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Vážení spoluob ané,
rád bych se na vás s kon ícím prvním pololetím letošního roku obrátil s následujícím
textem Víseckých list a pokusil se vás informovat o d ní ve Vísce tak, jak probíhalo od
po átku tohoto roku.
Jednání zastupitelstva a vedení obce
Zastupitelstvo obce se od za átku roku sešlo na svém jednání celkem 8x. Hned na 1.
zasedání došlo ke zm n jeho složení. Za zem elého Ladislava Motla, který byl jeho lenem a
který také mnoho pro obec vykonal již v dob p ed rokem 1989, kdy zde p sobil jako p edseda
ob anského výboru, byl jmenován nástupce, pan Lud k Musílek z p. 32. Stalo se tak proto,
že paní Ivanka N mcová z p. 27, která m la do zastupitelstva nastoupit dle závazného po adí
kandidátky KDU- SL a Nestraníci, svoji ú ast v ZO, od ekla.
K nej ast ji projednávaným bod m jednání zastupitel pat ila otázka nástavby byt nad
prodejnou potravin. Ta se v tomto pololetí úsp šn rozvíjí, poda ilo se již dokon it vyzd ní
nástavby, zbudovat st echu a provést její pokrytí kanadským šindelem. Stavba probíhá dle
plánu a m la by být zakon ena do konce léta. Zastupitelstvo obce p edpokládá, že do konce
roku by se mohli do nových byt st hovat první nájemníci.
Za nejv tší úsp ch prvních m síc tohoto roku ovšem považuji získání budovy
sokolovny do vlastnictví obce. Tato událost završila úsilí, které jsem zapo al již v roce 2001.
Celá záležitost p edstavovala, nejen pro mne, ale i pro mnoho dalších, kte í se pro získání
sokolovny angažovali, stovky hodin práce, desítky výjezd , desítky asto zdánliv marných
jednání s mnoha ú edníky, stovky naježd ných kilometr a op t desítky popsaných stran
r zných žádostí, vysv tlení a dobrozdání. N kolikrát už se zdálo, že p evod je, tak íkajíc, na
spadnutí, ale vždy se našel n jaký ú edník, který vše vrátil zpátky na po átek a museli jsme
za ít úpln znova. Proto bych cht l za velké úsilí, které jsme nakonec korunovali úsp chem,
velmi pod kovat n kolika následujícím jedinc m, kte í velkou m rou p isp li k získání budovy.
Jedná se p edevším o senátora zdejšího senátního obvodu JUDr. Petra Pitharta, který mi
v ešení této složité kauzy, nezištn nabídl pomoc již v roce 2006, po celou dobu nás
intenzivn podporoval a mnohokrát za Vísku loboval p i d ležitých jednáních na ú adech, kde
se naše žádost n kolikrát zdánliv ne ešiteln zasekla. Velký dík pat í i jeho asistentce, paní
Marcele Lankové. Z dalších jedinc , kte í se na dlouhodobém úsilí výrazn podíleli, a v dobách
neúsp chu p i mn stáli, bych rád vyjád il sv j dík PhDr. Janu apkovi, Mgr. Jitce Klepetkové
a Ing. Radku K ivskému. A v neposlední ad m j dík pat í i Ing. Jaroslavu Haubertovi, Ing.
Tomáši Škarydovi, Ing. Vítu Šimonovi, Ing. Olze Ku erové, Ev Hanouskové, Pavlu B ezinovi
a bývalým i sou asným zastupitel m. Rád bych podtrhl, že všichni jmenovaní se na této práci
podíleli bez nároku na odm nu.
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Pro považuji získání objektu do vlastnictví obce za tak d ležitou událost? Souvisí to
již s historií objektu, který byl vždy pro d ní v obci d ležitý. Již p ed válkou zde dlouhodob
p sobil hostinec v majetku židovské rodiny Hermanovy, obchod a velký sál, kde se konaly
sch ze místních spolk , p edevším hasi a tane ní zábavy. Po válce, poté, co se lenové
rodiny do Vísky nevrátili, protože v tšina z nich zahynula v koncentra ních táborech, objekt
zabral nejprve Národní výbor a pozd ji Zem d lské družstvo. Od šedesátých let se stal
zázemím místního Sokola a jeho fotbalových oddíl . Díky ob tavé práci sokol a dalších
dobrovolník postupn docházelo k úprav objektu pro t locvi né ú ely. V roce 1986 zapo ala
místní TJ Sokol Víska práci na p ístavb objektu, ta ale po událostech roku 1989
nepokra ovala z d vodu nedostatku finan ních prost edk a také nevyjasn ných majetkových
pom r . V posledních letech se zde ale poda ilo uskute nit rozsáhlou rekonstrukci sociálních
za ízení a sprch. Získání budovy do vlastnictví obce považuji za d ležité i proto, že její využití
pro sport a spole enský život v obci chápu i jako odkaz našich otc a d d , kte í zde ve Vísce
se sportem za ínali již v první polovin minulého století a postupn práv díky sokolovn zde
pro sport budovali zázemí. Nemalý význam má i to, že obec získává do svých rukou majetek
zna né hodnoty, který p evyšuje ástku jednoho miliónu korun, ímž bychom mohli nap íklad
ru it p i p ípadných úv rech pro obec, nebo si díky tomu vyjednat lepší úv rové podmínky.
Význam budovy sokolovny spo ívá p edevším v tom, že je naprosto nezbytnou zázemím
zejména pro innost zdejšího Sokola a tím i pro sportovní vyžití místních obyvatel a rekreant .
Cht li bychom, aby tato jeho funkce z stala a aby docházelo k jejímu dalšímu zkvalit ování.
Našim cílem bude, aby se budova stala základnou pro innost místních spolk a místem pro
aktivní trávení volného asu, zvlášt pro místní d ti a mládež. P áli bychom si p isp t tak i s její
pomocí k zastavení dlouhodobého trendu poklesu po tu obyvatel v obci, který pak s sebou
nese i pokles p íjm obecního rozpo tu, jenž je závislý na po tu ob an Vísky. ím lepší
zázemí bude naše obec svým obyvatel m nabízet, tím v tší je šance, že mladí od nás
p estanou odcházet do m st a že mezi nás p ilákáme i nové obyvatele.
Ohledn využití budovy jsme limitováni p evád cí smlouvou, kde si dosavadní majitel
Ú ad pro zastupování státu ve v cech majetkových vymínil, že objekt musí být využíván pouze
pro sportovní, kulturní a spole enské ú ely po dobu deseti let. Nesmí být tedy, alespo
zpo átku, nap íklad p estav n na byty, o emž jsme také d íve áste n uvažovali, by pouze
jako možnost pro využití p dních prostor. Každoro n musí obec ke konci kalendá ního roku
zasílat zprávu o jeho užívání a v p ípad využití v rozporu s darovací smlouvou bychom museli
platit pokutu až do výše 70.000,- K ro n . Ohledn dalšího rozvoje budovy bychom rádi
požádali všechny spoluob any, kte í by m li n jaké nám ty, jak se získanými prostory naložit,
aby je sm ovali zastupitel m obce a nebo p ednesli na ve ejné sch zi k této problematice. Tu
vedení obce svolává na 20.9.2008 do sálu sokolovny, od 18ti hodin a tímto bych vás na ní cht l
co nejsrde n ji pozvat.
Naše p edstavy o budoucnosti celého objektu jsou prozatím takové, že bychom cht li
maximáln využívat prostory budovy pro co nejv tší po et obyvateli obce. Byli bychom rádi, jak
jsem již uvedl, kdyby se z budovy stala solidní základna pro innost všech místních spolk , pro
p sobení d tí a mládeže i pro p ípadné kulturní aktivity. Prozatím po ítáme s rozší ením
prostor dosavadní t locvi ny tak, aby byla využitelná pro halovou kopanou a mohly se v ní
v zim konat tréninky místního žákovského oddílu, oddílu dosp lých, cvi ení d tí, týmu Bago
klubu a p ípadn i halové turnaje v kopané. Rozší ením by t locvi na získala i lepší podmínky
pro po ádání tane ních zábav, ve ejných sch zí zastupitelstva, sch zí zdejších spolk a
dalších aktivit. Do budoucna bychom uvítali, kdyby zde vznikly prostory pro klubovnu na innost
d tí a mládeže, byt pro správce budovy, p ípadn i místnost pro ve ejnou knihovnu, která by se
sem mohla zp t p esunout z provizorních prostor obecního ú adu. Chlév bychom rádi
p ebudovali na dílnu pro obecního zam stnance a garáž pro traktor a seka ku. Nebráníme se
ale ani dalším nám t m na využití budovy a vyzýváme všechny k jejich p ednesení. Na
financování p ebudování bychom rádi získali prost edky od kraje, státu i fond Evropské unie.
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Z dalších d ležitých moment pro fungování Vísky, o kterých opakovan jedná
zastupitelstvo obce, považuji nap íklad územní plán, jehož podoba by m la být uzav ena ke
konci tohoto pololetí, což by m lo vyjasnit i podmínky pro další výstavbu ve Vísce, p ípadn i
další aktivity. Obci se poda ilo b hem jarních m síc získat dotaci z fondu Program pro obnovu
venkova ve výši 116.000,- K , kterou chceme využít k vým n oken ve škole a opravu st echy,
což by m lo p inést i pokles stále rostoucích náklad na topení. Vým na by se m la uskute nit
b hem letních prázdnin. Dále jsme získali dotaci ve výši 16.000,- z krajského ú adu v rámci
programu Sportovišt 2008 na zavlažování fotbalového h išt .
V obci prob hlo kácení t í lip p ed budovou sokolovny, které byly poškozené v trem a
hrozilo jejich z ícení a dále t jí p ed mate skou školou. Na místo vykácených lip již obec
nechala vysadit nové. Zde jsme ušet ili nemalé finan ní prost edky, díky tomu, že se mi
poda ilo domluvit, aby kácení provedli profesionální hasi i z Chot bo e v rámci svého výcviku.
D evo ze strom bylo úsp šn zpen ženo na ezbá ské ú ely pro pokladnu Obecního ú adu.
Dokon ovala se také dostavba tenisové st ny a navážení zeminy k prostoru mezi fotbalovým
h išt m a potokem, kde bychom do budoucna cht li vybudovat tréninkové h išt pro hasi e a
hasi skou mládež.
Obec také zakoupila seka ku pro lepší úpravu místní zelen .Poda ilo se také dokon it
plot p ed budovou obecního ú adu a vyrobit n kolik lavi ek s možností posezení pro zdejší
ob any. Z nich jedna byla umíst na u budovy obecního ú adu, další v zahrad mate ské školy,
ty i u tenisového kurtu, t i stoly a lavice pak budou na terase p ed sokolovnou a dv lavice se
stolem hodláme postavit u k ížku p i silnici sm rem na hájenku, pro možnost odpo inku p i
procházkách, p edevším pro naše starší spoluob any. P ed budovou OÚ byly dále z ízeny
záhony, za což bych velmi rád pod koval dv ma mladým hasi kám, a to Pavlín Krej ové a
Ing.Lucii K ivské. O rok, do b ezna p íštího roku, byla prodloužena smlouva obecnímu
zam stnanci, tentokrát z prost edk fondu Evropské unie, díky nimž se nám poda ilo navýšit
dotaci pro našeho zam stnance.
Spole enský život v obci
Významnou událostí pro Vísku p edstavovala návšt va senátora zdejšího senátního
obvodu a místop edsedy Senátu Parlamentu R JUDr. Petra Pitharta, který naší obec navštívil
se svoji asistentkou Marcelou Lankovou, dne 10. b ezna v odpoledních hodinách. Vzácný host
nejprve zavítal do budovy Obecního ú adu a potom se p esunul do budovy sokolovny, kterou
nám pomohl získat do vlastnictví obce. Zde jsme pro n j p ipravili ob erstvení ve form malého
švédského stolu s místními produkty, mimo jiné s vít znými kolá i z podzimní posvícenské
sout že. Senátor Pithart si nejprve prohlédl budovu a poté setrval v delším rozhovoru
s vedením obce, ve kterém se živ zajímal o další využití budovy, ale i o celkové d ní v obci a
jeho problémy. Ve Vísce se mu dle jeho slov velmi líbilo a p islíbil nám pomoc p i našich
dalších aktivitách.
Za velmi p knou událost ve spole enském život Vísky považuji také uspo ádání
d tského karnevalu, který prob hl 2. února v pohostinství U Fajman . O jeho organizaci se
zasloužily mladé lenky Sboru dobrovolných hasi pod vedením Pavlíny Krej ové. Akce m la
výborný ohlas, o emž sv d il zapln ný sál a velká ú ast d tí i z p espolních obcí. V jejím
rámci prob hla sout ž o nejlepší masku v kategoriích mladší a starší d ti, ovšem cenu si
z karnevalu odnášeli nejen vít zové, ale každý malý ú astník. Organizaci karnevalu podpo ilo
zastupitelstvo obce a n kte í místní živnostníci. Jim všem a p edevším organizátorkám, bych
tímto velmi rád pod koval. B hem b ezna prob hl v budov sokolovny ples Sdružení
dobrovolných hasi . Významný úsp ch zaznamenal tým zdejších hasi ek, který v sout ži
O pohár starosty Nové Vsi, skon il na p kném 2. míst . lenky sout žily ve složení: Lucie
Grundová, Martina Kraibichová, Pavlína Krej ová, Ing.Lucie K ivská, Marcela Lefflerová, Klára
Mudru ková a Lenka Pešková. P edposlední pátek m síce února se v obci uskute nil úsp šný
a hojn navštívený Bago ples v pohostinství U Fajman . Velkou událost, p edevším pro d ti,
3

ale áste n i pro dosp lé obyvatele Vísky, p edstavovala letošní pou . Po tém dvaceti
letech se do naší obce vrátily pou ové atrakce pro d ti a pou tak zde získala sv j tradi ní ráz.
B hem pou ového víkendu prob hl také sportovní d tský den, za jehož zorganizování bych
op t rád pod koval mladým hasi kám. Pro dosp lé zpest ila pou ový víkend tane ní zábava
organizovaná Rybá ským spolkem, kde za velké ú asti místních i p espolních, hrála k poslechu
kapela Trik.
Ohledn možností spole enského vyžití ve Vísce se nám po letech rýsuje další
jedine ná aktivita, která by velmi zpest ila zp sob trávení volného asu d tí v obci. Jedná se o
plán, již zmín ných lenek Sdružení dobrovolných hasi
ve Vísce, Pavlíny Krej ové a
Ing.Lucie K ivské, které se rozhodly založit v obci Klub mladých hasi . Obecní ú ad tuto
aktivitu velmi vítá a bude se snažit ji ze všech sil podpo it, p edevším tím, že by pomohl
p ebudovat p ístavek u budovy mate ské školy, který doposud sloužil jako garáž pro obecní
trakt rek, na klubovnu mladých hasi . Ta by se pozd ji mohla p emístit do budovy
rekonstruované sokolovny.
Spolek dobrovolných hasi v obci byl za azen do JPO, 5.stupn . I díky tomu se mi
poda ilo sehnat pro naši zásahovou jednotku ve složení Jaroslav B ezina, Zden k B ezina
Ond ej apek, P emysl apek a Ji í David obleky, v hodnot 50.000,- K , zdarma. Velký
úsp ch vybojovalo ženské družstvo zdejších hasi ek
Sportovní d ní v obci
Sportovní aktivity ve Vísce probíhají dlouhodob zejména v TJ Sokol Víska. Zde se
d ní to í ponejvíce okolo fotbalu. Místní fotbalové mužstvo ukon ilo sezónu 2007/2008 na
7.míst , se skóré 48:59. Velmi úsp šn si vedl také žákovský oddíl, který v posledních dvou
letech vísecký fotbal velmi zda ile reprezentuje. Tomu se poda ilo umístit na p kném 1. míst
tabulky okresního p eboru ve fotbale 4 + 1 se skóre 140 : 19. Na tomto míst bych cht l velmi
rád pod kovat svému trenérskému asistentovi Dušanu Kraibichovi a všem rodi m, kte í
s námi spolupracují, protože tímto skv lým výsledkem se m žeme pochlubit nejen díky práci
nás obou trenér , ale díky zázemí, které tvo í práv rodi e a lenové zdejšího Sokola.
Dokladem úsp chu mladých víseckých fotbalist je i to, že jeden z nich – Radek Hýbl – byl
vybrán, aby reprezentoval okres Havlí k v Brod na n kolika turnajích za sv j ro ník 1996, což
ho adí k nejlepším fotbalist m Havlí kobrodska v jeho v ku.
Ke sportovnímu d ní v obci p ispívá rovn ž Bago klub, a to p edevším svými
pravidelnými fotbálky b hem ned lního dopoledne a ve st edu v podve er. Pánové z Bago
klubu se také chystají uspo ádat pravidelný každoro ní Bago turnaj, konkrétn poslední sobotu
m síce ervna. Tato akce, navštívená týmy asto opravdu ze zna né dálky, se zde letos bude
konat již po trnácté a také ur it nemalou m rou p ispívá ke zviditeln ní naší malé obce.
Záv re né slovo
Na záv r bych rád pop ál všem obyvatel m obce krásné prožití letošního léta, hodn
radosti a zaslouženého odpo inku b hem letních dovolených a úsp šné prožití celé druhé
poloviny letošního roku. Zárove bych rád pod koval všem, kte í se aktivn podílejí na život
zdejší obce a v tšinou, bez nárok na odm nu, vykonávají spoustu užite né práce pro
zvyšování kvality života ve Vísce. P ál bych si, aby zde takových spoluob an bylo ím dál
více, protože pak se nám všem bude v obci žít lépe a p espolní sem budou rádi a ast ji
zajížd t. V ím, že to je cíl nejen m j, ale i všech obyvatel Vísky.
Ond ej

apek - starosta
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