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Vážení spoluobčané, 
  

 ihned v úvodu si Vás dovoluji pozvat na několik tradičních akcí, které město se svými 

zájmovými organizacemi v nejbližších měsících pořádá. Jedná se o 7. ročník jízdy historických vozidel 

– Memoriál Pavla Vitnera (chcete-li Závody veteránů), Cyklovýlet, Dětský den ve městě a Krásnoúdolské 

slavnosti. Program těchto akcí naleznete na dalších stranách tohoto periodika. Věřím, že letos k nám 

bude počasí opět přívětivější a nebudeme muset akce stěhovat do kulturního domu.  
 

 Do konce března jsme stihli dokončit „Rekonstrukci rybníka na p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí“. 

Rozpočtovanou cenu (450.000,-Kč) jsme i přes nepředpokládané vícenáklady (např. zpevnění cesty na hrázi, 

rozšíření nátoku bezpečnostního přelivu, výstavba nové odvodňovací strouhy) dodrželi. Drobné nedodělky budou 

odstraněny nejpozději do poloviny června (např. rozhrnutí sedimentu, který musí trochu proschnout). Konečné 

náklady na akci jsou 432.983,-Kč. 
 

 V dubnu byla provedena oprava chodníku Kulturní dům – hřiště a to za částku 50.897,-Kč 

(rozpočet byl 70.000,-Kč) a také došlo k dovybavení obou dětských hřišť u panelových domů. Nové herní 

prvky plně splňující bezpečnostní předpisy stály 147.896,-Kč (rozpočet na akci 150.000,-Kč). Zde bych 

chtěl požádat veškeré „pejskaře“, aby se zamysleli a své „členy rodiny“ nevenčili v bezprostředním 

okolí. Myslím, že při troše ohleduplnosti nemusí město ještě tato hřiště složitě oplocovat a uzavírat 

děti do drátěných kotců. Děkuji. 
 

 V posledních týdnech jsme také zahájili konečnou etapu rekonstrukce celého veřejného 

osvětlení ve městě. Tato akce probíhá od roku 2012, kdy jsme každý rok postupně vyměnily část 

starých, dožilých paticových stožárů za nové žárově zinkované a bezpaticové. Dochází i k výměně 

všech svítidel, kdy trubicová 2x36W nahradila výbojková o síle 50W. Ještě bude navazovat 

administrativní část, kdy bude odbornou firmou vyhotovena pasportizace a zaměření kompletního 

veřejného osvětlení v Krásném Údolí i Odolenovicích. 
 

  Finančně nejnáročnější  letošní  akcí je již  zahájená „Oprava hřbitovní zdi a přilehlé budovy“ 

(v  rozpočtu počítáme s cenou 480.000,-Kč). Díky vysoutěžené ceně (10 uchazečů o zakázku) očekáváme i zde 

úsporu, kdy se ještě na opravu podařilo získat dotaci od Karlovarského kraje ve výši 170.000,-Kč. 

V rámci opravy dojde i k výměně vstupních vrat, kdy zastupitelé již rozhodli o vzhledu a dodavateli. 
 

  Poslední jarní akcí bude provedení nátěru střechy kostela. Dodavatel prací bude nátěr provádět 

horolezeckou technikou v květnových a červnových dnech. 
 

 V květnu jsme využili mimořádného 2. kola výzvy Karlovarského kraje z Programu obnovy 

venkova s preferencí na mateřské a základní školy a požádali o 50% příspěvek na akci „Oprava 

nevyhovujícího povrchu části školní zahrady“. Při získání tohoto příspěvku bychom vytvořili 75m
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plochy s protipádovou pryžovou dlažbou na hraní dětí. Rozhodnutí padne do 30. června. O výsledku 

Vás budu informovat v dalším vydání Občasníku. 
 

 Neúspěchem (již třetím rokem) skončilo podání žádosti o dotaci na renovaci křížků u kostela a na 

hřbitově. Převis žádostí několikanásobně překonal alokovanou částku tohoto dotačního programu. 

Akci za své konat nebudeme a pokusíme se o štěstí zase příští rok. 
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