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Vážení spoluobčané, 

v minulosti jsme zaznamenali ohlasy o nedostatku informovanosti o dění v obci. 
Přestože jsou veškeré informace řádně vyvěšovány jak na úřední desce obce 
na budově prodejny č.p. 10, tak i na internetových stránkách obce na adrese 
www.obec-lesna.com, rozhodli jsme se tuto informovanost ještě vylepšit. 
Pokusíme se vydávat průběžné informace během roku v písemné podobě, pod 
hlavičkou „Info z obce“, které dostanete do schránek, popřípadě bude několik 
výtisků k dispozici v místní prodejně.  

 

Informace o akcích plánovaných na rok 2015 

Masopust 2015 

Místní Sbor dobrovolných hasičů 
v Lesné pořádá 21.2.2015 tradiční 
masopust. Průvod masek vyrazí ve 
12,30 hodin od kulturního domu. 
Informujeme, že letos se 
neuskuteční večerní zábava. Příjem 
sponzorských darů do tomboly 
bude v sobotu 21.2.2015 od 9 hodin 
v kulturním domě. Tímto si Vás 
dovolujeme požádat o příspěvek do 
tomboly.  

Těšíme se na účast Vaši, Vašich příbuzných, kamarádů a známých, všechny 
srdečně zveme.   

 

Oslava 300 let založení obce 

U příležitosti 300 let založení naší obce  organizuje obecní zastupitelstvo oslavu, 
která proběhne dne 05.09.2015. Oslava bude provázena kulturním programem a 
odpolední i večerní hudební zábavou. Přesný program je v současné době řešen 
a bude v dostatečném časovém předstihu upřesněn. 

Těšíme se na Vaši účast. 
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Autobusová zastávka – čekárna 

Stavba autobusové zastávky nacházející se před kulturním domem není plně 
v souladu s platnou legislativou. I vzhledově čekárna již asi mnoho parády 
nenadělá, i když můžeme být rádi, že ji máme. V některých sousedních obcích ji 
nemají vůbec. Do budoucna bude potřeba autobusovou zastávku včetně čekárny 
rekonstruovat a na tuto rekonstrukci bychom rádi využili nějaký dotační titul. 
Současná stavba se nachází na pozemku soukromého vlastníka, se kterým 
jednáme o odkoupení pozemku pod čekárnou a v jejím bezprostředním okolí. 
Následně budeme hledat nejvhodnější technické řešení rekonstrukce a 
zpracování dokumentace. 

 

Sportoviště, dětské hřiště 

V letošním roce plánujeme dovybavit, společně se Sborem dobrovolných hasičů 
v Lesné, sportovní a dětské hřiště. Uvažujeme o nákupu stolního tenisu i pro 
venkovní použití s příslušenstvím, volejbalové sítě, doplnění hřiště o houpačku a 
lezeckou stěnu, opravu skluzavky včetně pískoviště. V současnosti prověřujeme 
možnosti jednotlivých výrobců a dodavatelů s ohledem na naše finanční 
možnosti. Určitě budeme rádi, pokud nám přijdete pomoci při následné 
realizaci, abychom zbytečně nemuseli objednávat práce, které jsme schopni 
zabezpečit sami.    

 

Obecní les 

Počátkem roku 2014 byla vykácena část obecního lesa. Toto rozhodnutí učinilo 
obecní zastupitelstvo po odborné konzultaci s lesním hospodářem. Jelikož les 
byl již mýtního stáří a okolní porosty byly vykáceny, hrozilo poškození našeho 
lesa v důsledku jeho otevření. S odstupem času lze hodnotit rozhodnutí jako 
prozíravé, protože okolní porosty byly v prosinci 2014 značně poničeny silnou 
námrazou, což nás minulo. Nyní proběhla příprava vymýceného pozemku pro 
výsadbu, která bude provedena na jaře letošního roku. Současně byla provedena 
oprava oplocení, částečná prořezávka a další práce v již v minulosti vysázeném 
lese. 
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A ještě několik slov k již provedeným akcím 

 

Revitalizace obecního rybníka 

Od posledního odbahnění a úpravy obecního rybníka uplynulo již více jak 10 
let. Posledních pár let byl stav vody v rybníku i přesto nevyhovující a rybník 
značně zarostl. Občané požadovali nějaké řešení této situace. Vyzkoušeli jsme 
několik „alternativních“ možností, ale žádná nesplnila úkol na 100%. Proto jsme 
v roce 2013 začali shánět finanční prostředky na opětovnou revitalizaci rybníku 
a již v tuto dobu podali žádost o dotaci na fond. Po dost složité a rozsáhlé práci 
se toto podařilo. 
Závěrečné 
rozhodnutí z fondu 
přišlo až na konci 
října 2014, abychom 
splnili podmínky 
dotace, zbyl nám na 
realizaci jen měsíc 
listopad. Jelikož jsme 
byli i na tuto situaci 
připraveni, podařilo 
se vše zvládnout, a to 
i přesto, že počasí 
bylo značně proti 
nám. Doufáme, že provedená revitalizace bude sloužit co nejdéle, aby byl na 
rybník pěkný pohled, dal se využívat ke koupání, bruslení (pokud bude ještě 
někdy normální zima a bude mrznout) atd. 

 

Upozornění: Sediment byl uložen mimo jiné na pozemku 522/11 (lom). 
Tímto upozorňujeme všechny občany a ostatní osoby, že na výše uvedený 
pozemek a jeho bezprostřední okolí je v současnosti všem osobám vstup 
zakázán, stejně tak je zakázáno skládkování v tomto prostoru. 
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Oprava sakrálních staveb 

V loňském roce proběhla oprava sakrálních staveb ve vlastnictví obce. Jedná se 
o kapličku na návsi, boží muka u silnice 
směrem na Želetavu a dva kříže 
v intravilánu obce. Nejzásadnější opravou 
prošla kaplička na návsi, u které bylo 

provedeno obkopání a sanace 
z důvodu vlhkosti, dále nová fasáda, 
kompletní výměna šindelové střešní 
krytiny, nátěr střešního kovového 
kříže a vnitřní výmalba. U ostatních 
sakrálních staveb byly dle potřeby provedeny nové základy, opraveny všechny 
kamenné části a kovové části byly opískovány, pozinkovány a natřeny. 
Chybějící části křížů byly doplněny dle dostupných fotografií. Opravy byly 
financovány z dotací a rozpočtu obce. U božích muk bude v letošním roce 
vysázena zeleň. 

 

 

Oprava hasičárny 

V roce 2014 byla také realizována oprava budovy hasičárny, spočívající v 
oplechování komínů, instalaci okapů, opravě vazby (výměna krovů napadených 
hnilobou) a výměně některých střešních tašek. Klubovna SDH prošla kompletní 
rekonstrukcí. Proběhla zde oprava zdí a výmalba, byly částečně nainstalovány 
nové elektrické rozvody, položena nová podlaha a vybudováno odvětrání 
místnosti. Děkujeme všem občanům, kteří se jakkoli na opravě budovy i 
klubovny podíleli. 
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Oprava střechy na kulturním domě 

V roce 2014 proběhla I. etapa opravy střechy na kulturním domě. Byla opravena 
střecha nad tanečním sálem. V rámci této akce byly vyměněny krovy napadené 
škůdci, impregnován 
celý krov, kompletní 
přelaťování, instalace 
ochranné fólie, 
výměna staré krytiny 
za novou a výměna 
okapových žlabů. 
Nevyužívaný komín 
byl zbourán a 
využívaný komín byl 
v nadstřešní části nově 
vystavěn. 

V roce 2015 plánujeme opravit zbytek střechy. K financování jsou částečně 
využity dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny. 

 

 

Osvětlení vánočního stromku 

V loňském roce jsme zakoupili nové osvětlení vánočního stromku na návsi. 
Původní osvětlení bylo již nevyhovující, nefunkční a životu nebezpečné. Nové 
osvětlení má i několik režimů svícení. Příčinou častého vypínání proudu a 
kolísání napětí z důvodu velké námrazy, která nás na přelomu listopadu a 
prosince postihla, se osvětlení přepínalo do jiných režimů, než jenom trvalého 
svícení. Doufáme, že i přes tuto komplikaci se Vám nové osvětlení vánočního 
stromku líbilo. 
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Údržba zeleně 

Z důvodu velké námrazy na konci roku 2014 došlo v naší obci ke značnému 
narušení vzrostlé zeleně.  Poničená okrasná zeleň na návsi byla ořezána a náves 
uklizena, za což patří poděkování členům SDH Lesná. V letošním roce je 
plánováno ořezání a ošetření stromů za kulturním domem a stromořadí lip 
kolem silnice u rybníku. Vzhledem k výšce těchto stromů však bude na tuto 
činnost najata odborná firma. Z důvodu značného stáří a narušení některé zeleně 
v obci by zastupitelstvo chtělo v dalších letech řešit nové ozelenění obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na závěr 

Doufáme, že se Vám naše snaha alespoň trochu zamlouvá, ale jistě máte spoustu 
nápadů a připomínek jak „Info z obce“ upravit, doplnit, změnit apod. Budeme 
rádi za každý názor, který nám sdělíte na emailovou adresu obce 
ou.lesna@seznam.cz nebo osobně kterémukoliv zastupiteli obce. 

 

      Zastupitelstvo obce Lesná 


