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Dobrý podzimní den.
Úvodem tohoto čísla chci navázat na téma zářijového Občasníku a to problematikou „Větrného parku
Krásné Údolí“. Veřejného setkání občanů v kulturním domě se zúčastnilo přes 40 spoluobčanů, které tato
záležitost zajímala. Ze strany zástupců obce, případného investora (p. Kreisinger - Windenergie) a hlavně
známého odborníka na životní prostředí RNDr. Obsta byly zodpovězeny veškeré dotazy a také proběhla
široká diskuze nejen k tomuto tématu. Myslím, že toto setkání bylo pro získání přehledu a požadovaných
informací velice přínosné a potřebné. Na prohlídku větrných elektráren v Jindřichovicích a Vrbici se
přihlásilo a absolvovalo cca 30 našich spoluobčanů. Byla umožněna prohlídka elektrárny i v běžně
uzavřených prostorách a hlavně mohli účastníci posoudit hlučnost tohoto zařízení v blízkém i širším okolí.
Účast, jak na setkání, tak i na prohlídce byla, dle mého mínění, dosti malá a svým způsobem vyjadřuje
nezájem o tuto problematiku ze strany občanů Krásného Údolí. I z tohoto důvodu jsme odstoupili od
možnosti uspořádání určitého „referenda“ a celou záležitost řešili na říjnovém jednání zastupitelstva. Zde
bylo zastupitelstvem obce jednohlasně odsouhlaseno nabídku přijmout a možnost postavení větrného parku
(na pozemcích k tomuto účelu Karlovarským krajem vyčleněných) do našeho územního plánu zanést.
V současnosti je z naší strany se specializovanou právní podporou vytvářena smlouva o spolupráci
k zahájení prací na tomto projektu. Jednou z mnoha a mnoha podmínek bude prokazatelná síla větrů po celý
rok v naší lokalitě. Toto by mělo potvrdit měření z dočasně vystavěného zařízení (bude umístěno nad obcí
směrem k Bečovu), které bude pro firmu Windenergie sílu větru po 12 měsíců měřit. Investor dále
zpracovává podrobné studie a analýzy vlivu větrného parku na životní prostředí, veškeré živočichy a floru
v dané lokalitě a také na život v naší obci. Veškeré tyto činnosti probíhají za účasti obce, ovšem bez jejího
jakéhokoliv spolufinancování.
Koncem měsíce října zpracovával rozpočtový výbor rozpočet naší obce na příští rok (zjednodušený
Vycházeli jsme z dostupných údajů a předpokladů, které jsou dosažitelné ze
zdrojů RUD (rozpočtové určení daní). V příštím roce je ze strany státu opět garantováno snížení financí pro
naši obec a to se dle prognózy posledních dní bude ještě snižovat. Proč se o tomto zde zmiňuji??
Zpracovával, nebo spolupodílel jsem se na rozpočtech naší obce za posledních 10 letech a letos je to
skutečně poprvé, kdy je rozpočet schodkový. Ano, řeknete si, že i v minulosti tomu tak v několika případech
bylo, ale důvodem byly plánované investice. Kdežto rozpočet pro příští rok máme záporný z důvodu, že
obdržíme „na žití“ obce méně než je potřeba. Jedná se „zatím“ o „pouhých“ 28 tisíc korun, ale rozpočtový
schodek už to je. Situaci se snažíme řešit dalšími úsporami hlavně v provozních výdajích.
návrh rozpočtu viz na 2. straně).

Na závěr bych chtěl popřát těm, které nepotkám na prosincových akcích (koncert v našem kostele,
setkání seniorů na obecním úřadě, zpívání u vánočního stromku – vše viz přehled na 4. straně) pevné zdraví,
štěstí a po všech stránkách pohodový rok 2012.
Martin Frank
starosta obce
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