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Za rok 2020 byly občany uhrazeny, případně městem vymoženy všechny poplatky za odpady a 

psy a tak opět neevidujeme žádné pohledávky. 
 

 V prosinci došlo v Covidem omezené míře k slavnostnímu vyhlášení osobností ankety Senior 

roku 2020 Karlovarského kraje v Hornickém domě v Sokolově. Ze třiceti nominovaných osm seniorů 

obdrželo ocenění. Naše spoluobčanka, vitální, značně aktivní a oblíbená paní Marta Bočková, která 

byla nominována svými kolegyněmi ze cvičení žen, obdržela zvláštní cenu hejtmana. I já si dovoluji 

tímto ještě jednou za nás všechny poblahopřát. 
 

Na dalších stranách tohoto čísla máte možnost se seznámit s výpisem vykonaných prací, 

investicí a činností za rok 2020 a také s informacemi z naší mateřské školy, fotbalového oddílu TJ 

Slavia a Sboru dobrovolných hasičů Krásné Údolí včetně mládeže a je zde i rozpis plánovaných 

kulturních akcí, který je ovšem velmi nejistý. Samostatnou a více rozsáhlou složkou je problematika 

odpadového hospodářství, která dospěla ke značným změnám. I v této oblasti město doplácí 

každoročně ze svého rozpočtu značné sumy a právě díky novému zákonu o odpadech, platného od 1. 

ledna 2021, ji budou zastupitelé v průběhu roku řešit. Na posledním listě předkládáme informace 

k činnosti a možnostem grantového programu Místní akční skupiny Kraj živých vod, kde je naše město 

také členem. 
 

Oznamuji, že i v roce 2021 budou k dispozici zlevněné vstupenky do Botanické zahrady 

v Bečově nad Teplou. Využití zůstává stejné - zájemci si vstupenky zapůjčí v městském úřadě a po 

návštěvě zahrady je vrátí zpět.   
 

Nový nájemce Restaurace u Kalinů v Útvině nabízí rozvoz obědového menu „až do domu“. 

V pracovní dny je možno si vybrat ze dvou hlavních jídel v cenových relacích 85,- až 95,-Kč a 

polévky za 25,- až 30,-Kč. Dále je možno objednat i z trvalého jídelníčku. Jídlo je zákazníkovi 

dovezeno mezi 10.00 až 10.30 hodinou v zavařených plastových boxech, které lze použít v mikrovlnné 

troubě. Doprava i boxy jsou zdarma. Kontakt p. Filip Kalina 728 492 780. Vyzkoušejte, nebudete 

první. Již několik našich spoluobčanů službu využívá. 
 

      Přeji všem lepší dny a týdny příští.  

 

Ing. Martin Frank 
              starosta města 
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  Pro zajímavost předkládám přehled druhů pozemků, kterými město disponovalo k 1.1.2021. 

 

 

druh parcel ha 

Lesní pozemek 27 66,402 

Orná půda 27 9,792 

Trvalý travní porost 39 6,159 

Vodní plocha 17 3,718 

Zahrada 3 0,294 

Zastavěná plocha 12 0,477 

Ostatní 130 14,992 

Celkem 255 101,834 
          
                      
 

 


