Zastupitelé z Útviny žádají občany Krásného Údolí, aby nevyváželi bioodpad (zejména trávu a
listí) do jejich lesíka u hlavní silnice. Připojuji se a žádám majitele zahrádek za Novými paneláky, aby
svůj bioodpad nevozili podél nově opravené cesty. I na tento odpad máme vyhrazeno místo za hřištěm!
Příští rok nás čekají minimálně dvoje volby a tak připomínám všem, kteří se nemohou ze
zdravotních důvodů k volbám dostavit, že je možnost, aby za nimi členové volební komise
s přenosnou urnou přišli. Zavolejte nebo vzkažte a komise k Vám během sobotního dopoledne dorazí.
Dále si dovolím opět připomenout, že máme v Krásném Údolí schválen Tržní řád a tak žádný
prodejce Vás nesmí doma obtěžovat. V posledních týdnech se opět někteří nechali nalákat na
„zlodějskou“ nabídku, která se hodně obtížně rušila.
V lednu zahájí činnost Klub ručních prací pro dospělé. Zájemci, věnujte pozornost vitríně, bude
k tomu vydán plakát.
Na závěr mi dovolte Vám všem popřát klidné a příjemné svátky, úspěšný rok 2018 a zvu
všechny na „Zpívání u Betléma“, kde bude možnost si prohlédnout i nové hasičské vozidlo.
Ing. Martin Frank
starosta města
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Dění v TJ SLAVIA Krásné Údolí
Sezónu 2016 – 2017 zahájilo mužstvo dvoukolovou jarní částí, kdy po odehrání skončilo
celkově na 7. místě z 8 mužstev se skórem 44 : 95 a 25 body. Vůbec si nevedlo špatně, kdy oproti
dřívějším letům nahrálo pěkný počet bodů. Nejlepším oddílovým střelcem byl vyhlášen p. Olejník
Pavel, který nastřílel 15 branek.
V průběhu soutěže jsme vypomohli na akcích pořádané městem. Děkuji všem, kteří se do
tohoto procesu zapojili.
V letošním roce jsme oslavili 50 let založení Tělovýchovné jednoty SLAVIA Krásné Údolí. Pro
tuto příležitost jsme 5. srpna uspořádali fotbalový zápas se Starou gardou Bohemians Praha, kdy
přijeli slavná jména jako p. Panenka, p. Dobiáš a proběhla s nimi autogramiáda. Před samotným
zápasem bylo poděkováno 13 bývalým funkcionářům a aktivním členům, kteří se zasloužili o rozvoj
tělovýchovné jednoty a fotbalu ve městě.
Samotný zápas probíhal pod taktovkou Staré gardy, kdy mužstvo Slavie sestavené z hráčů,
kteří hráli v letech 2002 – 2008 postupně pro zranění odpadalo. Děkuji našim dobrovolným
zdravotnicím, které měli plné ruce práce. O tom vypovídá i výsledek 6 : 12 pro Starou gardu
Bohemians. Na závěr pro zpestření se kopali pokutové kopy, ale „Panenkův dloubáček“ nepřišel, byl
zahrán šalamounky rozehrávkou na p. Dobiáše. Na akci přišlo povzbuzovat cca. 300 diváků.
Děkuji členům výboru za organizaci a našim mladým hráčům, kteří zajišťovali pořadatelskou
službu a zhostili se jí bravurně i dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu.
Dále bych chtěl poděkovat společnostem Hollandia Karlovy Vary s.r.o., FARMA Otročín s.r.o.,
TSC stavebniny s.r.o. za poskytnutí finančního příspěvku, bez kterého by se tato akce stěží konala a
v neposlední řadě Městu Krásné Údolí především starostovi p. Ing Martinu Frankovi za nezištnou
pomoc s administrativní činností a propagací.
Hned za týden po oslavách byla zahájena sezóna 2017 – 2018 překvapením, kdy pro malý
počet mužstev byla vytvořena jen jedna III. třída čítající 14 mužstev.
Podařilo se získat tři nové hráče. Mužstvo ač na soupeře má, nedokáže v závěru udržet krok,
podává nestabilní výkon a schází mu úspěšné zakončení. Po odehrání všech zápasů přezimujeme na
13. místě se skórem 21 : 51 a 5 body.
Závěrem chci popřát klidné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hodně kladných fotbalových
zážitků.
Předseda TJ Dvořák Zdeněk
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