Na vysvětlenou plna dotazů uvádím, že se podařilo v říjnu zajistit bezúplatně několik desítek
vozidel zeminy ze stavby v Toužimi. Tato je deponována na několika místech kolem fotbalového areálu
a na konci města směrem k Bečovu nad Teplou. Vše na pozemcích v majetku města. Příští rok bude
zemina použita na nové zelené plochy právě na náměstí a také na další terénní úpravy ve městě.
Na městském úřadě již máme čistopis nového Územního plánu Krásné Údolí a tak (stejně jako
na stavebním úřadě v Toužimi) se zde máte možnost seznámit s jeho parametry. Využijte toho, zvláště
pokud začínáte plánovat nějaké větší úpravy (např. výstavbu) na svých pozemcích.
Společně se zástupci kulturního výboru, jenž je zvolen ve staronovém složení, Vás žádáme o
Vaše návrhy, nápady a tipy pro zlepšení kulturního a společenského života u nás. V posledních letech
došlo k obnovení nebo zavedení nových, dá se říci, že již každoročně pravidelných akcí a tak chceme i
nadále v tomto pokračovat. Třeba výlet do Zooparku Chomutov byl obsazen zájemci velice rychle a také
hodně kladně hodnocen. Domníváme se, že nemá smysl pořádat akce, kde jsou v jasné přesile
„přespolní“ nad „našimi krásnoúdoláky“. Tímto lze bohužel postupně charakterizovat např. zájezdy do
bazénu. A tak neváhejte a kdykoliv každého z nás oslovte nebo přijďte na náš městský úřad. Budeme
rádi.
K 31.10.2014 byl ukončen pracovní poměr se sl. Janou Málkovou z Bezděkova a p. Pavlem
Peštou na sezonní práce z důvodu konce smlouvy a tím i čerpání dotačních mzdových prostředků od
Úřadu práce Karlovy Vary. Z téhož důvodu ukončila svou činnost k 31.7.2014 i p. Alena Levková.
Tímto všem za práce pro naše město děkuji.
Dne 14.11.14 v 11 hodin proběhl v budově našeho úřadu další svatební obřad. Nyní již
manželům Moschových ještě jednou blahopřejeme.
V těchto místech bych chtěl oslovit a apelovat na rodiče našich „teenagerů“. Myslím, že jsme si
většinou (ač neradi) zvykli na jejich trávení volného času v okolí střídaček na fotbalovém hřišti. Na tam
neustále jimi úspěšně tvořený nepořádek a vandalismus již méně. A je jistě škoda (a hlavně
způsobované škody), když se začínají s přicházejícím podzimem „stěhovat“ do obou čekáren a „na
schody“ před bývalou radnicí. Prosím, promluvte s nimi. Každodenní úklid čekárny, schodů a okolí
skutečně přece není jinak nutný. Děkuji vám.
Závěrem mi dovolte Vám všem již nyní popřát příjemné svátky a úspěšný rok 2015 s tím, že se
máme možnost všichni ještě několikráte potkat a to na akcích inzerovaných v tomto Občasníku. A jako
drobný dárek přijměte tužku našeho města.
Ing. Martin Frank
starosta města

-----------------------------------------------------------------------------------

V sobotu 6. prosince 2014 od 16.00 hodin
proběhne v kulturním domě
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