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Vážení občané,
po dlouhé odmlce jsme pro vás připravili třetí vydání našeho občasníku v letošním roce.

Obecní úřad informuje
Nabídka čištění komínů
Na začátku měsíce října naši obec navštíví kominík.
Objednávky přijímáme do 30.9.2015 v kanceláři OÚ osobně nebo telefonicky na čísle
374 784 425 nebo na mobil 725 041 311. Objednávku můžete zaslat také mailem na
ou@obeclesna.cz, uveďte jméno, příjmení a číslo popisné Vašeho domu.
Rekonstrukce kluziště
Obec Lesná získala dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje ve výši
200 000 kč na opravu kluziště. V současné době je vyhlášena druhá výzva na výběr
dodavatele.
Upozornění pro majitele psů
Na základě stále se opakujících stížností občanů upozorňujeme na povinnost dodržovat
Obecně závaznou vyhlášku č.8/2009, o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných
prostranstvích.
Dle článku 4 této vyhlášky se mohou psi pohybovat na veřejných prostranstvích pouze v
doprovodu svého majitele či osoby, která je má v držení, vždy na vodítku. Chování psa musí
být uvedenou osobou usměrňováno, aby nenarušovalo veřejný pořádek. Tato osoba odpovídá
za odstranění případného znečištění veřejného prostranství tímto psem, a to bez zbytečného
odkladu.
Nový kontejner na návsi
Na návsi je nově umístěn šedý kontejner určený ke sběru drobného kovového odpadu. Do
tohoto kontejneru odkládejte plechovky od nápojů, zátky od piva,kovové obaly od paštik a
jiných potravin, alobal, drobné kovové kuchyňské nádobí.

Akce, které již proběhly
Májové oslavy
Ve čtvrtek 30. dubna se konal průvod čarodějnic a čarodějů. Děti ze ZŠ a MŠ v doprovodu
svých rodičů a učitelek připravily vlastnoručně vyrobenou čarodějnici, s níž prošly průvodem
celou vesnici až na náves. Naši dobrovolní hasiči a spolek žen Lesněnky se postarali o to, aby
naší náves zdobila velmi pěkná a vysoká májka.. Každý tak mohl posedět u slavnostního ohně
při opékání buřtíků. Májové oslavy v naší vesnici vyvrcholily tradičním průvodem
alegorických vozů. Ráno 1. května se na nádvoří zámku sešlo několik vyznavačů recese.
Úderem desáté hodiny se vydal průvod vyzdobených traktorů, spolu s pěším lidem
v dobovém oblečení po celé vsi. K navození atmosféry doby minulé přispěly i budovatelské
písně, které zněly z obecního rozhlasu.
Oslava dne dětí
ZŠ a MŠ Lesná ve spolupráci s obcí a zájmovými spolky připravila pro všechny děti z Lesné
oslavu dne dětí s názvem Cesta za pohádkou. Na trase se mohly děti v neděli 31.května setkat
s mnoha pohádkovými bytostmi, splnit několik lehkých i těžších úkolů a smlsnout si na
sladkých odměnách. Na závěr každý dětský účastník dostal opečený buřtík s chlebem a

limonádu. Všem přišla k chuti i výborná točená zmrzlina. Pro všechny dětské účastníky bylo
připraveno i překvapení – skákací hrad.
Vítání občánků
V neděli 14.června se konalo slavnostní vítání nových občánků naší obce. Starostka v obřadní
síni zámku uvítala do života pět našich nejmenších. Uvítáni byli:
Vojtěch Königsmark
Marek Bydžovský
Sofie Lazorková
Tobias Nejedlý
Eliška Koťuhová
Rozloučení s prázdninami
Na poslední srpnovou sobotu obec uspořádala pro všechny děti i dospělé zábavné odpoledne u
příležitosti konce prázdnin. Všechny přítomné pobavil klaun Ála, okouzlil kouzelník Reno
Black. Pro děti si ženy ze spolku Lesněnky přichystaly diskotéku. Naši dobrovolní hasiči si
připravili ukázku záchranných prací při dopravní nehodě a ukázku zásahu u požáru
automobilu. Celá ukázka proběhla ve spolupráci s profesionálními hasiči z Tachova a
záchranáři Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Všichni diváci měli také
možnost prohlédnout si techniku dobrovolných hasičů z Tachova a ze Ctiboře.
Za dohledu a pomoci sportovců z TJ Lesná si děti také zařádily ve skákacím hradě. Dalšími
doprovodnými akcemi bylo i malování na obličej, míchání nealkoholických drinků či
modelování zvířátek z balónků.
Vyvrcholením oslav konce prázdnin byla taneční zábava pod širým nebem pro všechny
dospělé. K tanci i poslechu hrála až do pozdních nočních hodin naše hudební skupina Lesní
směs a ženské hudební duo z Plané.
Všem organizátorům patří velké poděkování.

Škola
Školní rok 2015/2016 byl zahájen v úterý 1.září.
Do naší základní školy nastoupilo 14 žáků 1. až 5. ročníku, kteří budou rozděleni do dvou
tříd.
Mateřskou školu v tomto školním roce navštěvuje také 14 dětí ve věku od tří do šesti let.

Sport
V jarní části okresní soutěže se oddíl kopané TJ Lesná umístil na sedmém místě se ziskem 42
bodů.V sobotu 22.srpna zahájili podzimní část soutěže zápasem se Stříbrem.
Pro všechny fanoušky fotbalu uvádíme zbylý rozpis zápasů:
Lesná – Dl Újezd
Brod – Lesná
Lesná – Trpísty
Lesná – Planá „B“
K. Lázně – Lesná
Lesná – Kladruby
Stříbro“B“ –Lesná
Kšice“B“ – Lesná
Lesná – Halže
Z.Chodov – Lesná
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Připravujeme
Setkání dříve narozených
Vítání občánků

sobota 7.11. 2015
neděle 13.12.2015

Naši jubilanti
V říjnu a listopadu oslaví své životní jubileum:
Alžběta Farkašová
Fedora Traugottová
Juraj Polanský
Václava Laktušinová
Jiří Grézl
Sbor pro občanské záležitosti a obecní úřad přeje všem pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Podzimní úklid obce - svoz odpadů
V říjnu proběhne již tradiční úklid obce takto:

Nebezpečný odpad
Sběr bude probíhat ve středu 21.10.2015.
Obecní traktor s valníkem bude přistaven na uvedených stanovištích takto:
od 14,30 hod do 14,50 hod. ve Staré Knížecí Huti na návsi
od 15,15 hod do15,40 hod. v Písařově Vesci na návsi
od 16,00 hod do 16,50 hod v Lesné na návsi
Do nebezpečného odpadu patří například: lednice, televize, počítače, oleje, hadry od olejů,
pneumatiky, duše, nádoby od barev a nebezpečných látek, eternit, atd.

Velkoobjemový odpad
V pátek 23.10.2015 v poledních hodinách budou přistaveny 3 kontejnery na těchto
místech:
V obci Lesná
1 kontejner na návsi
1 kontejner naproti domu p. Maška
1 kontejner na křižovatce pod bytovkami
Kontejnery zde budou přes víkend a v pondělí 26.10.2015 budou v ranních
hodinách odvezeny.

Důrazně žádáme občany, aby využili jen výše uvedené způsoby likvidace
odpadů a neplnili kontejnery odpadem, který do nich nepatří.

