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Už poněkolikáté se naše vesnička zapojila do soutěže „My třídíme nejlépe“. Jedná
se o soutěž ve třídění odpadů, kde jsou zařazeny všechny obce zapojené v systé-
mu EKO-KOM kraje Vysočina. V kategorii obce do 300 obyvatel obsadila naše
obec krásné 16. místo ze 432 zapojených obcí. Oproti minulému roku jsme si po-
lepšili o 7 míst. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad. Jak zní motto EKO-
KOM: Má to smysl!

- rozdělávání ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
- kouření (s výjimkou elektronických cigaret) v místech níže definovaných,
- používání pyrotechnických výrobků,
- používání jiných zdrojů zapálení (např. létající přání, lampióny, pochodně),
- spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
- jezdit motorovými vozidly ve volné přírodě mimo silniční komunikace (toto 
ustanovení se nevztahuje na jízdu motorových vozidel, která jsou určena k pra-
covní a hospodářské činnosti v lesích a na poli a dále na jízdu motorových vozi-
del po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a stavbám pro individu-
ální rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa, kterými jsou:
- lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
- suché travní porosty umožňující vznik a šíření požáru,
- plochy zemědělských kultur, které svým rostlinným charakterem umožňují 

vznik a šíření požáru
- sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od 

jejich hranice.

Děkujeme občanům Krásného, za ohleduplnost a dodržování nařízení vlády 
COVID-19 a přejeme hlavně hodně zdraví a trpělivosti.         Zastupitelstvo obce 

Kdo z občanů navštívil obecní les, tak mi
určitě dá zapravdu, že mu zbyly jen oči
pro pláč. Je neuvěřitelné, co kůrovec pá-
chá a pohled je nejen na náš les opravdu

smutný. A tak
nám zastupite-
lům nezbylo
nic jiného než
přistoupit k ra-
dikálnímu řešení a nechat ho téměř celý vytěžit.
Nejprve jsme nabídli možnost vytěžení občanům, ale
stále tam zbývá kolem 700 m3 a proto jsme se rozhod-
li oslovit firmu. Naši nabídku přijala firma LESKO
Meziřičí s.r.o. z Velkého Meziřičí. Těžební práce už
začaly, proto tímto prosíme občany, aby dbali zvýšené
opatrnosti v okolí obecního lesa.

Obecní les 

Přes 40 let zdobil místní rybník MOST 18 kanadských topolů. Už v roce 2012 uva-
žovalo o skácení topolů tehdejší zastupitelstvo. Pozvali si odborníka, který označil 6
stromů, které jsou v nevyhovujícím stavu, tudíž okolí nebezpečné. Doporučil skáce-
ní všech topolů. Tehdejší zastupitelstvo udělalo místní průzkum a občané se vyjád-
řili proti kácení topolů. Současné zastupitelstvo se k tomuto problému po 8 letech
vrátilo a bohužel už byl nevyhovující stav u všech topolů. Proto se oslovilo několik
firem na skácení a vybrala se nejvyhovující nabídka. Určitě všichni lidé v obci s tím-
to rozhodnutím nesouhlasí, avšak topoly byly proschlé, celkově ve špatném stavu,
mohlo by dojít k ohrožení na životě a majetku a je potřeba předcházet nebezpečí,
když se o něm ví. Na místo topolů budou vysázené nové vzrostlé stromy a budou
dělat náš rybník o něco hezčí zase po několik generací.

Kácení topolů u rybníku

My třídíme nejlépe 2019

Na území celého Kraje Vysočina je 
od 6. 4. 2020 až do odvolání zakázáno:
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