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Navrhované akce menšího rozsahu:  

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

 - stavební výspravy a vymalování zbylé části, kdy většina byla provedena v letošním roce, 

 - jedná se o technické prostory, kdy se nemusí čekat na prázdniny, 

 - narozpočtováno do 45 tisíc Kč. 

- „Krásné Údolí, dokončení obnovy odpadkových košů“ 

 - jedná se o výměnu 11 ks stávajících košů (zelené a šedivé) za masivní z vymývaného betonu, 

 - druh košů umístěný na náměstí (5 ks) - pořizovali jsme z dotace od SZIFu (rok 2012), 

 - rozpočet do 80 tisíc Kč. 

- „Krásné Údolí, Boží muka – kříž směr Bečov nad Teplou“ 

 - pozlacení plastiky Krista, 

 - při původním pořizování kříž v zarostlém neupraveném terénu, nyní bude daleko více viditelný. 

- „Krásné Údolí, Boží muka – kříž směr Brť a Měchov“ 

 - poslední drobná památka v našich katastrech, která není zrekonstruovaná, 

 - stávající dřevěný kříž bude nahrazen kovovým s úpravou podstavce, 

 - cenová nabídka na obojí Boží muka = do 56 tisíc Kč. 

- „Krásné Údolí, Hřbitov – úprava terénu“ 

 - hroby u západní stěny jsou historickými úpravami utopené v terénu + staré pařezy, 

 - rozpočet = do 15 tisíc Kč. 

- „Odolenovice, Dětské hřiště - dovybavení“ 

 - návrh občanů na umístění 2x volejbalových sloupků a pořízení sítě, 

 - rozpočet = do 40 tisíc Kč.  

 V souvislosti s výše uvedenými „drobnějšími“ akcemi děkuji občanům za inspiraci a nápady,  

se kterými mě oslovili. Určitě je v uvedených akcích naleznou.  
 

Oznamuji, že nově zvolené zastupitelstvo města zatím nepřistoupilo ke změnám (lépe psáno 

k navýšení) místních poplatků. I nadále bude v roce 2023 vybírán poplatek za odpady ve výši  

500,-Kč/osoba/rok.  U zbylých poplatků (např. hřbitov, psi) taktéž nedochází ke změnám cen. Žádáme 

vás, aby z vaší strany byly dodržovány termíny úhrady (odpady a psi do 30.6. daného roku).  
 

V rámci soutěže k projektu „Odpadové hospodářství obcí – příklady dobré praxe“, který je 

podporován Ministerstvem životního prostředí a pořádá nezisková organizace Arnika získalo Krásné 

Údolí „Odpadového Oskara“ za druhou nejnižší produkci směsného odpadu v kategorii obcí do 1.000 

obyvatel v Karlovarském kraji za rok 2021. 
 

V souvislosti s budováním nového veřejného osvětlení v Odolenovicích v letošním prvním 

pololetí, byl zde odstaven již dosti vysloužilý obecní rozhlas. Obdobně tomu tak bylo i při rekonstrukci 

západní části „Průtahu“, při které musely být na určitou dobu vyjmuty stožáry veřejného osvětlení. 

Stížnosti a připomínky na ne zcela kvalitní srozumitelnost, poslech, špatnou slyšitelnost a termíny 

vysílání obecního rozhlasu jsem zaznamenával již nějakou dobu. V Odolenovicích jsme od jara začali 

informovanost o obecních záležitostech řešit rozesíláním sms zpráv do každé rodiny. S tímto vládne 

spokojenost a nemám žádných stížností. Předností je obdržení zprávy bez ohledu na přítomnost v místě 

rozhlasu, či kvalita obdržené informace. Náš rozhlas je již prostě přežilý formou a dožilý stavem. 
 

Na základě této zkušenosti bylo zastupitelstvem města rozhodnuto o odpojení zbylých „hnízd“ 

obecního rozhlasu a zahájení informování občanů formou rozesílání sms zpráv do mobilu. O toto  

se pokusíme od 1.1.2023. V dalším obsahu tohoto Občasníku je i tiskopis „Souhlas se zařazením  

do krásnoúdolského městského systému INFO SMS“. Žádáme zájemce o zasílání informačních sms 

zpráv na mobilní telefon o jeho vyplnění a odevzdání, buď na městském úřadě, nebo v prodejně COOP 

Krásné Údolí. Na obou místech budou k dispozici i volné tiskopisy. Ač máme telefonní spojení na 

některé z vás, nelze je použít a vložit do systému bez vyplněného tiskopisu. Domnívám se, že plně 

postačuje jeden zástupce z rodiny. Záleží na vás.  

 


