Snažíme se držet nastavené možnosti, služby a také zpřístupnění našeho úřadu pro vás, pro
občany. Maximum informací předáváme v nepravidelně vydávaných Občasnících a také přes často
aktualizované webové stránky města. Bohužel jsme díky problematice ochrany osobních údajů (tzv.
GDPR) od května přestali publikovat na internetových stránkách fotografie z kulturních a sportovních
akcí. A taktéž tam již nenaleznete nové zápisy do kroniky města.
Časově náročnějším a úspěšně dokončeným je „Lesní hospodářský plán pro lesní hospodářský
celek Krásné Údolí na rok 2018 až 2027“. Tento, více než osmnáct měsíců trvající proces, byl zakončen
letos v květnu schválením dokumentu ze strany krajských úředníků Karlovarského kraje a jeho
zanesením do databází odborných úřadů a institucí.
Územní plán našeho městečka, schválený v září 2014 nedoznal žádných změn a ani se
nevyskytly žádné potíže či stížnosti proti jeho znění.
Od podzimu roku 2016 byly, na základě rozhodnutí zastupitelů města, zahájeny administrativní a
projektové práce na akci „Krásné Údolí - rozvojová plocha Z01 Bv“. Jedná se o, v územním plánu
připravenou, plochu pro možnou výstavbu rodinných domů v severo - západní části nad hlavní silnicí
(proluka mezi domy manželů Kalousových a manželů Málkových). V současnosti je již vyhotovena územní studie
zastavitelnosti tohoto území, která vyčleňuje parcely pro 13 možných domů na pozemcích města a 2 na
pozemcích soukromých. V současnosti je zpracovávána projektová dokumentace ve fázi k územnímu
řízení pro přístupovou komunikaci a veškeré inženýrské sítě. Ve spolupráci s firmou Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary a.s. je řešena tlaková kanalizace, která by měla řešit celou západní část města,
kde kanalizace zatím není. Už evidujeme i žádosti prvních zájemců o pozemky. Záležitost je to složitá,
časově zdlouhavá, ale, věříme, že reálná.
Kulturní dění ve městě se snažíme pořádat s alespoň určitými obměnami (zvláště u dětských
akcí). I když při pohledu na celoroční kalendář akcí je patrné, že většina je tradičního charakteru.
Předem plně obsazené jsou oblíbené autobusové zájezdy za kulturou a památkami našeho bližšího i
vzdálenějšího okolí. U dětských akcí je účast značně proměnlivá a předem neodhadnutelná. Největší
rozdíl účastníků je u stavění a kácení máje. Hlavními organizátory akcí jsou kulturní výbor města,
zástupci fotbalistů a hasiči. V maximální míře se snažíme zapojit i dětičky z naší mateřské školy.
Koncem letních prázdnin 2014 jsme poprvé v novodobé historii oddali na našem úřadě
novomanžele. K dnešnímu dni takto vstoupily do manželství čtyři páry snoubenců. Od roku 2015 jsme
zavedli i „Vítání občánků“ narozených rodičům z Krásného Údolí nebo Odolenovic. Na každý sudý rok
připravujeme, a mezi občany distribuujeme stolní kalendáře s tématikou našeho města a okolí.
Vedení města finančně i určitým servisem podporuje dvě hlavní společenské organizace a to TJ
Slavia Krásné Údolí a Sbor dobrovolných hasičů Krásné Údolí. Administrativně, dodavatelskými
službami a finančně je nejvíce podporována jediná příspěvková organizace města – Mateřská škola
Krásné Údolí. Rozhodnutím zastupitelů je v posledních letech promíjen nejen příspěvek tzv. „školné“,
ale i úhrada stravného. Díky tomuto nemá školka problém se zápisem a docházkou dětí. Samozřejmostí
je, že jsou upřednostňovány dětičky z našeho katastru a sourozenci dětí, které už školku navštěvují.
Nadále trvá bližší spolupráce s naším největším podnikem ve městě a to firmou Hollandia
Karlovy Vary s.r.o., se sídlem v Krásném Údolí. Hollandia je formou darovaných výrobků sponzorem
většiny kulturních akcí. Na plánovanou výstavbu dětského hřiště v Odolenovicích přispěla tato
společnost částkou 50.000 Kč. I díky rozvoji Hollandie byla z jejích financí a dotací v posledních dvou
letech zrekonstruována městská čistírna odpadních vod, která je už po zkušebním režimu v plném
provozu. I s dalšími místními firmami Farma Krásné Údolí s.r.o. a firmou Ing. Jitky Marečkové udržuje
město úspěšnou spolupráci.
I v tomto čtyřletém období bylo velké množství práce vykonáno bez velkých finančních nákladů
stálým i sezónními pracovníky města. Jen pro připomenutí uvádím pár příkladů – úprava ploch nových a
městem pronajímaných zahrádek u Nových paneláků, odvedení dešťové vody mimo nejbližší prostor
kostela a budovy kulturního domu, nátěry spodních částí uličních stožárů u hlavní silnice a dalších
konstrukcí, vybudování místa pro bio odpad, stálá údržba veřejných ploch sekáním a úklidem sněhu,
listí a další a další činnosti. Za toto patří velké díky hlavně stálé zaměstnankyni paní Jiřině Kašparové.
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