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březen  2020 
 

Vážení spoluobčané, 
 

 situace v souvislosti s koronavirem Covid-19 jak v našem městě, tak i republice je jaká je. 

Vývoj je v současnosti extrémně rychlý a neustále se mění – text, který jsem si připravil včera 

v poledne, již neplatí. Vše je dnes již jiné, přísnější. Vím, že nikdo nevíme, kde nákazu můžeme 

„koupit“, ale dovoluji si i já na Vás apelovat, abyste sledovali v televizi, či rozhlase rozhodnutí naší 

vlády a respektovali a plnili vydaná nařízení. Všechny potřebné a nutné informace získáte na našich 

internetových stránkách www.krasneudoli.cz a ta skutečně nejdůležitější ve vitrínách na náměstí. 

Nejsme schopni roznášet informace a nařízení všem osobně při každé změně. Věřím, že se všichni 

budeme společně snažit celou záležitost zvládnout bez fatálních následků a vysokých hmotných škod. 

Naše městečko se všemocně snaží plnit všechna nařízení a tak byly do odvolání omezeny úřední 

hodiny Městského úřadu Krásné Údolí na pondělí a středu vždy od 08.00 do 11.00 hodin. V ostatní 

dobu volejte. V pondělí 16.3.2020 jsme seniorům nad 65 let nabídli pomoc se zajištěním nákupu 

základních potřeb (v naší COOP prodejně), která byla následující den rozšířena o zajištění vyzvednutí 

léků (lékárny v Toužimi). Tuto službu samozřejmě případně vykonáme i pro ostatní obyvatele, kteří se 

dostanou do svízelné situace (např. karanténa, jiná nemoc, atd.) a nebudou si moci tyto služby zajistit. 

Své potřeby volejte na můj mobil 724 180 369 od pondělí do pátku v době 08.00 až 11.00 hodin. 

Prosíme o nezneužívání těchto nabízených služeb a telefonního čísla. V případě jakéhokoliv dotazu 

mne neváhejte kontaktovat.  

Čerstvá informace z České pošty - Pokud má příjemce důchodu (zejména senior) nastaveno 

přebírání důchodu na pobočce České pošty, může telefonicky požádat tuto pobočku, aby mu důchod 

doručila prostřednictví doručovatele. 

Na závěr Vás ještě jednou osobně žádám, skutečně maximálně dodržujte vše, co je po Vás 

požadováno a co nám všem může pomoci. Nejen za toto všem děkuji. 
 

 Nyní z běžného provozu města již zkráceně:  

- Městem byly instalovány zákazové cedule na pohyb psů na všech hřištích a hřbitově. Dodržujte i  

tyto, včetně úklidu exkrementů. 

- Koncem února jsme u nás přivítali delegaci z ministerstva zemědělství Rumunska. Při prohlídce  

města i Odolenovic se zajímali o naše investiční projekty a dotační úspěchy. Největší  

překvapení pro ně bylo, že nemáme dětská hřiště úplně oplocena.  

- Značnou změnou prošly služby poskytované Českou poštou. Její zaměstnankyně jezdí tzv. krátký a  

dlouhý týden – tzn., že v jednom týdnu pondělí + středa + pátek a druhý týden úterý + čtvrtek.  

Spěšné zásilky vezou samostatně. Podrobnější leták o změnách se nám nepodařilo zajistit  

s odkazem, že vše je na internetových stránkách České pošty. 

-I v letošním roce už bojujeme v městských lesích s kůrovcem a tak město nabízí palivové dříví, jak  

tomu bylo v loňském roce. Zájemci ať osloví starostu města. 

- V sobotu 29.2.2020 jsme oslavili druhé výročí zpětnavrácení titulu „město“. Ano, už je to osm let, co  

jsme „měšťané“. 

- K výtisku tohoto periodika přikládáme pro vás drobnou pozornost.  
 

Ing. Martin Frank 
               starosta města 
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