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Vážení spoluobčané,
další číslo našeho Občasníku jsme připravili ani ne po měsíci. Podstatným důvodem je předání
drobných dárků (tužka, pohlednice, sešit k propagaci členů Svazku obcí Slavkovský les) a hlavně
kniha o našem Krásném Údolí. Publikace je vydána k výročí 530 let od vystavení privilegia k založení
našeho města, které letos slavíme. Přesné datum je 22. duben, kdy roku 1488 vystavil král Vladislav II.
Jagelonský Jindřichovi III. z Plavna právě uvedené privilegium.
Před zhruba dvaceti měsíci jsem zahájil sbírání a třídění zdrojů a pramenů k dávné i novější
historii našeho městečka. Následnou rešerší takto získaných informací vznikla kniha s názvem „Krásné
Údolí 1488-2018“, kterou jste právě obdrželi s tímto listem. Na základě rozhodnutí zastupitelstva
města je vždy jeden výtisk do každé rodiny distribuován zdarma. V případě, že budete mít zájem o
další výtisky, je možné si je zakoupit v kanceláři městského úřadu. Cena byla stanovena na 150,Kč/ks, což sice není hodnota, kterou výroba jednoho kusu město stála, ale chceme, aby byla cenově
dostupná i pro další zájemce z Vašich rodin a přátel. Kniha bude nabízena k prodeji i na Setkání
„Rodáků“ a přátel Krásného Údolí dne 14.4.2018 v kulturním domě. Na vydání publikace jsme podali
žádost o dotaci (viz Občasník č. 1/18), ale dosud nebylo rozhodnuto.
Jako další informaci přijměte oznámení, že od 14.4. bude opět možno bezúplatně využívat
víceúčelové hřiště. Bližší informace k zapůjčování klíčů je na druhé straně. Prosíme návštěvníky o
dodržování pořádku a správný úklid povrchu po skončení hry. Dále všechny sportovce žádám, aby pro
spadlé míčky na hřbitov nelezli přes oplechovanou hřbitovní zeď. Přišli jste si zasportovat, tak
nešetřete kroky a vstupujte na hřbitov bránou. Děkujeme.
Téhož dne (14.4.2018) proběhne v tradiční časy sběr nebezpečného odpadu. V Krásném Údolí
od 9.00 do 9.30 hodin před budovou bývalé radnice (čp. 1) a v Odolenovicích od 09.40 do 09.50 hodin
u čekárny. Opětovně oznamuji, že pneumatiky musejí být bez disků a barvy v uzavřených nádobách.
Nebezpečnému odpadu bude předcházet akce s odpadem velkoobjemovým. Kontejnery budou
přistaveny na tradiční místa v pondělí 9.4. a po naplnění vždy vyvezeny. I tentokráte žádáme o
nepřeplňování. A pokud odkládáte objemnější věci, tak o snahu tyto v kontejneru urovnat. Poslední
vývoz je naplánovaný na pondělí 16.4.2018.
Informace k odpadovému hospodářství ve městě doplním zprávou, že od 3.4.2018 bylo opět
zpřístupněno místo pro biologický odpad. Zájemci o využití této možnosti kontaktujte vždy předem
„správce“ p. Kašparovou – tel. 730 193 888 – k domluvě vhodného termínu.
Jak jsem v minulém čísle informoval, byly získané finance z Masopustu použity na nákup
potřebných věcí pro Krajský dětský domov pro děti do tří let v Karlových Varech. Poděkování od
ředitelky tohoto ústavu je také vloženo na druhou stranu.
Ing. Martin Frank
starosta města
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