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listopad  2020 
 

Vážení spoluobčané, 
 

 v souvislosti s Covidem, který se i v našem městečku opět objevil, Vás upozorňuji, že i nadále 

platí nabídka města na pomoc se zajištěním nákupu základních potřeb (v naší COOP prodejně), 

případně s vyzvednutím léků (lékárny v Toužimi). Tuto službu jsme připraveni uskutečnit pro 

všechny, kteří se dostanou do svízelné situace a vzniknou jim potíže se zajištěním těchto potřeb. Jde o 

občany pozitivní na Covid-19, v karanténě, nebo i jinak nemocné a seniory. Své potřeby opět volejte 

na můj mobil 724 180 369, nebo mobil městského úřadu 730 182 849, a to v době od pondělí do pátku 

mezi 08.00 a 11.00 hodinou. Opět prosíme o nezneužívání těchto nabízených služeb a telefonních 

čísel. Taktéž platí nabídka na výpůjčku knih z naší obecní knihovny. V případě jakéhokoliv dotazu 

mne neváhejte kontaktovat.  
 

Do konce nouzového stavu jsme na základě nařízení vlády byli nuceni upravit úřední hodiny 

Městského úřadu Krásné Údolí pro veřejnost a to na pondělí a středu vždy od 09.00 do 11.00 hodin a 

od 14.00 do 17.00 hodin. V případě Vaší potřeby v jinou dobu volejte na výše uvedená čísla 

k domluvě a vyřešení.  
 

 Díky situaci bylo starostou a kulturním výborem města rozhodnuto o zrušení všech kulturních 

akcí do konce tohoto roku. Jedná se o „Každoroční setkání seniorů“, „Dětská mikulášská diskotéka“ a 

„Vánoční setkání občanů na náměstí“. Zástupci Mysliveckého spolku Krásné Údolí, z.s. se sídlem 

v Útvině již oznámili, že tradiční „Myslivecký ples“ v lednu roku 2021 vzhledem k nejasné situaci 

pořádat nebudou. 
 

 Na základě tohoto rozhodnutí jsme, pár týdnů před plánovaným termínem, zahájili akci 

„Krásné Údolí, Kulturní dům – rekonstrukce – II. etapa“. V rámci akce bude instalováno nové 

laminové obložení sálu, podia, vstupní chodby a šatny. Dále dojde k zazdění výčepního okénka 

z kuchyňky, osazení nových okenních parapetů na sále, repasování a nátěr všech radiátorů, obložení 

části chodbičky u WC dlažbou, výměna některých dveří a kompletní výmalba všech prostor. Opravena 

bude celá parketová podlaha sálu, kdy dojde k jejímu tmelení, broušení a olejování. Značnou finanční 

položkou akce bude i zakoupení nového inventáře (stoly, židle a další vybavení).  
 

 V souvislosti s výše uvedeným oznamuji, že od pondělí 9.11.2020 město nabízí k odkoupení 

stávající vybavení kulturního domu a to konkrétně židle (5,-Kč/ks) a stoly (10,-Kč/ks). Po dohodě se 

starostou je možno si vybavení na místě vybrat a odvést. Upozorňuji, že nejsme schopni zajistit 

dopravu. Prosíme, sami do kulturního domu nechoďte, probíhají zde stavební práce, hrozí úraz. 
 

Lesy ČR, s.p., závod Toužim nabízí palivové dříví za výhodnější ceny. V případě zájmu 

kontaktuje přímo p. Volfa, tel. 725 954 868. Město v současnosti palivovým dřívím nedisponuje. 
 

Firma Karlovarské uzeniny oznamují, že od listopadu bude před bývalou radnicí (čp. 1) na 

náměstí každé úterý v době 14.30 až 15.00 hodin jejich pojízdná prodejna. 
 

Sběr bio odpadu (kontejner) bude v letošním roce ukončen ve 49. týdnu. 
 

Ing. Martin Frank 
               starosta města 
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