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 Za toto volební období jsme se snažili i více zpřístupnit a zlepšit služby a možnosti našeho úřadu 

pro občany. Jednalo se o zrušení úřední hodin (pondělí + středa) a nahrazením hodinami pro veřejnost 

(po celý týden), zajištěním možnosti ověřování podpisů a listin, snahou o maximální informovanost 

v nepravidelných Občasnících a také okamžitým aktualizováním webových stránkách na internetu.  
  

 Dalším dokončeným tématem, je územní plán našeho městečka, kdy dle nového stavebního 

zákona musí být tento nově zpracován do konce roku 2015. Celá územně plánovací dokumentace 

(proces jsme zahájili již počátkem roku 2011) byla přepracována a všemi dotčenými institucemi a 

organizacemi odsouhlasena. Na včerejším jednání zastupitelstva byl učiněn poslední krok - vydání 

finálního a konečného znění dle nového stavebního zákona. Celkové náklady s tímto spojené jsou 

vyčísleny na 368.343,40 Kč, kdy se podařilo zajistit dvě dotace v celkové výši 200.000,- Kč a náklady 

města na tento nejdůležitější dokument dalšího rozvoje byly tedy pouze ve výši 168.343,40 Kč. 
  

 Kulturní dění ve městě je pestré - většina akcí pro děti i dospělé jsou více či méně tradičního 

charakteru a se snahou zajistit vyžití hlavně pro místní obyvatele. V posledních letech přibylo „Pár 

skladeb v kostele“ v prosincovém termínu a hasiči pořádané červnové „Vítání prázdnin“. Hlavními 

organizátory akcí jsou kulturní výbor města, zástupci fotbalistů a hasiči, kteří v posledních letech svou 

činnost pro město značně zvýšili. Došlo i k většímu zapojení naší mateřské školy do kulturního dění, 

rozšíření jejích provozních hodin a také ke zkrácení doby prázdnin. 
 

 Hlavní součástí trvale udržitelného rozvoje našeho města a části Odolenovice, které jsme se 

v posledních letech ve větší míře věnovali, je péče o veřejnou zeleň a dřeviny ve vnitřních částech 

(intravilánech) obou obcí. V průběhu tohoto volebního období jsme zajistili odborné úpravy takřka 

všech stromů. Došlo k vysázení značného množství dřevin a zaměstnanci byla zajišťována i následná 

péče. Dá se směle konstatovat, že mimo 34 listnatých stromů ve svahu směrem na Bečov (mezi domy 

manželů Málkových a Kalousových) a aleje kaštanů v Odolenovicích (při vjezdu od K.Údolí), jsou 

všechny dřeviny zdravotně prořezány a kvalifikovaně upraveny. I na zbývající odborné ošetření stromů 

se snažíme zajistit dotaci. O terénních úpravách a následné údržbě všech travnatých ploch v majetku 

města je asi také zbytečné se zmiňovat. K tomuto nemůže, myslím, být žádných závažných námitek a 

připomínek. 
 

 Mnoho práce bylo vykonáno i bez velkých finančních nákladů a to se stálými i sezónními 

pracovníky. Pár příkladů v tomto případě uvedu – úprava prostor zahrady bývalé MŠ u Starých 

paneláků, vyčištění a úprava prostranství kolem parkoviště u fotbalového areálu, výrazný úklid a změna 

vzhledu prostor na hřbitově, nátěry všech dřevěných a kovových konstrukcí a stožárů, a třeba i obnova 

pozemků u garáží a kolem ČOV. Za toto patří velké díky hlavně stálé zaměstnankyni paní Jiřině 

Kašparové, tradičnímu sezónnímu pracovníku panu Pavlu Peštovi a dalším, kteří zde na výpomoc od 

úřadu práce byli zaměstnáni.    
 

 Stejné díky mi dovolte vyjádřit i slečně Lucii Drbalové, která má hlavní zásluhu na skutečnosti, 

že náš úřad řeší vše v souladu se všemi zákony, předpisy a nařízeními, což dokazují všechny zprávy 

z provedených kontrol (a že jich za toto volební období nebylo málo) od všech možných institucí a 

orgánů. Při žádné nebylo zjištěno pochybení, závad a nejasností. 
 

 V těchto místem chci neméně intenzivně poděkovat svým sedmi kolegům – zastupitelům a také 

třem členkám výborů, kteří se mnou ty necelé čtyři roky „káru táhli“. Docházka na jednání 

zastupitelstva byla po celou dobu vzorná, připravenost na jednotlivé projednávané body také. Svou 

povinnou práci všichni zastupitelé prokládali i určitou přidanou hodnotou a i přes některé rozlišné 

názory jsme vždy shodu nalezli a záležitosti jednodušší i složitější vyřešili. Myslím, že se nemáme za 

uplynulé období zač stydět a tak tedy kolegové: „Děkuji moc“. 
 

 Na úplný závěr mi dovolte ještě jedno poděkování – a to občanům, kteří osobně přišli s vlastním 

názorem nebo připomínkou na vše co jsme ve městě podnikali, budovali a i na naši práci. Děkuji všem, 

kteří nám i nezištně pomohli a kteří spolupracovali na tom, aby naše Krásné Údolí a Odolenovice byly 

ještě krásnější. 
 

 

          Ing. Martin Frank 
              starosta města 

 


