovalo sedm
okrasných červených hlohů.
Češi památník v roce 1945 zdemolovali a použili jako dlažební kameny. Velký blok
měl být zakopán na témže místě, protože pro jeho odstranění asi nebyl k dispozici
žádný povoz. Dnes stojí v místě pomníku lípa, vysazená patrně roku 1946.
(4)

Druhá tradice:
V době třicetileté války bylo v Schönthalu usazeno sedm rodin se jménem „Leiner“,
kteří, jakmile zjistili, že se blíží Švédové, prchli se svými rodinami ukrýt se do nedalekého lesa. Tam, kde dnes stojí Švédský kříž, byli pronásledovateli chyceni a zmasakrováni. Na místě, kde by měli být tito mrtví pohřbeni, byl postaven kamenný kříž.
Jen jednomu z klanu Leinerů se podařilo uniknout a ten se stal předkem Leinerů
usazených v Schönthalu až do vysídlení.

Válečný pomník na návsi
Smírčí kříž - kresba
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Fara č. p. 9
Původně barokní zděná patrová stavba z r. 1688 byla postavena za účasti mistra
tesaře Samuela Pachenbergera z Toužimi. Vysoká sedlová střecha, původně krytá šindelem. V přízemí klenuté prostory. Areál fary vznikl asi ze starého vrchnostenského
poplužního dvora po r. 1498.

z modernizačních úprav prováděných v 60. a 70. letech 20. stol. (vnitřní úpravy, nová
okna, odstranění věžičky a pod.).

Radnice č. p. 1 - kresba
Fara č. p. 9 - foto rok 2017

Boží muka
Dnes již zaniklá boží muka s hraničním kamenem se připomínají 12. července 1662
v popisu hranic toužimského panství. Stála u cesty do Chodova.

Radnice č. p. 1
Stojí uprostřed jižní fronty náměstí a svou hmotou i výškou dominuje tomuto
prostoru. Patrová stavba bývalé radnice má být novostavbou vybudovanou mistry
Vavřincem Waverkou (Veverkou) a Ondřejem Sölnerem v letech 1804-5 na místě
starší barokní stavby obnovené po požáru v r. 1656. Radnice byla zřízena někdy
po r. 1608 z panského domu, který patřil k přílezskému vrchnostenskému dvoru.
Střecha je mansardová s dnes již snesenou osmibokou věží zakončenou cibulkou.
V malém trojúhelníkovém štítu hlavního průčelí umístěny hodiny. Přízemí částečně
zaklenuté segmenty a pasy. Poslední přestavbu v r. 1805. Současný vzhled pochází

132

Hraniční kameny
Dnes asi již ztracené hraniční kameny se připomínají v popisu hranic mezi Útvinou
a Krásným Údolím z r. 1662 v tzv. hraniční knize toužimského panství z r. 1659.
Jeden, označený letopočtem 1662, se nacházel někde mezi Útvinou a Krásným Údolím, druhý, označený třemi křížky a letopočtem 1644, u farního pole.
(6)
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Křížky
Dále mnohde na mezích stávaly na kamenných podstavcích litinové kříže, částečně
jako pokání, částečně postaveny ke slávě Boží.
(4)
Vedení města započalo po roce 2012 s postupnými opravami a rekonstrukcemi
těchto drobných památek a to buď za pomoci získaných dotací, nebo z vlastních
prostředků.

Kovaný kříž s Kristem u hlavní
silnice - foto rok 2015

Velký kovaný kříž na hřbitově - foto rok 2017
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Kovaný kříž Odolenovice - foto rok 2015
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Zemědělství
JZD
(Jednotné zemědělské družstvo)
1956
Založení JZD v Krásném Údolí
Začátky osídlenců byly velmi uspokojivé, protože v obci zůstal vysoký stav dobytka.
Občané, kteří převzali hospodářskou usedlost, mohli tento dobytek prodávat a prodej
byl prvním přínosem do jejich nového hospodářství. Jiní si mohli doplnit stav dobytka z těch hospodářství, která byla obsazena až později.
V roce 1945 se uskutečnilo zcelování půdy. K tomu byla ustanovena rolnická komise, která v čele se soudruhem ing. Zahálkou provedla zcelování a každému osídlenci
vyměřila hranici jeho pozemku.
Osídlencům, kteří rozuměli zemědělství, se hospodařilo v Krásném Údolí dobře.
Byli ale také takoví, kteří nestačili velkou výměru, jež si vyžádali, řádně obdělávat
a zaostávali v dodávkách státu. Jenom za rok 1954 zůstala obec Krásné Údolí státu
dlužna 1 666 kg vepřového masa, 2 467 kg hovězího masa, 34 930 l mléka, 10 000
vajec, 11 350 kg zrnin a 128 607 kg brambor.
V lednu 1956 byl ustaven v Krásném Údolí přípravný výbor pro založení družstva.
Tak jako v mnoha dalších obcích i zde předcházely založení JZD bouřlivé diskuse,
přesvědčování a obavy zemědělců.
Ustavení JZD popisuje pamětník Petr Soukup takto: „Agitátoři z KNV a ONV
přišli k nám. Po dlouhém zdráhání jsem o půlnoci přihlášku do JZD podepsal. Manželka se při tom rozplakala. Byl to pro nás krok do neznáma. Druhý den podepsali
přihlášky i ostatní zemědělci.“
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Jednotné zemědělské družstvo v obci bylo založeno 6. dubna 1956 jako jedno z posledních na okrese, v pořadí padesáté deváté. Ustavující schůze se konala v pátek
v půl osmé večer v sále Osvětové besedy v Krásném Údolí č. p. 1. Do družstva se
přihlásilo asi 40 členů, to znamenalo 27 zemědělských usedlostí. Prvním předsedou
byl soudruh Václav Kadlec, Petr Soukup byl agronomem a Josef Kubů účetním. Kadlec k tomuto uvádí: „Na ustavující schůzi, která se sešla na radnici, se nás přihlásilo
27. Avšak během týdne se jich mnoho odhlásilo. Začalo nás tedy šest - Soukupovi,
Vytiskovi, Říhovi, Blažkovi, Josef Kubů, Kadlecovi."

Po ustavující schůzi většina přihlášených občanů z objektivních důvodů z družstva
opět vystoupila.
(Při zkoumání výrazů „objektivní důvody“, uvedeném ve zprávě z 1. výroční členské
schůze družstva, jsme se setkali se dvěma různými výklady. Obě zdůvodnění jsou ze svědectví pamětníků, písemné prameny se tomuto problému vyhýbají.
a) strach z požárů, jež byly namířeny proti družstvu,
b) k odhlášení některých členů údajně došlo po provedení Hospodářsko technické úpravě
půdy a občané tím vyjádřili nespokojenost s jejími výsledky.)
Je možno zaznamenat i tři požáry stodol, ve kterých byly uloženy stroje, patřící již
dříve založenému strojnímu družstvu. Požáry vznikaly vždy v noci z neděle na pondělí. První stodola začala hořet 1. 4. 1956 o Velikonocích, viníka se nepodařilo odhalit.
„Bleskovka“ pro Krásné Údolí po požáru prvních dvou stodol uvedla: „Kdo způsobil,
že shořely 2 stodoly, 3 mlátičky, jeden elektrický motor, 2 vozy, jedna sekačka a asi
120 q slámy? Celková škoda je již 100 000 Kčs!“
Družstvo začalo hospodařit na 194 ha zemědělské půdy, z toho bylo členské 69 ha
orné, 32 ha luk. Po provedení HTÚP v květnu 1956 byla přibrána ještě nazajištěná
půda v Odolenovicích o rozloze 41 ha, takže celková výměra činila 235 ha.
V roce 1956 pracovali družstevníci již společně, ale každému ještě připadla úroda
z jeho polí. Společné setí bylo provedeno poprvé na podzim 1956 a na jaře r. 1957.
Celkově se zaselo 14 ha pšenice, 26 ha žita, 10 ha ječmene, 28 ha ovsa, 4 ha lnu.
Bezprostředně po založení JZD se zjistilo, že v obci nejsou pro společnou výrobu
vhodné budovy. ONV přislíbil vybudování kravína, ale protože se družstvo téměř
rozpadlo, byla tato investice poskytnuta JZD Kosmová. Aby bylo kam svést krávy,
museli družstevníci zadaptovat stodoly na kravín v severovýchodní části obce. Družstevníci zaházeli sklepy velkými kameny, ženy lezly po střeše a pokládaly tašky apod.
Přitom ještě všichni dělali na poli a krmili dobytek.

1957
Počátkem roku 1957 byl kravín dokončen a po provedení elektroinstalace bylo
možno 1. března 1957 svádět dobytek. Ustájovalo již 9 rodin, protože do družstva
přistoupili Blažkovi, Vlk Josef a Shýbal Josef. Do adaptované stáje bylo svedeno 70
kusů dobytka, z toho 26 krav.

Pozvánka
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V roce 1957 odkoupilo družstvo od STS v Bezvěrově svůj první traktor, již starší typ
Zetor 25. V družstvu se mu začalo říkat „Pacifik“. Zprvu jezdil s traktorem Josef Vlk,
ale po krátké době předal stroj Jaroslavu Hronkovi. Družstevník Josef Skala o něm
říkal: „Hronek, to byl průkopník. Co se týče práce, mohli přijít o půlnoci, ráno ve
čtyři, večer v jedenáct, jel vždycky. A všude. A odevšad přijel.“.
Při sklizni pomáhali také pracovníci patronátního závodu - důl Barbora v Horním
Slavkově.

1958
Peněžní důchod byl rozdělován podle odpracovaných pracovních jednotek. Družstvo také začalo svým členům postupně splácet vnesený živý i mrtvý inventář. V roce
1958 se začalo na stavbě nového kravína K-196, pracovalo se již také na adaptaci
konírny, vepřína a váhy. Za 3 roky si JZD pořídilo celkem 2 traktory, sečku, samovaz,
vůz za traktor, secí stroj, plečku na řepu a 2 mlátičky. Předsedou se stal mladý družstevník Alois Skala, Petr Soukup pracoval jako skupinář rostlinné výroby, Jan Blažek
jako zootechnik.

1960
Dne 13 února 1960 se stal předsedou JZD Josef Kovařík (z ONV Toužim) a již
koncem února se konala ustavující schůze sloučených JZD Krásné Údolí a Odolenovice. Do představenstva přišel z Odolenovic Jan Carva jako místopředseda.
V prvních pěti letech pracovali družstevníci téměř zadarmo - do rodiny přišlo asi
40 jednotek měsíčně, což bylo 600 až 700 Kčs. Částečné přilepšení bylo záhumenkové hospodářství - půl hektaru pole nebo zahrady, kráva, slepice a prase.
Dne 12. srpna 1960 se konala slučovací schůze JZD, připojila se JZD Přílezy a Český Chloumek.

Informační leták - Bleskovka

Během roku 1957 se členská základna dále rozrostla, takže kravín nestačil a dobytek
byl ustájen také u družstevníka Blažka. O koně se zatím staral každý člen JZD sám.
Výnosy prvního roku hospodaření: pšenice 18 q, žito 23,5 q, ječmen 14 q, brambory 215 q. Oves špatně dozrál a poškodilo ho krupobití (výnos 7 q po ha).
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Současný celek začal hospodařit na 1 183 ha zemědělské půdy, měl 135 členů.
Vlastnil 580 kusů hovězího dobytka, z toho 240 dojnic, dále 305 prasat a 51 prasnic.
Část dojnic byla umístěna v Odolenovicích a v Přílezích, mladý dobytek byl všechen
přemístěn do Českého Chloumku.
Název družstva: JZD Nový směr se sídlem v Krásném Údolí.
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V nových stanovách uvádělo družstvo specializaci na sadbové brambory a seťové
obilí, jako pomocnou výrobu kovářství, opravu strojů a autodopravu.

1962

1975
V roce 1975 byly žně zajištěny dvěma kombajny E-512 a kompletní sušičkou obilí.
Podařilo se sklidit 136 vagónů obilovin a plán se nepodařilo splnit o 1 vagón. Průměrný hektarový výnos v tomto roce je o 0,32 q nižší podle plánu a činí 35 q.

Od 1. dubna 1962 byly poskytovány členům JZD důchody.
1976
1963
Dne 21. března 1963 nastoupil do funkce předsedy JZD Josef Shýbal.

Nová družstevní jídelna se začala stavět v roce 1976, aby se z dosavadní mohla
zřídit ubytovna pro brigádníky. Začala také příprava na výstavbu sušičky zelené píce.
Dokončují se meliorační práce, aby byly zvýšeny výnosy a zlepšen příjem družstva.

Od r. 1965 předali družstevníci své záhumenky do společného obhospodařování
a podle odpracovaných dnů v roce jim byla poskytována úroda z příslušné výměry
půdy. Na podzim 1966 byly předány nové panelové domy s 21 byty (jen do rostlinné
výroby přišlo 51 nových členů).

Výpis ze zprávy o vývoji zemědělské výroby zpracované Evou Kolářovou:
Od roku 1960 byly v JZD postaveny nejdůležitější provozní stavby jako bramborárna na 80 vagónů brambor, sýpka na 70 vagónů obilí, kravín pro 174 dojnic, kůlny,
odchovna mladého dobytka. Bylo odvodněno a rekultivováno asi 500 ha půdy nákladem přes 4 miliony Kčs. Družstvo má přes 20 kolových traktorů, několik nákladních
aut, pásové traktory a nový obilní kombajn. Celková hodnota strojů přesahuje částku
5 milionů Kčs, celková hodnota základních prostředků, tj. budov i strojů je 19 milionů 144 tisíc Kčs. Družstvo má dnes dobře zajištěny veškeré fondy, rezervový fond ve
výši 1 739 tisíc Kčs, fond výstavby 3 114 tisíc Kčs a jiné. V dalším období se počítá
s výstavbou víceúčelové sušičky zelené píce, družstevní jídelny, odchovny mladého
dobytka na 300 kusů skotu, s úpravou mechanizačního dvora s přístavbou kanceláří.
Bude se také pokračovat v melioračních pracích.

1968

1977

V roce 1968 byla zavedena pevná peněžní odměna a bylo zrušeno odměňování
podle pracovních jednotek, zaveden odprodej naturálií podle vydělaných korun (na
1 300 vydělaných korun 100 kg obilí a 150 kg brambor na člena, však nejvíce 8 q
obilí a 15 q brambor).

Dne 28. prosince 1977 se konala v Domě kultury v Krásném Údolí ustavující členská schůze nového jednotného družstva „Velký říjen“ Útvina se sídlem v Krásném
Údolí. Dosavadní JZD „Nový směr“ v Krásném Údolí a „Tábor“ v Útvině se spojila
v jeden ekonomický celek. Na ustavující schůzi byly projednány stanovy družstva
a plán práce na rok 1978. Předsedou se stal Ing. Vlastimil Souček z Útviny. JZD
obhospodařuje 2 548 ha zemědělské půdy, z toho 1 603 ha orné půdy.

1964
V roce 1964 vlastnilo družstvo již 2 nákladní vozy, jeden pásový traktor a 13 kolových traktorů.

1965

1974
V roce 1974 hospodařilo zemědělské družstvo na 1 055 ha zemědělské půdy a mělo
149 pracovníků.
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1980
V rostlinné výrobě jsou dominantními plodinami obiloviny, pěstované na 930 ha,
tj. 57,10 % z orné půdy, a brambory, pěstované na 180 ha.
V roce 1980 vyrobilo jednotné zemědělské družstvo 1 000 tun úsušků ze zelené
hmoty - jetele a z bobu, nejen pro sebe, ale pro všechna JZD v okrese.
Výnosem obilovin je naše družstvo na druhém místě v sektoru družstev na okrese,
poněvadž JZD Pšov má průměrný hektarový výnos o 70 kg vyšší.
Dodávka
• masa		
		
• mléka		

- hovězí - na úkol: 234 tun, splněno 214,4 tuny
- vepřové - na úkol: 166 tun, splněno 177,3 tuny
- plán 2 170 000 litrů, skutečnost 2 198 008 litru

Roční dojivost na jednu dojnici je 2 843 litrů. Průměrný odchov selat od jedné
prasnice je 16,40 kusů.
Jednotné zemědělské družstvo má 306 pracovníků a zaměřuje se na zkvalitnění
členské základny. Pozitivní úlohu zde sehrává postupné předávání bytů do užívání.
Již dva roky má družstvo vlastní podnikovou mateřskou školu s kapacitou 24 dětí.

JZD vypracovalo svůj realizační program podle závěrů XVI. sjezdu KSČ a čtvrtého
plenárního zasedání ÚV KSČ v souladu s racionalizačním programem Okresní zemědělské správy v Karlových Varech.

1982
Žně byly v našem družstvu letos zahájeny 16. srpna a ukončeny 13. září, tedy přesně
za 4 týdny. V plné sklizni bylo nasazeno 11 kombajnů E-512. Výnosem 35,5 q obilovin z jednoho hektaru se naše družstvo zařadilo na první místo mezi zemědělskými
závody okresu Karlovy Vary. Družstvo dosáhlo čistého zisku 698 000 Kčs.
Představenstvo JZD nově zvolené na dobu dalších pěti let:
Ing. Vlastimil Souček - předseda, Jan Račanský - místopředseda, J. Maška, I. Szelcsányiová, R. Turková, M. Veselá, J. Červenka, M. Studnička, J. Přeslička, H. Schleicher, F. Kubů, K. Vozatár, J. Nováček, P. Krbec, J. Budai, J. Bůžek, J. Lipavský.

1983

Družstvo vystavělo v Krásném Údolí betonový žlab, kde je uloženo 130 vagónů
senáže ze směsky a jílku. Přede žněmi dalo JZD do provozu novou závodní kuchyni
s jídelnou, což je vizitkou kvalitní práce družstevní stavební skupiny. Podobným stravovacím zařízením se nemůže pochlubit žádný zemědělský podnik na okrese.

Stavební skupina rozšířila senážní jámu z kapacity 30 na 80 vagónů, dále staví teletník na 350 telat. V červenci značně poškodila vichřice, která strhla střechy ze 14
objektů. Na ekonomickém úseku byl vytvořen zisk 1 450 000 Kčs. Jednotné zemědělské družstvo po dvě pětiletky provádělo velké meliorační akce a má půdní fond
zmeliorován a má vytvořeny velké půdní celky.

1981

1984

Jednotné zemědělské družstvo Útvina nebylo nikdy ve výsledku hospodaření ztrátové a má vytvořen silný provozně zajišťovací fond ve výši 3 700 000 Kčs, ze kterého
ještě jako jediné družstvo nepoužilo nikdy ani koruny. Také uzávěrka hospodaření
vykazuje skutečný čistý zisk 2 105 000 Kčs. Tento zisk mohl být ještě vyšší, kdyby
při příznivějším počasí bylo možno splnit plán výroby obilovin a brambor. Přesto
družstevníci dostali v plné míře podílovou složku odměny.

V letošním roce oslavilo jednotné zemědělské družstvo 35. výročí socializace zemědělství. Zakládající členové družstva byli oceněni.

Stavební skupina družstva zajistila rekonstrukci objektů pro telata, prasata a skot,
takže družstvo má kde ustájit plánované stavy zvířat a může v těchto objektech úsporně vyrábět. Koncem roku byla téměř dokončena rekonstrukce odchovny žírného dobytka pro 220 býků v Krásném Údolí.
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1989
Výroční členská schůze JZD se konala 31. 3. 1989 za účasti 190 členů a 20 hostů.
JZD má 346 členů, z toho 236 trvale aktivních. Důležitou pomocí zůstávají i nadále
pracující důchodci.
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Nové skutečnosti v JZD:
• seno vozí koníci
• používají se dobré odrůdy brambor
• pro lepší manipulaci s bramborami si JZD vyrábí palety

Podařilo se prosadit umístění mlékárny s holandskou technologií na špičkové evropské úrovni v místním družstvu. Je organizovaná jako akciová společnost a zpracovává nyní asi 4 000 l mléka z obce i z okolních zemědělských závodů a platí jim
výhodnější ceny. A.s. Holladia vybuduje brzy nákladem 100 miliónů korun novou
mobilní výrobnu v hale po dřívějším tvarování krmiv v Krásném Údolí.

• byla zlikvidována stará hnojiště na polích
1992 - 1993

• byly zlikvidovány stohy slámy na polích
• sníženo zaplevelení polí pýrem
• vypracován souhrnný projekt pozemkových úprav
• snížen úhyn telat úpravou teletníku a chovem telat v boudách, které vyrobili místní truhláři
• zvýšila se dojivost krav
• pokračuje výstavba velkokapacitního kravína
• byl odstraněn nepořádek kolem objektů JZD

1990
Rok 1990 znamená zlom ve vývoji vztahu k majetku zemědělského družstva, což
vyplývá z celospolečenských změn. Na základě legislativních opatření dochází k transformaci - přeměně vlastnických vztahů.
Přebytek potravin v republice vede k útlumu zemědělské výroby a to se nevyhnulo
ani této naší oblasti. Výsledkem je to, že se neinvestuje do zemědělské výroby a snižuje
se kmenové jmění družstva.
Od roku 1989 klesl počet pracujících členů v místním zemědělském družstvu
o 50 % (ze 300 na 150).
Ze strany oprávněných osob (rodin, které mají v družstvu svůj majetek) dochází
k žádostem o vydání půdy i hospodářských zvířat.
Velkým problémem je skutečnost, že klesly mzdy pracovníků v zemědělství - v současné době je zemědělství nejhůře placeným odvětvím národního hospodářství.
Družstvo bude muset zavírat některé provozy, např. čtyřřadový kravín, případně
i odchovnu býků v Krásném Údolí a odchov selat v Sedle.
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Dne 22. prosince 1992 se konala družstevní schůze, na které byl schválen transformační projekt a 12. ledna 1993 ustavující členská schůze nově vzniklého družstva,
do kterého každý vstoupil s vkladem nejméně 30 000 korun (v majetku nebo v penězích).
Předsedou představenstva byl zvolen Jiří Dedera, jeho zástupcem Jan Macura.
Družstvo chce ekonomicky přežít současnou dobu, než dojde k obratu k lepšímu.
Kritický je jeden rok, podaří-li se prodat některý majetek (byty a halu pro Hollandii)
a zaplatit dluhy. Oprostit se od mimozemědělské činnosti.
Nižší používání strojových hnojiv (asi na jednu čtvrtinu) znamená snížení výnosů
u obilovin z průměru 50 q na jeden hektar na průměrný výnos 35 metrických centů.
Stav hospodářských zvířat také poklesl (u hovězího dobytka z 2 200 kusů na 1 500
kusů, u prasat z 2 000 kusů na 1 000 kusů). Je to i důsledek vysokých nákladů za
energie, krmné směsi apod.
V roce 1993, kdy mělo družstvo asi 250 členů a hospodařilo na 2 500 ha, z důvodů
politických a hospodářských změn ve státě, se družstevníci na členské schůzi dohodli
na rozpadu družstva, vypořádání majetkových vztahů a uvolnění zemědělského majetku pro ty, kteří se chtěli osamostatnit a nadále podnikat v zemědělské činnosti. Byli
to pan Račanský, Nováček, Maška, ing. Široký a paní Oberreiterová.

1995
V současné době je předsedou družstva Jiří Dedera z Útviny a v družstvu pracuje již
jen administrativa a několik málo zaměstnanců. Družstvo je v likvidaci a během jednoho až čtyř let by mělo dojít k úplnému majetkovému vypořádání a zániku družstva.
(7), (8) a (9)
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ÚKZÚZ
(Ústřední kontrolní
a zkušební ústav zemědělský)
Dne 10. listopadu 1983 se v jídelně JZD sešlo slavnostní shromáždění u příležitosti
20 let činnosti odrůdové zkušebny ÚKZÚZ v Krásném Údolí.
Zkušebna byla založena na základě vládního usnesení č. 223 z roku 1961 o dobudování odrůdových zkušeben ÚKZÚZ.
Nejvhodnější místo pro odrůdovou zkušebnu v bramborářsko-ovesném výrobním
subtypu v okrese Karlovy Vary se vyhledávalo poměrně dlouho. Nakonec padla volba
na Krásné Údolí. Pozemky zkušebny jsou mírně svažité s nepatrným převýšením v severní polovině území. Jejich exposice k světovým stranám je převážně jihovýchodní.
Průměrná roční teplota činí 5,9°C, je zde tedy chladno, roční úhrn srážek je 610 mm.
V Západočeském kraji pracovala do té doby jen jedna zkušebna ve Staňkově. Zkušebna v Krásném Údolí byla tedy druhou zkušebnou v našem kraji, když další, třetí,
byla založena v roce 1972 v Horaždovicích.
Organizačně a ekonomicky jsou odrůdové zkušebny začleněny do pobočky ÚKZÚZ
v Plzni a po stránce metodické jsou řízeny odborem odrůdového zkušebnictví ústavu,
který celostátně zpracovává výsledky ze zkušební činnosti.
Při zahájení činnosti převzala zkušebna půdu od místního JZD a část od MNV
Krásné Údolí, celkem 37,75 hektarů, z toho 35,25 hektarů půdy zemědělské.
Samotné začátky zkušebny byly skutečně těžké. V roce 1963, kdy byly vyhodnoceny první pokusy, měla zkušebna jen opuštěnou administrativní budovu MNV (současně tu byl hostinec, stodola, dvorek, nevyhovující byt a kůlna). Získané skromné
mechanizační prostředky stály pod širým nebem, hnojiva se uskladňovala v sedmi
soukromých stodolách, první sklizeň z pokusů se uskladnila ve staniční stodole a sklizeň z vyrovnávacích ploch byla přímo z pole odvezena výkupní organizaci.

Prvním stálým dělníkem na zkušebně byl s. Jan Hejda, dnes předseda MNV. Na
stanici pracoval jako traktorista a měl rovněž podíl na řešení počátečních problémů.

Neméně těžká byla také činnost prvních pracovníků na zkušebně. Prvním vedoucím stanice byl soudruh Václav Štěpán. Co měl k disposici, je možno usuzovat ze
slov agronoma místního JZD, který je pamětníkem začátků stanice: „Štěpán přijel
na motorce a založil výzkumák“. Tak se totiž v začátcích odrůdové zkušebně ve vsi
i nejbližším okolí říkalo.

Většina polních prací byla zajišťována převážně brigádnicky. V průběhu prvních
dvou roků se podařilo i na polní práce získat stálé pracovnice, z nichž tři dosud na
stanici pracují: Jaroslava Házová, důchodkyně, která ještě pomáhá při úklidu a při
sezonních pracích, Vlasta Gambošová a Růžena Beranová, které 1. dubna 1984 oslaví
20 roků práce v ÚKZÚZ.
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Zaměstnanci ÚKZÚZ

Mechanizační polní práce se vykonávaly ve spolupráci s STS Toužim, JZD Otročín,
později i s JZD Útvina a Krásné Údolí. Vlastní mechanizační prostředky zkušebny
byly zpočátku minimální: traktor Z 3011, který slouží dosud, jeden valník a mlátička
MAR-90. K výraznému zlepšení došlo v průběhu let 1964 a 1965. Postupně přicházely další mechanizační prostředky včetně silnějších traktorů. Základní styl práce
- setí potahovými sečkami, sekání samovazem a výmlat obilí mlátičkou, jakož i vyorávání a ruční sběr brambor, se udržel až do roku 1972, tedy plných 10 let.
S kombajnovou sklizní obilovin se na části ploch začalo už v roce 1972, nebylo však
žádné vybavení pro posklizňovou úpravu, takže obilí od kombajnu bylo nutné ručně
vyhazovat z valníků na transportér a dopravovat na sýpku a posléze znovu nakládat
a odvážet do výkupu.
S rostoucím strojovým parkem stoupaly také nároky na hospodářské budovy. Základní objekty byly postaveny v letech 1964-1966, kdy byla adaptována také administrativní budova se služebním bytem a stodola pro pokusy tzv. snopkárna.
Kolny byly otevřené, pouze střechy na sloupech. Dodnes slouží v původně vybudovaném stavu pouze bramborárna a seník. Především byly obezděny otevřené kůlny
a provedeny další stavební úpravy. V roce 1974 byla postavena nová kůlna na stroje,
v roce 1976 vybudována kanalizace, o rok později zpevněné vozovky ve dvoře i v polích. Ve stejném období byla adaptována další podniková bytová jednotka a provedena přístavba dvou podnikových bytů. Výstavba bytů společně se členstvím v bytovém
družstvu od r. 1966 měly zásadní vliv na stabilizaci pracovníků a tím i stabilizaci
výsledků odrůdové zkušebny v Krásném Údolí.
Významným činem bylo odvodnění pozemků zkušebny v roce 1970. Před odvodněním pozemků zkušebna začínala práce na jaře v průměru s třítýdenním zpožděním
oproti ostatním stanicím v bramborářském výrobním typu. Po dokončení meliorací
se toto zpoždění jarních prací snížilo na 10-12 dní, což je možno považovat v našich
přírodních podmínkách za úspěch.
Nejdůležitějším úkolem zkušebny je zakládání a vyhodnocování maloparcelních
pokusů. Je jich celá řada. Patří sem základní odrůdové pokusy, výživářské pokusy,
fytopokusy a doplňkové pokusy.
Základní odrůdové pokusy jsou zakládány od samého zpočátku stanice. Jejich počet
byl původně 10 s 92 variantami, postupně stoupal, až se ustálil na 20-22 pokusech
s 250-300 variantami. K tomu ovšem přibylo od r. 1976 šest výživářských pokusů se
70 variantami a 4-5 fytotechnických pokusů přibližně se 60 variantami.
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Zajímavým, ale současně náročným typem pokusů jsou agro-technické pokusy.
Ověřuje se v nich nejvhodnější způsob agrotechniky ke zvolené plodině, případně
odrůdě. Sleduje se tedy reakce odrůd při různých výsevcích, termínech setí, hnojení
a dalších agrotechnických prvcích. Zpravidla se jedná o polyfaktoriální pokusy.
Jednou s forem jsou i fytopokusy, ve kterých zkoušíme různé pesticidy a morforegulátory růstu s různým dávkováním a termíny aplikace.
Zvětšením celkové plochy zemědělské půdy o 15% po přibrání výživářské báze
a především lepším využitím půdního fondu však stoupla celková výroba obilovin
čtyřikrát z 20 tun na 80.
Podobně tomu je i u brambor. V roce 1964 bylo sklizeno 75 tun při hektarovém
výnosu 21 tun. V posledních letech se sklízí víc než dvojnásobek tohoto množství při
hektarových výnosech přes 30 tun.
Účinné je rozšiřování nových odrůd a zkušeností z pokusnické práce formou provozních pokusů na zemědělských závodech. Zkušebna trvale spolupracuje při zakládání těchto pokusů s odštěpným závodem ve Žluticích, s JZD Bílov a Chříč v okrese
Plzeň-sever a JZD Lipová v okrese Cheb.
Cenná a oboustranně prospěšná je také přímá spolupráce se zemědělskými závody.
Jde o vzájemné výpomoci při polních pracích a při údržbě strojového parku.
Zkušebna využívá občanské vybavenosti obce Krásné Údolí a pomáhá tedy MNV
při plnění volebního programu, má trvalou patronátní činnost s mateřskou školou
a především se základní školou v Krásném Údolí, kterým umožňuje exkurse žáků,
pomáhá při drobné údržbě školních zařízení, orbě školního pozemku apod.
K plnění úkolů přispívá socialistická soutěž pracovníků, jejich zapojení v komplexních racionalizačních brigádách zemědělských závodů a veřejná činnost ve funkcích
společenských organizací.
Zkušebna má vlastní přesné meteorologické záznamy od roku 1966. Od roku 1981
spadá meteorologická stanice zkušebny do sítě Hydrometeorologického ústavu a je
doplňkovou klimatologickou stanicí.
K 20. výročí vzniku odrůdové zkušebny byla vydána brožurka. Slavnostní shromáždění v jídelně JZD se sešlo za účasti vedoucích pracovníků ÚKZÚZ, krajských
i okresních stranických a správních orgánů a představitelů obce. Přítomni byli rovněž
zástupci zemědělských závodů a další hosté.
(18)
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1995
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Brno - Zkušební stanice Krásné
Údolí, vedoucí - ing. Václav Mareček, stálých zaměstnanců - 11.
(9)

Kroužek dětí při ÚKZÚZ

Pozvánka
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Osobnosti
Předsedové MNV a starostové
Předsedové MNV
• Václav KADLEC

1960 - 1971

• Jan HEJDA

15. 12. 1971 - 13. 1. 1981

Předsedové občanského výboru po sloučení obce pod MNV Útvina
• Jan FRANK		

27. 10. 1981 - 28. 10. 1986

• Miroslav BURDA		

29. 10. 1986 - ??

Starostové
• Václav MAREČEK

10. 12. 1990 - 22. 5. 1991 - neuvolněný

• Vilibald KNOB 		

23. 5. 1991 - 7. 7. 1992 - uvolněný

			

8. 7. 1992 - 31. 1. 1993 - neuvolněný

• Jan RAČANSKÝ		

1. 2. 1993 - 30. 11. 1994 - neuvolněný

• Dana VAŠÍČKOVÁ

1. 12. 1994 - 15. 11. 2002 - uvolněná

• Květuše SMOLOVÁ

16. 11. 2002 - 27. 6. 2007 - uvolněná

• Martin FRANK		
28. 6. 2007 - 11. 12. 2007 - zastupování obce do 		
			
mimořádných voleb s omezenými pravomocemi 		
			starosty - neuvolněný
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• Květuše SMOLOVÁ

12. 12. 2007 - 30.8.2008 - neuvolněná

			

1. 9. 2008 - 11. 11. 2010 - uvolněná

• Martin FRANK		

12. 11. 2010 - dosud - uvolněný

(7), (8), (9), (10) a (11)

Kronikáři obce (města)
• I. díl - roky 1945 až 1989 - František KOLÁŘ - práce započaty od 1. 9. 1960
• II. díl - roky 1990 až 1992 - František KOLÁŘ
• III. díl - roky 1993 až 1997 - Simona TESAŘÍKOVÁ
• IV. díl - roky 1998 až 2007 - Martin FRANK - zpracováno zpětně v roce 2008
• V. díl - roky 2008 až doposud - Martin FRANK

Předsedové JZD
• Václav KADLEC 		

6. 4. 1956 - 1958

• Alois SKALA 		

1958 - 13. 2. 1960

• Josef KOVAŘÍK		

13. 2. 1960 - 21. 3. 1963

• Josef SHÝBAL		

21. 3. 1963 - 28. 12. 1977

• Vlastimil SOUČEK

28. 12. 1977 - 22. 12. 1992

• Jiří DEDERA		

22. 12. 1992 - ??

Výpomoc vojska při sběru brambor

(7), (8), (9), (10) a (11)
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Hasiči a SDH
Zpráva (z roku 1986) o založení a činnosti základní organizace Svazu požární ochrany Krásné Údolí:
V roce 1946 byla v Krásném Údolí na ustavující schůzi založena místní organizace
Československého svazu hasičstva.
Schůze se konala v únoru a zakládajícími členy byli: Václav Kadlec, Jaroslav Blažek,
Karel Jaroš, Karel Demel, Jaroslav Urban, Bedřich Vacek, František Vlk, Ota Soukup,
Jaroslav Svoboda, Josef Peroutka, Josef Kubů, František Kubů, Alois Skala.
Velitelem byl zvolen Václav Kadlec, strojníkem František Vlk.
Prvořadým úkolem hasičské jednoty bylo zajištění požární techniky v místní zbrojnici a její akceschopnost.
Na podvozku motorové stříkačky byla nasazena místo pneumatik ráfková kola, protože pneumatiky byly použity v době války k vojenským účelům a podvozku tedy
nemohlo být použito k připřažení za motorové vozidlo. V pozdější době byly zakoupeny nové pneumatiky. Požární zbrojnice byla v té době v dost špatném stavu a hned
v jarních měsících musela být opravena krytina na střeše.
Od roku 1946 do roku 1985 jsme zasahovali při likvidaci 19 požárů v obci a okolí,
z toho tři byly v soukromém vlastnictví.
Z činnosti naší organizace je třeba uvést i účast na okrskových a okresních cvičeních, pořádaných v té době.
Dále pracovali naši členové ve spolku místních divadelních ochotníků, zde jsme se
též velkým dílem podíleli na vybavování místního divadelního jeviště.
V roce 1972 byl zakoupen dvoukolový výsuvný žebřík, v roce 1974 požární stříkačka PS12 s podvozkem. Pro přepravu této stříkačky bylo v roce 1975 zakoupeno starší
skříňové auto Garant, které mělo sloužit jako požární vozidlo. Bylo značně opotře-
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bené, a protože by si jeho přestavba vyžádala velké finanční náklady, bylo auto v roce
1976 vyřazeno z evidence motorových vozidel a prodáno.
V roce 1970 bylo zakoupeno 16 cvičných uniforem a 9 párů gumových holínek.
V roce 1976 bylo zakoupeno deset vycházkových uniforem, které byly v roce 1985
doplněny o další dvě.

1984
Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Krásném Údolí si na své výroční členské schůzi konané dne 25. listopadu 1984 připomněla 40. výročí vyvrcholení
národně osvobozovacího boje našeho lidu a osvobození Československa Sovětskou
armádou.
V období, na které připadá i výročí 120 let organizované požární ochrany u nás,
vzpomněli požárníci též svých členů, kteří už většinou nejsou mezi námi, buď zemřeli, nebo se odstěhovali jinam, a kteří zakládali požární sbor v Krásném Údolí na jaře
roku 1946.
Jako požární technika sloužila stará ruční stříkačka a motorová stříkačka, která se
v místě dodnes používá. V horní části náměstí, tam, kde dnes stojí Hudecův dům,
byla požární zbrojnice s věží na sušení hadic, která stála nad malou požární nádrží. V pozdějších letech MNV požární zbrojnici zboural, nádrž zasypal a pro odvod
vody položil široké betonové roury. Ve spolupráci s JZD Krásné Údolí byla postavena
nová požární zbrojnice vedle budovy družstevní dílny. Pro potřeby požárního sboru je
možno zastavit vodu na náměstí stavidlem a přítok zvýšit upouštěním vody z horního
rybníčka při silnici na Bečov.
Podle plánu práce základní organizace SPO ČSSR v Krásném Údolí na rok 1984 se
uskutečnilo deset schůzí. Účast členů na výborových schůzích byla vcelku dobrá, ale
nedaří se zajistit větší účast na členských schůzích. Protože se letos prováděla oprava
budovy občanského výboru, byly schůze konány jinde, například v jídelně JZD, v požární zbrojnici nebo přímo na pracovišti, kde je většina členů zaměstnána, tj. v JZD.
Toto bylo také jednou z příčin menší účasti členů, ale přesto je nutné hledat řešení,
aby účast členů na schůzích odpovídala závěrům VI. sjezdu Svazu požární ochrany
ke zvýšení angažovanosti každého požárníka. Závěry sjezdu též kladou velký důraz na
práci s mládeží, která by se v základní organizaci měla zlepšit.
V měsících březnu a listopadu byly provedeny protipožární prohlídky budov a malých provozoven. Sběr želeného šrotu zlepšil finanční situaci základní organizace, členové přispěli finanční částkou na oslavy Mezinárodního dne dětí a usušili pro JZD
seno z neobdělávatelných ploch. Výsledků bylo dosaženo dobrou spoluprací s místním národním výborem a místním výborem Národní fronty a se všemi společenskými organizacemi v obci.

Odjezd na jednání okresního svazu
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Poděkování zaslouží především předseda organizace Alois Skala za svědomitou organizátorskou činnost a členové výboru základní organizace.
Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Krásném Údolí uzavírá na počest 40. výročí osvobození tento socialistický závazek:
• Při údržbě požární techniky, technických prostředků a stavebních zařízeních odpracujeme 100 hodin
Při plnění volebních programů Národní fronty:
• V investiční výstavbě odpracujeme 120 hodin při výstavbě požární zbrojnice
a vodních zdrojů 50 hodin.
• V neinvestiční výstavbě: při zvelebování životního prostředí a dalších akcích „Z“
odpracujeme 50 hodin, vysázíme 25 kusů stromků nebo keřů.
• Při pomoci zemědělství odpracujeme 200 hodin, sklidíme a odevzdáme 5 000 kg
sena.
• Odevzdáme národnímu hospodářství druhotné suroviny v množství 4 000 kg
železa a 200 kg ostatních surovin.
• Získáme jednoho bezplatného dárce krve.

1985
Ze zprávy předsedy požárního sboru v Krásném Údolí:

Preventivní skupiny provedly prohlídky obytných budov a malých provozoven.
Zjištěné závady byly předány komisi pro ochranu veřejného pořádku při MNV. Na
úseku prevence nám ještě zbývá provést dohlídky budov, ve kterých byly zjištěny
závady.
Okrskové soutěže požárních družstev jsme se jako každý rok opět nezúčastnili, což
je rovněž předmětem kritiky na každé výroční členské schůzi.
Výbor základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR v Krásném Údolí, zvolený
na členské schůzi 1985:
Alois Skala
Václav Knot
Jaroslav Macek
Josef Vlk
Miroslav Pavlíček
František Michalec
Pavel Krbec
Václav Najman
Jan Hejda
Jan Frank, František Kolář

- předseda
- místopředseda
- velitel
- politicko-výchovný pracovník
- preventista
- jednatel
- hospodář
- materiálně technický pracovník
- pracovník CO
- revizoři

1989
Základní organizace v Krásném Údolí má 26 členů, většinou mladších.

Velice dobře musíme hodnotit účast členů na brigádě při výstavbě vodovodu v Českém Chloumku, budovaného místním národním výborem Útvina v akci Zvelebení
obce.

Z uspořádané posvícenské zábavy byl i určitý finanční efekt. Spolu s ostatními organizacemi se hasiči zúčastnili úklidu obce, svozu balíkové slámy do objektů JZD,
stahování a pálení klestu v lesích.

Pomáhali jsme i v zemědělství, hlavně při sklizni sena a třídění brambor. Také naši
jednotliví členové posekali a usušili seno z nepřístupných ploch pro místní JZD.

V průběhu roku byla prováděna cvičení s požární technikou, patřičná údržba techniky se dělala hlavně zásluhou strojníka p. Knota.

Účastí na brigádách a sběrem železného šrotu jsme si vylepšili finanční základnu.

Novým předsedou základní organizace byl zvolen Pavel Krbec. Dosavadnímu předsedovi Aloisi Skalovi se dostalo za jeho obětavou a svědomitou práci ocenění a poděkování.

V letošním roce odejdou dva členové z důvodu změny bydliště a bude nutno získat
členy nové. Nedaří se stále práce s mládeží a také v tomto směru se budeme muset
zlepšit.
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1992
P. František Michalec sdělil:
V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Krásném Údolí 18 členů.
Složení výboru:
Pavel Krbec
Václav Najman
František Michalec
Václav Knot
Horst Schleicher

- předseda
- velitel
- jednatel
- místopředseda
- pokladník

Hasiči udržují v pořádku svoji techniku, provádějí výcvik. Zapojili do práce sboru mladé lidi, pozornost věnují zejména požární prevenci. Pohotovost prokazují při
cvičném požárním poplachu vyhlašovaném místním obecním úřadem i okresním
vedením.
Na poslední soutěži hasičů v rámci okrsku (Toužim, Třebouň, Kosmová, Javorná
a Krásné Údolí) obsadili členové místního sboru p. Knot, Brázda, Macek ml. a st.,
Lipavský L. a M, Najman, Schleicher, Vlček celkově 3. místo. Je to výsledek poctivého cvičení před soutěží.
Každoročně dělají členové sboru přednášku s ukázkou požární techniky pro děti
z mateřské školy. Vydařil se také hasičský ples.

Krásnoúdolští hasiči

(7), (8)
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Příroda
Obec leží na samém okraji CHKO Slavkovský les. Slavkovský les je geomorfologický celek v severní části Karlovarské vrchoviny. Nejvyšším vrcholem Slavkovského lesa
je Lesný (983 m). Pro vrchovinu Slavkovského lesa jsou charakteristické četné zbytky
sopečných tvarů a vývěry minerálních pramenů na zlomech. Osou Slavkovského lesa
je řeka Teplá, která v zarovnaném povrchu střední části vrchoviny vytváří zaříznuté až
kaňonovité údolí. Ve čtvrtohorách byla rozmanitost povrchu Slavkovského lesa značně ovlivněna kryogenní činností - v žulách se jejich zvětráváním vytvořily izolované
skály, mrazové sruby a kryoplanační terasy.
(19)

Severní část katastru města
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• Pozemky v majetku města a v obou katastrech lze rozdělit na pastviny, ornou
půdu, lesní pozemky a ostatní plochy. Veškeré plochy mimo intravilány obou
sídel jsou pronajaty dvěma zemědělským subjektům a lesní pozemky pro město
obhospodařuje a lesní správu provádí soukromý podnikatel (dle platného Lesního
hospodářského plánu).
• Veškeré práce a činnosti jsou prováděny ke krajině šetrným způsobem za použití
vhodné techniky.
• Zemědělské pozemky jsou využívány pouze na rostlinnou produkci, živočišná
v našich obcích chybí.
• Pro systém ekologické stability je v Krásném Údolí dodržována podstata všech
opatření pro správné dodržení funkčnosti lokálních biocenter a to maximální zachování stávajícího stavu, který splňuje závazné parametry (jedno či 1-2 sečné
louky bez změny druhové skladby a bez odvodnění + údržba příkopů v místě
vodotečí a zachování jejich průtočnosti + zachování mokřin s vyloučením kontaminace chemikáliemi + přirozenému vývoji ponechané rybníčky a meandry).

Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky
a zeleň v obci za poslední roky

• Provedena rozsáhlá rekonstrukce jižní části náměstí, kde byla místo rozsáhlé asfaltové plochy vytvořena zelená zóna s novou výsadbou dřevin, keřů a stromů.
• Provedena výsadba stromů u hřbitova, v zahradě mateřské školy, u Starých panelových domů a u hřiště.
• Upraveno prostranství nově vybudovaných parkovišť u Nových paneláků a provedena výsadba tújí.

2013
• V rámci přípravných prací severní části náměstí a parku došlo k ošetření stávajících stromů a výsadbě keřů a dřevin.

2014
• Upraveny a provzdušněny stromy na návsi v Odolenovicích.
• Pročištění původní dlážděné polní cesty v Odolenovicích a polní cesty nad Krásným Údolím - vyřezáním náletů a nemocných stromů; ostatní stromy byly ošetřeny zdravotními řezy.

2011
• Proveden odborný zásah většího rozsahu do korun stromů v okolí kostela a vylepšeny podmínky jejich dalšího života.
• Došlo k zásadní úpravě zeleně na místním hřbitově, kdy byly odstraněny přestárlé, nemocné a nevyhovující dřeviny; ostatní byly upraveny a byly jim vylepšeny
podmínky pro další růst.
• Brigádnicky odstraněna zatím jediná nalezená „černá skládka“ nad Odolenovicemi.

2012
• V rámci akce „Den pro náš region“ (MAS Náš region a Svazek obcí Slavkovský les)
byly za účasti obyvatel, mladých a dospělých hasičů dosázeny chybějící části aleje
v Odolenovicích a to cesta „K prameništím“.
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2015
• dokončeny úpravy náměstí a s tím spojené vytvoření další zelené plochy (náhrada
za asfalt) s novou výsadbou.
• Za poslední roky došlo v Krásném Údolí a Odolenovicích k výsadbě kolem 100
nových stromů původních druhů, obdobné množství tújí a několika stovek kusů
sazenic keřů.
• Z důvodu preventivních protipovodňových opatření jsou pravidelně konány zaměstnanci města prohlídky tras všech vodních toků v našich katastrech a s tímto
je spojena i nejnutnější vyčištění jejich koryt.
• Nájemci městských rybníků opakovaně odstranili náletové rostliny v okolí a provedli úpravy kolem pronajatých vodních ploch.
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Severovýchod nad Odolenovicemi

• Péče o veřejná prostranství je u nás prioritní záležitostí nejen letních měsíců. Pravidelně jsou sekány veškeré zelené obecní plochy v intravilánech obou obcí a to jak
zaměstnanci a sezónními pracovníky, tak i samotnými občany.
• Obdobným způsobem je staráno i o školní zahradu, okolí víceúčelového hřiště,
hřbitov a také celý fotbalový areál.
• Děti v naší mateřské škole jsou vedeny k ekologické výchově v rámci svého vzdělávacího programu a občané mohou pravidelně sběrem starého papíru (akce s AVE
CZ) takto přispět k doplnění herních prvků v jejich školní zahradě.
• V katastru Odolenovic je zaevidován výskyt kriticky ohroženého Hnědáska
chrastavcového, kdy jsou vytvářeny podmínky pro zachování tohoto druhu.
• Památný strom v Odolenovicích - Lípa velkolistá se nachází na východním okraji
návsi v nadmořské výšce 620 m. n. m. Památným byl vyhlášen v roce 1996 z důvodu vzrůstu, věku, estetické a historické hodnoty. Poslední měření (rok 1995):
stáří - cca 300 let; obvod kmene - 485 cm; výška stromu - 19 m; šířka koruny 11 m; výška koruny - 14 m.
Památný strom v Odolenovicích

(2)
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Odolenovice
celkem
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134
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127
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1921
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Rok
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16
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1961
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20
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Krásné Údolí +
Odolenovice

Obyvatelé

770

1869

820

1880

774

1890

760

1900

716

1910

653

1921

607

1930

268

1950

Rok

306

1961

422
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532
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451
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442
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Tabulka 2 - Počet obyvatel Krásného Údolí a Odolenovic v letech 1869 až 2011

108

1869
Krásné Údolí

Domy

Tabulka 1 - Počet domů v Krásném Údolí a Odolenovicích v letech 1869 až 2011

Tabulky - příloha

421

2011

89

20

69

2011

174
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2011

6

2

7

3

4

4

5

0

3

2

2

2

4

0

Zemřelí

6

14

8

14

17

9

13

7

14

8

11

7

15

19

Přistěhovalí

16

17

21

12

16

13

8

21

18

11

15

10

21

11

Vystěhovalí

0

3

-5

3

-1

1

-2

4

3

-1

7

5

-4

2

přirozený

-10

-3

-13

2

1

-4

5

-14

-4

-3

-4

-3

-6

8

stěhováním

-10

0

-18

5

0

-3

3

-10

-1

-4

3

2

-10

10

celkový

Přírůstek (úbytek)

2006
24
6,90

2005
25
6,65

Lidí
%

6,81

22

2007

6,12

21

2008

8,13

27

2009

9,03

30

2010

9,54

31

2011

-

-

2012

-

-

2013

7,12

23

0

3

4

0

2

2

1

3

0

1

4

1

1

4

7,47

22

2015

Sňatky

2014

Tabulka 4 - Nezaměstnanost v obci v letech 2005 až 2016
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4

6

1

9

7

0

2
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2008
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442
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2014

446
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421

443
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441

2003

2012

451

Roky
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Střední
stav
obyvatel

7,97

24

2016

1

1

0

0

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

Rozvody

Tabulka 3 - Pohyb obyvatelstva Krásného Údolí a Odolenovic v letech 2003 až 2016
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177

57
25
3

s ústředním topením a úplným příslušenstvím
ostatní
byty se sníženou kvalitou

Obydlené
byty celkem

1

-

2

5

16

21

23

-

4

5

9

9

32

1

2

1

96,4

54

4
Průměrná celková plocha bytu v m²

34

3

37

24

2

5 a více

1

1

63,5

1

7

9

13

-

-

7

15

22

22

-

3

23

26

26

49

2

98,4

9

22

13

3

1

Byty podle počtu obytných místností (8 m² a více)

Druh domu, typ bytu, počet místností

byty v ostatních budovách

1

82

standardní byty
z toho

86

byty v bytových domech

3

byty se sníženou kvalitou

58

s ústředním topením a úplným příslušenstvím
8

66

standardní byty
ostatní

69

byty v rodinných domech

z toho

156

Obydlené
byty celkem

Obydlené byty celkem

Druh domu, typ bytu, počet místností

-

-

6

8

14

15

-

-

15

15

15

30

4

111,1

10

14

3

2

-

3

106

11

7

6

5

-

4

S počtem osob v bytě

-

-

6

14

20

20

1

1

7

8

9

29

3

S počtem osob v bytě

Tabulka 5 - Obydlené byty podle počtu osob v bytě
a podle druhu domu, typu bytu a počtu místností v obci - rok 2011

87,2

1

2

2

1

-

5

-

1

1

2

3

4

2

-

2

2

4

8

5

130,5

5

2

1

-

-

6
a více

-

-

-

2

2

2

-

-

6

6

6

8

6
a více

178
179

67
20
10
14
5
2
7
7
13
10
3
22

průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
mot. vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství
informační a komunikační činnosti
peněžnictví a pojišťovnictví
činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké, technické, administrativní a podpůrné
veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
nezjištěno

29
106
50
3
3
11

základní vč. neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

abs.

22

zemědělství, lesnictví, rybářství

Vzdělání zaměstnaných občanů

202

abs.

celkem

Zaměstnání

5,4

1,5

1,5

24,8

52,5

14,1

%

10,9

1,5

5,0

5,9

3,5

3,5

1,0

2,5

6,9

5,0

9,9

33,2

10,9

100

%

6

-

1

30

71

12

muži

10

-

1

7

5

2

2

3

12

1

19

44

14

120

muži

Tabulka 6 - Zaměstnání a vzdělání v obci - rok 2011

5

3

2

20

35

17

ženy

12

3

9

6

2

5

-

2

2

9

1

23

8

82

ženy

Pozn. k rekonstrukci KD a čp. 77 (ze ZŠ na OÚ + MŠ) se nepodařilo údaje dohledat

180
181

Výměna oken v MŠ a knihovně

2016

2015

2014

2013

2012

2011

bez dotace
POV KK
POV KK
bez dotace
bez dotace
bez dotace
bez dotace

Nové asfalt. povrchy - 4 lokality
Oprava hřbitovní zdi + márnice
MŠ-oprava části povrchu zahrady
Dovybavení dětských hřišť - II. etapa
Kostel sv. vavřince - nátěr střechy
Chodník KD - hřiště
Rekonstrukce rybníka směr Bečov

Celkem

KÚ KK odb.kriz.řízení

MV GŘ HZS

bez dotace

Garáže - úprava povrchu + obruba

Jednotka SDH - dopravní automobil

POV KK

Náměstí- zastávka a okolí

Chodník náměstí - západ

POV KK

Hřbitov - chodníky + kolumbárium

bez dotace

bez dotace

Chodník Janečkovi / p.Vitnerová

St.paneláky - parkoviště

Hollandia s.r.o.

Repase kříž v Odol. + socha v parku

bez dotace

bez dotace

Park + okolí prodejny COOP

Obnova křížku u hl. silnice na Bečov

SZIF
POV KK

Rekonstrukce náměstí + chodníky

KÚ KK odbor kultury

POV KK

Brožura k 525. výročí města

KÚ KK odb.pam.péče

Kostel sv.Vavřince - průzkum
Nové pan. - posíl.dopravy v klidu

bez dotace

SOSL

Andílek - socha hřbitov

Náměstí - park - obnova zeleně

POV KK

Oprava veř.osvětlení v K.Ú - I.etapa

POV KK

bez dotace

Obnova altánu

St.paneláky - III.etapa + VO - II.etapa

KÚKK

MVČR

KÚKK

POV KK

Hlavní chodník - Barabáš / čp. 100

Czech Point

KÚKK

Výstavba víceúčelového hřiště

2009

POV KK

Zavedení bezdrátového rozhlasu

2006

POV KK - SOSL

2007

Okresní úřad K.Vary

Rekon. komunikace v Odolenovicích
Úprava veřejné zeleně v obci - park

Okresní úřad K.Vary

Nový světelný bod - stožár VO

2005

Okresní úřad K.Vary

Rekonstrukce veř. osvětlení

POV KK

SFŽP

Plynofikace ZŠ v čp.77 - vytápění

Informační centrum

Okresní úřad K.Vary

Okresní úřad K.Vary
Okresní úřad K.Vary

Úprava parku
Rekonstrukce sochy v parku
Rekonstrukce střechy na čp.1

Dotační
přispívatel

Název akce

2004

2000

1999

1998

1997

Rok

16 556 802

876 040

432 983

50 897

76 828

147 896

152 355

478 508

1 323 331

137 517

345 597

784 698

22 990

1 098 985

385 925

260 109

15 500

748 359

4 311 979

25 168

50 220

385 242

866 918

40 000

15 000

101 120

39 600

709 680

76 368

221 600

510 967

277 877

21 997

105 400

381 085

62 700

219 855

150 984

254 221

20 000

370 303

Celkové
náklady (Kč)

6 374 178

438 020

438 020

0

0

0

0

76 177

170 000

0

0

170 000

0

0

170 000

0

100 000

0

180 000

2 515 966

10 000

0

192 621

210 000

10 000

14 500

50 000

0

250 000

64 972

11 396

110 000

200 000

166 726

15 000

73 780

145 000

30 000

120 000

72 000

175 000

20 000

175 000

Obdržená
dotace (Kč)

50

50

0

0

0

0

50

37

0

0

49

0

0

14

0

38

0

24

87

40

0

50

24

25

97

50

0

35

85

15

50

40

60

30

70

38

48

55

48

69

100

47

Podíl
(v %)

Tabulka 7 - Větší realizované projekty v období let 1997 - 2017

10 182 623

0

432 983

50 897

76 828

147 896

76 178

308 508

1 323 331

137 517

175 597

784 698

22 990

928 985

385 925

160 109

15 500

568 359

1 796 013

15 168

50 220

192 621

656 918

30 000

500

51 120

39 600

459 680

0

111 600

310 967

111 151

6 997

31 620

236 085

32 700

99 855

78 984

79 221

0

195 303

Financování
z obce (Kč)

Výsledky voleb do obecního (městského)
zastupitelstva roky 1990 až 2017

Termín: 18. - 19. listopad 1994
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 11
Volební účast: 70,97 %

Termín: 24. listopad 1990
Počet volených zastupitelů: 11
Počet kandidátů: 22
Volební účast: 82,09 %
Břetislav JANOUŠEK (OF) 		
Petr KREJČA (OF)			
Václav MAREČEK (OF)		
Jaroslav ADAM (OF)			
Bedřich MICHALEC (OF)		
Miloslava VYTISKOVÁ (OF)		
Josef VOLF (OF)				
František TRSEK (KSČM)		
Anna KADLECOVÁ (JZD)		
Jan RAČANSKÝ (KSČM)		
Jiří DIVIŠ (KSČM)			

162 hlasů
162 hlasů
155 hlasů
149 hlasů
148 hlasů
134 hlasů
132 hlasů
117 hlasů
117 hlasů
105 hlasů
104 hlasů

Vilibald KNOB (OF)			
Miroslav BUŠA (OF)			
Ivana MLÁDKOVÁ (OF)		
František MICHALEC (KSČM)
Olga SLABÁ (KSČM)
Stanislav VAĎURA (KSČM)
Ladislav RABINA (KSČM)
Jana SLABÁ (JZD)			
Antonín DRBAL (OF)		
Pavel KRBEC (KSČM)
Miluše KŘÍŽOVÁ (JZD)		

123 hlasů
116 hlasů
102 hlasů
96 hlasů
70 hlasů
67 hlasů
64 hlasů
58 hlasů
56 hlasů
47 hlasů
39 hlasů

Jaroslav ADAM				
Ladislav RABINA				
Dana VAŠÍČKOVÁ			
Miroslav PŘESLIČKA			
Olga SLABÁ				
Marie KŘÍŽOVÁ						
Alena LEVKOVÁ				
Simona TESAŘÍKOVÁ			
Václav KLEMERA			
Jana VYSKOČILOVÁ			
Václav KŘÍŽ				

(KSČM) = Komunistická strana Čech a Moravy
(JZD) = Politické hnutí členů JZD
(OF) = Koaliční strana Občanské fórum

182

183

151 hlasů
139 hlasů
122 hlasů
112 hlasů
112 hlasů
103 hlasů
97 hlasů
87 hlasů
82 hlasů
77 hlasů
72 hlasů

Termín: 13. - 14. listopad 1998
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 18
Volební účast: 64,22 %

Termín: 1. - 2. listopad 2002
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 14
Volební účast: 61,45 %

Bedřich MICHALEC			
Ladislav RABINA				
Jaroslav ADAM				
Miroslav MACURA			
Antonín DRBAL				
Břetislav JANOUŠEK			
Dana VAŠÍČKOVÁ			
Václav MATĚJKA			
Miroslav PŘESLIČKA			

159 hlasů
149 hlasů
144 hlasů
131 hlasů
119 hlasů
117 hlasů
107 hlasů
98 hlasů
93 hlasů

Horst SCHLEICHER			
Martin FRANK				
Ladislav RABINA				
Hana DRBALOVÁ			
Břetislav JANOUŠEK			
Květuše SMOLOVÁ			
Marie SLABÁ				
Miroslava MALINOVÁ			
Jaroslav ADAM				

192 hlasů
181 hlasů
151 hlasů
141 hlasů
122 hlasů
110 hlasů
109 hlasů
98 hlasů
94 hlasů

David KVASNIČKA			
Alena LEVKOVÁ				
Václav NAJMAN				
Stanislav VAĎURA			
Olga SLABÁ				
Pavlína KOROUSOVÁ			
Jana BUŠOVÁ				
Alois DIVÁCKÝ				
Aladár DEMETER			

85 hlasů
70 hlasů
68 hlasů
68 hlasů
53 hlasů
49 hlasů
29 hlasů
21 hlasů
18 hlasů

František VESELÝ			
Jan MLÁDEK 				
Dana VAŠÍČKOVÁ			
Hana ČIMBUROVÁ			
Stanislav VAĎURA 			

90 hlasů
87 hlasů
61 hlasů
60 hlasů
34 hlasů
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Termín: 20. - 21. říjen 2006
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 11
Volební účast: 55,27 %

Termín: 1. prosinec 2007 – mimořádné volby
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 17
Volební účast: 58,12 %

Martin FRANK				
Hana DRBALOVÁ			
Jiří VYTISKA				
Květuše SMOLOVÁ			
Lukáš LAKOMÝ				
Stanislav NAVRÁTIL (sdružení)
Karel SMOLA (sdružení)		
Jaroslav LIPAVSKÝ (sdružení)
Břetislav VAŠÍČEK (sdružení)
Jan MLÁDEK (sdružení)		
Ivan HORVÁTH (sdružení)

164 hlasů
163 hlasů
153 hlasů
139 hlasů
135 hlasů
109 hlasů
105 hlasů
102 hlasů
38 hlasů
92 hlasů
85 hlasů
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Martin FRANK				
Horst SCHLEICHER			
Miroslava VYTISKOVÁ		
Hana DRBALOVÁ			
Květuše SMOLOVÁ			
Marie LAKOMÁ				
Bedřich MICHALEC			
Břetislav JANOUŠEK			
Eva NOVÁČKOVÁ			
Marcel PRÁŠIL				
Jiří DIVIŠ
				
Simona TESAŘÍKOVÁ			
Jan MLÁDEK				
Jana HUSÁKOVÁ 		
Martina FÁBEROVÁ
		
Břetislav VAŠÍČEK			
Stanislav NAVRÁTIL			
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183 hlasů
167 hlasů
163 hlasů
147 hlasů
127 hlasů
123 hlasů
112 hlasů
106 hlasů
91 hlasů
85 hlasů
77 hlasů
52 hlasů
45 hlasů
38 hlasů
27 hlasů
26 hlasů
24 hlasů

Termín: 15. – 16. říjen 2010
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 13
Volební účast: 51,14 %

Termín: 10. – 11. říjen 2014
Počet volených zastupitelů: 9
Počet kandidátů: 9
Volební účast: 46,59 %

Martin FRANK				
Horst SCHLEICHER			
Miloslava VYTISKOVÁ			
Vladimír JEŽEK 				
Zdeněk DVOŘÁK				
Hana DRBALOVÁ			
Romana PRÁŠILOVÁ			
Bedřich MICHALEC		
Jana HEJDOVÁ		
		
Květuše SMOLOVÁ 		
Simona TESAŘÍKOVÁ		
Jana HUSÁKOVÁ 		
Jana JANEČKOVÁ 		

157 hlasů
151 hlasů
149 hlasů
128 hlasů
126 hlasů
119 hlasů
114 hlasů
99 hlasů
92 hlasů
89 hlasů
56 hlasů
50 hlasů
45 hlasů
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Martin FRANK				
Miloslava VYTISKOVÁ 		
Zdeněk DVOŘÁK				
Horst SCHLEICHER			
Romana PRÁŠILOVÁ			
Hana DRBALOVÁ			
Vladimír JEŽEK 				
Marie LAKOMÁ				
Jaroslav SLABÝ		
		

(7), (8), (9), (10) a (11)
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159 hlasů
122 hlasů
116 hlasů
113 hlasů
105 hlasů
95 hlasů
95 hlasů
89 hlasů
85 hlasů

Epilog
V závěrečném epilogu si dovolím pouze konstatovat, že se prokazatelně v kronikách
Krásného Údolí a Odolenovic nevyskytuje ani zmínka, že by se zde, byť na pár okamžiků, objevil český velikán Jára Cimrman.
A k rešeršně vybraným textům tohoto dílka pouze cituji: „Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme s tím i nesouhlasit, ale to je všechno, co se
proti tomu dá dělat“. (film Jára Cimrman, ležící, spící, 1983)

Martin Frank
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Grafický dovětek
Milí čtenáři,
ač je tato skutečnost opomíjena, je to často právě vzhled knihy, který zláká k jejímu
přečtení. V tomto závěrečném textu bychom vám tedy spolu s grafikem rádi stručně
přiblížili základní ideje vizuální stránky díla, které držíte v rukou.
Od samého začátku byl kladen velký důraz na moderní a svěží design. Na obálce se
pracuje s výraznou červenou plochou, která vychází z městského znaku, kde je červené pozadí dominantní. Červená barva je nenásilně prolnuta s černobílou historickou
fotografií, která na první pohled dává čtenáři jasnou představu o obsahu publikace,
tedy že se jedná o pojednání o Krásném Údolí a jeho historii. Na obálce poutá čtenářovu zvědavost svým silným kontrastem bílý nadpis a symbol černého kříže. Tento
kříž, který se objevuje napříč celou publikací, má samozřejmě své opodstatnění. Jak
je možno se dočíst v historických materiálech, symbolika kříže (konkrétně černého
ondřejského kříže) je s Krásným Údolím spjata už od počátků jeho existence.
Uvnitř knihy dochází k zajímavému prolnutí moderní sazby a historických fotografií. Výraznou roli zde hraje vzdušná sazba, každou hlavní kapitolu uvozuje symbol
kříže a nadpisy jsou vždy vyvedeny výraznou červenou barvou. Fotografie často utíkají pryč ze základního bloku a mizí na okraji formátu.
Obálka i vnitřní sazba musí především bavit. Design vzbuzuje ve čtenáři zvědavost,
nabádá jej k otevření knihy a přečtení tajemství, které ukrývá. Vy jste si knihu o krásném Krásném Údolí otevřeli a my věříme, že jste si čtení textů užili naplno.

Martin Frank & Martin Stehlík
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