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Dobrý den.
Dovolte, abych Vám opět předal několik informací o dění v našem městečku.
Jak jste jistě postřehli, probíhají finální dokončovací práce na všech investičních akcích tohoto
roku. Náměstí a jeho pro letošek plánovaná část bude do týdne dokončena dopoložením chodníku od
domu manželů Janečkových k domu p.Vitnerové. Ještě řešíme úpravy studny v parku a tím budou
veškeré práce na této akci dokončeny.
Poslední tečkou s úpravami parku bude zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, které bude
provedeno v letních měsících zároveň s úpravou kovového kříže na návsi v Odolenovicích. Zde byla
v rámci získaného grantu dne 30.5.2014 odborně ošetřena památná lípa. Došlo k arboristickému
zkrácení přerostlých a uschlých větví a odlehčení spodních pater koruny stromu.
Ve dnech 12.-13.6.2014 by měla proběhnout ze strany Údržby silnic Karlovarského kraje
pokládka nového asfaltového povrchu od křižovatky s hlavní silnicí za napojení k Hollandii. Žádám
všechny místní řidiče, kterých se toto týká, o trpělivost a shovívavost v tyto dny.
Chodníky na hřbitově jsou již také kompletní, kdy zbývá pouze zastřešení nového kolumbária.
Někteří občané si přímo na místě dohodli se stavební firmou i úpravu kolem hrobů, o které pečují. Toto
bylo samozřejmě provedeno na jejich náklady, za souhlasu města.
Občany „Starých paneláků“ bych chtěl tímto upozornit na návrh řešení klidové části dopravy a
prostor celé této lokality. Plánujeme, že do každého domu umístíme plánek navrhovaného řešení i
s konečným termínem Vašich případných návrhů a připomínek. S těmito se, jakož i s žádostí o
vysvětlení, prosím, obracejte přímo na starostu. Po termínu nebude již brán na jakékoliv námitky zřetel.
Jak jsem již avizoval v posledním čísle tohoto Občasníku, proběhlo v dubnu veřejné projednání
Návrhu Územního plánu Krásné Údolí. Ačkoliv byli všichni občané o konání předem řádně informování
jak na veřejné desce, tak i na webových stránkách, a hlavně „domkáři“ k účasti zváni, byla návštěva více
než zajímavá - jednání se zúčastnil pouze jeden občan. Já osobně jsem spokojen, neboť tento výsledek
chápu jako plný souhlas všech dotčených obyvatel s nově tvořeným územním plánem.
Kontrola hospodaření (audit) našeho města za rok 2013 ze strany zástupců Karlovarského kraje
proběhla opět bez závad a nebylo zjištěno žádných nedostatků.
V pondělí 2.6.2014 navštívila naše městečko jedenáctičlenná hodnotící komise krajského kola
„Vesnice roku“. V průběhu přesně vymezené doby jsme společně s místostarostou a se zástupci hasičů,
fotbalistů, školky a kulturního výboru popsali současný život a rozvoj našeho města. Na závěr
následovala prohlídka Krásného Údolí a Odolenovic. Zda jsme uspěli a nějaké ocenění získáme, bude
známo nejpozději počátkem prázdnin.
Na závěr mi dovolte Vás všechny pozvat na Krásnoúdolské slavnosti a Vítání prázdnin (viz
plakáty na dalších stranách) a popřát příjemné léto a dostatek odpočinku při Vašich dovolených.
Bc. Martin Frank
starosta města
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