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 Zdravím tímto Všechny naše spoluobčany a myslím si, že se nikomu nelíbí chodit 

okolo lejn od psů. Slyším od lidí, že to je hnus! Ano, je a nechápu, že si  majitelé pejsků 

po svých miláčcích neuklízejí.  

 Když jsme se sem, do Krásného Údolí přistěhovali, každý se podivoval, že po psech 

uklízím. Odpověděla jsem, že kdyby nás bylo více a každý se psama chodil a neuklízel po 

nich, jak by to asi vypadalo. Ano, je to již mnoho let - přes čtvrtstoletí. Teď došlo na má 

slova! 

 Já jdu po psu uklidit a okolo dalších pět h...n. Nebaví mě stále chodit a uklízet 

kolem domu po jiných psech. Když pak vidí lidé lejna okolo našeho domu, řeknou si: ,,No 

jo, Levková tady chodí se psama, tak to asi udělali oni“. Většina mě sice  zná a vidí, že 

sbírám a ne jen po vlastních psech, ale stane se, že s nimi jdu večer a nevidím, kde potřebu 

udělali, pak chodím za světla a opět sbírám a ne jen naše.  

 Vím,  že je to těžké uhlídat, ale pokud jsme normální lidi, tak to bude lepší a 

budeme mít městečko čisté a ne samé lejno. Vím o více lidech, co neuklízí. A bylo mě od 

předešlého vedení obce několikrát řečeno, že to mám nafotit. No, což o to, ale než já 

nastavím foťák, pes je již pryč.  

 To je jeden problém a druhý, že každý tvrdí, že sbírá a pak sami vidíte výsledky - 

hnus a humus. Chce se mě z toho zvracet. Vím, že to není problém jen našeho městečka, 

protože i v Toužimi si lidé stěžují,  že jsou lejna po chodnících, což nechápu, jelikož mají 

kamery a dalo by se majitele psa dohledat.  

 Ano, pokud jdu psy venčit, nepůjdu daleko, ale vyběhnu okolo domu. Pak by tedy 

měl být úklid po pejskovi ještě pečlivější, jelikož si zde hrají  DĚTI ! 

Tímto bych chtěla oslovit Všechny majitele pejsků, aby po nich uklízeli ! 
 Pak bych prosila i lidi okolo, kdo vidíte, že si majitel pejska po něm neuklidí, 

nebojte se ho oslovit. Pokud budete lhostejní, pak to bude jen a jen horší. 

 Doufám, že si Všichni vezmou tato slova k srdci a budeme mít okolo sebe čistěji! 
 

                                                                 Alena Levková 

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

Vážení spoluobčané, přátelé 

 Město Krásné Údolí si Vás dovoluje pozvat na akci „Setkání přátel a známých 

Krásného Údolí“, která se bude konat v měsíci březnu.  

 Myšlenkou je pobavit se a posedět s lidmi, kteří dříve v našem městečku žili. Proto 

někteří z Vás byli osloveni o kontaktní adresy na ně.  

 Celé toto setkání začne v sobotu 28.3.2015 v 15h prohlídkou prostor mateřské školy, 

úřadu města, kostela a později i části města, aby návštěvníci zavzpomínali, kde co bylo a 

co se změnilo. V 17h začne program v kulturním domě a od 17.30h zde vystoupí děti 

z mateřské školky a mladí hasiči se svými představeními. Po celý večer bude hrát živá 

hudba.  

 Srdečně jste zváni, jak Údolští, tak Odolenovičtí, proto neváhejte přijít. Třeba právě 

Vy se setkáte s bývalým kamarádem nebo sousedem.  

 Závěrem chceme upozornit, že celou akci pojmem jako nekuřáckou. Prosíme, 

respektujte to. 

                                                                                         Kulturní výbor města 
    


