Žádosti a projekty v řízení
- program „Obnova, zachování a využití kulturních památek“ – Karlovarský kraj –
akce: „Renovace dvou drobných památek: Smírčí kříž-náves Odolenovice + Socha
sv. Jana Nepomuckého-park na náměstí“ požadován příspěvek: 15.400,-Kč (70%
veškerých nákladů)
- program „Zdravé stromy pro zítřek“ – Nadace PARTNERSTVÍ – akce: „Odolenovice
památný strom“ – kompletní arboristické ošetření – dne 24.2.2014 oznámena
úspěšnost podané žádosti, práce budou provedeny do konce června 2014

Letos jsme již stihli podat žádosti
- Program obnovy venkova – akce „Dopravně stavební úprava náměstí - II.etapa – část
Park + okolí prodejny COOP“
- „Dotace na věcné vybavení jednotky SDH Krásné Údolí“
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpráva o činnosti SDH za rok 2013
V roce 2013 jsme opět posilovali naši činnost a to se příznivě projevilo i na vnímání hasičů
v našem městě. Určitě k tomu přispělo i pořádání více akcí pro město a neustálé posilování naší
podpory mladým hasičům.
V roce 2013 se aktivním členům SDH zakoupily pracovní oděvy PS II a trička (ty zčásti
sponzorsky). Družstvo dospělých se zúčastnilo několika závodů a myslím, že dobře reprezentovalo
naše SDH. Naše družstva skvěle reprezentují naše SDH a město hlavně družstvo přípravky si vedlo
skvěle, když v krajské Karlovarské lize obsadilo v těžké konkurenci výborné druhé místo a na
krajském setkání přípravek v Sokolově obsadilo pěkné třetí místo. I jejich starší kamarádi se
zúčastňují těchto závodů, ale v letošním roce se jim nějak nedaří držet krok se špičkou kraje.
Naše SDH pořádalo nebo se aktivně účastnilo těchto akcí:
 V březnu jsme porazili staré vrby v parku na náměstí
 Připravili jsme májku a myslím, že s kladným ohlasem jsme zde zajistili i skvělý kulturní
program ve spolupráci s místní MŠ
 V květnu jsme pomáhali při memoriálu Pavla Vitnera – srazu veteránů
 V červnu jsme zajistili občerstvení na Krásnoúdolských slavnostech
 Přivítali jsme prázdniny i s našimi dětmi – s ohledem na počasí jsme tentokrát nemohli děti
vykoupat v pěně
 13. října proběhlo v našem městě podzimní kolo Okresní hry Plamen. Branný závod a
štafeta dvojic. Z mého pohledu jsme se akce zhostili se ctí a i v tom malém počtu lidí, kteří
se podíleli, jsme ji skvěle zvládli. Všem zúčastněným za to ještě jednou díky. O to větší
zápřah nás čeká na jaře, kdy proběhne jarní kolo, které bude 17. – 18. května a bude
probíhat celý víkend.
 19. října jsme pořádali taneční zábavu, která byla z ohlasů okolí velice úspěšná
Většinu těchto akcí a mnohé další budeme pořádat i v roce součastném a na všechny Vás
srdečně zvu.
Vladimír Ježek
Starosta SDH Krásné Údolí
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