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Město finančně a také i s určitým servisem podporuje dvě hlavní společenské organizace, 

kterými jsou Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí a TJ Slavia Krásné Údolí.  
 

Zcela pochopitelně na jiné úrovni je podpora jediné příspěvkové organizace města, kterou  

je Mateřská škola Krásné Údolí, příspěvková organizace. Opakovanými rozhodnutími zastupitelů  

je rodičům v posledních letech zcela promíjen příspěvek na provoz školky (tzv. „školné“) a dále 

město financuje i náklady na stravu. I díky tomuto neměla školka problém se zápisem dostatečného 

počtu dětí. Tato mnohaletá samozřejmost se ovšem letos změnila, kdy se nepodařilo potřebnou 

kapacitu (20 dětiček) naplnit. Věřím, že se jedná o ojedinělý jev a ve školním roce 2023/2024 bude 

i v tomto směru lépe. 
 

 V roce 2020 plánovaně skončila na pozici ředitelky naší mateřské školy p. Věra Čermáková 

st., které také patří za ta dlouhá léta vděk a dík. Uskutečněným výběrovým řízením prošla 

a následně se stala její nástupkyní, dosavadní učitelka školky p. Katarína Petrželková, DiS. Tímto 

byla zachována jakási kontinuita a směr výchovy našich dětí. 
 

 Letitou samozřejmostí je bližší spolupráce města se všemi většími (i menšími) 

podnikatelskými subjekty působící v našich katastrech. Jedná se zejména o f. Hollandia Karlovy 

Vary s.r.o., f. COOP Jednota Toužim, s.d., dále f. Farma Krásné Údolí s.r.o., f. Ing. Jitky 

Marečkové a f. Jana Krejči.   
 

 I v tomto volebním období jsme udrželi trend přístupnosti a nastavených služeb v rámci 

možností našeho úřadu pro občany. Na mysli mám dostupnost a funkčnost úřadu bez striktně 

stanovených „úředních hodin“, zajišťování ověřování podpisů a listin, možnost kopírování a tisku 

dokumentů, snaha o informovanost v Občasnících, co možná nejrychlejší aktualizace webových 

stránek města. Úplně vyhovujícím se v současnosti nejeví informování občanů městským 

rozhlasem. Myslím, že by se toto mohlo časem změnit na jinou modernější a dostupnější formu 

(např. zasílání sms zpráv, popř. jiným dálkovým přístupem). I toto je na zvážení pro další vedení 

města. 
 

 Jsem rád, že jsme celkem uspokojivě přečkali všechny dosavadní vrcholy „Covidové“ doby. 

Tak jako všude, i u nás ztráty nejbližších postihly občany a rodiny z našeho okolí. Vzpomeňme  

na ně. 
 

 V budově městského úřadu i nadále proběhlo několik svateb. Od roku 2015 udržujeme  

i tradici „Vítání občánků“ narozených rodičům z Krásného Údolí a Odolenovic. Pro každý sudý rok 

zpracujeme, zajistíme a občanům distribuujeme stolní kalendáře s tématikou našeho města a okolí.  
  

 Stále plně platným je jeden z nejdůležitějších dokumentů města a to „Územní plán Krásné 

Údolí“ (schválen v září 2014). Tento byl na počátku letošního léta plánovitě vyhodnocen  

a to „Zprávou o uplatňování Územního plánu Krásné Údolí 2018-2022“.  Územní plán i nadále plní 

všechny potřebné parametry a atributy, tudíž není nutnost ani důvod jej jakkoliv předělávat  

a aktualizovat.  
  

Dalšími, podstatnými a „živými“ dokumenty jsou zpracovaný „Strategický plán rozvoje 

sportu“ (schválen - červen 2018), dále „Povodňový plán“ (schválení - říjen 2019) a asi v tomto 

výčtu nejdůležitějším je „Rozvojový strategický dokument“ (poslední aktualizace - leden 2022). 

Jednou ze součástí je i kapitola „Projektové záměry města pro období let 2022-2026“. Obsahem  

je celkem 21 v různých fázích připravených, chcete-li „šuplíkových“ projektů, které se postupně  

po jejich realizaci nahrazují novými, nebo jsou připraveny v případě možných dotací. Všechny 

jmenované dokumenty lze nalézt na našich internetových stránkách města. 
 

I nadále je každoročně zastupitelstvem schvalován zápis do kroniky města, který obsahuje 

jak textovou, tak zejména obrazovou část (fotografie + plakáty + Občasníky). S ohledem  

na omezení formou zákonných nařízení nelze tento dokument umístit na webové stránky města. 

Zájemci si kroniky mohou prohlédnout v tištěné podobě u starosty. Po určitém období jsou 

hromadně ukládány v okresním archivu v Karlových Varech. 

 


