VÍSECKÉ
LISTY
číslo 1/2007

25.7.2007

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás po půlroce opět oslovil formou Víseckých listů a informoval Vás o dění v obci.
Jednání zastupitelstva a vedení obce
Zastupitelstvo obce se od loňského listopadu schází pravidelně, vždy jednou do měsíce, zpravidla každou třetí středu.
V letošním roce konalo svoji schůzi do dnešního data celkem sedmkrát. K častým námětům jednání patřil projekt výstavby bytů nad
současnou prodejnou potravin. Protože v minulém volebním období nebyl dodržen předepsaný zákonný postup při zadávání této
veřejné zakázky, hrozilo tudíž nebezpečí, že Fond pro rozvoj bydlení, který dotaci poskytuje, by ji mohl požadovat zpět včetně penále.
Nové zastupitelstvo se proto rozhodlo vypsat nové výběrové řízení, které by proběhlo přesně dle požadovaných pravidel. Pro
výběrové zřízení jsme oslovili celkem pět místních firem, přičemž jedna byla z Vísky a další čtyři z Chotěboře. Zájem o zakázku
projevily tři firmy. Výběrové řízení se uskutečnilo obálkovou metodou, kdy jednotliví uchazeči o zakázku v zapečetěných obálkách
odeslali svůj návrh s cenovou kalkulací, termínem stavby a dalšími podrobnostmi. Zastupitelstvo stanovilo i kritéria hodnocení:
nabízená cena včetně DPH a položkový rozpočet stavby, záruku na zakázku, termín realizace a návrh smlouvy o dílo. Neporušené
obálky byly otevřeny na zasedání zastupitelů 20. července. Do výběrového řízení se přihlásili firmy ERLAS Chotěboř, DŘEVOKOV
Chotěboř a KOLOUCH ZDENĚK Chotěboř s následujícími cenovými nabídkami 4.950,134 Kč, 4.429,088 a 4.338,209 Kč. Všechny
firmy jsou ochotné začít stavět nejpozději během září a nejzazší navrhovaný termín dokončení byl říjen 2008. Ovšem tato částka je na
hranici finančních možností obce. Proto zastupitelstvo nakonec rozhodlo oslovit firmy znovu a požádat je o nabídku na pouze hrubou
stavbu, která by obci umožnila dobudovat některé věci (obklady, dlažba atd.) ve vlastní režii za pomoci obecního zaměstnance a
místních řemeslníků a tudíž levněji. Při stavbě by se využilo i dřevo z obecního lesa. Výběrové řízení bude opět provedeno
transparentní obálkovou metodou a o jeho výsledcích Vás budu informovat. Konečné rozhodnutí v celé této záležitosti by mělo
padnout do konce července.
Během první poloviny letošního roku probíhala také intenzivní jednání o převodu budovy č.p.18 (tzv. Židovny) do
vlastnictví obce, při kterých nás významně podpořil senátor JUDr. Petr Pithart. Dne 20. června byla podepsána smlouva mezi UZSVM
a obcí Víska o bezúplatném převodu celé budovy do majetku obce a tu jsme pak postoupili k závěrečnému jednání na ministerstvo
financí. Tedy doufejme, že i tento poslední krok bude vyřízen kladně a v dohledné době bude budova již skutečně převedena do
majetku obce.
Do konečného stadia dospěla i záležitost ohledně znaku a praporu obce. Dne 5. dubna jsem převzal v
budově Poslanecké sněmovny, po příslušném schválení návrhů, z rukou předsedy sněmovny Ing. Miloslava
Vlčka dekret, který opravňuje naší obec k používání znaku a praporu. Následně nechalo zastupitelstvo vyhotovit
jednak slavnostní prapor obce, ale také smaltovanou tabuli zavěšenou na budově obecního úřadu. Obec dále
zajistila vyrobení uvítacích tabulí s nápisem Vítá Vás obec Víska, které budou po schválení odborem dopravy
Městského úřadu Chotěboř umístěny definitivně před vjezdem do obce, a dále propagačních vlaječek, jež je
možné zakoupit za cenu 120 Kč na obecním úřadě. Víska se tímto plnohodnotně zařadila mezi okolní obce,
které svůj prapor již mají. Za práci pro zajištění znaku a praporu bych chtěl poděkovat předešlé starostce Ing.
Ludmile Paclíkové a předešlým zastupitelům, za jejichž působení byly práce na získání znaku započaty.
Zastupitelstvo dále rozhodlo pokusit se o navázání oficiální spolupráce s obcí Lohmen v Německu.
Tato snaha vychází z již téměř 35.leté tradice vzájemných kontaktů sportovních oddílů z obou obcí a také, počátkem 90tých let
zaniklé, spolupráce zemědělských družstev. Jednáním jsem byl pověřen já a Radek Křivský.
U budovy obecního úřadu byl zřízen kiosek s možností stálého celodenního připojení k internetu, což zde požadovali
především mladí lidé. Akce proběhla v rámci Metropolitní sítě Podoubraví a k jejímu zřízení jsme využili příslušnou dotaci.
Internetový kiosek zde bude definitivně zprovozněn po opravě obrazovky. Velmi nás mrzí, že se tomu tak nestalo již dříve, ale chyba
je na straně provozovatele – chrudimské firmy COPROSIS. Vše by mělo být zprovozněno v nejkratším možném termínu. Dále v
rámci této akce by měla být většina obce pokryta bezdrátovým připojením k internetu. Ovšem signál je velmi slabý a pro skutečné
připojení je nutné si dokoupit další zařízení v hodnotě přibližně 3000 - 4000 Kč.
V obci se dále podařilo dokončit výstavbu a natření oplocení u tenisového kurtu a fotbalového hřiště a také oplocení na
vydlážděné terase před budovou sokolovny. U tenisového kurtu se v brzké době začne budovat odrazová stěna. Obecní úřad také
zajistil prodej kalamitního dřeva, čímž obdržel částku přesahující 250.000 Kč. Obecní rozpočet byl dále posílen o částku 500.000,
kterou jsme získali ze závěrečného vyúčtování po plynofikaci. Obě částky budou využity pro investiční výstavbu obce. Při větrné
kalamitě byla bohužel poškozena i chlouba naší obce – lipové stromořadí. Obecní úřad proto zajistil příjezd paní Haufsvaterové z
Agentury ochrany přírody z Havlíčkova Brodu, která slíbila posoudit stav stromořadí a navrhnout jeho odborné ošetřetní. V péči o

víseckou zeleň jsme pokročili i díky Janě Šteklové, která se zasloužila o vysázení nových okrasných rostlin a keřů a celkovou zdařilou
úpravu okolí pomníku a autobusové zastávky, a které bych tímto také rád vyjádřil svůj dík.
Společenský a kulturní život v obci
Poprvé v novodobé historii naší obce se zde odehrálo vítání občánků. Obec ho zorganizovala, protože jsme si vědomi, že
bohatství Vísky spočívá především v jejích obyvatelích, a že budoucnost obce je tedy zejména ve vytvoření podmínek pro mladé
rodiny s dětmi. Chtěli jsme proto důstojným způsobem přivítat nové občánky naší obce a vyjádřit za zastupitelstvo i všechny
spoluobčany své blahopřání a poděkování rodičům. První vítání jsme uskutečnili dne 2. června a vítali jsme Marii Březinovou a
Radima Kalvodu. Kromě mého projevu si pozvaní členové rodin vyslechli pásmo písniček a básniček dětí z mateřské školky pod
vedením místostarostky Ludmily Málkové. Všem paním učitelkám i dětem bych chtěl tímto poděkovat.
Pro děti se v obci podařilo také zorganizovat dětský karneval, který se konal v únoru v Pohostinství u Fajmanů. Místní děti i
děti z okolních obcí zde mohli soutěžit i o věcné ceny. Další akci určenou dětem představoval dětský den. Ten se zde odehrál pod
patronací Sboru dobrovolných hasičů 9. června. Pro děti organizátoři připravili celkem sedm soutěží. Obě akce obec podpořila
sponzorským darem. O jejich uskutečnění se zasloužila především skupina víseckých žen pod vedením Pavlíny Krejčové, kterým bych
tímto chtěl opět velmi poděkovat.
Obec se ale snaží nezapomínat ani na své spoluobčany v důchodovém věku, pro které připravila ve spolupráci s Novou Vsí
společenské setkání seniorů z Nové Vsi a Vísky v kulturním domě v Nové Vsi. Pro účastníky byl připraven kulturní program
zorganizovaný místní základní školou i za účasti dětí z Vísky.
Velkou kulturní událost v naší obci, která zde neměla obdobu již několik desetiletí, představovalo vystoupení ochotnického
Divadelního spolku z Vísky. Divadelní spolek se snaží volně navázat na dřívější, mnoho desetiletí trvající, tradici hraní ochotnického
divadla v obci. Pod vedením studentky divadelní vědy Michaly Dolanové připravil pro diváky nastudování hry Nevěsta za padesát
dolarů z prostředí české emigrantské komunity v americkém Chicagu na konci 19. století. Základem devítičlenného souboru jsou
vnuci a vnučky rodiny Fajmanovy. První myšlenka hrát divadlo vznikla již na Silvestra 2005, ovšem první zkouška byla až
30.12.2006. Premiéra se konala na místní pouť 15. června 2007 v Pohostinství u Fajmanů. Představení bylo velmi hojně navštíveno,
organizátoři napočítali přes 120 diváků, a slavilo obrovský úspěch dokumentovaný dlouhotrvajícím potleskem. Členy divadelního
spolku účast i ohlas příjemně překvapil a chtěli by ve svých aktivitách pokračovat. Rád bych jim proto za všechny diváky a
spoluobčany velmi poděkoval za možnost kvalitního kulturního zážitku a vyjádřil zde naději, že jejich hra nebyla hrou poslední.
Poslední velkou společenskou událost představoval 14. červenec, kdy se v obci odehrála oslava stého výročí založení
místního Sdružení dobrovolných hasičů. Akce probíhala celý den, v dopoledních hodinách se uskutečnila soutěž celkem 11 hasičských
oddílů mužů, žen i dětí z pěti obcí. Součástí byl i požární útok provedený hasiči z Jeřišna v historických krojích s ruční historickou
stříkačkou. Své dovednosti při vyprošťování osob z havarovaného auta předvedli během své ukázky profesionální hasiči z Chotěboře.
Odpoledne se uskutečnila slavnostní schůze hasičského sboru, dále slavnostní položení věnce u památníku padlých a přednáška
místního kronikáře PhDr. Jana Čapka o historii zdejšího hasičského sboru. Večer pak byla akce ukončena slavnostním svěcením
praporu obce. To provedli při netradičním ekumenickém obřadu zástupci dvou zde zastoupených církví – římskokatolický páter
Zjačko z Chotěboře a farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Ladislav Havelka z Vilémova. Večer pak proběhla taneční zábava
na hřišti, hojně navštívená i lidmi z okolních obcí. Prodalo se na ni přes 240 vstupenek, tedy nejvíce v dohledné historii naší obce, což
hasičskému sboru umožnilo krýt velkou část nákladů na oslavu, s jejíž financováním pomohl i sponzorský dar obce. Hasičský sbor při
této příležitosti vydal publikaci Sto let sboru dobrovolných hasičů ve Vísce. Text publikace od autora Jana Čapka je doplněn
zajímavými fotografiemi z dějin místních hasičů. Pro zájemce je možno ještě stále tento titul zakoupit, a to v místní prodejně.
Mnohé z těchto zmíněných akcí pronikly i do médií, kde se nám v poslední době daří Vísku prezentovat. O dění v obci psal v
první polovině roku Havlíčkobrodský Deník (reportáže dokumentované fotografiemi o vítání občánků, o hraní ochotnického divadla a
krátkou informaci o konání oslav výročí hasičů), dále týdeník Cesta vrchovinou (články o novém znaku a praporu obce a opět o
ochotnickém divadle) a Chotěbořské ECHO (o udělení dekretu o užívání znaku a praporu v poslanecké sněmovně). Víska se také
dostala na rozhlasové vlny, a to 24. července po půl jedné po poledni, kdy regionální vysílání Českého rozhlasu Region Vysočina
vysílalo reportáž o oslavě sto let hasičského sboru ve Vísce. O dění v naší obci v posledních deseti letech si také můžete přečíst v
obecní kronice, jejíž kopii psanou každoročně od roku 1995 je možné nově zapůjčit v místní obecní knihovně.
Sportovní dění v obci
Ze sportovního dění v obci bych upozornil na již XIII. ročník „Bago“ turnaje, který zorganizoval místní Bago klub 29.
června. Účastnilo se ho úctyhodný počet deseti mužstev, mimo jiné až z Jihlavy, Loun či Pardubic. Pro účastníky bylo připraveno
nejen občerstvení, ale součástí akce se stal i domluvený přelet stíhacích letounů značky Grippen z čáslavské letecké základny, které se
dvakrát otočily nad místním hříštěm.
Fotbalový tým místního TJ Sokol Víska zakončil uplynulou sezónu na 11. místě III. třídy okresu. Oddíl žáků se umístil na
pěkném 3. místě okresní soutěže 4+1. Na 28. července se připravuje již tradiční fotbalový turnaj - Memoriál Jaroslava Fajmana - za
účasti družstev z okolních obcí. Na počátek srpna je naplánována cesta do Německa za přáteli z klubu SV 90 Lohmen.
Závěrečné slovo
Na závěr bych rád velmi poděkoval všem občanům, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na činnostech určených pro rozvoj
naší obce či pomoc jejím obyvatelům. Vím o nich, i když jsem je zde neměl prostor všechny jmenovat, a velmi si jejich práce vážím.
Rád bych také zároveň vyzval své spoluobčany, aby v době, kdy se obec daří rozvíjet a také medializovat, dbali co nejvíce na pořádek
okolo svých usedlostí a tím přispívali k dobrému a spokojenému pohledu na obec nás všech. Přeji Vám krásné prožití zbytku léta, ale i
dalších měsíců.
Ondřej Čapek
starosta

