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Listopad  2008 
 

Informace starostky obce: 
• Dne 31.5.08 byl pořádán DEN DĚTÍ – cesta pohádkovým lesem, jízda zručnosti, kácení máje. 

Chci touto cestou poděkovat všem organizátorům. Velice kladně hodnotím, že naše místní 
omladila se zapojila do některých akcí (doufám, že to nebylo naposledy). 

• 24.6.08 proběhlo v MŠ rozloučení se 4 předškoláky.  
• Pro místní hasiče bylo v červnu zakoupeno hasičské auto a jeho správou byl pověřen  

pan V. Knot.  
• V době prázdnin byla vymalována herna v MŠ. 
• 1.8.2008 nastoupila do funkce uvolněné starostky obce Květuše Smolová, do této doby 

zastávala tuto funkci jako neuvolněná. 
• 9.8.08 Vavřinecká pouť – velice malá účast návštěvníků několik let za sebou. V tomto termínu 

probíhají v okolních obcích a městech zároveň pouti a je období dovolených. Z těchto důvodu 
je problém se zajištěním kolotočů, stánků, občerstvení, vystoupení umělců. Bylo by dobré 
zvážit, zda nebude lepší udělat slavnosti v obci na konci měsíce června a na termín pouti 
uspořádat pouze taneční zábavu. 

• Na žádost občanů byly umístěny za autobusovou čekárnu kameninové květináče, aby zde bylo 
zamezeno parkování nákladních automobilů. ( Posuďme, zda toto splnilo svůj účel?) 

• Byly opraveny díry v silnici na návsi, u starých panelových domů a naproti obchodu. 
• Místní mládež vymalovala autobusovou zastávku. 
• V kulturním domě byly upraveny kouřovody od kotlů a seřízeny plynové kotle.  
• Během léta byly opraveny a natřeny všechny lavičky v obci, které byly značně poškozeny. 
• V sobotu 4.10.08 se uskutečnil sběr nebezpečného odpadu v obci a následný týden byly 

přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad. 
• V obci byly přistaveny další kontejnery na tříděný odpad z důvodu malé velikosti a zvýšení 

četnosti vývozu. Nyní budeme sledovat jejich naplňování a v případě dostatečného nevyužití 
některých, budou přemístěni na jiné místo nebo odstraněni. 

• V říjnu byly vysázeny na zahradě MŠ okrasné stromky jako náhradní výsadba za vykácené 
stromy u silnice za obcí směrem na Karlovy Vary. 

• Od dubna do konce měsíce října byli od ÚP na obecním úřadě zaměstnáni jako dělník čištění 
města 3 pracovníci (paní Naděžda Dvořáková, pan Miroslav Krištof a pan Vlastimil Olejník). 

• Vzhledem k tomu, že paní Janoušková odchází v lednu 2009 do důchodu, byla vyhlášena na 
její místo veřejná výzva, na jejíž základě byla vybrána slečna Lucie Drbalová. Ta nastoupila do 
pracovního poměru dne 1. listopadu 2008. Až do odchodu paní Janouškové, bude probíhat 
zaškolení a předání funkce. 

• Na OÚ byla vlastními silami zrekonstruována bývalá uhelna. Nyní bude využívána k uložení 
nářadí a strojů obce. 

• V KD rovněž vlastními silami zrekonstruována uhelna, která bude nyní sloužit jako sklad. 
 

 
Obecní úřad v Krásném Údolí přeje všem občanům hodně zdraví, štěstí a 

pohody v novém roce 2009. 
                     Květuše Smolová 

                 starostka obce 


