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 Dovolte mi se ještě vrátit o několik měsíců zpět a to k březnovému setkání (tzv. „Rodáci“). Na 

další straně uveřejňujeme dopis od vyučující řady z nás p. Anny Kolářové k této akci. Všem účastníkům 

děkuji a omlouvám se, že nám v jeden moment ani „nafukovací kulturák“ nestačil. Tak velký zájem 

prostě překvapil i připravené.  
 

 Počátkem června navštívila Krásné Údolí a Odolenovice krajská hodnotitelská komise soutěže 

Vesnice roku. Naše město a také kostel (přihlášen v přídavné soutěži „Zlatá cihla“) prezentovali zástupci 

školky, hasičů, fotbalistů, věřících a samozřejmě vedení města. Letošní stále ještě tajené výsledky (znám 

je pouze vítěz) 16-ti soutěžících budou vyhlášeny dne 2.8.2015 právě u vítěze, kterým se pro letošní rok 

stala obec Krásná (okr. Cheb).  
 

 Další významným návštěvníkem našeho městečka byl koncem června hejtman Karlovarského 

kraje JUDr. Martin Havel. Podstatou setkání se starostou byla diskuze témat, která vedení města a naše 

občany trápí. Za hlavní problémy jsem označil nespokojenost s kvalitou povrchu komunikace III. třídy 

z Krásného Údolí do Odolenovic. Dále jsem upozornil na nulovou péči o stromy v těsné blízkosti 

komunikací v zastavěném území obcí, kdy tyto dřeviny patří Karlovarskému kraji - jde např. o kaštany při 

vjezdu do Odolenovic. Dalším tématem bylo obtížné získávání krajských dotací na projekty drobných 

památek v malých obcích. V neposlední řadě mezi námi proběhla rozsáhlá diskuze k obtěžování, a to 

nejen našich občanů, ze strany akrobatických letadel z letiště Přílezy. Závěry z jednání? Ano, máte 

pravdu – výsledek ukáže až budoucnost. 
 

 Opětovně upozorňuji na možnost využití „volných vstupenek“ (máme k dispozici 5 ks) do 

Botanické zahrady v Bečově nad Teplou. Stačí si je zapůjčit na našem úřadě. 
 

 V těchto místech si dovolím poděkovat pořadatelům, vystupujícím a účastníkům všech kulturních 

a sportovních akcí, které byly v jarních měsících a červnu uspořádány. Tradičně se u nás jedná o nejvíc 

naplněné měsíce a myslím, že i přes nepřející počasí se všechny povedly.  
 

Kostel sv. Vavřince  

 V posledních měsících jsem absolvoval několik jednání s právníky a zástupci Biskupství 

plzeňského - „BP“ (zástupce majitele našeho kostela Římskokatolické farnosti Toužim – „ŘKF“). 

Důvodem jednání jsou nároky (BP resp. ŘKF) na vypořádání historického církevního majetku 

v katastrálním území našeho města a to konkrétně pozemky v jeho intravilánu (zastavěné území). Jde o 

části pozemků pod fotbalovým hřištěm, školní zahradou, nádvořím městského úřadu a víceúčelovým 

hřištěm. Vše se odvíjí od zákona o vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu tzv. 

blokačních paragrafů (s čísly zákonů a samotnými paragrafy Vás nebudu zatěžovat). Na základě 

uvedených jednání i zjišťováním dalších informací, šetřením u jiných kolegů starostů v celých Západních 

Čechách a následným projednáním problému v zastupitelstvu města bylo rozhodnuto, že: 

   - ze strany ŘKF dojde k odstoupení z nároků vůči městu na vydání historického církevního majetku   

  - město převezme kostel na základě darovací smlouvy do svého majetku včetně všech pozemků 

 k tomuto náležející 

  - smluvně bude zřízeno věcné břemeno na konání bohoslužeb v kostele ze strany ŘKF Toužim 

  - ŘKF daruje městu na základě darovací smlouvy část mobiliáře (movité věci) kostela 

  - BP zajistí pro město zpracování kompletní a aktuální dokumentace k „Programu záchrany   

 architektonického dědictví“ – jedná se o stěžejní dokument pro případné žádosti města o dotace 

  - BP a ŘKF předá městu kompletní dokumentaci kostela včetně všech dostupných projektů, plánů a 

 smluv 
  

 V současnosti  se nejedná o ojedinělý případ převodu církevních kostelů do majetku obcí a měst. 

BP spravuje cca 450 kostelů, které i díky značnému omezení přímých dotací na opravy majetků pro 

církve od státu, bude obtížně udržovat. Po zhlédnutí některých převáděných kostelů v jiných obcích, 

mohu ujistit, že náš kostel je proti nim ve výborné „kondici“. Jsme si vědomi, že jde o velký závazek, ale 

věříme, že toto rozhodnutí bylo správné a dominanta města zůstane i nadále v kvalitním stavu. 

 

 Na úplný závěr přeji všem prima prázdninové a dovolenkové měsíce. 
 

          Ing. Martin Frank  
              starosta města  
 


