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 Rok 2008 byl hlavně rokem stabilizace situace ve vedení obce a rokem 
zahájení činnosti zkráceného funkčního období ( 3 roky ) nově zvoleného 
zastupitelstva obce. 
 
 

 Starostka obce svou funkci vykonávala na plný úvazek jako uvolněná 
až od 1.8.2008, neboť se jí nepodařilo vyvázat z pracovní smlouvy u svého 
předchozího zaměstnavatele. Zvládnout první měsíce ve své staronové funkci 
jí pomáhalo celé zastupitelstvo obce, které se scházelo v pravidelných 
měsíčních termínech. Všechny výbory a komise celý rok pracovaly aktivně a 
řádně.  
 
 

I.  čtvrtletíI.  čtvrtletíI.  čtvrtletíI.  čtvrtletí 
 

 Tradiční Myslivecký ples za doprovodu hudební skupiny Ametyst se 
konal dne 19.ledna. I v tomto roce se opakovaly jedinečné znaky tento ples 
široko daleko charakterizující  –  maximálně  vysoká  účast ( lidí z celého 
okolí ); tradičně velice bohatá tombola ( samozřejmě dominovala zvěřina ); 
perfektní organizace (dopředu vše pečlivě připravené ); výzdoba sálu ( tradice 
je tradice ); o spokojenosti účastníků už netřeba psát. 
 

 Vzhledem k situaci v obci předcházejícího roku a mimořádných voleb 
v prosinci byl rozpočet obce zastupitelstvem odsouhlasován v tomto roce 
dvakráte. Poprvé na rok 2008 v lednu a později v prosinci pro rok 2009. Oba 
návrhy rozpočtů byly zpracovány jako vyrovnané a bez připomínek a námitek 
zastupitelů i ostatních občanů odsouhlaseny. 
 

 Dne 9.2. se konal další ročník Masopustu v obci. Tak jako i v minulých 
letech se pod vedením hlavní organizátorky paní Marie Lakomé sešlo hodně 
maškar a masek ( 34 ) všech věkových kategorií. Lidé se už naučili maskám 
otevřít dveře, nabídnout občerstvení a zatančit si s nimi. Po absolvování 
pochůzky po Odolenovicích a Krásném Údolí se pokračovalo Masopustním 
rejem v kulturním domě. Přes den hrající hudebníky pod vedením p.Miroslava 
Přesličky nahradila večer hudební skupina a  tančilo se do pozdních hodin. 
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 Ještě v tomto měsíci ( 19. února ) následovalo uspořádání maškarní 
diskotéky pro děti. Při reprodukované hudbě pana Ladislava Házy ml. a 
organizováním paní Marie Slabé ( Mladí hasiči ) a pana Zdeňka Dvořáka ( TJ 
Slavia ) si děti pořádně zatancovaly, užily zajímavých soutěží a obdržely i 
drobné dárky a sladkosti. Účast dětí byla vysoká a nejen z naší obce. 
 

 Dne 22. února byla obecním úřadem uspořádána humanitární sbírka 
ošacení, lůžkovin a hraček. Věci byly odevzdávány na bývalé radnici ( čp.1 ) a 
následně humanitární organizací odvezeny. Sbírku pořádající organizace byla 
s množstvím vybraného oblečení spokojena. 
 

 Dne 15. března se kulturní dům opět otevřel večerní zábavě a to 
Hasičskému bálu, jehož 2.ročník u nás pořádal Svaz dobrovolných hasičů 
z Útviny. Pobavit se přijeli nejen přespolní, ale i domácí a nejen díky velké 
tombole se večer povedl.  
 

 Pro velký úspěch předchozích zájezdů se opakoval i ten do areálu 
vodních atrakcí ve Františkových Lázních. Termín byl určen na 22.března a 
zájezdní autobus byl opět zcela zaplněn dětmi a dospělými.  
 

 Samozřejmostí je již pravidelné cvičení žen v místnosti bývalé 
knihovny v čp.1. Počet cvičících se ustálil kolem 10 žen. Posledním březnem 
bylo cvičení ukončeno a v letních měsících nahrazeno cyklistickými 
vyjížďkami po okolí na jízdních kolech, kdy se účastnili i muži a děti. 
 

 V březnu proběhla pravidelná každoroční kontrola hospodaření 
z Krajského úřadu v Karlových Varech. Vše bylo v naprostém pořádku a tak 
bylo celkové hodnocení auditu v kategorii „A“ bez závad. 
 

 V jarních měsících byla po dobu 30-ti dnů na trávníku naproti obchodu 
Jednota umístěna mobilní reklama na nově otevřený supermarket Tesco 
v Horním Slavkově. 
 
 

II.  čtvrtletíII.  čtvrtletíII.  čtvrtletíII.  čtvrtletí 
 

 V polovině dubna ( a později i na podzim ) proběhla obvyklá úklidová 
akce v obci, kdy po odvozu nebezpečného odpadu následovalo přistavení 
velkoobjemových kontejnerů a jejich vyvážení. Tento jarní a podzimní úklid 
obce je vždy finančně nákladnější na rozpočet, ale i díky tomu se přestaly 
objevovat černé skládky  v okolí.  Vše  už  probíhalo  ve  spolupráci  s  firmou  
 
 



                  
 Kronika obce Krásné Údolí – V.díl - rok 2008 

 

Zápis vyhotovil : Martin Frank  ( duben - květen 2009 )                                                                        Strana 4   / celkem stran 20 

 
 
 
AVE CZ a.s. Karlovy Vary, která od ledna zajišťovala vývoz veškerých 
odpadů z obce. První týdny se samozřejmě vylaďovali jednotlivé četnosti 
vývozů, umístění odpadových nádob, trasy svozu a další detaily. Přesto 
nebylo žádných velkých potíží a nespokojenosti z řad občanů.  
  

 Zastupitelstvo obce na svém dubnovém zasedání neodsouhlasilo 
navrhovaný zápis do kroniky obce za rok 2007 a vyzvalo kronikáře pana Jana 
Mládka o jeho doplnění. K doplnění kroniky nedošlo a pan Mládek se své 
funkce vzdal.  Bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na funkci kronikáře. 
Jediným zájemcem  a jmenovaným kronikářem ( 24.června ) se stala paní 
Marie Lakomá, která začala zpracovávat kroniku zpětně od počátku tohoto 
roku.    
 

 V dubnu bylo distribuováno další číslo ( č.1/08– viz přílohy) informačního 
Občasníku obce s podstatnými údaji a daty. 
 

 Od 1.dubna opět přijal obecní úřad do pracovního poměru 3 
zaměstnance z Úřadu práce Toužim na sezónní práce do 31.října. Jednalo se o 
místní občany paní Naděždu Dvořákovou, pány Miroslava Krištofa a 
Vlastimila Olejníka. 
 

 V tomto období také došlo k úpravě provozní doby obecní knihovny a 
internetu pro veřejnost. Knihovnu i nadále vedla paní Zdeňka Krejčová a 
obsluhu internetu pan Ondřej Olejník. 
  

 Při ustálení lepšího počasí se i v letošním roce začalo v obci budovat. 
Mezi novými paneláky  čp.134 a čp.136 na prostranství bývalého plynového 
výměníku začala rodina Janouškova stavět garáže s nástavbou. Nedaleko, u 
bývalé konírny, si stavbu svého rodinného domku zahájili manželé Kašparovi.   
 

 Zdobení a stavění máje, večerní lampiónový průvod dětí a dospělých 
s čarodějnicí v čele, následné její pálení na vatře v areálu fotbalového hřiště, 
občerstvení a následné posezení do nočních hodin je tradiční začátek května. 
Hlavní organizátoři   ( Hasiči – p.L.Lakomý, p.Z.Fábera, p.H.Schleicher  a   
Mladí hasiči – p.M.Slabá) a  termín ( 30.duben ) jsou každý rok stejní. Také 
v Odolenovicích se sešli občané k této příležitosti u májky na návsi.  
 
 Od 1.května došlo k zahájení provozu víceúčelového hřiště v Krásném 
Údolí. Areál byl stále zajištěn proti vandalům a klíče se půjčovali. Na tenis, 
odbíjenou a nohejbal chodili nejen děti, ale také starší občané i se 
svými návštěvami.  
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 O měsíc později ( 31.května ) došlo ke kácení máje a její následné 
dražbě. Máj byla vydražena za „basu“ piva a láhev „zelené“ p.Horstem 
Schleicherem. Celé odpoledne bylo spjato s oslavou dne dětí a tak od 14.00 
hodin si mohly projít „Cestu polem“. Procházkou se svými rodiči značenou 
cestou od areálu Hollandia a.s. kolem rybníků navštěvovaly stanoviště, kde 
jim pohádkové bytosti po splnění různých úkolů předávaly sladké odměny. 
Hlavní organizátor p.Marie Lakomá byla převlečena v masce brouka a 
účastníky vítala u startu. Místní mládež v maskách zadávala dětem úkoly na 
stanovištích. 
 

 V 16.00 hodin bylo už vše potřebné na fotbalovém hřišti připravené k 
absolvování dětské jízdy zručnosti na jízdním kole. Děti byly rozděleny do tří 
kategorií dle svého věku ( M-malé 0 až 6 let; S-střední 7 až 10 let; V-velké 
11-16 let ) a absolvovaly různě obtížnou trasu s měřením času a počítáním 
trestných bodů. Nejmenším dětem pomáhali i rodiče. Stupně vítězů obsadily 
následující děti :  
 

 Malé ( 10 soutěžících )   –  1.místo : Barbora Korunková 
      2.místo : Erika Bartlová 
      3.místo : Ester Píbalová z Útviny 
 Střední ( 11 soutěžících ) – 1.místo : Jaroslav Březina z Toužimi 
      2.místo : Nikola Slabá 
      3.místo : Kateřina Slabá 
 Velké ( 5 soutěžících )   –  1.místo : Matěj Mosch 
      2.místo : Daniel Kašpar 
      3.místo : Jan Frank 
 
 Vyhlášení výsledků s předáním cen a následným focením proběhlo tedy 
již v podvečer na návsi. Hlavním organizátorem byl p.Zdeněk Dvořák a řada 
dobrovolníků a rodičů. Hlavními sponzory celého dne byla Všeobecná 
zdravotní pojišťovna, Hollandia a.s. a obec Krásné Údolí. 
 
 

520. výročí založení obce520. výročí založení obce520. výročí založení obce520. výročí založení obce 

 
 Mimořádným počinem tohoto roku byla oslava 520. letého výročí 
založení obce Krásné Údolí. Dnem oslav byl určen 24.květen a už od rána se 
na novém antukovém víceúčelovém hřišti konal turnaj trojic v nohejbalu. 
Šestice místních družstev se připravovala na turnaj zodpovědně -  stejné dresy  
týmů,  oficiální  velký  trénink  v  předvečer  turnaje,   „manažerské“   zázemí, 
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tiskový mluvčí a další. Kdo se konkrétně stal vítězem není až tak důležité. 
Veselá nálada se sportovní zábavou, nevšedními výkony a   zákroky  vydržela   
všem   až  do  odpoledních hodin.  Občerstvení  formou stánkového prodeje 
vepřových pochoutek zajišťoval p.Jiří Lakomý z Toužimi. Ale pro úplnost 
uvádím : 
 1.místo – Jogurťáci ( M.Konšťák, J.Drbal, M.Čermák ) 
 2.místo – Old Stars ( P.Slabý, V.Olejník, M.Frank ) 
 3.místo – Macy Team ( M.Macura, P.Vytiska, M.Beran ) 
   

 Nejlepší hráč – Milan Konšťák 
 Nejlepší cizinec – Milan Kajer 
 Čestná cena Nejstaršího hráče – Horst Schleicher (vše foto – viz přílohy) 
  
 Dopoledne probíhal  den otevřených dveří v Mateřské škole spojené 
s prohlídkou celých prostor a slavnostní výzdoby vyrobené dětmi. 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“. 
Výstavu pokračující i v odpoledních hodinách stejně jako Mateřskou školu 
navštívilo hodně občanů.  
 

 Večerní zábavu pořádanou obcí si užil celkem hojně zaplněný sál 
kulturního domu. K poslechu a tanci hrála hudební skupina p. Tomáše Straky 
ze Žlutic. O pořádné oživení a rozproudění zábavy se ve svých výstupech 
zasloužila „Travesty show“ z Prahy.  

    
    

ObecObecObecObec / město  Krásné Údolí / město  Krásné Údolí / město  Krásné Údolí / město  Krásné Údolí    
 
 

 Naše obec si na základě historických dat a skutečností může požádat 
k rukám předsedy poslanecké sněmovny ČR o znovu navrácení titulu 
MĚSTO. O této záležitosti bylo diskutováno na zasedáních zastupitelstva ještě 
v roce 2007 a také v tomto roce. Zastupitelé chtěli zapojit do rozhodování také 
všechny občany Krásného Údolí a tak je oslovili v Občasníku č.1/08 
s anonymním anketním lístkem. Byly vyrobeny dvě urny na tyto anketní lístky 
a umístěny do obchodu Jednoty a na obecním úřadě. Celá akce byla ukončena 
posledním dnem měsíce května. Do schránek bylo vhozeno pouze 37 
anketních lístků s 20-ti hlasy pro město a 17-ti hlasy pro zachování titulu 
obec. Na červnovém  zasedání  zastupitelstva  byl  tento  bod  také  na 
programu  a  první   hlasování   skončilo  patem    4 : 4   ( jeden  zastupitel  byl  
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z jednání omluven ). Opakované hlasování následovalo po diskusi, kdy jeden 
zastupitel názor změnil a výsledek 5 : 3 rozhodl  pro zachování statutu obce. 
Tímto byla celá záležitost ukončena a o statut města se prozatím žádat nebude.  
 
 

Obecní Obecní Obecní Obecní     úřadúřadúřadúřad  a  obec  a  obec  a  obec  a  obec    
    
    

 Obec v jarních měsících zakoupila novou traktorovou sekačku 
s valníčkem pro sečení větších a náročnějších ploch v hodnotě 83.000,-Kč. 
Starší, kapacitně nezvládající stroj byl nabídnut občanům k odprodeji a  
zájemci odprodán za sumu 15.000,-Kč. Dalším novým zařízením, jenž bylo 
obcí pořízeno, byla přenosná mobilní elektrocentrála na benzínový pohon pro 
udržovací práce v obci.  
 

 Po ukončení zimního období proběhla kontrola veřejného osvětlení  
v Krásném Údolí a v Odolenovicích. Zjištěné závady byly ihned odstraněny. 
 

 V budově čp.1 ( bývalá radnice ) byla vyčištěna splašková kanalizace, 
opravené WC a stejně jako v budově čp.77 ( MŠ + OÚ ) a kulturním domě 
provedena revize plynových kotlů. 
 

 Kvůli neustálým stížnostem k parkování dlouhých nákladních 
automobilů před domy na návsi za autobusovou zastávkou, bylo rozhodnuto o 
zakoupení čtyř velkých betonových okrasných květníků. Ty byly uloženy za 
čekárnu a zabránily tak nevhodnému parkování. 
 

 Vzhledem ke skutečnosti, že občané začali více třídit odpad a počet 
míst sběru tohoto separovaného odpadu nedostačoval, byl od června po 
dohodě s f. AVE CZ a.s. rozšířen počet těchto sběrných míst a také počet 
kontejnerů. 
 

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

 Místní mládež vymalovala autobusovou čekárnu na návsi a kompletně 
uklidila okolí. Nová čistá malba vydržela déle než uklizené okolí, ovšem 
nikoliv tak dlouho jak by si všichni přáli. 
 

 Zimou a stářím vzniklé výtluky v komunikacích v obci byly na 
objednání   provizorně  opraveny   fi.  Správa  a  údržba  silnic  Karlovarského 
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kraje, středisko Toužim na návsi, u starých panelových domů a u obchodu 
Jednota. 

    
III.  čtvrtletíIII.  čtvrtletíIII.  čtvrtletíIII.  čtvrtletí 

 
  
 V průběhu prázdnin byla na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
provedena kompletní podrobná kontrola hospodaření v obecních lesích a 
jejich prohlídka samotná. Nájemcem v obecních lesích je firma p.Drobílka 
z Bečova, která  hospodaří dle aktualizovaného Lesního hospodářského plánu. 
Tento plán byl v jarních měsících odsouhlasen s platností pro roky 2008 až 
2017. Správa je prováděna na základě smlouvy s ročním nájmem 40.000,-Kč, 
jenž je pravidelným příjmem do rozpočtu obce. Prověrka byla provedena 
nezávislou odbornou firmou a nebylo zjištěno žádných podstatných závad a 
nedostatků. Další podrobnější info – viz přílohy ( Občasník č. 2/08 ). 
 

 Volných prázdninových prostor v mateřské škole bylo využito 
k částečnému vymalování. Taktéž bylo vymalováno schodiště do patra 
 obecního úřadu.  
 

 V letních měsících byla osazena nová vrata bývalé kotelny kulturního 
domu a zrekonstruován prostor uhelny u obecního úřadu. Tato část budovy je 
nadále využívána jako sklad technického vybavení pro údržbu  obce. Dále 
byly opraveny a natřeny všechny lavičky v obci. 
 

 V Odolenovicích vyrobili rodiče dětí (p.Petrželka, p.Vytiska a p.Volf) 
novou dřevěnou prolézačku na návsi. Tímto rozšířili dětské atrakce na tamním 
hřišti. 
 

 Vavřinecká pouť byla letos organizována obcí dne 9.srpna na 
fotbalovém hřišti. Zde bylo vystavěno provizorní pódium a taneční parket. Od 
odpoledních hodin zde probíhaly hudební produkce různých skupin a kapel, 
byly otevřeny prodejní stánky s různým zbožím, fungoval řetízkový kolotoč, 
skákací trampolína a střelnice. Od 19.00 hodin se konala taneční zábava pod 
širým nebem. Účast návštěvníků, stejně jako v minulých letech, byla slabá i 
přesto, že nebylo vybíráno žádné vstupné. Malý počet účastníků je patrně 
způsoben dobou dovolených a konkurenčních velkých poutí v naší oblasti. 
Zastupitelstvo se tímto problémem na svých zasedání na podzim zaobíralo a 
začalo zvažovat jiný termín slavností v Krásném Údolí. 
 

 Poslední prázdninový víkend byl, z důvodu velmi kladné odezvy na 
nohejbalový turnaj v květnu, uspořádán, p.Martinem Frankem pod záštitou 
obce, turnaj další.Nyní se účastnilo již osm týmů  hrajících ve dvou skupinách  
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systémem „každý s každým“ a s následnými souboji o konečné umístění. O 
občerstvení formou stánkového prodeje se postarala místní firma Cafe@shop 
a účastník turnaje p. Horst Schleicher s opékanými klobáskami.  
 
 

IV.  čtvrtletíIV.  čtvrtletíIV.  čtvrtletíIV.  čtvrtletí 
 
  
 Ve dnech 17. a 18. října proběhly také u nás volby do Zastupitelstva 
Karlovarského kraje. Z možných 349 oprávněných voličů našich obcí se 
k urnám dostavilo a platně hlasovalo 108 občanů ( volební účast 30,94% ). 
Výsledky voleb voličů Krásného Údolí a Odolenovic jsou následující : 
 

KSČM   42 hlasů Dělnická strana   2 hlasy 
Doktoři   22 hlasů Alternativa pro kraj  2 hlasy 
ČSSD    18 hlasů Strana zelených   1 hlas 
ODS    12 hlasů Sdružení pro republiku ..  1 hlas 
Koalice pro Karl.kraj   7 hlasů  Volte Pravý Blok   1 hlas 
 
 
 Stejně jako na jaře proběhl úklid obce se zajištěním odvozu 
velkoobjemových kontejnerů ( od 6.října ) a  nebezpečného odpadu ( 4.října ). 
 

 Na zasedání zastupitelstva obce v měsíci říjnu byly odsouhlaseny 
navržené zápisy kronik i se všemi přílohami za roky 1997 až 2007 včetně. 
Chybějící zápisy za uvedené roky  dopsal a zpracoval pan Martin Frank jako 
IV.díl kroniky obce Krásné Údolí. Pro tyto práce bylo čerpáno ze zápisů 
schůzí zastupitelstev.  
 

 Počátkem měsíce listopadu byly na zahradě Mateřské školy vysázeny 
okrasné stromky a to jako náhradní výsadba za vykácené listnaté stromy 
v roce 2007 u hlavní silnice z Krásného Údolí do Bečova. 
 

 Ještě koncem měsíce listopadu bylo do poštovních schránek občanů 
distribuováno další číslo Občasníku obce Krásné Údolí ( č.2/08– viz přílohy). 
 

 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 – účetní 
Obecního úřadu Krásné Údolí. O místo projevilo zájem několik žen z naší 
obce a okolí. Zastupitelé na své pracovní schůzce vybrali slečnu ing. Lucii 
Drbalovou z Krásného Údolí, která nastoupila od 1.listopadu. 
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 Toto období roku je v naší obci již tradičně zastoupeno největším 
počtem pořádaných kulturních akcí. V letošním roce se jednalo o : 
 

- 18.října – zájezd do bazénu ve Františkových Lázní – opět se podařilo 
zaplnit celý autobus 

- 22.října – zahájení dalšího kurzu pletení košíků pod vedením paní 
Chlupové z Nečtin – docházelo kolem 10 žen z našich obcí i z Útviny 

- říjen – zahájení nové „sezóny“ cvičení žen dvakrát týdně v prostorách 
čp.1 za vedení p.Marie Lakomé 

- 4.prosince  – od 16,30 hod. každoroční setkání důchodců s vystoupením 
dětí z mateřské školy pod vedením ředitelky p.Věry Čermákové  

- od 18,00 hodin  byl již pro všechny občany uspořádán koncert nejen 
vánočních koled  hudební skupiny Roháči z Lokte 

- 6.prosince – uspořádala obec s mladými hasiči Mikulášskou diskotéku 
pro děti proloženou soutěžemi a také s návštěvou Mikuláše, čertů,  
anděla a s předáním balíčku pro každého dětského účastníka 

- 21.prosince – poprvé uspořádané zpívání koled u vánočního stromku na 
návsi, kdy v parku u osvětleného stromku ke zpěvu na kytaru zahrála 
p.Březinová z Toužimi; na flétnu p. Marie Slabá s dcerou Kateřinou a 
J.Březina z Toužimi; všem přítomným byly rozdány nafocené texty 
koled a napečené perníčky; a přes nepřízeň počasí se vytvořila krásná 
vánoční atmosféra, kdy nechyběly ani prskavky 

- 27.prosince – obcí pořádaná procházka po okolí obce zimní přírodou za 
nižší účastí občanů 

- 31.prosince – silvestrovská diskotéka v kulturním domě za pořadatelství 
Cafe@shopu 

.  
 
 

DotaceDotaceDotaceDotace 
 
  

 Tento rok lze také označit jako rok podstatného zintenzivnění práce na 
zajištění dotací pro obec a hlavně získání informací k dotační 
problematice. Kompletní agendu žádostí, informací a přehledů dotačních 
titulů obstarával místostarosta obce p. Martin Frank. O všech podstatných 
informacích byli občané informování v Občasnících ( viz přílohy ). 
Výsledkem intenzivních jednáních a prací bylo koncem října podání 
žádosti na Státní zemědělský intervenční fond v Ústí nad Labem 
spravovaný Ministerstvem zemědělství ČR  k  Programu rozvoje venkova. 
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 Předkládaný projekt s názvem „ Dopravně stavební úprava náměstí 
v Krásném  Údolí  –  I.etapa  včetně   rekonstrukce   přilehlých  chodníků “  
obsahoval plán úpravy jižní části návsi, vybudování nového přechodu pro 
chodce u obchodu Jednoty a kompletní rekonstrukce většiny chodníků 
v obci. Celkový rozpočet tohoto projektu byl vypočten na částku 
4.979.860,-Kč. 
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Hospodaření Hospodaření Hospodaření Hospodaření     obceobceobceobce  k  k  k  k     31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 31.12.2008 

 
 Obec ukončila tento kalendářní rok s  kladným hospodářským  
zůstatkem  ve výši   641.981,-Kč,   

 
    

Příjmy v tis.K č Schválení 
Rozpo čet 

po 
změnách  

Výsledek k 31.12.2008 

Daňové 3212 3810 3806,28 
Nedaňové 198 334 327,42 

Dotace 31,78 299,75 299,75 
Příjmy celkem 3441,78 4443,75 4433,45 

    

Výdaje v tis. K č Schválení 
Rozpo čet 

po 
změnách  

Výsledek k 31.12.2008 

Silnice 36 34 15,7 
Ost.záležitosti pozemních komun. 53 0 0 

Předškolní zařízení 170 170 170 
Základní školy 200 200 108,64 

Činnosti knihovnické 35 38 32,01 
Ost. záležitosti kultury 75 90 54,75 

Sportovní zařízení v majetku obce 0 51 51,02 
Ost.tělovýchovná činnost 50 25 25 

Ost.rozvoj bydlení a byt.hospodář. 0 2 1,55 
Veřejné osvětlení 123 100 98,23 

Pohřebnictví 4 3 2,02 
Sběr a odvoz neb.odpadů 50 25 15,12 

Sběr a odvoz komunálních odpadů 400 454 453,57 
Péče o vzhled obcí a veř. Zeleň 226 202 195,62 
Bezpečnost a veřejný pořádek 2 3 2,63 

Požární ochrana 22 106 99,29 
Zastupitelstva obcí 700 759 697,41 

Volby  0 19,87 19,87 
Činnost místní správy 1436 1875 1749 

Výdaje celkem 3582 4156,87 3791,43 
    

Banky     
Komerční banka K. Vary - běžný účet 2.475.032,65     
TV ČSOB Toužim zrušen   
ČSOB Toužim - běžný účet 196.875,72     
TV ČSOB Toužim 2.756.777,58     
celkem BÚ 5.428.685,95     
Fond rozvoje bydlení 529.628,33     

celkem FRB 529.628,33     

Celkem bankovní ú čty 2008 5.958.314,28   
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Odpadové  hospodářstvíOdpadové  hospodářstvíOdpadové  hospodářstvíOdpadové  hospodářství 
  
 
 Za rok 2008 je přehled financí za odvoz odpadů následující : 
 

 Výdaje  - 481.781,-Kč – z toho  
     - odvoz popelnic    291.370,-Kč 
     - odvoz tříděného odpadu   98.532,-Kč 
     - odvoz nebezpečného odpadu    15.124,-Kč 
     - odvoz velkoob. kontejnerů   76.755,-Kč 
 
 Příjmy - 219.300,-Kč – z toho 
     - vybráno od občanů  203.707,-Kč 
     - odměna za třídění    31.200,-Kč 
 
 Dofinancovaná suma z rozpočtu obce činila částku   246.874,-Kč.  
 
 Na konci roku vstoupila starostka obce paní Smolová s panem Frankem 
v jednání ohledně cen služeb na další rok spojených s likvidací odpadu v obou  
obcích.  Jednání probíhalo jak s firmou AVE CZ a.s. ( pro veškeré odpady ), 
tak i s firmou RESUR s.r.o. ( pouze pro separovaný odpad ). Důvodem byl 
opakovaný nárůst dofinancování částky z rozpočtu a výhled cen na rok 2009. 
Největším problémem se stal odpad separovaný, kdy občané začali více třídit, 
v průběhu roku byla vytvořena další sběrná místa, došlo k navýšení počtu 
sběrných míst a nádob a tím také k značnému nárůstu sumy za tuto službu. 
Snahou zástupců obce bylo zajistit maximální objem vyvážených nádob za 
minimální platby.  
 

 Od října tohoto roku bylo také možno odevzdat drobné elektrozařízení 
do kontejneru ( E-boxu ) umístěného v budově obecního úřadu. Možnost 
likvidace takovéhoto zařízení byla umožněna podpisem smlouvy  s firmou 
Asekol. 
 

 V souvislosti se stále vzrůstajícími náklady na likvidaci odpadů 
v obcích bylo na prosincovém zasedání zastupitelstva rozhodnuto o vydání 
nové „Obecně závazné vyhlášky obce Krásné Údolí č. 1/2008 o místních 
poplatcích“ s platností od 1.1.2009. Nejdůležitější změnou zde byl poplatek za 
komunální odpad, který byl, dle možnosti platných stávajících zákonů, 
navýšen na maximální hranici 500,-Kč/osoba/rok. 
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Mateřská  školaMateřská  školaMateřská  školaMateřská  škola    

 
 V září roku 2008 bylo v naší školce zapsáno 20 dětí a to vyrovnaně 10 
chlapců a 10 dívek. Děti byly z Krásného Údolí, Odolenovice a také 
z Toužimi a Otročína. Věkové složení bylo následující : 
    mladší 3 roky  3 děti 
    3 až 4 roky   7 dětí 
    4 až 5 let   4 děti 
    5 až 6 let   6 dětí 
 

 Paní Věra Čermáková stále zastávala post ředitelky a učitelkou byla 
paní Marií Benovičovou ( pracující v důchodu ). Kuchařkou, školnicí a 
vedoucí školní jídelny byla paní Miroslava Veselá. Provozní doba od 06.45 do 
15.45 hodin.  
 

 Dne 19. března se uskutečnilo oblastní kolo festivalu mateřských škol 
Mateřinka 2008, tentokráte v Toužimi v místní Sokolovně. Naše školka se 
zúčastnila s vystoupením „Kterak psíček našel Míček“. Do finále v Nymburku 
se postoupit nepodařilo.  
 

 Závěrečné rozloučení s předškoláky spojené s besídkou pro rodiče se 
uskutečnilo dne 24. června v herně mateřské školy. Do školy odešli a se 
školkou se loučili Vojt ěch Ježek, Aneta Krejčová, Richard Petrželka a Luděk 
Zeman.  
 

 I v tomto roce proběhlo ve školce plno tradičních akcí, děti se účastnily 
divadelních představení a absolvovaly mnoho vystoupení. Většina těchto akcí 
je fotograficky zmapována v příloze tohoto zápisu.  
  

    
MMMMladí  hasičiladí  hasičiladí  hasičiladí  hasiči    

 
 Oddíl Mladých hasičů Krásné Údolí při SDH pod vedením paní Marie 
Slabé vykonával svou činnost i v tomto kalendářním roce. V jarní části roku 
probíhaly schůzky jednou týdně, o prázdninách bylo volno a od zahájení 
nového školního roku dvakrát týdně. V úterý se setkávaly děti starší a každou  
středu děti mladší.  Děti se zdokonalovaly ve vázání uzlů, práci s buzolou, 
zdravovědě a první pomoci, topografii a čtení z map, dopravní výchově a dále 
odbornými hasičskými znalostmi.    
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 Dne 29. března  proběhly halové závody v Toužimi, ve kterých se  
prezentovalo jak družstvo starších ( Kvasnička Daniel, Frank Jan, Michalec 
Martin, Prášil Jakub a Kubálek Patrik ) – 5. místo z 15 účastníků, tak i mladší 
hasiči ( Slabá Kateřina, Klemerová Markéta, Matějkovi Daniela a Michaela a 
Kubálek Dominik ) – 10. místo taktéž z 15 účastníků.  
 

 Dne 4. května se Mladí hasiči Krásné Údolí účastnili již tradičního 
klání o Útvinské srdce v požárním útoku a ve štafetách dvojic. Celkově 
obsadili 8. místo. 
 

 Jarní část okresního kola proběhla v Útvině dne 24. května a naši mladí 
hasiči se umístili na 6.místě. Výše uvedené děti posílili ještě Patrik Janoušek a 
Aneta Franková. 
 

 V červnu bylo na základě opakované žádosti SDH Krásné Údolí 
zastupitelstvem obce rozhodnuto o zakoupení hasičského vozu. Automobil zn. 
Avia byl za částku 80.000,-Kč zakoupen od města Toužim, které jej 
vyřazovalo z evidence a nabídlo ke koupi. Vozidlo je po celkové rekonstrukci, 
plně vybavené a umožňuje i dopravu malých hasičů na závody a další akce. 
Správou a údržbou byl pověřen pan Václav Knot. 
 
 

SLÁVIA  KSLÁVIA  KSLÁVIA  KSLÁVIA  Krásné Údolírásné Údolírásné Údolírásné Údolí 
 

 Daniel Seifert v Karlovarském deníku o utkáních našich fotbalistů 
postupně v roce 2008 napsal : 

dne 23.4.2008 
Kr. Údolí – Otro čín 1:0 (0:0). 
O jedinou přesnou trefu utkání se postaral domácí kanonýr Josef Slabý. Před 30 diváky 
řídil duel arbitr Polívka. ŽK: 2:0. 
 

dne 14.5.2008 
Valeč – Kr. Údolí 3:2 (1:1) 
V první pětačtyřicetiminutovce zamířil přesně mezi tři tyče ze značky pokutového kopu 
domácí Pánek a hostující Frank. Po obrátce stran se za Valeč dvakrát trefil do černého 
Štuksa. Za hosty pak kosmeticky upravil ukazatel skóre ze značky pokutového kopu Frank. 
Před dvaceti diváky odřídil utkání rozhodčí Hrubý. ŽK:  0:1. 
 

dne 21.5.2008 
Krásné Údolí - Novosedly 1:1 (1:0) 
Domácí vyhráli první poločas brankou Olejníka. Po obrátce stran upravil konečnou podobu 
skóre gólem hostující Petr Carda. Před dvacítkou fanoušků řídil utkání rozhodčí Krása. 
ŽK:  2:1. 
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dne 29.5.2008 
Otročín : Krásné Údolí 6:1 (4:0) 
Branky: Beníšek Filip 3, Herold Ladislav 2, Policar Pavel - Frank Martin. Rozhodčí: 
Polívka Miloslav. Diváci: 50. 
 

dne 25.6.2008 
Novosedly – Kr. Údolí 3:1 (1:1) 
Výhru domácího týmu vystřílel zejména autor dvou branek Šmídmajer. Třetí branku 
Novosedel přidal Molek. Za hosty si připsal jedinou branku Frank. 
 

dne 10.7.2008 

Skupina út ěchy B  

Ve skupině B si nejlépe počínal na zelených kolbištích novosedelský Miloslav Šmídmajer, 
který si připsal na své konto celkem osm branek. O druhou příčku se pak podělili se šesti 
góly Jiří Štuksa z Valče a Martin Frank z Krásného Údolí. Třetí místo obsadil s pěti zásahy 
Filip Beníšek z Otročína. 

Střelci - Slavia Krásné Údolí (21) 
Martin Frank 6, Jiří Kříž 4, Pavel Olejník 3, Josef Slabý 3, Vlastimil Olejník 2, Miroslav 
Štefan 2, Tomáš Kolena 1. 

Ročník 2008 – 2009  IV.třídy okresního přeboru  

dne 3.9.2008 
Krásné Údolí – Novosedly 3:3 (1:1) 
Za domácí se v prvním poločase zapsal do listiny střelců Malina, za hosty pak Zdeněk 
Šmídmajer. Po obrátce stran pak přidali góly za domácí Olah a Kokšál. Za Novosedly pak 
srovnali na konečnou dělbu bodů Kořínek a Miloslav Šmídmajer. Před pětatřiceti diváky 
pískal zápas sudí Fiala. 
 

dne 10.9.2008 
Stružná – Krásné Údolí 3:1 (2:1) 
Premiérové vítězství Stružné vystříleli svému týmu Josef Dotzauer, Josef Vicaň a Bedřich 
Dotzauer. Za hosty vstřelil čestný úspěch Ondřej Olejník. Před stovkou fanoušků pískal 
duel arbitr Hrubý. ŽK:  2:0. 
 

dne 18.9.2008 
Krásné Údolí – Valeč 1:3 (1:1) 
V prvním poločase zamířil přesně mezi tři tyče domácí Martin Frank, za hosty pak srovnal 
ukazatel skóre Jaroslav Fiala. Po změně stran pak zařídil dvěma góly vítězství hostujícímu 
týmu Antonín Šindelář. Před dvaceti diváky řídil zápas sudí Hrubý. ČK:  1:0. 
 

dne 1.10.2008 
Krásné Údolí – Počerny 0:2 (0:1) 
Hosté vyhráli první poločas brankou Wernera Wojnara. Po změně stran pak přidal druhý 
zářez Počeren Milan Karnet. 
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dne 8.10.2008 
Stanovice – Krásné Údolí 8:0 (4:0) 
Vysoké vítězství domácích zařídil dvěma góly Martin Míček. Další branky Stanovic 
vstřelili soupeři Miroslav Šplíchal, Radek Langmaier, Jaroslav Kratochvíl Michal Piškanin 
a Tomáš Kadera. Domácí reparát vidělo ve Stanovicích pětadvacet fanoušků, před kterými 
pískal duel sudí Hrubý. ŽK:  1:0. 
 

dne 22.10.2008 
Hroznětín B – Krásné Údolí 0:3 (0:2) 
Hosté vyhráli první půli dvěma zásahy Pavla Olejníka. Tříbodovou pojistku pak přidal po 
změně stran hostující Martin Frank. Vítězství Krásného Údolí sledovalo v Hroznětíně 
čtyřicet diváků, před kterými odřídil zápas arbitr Vašek. ŽK:  1:1. 
 

dne 29.10.2008 
Krásné Údolí – Otročín 0:4 (0:2) 
Hosté vyhráli první poločas dvěma góly Ladislava Herolda. Po změně stran přidali další 
branky Otročína Tomáš Řehoř a Filip Beníšek. Před 100 diváky odřídil utkání rozhodčí 
Krása. 
ŽK: 1:1. 
 
 Co k tomuto dodat? Postupné opouštění předních míst v tabulce soutěže 
pokračovalo i na jaře fotbalového ročníku 2007/2008 a skončilo posledním 
místem  po podzimu. Kompletní tabulky jsou obsaženy v příloze tohoto 
zápisu. Nejlepším střelcem jarní části se stal se 6 brankami Martin Frank. Na 
podzim se o celkových 11 gólů postarali  Martin Frank ( 3 branky ) a 
Vítězslav Olah s Pavlem Olejníkem ( po 2 brankách ). 
 

 Při srpnovém setkání vedení oddílu před novou sezónou  bylo zjištěno, 
že je pouze 8 aktivních fotbalistů a začalo horlivé shánění hráčů. Bylo 
zajištěno hostování několika hráčů z Útviny a  zaregistrováni fotbalisté 
z Dobré Vody. Tímto byl zajištěn dostatečný počet hráčů. 
 

 Fotbalové hřiště bylo i v letošním roce pravidelně udržováno nově 
zakoupenou obecní sekačkou-traktůrkem. Areál byl využíván i pro další 
obecní akce ( pálení čarodějnic, Dětský den, Vavřinecké slavnosti ). Slávia a 
hlavně její předseda pan Zdeněk Dvořák i tradičně spolupořádala nejen 
uvedené akce, ale i maškarní a mikulášskou diskotéku. 
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Statistické Statistické Statistické Statistické     údaje údaje údaje údaje     ––––        rok rok rok rok     2008200820082008        v v v v     obciobciobciobci    
 
   
  Narození 7  občánků 
 

- Bubicová Tereza 
- Čonková Daniela 
- Krejčí Dominik 
- Krejčí Matěj 
- Krejčová Veronika 
- Petrželka Tomáš 
- Petrželková Anežka 
- Lean Edward David 

   
            
  Úmrtí  4 občané 
 

     - Walter Oskar 
     - Lávová Julie 
     - Macura Miroslav 
     - Kokšálová Božena 
 
 
 
  Sňatek          1   občan 
  Rozvod           1 
  Přistěhování      12   
  Odstěhování     18 
  Stěhování v obci       8 
 
 

Zaměstnanci obce : 
  - starosta : Květuše Smolová   
  - účetní : Květoslava Janoušková 
        ing. Lucie Drbalová – od listopadu 
  - úklid OÚ, údržba obce : Jiřina Kašparová – celý rok
  - sezónní údržba obce : Naděžda Dvořáková,  
    Miroslav Krištof, Vlastimil Olejník  
    – všichni duben až  říjen    
  - obecní knihovna : Zdeňka Krejčová 
  - veřejný internet : Ondřej Olejník 
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Počasí  vPočasí  vPočasí  vPočasí  v    obci  za  rok  200obci  za  rok  200obci  za  rok  200obci  za  rok  2008 8 8 8 –––– I. pololetí I. pololetí I. pololetí I. pololetí 

   
        ( zdroj : pan V. Mareček ) 
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leden 08 1-10 -2,3 3,6 -14,0 9 8,2 5 -     

  11-20 1,7 8,7 -4,8 7 3,9 5 -    

  21-31 2,1 7,0 -6,4 5 10,3 7 -    

  1-31 0,5     21 22,4 17 - -0,5 40,0 

únor 08 1-10 0,8 8,0 -13,7 9 13,7 3 1     

  11-20 -0,9 9,7 -17,8 10 0,3 1 -    

  21-31 5,4 16,4 -6,0 3 17,5 2 1    

  1-31 1,8     22 31,5 6 2 -2,3 38,0 

březen 08 1-10 2,0 12,0 -13,1 6 24,8 - 3     

  11-20 1,8 10,7 -8,2 6 30,8 8 2    

  21-31 0,6 15,6 -9,1 11 13,6 9 -    

  1-31 1,4     23 69,2 17 5 1,1 37,0 

duben 08 1-10 4,1 15,2 -4,1 4 22,4 7 2     

  11-20 5,2 17,9 -7,9 4 28,7 5 2    

  21-31 8,4 20,0 -4,8 5 31,7 4 3    

  1-31 5,9     13 82,8 16 7 5,6 45,0 

květen 08 1-10 10,5 20,1 -4,2 9 7,3 5 -     

  11-20 12,1 21,5 -2,1 3 31,9 2 4    

  21-31 14,3 27,5 0,4 - 1,1 3 -    

  1-31 12,3     12 40,3 10 4 11,1 58,0 

červen 08 1-10 16,6 26,0 1,1 - 21,3 1 2     

  11-20 12,8 22,8 -2,1 3 17,3 4 2    

  21-31 17,5 29,2 3,9 - 17,0 1 1    

  1-31 15,6     3 55,6     14,1 65,0 
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Počasí  vPočasí  vPočasí  vPočasí  v    obci  za  rok  2008 obci  za  rok  2008 obci  za  rok  2008 obci  za  rok  2008 –––– II. pololetí II. pololetí II. pololetí II. pololetí 

   
        ( zdroj : pan V. Mareček ) 
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červenec 08 1-10 16,2 28,8 3,8 - 13,3 6 1     

  11-20 14,7 27,8 4,1 - 23,9 7 1    

  21-31 17,3 29,3 4,4 - 7,0 5 0    

  1-31 16,0     - 44,2 18 2 15,8 76,0 

srpen 08 1-10 17,1 30,2 1,1 - 24,8 4 2     

  11-20 15,1 27,4 2,6 - 22,0 2 2    

  21-31 14,0 24,1 0,1 - 8,6 2 1    

  1-31 15,4     - 55,4 8 5 14,9 67,0 

září 08 1-10 15,1 27,3 0,3 - 27,7 1 4     

  11-20 7,9 24,8 -7,7 2 5,2 - 1    

  21-31 7,6 16,6 -4,1 6 12,5 6 -    

  1-31 10,2       45,4     11,6 46,0 

říjen 08 1-10 8,2 18,1 -5,2 3 4,8 6 -     

  11-20 8,1 19,9 -6,0 4 10,3 3 1    

  21-31 4,4 17,6 -9,2 5 39,7 3 3    

  1-31 6,8     12 54,8 12 4 6,4 45,0 

listopad 08 1-10 0,7 13,6 -4,2 3 0,4 2 -     

  11-20 3,2 11,5 -10,6 6 15,0 4 1    

  21-31 -1,9 4,3 -12,0 10 16,0 6 1    

  1-31 2,7     19 31,4 12 2 1,1 43,0 

prosinec 08 1-10 -0,3 2,5 -11,7 8 12,0 5 1     

  11-20 0,1 2,6 -5,1 7 18,3 4 2    

  21-31 -3,4 5,5 -15,4 9 2,7 5 -    

  1-31 -1,2     24 33,0 14 3 -2,3 45,0 

 
 


