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 V roce 2021 se podařilo dokončit několikaletý „projekt“ se snahou sloučit všechny lesní 

pozemky města do jednoho společného celku. Díky prodejům a zejména dotaženým směnám  

se společností Lesy ČR, s.p., se toto podařilo. Ze čtyř dílčích ploch máme jeden celkem kompaktní 

soubor. I naše mladé lesy v posledních letech „prověřuje“ pravidelně kůrovec, nebo nějaký větší 

větrný „průvan“ a tak napadené, nebo vyvrácené dřevo těžíme a prodáváme. Následně jsou vzniklé 

holiny pěstebními pracemi zhodnocovány. Vše samozřejmě v souladu s „Lesním hospodářským 

plánem pro lesní hospodářský celek Krásné Údolí“, který má platnost od roku 2018 až do roku 

2027.  
 

 Sportovní a kulturní dění ve městě v průběhu roku je spíše tradičního typu. Většina akcí  

je v podobných termínech s obdobným zaměřením se snahou zajistit vyžití hlavně pro místní 

občany. Větší část akcí je směřována na dětské osazenstvo města. Hlavní organizátoři (zejména 

kulturní výbor města a dále zástupci fotbalistů a hasičů) se snaží zpestřit roční plány akcí i o nové  

a mimořádné (v poslední době např. Velikonoční připomenutí). Nejen pro mě je určitou záhadou  

a tajem fakt, že se akcí (zejména pro dospělé) zúčastňují stále stejní občané.  

Čím to, že nedokážeme oslovit a zaujmout i ty ostatní? Nevím, skutečně nevím. Pokud někdo víte, 

podělte se o to. Děkuji již nyní. 
 

Zde, v tomto místě, si dovolím také hodně poděkovat kolegům ze zastupitelstva a členům 

výborů města. Příprava a účast na jednáních byla po celé čtyřleté období více než dobrá. Všichni 

zastupitelé pracovali ve svých funkcích a výborech spolehlivě a pro mou funkci starosty našeho 

města byli oporou. Jsem přesvědčen, že spolupráce a vzájemná pomoc byla na činnosti celého 

vedení města vidět.  
 

Někteří stávající zastupitelé se rozhodli už do dalších komunálních voleb nekandidovat. 

Jednak ze zdravotních důvodů, pracovní vytíženosti, nebo potřebě uvolnit místo mladším.  

A tak určitě v dalším čtyřletém volebním období dojde i u nás k personálním změnám. Zda tomu 

tak bude i ve směrování vývoje města ukáže čas. 
 

 Na úplný závěr mého shrnutí si neodpustím ještě jedno poděkování - a to těm z vás, kteří  

za mnou přišli, zastavili mě ve městě, zavolali a měli snahu pomoci, případně řešit i jiné záležitosti 

než své, nebo i jen předali tvůrčí kritiku, vlastní názor. Vytváření a nalézání lepších podmínek pro 

další život v našem Krásném Údolí i v Odolenovicích je velká výzva, kterou bychom měli všichni 

přijmout. 
  
  

 

          Ing. Martin Frank 
              starosta města 


