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Věříme, že některé z vás zajímá nový vzhled a vybavení objektu hasičárny i z interiérů a měli 

by zájem o jejich prohlídku. Z tohoto důvodu jsme naplánovali letošní „Vánoční setkání“ spojené s 

budovou hasičské zbrojnice, kdy bude možnost prohlídky objektu. Podrobnější informace viz plakát na 

dalších stranách tohoto periodika. 
 

 Místní farníci připravili i pro širokou veřejnost na neděli 9.1.2021 od 15.00 hodin „Tříkrálový 

koncert“ v kostele sv. Vavřince v Krásném Údolí. Pozvání přijala paní Mgr. Eva Mokrá, která zde 

zahraje skladby na violu. 
 

Proticovidová opatření zhatila pořádání srpnové taneční zábavy v rámci Svatovavřinecké pouti, 

Hasičské a Selské zábavy (říjen resp. listopad) a také již druhým rokem nepořádáme Každoroční 

setkání seniorů. Na září naplánovaný Zájezd za kulturou byl zrušen z důvodu malého zájmu občanů. 
 

V lokalitě Nové paneláky byly vykáceny dva přestárlé a nemocemi napadené hlohy. Náhradou 

došlo k výsadbě 2 ks Sakury okrasné a 2 ks Akátu kulovitého. Oba druhy jsou pro svůj vzhled a výšku 

velmi vhodné pro výsadbu v silněji zastavěných plochách. 
 

K poslednímu listopadu skončili v pracovním poměru sezónní pracovníci p. Marián Gildein 

z Toužimi a p. Přemysl Bláha z Otročína. I zde jim chci poděkovat za práci odvedenou pro naše 

městečko. 
 

 Ještě letos bychom chtěli stihnout nainstalovat jedno světlo do centra parku a také osvětlit 

parkoviště u městského úřadu. Další drobnější akcí je příprava základu na rozšíření kolumbária na 

našem hřbitově. Na jaře zde bude osazeno dalších 12 dílů. 
 

Pachatele odcizené části herního prvku na dětském hřišti v Odolenovicích se Policii ČR 

nepodařilo zjistit. Záležitost tedy byla vyřešena zakoupením náhradní části, kdy většina částky byla 

hrazena z pojistky města. Podíl města na této pojistné události byl ve výši 5.000,-Kč. 
 

I nadále ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR pokračují administrativní práce na stavbě 

„Průtahu Krásné Údolí“. Město si vyžádalo kompletní projektovou dokumentaci, kterou také obdrželo 

(zatím v digitální formě – verze PDF). Zájemci o prohlédnutí plánované úpravy hlavní komunikace 

přes město, mohou oslovit starostu a domluvit si s ním variantu seznámení se s dokumentací. 
 

Příští rok bychom chtěli uskutečnit a do návrhu rozpočtu jsme vložili následující větší akce: 

- „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení Odolenovice – rekonstrukce“ 

 - provést jako společnou akci s dodavatelem akce pro firmu ČEZ Distribuce, a.s., která by měla  

    být uskutečněna ve druhém pololetí 2022 pod názvem „Odolenovice 89, KV, trhačka, k NN“, 

- do rozpočtu zanesena částka 1,0 mil. Kč. 

- „Krásné Údolí, Veřejné osvětlení – obměna svítidel ve městě“ 

 - současná svítidla (výbojková) začínají být zejména na hlavní silnici značně poruchová,  

 - náklady na elektrickou energii každý rok narůstají v souvislosti s hektickým zdražováním,  

 - návrh pořídit svítidla s LED technologií + nočním útlumem (dlouhá živostnost + značné  

   úspory spotřeby energie) + podat žádost o dotaci, 

 - obdobná svítidla se nainstalují i v Odolenovicích v rámci výše uevdené akce,  

- do rozpočtu zanesena částka 900 tisíc Kč. 

- „Krásné Údolí, budova čp. 77 – část Mateřská škola“ 

- kompletní opravy vnitřních zdí (oškrabání od vrstev malby, opravit omítky) + nová výmalba  

   veškerých prostor školky, 

- výměna již vyžilých (zejména plastové části) dosluhujících svítidel – trubicová budou  

   vyměněna za LED technologii,  

- postupně etapová výměna dožilých částí vybavení kuchyně, 

- do rozpočtu zanesena částku 100 tisíc Kč.  

 
Na závěr mi dovolte poděkovat za shovívavost a pochopení situace s pandemií, kterou, myslím, 

všichni obstojně zvládáme a přeji klidné a hezké vánoční svátky. Nechť je rok 2022 lepší současného a 

v neposlední řadě všem přeji hlavně dobré zdraví a co největší životní pohodu. 

   

                   Ing. Martin Frank 
               starosta města 


