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Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání našeho informačního zpravodaje. V úvodu mi
dovolte se vrátit k uskutečněným komunálním volbám, jejichž výsledky jsou společně s volbou do
našeho městského zastupitelstva uvedeny na straně č. 4. Chci poděkovat všem, kteří k urnám šli a svůj
hlas odevzdali. Děkuji.
Nově zvolené zastupitelstvo, po ustavujícím zasedání (30.10.), ihned zahájilo svou činnost tak,
aby byly rozhodnuty všechny náležitosti, které se nashromáždily a nemohly být pouze samotným
starostou vyřízeny. Nejdůležitějším procesem byla rozhodnutí o příspěvcích z rozpočtu města, určení
prioritních investic příštího roku, následné sestavení návrhu a schválení rozpočtu města na rok 2019 a
další. Dále byly zahájeny práce na kompletních každoročních inventurách majetku.
Kulturní výbor města zpracoval plán akcí, jenž je také součástí tohoto periodika. Obsahuje plno
tradiční záležitostí a také několik novinek. Některé akce byly, např. z důvodu obtížného zajištění
účinkujících a také neustále klesající návštěvnosti, zrušeny. Jedná se o „Pár skladeb v kostele“, kdy
jsme tuto akci neuspořádali už ani letos. Zvažujeme i formát předvánočního setkávání u Betléma, kdy i
zde je každoroční patrný úbytek účastníků. Další podstatnější změnou je ustoupení od
„Krásnoúdolských slavností“ (pořádané vždy v druhé polovině června) s pokusem návratu k historii
„Pouti“ ke sv. Vavřinci. V sobotu 10. srpna 2019 uspořádáme pouťové odpoledne pro děti a večer
taneční zábavu. Na Velikonoční pondělí se budeme snažit založit novou tradici spojenou s
velikonočními soutěžemi pro děti i dospělé. Samozřejmě jsou v plánu zaneseny tradičně oblíbené
dětské akce, zájezdy za kulturou (památkami), Masopust, taneční plesy a zábavy. Rádi, skutečně
budeme rádi, pokud za námi přijdete, nebo nám napíšete své návrhy, nápady a tipy pro zlepšení
kulturního a společenského života u nás. Bylo by jednoduché „vzít“ třicet, čtyřicet tisíc a uspořádat
koncert nějaké známější kapely a tím „natáhnout“ lidi z širšího okolí. Ale touto cestou jít nechceme.
Chceme docílit a zajistit zábavu hlavně pro naše občany a naše děti. A tak neváhejte a kdykoliv
každého z nás oslovte nebo přijďte za námi.
Tak jako tomu je už několik let, vytvořili a odsouhlasili jsme náš městský rozpočet na rok 2019
jako vyrovnaný, ovšem s dofinancováním z vlastních zdrojů (4 mil. Kč). Zastupitelé rozhodli o
uskutečnění následujících investičních akcích: „Krásné Údolí, Stavební úpravy objektu dobrovolných
hasičů, st.p.č. 204/1, 204/2 - II. etapa – oprava střechy“ (základní rozpočet 1,489 mil. Kč), dále
„Dovybavení dětských hřišť – III. etapa“ a to na hřiště Staré paneláky (pořízení dvojhoupačky) a
dokončení akce „Úprava návsi Odolenovice – dětské hřiště“ (300 tisíc Kč). Hlavním důvodem
mimořádně vysokého dofinancování je možné zahájení prací na přípravě pozemků pro výstavbu
rodinných domků k akci „Krásné Údolí, Rozvojová plocha Z01-Bv“. V rozpočtu samozřejmě nejsou
zaneseny případné dotace a příspěvky, které se budeme snažit i příští rok získat (např. od
Karlovarského kraje na vybudování nové střechy hasičárny). Ve schváleném rozpočtu na rok 2019
počítáme s příjmy i výdaji v částce 8.880.000,-Kč.
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