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Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás po uplynulém půlročním období opět oslovil formou
Víseckých listů a pokusil se vám přiblížit dění v naší obci v uplynulých měsících.
Jednání zastupitelstva obce
Obecní zastupitelstvo se od konce července, kdy jste obdrželi poslední číslo
Víseckých listů, sešlo do dnešního dne ke svému jednání celkem 8x.
K nejčastějším bodům jeho zasedání patřila problematika výstavby sociálních
bytů v objektu zdejší prodejny potravin. V minulém vydání jsem vás informoval
o výsledcích výběrového řízení a o tom, že nejnižší – vítěznou cenovou nabídku,
předložila firma Kolouch Zdeněk Chotěboř. Ta činila 4.338.209,-Kč, tedy o 432.000,-Kč
méně, než činila celková cena vítěze prvního výběrového řízení (firmy Plaster), které
bylo po komunálních volbách v minulém roce novým zastupitelstvem zrušeno. Obecní
zastupitelstvo se následně pokusilo celkovou částku ještě snížit vypsáním soutěže na
dodatek k výběrovému řízení, pouze pro vypracování projektu hrubé stavby. Chtěli jsme
takto ušetřit finanční prostředky tím, že bychom další částí stavby realizovali sami,
pomocí obecního zaměstnance či případně místních řemeslníků. I tuto část soutěže
vyhrála firma Kolouch, která zároveň nabídla záruku na 60 měsíců po dokončení stavby.
Na doporučení Státního fondu pro rozvoj bydlení, který nám udělil dotaci, jsme však
smlouvu s vítěznou firmou podepsali na částku původní. Dle smlouvy měly být stavební
práce zahájeny během srpna. Bylo by namístě podotknout, že výběrová řízení, na rozdíl
od předchozího volebního období, realizovala obec výhradně ve vlastní režii a tudíž
ušetřila nemalé finanční prostředky.
Firmě Kolouch jsme ihned předali projektovou dokumentaci, vypracovanou
firmou Plaster před obecními volbami v loňském roce. Majitel firmy Kolouch ovšem
následně zjistil, že vypracovaná projektová dokumentace je nedostatečná a obsahuje
nevyhovující statický posudek a dle jeho propočtů zde bylo nebezpečí zřícení stropu.
Proto požadoval vypracování nového statického posudku. Přes velké úsilí, které jsem
v tomto směru vyvinul, se dlouho nedařilo sehnat statika, který by byl ochoten, v době
vrcholící hektické stavební činnosti před změnou DPH na počátku příštího roku, posudek
co nejdříve vyhotovit. Zahájení stavby se tak, bohužel, muselo posunout. Dle vyjádření
majitele firmy Kolouch, byl původní projekt projektován tak, aby zde vznikly během
stavby tzv.vícepráce nad rámec stanovené cenové kalkulace, které by tehdejší firma,
pověřená realizací, mohla následně účtovat obci. Z důvodu problematické stavební
dokumentace pak zastupitelstvo obce rozhodlo, požádat o stavební dozor nad celou
stavbou a pověřilo jím ing. Pavláska, bývalého starostu Chotěboře, což si ovšem vyžádá
částku 45.000,- Kč. Mělo by se tak zabránit dalším možným problémům celé stavby.
Další problém, s dříve vybranou firmou Plaster, se vyskytl při úhradě, projektové
dokumentace. Za tu firma Plaster požadovala celkovou částku 183.804,- Kč, což je, dle
našeho názoru, neoprávněný požadavek. Obec proto firmě zaplatila první fakturu,
v hodnotě 99.365,-Kč, protože tuto cenu považujeme za adekvátní a další požadovanou
fakturu, na částku 84.439,-Kč, jsme zaplatit odmítli. O tuto částku se nyní s firmou

Plaster soudíme. Hlavním důvodem vzniku této situace je, že ve smlouvě o dílo na
vypracování projektové dokumentace, nebyla cena jednoznačně stanovena. Nicméně,
kvůli dalším nedostatkům byla tato smlouva během prvního státní prohlášena za
neplatnou.
Firma Kolouch zahájila stavební práce na celém objektu dne 12.11.2007. Bourací
práce již během září provedli, z velké části, členové TJ Sokol Víska, což umožnilo ušetřit
nemalé finanční prostředky, které firma nebude obci fakturovat. Proto bych jim chtěl za
tuto výpomoc velmi poděkovat. Během následujících zimních měsíců bude firma
pracovat na vybudování bytové jednotky v přízemí a v průběhu jarních měsíců by
započaly práce na patrové nástavbě. Přestože práce na stavbě začaly později, bude obec
požadovat včasné dokončení celé stavby podle podepsané smlouvy.
Další dobrou zprávu představuje skutečnost, že se obci podařilo, na základě dobře
provedeného výběrového řízení a v pořádku dodaných podkladů, získat dotaci Státního
fondu rozvoje bydlení ve výši 1.650.000,-Kč, kterou jsem vyzvedl v sídle SFRB
v Olomouci, v podobě směnky, a tyto finance byly následně uloženy na účtu u České
spořitelny. Za cenné rady a pomoc při organizaci výběrového řízení a zajištění veškeré
dokumentace, bych rád poděkoval starostovi Chotěboře, ing. Tomáši Škarydovi
a Miroslavu Uchytilovi, z městského úřadu v Chotěboři.
Přestože práce okolo zkomplikované stavby bytů zabírají obrovské množství času
a úsilí, zdařilo se během posledních měsíců realizovat několik akcí, které by měly přispět
k růstu kvality života v obci a jejímu rozvoji.
Během října proběhla výměna posledních 500 metrů nevyhovujícího, železného
vodovodního potrubí, od hlavního k posilovacímu vrtu, za potrubí plastové. Náklady celé
akce představovaly 200.000,- Kč a podařilo se nám na ní získat dotaci kraje Vysočina,
v celkové výši 119.000,- Kč, tedy 60% ceny. Tímto byla dokončena finančně náročná
výměna celého vodovodního potrubí, a mělo by se tím zabránit případné havárii a zvýšit
kvalitu pitné vody v obci.
Dále se nám zdařilo upravit cestu k rybníku Společný. Jako materiál jsme využili
zdarma získaný recyklát a práci, opět zdarma, provedli členové Rybářského spolku, za
což bych jim rád na tomto místě poděkoval.
Díky práci obecního zaměstnance pana Jana Hořínka, kterému také patří náš dík,
došlo k vybudování nového schodiště ke kanceláři obecního úřadu, nového chodníčku
a bezbariérového přístupu k internetovému kiosku, který získal také potřebné zastřešení.
Kiosek je v současnosti plně v provozu a umožňuje stálé připojení k internetu, které zde
zatím využívají především mladí lidé. Rád bych ještě připomněl, že na internet je možné
docházet i do místní knihovny, a to pravidelně v pondělí od 17.00 do 18.30, kde vám
bude k dispozici knihovnice obce, ing. Marie Čapková, případně také ve čtvrtek
v úředních hodinách OÚ, tj. také od 17.00 – 18.30 hodin, za dozoru pana Josefa Málka
nebo paní Málkové.
Pro zkrášlení vzhledu obce jsme zajistili noční osvětlení budovy obecního úřadu,
památníku padlých a křížku, v parčíku před budovou. Kromě zlepšení vzhledu Vísky
jsme tak chtěli vyjádřit úctu ke generacím předků a především těm, na jejichž počest byli
památníky vyhotoveny. Jejich památku jsme si připomněli i položením věnce
k památníku, v den státního svátku 28. října.
Na budovu obecního úřadu byla umístěna siréna, jejíž pravidelná zkouška bude
probíhat vždy první středu v měsíci, ve 12.00 hodin. Sirénu je možné, v případě ohrožení
bezpečnosti zapnout u vchodu do budovy mateřské školy, což by mělo přispět k lepšímu
zajištění bezpečnosti občanů v případě nějaké nenadálé události.
Z dalších akcí v obci proběhlo čištění potoka, které zajistily Lesy České
republiky. Získaná zemina byla využita pro dorovnání prostoru za fotbalovým hřištěm.
Dále obec zajistila nákup a financování nového betonového stavidla pro obecní rybník
Společný, kterým bylo členy Rybářského spolku nahrazeno, již uhnilé, staré dřevěné
stavidlo.

Za dobrou zprávu považuji skutečnost, že se během prvního roku práce
současného zastupitelstva, podařilo zamezit jeho rozdělení na dva nespolupracující
tábory, které hrozilo po loňských obecních volbách a je možné prohlásit, že jeho členové
se snaží vzájemně spolupracovat a ,až na výjimky, takříkajíc „táhnout za jeden provaz“.
Nicméně součinnost není dokonalá, což se mimo jiné projevilo na zasedání zastupitelstva
dne 21.11.2007, kde zastupitelka ing. Ludmila Paclíková navrhla odvolání starosty obce.
Ovšem v následném hlasování získal tento návrh pouze jeden hlas.
V dalších měsících bychom chtěli napřít své síly především na zbudování
zmíněných tří bytů, v objektu prodejny potravin. Během příštího roku bude možné
podávat žádosti o pronájem těchto bytů. Podané žádosti budou následně posouzeny
zastupitelstvem obce Nutné je ovšem připomenout, že vzhledem ke zmíněné dotaci od
Fondu rozvoje bydlení, se jedná o byty, které musí být pronajímány sociálně
potřebnýmBylo by dobré, aby alespoň některý z nich obdržela spolehlivá rodina, která
dosud nemá trvalé bydliště v obci a následně by ho zde získala.
Protože naše obec je financovaná především podle počtu, zde trvale hlášených
obyvatel, je každý nový občan nezanedbatelným přínosem pro obecní pokladnu. Proto
nás mrzí, že někteří, zde trvale žijící, obyvatelé mají stále trvalé bydliště v jiné obci
a prostředky, které by na ně Víska mohla obdržet, jsou odváděny jinam. Tedy rádi
bychom je a případně i chalupáře, vyzvali k tomu, aby si zde přihlásili trvalé bydliště
a zároveň děkujeme těm, kteří tak již učinili.
Společenský život v obci
Po úspěšném létě, které proběhlo především ve znamení oslav stého výročí
založení sboru dobrovolných hasičů, si Víska předposlední zářijový víkend důstojně
připomněla své posvícení. Při této příležitosti se podařilo uspořádat první módní
přehlídku v historii naší obce. Přehlídku provedla firma ,,Ivy z Pacova“, v budově
sokolovny a k vidění zde, především pro vísecké ženy, ale nejen pro ně, bylo oblečení
a doplňky z úpletu, pro mladé, ale i starší dámy. Předváděné modely bylo možné ihned na
místě vyzkoušet a případně objednat. Během přehlídky proběhla opět historicky první
soutěž o nejlepší posvícenský koláč. Soutěže se anonymně účastnilo celkem jedenáct
soutěžících, kteří přinesli k ochutnávce pro porotu a veřejnost každý celkem 20 koláčů.
Pětičlenná porota, pod předsednictvím ing. Blanky Zimákové učitelky na Vysoké škole
hotelové v Praze pak podle čísel hodnotila chuť a vzhled jednotlivých koláčů. Ze
soutěžního klání vyšla vítězně paní Marie Čapková, na 2.místě se umístila paní Marie
Šimonová a na 3. paní Jitka Březinová. Pozoruhodné je, že dva ze soutěžících byli muži,
a to pan Jiří David mladší a pan Miloš Marek. Večer pak byl zakončen posvícenskou
zábavou. Všem účastníkům soutěže a členům poroty bych rád tímto poděkoval za
příspěvek ke společenskému životu obce.
O týden později se v obci, tentokrát v Pohostinství U Fajmanů, uskutečnila další
premiéra, a to výstava hub. Zorganizovali ji členové zdejšího Bago klubu, respektive jeho
tzv. „mykologické sekce“. K vidění na výstavě bylo úctyhodných téměř 90 druhů hub,
roztříděných na jedlé, jedovaté a nejedlé. Pro příchozí návštěvníky připravili organizátoři
i občerstvení v podobě smažených houbových řízků a houbových karbanátků.
K nejzajímavějším exponátům patřila houba školní, nejedlá, určená původně pro mazání
tabule. Organizátorům této přehlídky patří náš dík.
O měsíc později členové Rybářského spolku zorganizovali výlov rybníka
Společný, kde pro přihlížející bylo připraveno, kromě možnosti nákupu kaprů, také
občerstvení s výbornou polévkou a rybími podkovami.
Na počátku prosince, v Pohostinství U Fajmanů, proběhl tradiční, již dvanáctý
ročník turnaje v mariáši. Z klání 24 účastníků vyšel vítězně pan Roman Sadílek.
Sportovní dění v obci
Ve sportovním dění obce hrál důležitou roli místní fotbal TJ Sokol Víska.
Mužstvu dospělých se po vlažném úvodu vydařila druhá část podzimní sezóny 2007/2008

a přezimuje na pěkném 6. místě ze 14 soutěžních týmů okresní soutěže se skóre 22:27
a ziskem 20 bodů. Ještě lepšími výsledky se může pochlubit oddíl žáků. Ten zakončil
podzimní část sezóny jako první v rámci okresního přeboru, ve skupině starší benjamínci,
minifotbalu 4+1 se skóre 64:11 a ziskem 20 bodů. Je to velká satisfakce i pro mě
a Dušana Kraibicha, jako trenéry družstva, zvláště poté, co zde několik let mládežnický
fotbalový oddíl nefungoval. Doufám, že snad touto prací s mládeží přispějeme i k dobré
budoucnosti víseckého fotbalu, ale i lepším možnostem vyžití zdejšího dorostu.
Na přelomu července a srpna členové víseckého sokola zorganizovali zájezd do
Německa na návštěvu přátel z partnerského klubu SV 90 Lohmen. Naši němečtí přátelé
připravili pro 36 účastníků zájezdu velmi bohatý program, v jehož rámci se představil
i fotbalový tým Vísky a také fotbalové družstvo víseckých žen. Během akce proběhlo
také jednání se starostou obce Lohmen o navázání partnerství mezi našimi obcemi.
Za organizaci celého zájezdu, jednání a vytrvalou snahu o navázání partnerství, bych
velmi rád poděkoval panu Radku Křivskému, který se v této oblasti již několik let
angažuje. Případné navázání partnerství by pro nás mohlo znamenat i možnost čerpat
prostředky z fondů Evropské unie, vyhrazené na projekty přeshraniční spolupráce
a zpečetilo by dlouhotrvající vzájemné kontakty mnoha občanů obou obcí.
K zviditelnění naší obce v oblasti sportu přispěl i pan Jiří Fikar, který se již delší
dobu zabývá s výbornými výsledky, chovem sportovních poštovních holubů. Během října
se mu podařilo uskutečnit velmi hojně navštívenou mezinárodní výstavu poštovních
holubů, která určitě přispěla k růstu povědomí o existenci naší malé obce.
Dále se zástupci naší obce účastnili soutěže zastupitelů a starostů regionu
Podoubraví, nazvané Podoubraví cup, která se konala 25. srpna v Jeřišně. Barvy obce zde
hájilo družstvo ve složení: Ondřej Čapek, Přemysl Čapek a Ludmila Málková. V klání,
jehož součástí byl například běh na chůdách nebo držení osmikilogramového razítka
Podoubraví, získal náš tým 8. místo z 18 družstev.
Závěrečné slovo
Závěrem tohoto čísla Víseckých listů bych rád poděkoval všem zastupitelům,
zaměstnancům obce a svým spolupracovníkům za vše dobré, co pro naši obec konají
a vytvářejí. Velký dík patří speciálně místostarostce paní Ludmile Málkové a zejména
také hospodářce obecního úřadu paní Ivetě Grundové, za profesionální a časově náročnou
práci pro Vísku. I díky jejich práci jsme mohli získat v letošním roce rekordní dotace
a k 30.11. vykázat na účtu obce částku 1.769,000,- Kč. Velmi bych si přál, aby podobně
končila i finanční bilance příštích let. Další díky bych chtěl adresovat i všem ostatním
obyvatelům Vísky, kteří se podílejí na práci pro obec i činnosti zdejších spolků.
Protože vánoční svátky jsou již za dveřmi, rád bych všem obyvatelům obce
a čtenářům těchto listů, popřál, krásné a pohodové prožití Vánoc a do nového roku hodně
zdraví, štěstí, radosti a spokojenosti.
Ondřej Čapek
starosta

Poznámka:
K těmto listům připojuji také tradičního PF.
Připravili jsme pro vás také „Návod na použití českého zdravotnictví v roce
2008“, který jsme objednali na ministerstvu zdravotnictví a který by vám měl pomoci
k orientaci ve změnách, které v následujícím roce tuto důležitou oblast fungování naší
společnosti čekají.
Bohužel se nepodařilo obstarat dostatečný počet výtisků pro všechny domácnosti. Tedy
tento materiál je k dispozici v prodejně potravin a v Pohostinství U Fajmanů, případně je
dostupný také na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví.

