Naopak prozatimním neúspěchem skončilo vyjednávání oprav rozsáhlejšího typu (také
odfrézování a nový asfaltový koberec) u komunikace Krásné Údolí – Odolenovice. Tato oprava byla ze
strany KSÚS KK sice vložena do požadavku na dotaci pro letošní rok, ale šance na úspěch je malá.
Nicméně se podařilo alespoň vyjednat „pouze“ plošnou vysprávku v podání „turbo střiku“.
Jak na předchozí straně uvedeno, plány dalšího rozvoje máme nemalé a věřím, že letos
předpokládanou část i za pomoci dotací zvládneme. Některými občany jsem nabádán ke zlepšení
vzhledu budovy Mateřské školy a Městského úřadu Krásné Údolí a dvora. Myslím, že díky všem
úsporným opatřením, které jsme zavedli, není v současnosti nutností tepelně budovu izolovat.
Problematikou možných dotací k zateplení jsem se také zabýval. Pro naše parametry se v současnosti,
dle mého názoru, jeví tato možnost jako nedostatečně rentabilní a jedná se pro nás o „moc drahé
peníze“. Také jsem přesvědčen o tom, že máme stále důležitější investice, než do „kabátu radnice“.
V jarních měsících také dojde k plánované obnově dožilých hlavních dveří do vstupní síně
našeho kostela. Finance na výrobu a dodávku byly zajištěny ze strany pana faráře ThLic. Józefa
Franciszeka Szczepaniaka CMF a to formou dobrovolných peněžních příspěvků občanů Krásného
Údolí. I za město těmto našim spoluobčanům děkuji.
Na lednovém zasedání zastupitelstva města byl schválen nově zpracovaný „Rozvojový
strategický dokument města Krásné Údolí“, s jehož obsahem se můžete seznámit buď na internetových
stránkách města, nebo přímo na městském úřadu. Strategie dalšího rozvoje města není samozřejmě
pevně daná a tak ji může na podzim nově zvolené vedení města upravit či úplně změnit.
Na internetových stránkách města naleznete už i zpracovanou kroniku za rok 2013. Její „starší
sestra“ – Kronika Krásné Údolí 2012 získala koncem loňského roku 3. místo v soutěži „O nejlepší
kroniku Karlovarského kraje“.
Ze strany zástupců Karlovarského kraje jsem byl osloven k bezplatné reprezentaci našeho města
za náš kraj na výstavě „Má vlast – proměny venkova“, která bude zahájena 10. května 2014 na
Vyšehradě v Praze. Po ukončení bude výstava rozdělena a stane se putovní po krajích ČR. S naší účastí
jsem samozřejmě souhlasil a požadované podklady a fotografie zaslal.
Dalším lednovým impulsem podpořeným kulturními aktivitami a změnami rozvoje našeho města
bylo oslovení ze strany Karlovarského kraje ke zvážení naší účasti v soutěži „Vesnice roku 2014“. Tato
proběhne počátkem léta a naši účast zvažujeme.
Nově tvořený „Územní plán města Krásné Údolí“ se díky rozhodnutému sporu mezi městem a
Ministerstvem dopravy ČR (viz info v posledním Občasníku) opět posunul dále – a to do fáze zanesení
připomínek všech dotčených orgánů do „Návrhu územního plánu“. I v této záležitosti se v současnosti
zintenzivnila naše činnost a to za účelem dokončení celého procesu do konce tohoto volebního období.
Vyzývám již nyní všechny občany, aby sledovali výzvy na úřední desce nebo internetu k této
problematice (např. veřejné projednávání). Jakákoliv změna nebo předělání celého územního plánu
sebou nese velmi vysoké časové a hlavně finanční náklady.
Dne 12. dubna proběhne ve spolupráci se Svazkem obcí Slavkovský les již po čtvrté i u nás akce
„Den pro náš region“. Letos jsme naplánovali kompletní zkulturnění okolí „Smírčího kříže“. Tato
drobná sakrální památka se nachází při cestě nad domem manželů Málkových směrem k rybníkům nad
Krásným Údolím. Dojde k vyřezání náletových dřevin v okolí, k úpravě terénu, osazení obrubníčků a
štěrku, k výsadbě několika tújí. Vše za účasti našich hasičů a jejich mládeže. I ostatní dobrovolníci jsou
zváni. Předem všem děkuji.
Bc. Martin Frank
starosta města
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