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duben  2019 
 

 

Vážení spoluobčané, předkládám Vám další číslo našeho Občasníku.  
 

Jak jsem Vám již dříve sdělil, bude v letošním roce zrekonstruována střecha na hasičské 

zbrojnici. Vítězem se ze tří soutěžících firem stala f. Jiřího Chrenáka z Toužimi. Vítězná nejnižší 

nabídka byla na částku 1.515.817,03 Kč. V současnosti je stavebních zakázek a prací takové množství, 

že jsme měli problém vůbec najít firmy, které by o tuto akci měly zájem a do soutěže vstoupily. 

Věřím, že toto byl jediný vážnější problém a celá akce bude do termínu (30.8.2019) řádně provedena. 

Od Karlovarského kraje bychom měli získat dotaci ve výši 222.590,-Kč. Občany lokality Nové 

paneláky žádám o trpělivost a shovívavost k činnostem, které povedou k výstavbě nové střechy. 
 

Dne 6.4.2019 proběhlo v kulturním domě setkání uchazečů o stavební parcely, zastupitelů a 

dalších zájemců o informace z řad občanů k „Rozvojové ploše Z01-Bv“. Starostou byly prezentovány 

veškeré známé informace - popis a rozpočty jednotlivých stavebních objektů, stav dokumentace, 

celkové plánované náklady, přehledy cen stavebních pozemků v okolí, možnost dotací, plánované 

regulativy na vzhled domů, finanční kondice města a další. Zastupitelé na dalších jednáních budou 

muset rozhodnout o dalším postupu, kdy je několik variant. Jakékoliv řešení nebude jednoduché. 
 

 Na Velký pátek (19.4.) došlo ke slavnostnímu otevření Dětského hřiště v Odolenovicích. Za 

účasti zástupce jednoho ze sponzorů (Nadace ČEZ), místních a některých Krásnoúdolských občanů a 

hlavně skoro padesáti dětí, bylo hřiště dáno do užívání uspořádanými pohybovými závody pro děti. 

Celkové náklady na výstavbu a vybavení jsou 785.692,41 Kč. Opakované díky patří nejen sponzorům 

(získáno 177.000,-Kč), ale i p. Jiřině Kašparové za provedené práce a také našim hasičům za zajištění 

občerstvení. Já osobně děkuji Odolenovickým dětem i dospělým za jejich „poděkování“.  
 

U Starých paneláků byl nainstalován nový herní prvek – dětská dvojhoupačka. Žádám rodiče, 

zejména starších dětí a mládeže, aby je instruovali, že tyto prvky jsou skutečně pro menší děti. Po 14 

dnech provozu byla už jedna houpačka zničena. Domnívám se, že kouřící dorostenka na dětskou 

houpačku skutečně nepatří. 
 

Oznamuji, že od 15. dubna začal letní režim svozu popelnic, tzn. vývoz malých popelnic vždy 

jednou za 14 dní. Tento bude až do poloviny měsíce října. Kontejnery jsou vyváženy každý týden. 
 

Jako další informaci přijměte oznámení, že od 17.4.2019 je opět možno bezúplatně využívat 

víceúčelové hřiště. Bližší informace k provozní době a zapůjčování klíčů je na čtvrté straně tohoto 

periodika. I letos prosíme návštěvníky o dodržování pořádku a správného úklidu povrchu po skončení 

hry a žádáme, aby pro spadlé míčky na hřbitov nelezli přes oplechovanou hřbitovní zeď. Děkujeme. 
  

Od počátku dubna bylo opět zpřístupněno místo pro biologický odpad za fotbalovým areálem. 

Zájemci o využití této možnosti kontaktujte vždy předem „správce“ p. Kašparovou (tel. 730 193 888) 

k domluvě vhodného termínu.  
 

Hasiči zvou na stavění máje a pálení čarodějnic – náměstí 30.4.2019 od 18.00 hodin. 

   

                         Ing. Martin Frank 
               starosta města 

mailto:starosta@krasneudoli.cz

