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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí 
 

 Jarní část sezóny 2014 - 2015 zahájilo mužstvo dohrávkou základní části, kdy po odehrání 
skončilo na 10. místě se skórem 9 : 99 a 1 bodem. Poté se rozdělily skupiny po 4 mužstvech. Jelikož ve 
druhé skupině se odhlásili mužstva ze soutěže, zbyli jsme s mužstvem Otročína sami. Hrálo se šestkrát 
po sobě, kdy naše mužstvo skupinu vyhrálo se skórem 14 : 8 a 10 body. 
 Nejlepším oddílovým střelcem byl vyhlášen p. Korunka Milan, který nastřílel 7 branek. 
Nejužitečnějšího hráče získalo celé mužstvo. 
  Pokračovalo se v přípravě na novou sezónu 2015 - 2016 tréninky i přípravnými zápasy.  
 Na začátku nové sezóny došlo k dlouho avízované novince, kdy klub si musel pořídit počítač a 
internet. Všechno dění ohledně zápisu o utkání a přestupy či hostování jsou prováděny přes aplikaci 
FAČRU. Tak zvané registrační průkazy hráčů už neplatí. 
  Udělaly se dvě skupiny III. třídy a opět s nižším počtem mužstev. Dostali jsme skupinu „B“, kde je 
9 mužstev a odehraje se podzim a část jara. Na jaře se dohrají zbylé zápasy. Potom se mužstva rozdělí do 
skupin podle umístnění a promíchají se skupinou „A“. 
 Zahájení nevypadalo vůbec špatně a mužstvo složené s mladých hráčů, kdy jsme využili možnost 
hráčů, kteří hrají za dorost na střídavý start hrát za nás, bylo soupeřům rovnocenným hráčem, ale někdy 
scházelo to štěstíčko. Po celou dlouhou dobu se drželo ve středu tabulky a rozhodly poslední dva zápasy, 
kdy se propadlo a přezimuje na 8. místě se skórem 12 : 28 a 5 body. 
 Závěrem poděkování lidem, kteří se podílejí na hladkém průběhu soutěží. 
 

    Předseda TJ Dvořák Zdeněk 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výpis některých bodů z usnesení z veřejných jednání zastupitelstva města  
 

 Září  (2.9.2015) 

2) ZM rozhodlo o nepodání žádosti o dotaci na zateplení budov čp. 77 (MÚ + MŠ) a čp. 132 (kulturní 

 dům) z OPŽP prioritní osy 5 v letošním roce   

3) ZM odsouhlasilo jmenování nové přestupkové komise města a zároveň i návrh „Smlouvy o právní 

 pomoci“ s JUDr. Hanou Levovou, AK Karlovy Vary. 
      

 Říjen  (7.10.2015) 

3) ZM rozhodlo o provedení těchto investičních akcích ve městě v roce 2016: 

 a) Nové asfaltové povrchy v lokalitách  Náměstí (východ a sever), Staré paneláky a prostor před 

  domy čp. 89 a čp. 147,  

 b) Odbahnění rybníka na p.č. 1736 v k.ú. Krásné Údolí. 

8) ZM odsouhlasilo v plném znění „Dohodu o narovnání nároku na pozemky“ s Římskokatolickou 

 farností Toužim, Farní 19, 36401 Toužim, IČ: 66984033. 
 

 Listopad   (11.11.2015)  

1)  ZM  schválilo dodatky smlouvy na komunální (č.5), nebezpečný (č.6) a velkoobjemový (č.7) odpad 

 pro rok 2016 s f. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Mostecká 95, 362 32 Otovice u 

 Karlových Var, IČ: 49356089.  
6) ZM rozhodlo o dodávce projektových prací pro vodoprávní povolení akce „Revitalizace rybníka na 

 p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí“ – f. Agentura Ekostar s.r.o., Slovanská alej 24, 326 00 Plzeň.   
 

 Prosinec   (16.12.2015)  

2)  ZM  schválilo bez výhrad rozpočet města na rok 2016, který je sestaven v paragrafech jako schodkový, 

 kdy dofinancování bude provedeno z vlastních prostředků města.  
8)  ZM odsouhlasilo v souvislosti s podprogramem MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova   

  a) podání žádosti - dotační titul Podpora obnovy místních komunikací, 

  b) příkazní smlouvu s f. Olivius s.r.o., Hornická 2252, 356 01 Sokolov, IČ:28040872.                                                            

          
Vypsal : M.Frank 


