Leden 2011

Vážení spoluobčané, sousedé, přátelé,
je tu konec prvního měsíce roku 2011. Pohledem z okna zjistíme, že paní Zima zdaleka neřekla své poslední
slovo. V době, kdy jsme se z části vypořádali s následky přívalů sněhu, je tady sníh další. Aby toho nebylo
málo, přichází změna zákona o zaměstnanosti, což má přímý důsledek na provádění úklidových prací v obci.
V praxi to znamená, že budete vídat méně „našich“ dělníků. Chtěl bych vás proto tímto všechny požádat,
abyste se zapojili do úklidu nepořádku a udržování čistoty, zejména v okolí svých nemovitostí, a to nejen
v zimním období. Vždyť přece vzhled obce není věcí jen Radnice. Je to věcí nás všech, abychom si vytvořili
příjemné prostředí, v kterém, jak předpokládám, chceme všichni žít.
Miroslav Kirejev, starosta města

Z činnosti MÚ Krásno
Podařilo se:
-

dohodnout splátkový kalendář s VaK Karlovy Vary – neuhrazená faktura z 10. měsíce roku 2010
v částce 587 000 Kč akce vodovod Dolní Hluboká,

-

byl včas uhrazen schválený příspěvek z března roku 2010 spolku pro záchranu kostela sv. Kateřiny
v částce 350 000 Kč.

Probíhá:
-

jednání o úpravě a schválení Územního plánu Krásna

-

rekonstrukce sociálního zařízení v 2. NP radnice

-

příprava na rekonstrukci střechy radnice

-

jednání o opravě sloupu Nejsvětější Trojice

Dále:
-

bylo dovezeno požární vozidlo Mercedes – dar partnerského města Bischofsgrün (probíhá
přihlašovací řízení k zařazení vozidla do evidence na ODSA)

-

změnou advokátní kanceláře zastupující Město ušetříme ročně 36 000 Kč.

Děkujeme vám za to, že vám záleží na tom, v čem žijete.
Vzhledem k tomu, že situace se znečištěním veřejných prostranství psími
exkrementy ve městě se stává neúnosnou. Chtěli bychom požádat všechny
majitele pejsků, aby po svých mazlíčcích uklízeli chodníky a veřejná
prostranství a nenutili nás přistoupit k možným sankcím.
Zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích, § 47, odstavec 1, písmeno d), říká, že
ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného
prostranství, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až do výše 20
000,- Kč.

K tomuto účelu jsou na Městském úřadě
Krásno ZDARMA k vyzvednutí plastové sáčky
na psí exkrementy.

DŮLEŽITÁ A POTŘEBNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
MÚ Krásno: 352 698 370, 352 698 222 (starosta)

Integrovaný záchranný systém: 112

352 688 036(pozemky,odpady) 352 688 035(fax)

Hasiči: 150

MÚ Horní Slavkov: 352 350 666 (spojovatelka)

Záchranná služba: 155

Technické služby Horní Slavkov: 352 688 046

Městská policie: 156

Mob. 602 110 503

Policie ČR: 158

MUDr. Jiří Švejda: 352 688 430
MUDr. Vladěna Čapková: 352 668 484

Veterinární ordinace Krásno MVDr. Michaela Cincibusová:

773 657 288

LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTI
Lékařská služba první pomoci pro dospělé:
všední den 16.00-21.00 • so, ne, svátky 9.00-19.00 nemocnice v Sokolově,
pavilon C, 3. patro, tel. č.: 352 520 195.
Lékařská služby první pomoci pro děti:
všední den 16.00-21.00. • so, ne, svátky 9.00-21.00 nemocnice v Sokolově,
pavilon E, 3. patro, tel. č.: 352 520 430.
Zubní:
budova vedle areálu Nemocnice K. Vary vpravo, přistup ze Zbrojnické ul., tel. č.: 353 115 630, 353
230 894 • všední den 16.00 -20.00 • so, ne, svátky 9.00-19.00.
Stomatologická pohotovost na Sokolovsku:
Seznam rozpisu služeb stomatologických pohotovostí se dovíte na tel.: 353 502 50
Ve všední dny poskytuje zubní pohotovost v Plzni
Dispečink rychle záchranné služby:
pro celý kraj na tel. č. 353 232 000. Krajský úřad provozuje speciální telefonní linku 353 502 502, na
které lze získat 24 hodin denně informace o místě a provozní době LSPP.

PROVOZNÍ DOBA- KNIHOVNA KRÁSNO
Úterý a pátek: od 16,00 – 18,00 hod.
Půjčování knih a časopisů, internet zdarma.

SLUŽBY POSKYTOVANÉ MÚ KRÁSNO
Kopírování:

Obyčejná: A4 - 2,-Kč/stranu,
Barevná: A4 - 5,- Kč/stranu

Fax:

30,- Kč/jedno poslání

A3 - 4,-Kč/stranu
A3 - 10,- Kč/stranu

Ověření listin a podpisů:

30,- Kč/za list/podpis

Přihlášení k pobytu:

50 Kč/osobu děti do 15 let neplatí

Pohlednice Krásna:

4 Kč/ks

Karty ČESKÉHO TURISTY:

25,-Kč/ks

Pytle na odpad:

70,- Kč/ks

Zalití dokumentu do fólie:

10,- Kč/ks

Czech point :
Výpis z rejstříku trestů 50,- Kč
Výpis z katastru nemovitostí 100,- Kč za 1 stranu další za 50,- Kč
Výpis z živnostenského rejstříku 100,- Kč za první stranu další za 50,-Kč
Výpis z obchodního rejstříkuc 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč
Výpis z registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč
Výpis z registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč
Výpis z informačního systému odpadového hospodářství 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč
Výpis z informačního systému o veřejných zakázkách 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč
Výpis z centrálního registru řidičů 100,-Kč za první stranu další za 50,- Kč

KULTURNÍ AKCE KRÁSNO
12. 2. 2011

ZIMNÍ OLYMPIÁDA – TJ Baník Krásno

Od 13,30 hod.
19. 2. 2011

soutěže dle počasí
TURNAJ V PINGPONGU – sál KD

Od 13,00 hod. děti
Od 15,00 hod. dospělí
20. 2. 2011

DĚTSKÁ DISKOTÉKA – sál KD

Od 14 – 19 hod.
26. 2. 2011
od 16 hod.

MAŠKARNÍ REJ NA LEDĚ – TJ Baník Krásno
v případě nepřízně počasí přesun na sál KD v Krásně

KULTURNÍ AKCE HORNÍ SLAVKOV
19. 2. 2011 – 20,00 hod. - I. Reprezentační ples věznice Horní Slavkov
25. 2. 2011 – 18,00 hod. - Radek Lonc – exhibice

26. 2. 2011 – 14,00 hod. - II. Slavkovský masopust
27. 2. 2011 – 15,00 hod. - O Budulínkovi – loutková pohádka

KINO HORNÍ SLAVKOV
1. 2. 2011 - 17,00 a 20,00 hod. – HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI část 1.,dabing
15. 2. 2011 - 17,00 a 19,30 hod. – NA DORAZ – komedie, titulky
18. 2. 2011 - 17,00 a 19,30 hod. – RODINKA – komedie, rodinný

VSTUPENKY LZE REZERVOVAT v MěKS Horní Slavkov – tel. 352 698 130, 352 688 368, 777 622 368, 773 688 368

NABÍDKA DOTACE
Poskytnutí dotací z programu Podpora bydlení
Zdravotní ústav nabízí pro žadatele dotace z programu Ministerstva pro
místní rozvoj na r. 2011 na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou
olověných domovních rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné
v trvale obydlených stavbách pro bydlení, tj. v bytových domech. Příčinou
obsahu olova v pitné vodě jsou olověné vodovodní rozvody ve starých
městských zástavbách. Olovo je těžký toxický kov, který podporuje vznik
rakoviny.Cílem podprogramu „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“
je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů, tím
se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Tento požadavek vychází ze závazku České republiky zajistit
implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají
obsahu olova v pitné vodě. Směrnice Rady č. 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu stanoví
min. požadavky pro vodu určenou pro lidskou spotřebu a hodnota ukazatele pro obsah olova v litru pitné
vody je max. 10 g. Odběry a hodnocení množství olova ve vodě musí provádět akreditovaná laboratoř a
současně proškolení pracovníci v metodice Monitoringu obsahu olova v pitné vodě ve stavbách pro bydlení
s olověnými domovními rozvody.
Případní zájemci o dotaci obdrží bližší informace:
Zdravotní ústav-odbor hygienických
laboratorekv@zu.cz; www.zuusti.cz

laboratoří

Karlovy

Vary;

tel.:

353 301 339,

353 301 340;

Odbor výstavby a životního prostředí

OPAKOVANĚ VYZÝVÁME OBČANY A ORGANIZACE K PODNĚTŮM,
PŘÍSPĚVKŮM A NÁPADŮM K UVĚŘEJNĚNÍ V OBČASNÍKU KRÁSNOOČKO.
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