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září  2017 
 

Vážení spoluobčané, 
 
 

 v úvodu navážu na jednu z informací posledního Občasníku. Počátkem srpna proběhlo u vítěze 

letošního ročníku, ve Skalné u Chebu, slavnostní vyhlášení výsledků soutěže „Vesnice roku 2017“. 

Ani v letošním roce, kdy se naše prezentace zaměřila k možnému ocenění „modrá stuha“ za spolkový, 

kulturní a sportovní život ve městě, jsme výrazněji neuspěli. V konkurenci 18 obcí našeho kraje 

dostalo Krásné Údolí „Čestné uznání za inovativní přístup k rozvoji obce“ s finančním šekem pro 

město ve výši 5.000,-Kč. V doplňkové soutěži „Zlatá cihla“, naše kompletní rekonstrukce náměstí také 

nevyhrála.  
 

 Jak se stalo již určitou tradicí, tak i v letošním lichém roce jsme připravili, zpracovali a nechali 

vydat stolní kalendář na rok 2018 s tématem našeho města. Po úspěchu kalendáře s porovnáním 

historických a současných fotek (rok 2014) i změn a proměn Krásného Údolí a Odolenovic (rok 2016) 

předáváme bezúplatně do každé rodiny jeden exemplář s fotografiemi našeho okolí. Zájemci o 

kalendáře pro své příbuzné a známé si je mohou zakoupit (50,-Kč/ks) na městském úřadě. 
  

 Koncem měsíce června byla dokončena oprava hřbitovní zdi a přilehlé budovy (márnice) 

s pomocí zajištěné dotace od Karlovarského kraje. V průběhu opravy došlo odsouhlasením zastupitelů 

města ke změně typu vrchního zakrytí zdi. V projektu původně byly betonové dílce s mezerami na 

dilataci. Nově je tedy celá zeď zakryta formou oplechovaných vrchních částí boků a plechových dílů 

na nosných latích. Zde si dovolím požádat rodiče, aby svá dítka náležitě „proškolili“ o nevhodnosti 

běhání po těchto stříškách. Omítky ve spodní části zdí nejsou provedeny až k okolnímu terénu, aby 

byly co nejméně namáhány spodní vlhkostí půdy a voda nevzlínala výše. 

 Mimo dotační akci, na základě rozhodnutí zastupitelů, byla také zajištěna a následně osazena 

nová kovaná vstupní brána. U této došlo při výrobě k nejasnostem ze strany zhotovitele a tak byla 

později doplněna ještě o zavírací mechanismus. Financována byla z vlastních zdrojů města. Poslední 

etapu rekonstrukce celého hřbitova, novou střechu márnice, plánujeme opravit v příštím roce.   
 

 Na hřbitově byl specialistou, za souhlasu vedení města, také zrekonstruován křížek v jeho 

centrální části. Investorka obnovy (z řad našich spoluobčanů) nechce být jmenována a tak jí alespoň i 

takto anonymně děkuji.  
 

 V období konce května až do poloviny června proběhla další drobnější investiční akce města a 

to nátěr střechy kostela sv. Vavřince. Napouštění doškové střechy bylo provedeno horolezeckou 

technikou a nátěr vrchních plechových částí (cibule) s pomocí vysoko výsuvného jeřábu. Celkové 

náklady činily 76.828,-Kč, kdy více než polovinu stály speciální barvy. 
 

 V červnu se nám podařilo ještě získat cílenou dotaci určenou pro mateřské a základní školy. 

Uspěli jsme s projektem „Oprava nevyhovujícího povrchu části školní zahrady“. Na části pozemku 

byla vybudována betonová plocha o rozměru 10 x 7,5 m a na ní položeny puzzlovým systémem 

pryžové protipádové dlaždice o tloušťce 4,5 cm. Tato změna povrchu značně zkvalitnila úroveň 

školkové zahrady a rozšířila možnosti její využívání dětmi i v méně vhodných povětrnostních 

podmínkách. Celá akce stála 152.355,-Kč, kdy dotační příspěvek byl přesně 50% z této sumy. 
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