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Vážení spoluobčané,
dovolte mi Vás seznámit s událostmi a informacemi týkající se našeho městečka od posledního
vydaného zpravodaje.
Jak jsem Vás již v polovině června informoval, proběhla počátkem léta akce „Vesnice roku“,
kdy jsme do krajského kola přihlásili i Krásné Údolí. I přes rozvoj v posledních letech, činnost hasičů,
fotbalistů, kulturního dění, mateřské školy, administrativní i fyzickou prezentací před komisí jsme
v konkurenci dalších 14-ti obcí v kraji přední příčky (stuhy) neobsadili. Po odtajnění výsledků na
slavnostním vyhlášení u vítěze letošního kola (obec Dolní Žandov) jsem dne 22.8.2014 převzal
ocenění za vzorné vedení kroniky s finanční odměnou 30.000,- Kč pro město. Na jednání
zastupitelstva města dne 10.9.2014 bylo schváleno poskytnutí mimořádného příspěvku z této finanční
odměny a to mateřské škole, fotbalistům a hasičům na jejich činnost vždy po 5.000,-Kč. Dovolte mi na
tomto místě poděkovat všem, kteří se na prezentaci našeho Krásného Údolí i Odolenovic se mnou
podíleli a zdatně nás v krajském kole reprezentovali.
Dále bych Vás chtěl informovat o konkrétních nákladech na investiční akce, které jsme
v prvním pololetí letošního roku uskutečnili. Šlo o úpravu chodníků parku a u prodejny COOP,
rekonstrukci chodníku od domu manželů Janečkových k domu paní Vitnerové a veškeré stavební,
terénní a s touto stavbou spojené náležitosti (např. autobusová zastávka, ochranná zídka, vpusti do
dešťové kanalizace a další). Celkové náklady byly ve výši 1.008.468,92 Kč, které ještě snižuje získaná
dotace od Karlovarského kraje ve výši 180.000,- Kč.
Druhou větší akcí byla výstavba nového kolumbária, úprava vodovodní přípojky a hlavně
obnova všech chodníků na hřbitově. Za tyto práce a dodávky město zaplatilo celkovou sumu ve výši
385.924,60 Kč.
Na mou výzvu k připomínkování a námitkování návrhu projektu úprav dopravního prostoru
Starých paneláků reagovalo několik občanů. I díky těmto návrhům došlo ke změnám v projektové
dokumentaci a můžeme zahájit všechna administrativní řízení tak, aby v příštím roce mohla být stavba
zahájena. Jak jsem již dříve informoval, kompletní výměna vodovodního vedení v této části města je
již přislíbena. O kanalizační části a její případné opravě jsou jednání stále ještě vedena.
Počátkem června jsme na základě jednání a následné smlouvy zajistili umístění sběrného
kontejneru pro použité oděvy, obuv a plastové hračky. Kontejner je umístěn u svých „kolegů“ na
separovaný odpad u hlavní silnice před Starými paneláky. Vývoz probíhá v pravidelných 14-ti denních
intervalech. Pokud budete někdo vyklízet větší množství tohoto sortimentu, kontaktujte, prosím,
zaměstnance úřadu, kdy toto uložíme zvlášť a předáme přímo dopravci. Po dokončení rekonstrukce
zbývající severní části náměstí předpokládám umístění jednoho takovéhoto kontejneru i do tohoto
prostoru. Věřím, že i tímto krokem všem usnadníme nakládání s domácím odpadem formou
separování.
Dne 30.8.2014 se uskutečnila na městském úřadě historicky první svatba v novodobé historii
města Krásné Údolí. Novomanželům Vychytilovým ještě jednou blahopřejeme.
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