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září  2015 
 

Dobrý den vážení spoluobčané. 
 

       Jak jsem již v posledním čísle informoval, proběhlo v srpnu v obci Krásná u Aše vyhlášení 

výsledků krajského kola soutěže Vesnice roku 2015. Pro naše město šlo, po loňském roce, o druhý 

pokus uspět v této soutěži. Účast a prezentaci města jsme opět směřovali k možnému ocenění „zelenou 

stuhou“ za péči o zeleň a životní prostředí. V konkurenci šestnácti měst a obcí našeho kraje jsme na 

slavnostním vyhlášení převzali „Diplom za rozvíjení lidových tradic“. S tímto byla spojena finanční 

odměna pro město ve výši 30.000 Kč. Náš kostel sv. Vavřince, který byl přihlášen v dodatkové soutěži 

„Zlatá cihla“, svou kategorii A (obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu) 

vyhrál a Krásné Údolí obdrželo slavnostní diplom, tentokráte bez finančního ocenění. Diplom byl 

představen věřícím v kostele dne 9. srpna při Vavřinecké pouti.  
 

 Skončili prázdniny a pozvolna se blíží konec roku. Ne, nechci již strašit zimou, ale pouze 

konstatovat, že na příští rok jsme již částečně připraveni. Čím?? Koncem července byly dokončeny 

práce směřující k vytvoření a vydání stolního kalendáře na rok 2016 s tématem našeho města. Po 

úspěchu kalendáře s porovnáním historických a současných fotek na rok 2014 se zastupitelé rozhodli 

obdobnou formou vydat další takovýto prezent. Hlavními a nosnými tématy byly změny a proměny 

tváře K. Údolí a Odolenovic s porovnáním původního a stávajícího stavu té dané části, místa nebo 

lokality. K vyhotovení bylo opět užito snímků ze současnosti i nedávné historie posledních let. Kalendář 

je i s tímto periodikem předáván bezúplatně do každé rodiny. Zájemcům o další kalendáře pro své 

příbuzné nebo známé oznamuji, že volná vyhotovení jsou k zakoupení (50,-Kč/ks) na městském úřadě. 
 

 Na základě jednání s hejtmanem našeho kraje (viz minulé číslo Občasníku) byl proveden odborný 

přezkum stavu komunikace K.Údolí-Odolenovice. Požadavek o opravu byl uznán jako oprávněný a 

silnice byla zařazena v zásobníku akcí na další období s prioritou opravy č. 3 z 10 bodové stupnice. To 

znamená, že by mohla být zařazena do plánu oprav v nejbližších letech a to v celkové délce 1.160 bm. 

Oprava by měla být realizována položením nového asfaltového koberce v tl. 5 cm, kdy předpokládané 

náklady ze strany KSÚS KK na tuto akci činí cca 2,6 mil. Kč. Tímto byl učiněn nejdůležitější krok a i 

nadále se budeme snažit o uskutečnění této akce v co nejbližší době. 
 

 Dovoluji si požádat všechny majitele hrobových míst na našem hřbitově, aby na náš městský 

úřad vždy předem oznámili provádění prací a úprav svých hrobů. Předejdeme tím určitým 

nesrovnalostem, které s dodavateli těchto prací občas máme. Je prostě dobré předem vědět, že se zde 

budou pohybovat cizí lidé, provádět stavební práce a manipulovat s hroby. Děkuji. 
 

  Jako poslední informaci v tomto čísle si Vás dovoluji pozvat na zájezd na zámek Kynžvart, do 

Domu přírody Slavkovského lesa v Kladské a na procházku naučnou stezkou kolem Kladského rybníka 

(cca 1,6 km). Termín je 10. října tohoto roku. Důvodem uspořádání dalšího zájezdu po památkách a 

zajímavostech našeho okolí, je značný zájem občanů a velké množství těch, na které již nezbylo místo 

při zájezdu do Chebu a Sokolova (12.9.2015). Děkujeme za pochopení situace, ale zorganizovat dva 

autobusy na jeden den je, i kvůli koordinaci vstupů na památky, pro nás nereálné.  
 

 Přeji všem hezký podzim.   

          Ing. Martin Frank  
               starosta města  
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