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Dobrý den, vítám Vás při čtení našeho Občasníku.
Rád bych Vás opět informoval o dění v našem městě. V současnosti i přes značně nepříznivé počasí
v jarních týdnech, dokončila stavební firma poslední část rekonstrukce chodníků (z náměstí na
Odolenovice). V minulých týdnech došlo k osazení veškerého mobiliáře (lavičky, koše, infotabule, stojany
na kola) na plánovaná místa. Zde bych chtěl poděkovat pánům Ing.J.Mládkovi a Mgr.O.Petrželkovi za
zpracování textů na tyto tabule. K celé dotační akci zbývá opakovaně zapískovat nové i loni vybudované
chodníky. Dále jsou prováděny administrativní náležitosti ke kolaudaci náměstí a také k celkovému
ukončení celého dotačního projektu „Obnova náměstí a dopravní infrastruktury“. Vše se snažíme zvládnout
tak, aby k úplnému vyúčtování a proplacení zbylé části financí ze strany SZIFu došlo ještě v letošním roce.
Další probíhající dotační akcí (získán příspěvek od Karlovarského kraje ve výši 200.000,-Kč) je
vybudování „malého“ parkoviště u Starých panelových domů a výměna části stožárů a svítidel veřejného
osvětlení. I tuto akci chceme kompletně do konce tohoto měsíce stavebně i administrativně dokončit.
V únorovém čísle jsem vyzýval k prohlédnutí „Situace“ navrhovaných úprav parku a zbylé části
náměstí. Na toto reagovali (mimo zastupitelů) jeden osobně a tři spoluobčané s písemným návrhem. Co
k tomuto napsat?? Buď je návrh natolik vyhovující a všem se líbí, nebo je to ostatním lhostejné. Pak mám
ale obavu (a nyní i zkušenost), aby za několik let nebo měsíců opět někdo nepořádal podpisovou akci proti
tomuto projektu z důvodu jeho momentálního „nelíbení se“.
Zaznamenáníhodnou informací je skutečnost, že ve dnech 29.4 – 16.5.2013 byla provedena ze strany
Ministerstva financí kontrola hospodaření v našem městě. Toto podrobné třítýdenní přezkoumání vykonali
pracovníci Finančního úřadu pro Karlovarský kraj, oddělení dotací a finanční kontroly. Opravdu hloubkovou
kontrolou nebylo zjištěno žádných nedostatků a pochybení ze strany vedení a účetní města. Dále byla
v polovině května provedena kontrola z Úřadu práce na evidence zaměstnanců a čerpání příspěvku na
veřejně prospěšné práce pro město za rok 2012 a část roku 2013. Ani zde nebylo zjištěno žádných závad.
K letošnímu roku se pro nás „Krásnoúdoláky“ mimo jiné váže i výročí 525 let od založení Krásného
Údolí. K této příležitosti byla koncem loňského roku vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Namaluj naše
městečko“. Přehled všech prací (účastnily se děti z mateřské školy, minihasiči a kroužek Dovedné ruce)
bude součástí výstavky historických a současných fotografií. Výstavka proběhne v rámci Krásnoúdolských
slavností a to dne 22.6.2013 (viz plakát na straně č.3).
K tomuto výročí jsme dále počátkem roku připravili a zpracovali týdenní stolní kalendář na rok 2014,
který obdržela každá rodina s vydáním tohoto periodika. Zájemcům o další kalendáře pro své příbuzné nebo
známé oznamuji, že několik volných vyhotovení je k zakoupení na městském úřadě a to za částku 50,-Kč/ks.
Další doprovodnou akcí spojenou s letošním výročím je koncert v kostele sv. Vavřince. Plánovaným
obdobím jsou podzimní měsíce, kdy by měly být dokončeny práce na obnově vnějších omítek (viz
informace na straně č.2). Přesný termín ještě nebyl stanoven, bude Vám včas oznámen.
V neposlední řadě jsou k výročí v současnosti prováděny práce na vytvoření brožury s textem o
historii Krásného Údolí doplněném fotografiemi z minulosti i současnosti. Na vydání této publikace byla
úspěšně podána dotační žádost o spolufinancování od Karlovarského kraje. Předpokládaná distribuce
publikací (opět do každé rodiny) je konec letošního roku.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na další kulturní akce pořádané v Krásném Údolí (viz strana č.3).
Bc. Martin Frank
starosta města
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