Info z obce
2020

Vážení spoluobčané,
V minulosti jsme pro Vás připravili tištěné informace o dění v obci pod
názvem „Info z obce.“ V předchozích letech se toho v naší obci událo mnoho výsadba aleje k Mařence, vytvoření odstavné plochy pro kontejnery na tříděný
odpad, oprava malé hasičárny, udělení symbolů obce, nové dveře a plynové
topidlo v KD, pořízení nového hasičského auta Ford pro JSDH obce, začali jsme
jako obec sami provozovat obecní obchod atd. Letošní „ Info z obce“ nemá za cíl
Vás pouze informovat o tom, co se již událo, vybudovalo či opravilo, ale spíše o
současných událostech a těch, které nás čekají v nejbližší době.
Zároveň bychom chtěli upozornit, že tyto informace nenahrazují úřední
desku, která je na víceúčelové budově č.p. 10 i na internetových stránkách obce
na adrese www.obec-lesna.com a nejedná se o obecní zpravodaj.

Alej k Mařence
V roce 2016 získala naše obec jako realizátor projektu „Alej k Mařence“
dotaci ve výši 111.136,- Kč z programu „Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny“ na výsadbu jednořadé aleje podél obecní cesty směřující z obce k vrchu
Mařenka. Výsadba byla provedena v délce 720 m zpočátku po pravé a dále pak
po levé straně polní cesty. S ohledem na místní podmínky bylo zvoleno druhově
pestré zastoupení dřevin, a to zejména vhodných odrůd ovocných stromů, jako je
třešeň obecná a švestka obecná, doplněných jeřábem ptačím a břízou bělokorou.
Celkem bylo vysazeno 90 odrostků a založeno 6 keřových pásů tvořených kalinou
obecnou a trnkou obecnou. Pro stabilizaci nových výsadeb a zajištění jejich
ochrany proti škodám zvěří byly použity opěrné kůly a oplůtky.
Na počest 100. výročí založení samostatné Československé republiky byla
v říjnu 2018 na konci aleje občany obce slavnostně vysazena vzrostlá lípa srdčitá
jako památný strom připomínající tento významný historický okamžik.
Údržba aleje je zajišťována obcí a pravidelně je tak prováděno sečení trávy,
výchovný řez korun, oprava ochranných opatření a náhrada poškozených či
odumřelých stromků. V loňském roce byly nahrazeny poškozené opěrné kůly a
oplůtky pro omezení škod způsobených v zimním období námrazou, sněhem a
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zvěří. Na jaře byly nahrazeny odumřelé stromky a provedena kontrola ochrany
kmenů proti vytloukání paroží srnčí zvěří.

Vybudováním rozhledny na vrcholu Mařenky vzrostl význam obecní cesty
jako jedné z přístupových komunikací k turisticky atraktivní lokalitě. Tento
fenomén s sebou přináší také vyšší frekvenci provozu na této komunikaci a
v přilehlé části obce související se snahou valné části návštěvníků rozhledny
dopravit se až k úbočí Mařenky motorovými vozidly. Z tohoto důvodu bude na
této účelové komunikaci omezen vjezd motorových vozidel s výjimkou vozidel
dopravní obsluhy a občanů obce.
Alej je významným krajinným prvkem, který pozitivně ovlivňuje ráz
zemědělské krajiny, poskytuje útočiště rozmanitým živočišným druhům, působí
jako přirozený větrolam a má vysokou přidanou hodnotu z hlediska stability
mikroklimatu dotčeného území. Ať je tedy naše alej příjemným zpestřením cesty
na Mařenku pro každého pocestného, a již brzy poskytne stín a občerstvení
v podobě plodů ovocných stromů.
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Obecní lesy
Po dlouhou dobu nám obecní lesy sloužily jako zdroj příjmů a ne jednou
obcím jako je Lesná vytrhly příjmy z tohoto odvětví trn z paty. To už dnes neplatí.
Od doby kůrovcové kalamity se z příjmů stal spíše výdaj a starost.
V obecních lesích se před vypuknutím této kalamity těžilo cca 1000 m3
dřeva ročně a dnes je to 7000 m3 dřeva ročně (společné obecní lesy - Želetava,
Lesná, Bítovánky). V letošním roce 2020 bylo jen za první čtvrtletí vytěženo
3000 m3 dřeva.
Kam s vytěženým dřevem? „Náš“ smluvní partner zajišťující lesní práce
řeší tuto otázku dnes a denně. Kůrovcová kalamita se bohužel nevyhnula takřka
nikomu, a tak je na trhu velký přetlak dřeva. To vše má za následek sníženou
výkupní cenu. Momentálně ještě výdaje na vytěžený 1 m3 dřeva nepřevyšují
náklady na pěstební práce (příprava po těžbě, zalesnění, oplocení …). To jen díky
kvalitní práci našich smluvních partnerů.

Víceúčelové hřiště Lesná
Víceúčelové hřiště je určeno pro širokou veřejnost. Jedná se o stavbu
občanské vybavenosti pro sport a tělovýchovu s bezbariérovým přístupem. Hřiště
je vybaveno příslušenstvím pro tenis, volejbal, basketbal a malou kopanou.
Hřiště je vybudováno na bývalém travnatém hřišti v centru obce, jeho
rozměry jsou 38 x 18 m plus branky, celkem tedy 690 m2.
Stavba byla zahájena v polovině září 2018 a ukončena v dubnu roku
následujícího.
Stavba byla rozdělena do tří etap:
V první etapě byla vybudována podkladní vrstva pro následný sportovní
povrch. Tato fáze výstavby zahrnovala přípravné zemní práce (odbagrování
zeminy), realizaci odvodnění a s tím souvisejícího drenážního systému
vyústěného do stávající dešťové kanalizace.
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Ve druhé etapě byly vybudovány základní podkladové vrstvy hřiště
(štěrkopísek a drcené kamenivo ohraničené obrubníky osazenými do betonu) +
vodu propustný asfaltový koberec.
Na jaře 2019 byla provedena třetí etapa, a to finální vrstva a oplocení hřiště.
Byl položen finální sportovní povrch a provedeno nalajnování. Oplocení sestává
z ocelových pozinkovaných sloupků, dřevěného hrazení a ochranné sítě.
Fakturace a dotace
Fakturace:
1. etapa 268.072 Kč
2. etapa 865.107,3 Kč
3. etapa 1.228.706 Kč

Dotace:
POVV 2018 – 127 000 Kč,
Nadace ČEZ – oranžové hřiště – 500 000 Kč,
POVV 2019 – 127 000 Kč.

Slavnostní otevření hřiště se konalo 25. května loňského roku. Šlo o velice
vydařenou a na naši malou obec velkolepou událost.
Na závěr je třeba poděkovat všem, kteří se na výstavbě hřiště podíleli, ať
už to byli členové zastupitelstva, sbor dobrovolných hasičů a v neposlední řadě
někteří obyvatelé naší obce.
Altán
V loňském
roce bylo dokončeno
nejen
víceúčelové
hřiště, ale svépomocí
byl postaven i altán
na návsi vedle něj.
Materiál na stavbu
dodala obec, veškeré
práce pak občané
sami. Tím byly
ušetřeny finance, které můžeme použít na jiné akce a práce, které nejsme schopni
zabezpečit sami a musí být prováděny dodavatelsky. Na stavbě altánu bylo
odpracováno celkem 705 brigádnických hodin. Za účast na stavbě altánu Vám
všem moc děkujeme.
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Altán je určen k volnému užívání pro všechny občany, využívejte ho tedy
kdykoliv k posezení, při nepříznivém počasí k hraní s dětmi apod. Pouze Vás
žádáme o udržování pořádku v samotném altánu i v jeho okolí. To samé se týká
hřiště, abychom nemuseli uklízet PET láhve, obaly od tyčinek apod., dodržování
provozního řádu hřiště je samozřejmostí.

Podlaha
Podlaha v kulturním domě byla již několik let ve špatném stavu. Dosavadní
bukové parkety se rozpadly vlivem vlhka a práce červotoče. Pořádat na takovém
parketu cokoliv je jak se říká „o nohy.“ Snažili jsme se získat na rekonstrukci
peníze z dotačních titulů, bohužel jsme nebyli úspěšní. I přesto se obecní
zastupitelstvo rozhodlo v letošním roce podlahu, která sloužila od počátku
výstavby této obecní dominanty, zrekonstruovat.
Parketovou podlahu jsme se rozhodli demontovat svépomocí, a to po
uskutečnění rozlučkové zábavy na počest starých parket. Do výše uvedených
plánu se bohužel vložil nouzový stav vyhlášený PSČR. Museli jsme tedy
přistoupit na podmínky dané tímto stavem, konání zábavy zrušit. O likvidaci
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starých parket a přípravu podkladu se postarali dvoučlenné týmy složené z řad
obecního zastupitelstva a členů SDH.
Po likvidaci parket došlo k podřezání obvodových zdí kulturního domu
firmou HW–PANTY, spol. s r.o. Poté nic nebránilo dalším pracím, jako byla
sanace podlahy a zdí pomocí odkopání, oprava zdí a špalet, které byly porušeny
demontáží zárubní a obložení. Tyto práce měl na starosti místní řemeslník pan
Milan Čepelák ml. Taktéž byla provedena částečná výmalba sálu a přilehlých
prostor.
Na přelomu června a července nás čeká vyrovnání podkladu a samotná
pokládka nových dubových parket, kterou provede firma MARVAL PODLAHY
s.r.o. Přejme si tedy, aby ty nové parkety sloužily svému účelu nejméně tak
dlouho, jak ty staré, tedy přes půl století.
Nakonec proběhne montáž obložení, lištování apod. Vše by mělo být
hotovo nejpozději v červenci tohoto roku. Akce bude finančně podpořena z Kraje
Vysočina z „Programu obnovy venkova Vysočiny 2020“. Práce v kulturním
domě budou probíhat i v příštím roce – bude doděláno podium, dveře, doplněno
vybavení apod.

Hasiči na Lesné
Po získání nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Lesná
členové sboru nezahálejí a společně s pomocí obecního zastupitelstva dovybavují
jednotku sboru.
Začátkem letošního roku byly pořízeny zásahové přilby pro všechny členy
výjezdové jednotky a doplněn jeden zásahový komplet. Jelikož se jedná o
finančně velice náročný sortiment, dochází k doplňování a obměně výstroje a
výzbroje jednotky postupně. Dále se podařilo získat kovové skříňky na zásahové
vybavení pro výjezdové členy, a to darem od firmy STROJMONT CZ a.s.. Jde
sice o použité kovové skřínky, avšak po několika úpravách a opravách plně
dostačují svému účelu. Skříně jsou opatřeny novým nástřikem a již slouží
výjezdové jednotce.
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Hasiči na Lesné se v loňském roce také účastnili sportovních soutěží, na
kterých se umísťovali na velmi solidních místech. To i přes „věkový handicap“
oproti konkurenci – některé věci se holt nezapomínají 
Při návratu z jedné ze soutěží hasičské družstvo s velitelem jednotky
navštívilo hasičskou stanici v Moravských Budějovicích, kde jsme absolvovali
prohlídku stanice s výkladem.

Trafostanice
Obec byla kontaktována a informována pracovníkem společnosti E.ON o
tom, že současná trafostanice umístěná nad kulturním domem již dosluhuje a její
výkon nepostačuje. Společnost navrhla nové technické řešení napojení celé obce
k distribuční soustavě.
Obec by měla nově dvě trafostanice kioskového typu. Ve Vsi bylo, jako
nejlepší lokalita pro umístění nové trafostanice, vybráno místo na konci cesty
vedoucí k lesu „za školou.“ Pozemek určený pro stavbu je v současné době
částečně vlastnictvím obce, část bude odkoupena od paní Hany Krejčí, které tímto
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děkujeme za vstřícnost. Větší problém je s umístěním druhé trafostanice pro
Chalupy. Zde vhodný prostor stále hledáme, tak, aby technicky vyhovoval.
S největší pravděpodobností bude umístěna až za obcí směrem na Předín.
V letošním roce budou
probíhat přípravné práce –
vypracování dokumentace.
Velkým přínosem tohoto
řešení je i to, že obec bude mít
dva zdroje pro připojení a
budou odstraněny všechny
sloupy vysokého napětí
vedoucí přes zahrady od
„Škrdlů“ ve vsi až po
Čepelákovy
v Chalupech.
Vedení bude položeno v zemi
až za zahradami. Taktéž část
elektrického vedení v obci
bude posílena a dána do
země. Je tedy nutné v obci
počítat i s výkopovými
pracemi. Žádáme tímto
vlastníky
dotčených
pozemků a nemovitostí o
součinnost v případě oslovení
distributorem
společnosti
E.ON. Vlastní realizace by měla proběhnout do října 2021.

Výstavba v obci
Za posledních 20 let byly v obci postaveny pouze dva domy – dům čp. 57
manželů Mastných a dům čp. 56 manželů Němcových. Nyní to vypadá, že
v dohledné době vyroste v obci hned několik nových domů. Stavba manželů
Píšových proti obchodu na návsi je již skoro dokončena. Další rodinný dům by
měl být postaven na parcele číslo 177/4 na konci ulice v Chalupech, bude patřit
manželům Ondryášovým z Brna. Dokumentaci pro stavbu domu si zajišťují také
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František Svoboda mladší, a to na pozemku mezi kulturním domem a Mastnými
a Milan Čepelák mladší na pozemku 132/2 v Chalupech, na zahradě vedle domu
č.p. 51. Stavební úpravy také probíhají na domě č.p. 32 P. Vyhnálkovou (Krulovi)
a domě č. 49 manželi Klohnovými. Dále byl na konci obce po pravé straně
směrem na Předín odkoupen v exekuci brněnskou firmou pozemek, který nový
vlastník následně rozdělil na 4 stavební parcely a nabízí je nyní k prodeji. Lze
tedy předpokládat, že i zde budou v budoucnu stát čtyři rodinné domy.

Oprava silnice
V loňském roce jsme Vás informovali, že by v tom letošním měla
proběhnout oprava silnice mezi Želetavou a Předínem, a to včetně průtahu obcí.
Tuto informaci jsme měli od SUS Třebíč. Bohužel konečné slovo ve schvalování
plánu oprav silnic nemá Třebíč, ale Jihlava, který usoudil, že stav silnice není tak
kritický a odsunul opravu na rok 2021. Kdo si tedy bude chtít upravit sjezdy ke
svým domům u hlavní silnice, má na to ještě minimálně o rok navíc. K posunutí
termínu došlo již několikrát a bohužel nejsme schopni toto nijak ovlivnit. Kraj
pravidelně oslovujeme s dotazy a urgencemi, ale to je vše, čeho jsme v této
záležitosti schopni. Víme však alespoň to, že je již zpracována kompletní
dokumentace pro opravu zmíněné silnice, což je pozitivní znamení, že k samotné
realizaci jednou dojde.

Kulturní a jiné akce letošního roku
I v roce 2020 plánovala obec sama i ve spolupráci s SDH uspořádat,
případně zúčastnit se, mnoha akcí. Jednou z nich bylo konání taneční zábavy
v kulturním domě. Termín zábavy byl stanoven na 28.3.2020, k tanci a poslechu
měla hrát skupina LeGranda. Akce byla pojata jako poslední na stávajícím
parketu, který by byl následně rozebrán. Takhle jsme to měli připravené, ale
bohužel vše bylo jinak….
Budeme se snažit, aby všechny námi obvykle pořádané akce v následujícím
období proběhly v pravidelných termínech. Výšlap za pokladem se bude konat
27.6.pravděpodobně směrem na Dašov, stezka odvahy pak v srpnu. Další ročník
akce Obec našim dětem, které jsme se již dvakrát zúčastnili, měl být tentokrát
v Želetavě. Bohužel se letos konat nebude.
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Zatím jedinou
letošní akcí, která se
konala, byl únorový
masopust,
jehož
výtěžek je následně
využíván pro činnost
sboru dobrovolných
hasičů, nákup odměn
pro děti na dětské
akce a podobně. Při
průvodu i následném
posezení
hrálo
uskupení Mustafo.

A na závěr
Snad Vám další „Info z obce“ přineslo odpovědi alespoň na nějaké dotazy.
Jistě máte spoustu dalších nápadů a připomínek jak něco v naší obci
opravit, doplnit, změnit apod. Budeme rádi za každý názor, který nám sdělíte na
emailovou adresu obce ou.lesna@seznam.cz nebo osobně kterémukoliv
zastupiteli obce.
V příštím roce dokončíme kulturní dům a dále stále řešíme čekárnu
s nástupním ostrůvkem, uvažujeme o vrtu u hřiště, který by sloužil jak pro objekt
č. 10, tak pro hřiště. Mluví se i o výstavbě hasičárny vedle kulturního domu, aby
se současné prostory uvolnily pro zázemí obce, ale vše bude záležet na
momentální potřebách obce a jako vždy na financích.
Úmyslně jsme vynechali téma koronaviru, které se na nás valí ze všech
médií ve velké míře.
Přejeme Vám pevné zdraví.
S přáním spokojeného a příjemného života v naší obci
za zastupitelstvo obce Lesná
Jeřábek I., Málek J., Šimon M.
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Jak jsme stavěli altán
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