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Vážení, 
  

 držíte v rukou poslední letošní vydání našeho zpravodaje. Před rokem jsem se zmiňoval o 

potížích s nízkým počtem dětí v naší mateřské škole a provedených opatřeních ze strany zastupitelstva 

města. Uskutečněná rozhodnutí se ukázala jako správná. Přístup města se zajištěním „beznákladové“ 

školky byl chválen jako zajímavý a vstřícný krok nejen na jednání s hejtmanem kraje, ale i poslankyní 

paní Wernerovou a hlavně - rodiči dětí. V současnosti máme „plný stav“ (20 zapsaných dětí) a několik 

čekajících na uvolněná místa.  
  

 Jak jsem výše zmínil, počátkem listopadu navštívila naše město poslankyně PS ČR Markéta 

Wernerová (ČSSD). Po diskuzi se starostou o problémech a možnostech dalšího rozvoje města si 

prohlédla právě naší mateřskou školu, upravený hřbitov, interiéry kostela sv. Vavřince a dokončenou 

rekonstrukci náměstí.   
 

 Nově dostavěné náměstí, kterému chybí ještě nové asfaltové povrchy, bylo přihlášeno do 

soutěže „Cesty městy“. Soutěž je každoročně vyhlašována Nadací partnerství a letos se konal její 14. 

ročník. Podstatou soupeření je posouzení provedených stavebních změn a celkové řešení prostoru 

v souvislosti s bezpečností provozu na pozemních komunikacích. Vedení města přihlásilo dokončenou 

rekonstrukci náměstí v kategorii Plošná řešení, kde mělo Krásné Údolí dalších 15 soupeřů z celé 

republiky. Hodnotící komise si osobně celé náměstí a okolí pečlivě prohlédla, nafotila a zjišťovala 

další údaje a parametry. Starosta k tomuto přidal porovnávací snímky vzhledu před a po stavebních 

úpravách. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 17. září v Čelákovicích a naše náměstí obdrželo 

„Čestné uznání“ ve své kategorii. S ohledem na skutečnost, že je vyhlašován vždy pouze vítěz, je toto 

ocenění všeobecně považováno jako pomyslné druhé místo.  
 

 Další soutěží, kde jsme se snažili prosadit a zviditelnit naše město, byla „O nejlepší kroniku 

Karlovarského kraje“, tentokráte za rok 2014. V tomto klání se kronika Krásného Údolí umístila na 

pátém místě.  
 

 Na základě rozhodnutí zastupitelstva byl z odměny (30.000,-Kč) za cenu v soutěži „Vesnice 

roku“ zakoupen pingpongový stůl pro venkovní prostředí. Na jaře bude umístěn na připravenou plochu 

na náves do Odolenovic. Zbylá částka (cca 10.000,-Kč) obohatila rozpočet naší Mateřské školy.  
 

 Posledního října byla předána stavba „Krásné Údolí, Staré paneláky – II.etapa – část 

Parkoviště“. Touto akcí se podařilo nově vytvořit, nebo inovovat stávajících 19 parkovacích míst.  

V rámci stavby došlo ke kompletní výměně a umístění nových sušáků na prádlo, které jsou jednotné, 

vzhledné a vyrovnaně umístěné. Vrchní část opěrné zídky největšího parkoviště byla osázena keřovým 

porostem, který bude uvedený prostor vizuálně oddělovat. Toto místo bylo také doplněno o nový 

světelný bod. Stav místní komunikace v této lokalitě je díky stavbám parkovišť a hlavně díky výměně 

vodovodního řadu ne zcela vyhovující. Jak jsem již v minulosti avizoval, je nutné několik měsíců 

počkat na „usazení“ terénu po výkopech. S pokládkou nových asfaltových ploch je v rozpočtu 

počítáno příští rok. Celá tato investiční akce vyšla na 784.697,50 Kč. Ještě jednou děkuji za 

shovívavost, pochopení a trpělivost všech řidičů a místních občanů.  
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