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Vážení spoluobčané, chtěla bych všechny pozvat na Krásnoúdolské slavnosti, které se budou
konat v sobotu 30.5.2009. Jak jsem již dříve avizovala, bude tento termín přijatelnější ohledně
zajišťování programu.
Kulturní výbor ve složení : předsedkyně paní Marie Lakomá, členové paní Marie Slabá a
paní Eva Lakomá věnovaly přípravě těchto slavností spoustu času a připravily obsáhlý kulturní
program, nejen pro dospělé, ale především pro děti k oslavě dětského dne. Podrobnější informace
naleznete na straně č. 4 občasníku, kde je přiložen plakát.
Informace starostky:
 Od 1.4.09 jsou na OÚ zaměstnáni jako dělník čištění města od ÚP– pí. N. Dvořáková a Š.
Kašparová . Tyto byly vybrány na základě daných podmínek z úřadu práce.
 Dne 26.2. 2009 provedl Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kontroly, přezkoumání
hospodaření obce za rok 2008. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
Byl zpracován návrh závěrečného účtu obce za rok 2008, který byl vyvěšen dne 16.4.2009 a celá
zpráva je k nahlédnutí v úřední hodiny na obecním úřadě.Připomínky k závěrečnému účtu obce
můžete uplatnit písemně ve lhůtě do 5.5.2009 nebo ústně na řádném zasedání zastupitelstva obce
Krásné Údolí č. 05/09 konaného dne 13.5.2009 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu v Krásném Údolí.
 V měsíci březnu byl pokácen vzrostlý strom u víceúčelového hřiště z důvodu nevhodného
umístění. Narušování hřbitovní zdi (kde hrozilo zřícení), padající listí na hřbitov a hřiště ,
hrozící nebezpečí padajících suchých větví. Dále byl pokácen panem Malhovzem strom u
fotbalového hřiště, který byl značně poškozen a hrozilo zde nebezpečí úrazu.
 Od 1.5.2009 bude opětně otevřeno víceúčelové hřiště. Bližší informace naleznete na straně č. 3.
 Na základě doporučení Policie ČR dopravního inspektorátu Karlovy Vary, zrušit přechod pro
chodce před prodejnou COOP z důvodu nevyhovujícího stavu, zastupitelstvo obce rozhodlo
vybudovat tento přechod ještě v roce 2009 a to z vlastních prostředků.
 Do konce měsíce června 2009 bude na OÚ zřízen Czech Point, který bude centrálním místem pro
komunikaci mezi občanem a státem.
 V měsíci dubnu byla provedena v PC starostky vektorizace mapového podkladu pozemků , které
jsou v k.ú. Krásné Údolí.
 Během letních prázdnin se uskuteční výměna oken v MŠ a knihovně. Na tuto výměnu nových
oken přispěl Karlovarský kraj částkou 110.000 Kč.
Zároveň se vymaluje MŠ a u vchodu bude vybudováno zastřešené závětří z důvodu větší
bezpečnosti za nepříznivého počasí.
 Chci upozornit na kompletní zpracování kroniky obce, kterou naleznete na stránkách obce.
Novým kronikářem byl zvolen pan Martin Frank. Paní Marie Lakomá odstoupila z důvodu
pracovního vytížení.
 Děkuji všem, kteří se zapojili do humanitární sbírky, která proběhla v obci během měsíce března.
 Už několik let se ( 2x do roka) v obci organizuje sběr nebezpečného odpadu a jsou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad. Přesto někteří spoluobčané neustále vhazují např.
pneumatiky do přistavených kontejnerů a ne do nebezpečného odpadu, který je rovněž zdarma.
Jde totiž o to, že v neb. odpadu platí obec 45,- Kč/ks a v normálním kontejneru 200,- Kč/ks.
Rovněž je to s elektroodpadem.
K. Smolová - starostka
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