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Duben 2008 

    
 

Informace starostky obce : 

• Od 1.4.2008 pracují jako dělník čištění města na Obecním úřadě v Krásném Údolí 3 

zaměstnanci z úřadu práce  ( paní N. Dvořáková, pan. M. Krištof a pan V. Olejník). 

• Změna provozní doby v knihovně : PO 17.00 – 18.00 hod. – internet  p. O. Olejník,  

ST  15.00 – 17.00 hod. – knihovna  pí. Z. Krejčová 

• Provedena inventura majetku obce 

• Provedeny revize plynových kotlů v KD, MŠ, Radnici, byt obce 

• Zrušení hodin na VO na domu čp.6 

• Opravena a vyčištěna kanalizace, opraveno WC v čp.1 

• Opraveno veřejné osvětlení v Krásném Údolí a Odolenovicích 

• Odvezeny 2ks starých kontejnerů do kovošrotu 

• V únoru se uskutečnila humanitární sbírka – poděkování všem občanům, kteří se zapojili 

• Prořezány stromy u MŠ a víceúčelového hřiště 

• Zakoupena sekačka s valníčkem na OÚ v hodnotě 83.000 Kč 

• Zajištění velkoobjemových kontejnerů na odpad a proveden sběr nebezpečného odpadu 

 

Co se nám v obci nelíbí! 

Přestože zde máme v současné době zvýšený stav zaměstnanců na úklid obce, chtěla bych 

apelovat na milovníky domácích mazlíčků, aby uklízeli po nich výkaly, které vyprodukují na trávnících 

mezi našimi příbytky, kde si potom hrají malé děti. Ono není nic příjemného tuto trávu pak sekat. A 

věřte, že toto platí i v Odolenovicích. 

Někteří naši občané si vybrali jako nejlepší místo na venčení psů park na návsi. 

Rovněž velkým nešvarem naší obce je naše bavící se mládež kouřením a děláním nepořádku buď 

v autobusové čekárně nebo na schodišti staré radnice. (Asi je doposud rodiče neupozornili na zákaz 

kouření na autobusové zastávce, kde jim za to hrozí pokuta !? Doufám, že nebudeme muset zajít až tak 

daleko? )  

 

        Sepsala : K.Smolová 


